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ABSTRAK 

Fauziyah, Lina. 2014. Desain Modul Digital untuk Siswa Madrasah Aliyah Negeri 

3 Kediri. Skripsi. Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan. Universitas Islam Negeri maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing : Dr. H.R. Taufiqurrochman, M.A 

 

Kata Kunci : Desain, Modul Digital 

 

Pembelajaran bahasa Arab salah satu unsur yang penting untuk dipelajari. 

Pemahaman yang baik terhadap materi bahasa arab juga sangat diperlukan siswa. 

Namun kenyataan di lapangan terdapat banyak kendala dan permasalahan-

permasalahan yang dialami oleh siswa ketika belajar. Banyak siswa yang 

menganggap bahasa arab bukan pembelajaran yang menyenangkan dan mereka 

juga merasa kesulitan dalam penerapan materinya.  Anggapan ini muncul 

dikarenakan beberapa sumber belajar, bahan ajar, dan buku-buku bahasa arab 

terkesan tradisional, tanpa ilustrasi gambar ataupun warna sehingga kurang 

mampu menarik minat siswa untuk mempelajarinya. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apa yang dimaksud 

dengan modul Digital Modul Digital dalam Pembelajaran Bahasa Arab untuk 

Siswa Madrasah Aliyah Negeri 3 Kediri? (2) Bagaimana Mendesain Modul 

Digital dalam Pembelajaran Bahasa Arab untuk Siswa Madrasah Aliyah Negeri 3 

Kediri (3) Apa Keistimewaan Modul Digital dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

untuk Siswa Madrasah Aliyah Negeri 3 Kediri (4) Bagaimana kelayakan dari 

Modul Digital dalam Pembelajaran Bahasa Arab untuk Siswa Madrasah Aliyah 

Negeri 3 Kediri?. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metodologi Research 

and Development (R&D) . Menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan 

untuk mendiskripsikan pengembangan pembelajaran Bahasa Arab dengan 

menggunakan modul digital. Selain itu juga menggunakan pendekatan kuantitatif  

untuk mengetahui efektifitas penggunaan media pembelajaran modul digital di 

Kediri. 

Dari hasil penelitian adalah : (1) Modul Digital adalah materi pembelajaran 

yang berbentuk software yang dibuat menggunakan aplikasi powerpoint, yang 

terdiri dari materi pembelajaran kelas 1 Madrash Aliyah negeri 3 Kediri. (2) 

Dalam membuat Modul Digital ini ada beberapa langkah, yaitu tahap mendesain 

dan persiapan, tahap menulis materi ke program, tahap Implementasi, tahap 

percobaan dan pengembangan (3) Keistimewaan modul digital yaitu : Modul 

desain secara digital yang dapat di tampilkan dalam bentuk software maupun 

hardware, penuh dengan ilustrasi suara/musik, warna dan gambar yang 

disesuaikan dengan materi pembelajaran, dapat di simpan maupun diperbanyak 

menggunakan Flash disk, Disket, dan CD (4) dilihat dari angket yang di dapat 

bahwa hasil yang didapat bahwa media ini terbukti layak untuk digunakan yang 

menghasilkan predikat “Baik”, karena hasil yang di dapat sejumlah  79,75%. 

Dan sebaiknya media pembelajaran ini digunakan dalam setiap pembelajaran 

di kelas maupun digunakan sendiri dalam pembelajaran Bahasa Arab sebagai 

media yang mudah difahami oleh setiap siswa khususnya dalam pembelajaran 

bahasa Arab. 
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ABSTRACT 

Fauziyah, Lina. 2014. Design of digital module for student State Islamic Senior 

High School. Thesis. Arabic Education, Faculty of Education. State Islamic 

University of Malang. Advisor : Dr. H.R. Taufiqurrochman, M.A 

 

Keyword : Design, Digital Module 
 

The Arabic language is one of important aspect to be learned in school. The 

good understanding of Arabic matter is also needed by student. But in school, 

many problem and obstacles are happened to the student when they learn. 

Therefore the Arabic learning cannot be understood well.Some difficulties that 

researcher found are the thought of student that Arabic is difficult. Even some 

student admit that Arabic is easy but they said that it was difficult to be applied. 

This thought is because of some difficulties resources, material, and Arabic book 

that really traditional,little bit boring with small writing, and without picture for 

illustrating. Therefore it cannot be interested the learner. 

 The statement of problem in this research is (1) what digital module in 

Arabic learning for state Islamic senior high school 3 Kediri is? (2) How to design 

digital module in Arabic learning for state Islamic senior high school 3 Kediri? (3) 

what is especiality of digital module in Arabic learning for state Islamic senior 

high school 3 Kediri?  (4) how the feasibility of digital module in Arabic learning 

for state Islamic senior high school 3 Kediri?. Researcher uses Research and 

Development (R&D) methods. Further, researcher uses qualitative approach that 

is used to describe the development of Arabic learning by using digital module. 

