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 إهداء
 

 أىدي ىذه الرسالة إيل:
 إىل أيب العزيز وأمي عزيزة

الذين قد ربياىن طيبة منذ صغَت وأعطٍت كل ما أحتاج إليو من ا١تال والدعاء والتشجيع والرٛتة 
  حىت استطعت أن أمت دراسيت ىف كلية الدراسة العليا ىف ىذه اٞتامعة 

 
 إىل زوجي ابوب

أشكر ا تعاىل الذي قد خلق رجل صاٌف مثلو، شكر لو على كل اٟتب والرٛتة والتشجيع، 
  ان يهدى السعادة دائما ٟتياتناعسى ا
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 كلمة الشكر والتقدير

 
اٟتمد  رب العا١تُت والصالة والسالم على أشرف األنبياء بسم ا الرٛتن الرحيم، 

 وا١ترسلُت وعلى آلو وأصحابو أٚتعُت، وبعد.
إىل ما ٭تبو ويرضاه  ابنعو الوفَتة اليت ال ٖتصى ووفقه اوغمرى ةقد من ا على الباحث

بيد ا١تعونة يف كل حال، فلو سبحانو وتعاىل اٟتمد والثناء، فلك اٟتمد يا ريب حىت  اوأخذى
ترضى ولك اٟتمد ٔتا رضيت، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك فلك اٟتمد من قبل ومن 

 بعد ولك اٟتمد والفضل والثناء اٟتسن يف كل حال وحُت.
ىذه الرسالة العلمية للماجستَت، وىنا تريد الباحثة أن تقدم تسر الباحثة إنتهاء كتابة  

من صميم قلبها العميق أجزل الشكر وأٙتن التقدير ١تن قد ساىم وساعدىا على كتابة ىذه 
 الرسالة، وىم :

الربفيسور الدكتور موجيا راىرجو، بصفتو مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  -0
 كلية الدراسات العليا.اٟتكومية ٔتاالنج والربفيسور الدكتور ْتر الدين، بصفتو مدير  

 كلية الدراسات العليا  ا، بصفتو رئيس قسم تعليم اللغة العربيةولدانا وركاديناتالدكتور  -7
. واألستاذ مفتاج ا٢تدى   الك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنج جامعة موالنا م

كسكرتَت ىف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك ابراىيم 
، معصمة ا١تاجستَتوالدكتور   الدكتورة أمي ٤تمودة ا١تاجستَتوا١تشرف األوالماالنج. 

ثة وأرشداىا وأشرفا عليها بكل اىتمام وصرب وحكمة ا١تشرف الثاين، اللذان وجها الباح
 يف كتابة ىذه الرسالة.

ٚتيع األساتذة يف كلية الدراسات العليا اًتمُت، واألصدقاء ومن ال تستطيع الباحثة أن  -3
 تذكرىم ٚتيعا ىنا.

الثانوية كما تطيب الباحثة أن توجو الشكر والتقدير ٚتيع األساتذة يف ا١تدرسة  -0
 . فلهم عظيم الشكر والتقدير.ٟتكومية الثانية فونوروغواإلسالمية ا
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 البحث مستخلص
 

بربنامج ماكرو  7103تطوير الوسائل التعليمية ىف اللغة العربية على منهج م. 7102، ميجا فوتري فكريا حكيم 
 ،أمي ٤تمودة ة( الدكتور 0. ا١تشرف: ميديا فالش با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثانية فونوروغو

  .، ا١تاجستَتمعصمة ة( الدكتور 7 ا١تاجستَت
 الوسائل التعليمية، ماكرو ميديا فالش.: المفتاحيةالكلمات 

ىف عملية التعلم والتعليم مهم جدا. الوسائل التعليمية ٢تا دور مهم ىف عملية التعلم  أ٫تية الوسائل التعليمية
الوسائل التعليمية كجذب الرغبة الطالب ويكون الوسائل التعليمية ألة  والتعليم وجيدة للمدرس وكذلك الطالب.
سيشعر ا١تدرس الصعوب ىف ترقية فعالية التعليم دون وجود الوسائل  ىف تسهيل الفهم ىف الدرس اللغة العربية.

ا يلقى ا١تدرس التعليمية. وكذالك على الطالب، دون الوسائل التعليمية سيشعرون اٟتواجر عند التعليم، السيما اذ
ما عرفنا ان الوسائل التعليمية تفيد ا١تدرس ىف حىت ال يفهم  الطالب درسهم ك ا١تواد التعليمية سرعة وغَت واضحة

إلقاء الدرس ويسهل الطالب ىف فهم الدرس ولكن ىف ىذه ا١تدرسة ان الوسيلة التعليمية ناقص ويستخدم ا١تدرس 
 إعداده.الوسيلة التعليمية احيانا ألن صعوبة ىف 

بربنامج ماكرو   7103على منهج الوسائل التعليمية كيف يتم تطوير (0واألسئلة البحث ىف ىذا البحث 
الوسائل التعليمية ما مدى فعالية (7 درسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثانية فونوروغو ا١تىف  4ميديا فالش 

 .الثانية فونوروغو ا١تطورة ىف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية 

( أما نتيجة ىف تطوير الوسيلة التعليمية ىف اللغة العربية بربنامج ماكرو 0الباحثة النتائج ا١تستفادة: تعرض
ميديا فالش با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثانية فونوروغو ىف الفصل العاشر ىي: الوسيلة التعليمية ىف 

يديا فالش. وىذه وسيلة التعليمية ىف اللغة العربية بربنامج ماكرو ميديا فالش وىذه اللغة العربية بربنامج ماكرو م
( الوسيلة التعليميىة ا١تطورة الىت 7وسيلة التعليمية يتضمن من موضوعُت وىي ا١تهنة واٟتياة وا١تهنة والنظام. 
فعلية ىف ترقية رغبة تعلم الطالب ىف صممتها الباحثة ٢تا فعالية ىف ترقية قدرة الطالب عند فهم ا١تواد التعليمية و 

اتباع تعليم اللغة العربية. يبدو ذلك عندما قارنت الباحثة بُت النتائج ىف االختبار القبلي واالختبار البعدي، 
% =  0أكرب من درجة تاء جدول على مستوى  00،17ىف ىذه البحث ( t test)وذلك أن درجة تاء حساب 

 7،30% = 1وأما ىف درجة  7،17
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ABSTRACTION 

 

 

Mega Putri Fikria Hakim. 2016.  Development of Learning Media of Arabic language in 

curriculum  2013 with Macromedia Flash application at MAN 2 Ponorogo. Thesis, the 

Study Program of Arabic Language Education, the State Islamic University Master of 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: 1) Dr. Ummi Machmudah. 2) Dr. 

Muassomah, M.Si, M.Pd.I  

 

Keywords: Learning Media, Macromedia Flash 

Importance of learning media in a learning activity so is important, learning media has 

an important role in learning and teaching and learning media is also very good for teachers and 

students. Media interest in learning as a puller student learning. Learning media as a tool to 

facilitate students in understanding the Arabic language lessons. Teachers will find it difficult to 

improve the effectiveness of learning without media. as well as students, regardless of the media 

they would face obstacles in learning. Especially when the teacher explains the lesson quickly 

and unclear, causing the students do not understand it. 

The problems in this research are: 1) How to measure media development learning 

Arabic curriculum in 2013 with Macromedia Flash applications in MAN 2 Ponorogo ?. 2) how 

the effectiveness of media that has been developed in MAN 2 Ponorogo? 

This type of research used in this research is R & D, ie research and development 

(research and development). And to produce good research investigator here using research 

procedures of Borg and Goll 

In this study generates a result of the research are: 1) As for the results of research on 

the development of media of learning Arabic with applications macromedia flash in the class X 

is a media of learning the Arabic language curriculum in 2013 with the application of 

Macromedia Flash in which there are two titles of "profession and life" and "professions and 

regulations".  2) media of learning Arabic language with Macromedia Flash applications have 

effectiveness in improving the capacity of students to understand the Arabic language lessons, 

and can improve students' learning interest in learning Arabic. And this is evidenced by the 

comparasion of the value of pre-test and post-test which is the result of t test is greater with t 

table that is the result of t test: 41, 52 compared to the t table significance level of 5%: 2.02 and 

1% significance level: 2 , 71. 
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ABSTRAK 

 

Mega Putri Fikria Hakim, 2016 M. Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab 

Kurikulum 2013 dengan Aplikasi Macromedia Flash di MAN 2 Ponorogo. Tesis, 

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1) Dr. Ummi Machmudah, M.Ag. 2) Dr. 

Muassomah M.Si. M.Pd.I 

 

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Macromedia Flash. 

Pentingnya media pembelajaran dalam suatu kegiatan belajar mengajar sangat lah 

penting, media pembelajaran memiliki peran yang penting dalam belajar mengajar, dan media 

pembelajaran juga sangat baik untuk guru dan murid. Media pembelajaran sebagai penarik 

minat belajar murid. Media pembelajaran sebagai alat untuk memudahkan murid dalam 

memahami pelajaran bahasa Arab. Guru akan merasakan kesulitan untuk meningkatkan 

kefektifan pembelajaran tanpa media. begitu juga dengan murid, tanpa media mereka akan 

menghadapi  hambatan di pembelajaran. Apalagi ketika guru menerangkan pelajarn dengan 

cepat dan tidak jelas sehingga menyebabkan murid tidak memahaminya.  

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana langkah pengembangan  

media pembelajaran bahasa Arab kurikulum 2013 dengan aplikasi macromedia flash di MAN 2 

Ponorogo?.2) bagaimana efetktifitas media pembelajaran yang telah dikembangkan di MAN 2 

Ponorogo? 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian R&D, yaitu 

penelitian dan pengembangan (research and development). Dan untuk menghasilkan produk 

penelitian yang baik maka peneliti disini menggunakan prosedur penelitian dari Borg and Goll. 

Dalam penelitian ini menghasilkan suatu hasil penelitian yaitu: 1) adapun hasil 

penelitian pengembangan media pembelajaran bahasa arab dengan aplikasi macromedia flash di 

kelas X adalah sebuah  media pembelajaran bahasa arab kurikulum 2013 dengan aplikasi  

macromedia flash yang di dalamnya terdapat dua judul yaitu "profesi dan kehidupan" dan 

"profesi dan peraturan".2) media pembelajaran bahasa arab dengan aplikasi macromedia flash 

ini memiliki keefektifitasan dalam meningkatkan kemampuan murid dalam memahami 

pelajaran bahasa Arab, dan dapat meningkatkan minat belajar murid dalam pembelajaran bahasa 

Arab. Dan ini dibuktikan dengan hasil perbandingan nilai pre test dan post tes yang mana hasil t 

test lebih besar dengan t table yaitu hasil t test: 41, 52 dibandingkan dengan hasil t table taraf 

signifikansi 5 % : 2,02  dan taraf signifikansi 1%: 2,71. 
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 محتويات البحث

 الصفحة                    الموضوع
 أ      ................................................................ صفحة الغالف

 ب     ............................................................... صفحة ا١توضوع 
 ج     .................................................................ة ا١تشرفقمواف

 د     .......................................... ا١توافقة واالعتماد من ٞتنة ا١تناقشة
 ىـ     ................................................................... إقرار الطالبة

 و     ..................................................................... ستهالءاإل
 ز     ....................................................................... اإلىداء
 ح    .......................................................... تقديرالو  شكركلمة ال

 ي     ............................................................. مستخلص البحث
 ل     ...................................... باللغة اإلندونيسيةالبحث  مستخلص
 م     ........................................ باللغة اإلنكليزيةالبحث  مستخلص
 ن     ............................................................... ٤تتويات البحث
 ص     ................................................................. قائمة اٞتداول

 ر     ........................................................... قائمة الرسوم البيانية 
 

 اإلطار العام  :األول فصلال
  0      .................................................................. مقدمة - أ

 0      ............................................................ البحث أسئلة - ب
 0      .......................................................... البحث أىداف - ج

 0      ........................................................... مواصفة ا١تنتج - د

 1      ........................................................... فروض البحث - ه

 1      ............................................................ فوائد البحث - و

 2      ........................................................... حدود البحث - ز



 
 

 ن


 2    ....................................................... الدراسات السابقة - س

 00    ...................................................... ٖتديد ا١تصطلحات - ش

 

 اإلطار النظري:  الثانى فصلال
 .تطوير الوسائل التعليمية: األولالمبحث 

 03    ........................................................... مفهوم التطوير - أ

 00    .................................................. مفهوم الوسائل التعليمية - ب

 03    ..................................................... دور الوسائل التعليمية  -ج
 71    .................................................... أ٫تية الوسائل التعليمية   -د
 77    .................................................. فوائد الوسائل التعليميىة   -ه
 70    .................................................... انواع الوسائل التعليمية   -و
 

 3102المنهج المبحث الثاني: 
 72    .................................................... 7103تعريف منهج  - أ

  73    ..................................................... 7103مفهوم منهج  - ب

 75    .................................................... 7103أىداف منهج  - ج

 31    .............................................. 7103استَتاتيجية ىف منهج  - د

 37    ........................................ 7103منهج تعليم اللغة العربية ىف  - ه

 

 ماكرو ميديا فالش المبحث الثالث: 

 32    ............................................... ماكرو ميديا فالشالتعريف  - أ

 34    ............................... ماكرو ميديا فالش٣تاالت استخدام برنامج  - ب

 34    .............................................. ا١تزية من ماكرو ميديا فالش  - ج

  01    .......................... مكونات برنامج ماكرو ميديا فالش  - د

  



 
 

 س


 الفصل الثالث: منهجية البحث
 01    ........................................................... منهج البحث - أ

 02    ................................................ البحث والتطويرإجراءات  - ب

 04    .............................................................. ٕتربة ا١تنتج - ج

 05    ..................................................... أدوات ٚتع البيانات - د

 10    ......................................................... مصادر البيانات - ه

 17    ........................................................... ٖتليل البيانات - و

 

 الفصل الرابع: عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 لمحة عن ميدان البحث.: األولالمبحث 

 10    ............................ ا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية اٟتكومية باتوخلفية  - أ

 عرض البيانات. المبحث الثاني:
  عرض البيانات البحث وٖتليلها - أ

 12    ...................................................... ٖتليل االختياجات -0
 12    ........................... أ(عرض البيانات من ا١تقابلة مع ا١تعلم والطالب 

  13    .......................................................... تصميم ا١تنتج  -7
 27    ................................... تصديق اإلنتاج من ا٠تبَتين باالستبانة  -3

 20    ........................ أ(تصديق اإلنتاج من ا٠تبَت ىف ٣تال وسائل التعليمية
 22    ....................... تصديق اإلنتاج من ا٠تبَت ىف ٣تال ا١تواد التعليمية ب(

 24    ................. ٖتسُت اإلنتاج الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش -0
   25    ................................................... ٕتربة صالحية االنتاج -1
  37    .................................................... تعديل ٕتربة اإلنتاج -2

 37    ............................................... ٕتربة اإلنتاج إىل الطالب -3

 31    .................................................... تعديل ٕتربة اإلنتاج -4

 31    ........................................................ اإلنتاج النهائى -5



 
 

 ع


 
 43   .................. ٦تيزات من الوسائل التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش  -ب

 فعالية استخدام الوسائل التعليمية ىف اللغة العربية بربنامج ماكرو ميديا فالش   -ج
 40    .......................... با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثانية فونوروغو  

 66    ..................................... المبحث الثالث: مناقشة نتائج البحث
  
 

 الخامس: الخاتمة الفصل
 55    .................................................... ملخص نتائج البحث - أ

 011    ................................................... التوصيات واالقًتاحات - ب

 
 قائمة المصادر والمراجع

  017    ........................................................... ا١تراجع العربية - أ
 013    .......................................................... ا١تراجع األجنبية - د

 قائمة المالحق
 السيرة الذاتية
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 قائمة الجداول
 

 صفحة البيان الرقم 
 27 معيار النتيجة من االستبانة 0.0اٞتدول 

 نتيجة تصديق ا٠تبَت ىف ٣تال الوسائل التعليمية 0.7اٞتدول 
 من جهة وجوه الوسيلة التعليمية

27 

 نتيجة تصديق ا٠تبَت ىف ٣تال الوسائل التعليمية 0.3اٞتدول 
 من جهة جودة تقدًن الوسيلة التعليمية

23 

 نتيجة تصديق ا٠تبَت ىف اللغة وا١تواد التعليمية 0.0اٞتدول 
 من جهة التعليمية

21 

 نتيجة تصديق ا٠تبَت ىف اللغة وا١تواد التعليمية 0.1اٞتدول 
 من جهة مضمون ا١تواد التعليمية

22 

 نتيجة تصديق ا٠تبَت ىف اللغة وا١تواد التعليمية 0.2اٞتدول 
 من جهة اللغة

23 

 نتيجة تصديق ا١تعلم ىف اللغة العربية 0.3اٞتدول 
 من جهة وجوه اإلنتاج

25 

 تصديق ا١تعلم ىف اللغة العربيةنتيجة  0.4اٞتدول 
 من جهة تقدًن اإلنتاج

31 

 40 معايَت النتيجة نتائج اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي 0.5اٞتدول 

نتيجة اإلختبار القبلي من ٣تموعة التجربة ىف ا١تدرسة  0.01اٞتدول 
 الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثانية فونوروغو

47 



 
 

 ص


اإلختبار البعدي من ٣تموعة التجربة ىف ا١تدرسة نتيجة  0.00اٞتدول 
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 الفصل األول

 المقدمة
 خلفية البحث -أ 

الوسائل التعليمية ىي شيء مهم ىف عملية التعلم والتعليم، وىي ايضا كالعوامل 
ا١تدرس او ا١تعلم ىف عملية  التعليمية فيتغَت دورا١تؤثرة على جودة الًتبوية. بوجود ا١تواد 

 التعلم والتعليم.

ىف عملية التعلم والتعليم مهم جدا. الوسائل التعليمية  أ٫تية الوسائل التعليمية
الوسائل  ٢تا دور مهم ىف عملية التعلم والتعليم وجيدة للمدرس وكذلك الطالب.

التعليمية كجذب الرغبة الطالب ويكون الوسائل التعليمية ألة ىف تسهيل الفهم ىف 
سيشعر ا١تدرس الصعوب ىف ترقية فعالية التعليم دون وجود  الدرس اللغة العربية.

الوسائل التعليمية. وكذالك على الطالب، دون الوسائل التعليمية سيشعرون اٟتواجر ىف 
اليستطيع  حىتيلقى ا١تدرس ا١تواد التعليمية سرعة وغَت واضحة التعليم، السيما اذا

الطالب ان يفهم درسهم. ولذلك ان الوسائل التعليمية مهم ىف تعليم وىذا ا١تواد 
 التعليمية لًتقية جودة التعليم اللغة العربية

تعليم اللغة العربية ىف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثانية فونوروغو 
، ألن ىف ىذه ا١تدرسة اشتملت عوامل ىف عملية التعليم مثل ىناك ا١تنهج، جيدا

والكتاب التعليمي والطرائق حينما عملية التعلم والتعليم وىناك ايض التقوًن. والنقائص 
ما عرفنا ان كىف ىذا تعليم اللغة العربية ىف ىذه ا١تدرسة وىو استخدام الوسائل التعليم.  

ا١تدرس ىف إلقاء الدرس ويسهل الطالب ىف فهم الدرس ولكن  الوسائل التعليمية تفيد
ىف ىذه ا١تدرسة ان الوسيلة التعليمية ناقص ويستخدم ا١تدرس الوسيلة التعليمية احيانا 

 ألن صعوبة ىف إعداده.
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أخذت الباحثة ىذا موضوع البحث ألن ىف ا١تالحظة تعرف الباحثة أّن 
الكتاب ة جيدة ولكن ىناك العيوب فيو.الكتاب التعليمي ا١تستخدم ىف ىذه ا١تدرس

ا١تستخدم ىف ىذه ا١تدرسة يعٌت ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثانية فونوروغو 
وينال ىذا الكتاب من اٟتكومة. يشتمل  7103وىي الكتاب التعليمي على منهج 

القراءة،  ىذا الكتاب من أربعة ا١تهارات وىي مهارة االستماع، ومهارة الكالم، ومهارة
ومهارة الكتابة. ولكل ا١تهارات اللغوية فيها التدريبات. ولكن ىذا الكتاب ٦تلوء بكتابة 
اللغة العربية ونقصان ىف توضيحية والرسوم. ولو كان الذي يستخدم ىذا الكتاب من 
مستوى ا١تراىق ولكن فطبعا كل الطالب ٭تبون الكتاب الذي ٬تذب إىتمامهم 

ذي ٬تذب اىتمامهم ورغبتهم  وىو الكتاب ا١تلونة والكتاب ورغبتهم. أي الكتاب ال
الذي فيو التوضيحية ا١تناسبة. سوى نقصان ىف التوضيخية، ىناك شيء آخر وىو 
 التكرار ىف أسئلة ولو كان ىف شكل متفرق. وىذا يسبب عدم التفكَت الطالب حرجا.

دون أخرى، ال يقتصر استخدام الوسائل التعليمية على مرحلة تعليمية معينة 
فهى ٗتدم أغراض التعلم ىف ا١تراحل التعليمية ا١تختلفة من مرحلة رياض األطفال إىل 
ا١تراحل األكرب تقدما مىت ا١تراحل التعليمية العالية. وىي أيضا ٗتدم أىداف التدريب 
ا١تهٌت والتعليم الشىب وتثقيف الكبار.  وقد يعتقد أن استخدام الوسائل التعليمية  

حركة والصور الثابتة والتسجيالت الصوتية واستخدام الرحالت واالشياء كالصور ا١تت
والعينات والنماذج يفيد ىف تعليم التالميذ ا١تتخلفُت عقليا والتالميذ بطيئ التعليم 
فحسب، واهنا قليلة الفائدة بالنسبة للتالميذ ا١توىوبُت، ٔتعٌت أن فائدهتا التعليمية 

ذ دون اآلخرين. وىذا غَت صحيح ألهنا تتفاوت من تقتصر على فئة معينة من التالمي
حيث درجة التجريد وسهولة أو صعوبة ا٠تربات الىت تقدمها، وىذا التفاوت والتنوع 
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يتيح للدرس فرص اختيار لوسائل واالدرات ا١تناسبة ١تستويات ا١تتعلمُت وأىداف 
 0التعليم ا١تختلفة.

ىف عملية التعليم باستخدام الوسائل التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش، 
يستطيع ان يعطى األثار إىل الطالب حىت ينشئ رغبة التعلم ىف ذىنهم وباٞتانب 
يستطيع ان يطور معرفتهم ويدرب مهارات الطالب. طور رغبة التعلم الطالب سيعطى 

نتيجة التعلم الطالب. ا١تميزة من ىذه  التعزيز ىف خربة التعلم الطالب مث تورط إىل
الوسائل التعليمية منها: متفاعل، وفردية، ومرونة، ودوافع، وتعديقات، ومن ىذه 
٦تيزات، فلذلك ىذه الوسائل التعليمية تساعد الطالب ىف تطوير استيعاب النفسي 

الصحة  اٟتركي وىو مهارات اٟتياة وعملية ا١تعرفية الطالب وىو قدرة ىف التفكَت خدمة
الشاملة. وكذلك ىف تنمية عاطفي يعٌت السلوك من الطالب ا١تطور اٞتيد الذي ينشئ 
رغبة التعلم الرافعة. لو الدوافع ىف ذىن الطالب الن وجود فرصة واسعة ليطور القدرة 
باألنشطة النفسية وىو استطالع ا١تواد ىف الوسائل التعليمية إلكتشاف النفسي 

 كشاف االخطاء وإصالحها.  وا١تالحظة وٖتليلية واست

بوسيلة برنامج الوسائل التعليميةمناسب بتلك ا١تشكالت تريد الباحثة ان ٕتعل 
مكرو ميدي فالش.ال يكون ملال حينما يتعلم الطالب ىف الفصل.ستجعل الباحثة أن 

لوسائل تعليم اللغة العربية ىف الفصل جذبة و٦تتعة. ولذلك ٕترب الباحثة ان ٕتعال
بربنامج ماكرو ميديا فالش ليكون التعليم جذب و٦تتع. كما عرفنا ان ماكرو  التعليمية

ميديا فالش احدى من الوسائل التعليمية والوسائل التعليمية فيها عوامل اجملذبة لرغبة 
 الطالب. 

 

                                                           
)القاىرة: دار النهضة العربية،  الوسائل التعليمية وا١تنهجأٛتد خَتي ٤تمد كاظم وجابر عبد اٟتميد جابر،  0

 75(، ص: 0553
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 أسئلة البحث -ب 

بربنامج ماكرو ميديا فالش   7103على منهج الوسائل التعليمية كيف يتم تطوير  .0
 ة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثانية فونوروغو درسا١تىف  4

ا١تطورة ىف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الوسائل التعليمية ما مدى فعالية  .7
 الثانية فونوروغو 

 
 أهداف البحث والتطوير -ج 

بربنامج ماكرو ميديا   7103على منهج الوسائل التعليمية لكشف خطوات تطوير  .0
 الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثانية فونوروغوىف مدرسة  4فالش 

ا١تطورة ىف مدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثانية الوسائل التعليمية لتحليل فعالية  .7
 فونوروغو

 
 مواصفات المنتج - د

، فتتكون ىذه ١4تطورة بربنامج ماكرو ميديا فالش  االوسائل التعليمية وىف ىذا البحث ستنتج
 ات األتية:ا١تادة على مواصف

 ، 4بشكل ماكرو ميديا فالش  الوسائل التعليميةاإلنتاج ىف ىذا البحث  .0
بشكل اٞتذبة فهو بالصورة ا١تتنوعة وا١تلون، وىناك الوسائل التعليميةتقدم من ىذا  .7

 األصوات وتقدم من اللغة السهولة إىل الصعوبة.
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 فروض البحث - ه

ميديا فالش لو أثر ا٬تايب لًتقية بربنامج ماكرو الوسائل التعليميةإن تطوير 
مهارات اللغوية عند الطالب للصف اٟتادي عشر  با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية 

 الثانية فونوروغو.

 
 فوائد البحث - و

: أن تطوير ىذه الوسائل يساعدىم على فهم ا١تواد التعليمية ذاتيا ىف  للطالب 
 والتعلم ىف الفصل.بيتهم أو ٚتاعة ىف وسط عملية التعليم 

:أن تطوير ىذه الوسائل التعليمية ٔتاكرو ميديا فالش ليحرصوا على  للمعلم
تصميم ا١تادة التعليمية بأنفسهم مناسبة باحتياج الطالب ىف األماكن 

 ا١تختلفة وحالة التعليم بالبيئة.
 كمرجعا ىف التعليم اللغة العربيةالوسائل التعليمية  :تكون ىذه  للمدرسة

:ان ىذا البحث لو مهم ونفع ىف مراجعة الدراسات لتطوير تعليم اللغة  ثةللباح
 الوسائل التعليمية.العربية ألن ىذا البحث ٭تتوب على تطوير 

 
 حدود البحث - ز

 حدود ا١توضوعية .0
 7103اللغة العربية على منهج الوسائل التعليمية ىذا البحث ىو من البحث و تطوير 

 للفصل الثانوية بوسيلة ماكرو ميديا فالش. 
 حدود الزمانية. .7

 ىف ا١تستوى الثانية ىف الشهر مارس حىت أبريل. 7102- 7101ىذا البحث يقع ىف السنة 
 حدود ا١تكانية .3
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ىذا البحث يقع ىف الفصل اٟتادى عشر با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثانية 
 ونوروغوف

 
 الدراسات السابقة - ح

)تطوير "بقالة ا١تفردات" بإستخدام برنامج ماكرو ميديا  07371174النعمة،  خَت .0
 (7100فالش لًتقية استعاب ا١تفردات العربية للمرحلة االبتدائية 

يهدف ىذا البحث لتطوير اللعبة كوسيلة التعليمية و١تعرفة فعالية ىذه اللعبة 
للتالمذة ىف الفصل ا٠تامس با١تدرسة االبتدائية . استخدمت ىف تعليم اللغة العربية 

الباحثة ىنا ىف ىذا البحث ا١تدخل الكيفي الكمي وا١تنهج التطويري )(. واألدوات 
 ا١تستخدمة ىف ٚتع البيانات ىي ا١تقابلة واالستبانة واالختبار.

ة أما نتائج ىذا البحث فيمكن تتخلص فيما يأيت: أ( ان عملية تطوير اللعب
( تطوير اللعبة 7( الدراسة ا١تبدائية، 0"بقالة ا١تفردات" ٖتتاج إىل ا٠تطوات التالية:

( 2( ٕتربة الصالحية، 1( ٖتسُت اإلنتاج، 0( تصديق اإلنتاج، 3"بقالة ا١تفردات، 
( إنتاج النهائي. ب( مواصفات اللعبة "بقالة ا١تفردات" ىي كما 3ٕتربة ا١تيدانية، 

ُت، تدريب األول ىو حفظ ا١تفردات وتدريب الثاين ىو ( تتكون من تدرب0يلي: 
( يأيت بثالثة موضوعات ىي ىف ا١تدرسة وىف 7تربتيب الكلمة لتكون ٚتلة مفيدة. 

( أن استخدام اللعبة ا١تطورة فعالية لتعليم ا١تفردات العربية. 3ا١تكتبة وىف ا١تقصف. 
% من ا٠تبَت ىف ٣تال  47،1نتيجة االستبانة من ا٠ترباء ٢تذا اإلنتاج التطويري ىي 

% من ا٠تبَت ىف ٣تال الوسيلة التعليمية. االستبانة  33،1تعليم اللغة العربية و
%. وىف ا١تدرسة مفتاح العلوم   42التالميد ىف ا١تدرسة إنسان أمانة االبتدائية ماالنج 

 %.  51،2اإلبتدائية اإلسالمية باتو 
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التعليمية باٟتاسوب لًتقية مهاريت االستماع )تطوير ا١تواد  15371115عناية  .7

والكالم )ْتث تطويري ىف مدرسة روضة العلوم الثانوية اإلسالمية غوينجان ترا٧تيل 
 (7100باطي جاوى الوسطى( )

اعتمادا على ا١توضوع، تطور الباحثة ا١تادة التعليمية كي تكون ا١تادة 
اللغة العربية ىف مهاريت االستماع  " لتعليمPower Pointالتعليمية باٟتاسوب برب٣تية "

والكالم وتطوير التدريبات مع إعداد األلعاب اللغوية. وتتبع الباحثة ىف كتابة ىذه 
الرسالة ٔتدخل البحث الكيفي الكمي. ىذه الرسالة من نوع الدراسة والتطوير. 
وأدوات البحث ا١تستخدمة من ا١تقابلة وا١تالحظة واالختبار واالستبانة. نتيجة 
التجربة أن ا١تادة التعليمية ا١تطورة فعالية لًتقية مهاريت االستماع والكالم لدى الطلبة 
با١تدرسة روضة العلوم الثانوية اإلسالمية غوينجان ترا٧تيل باطي جاوى الوسطى.  

والفروض ىف ىذه  3،347ويدل ذلك اٟتاسبة اإلحصائية با١تعدلة "" بقيمة 
 7الرسالة مقبولة.

فرقة بالبحث الذي سيعمل الباحثة ىنا، ألن تستخدم وىذا البحث مت
الباحثة ىنا البحث والتطوير، ستطور الباحثة ىنا ا١تادة التعليمية التفاعلية. وىف ىذا 

 البحث تتطور الباحثة ا١تادة التعليمية التفاعلية بربنامج ماكرو ميديا فالش.
تنمية مهارة  )استخدام برنامج ماكرو ميديا فالش ىف 00371120ابن خليل،  .3

القراءة )بالتطبيق على مدرسة اإلصالح الدين ا١تتوسطة اإلسالمية كديري لومبوك 
 الغربية( 

يهدف ىذا البحث إىل التعرف على استخدام برنامج ماكرو ميديا فالش 
لتنمية مهارة القراءة ىف تعليم اللغة العربية. واستخدام ىذا البحث ا١تنهج التجرييب 

                                                           

تطوير ا١تواد التعليمية باٟتاسوب لًتقية مهاريت االستماع والكالم )ْتث تطويري ىف مدرسة روضة العلوم عناية ،2
 7100، قسم تعليم اللغة العربية، جاوى الوسطى( الثانوية اإلسالمية غوينجان ترا٧تيل باطي
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تصميم االختبار القبلي والبعدي باجملموعة الواحدة. وقام حيث اختار الباحث 
طالبا وطالبة. ومن أىم  70الباحث بالتعليم التطبيقي )التجربة( على عينة البحث 

 النتائج الىت توصل إليها البحث ما يلي
واستنادا إىل اختبار البيان اإلحصائى ا١تنتاًف اصولة من اإلختبارين القبلى 

 t)ة فهم ا١تعلومات التفصيلية )٤تتوى النص( عن طريق اختبار ت والبعدي ىف مهار 
test)1  وجود فروق نتيجة إحصائية ىف مهارة فهم ا١تقروء لدى التالميذ قبل

استخدام برنامج ماكرو ميديا فالش لتنمية مهارة القراءة العربية. وبالنظر إىل 
ة الطلبة ىف فهم متوسط النتائج من االختبار البعدي بُت ا١تهارتُت أن مهار 
 3ا١تعلومات التفصيلية أحسن من مهارهتم ىف فهم األفكار الرئيسية.

ان ابن خليل ىنا ٮتصص ْتثو ىف استخدام الربنامج ماكرو ميديا لًتقية 
مهارة القراءة، و استخدام ىذا البحث ا١تنهج التجرييب، و نتائج البحث ىنا يعٌت 
ان الربنامج ماكرو ميديا فعالية ىف ترقية مهارة القراءة عند الطالب. وىذا البحث 

ن تستخدم الباحثة ىنا البحث متفرقة بالبحث الذي سيعمل الباحثة ىنا، أل
 والتطوير، ستطور الباحثة ىنا ا١تادة التعليمية التفاعلية.  

( تطوير لعبة "بقالة ا١تفردة" باستخدام ماكرو ميديا 07371174خَت النعمة )  .0
 فالش لًتقية استعاب ا١تفردات العربية للمرحلة االبتدائية

ة و١تعرفة ىذه اللعبة ىف يهدف ىذا البحث لتطوير اللعبة كوسيلة التعليمي
تعليم ا١تفردات العربية للتالميذ ىف الفصل ا٠تامس با١تدرسة االبتدائية: استخدمت 

 Research andالباحثة ىف ىذا البحث ا١تدخل الكيفي الكمي وا١تنهج التطويري )

Development واألدوات ا١تستخدمة ىف ٚتع البيانات ىي ا١تقابلة واإلستبانة .)
 واالختبار.

                                                           
استخدام برنامج ماكرو ميديا فالش ىف تنمية مهارة القراءة )بالتطبيق على مدرسة اإلصالح الدين ابن خليل، 3

 .7103، قسم تعليم اللغة العربية ا١تتوسطة اإلسالمية كديري لومبوك الغربية
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أما نتائج ىذا البحث فيمكن تتخلص فيما يأيت: أن عملية تطوير اللعبة 
( تطوير اللعبة 7( الدراسة ا١تيدانية، 0"بقالة ا١تفردات" ٖتتاج إىل ا٠تطوات التالية: 

( ٕتربة الصالحية، 1( ٖتسُت اإلنتاج، 0( تصديق اإلنتاج، 3"بقالة ا١تفردات"، 
. مواصفات اللعبة "بقالة ا١تفردات" ىي كما ( إنتاج النهائي3( ٕتربة ا١تيدانية، 2

( تتكون من تدريبُت، تدريب األول ىو حفظ ا١تفردات وتدريب الثاين ىو 0يلي: 
( يأيت بثالثة موضوعات ىي ىف ا١تدرسة وىف 7ترتيب الكلمة لتكون ٚتلة مفيدة، 

ربية. ا١تكتبة وىف ا١تقصف. أن استخدام اللعبة ا١تطورة فعالية لتعليم ا١تفردات الع
% من ا٠تبَت ىف ٣تال  47،1نتيجة االستبانة من ا٠ترباء ٢تذا اإلنتاج التطويري ىي 

% من ا٠تبَت ىف ٣تال الوسيلة التعليميىة. االستبانة  33،1تعليم اللغة العربية و
% وىف ا١تدرسة مفتاح العلوم  42التالميذ ىف ا١تدرسة إنسان أمانة اإلبتدائية ماالنج 

 0%. 51،2مية باتو االبتدائية اإلسال
خَت النعمة ىنا يؤلف اللعبة للمفردات ومن ىذا البحث يدل إىل ان اللعبة 
بربنامج ماكرو ميديا ىنا فعالية لًتقية استيعاب ا١تفردات عند الطالب. واستخدام 
البحث ىنا من البحث والتطوير. وىذا البحث متفرقة بالبحث الذي سيعمل 

ثة ىنا البحث والتطوير، ستطور الباحثة ىنا ا١تادة الباحثة ىنا، ألن تستخدم الباح
 التعليمية التفاعلية.  

)تنفيع الوسائل التعليم بربنامج  7103ايكو ىنري اوتومو، لسان العرب، نوفمبَت  .1
لًتقية مهارة الكالم الطالب بفصل العاشر ا١تدرسة الثانوية  4ماكرو ميديا فالش 

 (اإلسالمية اٟتكومية فروادادي غروبوغان
ىف مدرسة  3والصف العاشر  0يكون مهارة الكالم من الطالب الصف العاشر  

الثانوية اإلسالمية اٟتكومية فروادادي غروبوغان منخفض. فلذلك ٭تتاج إىل 
 4ا٠تياري   من الوسائل التعليم وىو الوسائل التعليم بربنامج ماكرو ميديا فالش 

                                                           
، باستخدام ماكرو ميديا فالش لًتقية استعاب ا١تفردات العربية للمرحلة االبتدائية تطوير لعبة "بقالة ا١تفردة"خَت النعمة ،4

 .7100قسم تعليم اللغة العربية، 
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وىي ىل الوسائل التعليم اللغة العربية التفاعلية  اجملذبة. ومشكلة ىف ىذا البحث 
فعالية لًتقية مهارة الكالم الطالب مدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية فروادادي 
غروبوغان . وأىداف من ىذا البحث لكشف فعالية ترقية مهارة الكالم الطالب 

من . تصميم 4بعد تنفيع الوسائل التعليم اللغة العربية بربنامج ماكروميديا فالش 
ىذا البحث التجريبية، وأداوات ا١تستخدمة ىف ىذا البحث وىي اإلختبار. وٚتع 
البيانات ىف ىذا البحث وىي اإلختبار. فروض البحث ا١تقبول من ىذا البحث 
وىو فروض البحث العمل أن التعليم اللغة العربية باستخدام الوسائل اللغة العربية 

 1قية مهارة الكالم الطالب.فعالية لًت  4بربنامج ماكرو ميديا فالش 
 

 تحديد المصطلحات-ط
:إتاه نظامي لتصميم وإنتاج واستعمال وتقوًن النظم الكاملة   تطوير

 للتعليم.
اللغة  الوسائل التعليميةاليت ستطور الباحثة  الوسائل التعليمية:  الوسائل التعليمية

. وستطور 7103العربية من كتاب اللغة العربية على منهج 
 من ا١تستوى الثاين. الوسائل التعليميةالباحثة ىذا 

ىو برنامج  أدويب فالش: احدى من أنوع الوسائل التعليمية.  ماكرو ميديا فالش
 ا١تهنية التأليف أداة معيار تطبيقبرنامج و  من قبل أدويب مصمم

مثَتة جدا الصور النقطية الرسوم ا١تتحركة و  ا١تستخدمة يف إنشاء
 .وديناميك موقع إلكًتوين تفاعلي لبناء لالىتمام

 

                                                           

 
5
EkoHerryUtomo, Pemanfaatan media pembelajaranbahasaarabberbasis macromedia flash 8untuk 

meningkatkanberbicarabahasaarabsiswakelas X MAN Purwodadigrobogan, , Journal Of Arabic 

Learning and Teaching (Lisanul Arab, November 2013) 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 

 يةالمبحث االول :تطوير الوسائل التعليم

الًتبية شيء مهم ىف حياة االنسان. وىذا ليدبر حياة الدولة. يطور كفاءة 
االشخاص بًتبية بإرشاد وتعليم وتدريب ا١تعروف مع اجملتمع. ىناك العالقة بُت تطوير 
التكنولوجيا ومعلومات والًتبية. وفوائده كوسائل تعليمية والة ا١تواصلة. الًتبية ١تسئولية 

وتعلم الذي يهدف ليوجو إىل استيعاب الكفاءة ا١تقصودة على النظام العملية التعليم 
 الطالب. 

احدى من بيئة التعلم الذي لو دور مهم ىف تسهيل استيعاب الكفاءة على الطالب  
وىي:  تطبيق التكنولوجيا ىف استخدام الوسائل التعليمية وىو كالة مساعدة الذي 

الًتبية. يسهل الوسائل التعليمية  يستطيع على ا١تدرس ان يستخدمو ىف يساعد الوظيفة
ىف فهم الطالب على الكفاءة الىت ٬تب ان يتقن على ا١تواد التعليمية ا١تدروسة 

 2ويستطيع ان يرقى النتائج من الطالب ىف اآلخر.

ىف عملية التعليم والتعلم ىناك عنصرين ا١تهمة وىو: طريقة التعليمية ووسائل التعليمية،  
ويقول ٫تالك ان استخدام الوسائل التعليمية ىف عملية التعليم  وىذا عنصرين ا١تتعلقة.

والتعلم يستطيع ان ٭تمس االرادة من رغبتُت جديدتُت، ٭تمس الدوافع والتحفيز 
 3االنشطة التعلم حىت ٭تمل ا١تثَت السكولوجية على الطالب. 

                                                           
6
 ST. Mulyanta, Media Pembelajaran (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009), 

hal: 2 
7
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal: 15 
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ب ىف تطوير الوسائل التعليمية، ىناك شيء مهم الزم إلىتمامو وىو سهولة الطال
وا١تدرس ىف استفادتو. والزم على ا١تطور إلىتمامو وإلستعرضو. إذا كانت الوسائل 
التعليمية صعوبة ىف استخدامو، فطبعا يكون ىذه الوسائل التعليمية غَت نافعة للطالب 
وا١تدرس وا١تدرسة. ألن يكون ىذه الوسائل التعليمية ا١تطورة إال  ا١تتمم ىف ا١تدرسة، 

 4ال ليدرب ا١تدرس ا١تعُت ىف استخدام الوسائل التعليمية ا١تطورة.حىت ٭تتاج وقتا طوي

 
 مفهوم التطوير -أ 

٣ترد على وزن فّعل، ومعناه التنمية. ويرى نورغيان طوورو أن التطوير ىو عملية تدل  التطوير
وأما ا١تراد بعملية التطوير فهي تصميم وتنفيذ وتكميل. وىف ٣تالت  5على إنتاج شيء.
التطوير ٣تال من اجملالت ّتانب ٣تال التصميم واالستخدام واإلدارة  التكنولوجيا، أن

والتقوًن. ووظيفة التطوير ىي عملية الًتٚتة من مستوى التصميم إىل اإلنتاج. ويشمل 
ىذا اجملال التكنولوجيا ا١تتعددة اليت تستخدم ىف التعليم. وىو ترتيب إىل أربعة 

 مرتبات، يعٍت:
 ا١تواد ا١تطبوعة  .0
 لربامج السمعية البصريةإنتاج ا .7
 تطبيقات التكنولوجيا اٟتاسوب  .3
 الوسائط ا١تتعددة. .0

وىف التطوير يوجد الًتابط ا١تعقد بُت التكنولوجيا الذي ٭تث تصميم ا١تواد وإستَتاتيجيات 
 التعليم على السواء. وحقيقة ٯتكن البيان على ٣تال من خالل:

 ا١تواد اليت ٗترب ا١تعلومات .0
 التعليمإستَتاتيجيات  .7

                                                           
8
 Cecep Kustandi, Media Pembelajaran Manual dan Digital, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 

hal: 91 
9
 Burhan Nurgiyantoro, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah, (Yogyakarta: BPFE, 

1998), hal: 11 
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الربامج  ( اوhardwareإظهار اإلنتاج من تكنولوجيا األدوات ا١تعدنية ) .3
 (، وا١تواد التعليميةsoftwareللعقل اإللكًتوين )

وعالقتها بالًتبية، أن وظيفة التطوير تشمل النظرية والتصميم واإلنتاج والفهم وا١تواد 
 االستخدام.

، لكن ا٠تطوات ا١تتساوية إٚتال. ا٠تطوة األوىل، ىناك النظرية والطرق ىف تطوير وسائل التعليم
(، اليت هتدف ىف تعيُت وتعريف اٟتاجات أو ٖتليل إحتياجات pendefinisianالتعريف )

(، ىدفها لتجعل الطراز ا١تبدئي. perancanganالتعليمية. ا٠تطوة الثانية، التصميم )
سيلة التعليمية. وا٠تطوة  ( ىدفها لتجعل الو pengembanganوا٠تطوة الثالثة، التطوير )

  01(، استخدام الوسيلة التعليمية ا١تطورة.penyebaranاآلخرة التوزيع )
 
 يةمفهوم الوسائل التعليم -ب 

الوسائل التعليمية جزء من علم تكنولوجيا التعليم الذي يعترب بدوره علما تطبيقيا 
 ١00تختلف العلوم داخل ا١تؤسسات التعليمية. 

إدماج بُت الرب٣تية وا١تعدة الوسائل التعليمية ىي الة مساعدة الوسائل التعليمية ىو 
بشكل ألة الكًتونيكية والصوار والوسائل اإليضاح والكراسات وغَت ذلك ا١تستخدمة 

 07إللقاء ا١تواد التعليمية إىل الطالب.

                                                           
10

 Andriani Pratiwi, Pengembangan Sistem Informasi Pendukung Pengambilan Keputusan 

Menggunakan Data Historis Bidang Akademik Melalui Teknologi Pengembangan Data (Studi 

Pengembangan di Polinema), Disetasi tidak diterbitkan (Malang: Disertasi Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Malang, 2009), hal:19 
) القاىرة: دراغيب للطباعة والنشر والتوزيع  التكنولوجيا وتطوير التعليمعبد العظيم عبد السالم الفرجاىن، 00

 .733(، ص:7117شركة ذات مسنولية ٤تدودة، 
12

Umi Machmudah, Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN MALIKI 

PRESS, 2008), hal: 96 
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قال ٣تيب عبد الوىاب أن الوسائل التعليمية ىي ٚتع من كلمة ، وىو ما يعٍت 
وسيطة اليت لديو وظيفة وئيسية كأداة لتوصيل ا١تعلومات، بعثة، والتعليم. التمهيدية أو ال

العلى أو لفعالية ا١تعلومات، بعثة، والتعليم، ٢تدف )طالب او طالبة( تعتمد بشكل كبَت 
على عوامل كثَتة. األىداف وا١تواد وأعضاء ا١تدرسُت، والطالب، والبيئة، ووسائل التعليم 

 03اليت ٯتكن أن تؤثر على ٧تاح )فعالية( من الدرس. نفسها العديد من العوامل

قال عبد الوىاب رشيدي أن الوسائل التعليمية ٢تا دور أ٫تية ىف تعليم اللغة األجنبية، 
خصوصا ىف تعليم اللغة العربية. استخدام الوسائل التعليمية ليس فقط جيدة لألطفال 

اليت يدل على فعالية فحسب، ولكن أيضا للمتعلمُت الكبار. وقد كثرت البحوث 
استخدام الوسائل التعليمية باعتبارىا واحدة من العناصر الداعمة لعملية التعلم ىف الفصول 

 00الدراسية.