Then, this research also uses quantitative approach for measuring the effectiveness 

of using digital module learning in Kediri.  

 The results of this research are: (1) Digital module is learning material 

which is made of Microsoft PowerPoint. It consists of learning material of the first 

grade of state Islamic senior high school 3 Kediri (2) The steps of designing 

digital module: designing and preparation, writing the materials to the program, 

implementation, Trial and development. (3) The espeiality of digital modules is: 

the digital module is designed digitally, it can be displayed in the form of software 

or hardware, the digital module is completed by sound or music, color, and image 

which are adjusted with the learning material, the digital module can be stored or 

propagated by using flash disk, diskette, or CD. (4) by seeing the result of 

questionnaire, this media is appropriate to be used that got “good” predicate, 

because of result got amount 79,75%. 

It had better that this learning media is used for each learning in the class or 

by student in Arabic learning as the easy media to be understood by each student 

specifically in Arabic learning. 
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 الفصل األول 

 اإلطار العام

 أساسيات البحث المبحث األول : 

 خلفية البحث - أ

 اجيد افهم لطالبا حيتاجو  ةهمادل اللغة ىياللغة العربية كما ىو ادلعلوم أن 

حىت عندما تعلم اللغة  الطالب جههايو اليت  كالتادلشاحلقيقة  يفدلواد اللغة العربية. 

بعض من ىذه الصعوبات  .التعليم. ةكما أرادتو خطتعليم اللغة العربية ال جيري حسنا  

يقصد  لطالبا بعض ىو فكرة الطالب أن اللغة العربية ىي الدرس الصعب للفهم.

ألن بعض  التعبري ظاىرىذا ىي درس ممل وليس درس مفرح. اللغة العربية  أن درس

 وال يوجد فيها ،ومملة ،تتأثر قدديامصادر التعلم، ومواد التدريس، وكتب اللغة العربية 

 .اجلاذبة للطالب حىت يتعلمها بفريح الذي الرسوم التوضيحية و الصور ادللونة

كثري من  .رلال العلوم والتكنولوجيا ، عامل التعليم يتطور سريعا يفعصرالىذا 

 التكنولوجي ليس تعليم .التكنولوجي التعليمإىل  التقليدي من التعليم تتغري سادلدر 

وخاصة يف رلال  رسصبح التكنولوجيا االحتياجات للمد. يغريبا بني الطالب تعليما

استخدام الوسائل التعليمية يف عملية التعليم والتعلم يشجع مهة الطالب  .احلاسوب
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للفهم ودلعرفة شيئ جديد من العلوم و يشجع اىتمام الطالب يف عملية التعليم 

 .1والتعلم بل يؤثرىم يف الًتبية السكلوجية

2 وديكن تسهيل لتحقيقالتعلم حبيث أىدا   يةة الررو تعلم ىو جهد ذلال
يف . 

من ادلعلم للطالب فمعرفة عملية التعليم والتعلم ىو اذلد  األساسي نقل ادلعرفة 

ولكن كل وسيلة أهنا هتد  إىل نقل ادلعرفة متنوعة. . كيفية لتنفيذ ينتمي الطالب

 رلموعةيتقن بنجاح ادلواد التعليمية وفقا دلعيار رباعة ويهد  أن الطالب حتقيق ال
3

 .

 اأن يكون حافز  علمبل جيب على ادل ولست وظيفة ادلعلم إىل طالبو فحسب

 ىتماماال ينالونإذا  يداالطالب سعكان نفسي  ال من ناحية العلم ألن. للطالب

 مث ظهر الرغبة .طالب جتمعوا مع القدرات ادلختلفةكل فةة من الالتعليم و   حافزو 

4 معيار وفقا للوقت احملدد حبيث الطالب يستطيع  أن يتحقق
. 

وكما ىو معرو  أن أحد الوسيلة التعليمية اجلذابة وادلتقدمة ىي 

احلاسوب. وقد نال احلاسوب اىتماما كبريا من قبل الًتبويني وادلتخصصني وادلهتمني 

بالعملية التعليمية يف العهود األخرية من القرن العشرين ادلاضي، وزاد ىذا االىتمام 

والعشرين احلايل، ويرهر ذلك جليا من باحلسوب وبرجياتو يف بداية القرن احلادي 

                                                           
1
 - Azhar Arsyad, 2003, Media pembelajaran. Jakarta : PT. Raja Grafindo persada. hal:15 

2
 - Siregar, Evelin, Dkk. 2007. Mozaik Teknologi pendidikan. Jakarta : Kencana. Hal.4 

3
 - Utomo, Tjipto, Dkk. 1990. Peningkatan dan pengembangan pendidikan. Jakarta : Gramedia. 