ذكر سوبرنو الوسائل التعليم ىي كل ما يستخدم قناة إليصال رسالة أو معلومة من 
ية( أو مصدر إىل ىدف )مرسل إليو(. قد توصل الرسالة عن طريق السمع )وسيلة ٝتع

طريق البصر )وسيلة بصرية(، أو طريق االزدراج بُت السمع والبصر )وسيلة ٝتعية بصرية(، 
 أو عن طريق االنفعال )وسيلة انفعالية(. او عن طريق التمثيل )وسيلة ٘تثيلية(. 

أضاف سوبرنو  قائال أن وسائل تعليم ال يتوقف دورىا دائما على ا١تدرس. فمن 
صال رسالة ومعلومة رغم من عدم ا١تدرس بل يقول البعض ان الوسائل ما يتمكن من إي

 يقوم الوسائل مقام ا١تدرس، مثلما وجدناه ىف التعليم ا١تربمج والتعليم البعيد ا١تدى.

                                                           
13

Muhbib Abdul Wahab, Epistimologi&MetodologiPembelajaranBahasaArab(Malang: UIN 

PRESS, 2008), hal: 253. 
14

Abdul WahabRosyidi, Media PembelajaranBahasa Arab (Malang: UIN MALIKI PRESS, 

2008), HAL: 48 
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وال ٮتتلف ذلك قول أفندي أن وسائل تعليم ىو ما يزيد عملية التعليم سهال ويزيد 
يم من كتب و٣تالت وغَتىا من الدرس وضوحا للدراس. تشمل الوسائل غالبا موادىتعل

 01مصادر معلومات منبعات وتشمل معينات تعليم.

الوسيلة التعليمية أهنا ما يلجا إليو ا١تدرس من أدوات وأجهزة و مواد لتسهيل عملية 
التعليم وٖتسينها وتعزيزىا. كل ىذه التعارف تؤدي إىل مفهوم واحد وىو أهنا الوسائل أو 

ذكره ان الطالب  التعلم وتؤدي إىل اسراعو. وكما سبق الوسائط تعُت على التعليم و 
يتعلمون أكثر ويصبحون أكثر إ٬تابية إذا ما استخدامت ا١تواد التعليمية اليت تثَت أكثر من 

 حاسة لديهم.

ىناك ثالثة من ا٠تصائص من الوسائل التعليمية وىذا دليل او السبب من استخدام 
وكل اشياء الذي يستطيع على الوسائل ان عملو الوسائل التعليمية ىف عملية تعليمية، 

 02 وعلى ا١تدرس اليستطيع ان عملو. وا٠تصائص من الوسائل التعليمية وىي:
 مثبتات .0

وىذا ا٠تصائص األوىل مثبتات، يصور ىذا ا٠تصائص قدرة الوسائل التعليمية 
ىف تسجيل، واحتفاظ، واٟتفاظ على عملية تعليمية، وإعادة حادثة او مفعول. 
يستطيع على الواقعة لَتتب بالوسائل مثل التصوير وشريط فيديو وشريط صويت 

بفيديو او فيديو وقرص اٟتاسوب واألفالم. الوقعة او اٟتادثة قد اٗتذت 
التصوير سهولة الستنساخو ىف اي زمان اٟتاجة. هبذه خصائص مثبتات، ٯتكن 
على الوسائل ليتم التسجيل ا١تاضي دون الوقت ا١تعينة، ٔتعٌت يستطيع ان 

 استخدام ىذا التسجيل ىف أي وقت وزمان. 
 ا١تتالعبة  .7

                                                           
 05( ص.0551)ماالنج:....  الوسائل ا١تعينات ىف تعليم العربيةامام أسراري، 15
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الن ٯتلك الوسائل وىذا ا٠تصائص الثانية وىي ا١تتالعبة. ٯتكن التحويل الواقعة 
ا٠تصائص ا١تتالعبة. يستطيع ان يقدم الوسائل  إىل الطالب اٟتادثة الىت تقع 
أكثر من ثالثة أيام يقدم إال من ثالث دقائق. مثل: التحويل من فراشة. من 

 ىذه ا٠تصائص يستطيع الوسائل ان يقدم اٟتادثة باالسراع اوتباطأ.
 التوزيعية .3

ة فقط، ولكن توزيع الوسائل يستطيع إىل كل توزيع الوسائل ال٭تدد يف مدرس
ا١تدارس.مثل تسجيل فيديو او قرص اٟتاسوب يستطيع ليدوج إىل ٚتيع 

 ا١تدارس ا١تطلوبة ىف أي وقت وزمان.  

 
 ل التعليمية ائدور الوس -ج 

ىف ٣تال الًتبوي، يوظف وسائل التعليم كوسيلة لتحقيق أىداف التعلم. لذالك 
الواردة ىف وسائل التعليم قادرة على إشراك الطالب، إما ىف ينبغي ان تكون ا١تعلومات 

العقل او النفسية او ىف شكل من أشكال النشاط اٟتقيقي، حىت ٯتكن ان ٭تدث التعلم. 
وينبغي تصميم ا١تواد ىف شروط أكثر منهجية ونفسيا، وإعادة النظر من ناحية مبادئ 

ضافة إىل الفرح، وينبغي أن تكون التعلم من أجل إعداد توجيهات التعلم الفعال. باإل
وسائل التعليم قادرة على إعطاء ٕتربة ٦تتعة وتؤدي احتياجات الطالب الفردية، ألن كل 

 03طالب لديو قدرات ٥تتلفة.

تشَت كيمب و ديطونبعض البحوث  ٦تا يدل على ألثر اال٬تايب من استخدام  
يلة أساسية للتعليم مباشرة،  وسائل تعليمية كجزء اليتجزأ من التعلم ىف الفصل، او كوس

 04كما يلي:
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 تسليم التعليمية ليست جامدة (أ 
 ان يكون التعلم أكثر جاذبية (ب 
ان تكون التعلم أكثر تفاعال مع تطبيق نظرية التعلم وا١تبادئ النفسية اليت قبلت  (ج 

 من حيث مشاركة الطالب، وردود الفعل والتعزيز.
يستغرق وقت قصَت إليصال اختصار للوقت، ألن استخدام الوسائل التعليمية  (د 

رسائل و٤تتوى الدرس ىف ٚتلة كبَتة، ومن ا١تمكن استيعاهبا الطالب بشكل 
 اكرب.

وٯتكن ٖتسُت نوعية نتيجة التعلم إذا كان التكامل من الكلمة والصورة كوسيلة  (ه 
 التعلم ٯتكن التواصل عناصر ا١تعرفة بطريقة منظمة با٠تَت و٤تددة وواضحة. 

مىت وأين ا١تطلوب او اتاج، خاصة إذا كانت الوسائل ٯتكن إعطاء التعلم  (و 
 التعليمية مصممة لالستخدام ىف الفردية

 وٯتكن لًتقية ولتحسُت ا١تواقف اال٬تابية للطالب ٨تو ما تعلموه وعملية التعلم (ز 
 قد يتغَت دور ا١تعلم إىل اٟتال أكثر ا٬تابية. (ح 

 05آليت:وايضا ٯتكن حصر دور الوسيلة التعليمية وأ٫تيتها ىف ا
تقليل اٞتهد، واختصار الوقت من ا١تتعلم وا١تعلم ويقصد بذلك جعل عملية  (أ 

التعليم اقتصادية بدرجة أكرب من خالل زيادة نسبة التعلم إىل تكلفتو. فا٢تدف 
الرئيس للوسائل التعليمية ٖتقيق اىداف تعلم قابلة للقياس. ٔتستوى فعال من 

 حيث التكلفة ىف الوقت واٞتهد وا١تصادر.
تساعد الوسيلة التعليمية على ٖتاشىي الوقوع ىف اللفظية. وا١تقصود باللفظية  (ب 

تطابق الداللة  طالباستعمال ا١تدرس او ا١تعلم الفاظ ليست ٢تا داللة عند ال

                                                           
تطوير ا١تواد التعليمية اٟتاسوبية لًتقية مهارة القراءة )ْتث تطويري بتطبيق على ا١تدرسة أٛتد مشس ا١تعارف،  05

ماالنج: ْتث تكميلي لنيل درجة ا١تاجستَت غَت ا١تنشورة: .. اإلسالمية اٟتكومية ماالنج:  ثنائية اللغة العالية باتو(
 73-72. ص: 7101
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اليت عند ا١تدرس وال ٭تاول توضيح ىذه االلفاظ اجملردة بوسائل مادية ٤تسوسة 
ولكن إذا تنوعت ىذه الوسيلة تساعد تكوين صور مرئية ٢تا ىف ذىن الطالب. 

فإن اللفظ يكتسب ابعادا من ا١تعٌت تقًتب بو من األمر الذي يساعد على 
 زيادة التقارب والتطابق بُت نعاىن األلفاظ ىف ذىن كل من ا١تدرس والطالب. 

 تساعد على نقل ا١تعرفة، وتوضيح اٞتوانب ا١تبهمة، وتثبيت عملية اإلدراك. (ج 
 نتباىهم، وتنمي فيهم دقة ا١تالحظة.تثَت إىتمام الدارسُت وا (د 
 تثبيت ا١تعلومات، وتزيد من حفظ الطالب، وتضاعف استيعابو. (ه 
 تنمي االستمرار ىف الفكر (و 
 تقّوم معلومات الطالب، وتقيس مدى ما استوعبو من الدرس. (ز 
 تسهل عملية التعليم على ا١تدرس، والتعلم على الطالب. (ح 
 تعلم ٔتفردىا كالتلفاز والرحالت وا١تتاحف (ط 
 توضيح بعض ا١تفاىيم ا١تعينة للتعليم (ي 
تساعد إبراز الفروق الفردية بُت الطالب ىف اجملالت للغوية ا١تختلفة، وٓتاصة ىف  (ك 

 ٣تال التعبَت الشفهي
تساعد الطالب على التزود با١تعلومات  العلمية، وبألفا اٟتضارة اٟتديثة الدالة  (ل 

 عليها.
 وٖتقيق الذايتتتيح للمتعلمُت فرصا متعددة من فرض ا١تتعة،  (م 
 تساعد على إبقاء ا٠تربة التعليمية حية ألطول فًتة ٦تكنة مع الطالب. (ن 
 تعلم ا١تهارات، وتنمي االٕتاىات، وتريب الذوق، وتعدل السلوك.    (س 

ىف الوسائل التعليمية لو دور مهم  ألن الوسائل التعليمية تساعد ا١تدرس ىف إلقاء 
 يستطيع ان يسهل ىف فهم الدرس. الدرس إىل الطالب. ان الوسائل التعليمية
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 يةأهمية الوسائل التعليم -د 
إحدى من بيئة التعلم الىت ٢تا دور مهم ىف تسهيل استعاب الكفاءة لطالب 
وىو تنفيذ التكنولوجيا ىف استخدام الوسائل التعليمية. ىف اٟتقيقة الوسائل التعليمية 

الوظيفة الًتبوية. يسهل ىي ألة مساعدة اليت يستطيع ان يستخدم ا١تعلم ىف تساعد 
الوسائل التعليمية ىف فهم الطالب على الكفاءة من ا١تواد التعليمية اليت يدرس لو، 

 71ويرجو ىف ترقية نتيجة التعلم لدى الطالب.

ٯتلك الوسائل التعليمية دور مهم، وىو جذب اإلىتمام ، و دور االتصال، 
ليمية ليدعو إىتمام الطالب، ودور  ىف دورىا كجذب اإلىتمام، يصيف الوسائل  التع

ويرقي معرفة الطالب وإلقاء ا١تعلومات. ىف دوره كدور االتصال، يشًتك الوسائل 
التعليمية ليدافع ويساعد الظالب ىف فهم ا١تعلومات ا١تعينة من ا١تدرس.  وىف دوره ىذا 

70بية.يساعد الوسائل التعليمية ليذاكر الفكرات ا١تهمة اليت تنال ىف تعليم اللغة العر 


 أ٫تية الوسائل التعليمية ىف ٣تالت التعليم والتعلم:
من شروط الىت تساعد على التعلم وجود اٟتاجة للتعلم، وإن يشعر الطفل بأ٫تية  .أ 

إشباع ىذه اٟتاجة. وٯتكن للوسائل التعليمية أن تؤدي إىل استشارة اىتمام 
التلميذ وإشباع حاجتو للتعلم. فال شك ان الوسائل التعليمية ا١تختلفة كالرحالت 

دم خربات متنوعة يأخذ منها كل طالب والنماذج واألفالم التعليمية وا١تصورات تق
 ما ٭تقق أىدافو ويثَت اىتمامو. 

وأفضل التعلم ما يتم عندما يصل التلميذ إىل مرحلة االستعداد للتعلم  .ب 
(Readiness والوسائل التعليمية تساعد على زيادة خربة التلميذ فتجعلو أكر )

والتسجيالت الصوتية  استعدادا للتعلم وإقباال عليو. فإذا استعان ا١تدرس بالصور
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والعينات وذوات األشياء أمكن أن يعمل على زيادة ا٠تربات ا١ترئية وا١تسموعة 
 للطالب حىت يتهيأ لتعلم القراءة والكتابة. 

ٯتكن عن طريق استخدام الوسائل التعليمية ا١تختلفة تنويع ا٠تربات اليت هتيئوىا  .ج 
ماع وا١تمارسة والتأمل والتفكَت ا١تدرسة للتلميذ فتتيح لو الفرصة للمشاىدة واالست

فتصبح ا١تدرسة بذلك حقال لنمو التلميذ ىف ٚتيع االٕتاىات وتعمل على أثره 
 ٣تاالت ا٠تربة اليت ٯتر هبا.   

 ولعل من أىم فوائد استخدام الوسائل التعليمية ان نتحاشى الوقوع ىف اللفظية. .د 
يؤدي تنويع الوسائل التعليمية إىل تكوين وبناء ا١تفاىيم السليمة. ولو تتبعنا   .ه 

خطوات بناء التلميذ ٢تذه ا١تفاىيم حىت يصل إىل التعميات  ألدركنا أ٫تية توفَت 
الوسائل التعليمية لتحقيق ذلك. ان الوسائل التعليمية اذا حسن ا١تدرس 

ىن الطالب، تؤدي إىل زيادة استخدامها وٖتديد ا٢تدف منها وتوضيحو ىف ذ
مشاركة الطالب اال٬تابية ىف اكتساب ا٠تربة  وتنمية قدرتو على التأمل ودقة 

 ا١تالحظة واتباع التفكَت العلمي ا١توصول إىل حل ا١تشكالت. 
ٯتكن عن طريق الوسائل التعليمية تنويع أساليب التعزيز الىت تؤدي إىل تثبيت   .و 

علم. ولعل أوضح مثال لذلك من الوسائل االستجاباب الصحيحة وتأكيد الت
التكنولوجية اٟتديثة ىو استخدام التعليم الربنا٣تي حيث يعرف الطالب مباشرة 
ا٠تطاء او الصواب ىف اجابتو فور ابدائها فيتم تعزيز االجابة السليمة ويستمر ىف 

 تعلمو.
الفردية بُت  تساعد الوسائل التعليمية على تنويع أساليب التعليم ا١تواجهة الفروق  .ز 

 التالميذ.
 تؤدي الوسائل التعليمية إىل ترتيب واستمرار االفكار الىت يكوهنا التلميذ.  .ح 
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تؤدي إالستعانة بالوسائل التعليمية إىل تعديل السلوك وتكوين االٕتاىات  .ط 
 77.اٞتديدة

 
 فوائد الوسائل التعليمية -ه 

 للوسائل التعليمية فوائد كثَتة منها:
ا لإلدراك اٟتسي، ومن مث تقلل من استخدامهم تقدم للطالب أساسا مادي (أ 

 اللفاظ اليفهمون معناىا
 تثَت اىتمامهم كثَتا (ب 
 ٕتعل ما يتعلمونو باقي األثر (ج 
 تقدم خربات واقعية تدعو التالميذ إىل النشاط الذايت (د 
تنمي فيهم استمرارية التفكَت، كما ىو اٟتال عند استخدام الصور ا١تتحركة ،  (ه 

 والتمثيليات والرحالت
 تسهم ىف ٪تو ا١تعاىن ومن مث ىف تنمية الثروة اللغوية عند الطالب (و 

تقدم خربات ال ٯتكن اٟتصول عليها عن طريق أدوات أخرى، وتسهم ىف جعل ما 
 73يتعلمو التالميذ اكثر كفاية وعمقا وتنوعا.

سوى فوائد من الوسائل التعليمية، ىناك أيضا النتائج من الوسائل التعليمية او الوسائل 
تعددة خاص. استخدام الوسائل التعليمية او الوسائل ا١تتعددة ىف عملية تعليمية ا١ت

 يشتمل النوافع والنتائج ا١تعينة، وىو:

                                                           
-00(، ص: 0543)الكويت: دار القلم،  وسائل االتصال والتكنولوجيا ىف التعليمحسُت ٛتدى الطويب، 77

05 
 10، ص: وسائل االتصال والتكنولوجيا ىف التعليمحسُت ٛتدى الطويب، 73
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يساعد الوسائل التعليمية او الوسائل ا١تتعددة الطالب لتعلم أدوات الدرس  (أ 
الواسع، الذي يشتمل من فكرة متنوعة وحقائق ومبادئ ومهارات ا١توقف، 

من أنواع متعددة الوسائل التعليمية  و متنوعة أيضا، حىت ٭تتاج  سواى العديد
 إىل الوسائل ا١تتنوعة إللقائها.

يستطيع الوسائل التعليمية او الوسائل ا١تتعددة لتنمية دوافع التعلم الطالب،   (ب 
 األخالق وكيفية التعلم الفعالية وتنمية اإلدراك األعلى على األمر درسو.

ية او الوسائل ا١تتعددة الطالب وا١تدرس ىف عملية يساعد الوسائل التعليم (ج 
تعليمية الدرس، معتمدة ىف التخصصات، ولكل التخصصات يشتمل كثَت 

 من األمور ٯتكن تعلمو.
٭تسن الوسائل التعليمية و الوسائل ا١تتعددة اإلكتفاء والنجاح مناسب بإرادة  (د 

اء والنجاح، من كل ا١تدرسون . يريد ا١تدرس اٞتيد لكي يكون الطالب إكتف
 وىذه الوسائل ا١تتعددة يتوافق تلك اإلرادات.

يساعد الوسائل التعليمية او الوسائل ا١تتعددة الطالب ليدرس كثَت من  (ه 
 االحوال ويعيش منهم. التعلم "كثَت" و "دقيق" من ا٠تصائص التعلم النجاح.

يساعد الوسائل التعليمية و الوسائل ا١تتعددة ىف عملية تعليمية ليوافق  (و 
متطلبات ا١تنهج، الذي يطور بتطوير ا١تعلومات والتكنولوجيا وديناميكي 

  70اجملتمع.
 

 أنواع الوسائل التعليمية -و 

تعددت أنواع وتقسيمات الوسائل التعليمية، ولكننا ٯتكن ٕتمع ا١تتشابو منها 
 ىف خضصائص معينة ىف األقسام التالية:

 الوسائل السمعية والبصرية . أ
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 Oemar Hamalik, Media Pendidikan Cetakan ke 7 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal: 
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الوسائل البصرية وىي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسة البصر،   .0
كالصور الفوتوغرافية والصور ا١تتحركة الصامتة وصور األفالم و الشرائح 
والرسوم التوضيخية واللوحة الوبرية واللوحة ا١تغناطيسية واللوحات 

 الكهربئية. 
السمع  الوسائل السمعية، وىي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسة  .7

 كالراديو واألسطوانات والتسجيالت الصوتية. 
الوسائل السمعية والبصرية وىي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسيت  .3

البصر والسمع وتشتمل الصور ا١تتحركة الناطقة كالتليفزيون واألفالم 
 71والتسجيالت الصوتية ا١تصاحبة للشرئح واألسطوانات أو الصور.
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 3102المبحث الثاني: المنهج 
 3102تعريف المنهج  - أ

. وىذا ا١تنهج ىو 7100-7103يبدأ من  السنة الدراسية  7103منهج 
وىو ا١تنهج النظرية  7112و ا١تنهج  7110تطوير من ا١تنهج قبلو، وىذا من ا١تنهج 

ٮتصص ىف وجود الًتقية و ا١توازنة من عوامل  7103الوحدة. ولكن وىف ىذا ا١تنهج 
يصف   7103ىف التعليم. ا١تنهج  الكفاءة األخالقية وا١تهارات وا١تعلومات وغَت ذلك

ىو ا١تنهج ا١تطور لًتقية  7103كثَتا إىل ا١توضوعيفى ٚتيع الدرس. فلذلك، أن ا١تنهج 
 وموازنة للمهارات الناعمة وا١تهارات الثابتة وىو االخالق وا١تهارات وا١تعلومات. 

لينمو النتيجة من االخالق مناسبا  7103ىف ىذا اٟتال يسعى ا١تنهج 
ت اصولة على الطالب من ا١تعلومات ىف ا١تدرسة. ٔتعٌت بُت ا١تهارات الناعمة با١تهارا

وا١تهارات الثابتة جعلهما ٔتوازنة و٣تاور ويستطيع ان يطبق ىف اٟتياة يومية. بوجود 
يرجو على الطالب ان ٯتلك زيادة وتطوير ىف الكفاءات األخالقية  7103ا١تنهج 

وى الًتبية اصولة حىت ىذا االمور يؤثر ويعُت وا١تهارات وا١تعلومات مناسبة ٔتست
 72النجاح ىف اٟتياة بعده. 

 73اٟتجة لتطوير ا١تنهج وىي:
 القدرة على التواصل .0
 القدرة على التفكَت الواضح واٟتاسم .7
 القدرة على النظر ىف اٞتوانب األخالقية ١تشكلة .3
 القدرة ليصبح مواطنا مسؤوليا .0
 على النظرية ا١تختلفة القدرة على التجربة لتفهيم ومتسامح .1
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 القدرة على اٟتياة ىف اجملتمع اجململ .2
 ٯتلك الرغبة الواسعة ىف اٟتياة .3
 ٯتلك االستعداد للعمل. .4
 ٯتلك الذكاء مناسب باالىلية والرغبة .5
 ٯتلك ا١تسؤولية على بيئتو.  .01

 
 3102مفهوم المنهج  - ب

ثانيا: ا١تنهج   ىناك اربعة من ا١تفاىيم، وىي: اوال: ا١تنهج كا١تواد، 7103ىف ا١تنهج 
 كا١تنتج، ثالثا: ا١تنهج كالعملية، ورابعا: ا١تنهج كالعملية السياقية.

 اوال: ا١تنهج كا١تواد.  
 التخطيط ا١توجو ٘تثل آراء النظرية .0
 7111يستخدم ا١تنهج ىف اندونيسيا قبل السنة  .7
 ا١تنهج كا١تكان إللقاء ا١تعلومات من ا١تعلم إىل الطالب. .3
َت وضيق يسند بًتتيب منطقى من ا١تواد ٗتطيط التعليم معظم كث .0

 التعليمية.
يستمر ما عرفو إىل الطالب مناسبا بتخطيط  بكيفيةيعلم ا١تعلم التعليم  .1

 معُت.
يسند التقييم امتصاص ا١تواد التعليمية مع الطالب على ٗتطيط ا١تواد  .2

 ا١توعلومات ىف ٗتطيطو.

 ثانيا: ا١تنهج كا١تنتج.
 مثمرة.نتيجة ا١توجو ٘تثل آراء  .0
 7111يستخدم ىف اندونيسي ىف العقد  .7
 اثار من احتياجات على الكفاءات الىت الزم على الطالب ان ٯتلكو .3



 
 

27 


  0541يطوره من اإل٧تيلزية منذ  .0
حرة ىف القاء التعليم )ا١تواد التعليمية( ولكن النتائج اآلخر مناسبا  .1

 بتحديده، وىو ٯتلك الكفاءة ا١تعينة.
سبا بالكفهوم ا١تنتج وىو الزم ىف التقييم الطالب يعالق بالتقييم ا١تعُت منا .2

 مناسبا بتحديده
اعتمدا ىف اندونيسي ىف الشكل ا١تنهج على الكفاءة وا١تنهج النظرية  .3

الوحدة بتحديد ان ا١تنتج اآلخر يًتجم من ا١تواد الزم ىف استيعابو، حىت 
 74ٖتديد ا١تتخرجة ينزل من ٖتديد ا١تضمون.

 ثالثا: ا١تنهج كالعملية
 ملية ا١توجو ٯتثل آراء من طريقة عملية.ع .0
 ال يستخدم ىف اندونيسي  .7
 اثار باالحتياجات الشخصية من الطالب الذي اليستطيع ان ٯتاثلو .3
يطوره ىف فينلنديا، الًتكيز ىف التفكَت النقدى الىت ىف عملية ببناء عالقات  .0

 تعاون بُت ا١تربيُت وىو ا١تعلم والطالب وا١تشرف.
 م مستمرا من مراقبة العمليات واال٧تازاتيقوم عملية التعلي .1
يسند التقييم بالنتائج من الطالب ىف تعليميهم )التقدم ىف نتائج  .2

 الطالب(
 النتائج اآلخرة متفرقة من كل الطالب مناسبة بكفاءاهتم ورغبتهم. .3

 رابعا: ا١تنهج كالعملية السياقية
 التعريف اٞتديد ىف ا١تنهج .0
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كالعملية بزيادة اٟتاجة إىل التزم مشًتك موافقة الساحق من ا١تفهوم ا١تنهج   .7
 )بُت ا١تربيُت(

 األنشطة اٟتاجة )كالعملية التعليم( ليحقق االىداف ا١تعينة .3
 ا١تنتج –عملية  –: ا١تواد  ا١تدخل النظام .0

 مثمر –العملية  –: النظرية   ا١تفهوم 
 استيعاب ا١تواد التعليمية ينال من عملية وانعكاس مستمر .1
 ا١تعلم ىف انتاج االلتزام  من الطالب ليحقق االىداف ا١تعينة ا٫تية دور .2
احتياجات ىف زيادة مدخل .... من ا١توضوع التعليمية السياقية مع دوره  .3

 75ليؤكد عملية مناسبة.
 

 3102أهداف المنهج  - ج

 71، أنو يشَت إىل القنون النمرة 7103فيما يتعلق بأىداف وفوائد ا١تنهج 
عن نظام الًتبية. وىف ىذا القنون يذاكر ان فوائد ا١تنهج يعٌت لًتقية  7113السنة 

مهارات ويشكل االخالق وحضارة الدولة ا١تهيب ىف يزكى حياة الدولة. اما اىدافو وىو 
نُت وا١تتقُت إىل ا تعاىل، وٯتلك االخالق الكرًن، ليطور إمكانية الطالب ىف جعل ا١تؤم

والصحة، والعامل، وإبداعية، ومستقل ويكون اجملتمع دٯتقراطيا ومسئولية. ىناك ٜتشة 
 31وىو:  7103اىداف من ا١تنهج 

ترقية جودة الًتبية ٔتوازنة بُت ا١تهارات الناعمة وا١تهارات الثابتة من قدرة  .0
 مات ليوجو التحديات العا١تية ا١تتزايدة.االخالق وا١تهارات وا١تعلو 

إنشاء وتعزيز ا١توارد البشرية وتنمية لكي يكون اإلنسان اإلنتاجية واإلبداعية  .7
 واإلبتكارية لألمة والدولة االندونيسيا.
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لتسهيل ا١تدرس ىف إلقاء ا١تواد التعليمية وإدارة التدريس ألن استعداد اٟتكومة  .3
 عليمي ا١تستخدم ىف عملية التعلم والتعليم.ٚتيع عوامل ا١تنهج والكتاب الت

ترقية دور اٟتكومة االٖتادي واٟتكومة الية واجملتمع ٔتوازنة ىف تعيُت وٖتكيم  .0
 اٞتودة ىف تنفيذ ا١تنهج النظرية الوحدة.

ترقية ا١تنافسات بُت وحدة الًتبية عن جودة الًتبية اصولة. ألن تنال ا١تدرسة  .1
مناسبا باحوال وحدة الًتبية وحاجة الطالب  7103 اٟتريات ىف تطوير ا١تنهج

 وكفاءة ا١تنطقة.

متساويا  7103من ىذا اىداف ا١تنهج يستطيع ان يفهم ان اىداف ا١تنهج 
استعد اٟتكومة الكتاب التعليمي  7103بأىداف النظريات الوحدة ولكن ىف ا١تنهج 

 الناعمة وا١تهارات الثابتة.وىذا ا١تنهج يسعى ىف الًتقية وا١توازنة بُت ا١تهارات 

 
 3102االستيراتيجية فى منهاج  - د

وىو ا١تدخل العلمي، يستدم ا١تدخل  7103اإلستَتتيجة ا١تستخدمة ىف منهاج 
العلمي كطريقة ليطور األخالق وا١تهارات الطالب وا١تعلومات الطالب ىف عملية الفعل 

مي الذي إلقاءه وجود سبعة ا٠تصائص ىف مدخل التعلليكمل ا٠تصائص العلمي.  
 الوزير من الًتبية والثقافة  وىو:

 ا١تواد التعليمية يسند إىل اٟتقيقية الذي يستطيع ليشرحها ٔتنطق معُت. (0
 شرح ا١تعلم او ا١تدرس، إجابة الطالب، و التفاعل التعليمي ا١تعلم. (7
الطالب حرية من الظن غَت معقولة والتفكَت الذايت او ا١تنطق الذي ٖتيد  (3

 قكَت ا١تنطقي.عن تذفق الت
تشجيع وإ٢تام الطالب على التفكَت نقديا وضبطيا وٖتليليا ىف ٖتديد  (0

 ا١تشكلة فهم ا١تشكلة و ٖتليل ا١تشكلة و تطبيق ا١تواد التعليمية.
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تشجيع وإ٢تام قدرة الطالب لتفكَت افًتضات ىف نظر ا١تفتفرقة وا١تتساوية او  (1
 العالقة باألخرين من ا١تواد التعليمية

ام الطالب ىف تفهيم وتطبيق وتطوير رشيد أ٪تاط التفكَت تشجيع وإ٢ت (2
 وا٢تدف ىف اإلستجابة للمواد التعليمية.

 يسند على الفكرة، والنظري واٟتقيقة التجريبية اليت تستطيع هبا ١تسئوليتها. (3
وىو الًتكيب بُت عملية الدريس اليت ٮتصص ىف  7103عملية التدريس ىف منهاج 

وتأكيد الذي يكمل بيالحض ويسئل وينطق االستكشافات والتوضيحات 
 30و٬ترب و٬تدث.

ىناك ا٠تصائص عن الكتاب التعليمي ا١تستخدمة ىف ا١تدرسة  7103وىف منهج 
 37وىي كما يلي:

كان الكتاب التعليمي يوجو إىل فكرة منهج   7103ىف منهج  .0
 يعٌت مناسبا بالكفاءة األساسية وا١تؤشرات ىف تعليم 7103

ا١تدرسة ىناك كتابُت وىو كتاب ا١تدرس وكتاب  ىف عملية التعليم ىف .7
 الطالب.

 كان كتاب الطالب ٮتصص إىل عملية ليس إىل ا١تواد ا١تقرؤء .3
 لكل كتاب يستوعب موديل التعليم وا١تشروع الذي سيعمل الطالب .0
كان كتاب ا١تدرس يستوعب الدليل ١تدرس ىف تعليم ا١تواد التعليمية  .1

 إىل الطالب.
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 3102ة فى المنهج اللغة العربيتعليم  - ه
يستخدم التعليم العلمي عندما عملية التعليم  7103لكل الدرس ىف منهج 

والتعلم ىف ا١تدرسة. وىذا ايضا لدرس اللغة العربية. ىف كثَت من ا١تدارس من مرحلة 
اإلبتدائية وا١ترحلة ا١تتواسطة حىت ا١ترحلة الثانوية يستخدمون ا١تدخل العلمي ىف 

عمومية او الدرس الدينية. ولكل التعليم الذي يستخدم تعليمو، ىف الدرس ال
 ا١تدخل العلمي لَتقي ابتكاري الطالب، وىف مدخل العلمي يبدأ باألنشطة:

 (mengamatiيالحظ ) (0
 (menanyaيسئل ) (7
 (٬mencobaترب ) (3
 (memikirkanيفكر ) (0
 (mengkomunikasikanيواصل ) (1

 
 اهداف تعليم اللغة العربية .0

العربية يهدف على الطالب ان ٯتلك ا١تهارات االربعة. ألن ىف اللغة العربية ان تعليم اللغة 
 ىناك اربعة ا١تهارات وىي:

 مهارة االستماع (أ 
 ىف مهارة االستماع ىناك عوامل ١تعرفة قدرة الطالب ىف ىذه ا١تهارة وىي:

تعيُت الصوت من حروف ا٢تجائية والعبارة ىف السياق بطريقة ا١تزوجة  (0
 وا١تفرقة

١تعلومات العامة او ا٠تاصة من الصوت ا١تختلفة ونبدلو إىل نيل ا (7
 الكتابة ا١تناسبة

 مهارة الكالم (ب 
 ١تعرفة قدرة الطالب ىف مهارة الكالم بالنظر إىل ىذه عوامل:

 القدرة على إلقاء ا١تعلومات بعبارة مناسبة ىف اٞتملة ا١تناسبة (0
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 اادثة ّتمل مناسبة (7
 مناسبة.إلقاء اٟتجة والشعور بعبارة  (3

 مهارة القراءة  (ج 
القراءة ىي احدى من ا١تهارات اللغة. اليذاكر الشحص ماىر ىف اللغة اذا مل مت 
ىف القراءة وىف فهم النص القراءة واللغة العربية خاصة ىف القرآن الكرًن 
واٟتديث والكتب اللغة العربية. ىناك انواع من القراءة وىي: القراءة 

والقراءة السرعة، والقراءة التحليلية. القراءة  اٞتهرية، والقراءة الصامتة،
اٞتهرية يهدف ليعطى الفم اىل السامع. القراءة الصامتة يهدف لنيل 
ا١تفهوم والتعريف وعوامل من نص القراءة. والقراءة السرعة يهدف لتدريب 
على الطالب ىف قراءتو. اما القراءة التحليلية يهدف ليدرب الطالب لكي 

 33ْتث ا١تعلومات من ا١تواد ا١تكتوبة.ٯتلك القدرة ىف 
 مهارة الكتابة (د 

 ١تعرفة قدرة الطالب ىف مهارة الكتابة بالنظر إىل ىذه عوامل:
القدرة على كتابة الكلمات والعبارات واٞتمل ْتروف مناسبة وعالمة  (0

 الًتقيم ا١تناسبة
القدرة على التعبَت ا١تعلومات بكتابة على اٞتمل البسيطة مناسب  (7

الذي تدل إىل ا١تهارة ىف استخدام الكلمة والعبارة واٞتمل بالسياق 
 وعالمة الًتقيم وقواعد اللغة

 30القدرة على تعبَت اٟتجة والشعور بكتابة مناسبة. (3
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 الطريقة في تعليم اللغة العربية .3
 طريقة القواعد والًتٚتة (أ 

، فيتعلم اللغة العربية ا١تستخدمة مؤخرا الطريقة ىي الطريقة ىذه
)الطريقة القدٯتة(، الكالسيكي أيضااألسلوب ىذا األسلوبوبالتايل، ويسمى 

من خالل  ىذه الطريقة باستخدام يف عملية التعلم القيام بو يتم وعادة ما
اللغة  ترٚتتها إىل مث القواعد من بناء اٞتملة وٖتليل العربية النص باللغة قراءة

31أولغتهم األم. ا٢تدف
 

 طريقة القراءة  (ب

 .للطالب سهلة مهارات القراءة توفَت واليت هتدف إىلتعلم اللغة ىو وسيلة ل القراءة طريقة
٥تتلفة  أشكالتوفَت ا١تعرفة و  الطلبة لديهم ىو أن ىذه الطريقة من ٙتة ىدف آخر

  إعادةو  لفهم للطالب ٦تا ٬تعل من االسهل، الكافية اٞتملة الصحيحة قراءة من
 .النصكتابة 

طريقة ا١تباشرة (ج

يف  لغة التدريس اللغة العربية بوصفها باستخدام موضوع ىذا األسلوب يعرض
ال توجد   إذا أحد األصدقاء وقال .باللغة األمقدر اإلمكان وٕتن، العملية التعليمية

 لقائمة، الدعائما باستخدام تفسَت ا١تعلم، من قبل الطالب يصعب فهمها كلمات
 .أوتعطي، ا١ترادف، وإعطاء توضيحالتظاىر، لفتة، و 

 الطريقة اإلنتقائية (د 
 للموضوع األسلوب  ىذا ويعرض انتقائي، طريقة أيضا ىذه الطريقة وتسمى

 اٞتودة على مزيد من الًتكيز التعلم ىو عملية .األساليب ٥تتلفة من باستخدام تركيبات
 .النص العريب وفهموقراءة  ، والكتابة،العكس

، ا١تهٍت مثل التدريب، من التمارين الكثَت ، يتم منح الطلبةىذه الطريقة من خالل
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 وعادة ما  .اٟتديث ين الناطق إىل االستماع٦تارسة التمارين و  الكتابة والقراءةو٦تارسة 
، أو من خالل الفيديو، اللغة ٥تترب من خالل ذلك تعلم الطلبة على يتم تشجيع

 .طبق األقمار الصناعية األخبار عرب تبث باللغة العربيةتشغيل 
االنتقائية ٔتعٍت الدمج بُت الطريقة والطريقة أخرى عندما يدرس اللغة األجنبية.  
كدمج الطريقة ا١تباشرة بالطريقة القواعد والًتٚتة، أو بزيادة طريقة القراءة يف حالة 

الًتٚتة، لذلك -واحدة. أي العناصر من الطرق ا١تستخدمة يعٍت طريقة ا١تباشرة والقواعد
ز يف مهارة اٟتدث أو الكالم، والكتابة، والقراءة، وتعريف عن ا١تعٌت. عملية التعليم تًتكّ 

هبذه الطريقة، ٯتارس التالميذ التدريبات، كتدريب الكالم بُت التالميذ )فرقة أم 
32.)منفرد



 

 المبحث الثالث: ماكرو ميديا فالش
 التعريف من ماكرو ميديا فالش - أ

 معيار تطبيقبرنامج و  أدويبمن قبل  ىو برنامج مصمم فالش ماكور ميديا فالش
مثَتة جدا الصور النقطية الرسوم ا١تتحركة و  ا١تستخدمة يف إنشاء ا١تهنية التأليف أداة

 القدرة على فالش مع مت تصميم .وديناميكي موقع إلكًتوين تفاعلي لبناءو  لالىتمام
ْتيث يتم  الوزنوخفيفة  اليت ٯتكن االعتماد عليها ثنائية األبعاد إنشاء الرسوم ا١تتحركة

 على ا١توقع، تأثَتات اٟتركة لبناء وتسليم فالش أن على نطاق واسع استخدام
 ٠تلق ىذا التطبيق ٯتكن أيضا أن تستخدم باإلضافة إىل ذلك، .وغَتىا السيديهات
، الفتات، الرسوم ا١تتحركةأزرار ا١توقع، و  ا١تالحة يف ٞتعل، لعبة، فيلم ا١تتحركة، الشعارات
 وتصنيع شاشات، البطاقات اإللكًتونية النموذج، التفاعلية، وحقول التفاعليةوالقوائم 

 أخرى. تطبيقات الويبال
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أدوب فالش إٝتو سابقا ماكرو ميديا فالش ىي واحدة من ا١تنتجات الرائدة ىف 
٣تال برامج الكمبوتَت أدويب سيستمز. ويستخدم أدويب فالش إلنشاء ناقل الصور 

فات اليت مث إنشاؤىا بواسطة ىذا الربنامج ٭تتوي على ملف والصور ا١تتحركة. ا١تل
التمديد. فرنك سويسري، وٯتكن أن تقوم ىف مستعرض ويب الذي مت تركيبها مع مشغل 
أدويب فالش. فالش يستخدم لغة بر٣تة تدعى أكشن اليت ظهرت للمرة األوىل ىف فالش. 

 macromediaكتور )وىناك انواع من ماكرو ميديا فالش وىي: ماكرو ميديا دير 

director) ماكرو ميديا ديركتور ىو خردوات تألف من ماكروميديا و االن ىو بعض من
، وماكرو ميديا درًن ويفَت أدوب. ويستخدم اإلخراجية ىف صنع األفالم عادة

(macromedia dreamweaver)  ماكروميديا درًن ويفر ىو برنامج ا١تستخدم مع مطورين
 makromedia، وماكروميديا فري ىند )اجملذبة وسهل ىف استخداموا١تواقع ألن ا١تالمح 

free hand)  ماكرو ميديا فري ىند ىو تطبيقات من اٟتاسوب لصنع الرسوم البيانية
قياسُت . وىذا التطبيقات ا١ترونة، ويستخدم فري ىند ٞتعل ٗتطيطات، وصنع وتصحيح 

إحدى من ىذا االنواع.  4الرسوم البيانية لطبع ومواقع. وماكرو ميديا فالش 

أدوب فالش ىو برنامج مصمم من قبل أدويب وبرامج التطبيقات ا١تهنية ألدة 
التأليف القياسية ا١تستخدمة إلنشاء الرسوم ا١تتحركة والصور النقطية اليت ىي جذابية جدا 
ألعراض تطوير ا١تواقع على شبكة اإلنًتنت، التفاعلية واٟتيوية. مت تصميم فالش مع 

ة على إنشاء الرسوم ا١تتحرمة ثنائية األبعاد الىت ٯتكن االعتماد عليها وخفيفة الوزن القدر 
ْتيث يتم استخدام على نطاق واسع فالش لبناء وتعزيز الرسوم ا١تتحركة، فيلم، لعبة، ٦تا 
٬تعل التصفح على ا١تواقع، وأزرار متحركة، الفتات، والقوائم، وحقول النموذج التفاعلية 

 قات، شاشات، وجعل تطبيقات الويب األخرى. والربيد بطا

ىف فالش وىناك تقنيات إلنشاء الرسوم ا١تتحركة، ٚتيع النصوص عمل، 
وا١ترشحات، ٗتفيف العرف، وٯتكن أن تشمل شريط فيديو كامل مع مرافق تشغيل. 
ا١تزايا اليت ٘تتلكها ىذه النشرة ىو كان قادرا على ان يكون قليال جيدة من التعليمات 
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الرب٣تية الرب٣تة اليت تدير نفسها لتعيُت الرسوم ا١تتحركة فيو أو يستخدم لالتصال مع برامج 
ا أخرى مثلقاعدة بيانات هنج ، ٯتكن تعاونات مع شبكة االنًتنت، ألنو ٭تتوي تلك ا١تزي

 آخر ملف اإلخراج مغَتة اٟتجم. 

 
 مجاالت استخدام برنامج أدوب فالش - ب

ىف اجملالت ا١تتنوعة، ألن ىذا الربامج يتكون من أنواع ٯتكن  استخدام ىذا الربامج 
الربامج مثال ىف التصوير  مث جعل تلك الصورة متحركة، وٯتكن أيضا صنع ا١توقع، وىف 
ترتيب الفلم، والتعريض كما ىف بووير بوينت، وىلم جر. كل تلك العمليات باستخدام 

 .برامج فالش
دم عددا من االبتكارات على برنامج شركة ماكرو ميديا فالش حىت ىذا العام يق

كربنامج فالش األول   0، مع أفراج عن فالش 0555ماكروميديا فالش. بدأت عام 
ا١تعروف ىف اندونيسيا. وإن كانت ال تزال بسيطة نسبيا، ىذا الربنامج ٭تصل على 
استجابة جيدة من عشاق التصميم والرسوم ا١تتحركة. لتحسُت اٞتودة، مت اإلفراج عن 

مع عدد من التحسينات واجهة وإضافة قليال من وظائف فيها.  7111عام  1ش فال
أو أكثر  2بعد أربع سنوات القادمة أصدر ماكروميديا برنامج فالش ا١تبتكرة وىو فالش 

 3، فالش 7110، وعام 7117(، الذي صدر عام MXمن الناس يعرفون مع فالش )
(Flash MX 2004صدر نتيجة لتطوير وإضافة وظ ،) ائف جديدة من اإلصدارات

، صدر شركة ماكرو ميديا فالش برنامج جديد وىذا اإلنتاج ىي 7111السابقة. عام 
 Macromedia Flash 4أي ماكرو ميديا  7112اإلنتاج األخَت ما يصل إىل عام 

Basicوكإصدار التكميلي Macromedia Profesional 8.
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 المزية من ماكرو ميديا فالش  -ج
 قدرة النتيجة األخرة ا١تلف من فالش صغَتةٯتلك  (0
يستورد  فالش ٚتيع من ا١تلف، من ملف الصورة وملف السماع حىت يكوم  (7

 فالش جيدا.
حىت يستطيع أن يسَت ىف أية اٟتاسوب executableيصنع فالش ىف الشكل (3

 دون تثبيت قبلو
 ال يغَت ا٠تطوط ىف اٟتاسوب ولو كان ذلك اٟتاسوب الٯتلك ذلك ا٠تطوط (4

 windows/macintoshيقدر فالش ان يسَت ىف (5

 

 ونات برنامج ماكرو ميديا فالشمك  . د
كل تصميم الربامج والرسوم ا١تتحركة اليت مت إنشاؤىا باستخدام منطقة عمل معينة ٣تهزة 
باعتبارىا ٝتة من ٝتات كل من الربامج ا١تعينة. مت ٕتهيز ٣تاالت العمل على فالش مع 

(، ا٠تط الزمٍت Toolboxي ا١تهم أن نالحظ ما يلي: أدوات )ثالثة عناصر رئيسية الىت ى
(Timeline( ا١تسرح ،)Stage ولكن ا١تكونات الرئيسية الثالثة ال ٯتكن أن يقف .)