Hal.69 
4
 - Ibid. Hal.69 
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خالل التوجيهات الًتبوية احلديثة. وديكن أن يكون احلاسوب مادة التدريس، وديكن  

كذلك أن يكون الة تعليمية. فاحلاسوب يساعد على إمتام العملية التعليمية وإجنازىا، 

 من خالل ادلساعدة يف شرح الدروس، وخل التمارين.

ليت حتتوى على النصوص والصور والرمسات والصوت الوسائط ادلتعددة ىي ا

والرسم ادلتحرك والفديو والتجريبات وغريىا، وىي جتمع ذلك يف ملفات رقمية 

تفيد الوسائط ادلتعددة الفوائد الكربى للمعلم  .5)احلاسوبية( لريسل إىل اجملتمع العام

عاما وسيكون أكثر والطالب لكى خيتارون وينمون وينتفعوهنا جيدا يف عملية التعليم 

لذلك  .6إثارة لالىتمام، وأكثر تفاعلية، وتنقص احلصة وكمية تعلم التالميذ تعلوا

لزيادة احلماس لتعلم  يف عرض ادلواداإلبداع من ادلدرس و ادلهارات إىل  تاج ادلعلمحي

  .من خالل استخدام التكنولوجيا ادلناسبةاللغة العربية 

كما الحرها الباحثة أن الباحثة تريد أن تبحث الراىرة اليت تتعلق كثريا 

فكرة الباحثة باحلاسوب وبرنارلو والذي يسمى وحدة الدراسة الرقمية. ولقد نشأت 

لتصميم وحدة الدراسة الرقمية. ويعد وحدة الدراسة الرقمية من برنامج احلاسوب 

يضا يفيد ىذا الربنامج يف عملية التعليم ادلتميزة بالسهولة يف استعمالو وتطبيقو. وأ

                                                           
5
 - Niken Ariani & Dany Haryanto. 2010. Pembelajaran Multimedia Disekolah. Jakarta : prestasi 

pustaka. Hal:11 
6
 - Ibid. Hal:27 
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والتعلم اليت خاصة يف العصر احلديث ويستطع أن يعني الطالب وادلعلم يف عملية 

 الدراسة وديكن من زيادة رغبة الطلبة يف عملية التدريس.

 أن تعمل البحث حتت ادلوضوع تريد الباحثة نررنا إىل الرواىر السابقة

تصميم وحدة الدراسة الرقمية يف تعليم اللغة العربية للطالب يف مدرسة الثانوية "

 كاديري"  الثالثةاإلسالمية احلكومية 

 أسئلة البحث –ب 

 نررت إىل خلفية البحث السابقة توفقت الباحثة عن أسةلة البحث كما يلي :

درسة ادليف تعليم اللغة العربية للطالب يف ما ىي وحدة الدراسة الرقمية  -1

 ؟ كاديريالثالثة  الثانوية اإلسالمية احلكومية 

يف تعليم اللغة العربية للطالب يف وحدة الدراسة الرقمية كيف تصميم    -2

  ؟ كاديريالثالثة  درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ادل

يف تعليم اللغة العربية للطالب يف  وحدة الدراسة الرقمية الفرق بنيما  -3

 ؟بكتاب اللغة العربية اإلسالمية احلكومية الثالثة كاديريدرسة الثانوية ادل

يف تعليم اللغة العربية للطالب  صالحية وحدة الدراسة الرقمية ىما مد -4

 ؟ كاديريالثالثة  درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ادليف 
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 أهداف البحث –ج 

 نررت إىل أسةلة البحث، فتحد  الباحثة ىذا البحث إىل :

يف تعليم اللغة العربية للطالب يف دلعرفة ما ىي وحدة الدراسة الرقمية  -1

  كاديريالثالثة  درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ادل

يف تعليم اللغة العربية للطالب يف وحدة الدراسة الرقمية كيف تصميم   دلعرفة -2

   كاديريالثالثة  درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ادل

يف تعليم اللغة العربية للطالب يف  وحدة الدراسة الرقمية الفرق بنيما  دلعرفة -3

 ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة كاديري بكتاب اللغة العربية

يف تعليم اللغة العربية للطالب  صالحية وحدة الدراسة الرقمية ىما مد دلعرفة -4

 درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة كاديري ادليف 

 أهمية البحث –د 

 :، يرجى ىذا البحث أن يكون مفيدا من الناحية التطبيقية

 ةباحثلل -1
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درس متهيدا ليكون ادلحث و زيادة ادلعلومات البىذا  أن تستفيد الباحثة رجوت

تعليم ادلهنية، و أن يكون ىذا البحث مراجع البحث العلمي اليت تبحث عن 

 . اللغة العربية

 معلملل -2

ىذا البحث يف تدريس اللغة العربية ، من  حاصل ستفيد ادلعلميرجى أن ي

ليست استبدادية  وفيما يتعلق بتعليم اللغة العربية،  ادلعلمويعطى اخلريات إىل 

 .ورتيبة يف تدريس

 للطالب -3

ستفيد يرجي أن ي، محاسا للمشاركة يف عملية التعلم البالط ،مع ىذا االبتكار

يسهل تعليم اللغة العربية خاصة يف تعلم اللغة العربية و يف  البالطمنو 

 لتعلم اللغة العربية.الب طلل

 للمدرسة -4

 .يف ادلدارس تدريس اللغة العربيةيف مستفيدة  نتيجة ىذا البحث  يرجى
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 حدود البحث -ه

 عيةو وضادلدود احل -1

 الرقميةادلراد يف تعليم اللغة العربية. وحدة الدراسة الرقمية   متعلقة الدراسة ىذه

 يعينوحدة الدراسة ادلراد  . و(Power Point) ميكروسوب بوير بوينيف يعين 

 ادلستخدمة ىي وادلواد ادلرجعية .خاصة للفصل األول مدرسة الثانوية احلكومية 

 .يف ادلدرسة مماثلة لتلك ادلستخدمة

 كانية ادلدود احل -2

يف مدرسة الثانوية  وتدحد  ة فالباحثتها عملذي الالعلمي  بحثعملية الل تسهيال

  احلكومية الثالث كاديري ، الفصل األو ل.

 زمانيةالدود احل -3

يف السنة ، حتددت الباحثة ذلذه عملية البحث زمانيةالدود من حيث احل

 . يالديةادل 2214-2213ة يالدراس

 تحديد المصطلحات -و

نرغب احملتوى الدراسي فرع من فروع ادلواد الدراسة وىي  ىيوحدة الدراسة   -1

 الدراسة معرفية أو مهارية أو وحدانية.يف تقدديو للطالب بغرض حتقيق أىدا  



8 
 

خالل  يف شكل العددية منبياين الذي وصف  الرقمية ىي الكلمة، الصور، و -2

 7احلاسوب.جهاز 

 الدراسة السابقة -ز

(، موضوعو إعداد وحدة التعليمية من الكتب 2229اسم الباحثة سيت معاونة ) -1

الًتاثية لتنمية مهارة القراءة )بالتطبيق على مدرسة السلفية الثانوية باسروان جاوى 

الشرقية(. ىذا البحث من النوع حبث تطويري للحصول على درجة سرجانا يف 

غة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. قسم تعليم الل

دلعرفة إتتاج وحدة التعليمية لتنمية مهارة  -(1أىدا  البحث ىي تريد الباحثة 

وحدة التعليمية ادلعدة جتريب الدلعرفة  -(2القراءة مستمدا من الكتب الًتاثية. 

جتريب دلعرفة  -(3ادلفردات.  لًتقية مستوى الطالبات يف فهم معاين اجلمل يف

وحدة التعليمية ادلعدة لًتقية مستوى الطالبات يف فهم معاين اجلمل يف الفقرات. ال

وحدة التعليمية ادلعدة لًتقية مستوى الطالبات يف طالقة جتريب الدلعرفة  -(4

وحدة التعليمية ادلعدة لًتقية مستوى الطالبات يف جتريب ال -(5القراءة. 

.  (Research and Development)نهج البحث ىو البحث التطويري م الًتاكيب.

وحدة التعليمية ادلعدة لًتقية مستوى الطالبات يف فهم جتريب الونتيجتها أن 

                                                           
7
 - Rolnicki, E. Tom. 2008. Pengantar Dasar Jurnalisme. Jakarta : Prenada Media Group. Hal:410 
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وحدة التعليمية ادلعدة لًتقية جتريب الجيد جدا، و  معاين اجلمل يف ادلفردات

وحدة جتريب الجيد جدا، و  مستوى الطالبات يف فهم معاين اجلمل يف الفقرات

وحدة جتريب الجيد، و  التعليمية ادلعدة لًتقية مستوى الطالبات يف طالقة القراءة

فرق بني ال جيد جدا. التعليمية ادلعدة لًتقية مستوى الطالبات يف الًتاكيب

كز يف ىو : ادلواد اللغة العربية يف البحث السابق ير  بحثذا الالبحث السابق هب

ينطوى على كل ادلهارة ىي مهارة االستماع،  بحثىذا ال مهارة القراءة فقد، و

 مهارة الكالم، مهارة القراءة، مهارة الكتابة.

(، موضوعو تصميم الربامج 2229اسم الباحث عبد ادلنتقم األنصارى )  -2

احلكومية التعليمية احلاسوبية يف تعليم اللغة العربية )بالتطبيق على ادلدرسة الثانوية 

ذا البحث من النوع حبث تطويري للحصول على درجة األوىل ماالنج(. ى

سرجانا يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

دلعرفة كيفية إمتام الربامج  -(1احلكومية ماالنج. أىدا  البحث ىو يريد الباحثة 

حلكومية األوىل التعليمية احلاسوبية يف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية ا

دلعرفة رأى اخلرباء والطالب يف خذابية الربامج التعليمية احلاسوبية  -(2ماالنج. 