وحده، ألنو عندما تعمل مع أي إصدار باستخدام فالش ، ويدعم ىذه العناصر 
 (.Panelلفريق )( واMenuالثالثة من قبل اثنُت من ا١تكونات األخرى، وىي قائمة )

 منطقة العمل ومكونات فالش ىو كما يلى:
(: واحدة من ا١تكونات الرئيسية ىف مضة الذي ٭تتوي على Toolboxاألدوات ) .0

األدوات ا١تستخدمة ىف الرسم والتلوين والكائنات اليت صممنا على ا١تسرح. 
العمل على باإلضافة إىل ذلك، األدوات، ىناك أيضا أذة مفيدة لدعم تعيُت بغية 

 ( ىو:Toolboxخشية ا١تسرح. أجزاء ومكونات من األدوات )
 (Toolsاألدوات ) ( أ

(: لتحديد الكائن الذي تريد تعديلو ونقل selection toolداة التحديد ) (0
 موضع الكائن على ا١تسرح.
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(: لتحديد الكائن وتغيَت شكلو من خالل تغيَت Subselection Toolأداة ) (7
 ا٠تط، ا١تستطيل والبيضاويا١توقف من النقاط على 

 (: ٠تط تعًتض على خشية ا١تسرحLine Toolأداة الين ) (3
(: لتحديد جزء من الكائن ا٠تط على خشية Lasso Toolأداة السو ) (0

 ا١تسرح
 (: لتحديد جزء من كائن موجود على الساحةPen Toolأداة القلم ) (1
 (: إلنشاء كائنات ىف شكل النصText Toolأداة النص ) (2
 (: إلنشاء كائن كرويOval Toolيضاوي )أداة الب (3
(: إلنشاء كائنات مثل مربعات أو Rectangle Toolأداة ا١تستطيل ) (4

 مستطيالت
 (: إلنشاء كائن عن طريق رسمPencil Toolأداة قلم رصاص ) (5

 (: لرسم كائن بأداة تشبو فرشة األلوان ا١تائيةBrush Toolأداة الفرشة ) (01
(: لتغيَت شكل كائن على Free Transform Toolٖتويل اٟترة أداة ) (00

 ا١تسرح
(: لتغيَت موقف تلطيخ متعدد ا١تستويات gradient toollأداة التدرج ) (07

 )التلوين التدرج( على الكائن الذي كان مصبوع
(: لتغيَت لون اٟتد )خطوط اللون( Ink Bottle Toolزجاجة اٟترب أداة ) (03

 على الكائن.
: لتغيَت لون اٞتسم، وخاصة (Paint Bucket Toolالطالء أداة دلو ) (00

 على ملء اللون
01) Eyebropper Tool ال٩تاذ لون الكائنات األخرى الواردات ىف مرحلة :

 الحقة الستخدامها كمثل من لون إىل كائن آخر
(: إزالة اللون السكتة الدماغية وملء اللون Eraser Toolأداة ا١تمحة ) (02

 ىي:على الكائن. و ىناك ٜتسة أنواع من أداة ٦تحاة، و 
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 ( ٦تحة عاديةEraser Normal) 
 ( ٦تحة ٘تألEraser Fills) 
 ( ٦تحة خطةEraser linesl) 
 ( ٦تحة اختيار ا١تالءEraser Selected Fills) 
 ( ٦تحة داخلةEraser Inside) 

 (Viewالعرض )  ( ب
(: لتغيَت طريقة العرض على الشاشة عند العمل Hand Toolأداة اليد ) (0

 على خشية ا١تسرح
(: تكبَت أو التصغَت لعرض عمل كائن. ىناك Zoom Tool)أداة ا١تكرب  (7

 نوعان من ا١توقف، وىي: 
 مكرب: لتكبَت وجهة نظر كائن 
 مصغر: للحد من كائن 

 ج(  اللون
(: تظهر خيارات األلوان اٟتالية اليت سوف Stoke Colourستوك اللون ) (0

 تظهر على لون اٟتد من كائن مت إنشاؤه
هر خيارات األلوان اٟتالية اليت سوف (: تظFill Colourملء اللون ) (7

 تطهر على لون التعبئة لكائن مت إنشاؤىز
(: لتغيَت لون وملء إضراب اللون على  black and whiteأبيض وأسود ) (3

 كائن إىل األبيض واألسود تلقائيا
: لون ١تبادلة السكتة الدماغية وملء اللون على No Colour)دون لون )  (0

 الكائن ادد.
(: ا٠تط الزمٍت ٯتكننا ضبطا طول شوط الرسوم ا١تتحركة، Timelineٍت )ا٠تط الزم .7

وتنظيم سرعة شوط الرسوم ا١تتحركة ، وتعيُت عدد من الطبقات الستخدامها ىف 
 الرسوم ا١تتحركة.



 
 

41 


 ا٠تط الزمٍت فالش واألجزاء ا١تكونة ٢تا:
 (: جزء من ا٠تط الزمٍت بشكل خط عمودي اٟتمراءPlay head)اللعب الرأس ) ( أ

 اليت ىي ٔتثابة مؤشر اإلطار ىو ىف ا١تعرض
(: جزء من ا٠تط الزمٍت اليت ٯتكن وصفها بأهنا طبقات على Layerطبقة ) ( ب

طبقات من ورق شفاف وٯتكن العدد أن تضاف أو تطرح وفقا لرغبتنا. فإن 
وجود ىذه الطبقة يسمح لنا لوضع تصميم الرسوم ا١تتحركة باستخدام كائن ىف  

 نو عندما وضعنا الكائن سوف ال تتداخل مع غَتىاكمية عديدة، حىت أ
(: الزر الذي يعمل على زيادة عدد الطبقات Insert Layerإدراج طبقة ) ( ج

 ا١تستخدمة
(:الزر الذي تعمل على تقليل عدد طبقات Delete Layerطبقة حذف ) ( د

 ا١تستخدمة
(: ٣تلد زر إلضافة طبقة ٮتدم Insert Layer Folderأدخل اجمللد طبقة ) ( ه

 موعة اثنُت أو أكثر طبقة مع نفس ا٠تصائص.اجمل
(: الزر تستخدم Show/ Hide all Layerإظهار أو إخفاظ ٚتيع الطبقات ) ( و

 اإلظهار أو كائنات ا١توجودة ىف ٚتيع طبقات الواردة ىف ا٠تط الزمٍت.
(: الزر Show all layers at outlineإظهار كل الطبقات ىف ا٠تطوط العرضية ) ( ز

 ديد نظرة لون ولون التعبئة ليتم عرضها على ا١تسرح.الذي يعمل على ٖت
(: ا٠تط الزمٍت الذي لديو وظيفة لضبط الوقت ١تمارسة ىذا Frameاإلطار ) ( ح

 الًتتيب ا١تتحركة
(: جزء من ا٠تط الزمٍت بشكل صورةمستديرة Key Frameمفتاح اإلطار ) ( ط

مفتاح  سوداء يدل على وجود الكائنات ىف طبقة ومرحلة ىف إطار معُت. ٮتدم
اإلطار أيضا كحركة حاجز عند حركة على ا١تدى، سوى كان يستخدم الرسوم 

 (shaped tweening( أو على شكل )motion tweeningا١تتحركة على شكل )
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: ا٠تط الزمٍت للدائرة فارغة ىو الصورة الىت مل يتم شغلها Blank Keyframe ( ي
 عرض مسرحى مع كائن على طبقة معينة واإلطار.

: الزر الذي تعمل على إظهار بُت إطارات الرسوم ا١تتحركة، Onion skin button ( ك
( البداية حىت Keyframeوىي تصوير اٟتركة وتشكيل الرسوم ا١تتحركة من )

 هناية.
(: ا١تؤشر موقف ا٠تط الزمٍت Current Frame Positionإطار الوظيفة اٟتالية ) ( ل

 ٔتثابة اإلطار الذي يتم عرضو على ا١تسرح
(: يشَت إىل حجم ا٠تط الزمٍت سرعة اٟتركة أثناء frame rateار )معدل اإلط ( م

التشغيل باستخدام وحدات )لقطة ىف الثانية(. ويستخدم دائما ومضة 
 إطارا ىف الثانية. 07.1اإلفًتاضي ىو ىف 

إطارا ىف الثانية، مشَتا إىل ان سرعة اٟتركة اليت يتم  71.1مثال: 
 لقطة ىف ا دقيقة. 71تشغيلها ىف 

(: ا٠تط الزمٍت يظهر من الوقت لتشغيل الرسوم Elapsed timeالوقت ا١تنقضي ) ( ن
 ا١تتحركة من ا١توقف ا١تبدئي للموقف النهائي ا١تعينة على خط الزمن.

(: مكونات فالش على مريع مع اللون االفًتاضي ىو االبيض. ىذه stageا١تسرح ) .3
أنشأنا على موقف كما ا١تسرح حيث ترسم وتوفيق أوضاع األشياء والنص اليوسفى 

 نريد.
(، edit(، ٖترير )file(: عنصر دعم الذي يتكون من ملف فالش )menuالقائمة ) .0

(، ٖتكم text(، النص )modify(، تعديل )insert(، إدرج )viewعرض )
(control( نافذة ،)window( ومساعدة ،)help كل قسم من ىذا ا١تكون القائمة .)

 لى القائمة اليت يتم عرضها على كل قسم.لديها وظائف ٥تتلفة اعتماد ع
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(: دعم ا١تكونات على فالش ٭تتوي على أوامر مفيدة لضبط وتعديل Panelلوحة ) .1
وجوه متحركة النص ادد. وغالبا ما تستخدم األلواح ىف صنع الرسوم ا١تتحركة ىو 

 لوحة اللون، ومكتبة لوحة، لوحة العمل، وخصائص اللوحة
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث
 

 منهج البحث -أ 

 Research andإستخدمت الباحثة ىف ىذا البحث ٔتنهج البحث والتطوير )

Development .وىي طريقة البحث ا١تستخدمة للحصول على نتائج معُت وٕتربة فعالة )
 وليحصل على االنتاج اٞتيد. وتستخدم الباحثة إجراءات البحث من

Bord and Goll 

الباحثة على إعداد الكاملة وا٠تطوات الدقيقة لتطوير اإلنتاج، حىت  إحتاجت
يكون اإلنتاج إنتاجا فعاال. وشكل ٗتطيط الوسيلة التعليمية ا١تستخدمة ىف ىذا البحث 
والتطوير ىو شكل الذيقد، وىذا الشكل يتبع ا٠تطوات التالية: ٖتليل اٟتاجات وا١تشكلة، 

ديق اإلنتاج، التعديل، ٕتربة اإلنتاج صالحية، تعديل ٚتع ا١تعلومات، تصميم اإلنتاج، تص
 33ٕتربة اإلنتاج، ٕتربة اإلنتاج فعالية، تعديل اإلنتاج النهائي، حصلية اإلنتاج اٞتماىَتي.
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إختارت الباحثة ىذا شكل البحث والتطوير ألن ىذا الشكل فيها خطوات بسيطة ىف 
 إجراءات تطوير اإلنتاج.

 
 28إجراءات البحث والتطوير -ب 

 ٖتليل اٟتاجة وا١تشكلة .0
الباحثة ىف ىذا البحث بتحليل اٟتاجة وا١تشكلة فيو، ونالت الباحثة ا١تشكلة وىي أن يبدأ 

 ىف كتاب التعليم اللغة العربية ا١تستخدم ناقص ىف التدريب ١تهارات اللغوية
 ٚتع ا١تعلومات .7

إذا مت ا٠تطوات األوىل تستمر الباحثة ىف ٚتع ا١تعلومات. بعد ان تنال الباحثة ا١تعلومات 
اٟتاجات وا١تشكالت ٔتقابلة ااضر اللغة العربية، وىذه ا١تعلومات من ٖتليل 

 لتصميم اإلنتاج.
 تصميم اإلنتاج .3

                                                           
38

Sugiyono, MetodePenelitianKualitatifdan R&D, Hal: 60 

 ٖتليل اٟتاجات وا١تشكلة

 تصديق اإلنتاج التعديل

 ٚتع ا١تعلومات تصميم اإلنتاج

 ٕتربة اإلنتاج صالحية

 اإلنتاج النهائي

 تعديل ٕتربة اإلنتاج ٕتربة اإلنتاج فعالية تعديل اإلنتاج النهائي
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استمرت الباحثة ا٠تطوة بعد ذلك وىي تصميم اإلنتاج. ىف تطوير الوسائل التعليمية 
بربنامج ماكرو ميديا فالش لصف اٟتادي عشر. وٕتتمع الباحثة ا١تراجع اليت تتعلق 

 ورة. بإنتاج ا١تط
 تصديق اإلنتاج .0

تصديق اإلنتاج ىو عملية لتقوًن أو لتحكيم اإلنتاج ا١تصمم، أما ا٢تدف منو ىو ١تعرفة 
صالحية استخدام ا١تادة ا١تطورة. وٯتكن أن يؤدي ىذا التصديق بإخضار بعض 
ا٠ترباء ىف ٣تال مواد التعليم مث طلبت الباحثة منهم التقوًن و إعطاء ا١تزيا والعيوب 

 اإلنتاج.من 
 التعديل .1

 تقوم الباحثة بالتصحيح للمادة ا١تطورة بعد أن ٭تكم ىف ا٠ترباء السابقة.
 ٕتربة اإلنتاج صالحية .2

ٕتربة اإلنتاج صالحية ىي بتحكيم جودة استخدام ىذا اإلنتاج، مث قامت الباحثة بتجربتو 
 إىل معلم اللغة العربية ١تعرفة الوسائل  ا١تطورة.

 تعديل ٕتربة اإلنتاج .3
التعديل يسمى التحسُت. كانت الباحثة يقوم بتصحيح اإلنتاج عن األخطاء والنقائص 

 ا١توجودة بعد التحكيم من ا١تعلم اللغة العربية.
 ٕتربة اإلنتاج فعالية .4

وىف ىذا التجربة الثانية، قامت الباحثة بتطبيق الوسائل ا١تطورة إىل الطالب الصف اٟتادى 
 وسائل التعليميةعشر، وىذا ١تعرفة فعالية ىذه ال

 تعديل اإلنتاج النهائي .5
من تلك التجربة تنال الباحثة التصحيح والتناسب ْتالة الطالب لتحسُت ىذه الوسائل 

 ا١تطورة مناسبة هبم وأحوا٢تم وموافقة باألىداف ىف تعليم اللغة العربية .
 حصيلة اإلنتاج النهائي .01

 ائل التعليمية.وا٠تطوات األخَتة ىي اإلنتاج النهائي من تطوير الوس



 
 

46 


 تجربة المنتج -ج 
 الغرض من ىذه التجربة

 تصميم التجربة .0
 ا١ترحلة األوىل: ىذه التجربة يقوم إىل ا٠ترباء ىف الوسائل التعليمية اللغة العربية (أ 
 ا١ترحلة الثانية: ىذه التجربة يقوم إىل ا١تعلم اللغة العربية (ب 
 ا١ترحلة الثالثة: ىذه التجربة يقوم إىل الطالب  (ج 
 التجربةأفراد  .7

، النظرة واإلقًتاحات من ا٠ترباء: ا١تعلم اللغة العربية، ا٠تبَت ىف الوسائل التعليمية (أ 
 وا٠تبَت ىف ٣تال اللغة وا١تواد التعليمية

 فونوروغو االتجربة الفردية: ثالث طالب ىف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية الثانية (ب 
الثانوية اإلسالمية التجربة ا١تيدانية: طالب الصف اٟتادي عشر ىف ا١تدرسة  (ج 

 الثانية 
 نوع البيانات .3

 أما البيانات ومعلومات ىف ىذا البحث كما يلى: 
البيانات الكيفية، وستشمل ىذه البيانات على: التعليقات واإلقًتاحات من  (أ 

 ا٠ترباء
حاصلة ا١تقابلة من معلم تعليم اللغة العربية وكيف رأيهم عن الوسائل التعليمية  (ب 

 ا١تطورة
 الكمية، يشتمل ىذه البيانات من:البيانات  (ج 

نتائج الطالب من االمتحان القبلي باإلستخدام الكتاب اللغة العربية  (0
 لصف اٟتادي عشر با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثانية فونوروغو.

نتائج الطالب من االمتحان البعدي باإلستخدام الوسائل التعليمية بربنامج  (7
 ماكرو ميديا فالش
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الطالب من االستبانة بعد تطبيق الوسائل التعليمية بربنامج ماكرو  نتائج (3
 ميديا فالش

 
 أدوات جمع البيانات -د 

استخدمت الباحثة أربعة أدوات ىف ٚتع البيانات منها: ا١تالحظة غَت ٤تددة، ا١تقابلة اٟترة او 
 العميقة واالستبيان واإلختبار.

 ا١تالحظة غَت ٤تددة  .0
( حُت تقوم الباحثة بدراسة مسحية للتعرف على Un Structuredا١تالحظة غَت ٤تددة او )

وستحصل الباحثة من ىذه ا١تالحظة،  35واقع معُت أو ّتمع البيانات وا١تعلومات.
 البيانات منها:

 حالة بيئة ىف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثانية فونوروغو (أ 
 مية اٟتكومية الثانية فونوروغوعملية التعليم والتعلم ىف ا١تدرسة الثانوية اإلسال (ب 
تالحظ الباحثة إىل الوسائل التعليمية ىف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية  (ج 

 الثانية فونوروغو.
 ا١تقابلة اٟترة أو العميقة .7

استخدمت الباحثة ا١تقابلة اٟترة ألن ٖتتاج الباحثة مبادئ ا١تقابلة ا١تركبة وا١تنظمة لكن 
 ام اي تصميم ا١تقابلة العام والبيانات عن رأي ا١تخرب. ٖتتاج على ا١تبادئ الع

تقدًن ا١تقابلة إىل ا١تدرس ١تعرفة عن الوسائل التعليمية ا١تستخدم ىف ىذه ا١تدرسة  (أ 
 و١تعرفة عيوب و مزية من ىذا الكتاب التعليمي

 تقدًن ا١تقابلة اىل ا٠ترباء ١تعرفة حل ا١تشكلة من عيوب الوسائل التعليمية (ب 
 بلة إىل الطالب ١تعرفة اإلرادة منهم عن الوسائل التعليمية.تقدًن ا١تقا (ج 
 

                                                           
(، 7114)لبنان: دار الفكر ا١تعاصر،  البحث العلمي أساسية النظرية و٦تارستو العمليةرجاء وحيد دويدري، 39

 .371ص 
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 االستبانة .3
تعترب االستبانة أداة مالئمة للحصول على ا١تعلومات وبيانات اٟتقائق ا١ترتبطة بواقع معُت، 
وتقدم االستبانة بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد من 

 01األفراد ا١تعنيُت ٔتوضوع االستبانة.
 وىذا االستبيان يقدم إىل الطالب ١تعرفة فعالية من الوسائل التعليمية.

 االختبار .0
اإلختبار يعٌت هبا ٣تموعة ا١تثَتة تعد لتقيش كفاءهتم اللغوية. ىناك اإلختبار القبلي 

 واإلختبار البعدي. االختبار القبلي يقدم إىل الطالب دون ماكرو ميديا 
الطالب بالوسائل التعليمية بالشكل الربنامج ماكرو ميديا . واإلختبار البعدي يقدم إىل 4

 .4فالش 
 
 مصادر البيانات -ه 

 أخذت الباحثة عن البيانات الكمية والكيفية من:
 الطالب  (0

وتستخدم الباحثة معهم أداة ا١تالحظة للحصول على البيانات الكيفية وأداة االستبانة  
 واإلختبار للحصول على البيانات الكيفية ايضا.

 ١تعلما (7
وتستخدم الباحثة مع ا١تعلم أداة ا١تقابلة وذلك للحصول على البيانات الكيفية من 

 ا١تعلومات حول تعليم اللغة العربية.
 ا٠تبَت (3

وتلجاء الباحثة إىل ا٠تبَت وٖتكيم الوسائل التعليمية. وذلك للحصول على البيانات 
 الكيفية .

                                                           
(، 0551)جامعة أفريقيا العا١تية  مناىج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل اٞتامعةعبد الرٛتن عثمان،  01

 .032ص، 
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 الكتاب ا١تتعلقة (0
على ا١تعلومات حول ا١تواد ا١تعدة. وتستخدم الباحثة  وتستخدم الباجثة الكتاب للحصول

وأخذت الباحثة ا١تواد التعليمية ىنا  7103ىنا الكتاب التعليمي على منهج 
 ليدخل إىل الوسيلة التعليمية.

 
 تحليل البيانات -و 

 ٖتليل ا١تادة التعليمية  .0
الثانية وتطورىا بربنامج ٖتلل الوسائل لتعليم اللغة العربية من تعليم اللغة العربية من ا١تستوى 

 .4ماكرو ميديا فالش 
 التحليل التجرييب .7

يكون ىف ىذا البحث فصلُت و٫تا الفصل التجرييب والفصل الضابط وتنال أعلى القيمة 
 وأدناىا وقيمة ا١تتوسط واال٨تراف ا١تعياري.

 ٖتليل تصديق من ا٠ترباء .3
 ىف ىذه البحث يستخدم الباحثة الومز من سكاال ليكرت وىو:

P=∑  

∑ 
          

xiقيمة اإلجابة : 
xقيمة األعلى : 

 معيار النجاح نتيجة المعدلة درجة التقويو

 ٦تتاز 011%-41% 0

 جيد جدا 40%-31% 3

 جيد 25%-11% 7

 مقبول 05%-1% 0
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 ليل اختبار الفرضيةٖت .0

بربنامج ماكرو الفرضية اليت تقدمها الباحثة ىف ىذا البحث ىي إن تطوير ا١تادة التعليمية 
 T-test“ لو أثر إ٬تايب لًتقية ثالثة عناصر ، و٭تلل برمز 4ميديا فالش 

independent” 

 
  

  
    

 

MD متوسط الفرق : 
 : ا٠تطاء ا١تعياري    
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 الفصل الرابع

 عرض بيانات البحث وتحليلها ومناقشتها

  : مختصر عن ميدان البحثبحث األولالم
 لمحة الميدانية  - أ

. كوميةاٟتا١تدرسة بنمرة ا١تدرسة. كان  كومية فونوروغوا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟت
 20كما كتب ىف رسالة قرارة األزارة الدينية اإلندونيسي الرقم  PGAN Ponorogoبدال من 

 .0557السنة  07والرقم  0551السنة 

ىي مكان التدريس لتحصيل أحيال  كومية فونوروغوا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟت
ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية الوطن األفضلي ٣تال اإلٯتان والتقوى والعلم والتكنولوجي. ٖتاول 

با١تدرس وقوة التدريس ا١توثوقة وا١تهنية لًتقية نوعية التدريس أما ىف ٣تال  كومية فونوروغواٟت
 كومية فونوروغورسة الثانوية اإلسالمية اٟتا١تدالدين او ىف ٣تال العلوم العامة. واآلن، كانت 

، ولكن ال تنفس ٤تاولتنا ىف ترقية ا١تصدقية اصولة. عسى ا يرضى على  Aمعتحدة 
 ٤تاولتنا ليذكي اطفال الوطن.

ىف سهول  m 5344ىف والية حول  كومية فونوروغوا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟت٭تل 
ا١تدرسة الثانوية تطوير ا١تدرسة اتمل. كان موقف مهدة من والية ا١تدينة حىت ٘تكن 

ا١تدرسة استَتتيجي الن ىناك كثَت من ا١تعاىد حول ىذه  كومية فونوروغواإلسالمية اٟت
وتسكن فيها كثَت الطالب من خارج ا١تدينة. و٘تلك  كومية فونوروغوالثانوية اإلسالمية اٟت

طالب  0003فصول فرقات التدريس  37كومية فونوروغوا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟت
 مدرسُت  34وٗتدم ٢تم على  07-01من فصل 
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تبادل ا١تدير  0557ىف السنة  كومية فونوروغوا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتمنذ تأسيس 
 يعٌت:

 (0552-0551األستاذ اٟتاج ز.أ. قريب ) (0
 (7111-0552األستاذ اٟتاج مسلمون ) (7
 (7112-7111األستاذ اٟتاج حسن ) (3
 (7113-7112األستاذ اإلمام الفقيو ادريس ) (0
 (7100-7113األستاذ عبدا ) (1
 (7100-7100األستاذ سوىنطا ) (2
 اآلن( -7100األستاذ نستعُت ) (3

 :فونوروغو الثانية   كوميةا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتالرؤية والرسالة 
 (Visiالرؤية ) ( أ

 والتقوى والعلم التكنولوجي ومصَتة البيئة""ٖتقيق ا١تدرسة الفائقة ىف ٣تال اإلٯتان 
 (Misiالرسالة ) ( ب

 ترقية نوعية التدريس (0
 ترقية وتنمية الوسائل  (7
 ترقية النتائج ومتخرج الطالب ا١توثوق (3
 ترقية خَت سكان ا١تدرسة وٖتقيق ا١تعاملة اٞتيدة وا١تنفعة با١تؤسسة األخرى (0
 تقية ادارة ا١تدرسة ا١ترتبة االية ومسئول. (1
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: تطوير الوسائل التعليمية فى تعليم اللغة العربية ببرنامج ماكرو ميديا المبحث الثاني
  فالش.