ادلصممة بربنامج احلاسوب ومناسبتها بتعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية 

 Research and)احلكومية األوىل ماالنج. منهج البحث ىو البحث التطويري 
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Development)  .الربامج التعليمية احلاسوبية جذابية أن تعليم اللغة هبذا  ونتيجتو

ىو : ادلواد اللغة العربية يف البحث  ذا البحثالفرق بني البحث السابق هب جدا.

يف الفصل األول ادلدرسة الثانوية ينطوى على باب اخلامس فقد من ادلواد  السابق

األول حىت باب باب ينطوى على ىذا البحث  ووباستخدام مكروميديا فالش، 

 يف الفصل األول ادلدرسة الثانوية وباستخدام ميكروسوب بوير بوين. الثامن

(، موضوعها تصميم ادلواد الدراسية لتعليم اللغة 2213اسم الباحثة اثنا مليحة )  -3

ىذا ماالنق.  –تعار  ادلسلمني سومبارساري   يف روضة تعليم القرآنالعربية 

حصول على درجة سرجانا يف قسم تعليم اللغة البحث من النوع حبث تطويري لل

أىدا  البحث  .براىيم اإلسالمية احلكومية ماالنقالعربية جبامعة موالنا مالك إ

يف روضة تعليم ىي تريد الباحثة معرفة تصميم ادلواد الدراسية لتعليم اللغة العربية 

منهج ماالنق يف مستوى إبتدائية.  –تعار  ادلسلمني سومبارساري   القرآن

ونتيجتها أن .  (Research and Development)البحث ىو البحث التطويري 

بحث ذا البني البحث السابق هبالفرق  تعليم اللغة هبذه ادلواد الدراسية جيد جدا.

قرآن وباستخدام مكروميديا ىي روضة تعليم ال يف البحث السابق ادلرحلة ىو :

الثانوية وباستخدام ميكروسوب ىي مدرسة بحث و ادلرحلة يف ىذا ال فالش،

 بوير بوين.
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 المبحث الثاني : منهجية البحث

 ومنهجه البحث مدخل - أ

ألن  –مدخل البحث الذي تستخدم الباحثة ىو ادلدخل الكيفي 

دخل ادل، 8يت وسو  يزدىر كانت الباحثة يف ميدان البحثالبحث يصف بالوث

الوصفي تفصيليا عن الوقوع الكيفي كثريا ما حياول أن يعطى زيادة العلوم يف 

الطبيعي الذي مل يوصف كامال يف األديب. يعطى ادلدخل الكيفي اإلعانة يف 

والوصفي ىو البحث الذي  -  9تطوير الفكرة أو التوضيح النرري مبا يالحظ

 –والتقوديي  - 10يت تصري اآلن حياول أن يصف الراىرة، والواقعة، واحلادثة ال

 وجتريبة النتاج.

 Research and) الباحثة ادلنهج البحث التطويريتستخدم 

Development) ، ويستخدم البحث التطويري النتاج النتاج ادلعني، ولتجربة فعالية

 11.النتاج

 

                                                           
8
 - Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

Bandung: Alfabeta. Hal. 393 
9
- Trianto. 2010. Pengantar Penelitian Pendidika bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & 

Tenaga Kependidikan. Jakarta: Kencana. Hal. 393 
10

 - Ibid, Hal. 197 
11

 - Ibid. 407 
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 مصادر البيانات - ب

البيانات اليت تريد الباحثة احلصول عليها يف ىذا البحث تتكون من ادلعلومات 

 عن :

 العربية.رأى بعد ادلعلم عن الدرس اللغة  -1

درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ادليف بعض الطالب من الفصل األول  -2

 .كاديريالثالثة  

 كتاب اللغة العربية يف الفصل األول. -3

 جمع البيانات أدوات - ج

 أدوات مجع البيانات اليت استخدامها الباحثة ىي :

 ادلالحرة -1

خلرباتو ادلالحرة ىي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادى يف إكتسابو 

ومعلوماتو حيث جنمع خرباتنا من خالل ما نشاىده أو نسمع عنو، ولكن 

الباحثة حيث يالحظ فإنو يتبع منهجا معينا جيعل من مالحراتو اساسا 

وادلالحرة تستخدمها الباحثة يف  12دلعرفة واعية أو فهم دقيق لراىرة معينة.

لية تعليم اللغة ىذا البحث ىي جلمع البيانات من احلاجات وادلشكلة يف عم
                                                           

 139. ص ، لبنان: دارالفكر.البحث العلمي. 1987ذوقان عبيدات.   12



13 
 

، وجلمع البيانات دلعرفة فعالية  كاديري  3احلكومية العربية يف مدرسة الثانوية 

 ادلنتج يف تعليم اللغة العربية.  