 تحليل االحتياجات -0
 عرض البيانات من المقابلة مع المعلم والطلبة .أ 

قامت الباحثة با١تقابلة ١تعرفة حالة تعليم اللغة العربية وأحوال الطلبة ونالت 
 ا١تعلومات منهم كما يلى:

استخدام الوسائل التعليمية ىف ىذه ا١تدرسة ناقص. عندما عملية التعليم أن  .0
اللغة العربية أن ا١تدرسة احيانا ىف استخدام الوسائل التعليمية وىم الوسائل 

 السمعية والوسائل البصرية والوسائل السمعية والبصرية.
شرحا جيدا  ىف عملية التعليم اللغة العربية ان ا١تدرسة يشرح درس اللغة العربية .7

ولكن دون استخدام الوسائل التعليمية، وتستخدم ا١تدرسة الوسائل التعليمية 
 احيانا. وصعوبة ىف استعداد الوسيلةة التعليمية

تعليم اللغة العربية ىف ىذا الفصل غَت ٣تذبة، وبعض من الطالب يشعرون ان  .3
 ٦تال عند تعليم.

رسة ىي الكتاب اللغة العربية أن كتاب اللغة العربية اليت تستخدم ىف ىذه ا١تد .0
. وىذا الكتاب غَت جذب ىف التعليم لدى الطلبة ىف ىذه 7103على منهج 

ا١تدرسة ألن الطلبة يشعرون بعدم الراحة عند التعلم بو، وٖتتاج العملية 
التعليمية إىل وقت طويل حىت يفهم الطلبة ما ضمن ىف ا١تادة، و٭تتاج الكتاب 

ور ا١تساعدة لفهم ا١تادة حىت تستطيع الطلبة ان إىل التوفَت ا١تفردات والص
 يفهموا وأن يتعلمو بأنفسهم. 

شعر الطلبة بالصعوبة ىف فهم النص أو اٟتوار، وكانت رغبتهم ىف الكتاب  .1
الطالب قليلة بسبب الكتاب الذي ٭تتوي على ا١تادة غَت اٞتذبة وىم 

 ضعيفون ىف فهم ا١تادة ا١تدروسة.
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 تصميم المنتج -3
ستطور الباحثة ىنا الوسيلة التعليمية ىف اللغة العربية بربنامج ماكرو ميديا فالش 
وا١تواد ىف ىذه الوسيلة التعليمية مطابقا با١تواد التعليمية ىف كتاب التعليمي اللغة العربية 

الصف العاشر. وىذه الوسيلة التعليمية للمرحلة الثانوية للصف  7103على منهج 
لة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش من موضوعُت وىو "ا١تهنة العاشر. ىذه الوسي

واٟتياة" و "ا١تهنة والنظام" وىذا موضوعُت ىو ا١توضوع من ا١تستوى الثاين. لكل 
 ا١توضوع ىناك ا١تفردات واالستماع والقراءة والًتكيب وىناك التدريب لكل ا١تهارات. 

 ماكرو ميديا فالش.خطوات تصميم الوسيلة التعليمية بربنامج  .أ 
ىناك خطوات قامت هبا الباحثة ىف تصميم خطوات الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو 

 ميديا فالش، وىي كما يلي:
 ا٠تطوات األوىل: اختيار ا١تواد  (0

ىذه الوسيلة التعليمية اخذهتا الباحثة من ا١تواد ىف الكتاب التعليمي اللغة العربية 
خدمة ىي ا١تواد ىف الفصل العاشر ىف . ا١تواد ا١تست7103على منهج 

 ا١تستوى الثانية وىي ا١تهنة واٟتياة وا١تهنة والنظام.
 ا٠تطوات الثانية: اختيار الربنامج (7

اختيار الباحثة برنامج ماكرو ميديا فالش ألن ىذا الربنامج أسهل وأكثر دراية 
 ومرنة ألن ىف ىذا الربنامج يكون الوسيلة التعليمية ٦تتعة و ٣تذبة. 

 ا٠تطوات الثالثة: إرسال ا١تلفات إىل ماكرو ميديا فالش (3
بعد اختيار ا١تواد كتبت الباحثة ا١تفردات وتدريبات عن ا١تواد ا١تهنة واٟتياة وا١تهنة 

( مث حولت الباحثة Microsoft Wordوالنظام ىف برنامج ميكروسوف وارد )
نت ( إىل فايMicrosoft Wordا١تلفات من برنامج ميكروسوف وارد )

(Paint لقطع القرطاس مناسبا بإرادة الباحثة مث صدرىا إىل برنامج ماكرو )
ميديا فالش. ادوات برنامج ماكرو ميديا فالش  استخدمتها الباحثة ىف 

 تصميم الوسيلة التعليمية وىي تظهر ىف الصورة التالية:ّ 
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 : أدوات برنامج ماكروميديا فالش0الصورة رقم 
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إىل ا١تكتبة   ««استَتاد  « «إرسال صورة ىف ماكرو ميديا فالش بإنقر القائمة ملف 
(file »» Import »» to Library إلرسال الصور ىف ا١تكتبة )»»  إىل ا١تسرح
(stage( إلرسال الصور مباشرة ىف ا١تسرح )stage )»»  إخًت الصورة اليت

 انقر الفتح. ««سيتم استَتادىا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (stageإىل ا١تسرح ) ««: طريقة إرسال الصور ىف ا١تكتبة 7الرقم 
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( text toolإرسال النص إىل ماكرو ميديا فالش ٯتكن أن تكون مباشرة بإنقر )
أدخل أو إنقر الكتابة. أو ٯتكن يأخذ من الربامج األخرى مث  ««يكتب الكتبة  »»

 لصفة ىف ماكرو ميديا فالش.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 : كيفية إدخال كتابة إىل برنامج ماكرو ميديا فالش0الرقم الصورة 
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 أشكال ا١توسيقى وا١تلفات الصوتية ا١تستخدمة -
(، ألن ىيكل ملفات MP3ا١توسيقى وا١تلفات الصوتية ا١تستخدمة يستخدم صيغة )

(MP3.ٯتكن قراءة ولعب ىف ماكرو ميديا فالش ) 
 عملية إرسال األصوات ىف ماكرو ميديا فالش 

(،  stage، مث اسحبو الصوت إىل ) stage استَتاد األصوات مباشرة إىل ا١تكتبة أو
 كيفية استَتاد الصوت كإستَتاد الصور.
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 من الخبيرين باالستبانة اإلنتاج تصديق -2
 تصديق اإلنتاج من الخبير فى مجال الوسائل التعليمية - أ

قامت الباحثة اوال إىل ا٠تبَت ىف ٣تال الوسائل التعليمية، وقال ا٠تبَت ان 
الوسائل التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش جيدة ولكن ىناك النقائص الىت 

 وجب على الباحثة ان تصلحها. 
 1.0الجدول 

 معيار النتيجة من االستبانة
 معيار النجاح نتيجة المعدلة درجة التقويو

 ٦تتاز 011%-41% 0

 جيد جدا 40%-31% 3

 جيد 25%-11% 7

 مقبول 05%-1% 0

 
 1.3الجدوال 

 نتيجة تصديق الخبير فى مجال الوسائل التعليمية
 من جهة وجوه الوسيلة التعليمية

 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم
0 7 3 0 1 

 1 √  - - - دليل الربماجية واضحة 0

 1 √ - - - - التعليمية او كتابة واضحةنص ا١تواد  7
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 0 - √ - - - اختيار وتكوين األلوان مناسبة 3

 0 - √ - - - جودة وجوه الصورة جيدة 0

 0 - √ - - - ا١توسقي ىف وسيلة تعليمية واضحة 1

 1 √ - - - - تقدًن الصورة جيدة للمواد التعليمية 2

 0 - √ - - - وجود صوت واضح 3

 0 - √ - - - الفيديو دعم للمواد التعليميةتقدًن  4

 0 - √ - - - استخدام اللغة الصحيحة 5

 0 - √ - - - وجوه الوسيلة التعليمية ٣تذبىة 01

 03 اجملموع

 

 x  011% قيمة اإلجابةالقيمة ا١تئوية= 

 قيمة األعلى  

      =03 x 011 = %42 % 

        11 
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 1.2الجدوال 

 الخبير فى مجال الوسائل التعليميةنتيجة تصديق 

 من جهة جودة تقديم الوسيلة التعليمية

 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم
0 7 3 0 1 

 0 - √ - - - استخدام زر ىف وسيلة تعليمية ضابط 0

 1 √ - - - - دليل ىف استخدام الوسيلة التعليمية واضح 7

 1 √ - - - - التعليميةسهولة ىف استخدام الوسيلة  3

 0 - √ - - - كفاءة ىف استخدام الوسيلة التعليمية كفاية  0

 0 - √ - - - نص ا١تواد التعليمية او كتابة واضحة 1

 1 √ - - - - سرعة الرب٣تية كفاية  2

 73 اجملموع

 x  011% قيمة اإلجابةالقيمة ا١تئوية= 

 قيمة األعلى  

      =73 x 011 = %51 % 

        31 
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( من جهة وجوه الوسيلة التعليمية حصلت 0.0من بيانات التقوًن ىف اٞتدول )
( 0.7% ىف ا١تستوى جيد جدا، ومن بيانات التقوًن ىف اٞتدول ) 42الباحثة على نتيجة 

% ىف ا١تستوى  51من جهة جودة تقدًن الوسيلة التعليمية حصلت الباحثة على نتيجة 
صل أيضا على البيانات من إقًتحات ا٠تبَت وتعليقتو ٨تو جيد جدا، إضافة إىل ذلك ح

 الوسيلة التعليمية. إقًتاحات وتعليقات منو كما يلي: 
 تصحيح اللون بعض من التدريبات  (0
 حذف الصورة غَت مطلوبة  (7
 تصحيح  اٟتروف ىف الكلمات، ا١تثل: "ماذ" الصحيح "ماذا" (3

 
 تصديق اإلنتاج من الخبير فى مجال اللغة والمواد التعليمية  - ب

الباحثة تصديق اإلنتاج إىل ا٠تبَت ىف ٣تال اللغة وا١تواد التعليمية ، وكان ا٠تبَت ىف ٣تال  قامت
ىو معلم اللغة العربية ىف اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية اللغة وا١تواد التعليمية ىو األستاذ ، 

 .فونوروغو 
 (1.1)الجدول 

 نتيجة تصديق الخبير فى اللغة والمواد التعليمية
 التعليميةمن جهة 

 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم
0 7 3 0 1 

 0 - √ - - - مناسبة بُت ا١تواد التعليمية والكفاءة األساسية 0

 1 √ - - - - وضوح دليل التعلم 7

 1 √ - - - - ترتيب ا١تواد التعليمية ضابطة 3

 0 - √ - - -مناسبة بُت مؤشرات النجاح والكفاءات  0
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 األساسية

مناسبة بُت ا١تواد التعليمية ومستوى القدرة  1
 اللغة الطالب

- - - √ - 0 

 1 √ - - - - كفاية ىف إعطاء التدريبات 2

 0- √ - - - اسئلة اإلختبار مناسبة ٔتؤشرات 3

 0- √ - - - االصطالحات ا١تستخدمة واضحة  4

 0- √ - - - استخدام اللغة السهلة لفهمو 5

 0- √ - - - الصورة لدوافع التعليم اللغة العربية 01

المجموع
03 

 x  011% قيمة اإلجابةالقيمة ا١تئوية= 

 قيمة األعلى  

      =03 x 011 = %42 % 

        11 
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 (1.4الجدول )

 نتيجة تصديق الخبير فى اللغة والمواد التعليمية
 مضمون المواد التعليميةمن جهة 

 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم
0 7 3 0 1 

 0 - √ - - - صحة ا١تضمون او الفكرة 0

 0 - √ - - - دقة ا١تواد التعليمية 7

ٖتقيق ا١تواد التعليمية لتحقيق الكفاءة  3
 األساسية

- - - √ - 0 

 0 - √ - - - وضوح ا١تواد التعليمية او الفكرة 0

 0 - √ - - - ترتيب تقدًن ا١تواد التعليمية  1

 71 اجملموع

 x  011% قيمة اإلجابةالقيمة ا١تئوية= 

 قيمة األعلى  

      =71 x 011 = %41 % 

        71 
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 (1.6الجدول )

 نتيجة تصديق الخبير فى اللغة والمواد التعليمية
 اللغةمن جهة 

 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم
0 7 3 0 1 

 0 - √ - - - صحة ىف استخدام قواعد اللغة الصحيحة 0

 0 - √ - - - استخدام االصطالحات الصحيحة 7

 0 - √ - - - استخدام اللغة السهلة ىف فهمو 3

 0 - √ - - - صحة ىف اختيار اللغة وتقدًن ا١تواد التعليمية 0

 0 - √ - - - استخدام ٚتلة بسيطة وضابط على ا٢تدف  1

 0 -√ - - - االتساق ىف استخدام اإلصطالحات 2

جيدة ىف نطق االصطالحات وا١تواد التعليمية  3
 ىف اللغة العربية

- - √ -- 3 

 0 -√ - - - مناسبة بُت ا١تفردات والصور 4

 33 اجملموع

 x  011% قيمة اإلجابةالقيمة ا١تئوية= 

 قيمة األعلى  

      =33 x 011 = %47،1 % 
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        01 

( من جهة وجوه اإلنتاج حصلت الباحثة على 0.0من بيانات التقوًن ىف اٞتدول )
( من جهة 0.1% ىف ا١تستوى جيد جدا، ومن بيانات التقوًن ىف اٞتدول ) 42نتيجة 

% ىف ا١تستوى جيد جدا، ومن بيانات التقوًن  41التعليم او حصلت الباحثة على نتيجة 
ىف ا١تستوى جيد جدا. إضافة  47،1( من جهة اللغة حصلت الباحثة 0.2ل )ىف اٞتدو 

إىل ذلك حصل أيضا على البيانات من إقًتحات ا٠تبَت وتعليقتو ٨تو الوسيلة التعليمية. 
 إقًتاحات وتعليقات منو كما يلي: 

 ان يكرب الصوت ىف وسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش. .0
ؤلف الوسيلة التعليمية، وعلى الكاتب ان يعطى ال يوجد التعريف عن م .7

 التعريف عن ا١تؤلف ىذا الوسيلة التعليمية.
 كتابة ىف ا١تؤشرات التعليمية غَت واضح .3
 كتابة "السالم" ىف اول وجوه الوسيلة التعليمية غَت واضح .0
 ال يوجد زد رجوع ىف االستماع، وعلى ا١تؤلف الوسيلة التعليمية ان يزيد بو. .1
 ىف ا١تسابقة غَت ظاىر. ان زد رجوع .2
 حركة ىف بعض من االصطالحات .3

 
 تحسين اإلنتاج الوسيلة التعليمية ببرنامج ماكرو ميديا فالش -1

قدمت الباحثة الوسيلة التعليمية إىل ا٠تبَت، فا٠تطوة التالية تعٍت  وبعد
اإلصالحات، وتتكون بتصحيح اإلنتاج ا١تطورة عن األخطاء والنقاص ا١توجودة 

 حسب التصديق من ا٠تبَتين وإرشادىا.
 
 

 



 
 

67 


 صالحية اإلنتاجتجربة  -4
امت د ان صححت الباحثة الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش قبع

الباحثة بتجربة صالحية إىل معلم اللغة العربية ىف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية 
 الثانية فونوروغو.

 
 (1.4الجدول )

 العربيةفى اللغة  المعلمنتيجة تصديق 
 من جهة وجوه اإلنتاج

 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم
0 7 3 0 1 

 1 √ - - - - التعليميةوضوح دليل استخدام الوسيلة  0

 1 √ - - - - وضوح نص او كتابة ا١تواد التعليمية 7

 0 - √ - - - وضوح ا١تواد التعليمية 3

 1 √ - - - - جودة الصورة  0

 0 - √ - - - تكوين األلوان 1

 0 - √ - - - وضوح الصوت  2

 0- √ - - - موسقي واضح 3

 0- √ - - - تقدًن فيديو جيدة 4

 1√ - - - - وجوه الوسيلة التعليمية ٣تذبة 5
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 1√ - - - - تقدًن الوسيلة التعليمية ٦تتعة 01

 01 اجملموع

 

 

 x  011% قيمة اإلجابةالقيمة ا١تئوية= 

 قيمة األعلى  

      =01 x 011 = %51 % 

        11 

 (1.8الجدول )

 العربيةفى اللغة معلم نتيجة تصديق ال
 اإلنتاجمن جهة تقديم 

 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة الرقم
0 7 3 0 1 

مناسبة كفاءة األساسية اققة ٔتؤشرات  0
 النجاح

- - - - √ 1 

 1 - √ - - - وضوح دليل التعلم 7

 0 √ - - - - سهولة ىف فهم ا١تواد التعليمية 3

 1 - √ - - - ترتيب تقدًن ضابطة 0
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 0 - √ - - - التدريب ا١تناسب 1

 0 - √ - - - اإلختبار مناسب با١تواد التعليمية ا١تدروسة 2

 - - - - الوسيلة التعليمية كمساعدة ىف تعليم 3
√ 0 

 - - - - الوسيلة التعليمية مناسبة لتعليم النفسي 4
√ 0 

 31 اجملموع

 x  011% قيمة اإلجابةالقيمة ا١تئوية= 

 قيمة األعلى  

      =31 x 011 = %43،1 % 

        01 

 

من التحليل البيانات حصل ٖتسُت اإلنتاج الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا 
% من جهة وجوه الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش ىف  51فالش بالدرجة 

% ىف ا١تستوى جيد  43،1ا١تستوى جيد جدا. ومن جهة تقدًن اإلنتاج حصلت بالدرجة 
من ا١تعلم اللغة العربية يدل أن ىذه الوسيلة التعليمية ىف اللغة  جدا. من ىذه النتيجة

بربنامج ماكرو ميديا فالش مناسب للطالب ومناسبا لتستخدم  7103العربية على منهج 
ىف تعليم اللغة العربية. وىناك التعليقات واالقًتاحات من ا١تعلم اللغة العربية ىف ا١تدرسة 

 ثانية فونوروغو وىي كما يلي:الثانوية اإلسالمية اٟتكومية ال
الطالب والطالبات يتعلمون اللغة العربية باٟتماس هبذه الوسيلة التعليمية بربنامج  .0

 ماكرو ميديا فالش وكانت ىذه الوسيلة اٞتذبة ىف عملية تعليم اللغة العربية.
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وىذا الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش ٬تذب رغبة الطالب ليتعلم اللغة  .7
 العربية. 

 ويطلب ا١تعلم إىل الباحثة ان تكرب الصوت ىف اإلستماع ألن الصوت غَت واضحا. .3

هبذا أن الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش ٯتكن إستخدامها ىف تعليم 
اللغة العربية للصف العاشر با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثانية فونوروغو. وال بد 

 أن تكمل التعديالت واإلقًتاحات من معلم اللغة العربية. على الباحثة
 تعديل تجربة اإلنتاج -6

التعديل يسمى التحسُت. كانت الباحثة يقوم بتصحيح اإلنتاج عن 
  األخطاء والنقائص ا١توجودة بعد التحكيم من ا١تعلم اللغة العربية.

 تجربة اإلناتج إلى الطالب -4
يستمر بتجربة إىل الطالب وىذه بعد التصحيح من معلم اللغة العربية 

التجربة يقوم إىل الطالب الفصل العاشر با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية 
 الثانية فونوروغو.
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 (1.6الجدول )

 الطالب فى المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية فونوروغونتيجة تصديق 
 من جهة تقديم اإلنتاج

 عدد األسئلة الرقم
 البيانات

 القيمة اإلجابة
 األعلى

 القيمة
 االستبانة

 نسبة
 4 1 2 3 0 المئوية

وجوه الوسيلة التعليمية بربنامج  0
ماكرو ميديا فالش 

 جذابية

3 - - - 7 0 01 03 42،2% 

 %41 07 01 - 3 - - - 3 نص ا١تواد التعليمية واضح 7

 %22،2 01 01 - 0 7 - - 3 وضوح اإلدراك بالًتبط  3

 %41 07 01 - 3 - - - 3 جودة الصورة 0

 %53،3 00 01 7 0 - - - 3 ا١توسقى 1

 %41 07 01 0 0 0 - - 3 تقدًن الصورة ا١تتحركة 2

 %41 07 01 - 3 - - - 3 تكوين األلوان 3

 %41 07 01 - 3 - - - 3 تقدًن الفيديو 4

 %33،3 00 01 - 7 0 - - 3 وضوح الصوت 5

الوسائل التعليمية بربنامج ٦تتعة  01
 ماكرو ميديا فالش

3 - - - 3 - 01 07 41% 

 %41 071 011 اجملموع
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 x  011% قيمة اإلجابةالقيمة ا١تئوية= 

 قيمة األعلى  

 (1.01الجدول )

 الطالب فى المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية فونوروغونتيجة تصديق 

 من جودة الوسائل التعليمية

 عدد األسئلة الرقم
 البيانات

 القيمة اإلجابة
 األعلى

 القيمة
 االستبانة

 نسبة
 4 1 2 3 0 المئوية

 %42،2 03 01 0 7 - - - 3 وضوح دليل التعلم 0

 %41 07 01 - 3 - - - 3 سهولة ىف فهم ا١تواد التعليمية 7

 %22،2 00 01 7 0 - - - 3 سهولة ىف استخدامو  3

التعلم باستخدام مساعدة  0
 الوسائل التعليمية

3 - - - 3 - 01 07 41% 

 %53،3 00 01 7 0 - - - 3 مناسبا للتعلم النفسي 1

 %41 00 01 7 0 - - - 3 كفاية التدريبات 2

٦تتعة الوسيلة التعليمية لتعلم  3
 اللغة العربية

 - - - - 3 01 01 011% 

 %45،1 50 011 اجملموع
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حصل ٖتسُت اإلنتاج الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش من ٖتليل البيانات 
% ىف ا١تستوى جيد جدا. وىذه نتيجة 45،1بنسبة ا١تئوية  50ٔتعدل 

االستبانة حصلت الباحثة من الطالب الصف العاشر، سوى ىذه نتيجة 
االستبانة ىناك تعليقات واإلقًتاحات من الطالب الصف العاشر ىف ا١تدرسة 

 ة اإلسالمية اٟتكومية الثانية فونوروغو وىي كما يلي:الثانوي
أهنم يتعلمون درس اللغة العربية باٟتماس هبذه الوسيلة التعليمية وكانت  ( أ

 ىذه الوسيلة التعليمية اٞتذابة ىف عملية التعليم والتعلم درس اللغة العربية.
 درس أهنم ٭تبون استخدام الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش ىف ( ب

 اللغة العربية. 
وأهنم يرجون إىل الباحثة ان يطور الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا  ( ت

فالش إىل ٚتيع من ا١توضوع درس اللغة العربية ليس ىف مستوى الثاين 
 فحسب.

هبذا ان الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش ٯتكن إستخدامها كوسيلة 
غة العربية للصف العاشر ىف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية التعليمية ىف تعليم الل

 اٟتكومية الثانية فونوروغو.
 