 االستبانة -2

االستبيان أداة للحصول على احلقائق مجع البيانات عن الررو  واألساليب 

االسةلة ترسل القائمة بالفعل، وبعتمد االستبيان على إعداد رلموعة من 

لعدد كبري من أفراد اجملتمع )حيث ترسل ىذه االسةلة عادة لعينة ممثلة جلميع 

واالستبانة تستخدمها الباحثة يف ىذا   13فةات اجملتمع ادلراد فحص ارائها(.

ادلدرسة يف  الفصل األو لمن  الطالب بعض البحث ىي جلمع البيانات عن

 .كاديري  الثانوية احلكومية الثالثة

 ادلقابلة -3

تعترب ادلقابلة " إىل حد كبري " إستبيانا شفويا فبدال، من كتابة اإلجابات 

وادلقابلة  14فإن ادلستجوب يعطى معلوماتو شفويا يف عالقة مواجهية.

بعض  رأيتستخدمها الباحثة يف ىذا البحث ىي جلمع البيانات عن 

 مدرسيها عن أمهية درس اللغة العربية. 

                                                           

 347. ص .، الكويت: طبعة سادسةاصول البحث العلمي ومناىجو. 1982أمحد بدر.   13
 337، ص. ادلرجع نفسو  14
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مجتمع البحث وعينته  –د   

الثانوية رلتمع ىذا البحث ىو الطالب يف الفصل األول من ادلدرسة 

 38يف ىذا البحث ىو . وأما عينو كاديريالثالثة  اإلسالمية احلكومية 

الثالثة  الثانوية اإلسالمية احلكومية من ادلدرسة  (X-6)الطالب يف الفصل 

 .كاديري

 أسلوب تحليل البيانات  -ه

 :تحليل البيانات و اخلطوات كمايليالباحثة أسلوب ميلس وىو بريمني لستخدم ت

 البيانات الكيفية  -1

حدة الدراسة الرقمية تصميم و حتليل الباحثة البيانات من ادلالحرة وكذلك 

 باألسلوب الوصفي.

 البيانات الكمية -2

 . فتستعمل الباحثةالبيانات من االستبانات للخرباء والتالميذ الباحثة حللت

 15بتثبيت القيمة العالية لكل بند من البنود ادلوجودة يف االستبانة. برمز:

   
  

   
         

                                                           
15

 - Arikunto, 1999 , Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi), Jakarta: Bumi Aksara.  hal: 

313 
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 النسبة ادلطلوبة=   

 رلموع اإلجابة اجمليبني يف حبة واحدة=     

 مجلة اإلجابة األعلى يف حبة واحدة=      

 16اآلتية :ونتيجة البيانات حتلل باستخدام مقياس اللياقة يف اجلدول 

 القيمة الفصيلة
 %122 –% 81 جيد جدا

 % 82 – % 61 جيد
 %62 -% 41 ناقص

 42%> جدا ناقص
 

 مرحلة تنفيد البحث -و 

تسري الباحثة يف عملية تطوير وسيلة تعليم اللغة العربية على ضوء الوسائط ادلتعددة 

 على اخلطوات التالية :

 حتليل احلاجات و ادلشكالت  -1

حيدث يف الفصل   اليتحلاجات وادلشكلة  ينطلق البحث إىل حتليلمرحلة األول ىي 

 كاديري.  3الثانوية احلكومية األول من مدرسة 

 مجع البيانات -2
                                                           
16

- Riduwan, 2010, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta . Hal. 70 
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طوة بعدىا ىي تحتاج إىل مجع ادلعلومات أو بعد أن نعر  احلاجة وادلشكالت، فاخل

ادلعني وتحتاج استطاعها أن البيانات اليت تستطيع االستعمال كادلواد لتخطيط النتاج 

 تعلو ادلسألة.

 تصميم ادلنتاج )وحدة الدراسة( -3

 مرحلة الثالثة ىي يثبت التصميم دلنتاج التطوير.

 التحكيم من اخلرباء -4

 التحكيم من اخلرباء ىو عملية النشاط لتقومي ادلناسبة والعقلية للمنتاج التطوير.

 ادلاجستري. ىداية السبيانة :  خبري ادلواد اللغة العربية

 عبد البسيط ادلاجسًت. : التعليمية خبري الوسائل 

 اإلصالحات األوىل -5

 تنقيح وتضلية منتاج التطوير بناء على مداخالت واقًتاحات من اخلرباء.

 التجربة األوىل -6

 التجربة ادلبدئية ىي جتربة منتاج التطوير مبقياس الصغري.

 اإلصالحات الثانية -7

 بناء على رأى وصعوبة ورغبة من ادلستحدم. تنقيح وتصليح منتاج التطوير

 التجربة الثانية -8
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 التجربة الثانية ىي جتربة منتاج التطوير مبقياس الكبري.