 تعديل تجربة اإلنتاج -8

بعد ٕتربة اإلنتاج إىل الطالب ا٠تطوات بعد ذلك يعٌت تعديل ٕتربة 
اإلنتاج. يسمى بتحسُت او التصحيح. تصحح الباحثة اإلنتاج ا١تطور يسند 

 باإلقًتاحات او نتائج االستبيان من الطالب. 
يقوم التجربة إىل الطالب إىل ثالي من طالب. وتقدم الباحثة الوسائل 

 بانة، وعل الطالب ان ٬تب العبارة من االستبانةالتعليمية إليهم والست
 اإلنتاج النهائى  -6
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وسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش ىي وسيلة التعليمية لتعليم ال
اللغة العربية للصف العاشر با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثانية فونوروغو. 

ىف ا١تستوى الثاين.  7103واخذت الباحثة من الكتاب التعليمي على منهج 
وىذه الوسيلة التعليمية تتكون من موضوعُت وىو ا١توضوع األول "ا١تهنة واٟتياة" 
وا١توضوع الثاين "ا١تهنة والنظام". ولكل ا١توضوعُت ىناك ا١تواد التعليمية يعٍت 

 ا١تفردات واإلستماع والقراءة والًتكيب و ىناك التدريب لكلهم. 
 ا١تفردات  .0

علم اللغة العربية الطالب ا١تفردات، ىف ىذه الوسيلة التعليمية ىناك ا١تفردات عن اوال يعلم ا١ت
ا١تهنة واٟتياة وا١تهنة والنظام. ويتعرف ا١تعلم إىل الطالب تلك ا١تفردات عن التعريف 
ونطق ا١تفردات ومعاين ا١تفردات. بعد عرف ٚتيع ا١تفردات بداء بتدريب حفظ 

  ا١تفردات. 
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 : الوسيلة التعليمية عن ا١تفردات3الرقم  الصورة

وبعد تقدًن ا١تفردات من ا١تعلم إىل الطالب، يستمر إىل التدريب ىف ا١تفردات. ٬تب على 
  الطلب ان ٬تب الصورة با١تفردات ا١تناسبة بالشفهي.

 
 
 
 
 
 
 

 : التدريب ىف ا١تفردات4الصورة الرقم  
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 اإلستماع .7
ا١تفردات، يستمر إىل مهارة بعده وىي: اإلستماع. ىف ىذا القسم ىناك بعد إ٘تام ىف 

ا١تواد التعليمية عن اإلستماع ٖتت ا١توضوع "ا١تهنة من عثمان وأسرتو". ىف ىذا 
الوسيلة التعليمية ىناك الصوت عن مادة التعليمية من اإلستماع وىناك أيضا 

 التدريب ١تهارة االستماع
 
 
 
  
 

 

 

 الوسيلة التعليمية ىف اإلستماع :5الصورة الرقم 
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 : الوسيلة التعليمية عن التدريب ىف االستماع01الصورة الرقم 

ىذا التدريب ىف االستماع، وىف ىذا التدريب ىناك عشر من األسئالت عن 
 مهارة اإلستماع. و٬تب على الطالب ان ٬تب ىذه األسئلة باإلجابة الشفهية.

 القراءة .3
مهارة اإلستماع، ويستمر إىل مهارة القراءة. ىف ىذه ا١تهارة ىناك بعد إ٘تام ىف 

ا١تواد التعليمية ٖتت ا١توضوع " ا١تهنة واٟتياة" فيو ثالثة من فقرات.  و ىف ىذا 
النص ىناك الصوت مناسب با١تواد التعليمية. ويستطيع الطالب ان يقرأ ىذه ا١تواد 

 ه ا١تواد يوجد نص القراة والصوت.التعليمية ألن ىناك نص القراءة. ٔتعٌت ىف ىذ
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الوسيلة التعليمية عن مهارة القراءة00الصورة الرقم 
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 : التدريب ىف مهارة القراءة07الصورة الرقم 

وىذا ىو التدريب ىف ا١تهارة القراءة. وىف ىذا التديب يتكون من ٜتسة 
 األسئلة بإجابة كتابية.األسئلة و٬تب على الطالب ان ٬تب ىذه 

 الًتكيب .0
بعد إ٘تام ىف مهارة القراءة، ويستمر إىل ا١تواد التعليمية بعدىا وىي الًتكيب. 
و ىف ىذا الوسيلة التعليمية ىناك ا١تواد التعليمية عن الًتكيب ٖتت ا١توضوع " 
العطف". وىف ىذا الًتكيب العطف ىناك التعريف عن العطف وحروف العطف 

 وف العطف.وا١تثل من حر 
 
 
 
 
 
  

 

 



 
 

79 


  
 
 
 

 
 
 

 : الًتكيب العطف03الصورة الرقم  

 
 
 
 
 

 

 : حروف العطف00الرقم الصورة   
وىف ىذا الصورة ىناك ا١تربع الصغَت وفيو حرف العطف، وىف حرف العطف 
يوجد ا١تثل من حروف العطف. ا١تثل حرف العطف "و" يدخل إىل ٚتلة مفيدة مثل 

 ىذا ا١تثل:
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 : ا١تثل من حروف العطف.01الصورة الرقم 

 (QUIZمسابقة  ) .1
ىف اآلخر من تقجيم الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش، تقدم الباحثة إىل 
الطالب ا١تسابقة وىذه ا١تسابقة يتضمن من األسئلة. بعض من االسئلة بشكل 

اإلجابة  ( وبعض من األسئلة بشكل إختيارTrue or Falseصحيح أو خطاء )
(Multiple Choice) 
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 : الصورة من ا١تسابقة02الرقم الصورة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مسابقة ىف وسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش03الرقم  الصورة 
 ٦تيزات من الوسائل التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش. -
 كثَت من ٦تيزات الذي نالو ا١تعلم. وىو:  ىف وسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش يوجدان 

 جذب رغبة التعلم الطالب ىف تعليم اللغة العربية -
جذب رغبة التعلم الطالب ىف تعليم اللغة العربية ٔتعٌت ان وسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا 
فالش ٬تذب رغبة الطالب لتعليم اللغة العربية. الن كثَت من الطالب الٯتلك الرغبة ىف 

 ذىنهم لتعليم اللغة العربية. وهبذه الوسيلة التعليمية ٬تذب رغبتهم لتعليم اللغة العربية.
 سهولة الفهم لتعليم اللغة العربية -

عندما يستخدم الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش ىف تعليم اللغة العربية، يعطي 
درس اللغة العربية ليس درس  السهولة لطالب ىف فهم درس اللغة العربية. كما عرفنا ان

سهل لفهم. ولكن بوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش يعطى السهولة لفهم 
 ىذا الدرس.

 إعطاء النشاط إىل الطالب ىف تعليم اللغة العربية -
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من رأي كثَت من الطالب اهنم يقولون ان تعليم اللغة العربية ىف مدرستهم ٦تال. وىم يشعرون 
لغة العربية صعبة. ولذالك كثَت من الطالب يشعرون كسالن إلتباع درس ان تعليم ال

اللغة العربية. ولكن هبذه الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش يستطيع ان يغَت 
ذلك أحوال. يستخدم ا١تعلم الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش ىف تعليم 

 ىف اتباع درس اللغة العربية.اللغة العربية ويكون الطالب ناشط 
 تعليم اللغة العربية ٣تذبةومر٭تة -

 باستخدام الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش يكون تعليم اللغة العربية ٣تذبة ومر٭تة.
 مساعدة للتعلم النفسي -

الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش كمساعدة للتعلم النفسي على الطالب. هبذه 
الوسيلة التعليمية يستطيع الطالب ان يتعلم بنفسو ا١تواد التعليمية ىف تعليم اللغة العربية 

 ىف البيت او خارج الفصل او ا١تدرسة.
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 3102المبحث الثالث: فعالية استخدام الوسيلة التعليمية فى اللغة العربية على منهج 
اإلسالمية الحكومية الثانية  ببرنامج ماكرو ميديا فالش  بالمدرسة الثانوية

 فونوروغوز
إ٘تام عملية تطوير الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش قامت الباحثة ٕتربة ىذه  بعد

الوسيلة التعليمية ١تعرفة فعالية استخدام الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش ىف 
تجربة ىف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية تعليم اللغة العربية . وقامت الباحثة عملية ال

اٟتكومية الثانية فونوروغو. ىف ىذه عملية التجربية قامت الباحثة باإلختبارين وىي 
اختبار القبلي و اختبار البعدي. قامت اإلختبار القبلي قبل عملية التعليم بالوسيلة 

اللغة العربية. وبعد التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش ١تعرفة قدرة الطالب ىف تعليم 
أن ا٘تت الباحثة العملية التجربية ىف ميدان البحث فأخذت الباحثة االختبار البعدي 
١تعرفة مدى فعالية استخدام الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش ىف تعليم اللغة 

 عديالعربية. وفيما يلي جدول معايَت النتيجة نتائج االختبار القبلى واإلختبار الب
 

 (1.00الجدول )
 معايير النتيجة نتائج اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي

 التقدير النتائج الرقم

 ٦تتاز 011 -50 0

 جيد جدا 51 -30 7

 جيد 31 -20 3

 مقبول 10-21 0

 ضعيف 01-11 1
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، وجيد جدا ىف مسافة 011 -50قسمت الباحثة معيار النتائج ٢تذا اإلختبار ىو ٦تتاز 

، ومقبول ىف مسافة النتيجة 31 -20، وجيد ىف مسافة النتيجة 51 -30النتيجة 
، كما تعرض ىف ا١تلحق األول 11 -01، مث ضعيف ىف مسافة النتيجة 21 -10

 ( 0.1)اٞتدول 
 

 (1.03الجدول )
القبلي من مجموعة التجربة فى المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية  نتيجة اإلختبار

 فونوروغو
 التقدير اختبار القبلي الطالب

 ضعيف 05 0

 ضعيف 73 7

 ضعيف 03 3

 ضعيف 30 0

 مقبول 10 1

 مقبول 21 2

 ضعيف 05 3

 ضعيف 03 4

 ضغيف 00 5
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 مقبول 21 01

 ضعيف 00 00

 مقبول 21 07

 ضعيف 11 03

 ضعيف 01 00

 ضعيف 01 01

 مقبول 23 02

 مقبول 21 03

 ضعيف 01 04

 ضعيف 11 05

 ضعيف 30 71

 ضعيف 37 70

 ضعيف 11 77

 جيد 25 73

 جيد جدا 31 70

 جيد جدا 37 71
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 صعيف 03 72

 ضعيف 03 73

 ضعيف 03 74

 ضعيف 01 75

 ضعيف 33 31

 ضعيف 03 30

 ضعيف 11 37

 جيد جدا 41 33

 مقبول 21 30

 مقبول 21 31

 ضعيف 11 32

 جيد 23 33

 جيد 22 34

 جيد 31 35

 مقبول 21 01
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طالب على تقدير ضعيف  73( نتيجة اإلختبار القبلي حصل 0.5كما تعرض ىف اٞتدول )  
طالبا على تقدير جيد  3طالبا على تقدير جيد، و  0طالبا على تقدير مقبول و  5و 

 جدا.
 

 (1.02الجدول )
من مجموعة التجربة فى المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية  بعدينتيجة اإلختبار ال

 فونوروغو
 التقدير اختبار البعدي الطالب

 ضعيف 33 0

 جيد جدا 42 7

 مقبول 17 3

 ضعيف 00 0

 جيد جدا 41 1

 جيد جدا 37 2

 جيد جدا 42 3

 جيد جدا 42 4

 جيد جدا 42 5

 جداجيد  30 01

 مقبول 20 00
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 جيد جدا 32 07

 جيد 27 03

 جيد جدا 32 00

 جيد جدا 32 01

 جيد جدا 32 02

 جيد جدا 42 03

 ضعيف 03 04

 جيد جدا 42 05

 مقبول 17 71

 مقبول 21 70

 مقبول 21 77

 جيد جدا 51 73

 جيد جدا 51 70

 جيد جدا 41 71

 جيد 20 72

 جيد 27 73
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 جيد جدا 41 74

 جيد جدا 40 75

 جيد 24 31

 جيد 24 30

 جيد جدا 41 37

 ٦تتاز 52 33

 جيد جدا 42 30

 جيد جدا 41 31

 جيد جدا 40 32

 جيد جدا 42 33

 جيد جدا 32 34

 جيد جدا 32 35

 جيد جدا 41 01

طالبا  72( نتيجة اإلختبار البعدي  حصل 0.01كما تعرض ىف اٞتدول )
طالبا على تقدير جيد، وحصل طالبا وحدا على  1على تقدير جيد جدا، و حصل 

 طالبا على تقدير ضعيف. 3طالبا على تقدير مقبول، وحصل  1تقدير ٦تتاز، وحصل 
 (1.01الجدول )
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تحليل نتيجة اإلختبار القبلي واألختبار البعدي لطالب المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 الثانية فونوروغو

    D= x-y ر البعدياختبا اختبار القبلي الرقم

0 05 33 -04 370 

7 73 42 -15 3040 

3 03 17 -5 40 

0 30 00 -01 011 

1 10 41 -75 400 

2 21 37 -07 000 

3 05 42 -33 0325 

4 03 42 -03 0405 

5 10 42 -31 0771 

01 03 30 -74 340 

00 00 20 -03 745 

07 21 32 -02 712 

03 11 27 -07 000 

00 01 32 -32 0752 



 
 

91 


01 01 32 -32 0752 

02 23 32 -03 025 

03 21 42 -72 232 

04 01 03 -3 05 

05 11 42 -32 0752 

71 30 17 -70 000 

70 37 21 -74 340 

77 11 21 -01 011 

73 25 51 -70 000 

70 31 51 -01 771 

71 37 41 -4 20 

72 03 20 -70 000 

73 03 27 -05 320 

74 03 41 -33 0325 

75 01 40 -00 0532 

31 33 24 -30 520 
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30 03 24 -71 271 

37 11 41 -31 511 

33 41 52 -02 712 

30 21 42 -72 232 

31 21 41 -71 011 

32 11 40 -30 0012 

33 23 42 -73 175 

34 22 32 -01 011 

35 31 32 -2 32 

01 21 41 -71 011 

 7110 7500 -500 77341 

 11،0 33،2 -73،2 125،1 

   √
∑  

 
   

 ∑   

 
 

     √
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    √               

    √              √              

  
    

  

√   

 

  
    

      

√    

 

  
    

      
  

 

    = 
      

      
 = 0,5684 

to= 
  

    
  

    

      
       

( ىف العدد ليست عالمة اٟتساب، وإ٪تا ىي عالمة الفرق بُت -عالمة النقص)النتيجة:إن 

 العددين.

من اٟتساب السابق قد وجد الباحثة بعد ترتيب الرموز أن متوسط الفرق بُت النتيجة ىف 

 3،1052واإل٩تراف ا١تعياري  ىو  73،2اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي ىو 

 ، مث حسب الباحثة  بالرمز:00،17مة "ت"  وقي 1،1240وا٠تطأ ا١تعياري  ىو

Df= n-1= 40-1= 39 
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يرجع إىل قيمة  "ت" ا١توجودة ىف اٞتدول ا١تعترب. وقد اتضحت ان قيمة ت  35والعدد 

، وعند مستوى 7،17% تدل على 1ا١توجودة ىف اٞتدول عند مستوى الداللة 

أكرب من قيمة ت ( t0، فعرفت الباحثة أن قيمة ) 7،30% على العدد 0الداللة 

 ا١توجودة ىف اٞتدول.

اعتماد على حساب النتيجة األخَتة فيها اإلختالف بُت النتيجة اإلختبار القبلي 

واإلختبار البعدي. وبعبارة أخرى أن تعليم اللغة العربية باستخدام الوسيلة التعليمية 

ة ىف ا١تدرسة بربنامج ماكرو ميديا فالش تؤثر تأثَتا تفاعليا ىف تعليم اللغة العربي

 الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثانية فونوروغو.

 7103نتائج اإلستبانة من الطلبة بعد استخدام الوسيلة التعليمية ىف اللغة العربية على منهج  
 بربنامج ماكرو ميديا فالش

 أما نتيجة اإلستبانة من الطلبة بعد التجربة كما ىف اٞتدول التايل:
 (1.04الجدول )

اإلستبانة من الطلبة فى المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية فونوروغو بعد نتيجة 
 استخدام الوسيلة التعليمية ببرنامج ماكرو ميديا فالش

 عدد األسئلة الرقم
 البيانت

 القيمة اإلجابة
 األعلى

 القيمة
 االستبانة

 نسبة
 0 7 3 0 المئوية

)ماكرو ميديا تساعد الوسيلة التعليمية  0
فالش( لتعليم اللغة العربية ىف 

 الفصل.

01 - 1 71 01 021 031 40،71% 
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تساعد الوسيلة التعليمية )ماكرو ميديا  7
 فالش( لتعليم النفسي

01 - 2 03 03 021 030 40،43% 

هبذه الوسيلة التعليمية )ماكرو ميديا  3
فالش( أرغب ىف تعليم اللغة 

 العربية

01 - 1 01 71 021 031 40،33% 

بعد إ٘تام الدرس، أراجع درس اللغة  0
 العربية

01 - 4 71 3 021 005 30،33% 

نلت النشاط عند التعليم بالوسيلة  1
 التعليمية )ماكرو ميديا فالش(

01 - - 05 70 021 000 44،07% 

أحب تعليم اللغة العربية بالوسيلة  2
 التعليمية )ماكرو ميديا فالش(

01 - 3 71 03 021 030 43،31% 

التعليم اللغة العربية بالوسيلة التعليمية  3
 )ماكرو ميديا فالش( ٦تتعة

01 - - 03 73 021 033 41،27% 

سهولة الفهم ىف الدرس اللغة العربية  4
بوجود الوسيلة التعليمية )ماكرو 

 ميديا فالش(

01 - 2 05 01 021 075 41،27% 

شعرت ٣تذبة ومر٭تة ىف اتباع التعليم  5
 اللغة العربية

01 - 1 71 01 021 071 34،07% 

التعليم اللغة العربية بالوسيلة التعليمية  01
 )ماكرو ميديا فالش( ٦تتعة

01 - 0 73 03 021 075 41،27% 

       0211 0311 40،12% 

 ومن نتيجة اإلستبانة اصولة يعرف عن:
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ميديا فالش( مساعدة % من الطالب يقولون أن الوسيلة التعليمية )ماكرو 40،71 (0
 لتعليم اللغة العربية ىف الفصل.

% من الطالب يقولون أن الوسيلة التعليمية )ماكرو ميديا فالش( مساعدة 40،43 (7
 لتعليم النفسي.

% من الطالب يقولون أهنم برغبون ىف وسيلة تعليمي بربنامج ماكرو ميديا 40،33 (3
 فالش.

بعد كفاية التعليم ىف ا١تدرسة % من الطالب يقولون أهنم أراجع الدرس 30،33 (0
 )التعليم اللغة(

% من الطالب يقولون أهنم ينال النشاط عند التعليم اللغة العربية باستخدام 44،07 (1
 الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش.

% من الطالب يقولون أهنم ٭تبون التعليم اللغة العربية باستخدام الوسيلة 43،31 (2
 ماكرو ميديا فالش. التعليمية بربنامج

%  من الطالب يقولون ان تعليم اللغة العربية باستخدام الوسيلة التعليمية 41،27 (3
 بربنامج ماكرو ميديا فالش ٣تذبة.

% من الطالب يقولون باستخدام الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا 41،27 (4
 فالش.

اتباع تعليم اللغة العربية % من الطالب يقولون اهنم يشعرون ٣تذبة ومر٭تة ىف  34،07 (5
 باستخدام الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش.

% من الطالب يقولون ان تعليم اللغة العربية باستخدام الوسيلة التعليمية  41،27  (01
 بربنامج ماكرو ميديا فالش ٦تتعة.
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 مناقشة نتائج البحث :الرابعالمبحث 
 تعليم اللغة العربية

بربنامج ماكرو ميديا فالش ىي  7103التعليمية ىف اللغة العربية على منهج الوسيلة 
الوسيلة إلكًتونية لتعليم اللغة العربية. ىف تطوير ىذه الوسيلة أخذهتا الباحثة من الكتاب 

. ا١تواد ا١تستخدمة ىي ا١تواج ىف الفصل العاشر 7103التعليمي ىف اللغة العربية على منهج 
 ٖتت ا١توضوع ا١تهنة واٟتياة، وا١تهنة والنظام. من ا١تستوى الثاىن

الوسيلة التعليمية ىف اللغة العربية ىي كوسيلة التعليمية لتعليم اللغة العربية. وىذه 
الوسيلة التعليمية للفصل العاشر. وىذه الوسيلة التعليمية مصمم بربنامج ماكرو ميديا فالش 

الساسية ومؤشرات التعليم اللغة العربية . وىف ىذه الوسيلة التعليمية ىناك الكفاءة ا4
وا١تفردات لكل ا١توضوع واالستماع لكل ا١توضوع والقراءة لكل ا١توضوع والًتميب لكل 
ا١توضوع. وىف ا١تواد االستماع والقراءة ىناك الصوت ليشرح ا١تواد التعليمية. وىف ا١تفردات 

 با١توضوع الدرس. ىناك الصوت والصورة. سوى ذلك تقدم الباحثة فيديو مناسبا 
الوسيلة التعليمية ىي ألة يستفد ويستخدم إللقاء رسالة التعلم بُت ا١تعلم وا١تتعلم 
وا١تواد التعليمية. ٔتعٌت الوسيلة التعليمية كوسائل التعليمي الذي يستخدم كوسيلة ىف عملية 

 التعليم لتعزيز فعالية و كفاءة ىف ٖتقيق أىداف التعليم. 
الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش وىي تتكون من  من ىذا الرأي فتطور

موضوعُت. موضوع األول ىو ا١تهنة واٟتياة. وىف ىذا ا١توضوع ىناك ا١تفردات بالصوت 
والقراءة واالستماع والًتكيب واالختبار. هبذه الوسيلة التعليميىة يعرفون الطالب معاىن 

لصوت وىذا يكون تسهيال للطالب و الطالب ا١تفردات ألن ىف ا١تفردات ٬تاد الصورة وا
يستطيعون ان ينطقون ا١تفردات بنطق سليم وغَت ذلك. أما ىف اإلستماع ىناك الصوت 
والتدريب. وال٭تتاج على ا١تعلم ان يقرأ مدة اإلستماع ألن ىف ىذه الوسيلة التعليمية قد ٬تد 

اءة والصوت من نص القراءة. الصوت ١تادة اإلستماع. اما ىف ا١تادة القراءة ىناك نص القر 
بعد ذلك الًتكيب. ىف ىذه الوسيلة التعليمية يوجد التعريف من العطف واٞتملة اإلٝتية 

 وحروف العطف وا١تثال من حروف العطف واٞتملة اإلٝتية.
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تعليم اللغة العربية ىف ىذه ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثانية فونوروغو ٭تتاج 
اٞتديد. ألن ىف ىذه ا١تدرسة فيها قدرة متنوعة من الطالب. وخلفية الطالب إىل اإلبتكار 

متخرج من ا١تدرسة ا١تتواسطة اإلسالمية وا١تدرسة ا١تتواسطة العمومية. ألن ىذه خلفية 
ا١تدرسة يكون قدرة من الطالب متنوعة. وكان ا١تدرس اليستخدم الوسيلة التعليمية ىف تعليم 

ن ىف استعداد الوسيلة التعليمية ْتتاج إىل وقت طويل وقوة كثَتة. مثل اللغة العربية. باٟتجة ا
ىف استعداد بطاقة الصورة، ىف ىذه اٟتال ٭تتاج ا١تعلم ان يستعد الصورة والقرطاس، وىف 

 استعداد الصورة البد على ا١تعلم ان يفتح شبكة الدولية. 
ليم اللغة العربية مهم ولكن عند رأي الباحثة ان استخدام الوسيلة التعليمية ىف تع

جدا. ألن ىف وسيلة التعليمية يكون وسيلة بُت ا١تواد التعليمي وا١تعلم والطالب. بالوسيلة 
التعليمية يكون ا١تواد التعليمية سهال ىف فهمو ويكون تعليم اللغة العربية بوسيلة التعليمية 

عالية تعليم اللغة العربية. ٦تتعة ومر٭تة و٣تذبة. وكانت الوسيلة التعليمية يستطيع ان يرقي ف
ولذلك تؤلف الباحثة وسيلة التعليمية ىف اللغة العربية بربنامج ماكرو ميديا فالش ٢تذه 
ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثانية فونوروغو. وباستخدام وسيلة التعليمية ىف اللغة 

٦تتعة، وأن الطالب متحمسون العربية بربنامج ماكرو ميديا فالش يكون تعليم اللغة العربية 
جدا وحريصة على تعلم اللغة العربية عندما معلم اللغة العربية يستخدم وسيلة التعليمية 

 بربنامج ماكرو ميديا فالش ىف تعليم اللغة العربية.
وبعد ان جرت الباحثة عملية التقوًن، رأت ان الوسيلة التعليمية ىف اللغة العربية 

ش فعالية لدى الطالب الفصل العاشر با١تدرسة الثانويو اإلسالمية بربنامج ماكرو ميديا فال
اٟتكومية الثانية فونوروغو مناسبا بنتيجة اإلختبار واالستبانة. التالمذة يتعلمون اللغة العربية 

 باٟتماسة وتعليم اللغة العربية تكون جذابة لدى الطالب باستخدام وسيلة التعليمية.
االستبانات لدى الطالب الفصل العاشر با١تدرسة الثانوية بالنسبة ا١تئوية من ٚتيع 

%. وىذا يدل على ان 40،12اإلسالمية اٟتكومية الثانية فونوروغو فحصلت النتيجة إىل 
قبوال الطالب ىذه الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش ا١تطورة "جيد جدا". ومن 
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أن استخدام الوسيلة التعليمية ىف اللغة العربية ىذه نتيجة األستبانة، ٯتكننا أيضا أن نالخص 
 بربنامج ماكرو ميديا فالش أعطى األثر ىف اىتمام الطالب لتعليم اللغة العربية.