 ادلنتيج -9

 .يف اجلامعي –الذي جتربة وأعلن فعال  –منتاج اجلامعي ىو إلنتاج ادلنتاج 

  اجلدول  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحليل الحاجات و 
 المشكالت

 جمع البيانات

 التجربة األولى اإلصالحات األولى التحكيم من الخبراء

 التجربة الثانية المنتيج اإلصالحات الثانية

 تصميم المنتاج
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 الثاني فصلال

 اإلطار النظري
  األول : وحدة الدراسة

 مفهوم وحدة الدراسة –أ 

نرغب الدراسي  أما وحدة الدراسة ىي فرع من فروع ادلواد الدراسة وىي احملتوى

معرفية أو مهارية أو وحدانية. وىي  الدراسةيف تقدؽلو للطالب بغرض حتقيق أىداف 

. أو ىي أحد عناصر ادلنهج وأوذلا تأثًنا 1ادلضمون الذي يتعلمو التلميذ يف علم ما

بأنو  –ادلواد الدراسية  –حتقيقها، ويعرف احملتوى باألىداف اليت يرمى ادلنهج إىل 

، سوا  اان نوعية ادلعارف اليت يقع عليها االختيار واليت يتم تنظيمها على ضلو معٌن

ة يالدراس. ويقال أيضا بأن ادلواد 2ىذه ادلعارف مفاىيم أو حقائق أو أفكار أساسية

ىي رلموعة اخلربات الرتبوية واحلقائق وادلعلومات اليت يرجى تزويدىا الطالب هبا، 

واالجتاىات والقيم اليت يراد تنميتها عندىم، أو ادلهارات احلراية اليت يراد ااتساهبا 

 .3هدف حتقيق النمو الشامل ادلتكامل ذلم يف ضو  األىداف ادلقررة يف ادلنهجإياىم، ي

                                                           
1
 111ص.، نفس ادلرجععبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان وزمالؤه،  - 

2
  101.. ص، عمان : دار الفكرىدراسات يف ادلناىج و أساليب العامة، 1987صاحل ذباب ىندى و ىشام عامر عليان،  - 

3
 202. ص .الناطقٌن هباتعليم اللغة العربية لغًن ، 1989 رشدي أمحد الطبيعة، - 
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وتتنوع صورة احملتوى الدراسي، فقد تكون مادة مطبوعة يف الكتب ادلقررة ضلو  

اتاب الطالب، اتاب ادلدرس أو مكتوبة على لوحات أو سبورة أو ملصقات، وقد 

األصوات ادلسجالت ادلناسبة  تكون مادة مصورة االصور الثابتة أو ال أفالم أو

بادلادة، وقد تكون غًن مؤلوفة للطالب وادلعلمٌن على حد سوا  ضلو ادلقالة العلمية، 

 والورقة البحثية وغًنىا. فتحليل ادلادة ادلوجودة يف ادليدان ػلتاج إىل اختيارىا.

 أسس و معايير و اتجاه تصميم وحدة الدراسة –ب 

 يلي : أسس اختيار زلتوى ادلنهج فيما -1

إن عملية اختيار احملتوى ال تتم مبعزل عن األصول اليت يرجع إليها يف  -أ(

 حتديد األىداف.

إن عملية اختيار احملتوى ترتبط بكيفية النظرية إىل ال رلال من اجملالت  -ب(

 ادلعرفية.

 مرعاة عملية اختيار احملتوى للفروق الفردية بٌن التالميذ. -ج(

توى وثيقة الصلة بأمرين أساسيٌن علا النتظيم إن عملية اختيار احمل -د(

 .4وادلستوى

 :5معايًن اختيار زلتوى الوحدة أو ادلادة اما قال طعيمة فيما يلي  -2

                                                           
4
 102 ص. ،نفس ادلراجعصاحل ذباب ىندى و ىشام عامر عليان،  - 
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: يعترب احملتوى صادقا عند ما يكون واقعيا  Validityمعيار الصدق   -أ(

 وأصيال وصحيحا عمليا، فضال عن دتشيو مع األىداف ادلوضوعية.

يعترب احملتوى مهما عندما يكون ذا   Significanse : األعليةمعيار  -ب(

قيمة يف حياة الطالب، مع مغطية اجلوانب ادلختلفة من ميادين ادلعرفة و 

القيم وادلهارات. مهما بتنمية ادلهارات العقلية، وأساليب تنظيم ادلعرفة أو 

 جعلها متاحة للتعلم أو تنمية االجتاىات لديو.

: يكون احملتوى متماشيا مع   Interestواالىتمامات  معيار ادليول -ج(

اىتمامات الطالب عندما ؼلتار على أساس ىذه االىتمامات وادليول، 

 فيعطيها األولوية دون التصحيح بالطبع مبا يعترب مهما ذلم.