ٯتلك الوسائل التعليمية دور مهم، وىو جذب كما قلت أمي ٤تمودة ىف كتابو 
ل  التعليمية اإلىتمام ، و دور االتصال، ودور  ىف دورىا كجذب اإلىتمام، يصيف الوسائ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ليدعو إىتمام الطالب، ويرقي معرفة الطالب وإلقاء ا١تعلومات. ىف دوره ك
الوسائل التعليمية ليدافع ويساعد الظالب ىف فهم ا١تعلومات ا١تعينة دور االتصال، يشًتك 

من ا١تدرس.  وىف دوره ىذا يساعد الوسائل التعليمية ليذاكر الفكرات ا١تهمة اليت تنال ىف 
والوسائل التعليمية تساعد على زيادة خربة التلميذ فتجعلو أكر استعدادا  .تعليم اللغة العربية

. فإذا استعان ا١تدرس بالصور والتسجيالت الصوتية والعينات وذوات للتعلم وإقباال عليو
األشياء أمكن أن يعمل على زيادة ا٠تربات ا١ترئية وا١تسموعة للطالب حىت يتهيأ لتعلم 

 القراءة والكتابة. 
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 الفصل الخامس

 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 خالصة .أ 
عليها الباحثة مث القيام بتقوًن او بتحليلها سواء اعتماد على بيانات الىت حصلت 

من الدرس األولية وأما من نتائج الطالب ىف االختبار القبلي واالختبار البعدي ٯتكن 

 أن نلخص نتائج البحث كما يلي:

أما نتيجة ىف تطوير الوسيلة التعليمية ىف اللغة العربية بربنامج ماكرو ميديا فالش  .0
با١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثانية فونوروغو ىف الفصل العاشر ىي: 
الوسيلة التعليمية ىف اللغة العربية بربنامج ماكرو ميديا فالش. وىذه وسيلة التعليمية 

امج ماكرو ميديا فالش ٭تتوى على الوسيلة التعليمية وىذه ىف اللغة العربية بربن
وسيلة التعليمية يتضمن من موضوعُت وىي ا١تهنة واٟتياة وا١تهنة والنظام. يبدأ 
الباحثة من ا٠تطوات األوىل يعٌت ٖتليل االحتياجات مث التصميم بعد كفاية ىف 

ال الوسيلة التعليمية تصميم اإلنتاج يستمر بتصديق إىل ا٠تبَتين وىو ا٠تبَت ىف ٣ت
وا٠تبَت ىف ٣تال ا١تواد التعليمية واللغة. بعد مت ىف تصديق من ا٠تبَتين يستمر 
بتحسُت اإلنتاج من ا٠تبَت. بعد ذلك صالحية اإلنتاج إىل معلم اللغة العربية مث 
ٖتسُت اإلنتاج من ا١تعلم اللغة العربية. بعد ذلك إىل ٕتربة اإلنتاج فعالية مث تعديل 

 تاج وا٠تطوات األخَت اإلنتاج النهائى. اإلن
يوجد ا٠تصائص من ىذه الوسيلة التعليمية ىف اللغة العربية بربنامج ماكرو ميديا  .7

 فالش وىي: 
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 جذب رغبة التعلم الطالب ىف تعليم اللغة العربية ( أ
 سهولة الفهم لتعليم اللغة العربية ( ب
 إعطاء النشاط إىل الطالب ىف تعليم اللغة العربية ( ت
 اللغة العربية ٣تذبةومر٭تةتعليم  ( ث
 مساعدة للتعلم النفسي ( ج

الوسيلة التعليميىة ا١تطورة الىت صممتها الباحثة ٢تا فعالية ىف ترقية قدرة الطالب عند  .3
فهم ا١تواد التعليمية وفعالية ىف ترقية رغبة تعلم الطالب ىف اتباع تعليم اللغة العربية. 

ىف االختبار القبلي واالختبار البعدي، يبدو ذلك عندما قارنت الباحثة بُت النتائج 
أكرب من درجة تاء  00،17( ىف ىذه البحث t testوذلك أن درجة تاء حساب )

 7،30% = 1وأما ىف درجة  7،17% =  0جدول على مستوى 
 التوصيات البحث. . ب

تطوير الوسيلة التعليمية ىف ىذا البحث الذي صممتها الباحثة لفصل العاشر  .0
ىف البحث التايل وسيلة التعليمية لفصل اٟتادى  الباحثة. إذن أرادت فحسب

  عشر والفصل الثاين عشر.
إن الوسيلة التعليمية اليت صممتها الباحثة ىف ىذا البحث مركزة على تطوير  .7

وأخذت الباحثة من   7103الوسيلة التعليمية من الكتاب التعليمي على منهج 
اإلسالمية اٟتكومية الثانية فونوروغو.  مستوى الثاين للفصل العاشر ٔتدرسة الثانوية

فيحسن ان توجد ْتوث أخرى لتطوير الوسيلة التعليمية لفصل العاشر من 
 ا١تستوى االول ىف ا١تدارس األخرى.
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 اقتراحات البحث . ج
أن يقوم العلم باعداد الوسيلة التعليمية اٞتيدة ا١تناسبة للطالب، وذلك باختيار  .0

 ارتباط بأحوا٢تم اليومية حىت ال ٯتل منها الطالب.ا١توضوعات السهلة وما ٢تا 
أن يزود ا١تعلم الطالب بأنواع التدريبات إلثراء معرفتهم وتنويع خرباهتم وتوثيق   .7

 كفاءهتم.
سيستنفيد ىذا اإلنتاج عند عملية التعليم والتعلم ليسهل فهم الطالب ىف درس  .3

 اللغة العربية
 ج ماكرو ميديا فالش بإفادة  كبَتة.سيستنفيد ىذه  الوسيلة التعليمية بربنام .0
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 ا١تقابلة مع رئيس ا١تدرسة

 7102مارس  75: الثالثاء،   اليوم والًتيخ

 15.11:   الساعة

 : ىف ديوان ا١تدرسة   ا١تكان

 : األستاذ نستعُت ا١تاجستَت   ا١تخرب

 ا١تقابلةنص  اإلسم

ما ا١تنهج ا١تسخدم ىف ىذه ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية  الباحثة
 الثانية فونوروغو 

وىذا للفصل العاشر  7103ىف ىذه ا١تدرسة يستخدم ا١تنهج  ا١تخرب
والفصل اٟتادى عشر، أما ىف الفصل الثاىن عشر يستخدم 

 (KTSPا١تنهج النظرية الوحدة )

التعليمية ا١تستخدمة مع ا١تدرس عند تعليم  ىف ما الوسائل  الباحثة
 ا١تدرسة 
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ان ا١تدرس وا١تدرسة ىنا يستخدم كثَت من الوسائل التعليمية. مثل  ا١تخرب
الوسيلة البصرية والوسيلة السمعية والوسيلة السمعية 
والبصرية. ويستخدم الوسائل التعليمية ٞتميع من الدروس 

 الدرس الدين ليس ٮتصص إىل الدرس العلمي او ىف
فحسب. إذا ٭تتاج ا١تدرس ان يستخدم الوسائل التعليمية 

 ىف تعليمو فيستعملو.

ىل ٬تب على ا١تدرس ان يستخدم الوسائل التعليمية ىف ىذه  الباحثة
 ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثانية فونوروغو 

كن احسن ال٬تب على ا١تدرس ان يستخدم الوسائل التعليمية ول ا١تخرب
على ا١تدرس ان يستخدم الوسائل التعليمية ليسهل فهم 

 الطالب ىف درسهم.

 ىل الطالب معتدة ىف استخدم التكنولوجيا ىف تعليم  الباحثة 

ىف اٟتقيقة، ان ىف الفصل العاشر  الطبيعي كاملة بالشاشة فلذلك  ا١تخرب
بعض من ا١تدرس يعلم ىف ىذا الفشل يستخدم السائل 

احيانا. وإنشاء ا الطالب من ىذه ا١تدرسة التعليمية 
الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثانية فونوروغو معتدة 

 بالتكنولوجية التعليم.

 ىل ىذه ا١تدرسة يستخدم التكنولوجيا ىف تعليم  الباحثة 

بعض من الفصول كاملة بالشاشة مثل ىف الفصل الطبيعِت  ا١تخرب
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والفصل ا١تعاجالت أو ىف الفصل اإلجتماعي ليس ىناك 
الشاشة ولكن اذا يريد ا١تدرس ان يستخدم الشاشة وعلى 

 ا١تدرس ان يستعَت إىل قسم الوسائل ا١تدرسة. 
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 ا١تقابلة مع معلم اللغة العربية

  7102أبريل  1:الثالثاء،   اليوم والًتيخ

 01.11:   الساعة

االساتذ واالساتذة ىف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثانية :ديوان  ا١تكان
 فونوروغو

 : األستاذة قائمة معفوفة   ا١تخرب

 نص المقابلة اإلسم

ما أىداف التعليم اللغة العربية ىف ىذه ا١تدرسة الثانوية  الباحثة
 اإلسالمية اٟتكومية الثانية فونوروغو 

العربية ىف ىذه ا١تدرسة لكي يكون أىداف التعليم اللغة  ا١تخرب
الطالب يفهمون القر،ى واٟتديث ولكي يكون 
الطالب يستعيبون اللغة ا١تتنوعة سوى اللغة 

 اإلندونيسيا

ما ا١تنهج ا١تستخدم ىف ىذه ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية  الباحثة
 اٟتكومية الثانية فونوروغو 

ا ىف الصف العاشر ا١تنهج ا١تستخدم ىف ىذه ا١تدرسة خصوص ا١تخرب
وكذالك ىف الصف اٟتادى عشر  7103وىو ا١تنهج 

. اما ىف الصف الثاىن عشر 7103يستخدم ا١تنهج 
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 يستخدم ا١تنهج ا١تستوى الوحدة التدريسية. 

ما ا١تواد التعليمية ا١تستخدم ىف ىذه ا١تدرسة الثانوية  الباحثة
 اإلسالمية اٟتكومية الثانية فونوروغو 

التعليمية ا١تستخدمة ىف ىذه ا١تدرسة لتعليم اللغة العربية  ا١تواد ا١تخرب
. وفو ىذا 7103ىي الكتاب التعليمي على منهج 

الكتاب ىناك الكتابُت وىو الكتاب اللغة العربية 
 للمعلم والكتاب اللغة العربية للطالب.

ما الوسائل التعليمية ا١تستخدمة ىف ىذه ا١تدرسة الثانوية  الباحثة
 اٟتكومية الثانية فونوروغو اإلسالمية 

الوسائل التعليمية ا١تستخدمة ىف ىذه ا١تدرسة خصوصا ىف  ا١تخرب
الفصل العاشر اإلجتماعي وىو الوسائل البصرية مثل 
البطاقة بالصورة والقرطاس ا١تتقطعة والصورة. 
ويستخدم ايضا الوسائل السمعية مثل مكرب الصوت 

 وىذه ألة تستخدم ىف الدرس االستماع. 

ما الطريقة ا١تستخدمة ىف ىذه ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية  الباحثة
 اٟتكومية الثانية فونوروغو 

الطريقة ا١تستخدمة ىف ىذه ا١تدرسة خصوصا ىف الفصل  ا١تخرب
العاشر الطبيعي وىو طريقة ااورة وطريقة القراءة. 
ولكن حينما أعلم اللغة العربية، أخصص ىف ا١تفردات 

ن الطالب ىف ىذا الفصل مل يستعيب ألن كثَت م
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 ا١تفردات اٞتيدة.

ما ا١تشكة التعلم اليت يوجو الطالب ىف تعليم اللغة العربية ىف  الباحثة
ىذه ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية الثانية 

 فونوروغو 

مشكلة يوجو الطالب ىف تعليم اللغة العربية الكتاب التعليمي  ا١تخرب
الفصل غَت ٣تذبة كثَت من  ا١تستخدم ىف ىذه

الكتابات ونقيص ىف الصورة و٬تعل تعليم اللغة العربية 
٦تال. سوى ذلك وجود بعض من الطالب مل يستطيع 
القراءة والكتابة ىف اللغة العربية. ووجود بعض من 

 الطالب مل يتعلم اللغة العربية من قبل.

 العربية  ما ا١تشكلة اليت يوجو ا١تعلم ىف تعليم اللغة الباحثة

اوال مشكلة اوجو ىف تعليم اللغة العربية ان خلفية الًتبية  ا١تخرب
الطالب ٥تتلفة وثانيا ان درس اللغة العربية يقع ىف 

وىذا  01.31ا٠تصة قبل الظهر مثل ىف الساعة  
٬تعل رغبة الطالب لتعلم اللغة العربية  قصَتة. وبعض 
 منهم يشعرون النعاس. ثالثا الكتاب التعليمي
ا١تستخدم ىف ىذه الفصل غَت ٣تذبة كثَت من 
الكتابات ونقيص ىف الصورة و٬تعل تعليم اللغة العربية 

 ٦تال.

ىل الوسائل التعليمية التكنولوجية قد يستخدم ىف ىذه  الباحثة
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 ا١تدرسة 

 يستخدم الوسائل التعليمية التكنولوجيو ولكن احيانا ا١تخرب

الوسائل التعليمية بربنامج من رأيك، كيف اذا يستخدم  الباحثة
 ماكرو ميديا فالش لتعليم اللغة العربية 

عند رأي، ىذه احسن. ٯتكن بوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو  ا١تخرب
ميديا فالش سيكون تعليم اللغة العربية ٦تتعة. 

 والطالب سيحب درس اللغة العربية.
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 ا١تقابلة مع معلم اللغة العربية

 7102أبريل  01:الثالثاء،   والًتيخاليوم 

 00.11:    الساعة

ديوان االستاذ واالستاذات ىف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية  : ا١تكان
 الثانية فونوروغو

 :االستاذة قائمة معفوفة   ا١تخرب

 نص ا١تقابلة اإلسم

التعليمية ما رأيك عن تعليم اللغة العربية باستخدام الوسيلة  الباحثة
 بربنامج ماكرو ميديا فالش 

عند رأي تعليم اللغة العربية باستخدام اللغة العربية جيدة ألن  ا١تخرب
 يسهل ا١تعلم والطالب عند تعليم اللغة العربية. 

ىل تعليم اللغة العربية باستخدام الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو  الباحثة
طالب ىف اللغة ميديا فالش يستطيع ان يطور قدرة ال

 العربية 

انشاء ا يستطيع، ألن هبذه الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو  ا١تخرب 
ميديا فالش يستطيع الطالب ان يتعلم بنفسهم دون 

 مساعدة من ا١تعلم.

ىل الطالب ٭تب تعليم اللغة العربية باستخدام الوسائل التعليمية  الباحثة
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 بربنامج ماكرو ميديا فالش 

نعم، اهنم ٭تبون عند تعليم اللغة العربية باستخدام الوسيلة  ا١تخرب
التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش. ألن ىف ىذه الوسيلة 
التعليمية يوجد كثَت من األلوان والصورة وىناك ايضا فيديو 

 تعليمي 

ىل الطالب يشعرون النشاط ىف تعليم اللغة العربية باستخدام  الباحثة
 التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش الوسيلة 

نعم، اهنم يشعرون النشاط عند تعليم اللغة العربية باستخدام  ا١تخرب
 الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش.

ىل ىذه الوسيلة التعليمية ماكرو ميديا فالش مناسبا لتعليم اللغة  الباحثة
 العربية 

التعليمية مناسبة لتعليم اللغة العربية. ألن ىف نعم، ىذه الوسيلة  ا١تخرب
ىذه الوسيلة التعليمية ىناك ا١تفردات بالصورة وبالصوت، 

 وىناك ايضا فيديو ويكون تعليم اللغة العربية ٦تتعة.
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 ا١تقابلة مع الطالب

 7102أبريل  1الثالثاء،  :  اليوم والًتيخ

 00.31:   الساعة

 :امام الفصل   ا١تكان

 :ديسي   ا١تخرب

 نص ا١تقابلة اإلسم

 ىل أنت ٭تب تعليم اللغة العربية  الباحثة 

 نعم، انا احب تعليم اللغة العربية قليال ا١تخرب

 ىل تعليم اللغة العربية ٦تتعة  الباحثة

 نعم، تعليم اللغة العربية ٦تتعة إذا ا١تواد التعليمية فيها سهلة ا١تخرب

 ىف تعليم اللغة العربية ما ا١تشكلة اليت توجو  الباحثة

عندي مشكلة ىف تعليم اللغة العربية وىو صعوبة ىف فهم ا١تادة  ا١تخرب
 التعليمية ىف تعليم اللغة العربية وان اللغة العربية غَت ٣تذبة.

 ما الكتاب ا١تستخدم ىف تعليم اللغة العربية الباحثة

الكتاب التعليمي ىف تعليم اللغة العربية الكتاب التعليمي ىف اللغة  ا١تخرب
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 7103العربية على منهج 

 ما الوسائل التعليمية ا١تستخدمة ىف تعليم اللغة العربية  الباحثة

 القرطاس وبطاقة ا١تخرب

 ما األمنية لتعليم اللغة العربية ىف ا١تستقبل  الباحثة

 ة العربية ٦تتعة.ارجو ليكون تعليم اللغ ا١تخرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 


 ا١تقابلة مع الطالب

 7102أبريل  1الثالثاء،  :  اليوم والًتيخ

 00.31:   الساعة

 :امام الفصل   ا١تكان

 :مفتاح   ا١تخرب

 نص المقابلة اإلسم

 ىل أنت ٭تب تعليم اللغة العربية  الباحثة 

 نعم، انا احب تعليم اللغة العربية ا١تخرب

 تعليم اللغة العربية ٦تتعة ىل  الباحثة

نعم، تعليم اللغة العربية ٦تتعة ألن االستاذة يشرحون ا١تادة  ا١تخرب
 التعليمية حىت الطالب يفهمون ٚتيعا

 ما ا١تشكلة اليت توجو ىف تعليم اللغة العربية  الباحثة

ا١تشكلة انا ال أفهم ا١تعٌت من نص القراءة ألن أحفظ مفردة قليلة  ا١تخرب
 اللغة العربيةىف 

 ما الكتاب ا١تستخدم ىف تعليم اللغة العربية الباحثة

الكتاب التعليمي ىف تعليم اللغة العربية الكتاب التعليمي ىف اللغة  ا١تخرب
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 7103العربية على منهج 

 ما الوسائل التعليمية ا١تستخدمة ىف تعليم اللغة العربية  الباحثة

 إلستماع االستماع والغٌت الصورة واحيانا مكرب الصوت ا١تخرب

 ما األمنية لتعليم اللغة العربية ىف ا١تستقبل  الباحثة

 ارجو ليكون تعليم اللغة العربية ٧تاحا. ا١تخرب
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 ا١تقابلة مع الطالب

 7102أبريل  1الثالثاء،  :  اليوم والًتيخ

 00.31:   الساعة

 :امام الفصل   ا١تكان

 :إ٢تام   ا١تخرب

 نص المقابلة اإلسم

 ىل أنت ٭تب تعليم اللغة العربية  الباحثة 

 نعم، انا احب تعليم اللغة العربية  ا١تخرب

 ىل تعليم اللغة العربية ٦تتعة  الباحثة

 ىف احد الوقت ٦تتعة وىف احد الوقت ٦تال ا١تخرب

 ما ا١تشكلة اليت توجو ىف تعليم اللغة العربية  الباحثة

 انا ال افهم اللغة العربية، ال استطيع ىف اٟتوار والقراءة والكتابة  ا١تخرب

 ما الكتاب ا١تستخدم ىف تعليم اللغة العربية الباحثة

الكتاب التعليمي ىف تعليم اللغة العربية الكتاب التعليمي ىف اللغة  ا١تخرب
 7103العربية على منهج 
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 تعليم اللغة العربية ما الوسائل التعليمية ا١تستخدمة ىف  الباحثة

 الصورة ا١تخرب

 ما األمنية لتعليم اللغة العربية ىف ا١تستقبل  الباحثة

ارجو ليكون تعليم اللغة العربية ٣تذبة لكي ال يكون الطالب ٦تال  ا١تخرب
 عند تعليم اللغة العربية.
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37. Wahyuni Meida Ulfa 

38. Wayan Wijaksono 

39. Yana Hamidah 

40. Zuliana Widyastuti 

 

 





 
 

16 


 الوثائق عند تطبيق الوسيلة التعليمية بربنامج ماكرو ميديا فالش
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 السيرة الذاتية
 

 المعلومات الشخصية - أ

 ميجا فوتري فكريا حكيم  : االسم

 0557 فرباير 70، فونوروغو : ا١تكان/ تاريخ الوالدة

 أنثى : اٞتنس

 إندونيسية : اٞتنسية

 اٟتاج توفيق الرٛتن ا١تاجستَت : الوالد

 اٟتاجة سيت راضية : الوالدة

 شارع غالغو واعي جافن بابادن فونوروغو : العنوان

 141341410557 : ا٢تاتف/ اٞتوال

 Mega_hakiem@yahoo.com : الربيد اإلليكًتوين

     
 المراحل العلمية. - ب

 السنة المستوى الدراسي الرقم

0 
 سالت فا٧تع ريوخريج ا١تدرسة االبتدائية اٟتكومية 

0553 - 7113 

7 
 اٟتكومية سالت فا٧تع ريوخريج ا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية 

7113 - 7112 
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3 
 خريج ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية ا١توّدة فونوروكو.

7112 - 7101 

0 
 فونوروكوخريج ا١ترحلة اٞتامعية يف اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية 

 7100 - 7101 قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية.

1 
خريج مرحلة ا١تاجستَت يف جامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمية اٟتكومية 

 7102 - 7100 ماالنج كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 


 