: يكون احملتوى قابال للتعليم  Learn abilityمعيار القابلية للتعليم   -د(

لطالب، متماشيا مع الفروق الفردية بينهم، مراعيا عندما يراعي قدرات ا

 دلبادئ التدرج يف عرض ادلادة الدراسة.

: يكون احملتوى جيدا عند ما يشمل  Universalityمعيار العالية  -ه(

أظلاطا من التعليم ال تعرتف باحلدود اجلغرفية بٌن البشر، و بقدر ما 

                                                                                                                                                               
 202ص.تعليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا، رشدي أمحد،  - 5
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يربط الطالب بالعامل  يعكس احملتوى الصيغة احمللية للمجتمع ينبغي أن

 ادلعاصًن من حولو.

 : 6اجتاه اختيار اجملالت ادلعرفية وحتديد مقدار ما غلب تقدؽلو منها إىل ادلتعلم -3

وىو أي اختيار رلال و أي قدر من ادلعرفة وتقدؽلو إىل ادلتعلم يف نظام  -أ(

 منطقي متتابع. 

 ج.وىو اختيار احملتوى يف ضو  األىداف احملددة للمنه -ب(

 تصميم وحدة الدراسة -ج

أما تصميم الوحدة الدراسة أو ادلادة الدراسة يف رأي ااسياين فيفرق ىذا العمل 

 : 7إىل ثالثة أقسام

ادلادة وىو حتليل ادلادة الدراسة باستخدام ادلواد ادلوجودة   Adoptionاقتباس  -(1

 يف ادليدان مباشرة من غًن تغيًن.

ادلادة، وىو تطوير ادلادة بتوافق ادلادة ادلوجودة مث تناسبها  Adaptationتوافق  -(2

 حسب احلاجة.

                                                           
6
 102 ص. ،نفس ادلرجعصاحل ذباب ىندى و ىشام عامر عليان،  - 

7
 - Kasihani K.E. Suyanto, 2007, English For Young Learners, Jakarta : Bumi Aksara. Hal : 80-83 
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اتاب ادلادة الدراسة، باإلضافة إىل االقتباس والتوافق، ػلتاج إىل اتابة ادلادة   -(3

الدراسة ألهنا تساعد التالميذ على اإلشرتاك يف الدراسة. فاألىداف ادلكتوبة 

ىداف الدراسة فهي نافعة للتالميذ مناسبة حسب ادلبادئ الدراسة متماشية باأل

  باحلياة.

 .8وتنظيم احملتوى أو ادلادة إما بالتنظيم ادلنطيقي وإما بالتنظيم السيكولوجي

التنظيم ادلنطقي ىو تقدًن احملتوى مرتبا يف ضو  طبيعة ادلادة ذاهتا، أي مراعاة  -1

ي مبادئ التدرج الرتتيب ادلنطقي للمعلومات وادلفاىيم. ويف ىذا التنظيم تراع

من البسيط إىل ادلقعد، ومن السهل إىل الصعب، ومن القدًن إىل احلديث . . 

 . وىكذا

التنظيم السيكولوجي ىو تقدًن احملتوى يف ضو  حاجات الطالب وظروفها  -2

اخلاصة، وليس يف ضو  طبيعة ادلادة وحدىا. وال يلتزم ىذا التنظيم بالرتتيب 

 ادلنطقي.

 : 9يم احملتوى، فهي ما يليوأما ادلعايًن يف تنظ

االستمرارية، يقصد بو العالقة الرئيسية بٌن خربات ادلنهج، حبيث تؤدي   -1

 ال خربة إىل إحداث أثر معٌن عند الطالب تدعمو اخلربة التالية.
                                                           

8
 69-68 . ص.هبا رشدي أمحد الطبيعة، تعليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن - 

9
 69نفس المرجع،  - 
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التتابع، ويقصد بو بنا  اخلربات فوق بعضها البعض، وأن يكون ىناك  -2

 تسلسل يف عرض ادلهارات.

 العالقة األفقية بٌن اخلربات حيث يكمل ال منها األخرى.التكامل، وىو 

 الوسائل التعليميةالثاني : 

 مفهوم الوسائل التعليمية - أ

(،  Medius) وسيلة ( مأخوذة من اللغة الالتينية ماديوس )  Mediaالمة 

مبعىن األوساط والوسيلة. و أما يف اللغة العربية أن الوسائل ىي الوسيلة اليت يرسل هبا 

الرسالة. فالوسائل ىي مجع من وسيلة وىي أداة أو أدوات يستخدمها ادلدرس يف 

عملية التعليم والتعلم لتوصيل  ادلعلومات أو ادلعارف إىل أذىان التلميذ بتمامها. و 

ية تيسر عملية التعليم و التعلم و تعٌن ادلعلم على ادا  عملو على إن الوسائل التعليم

الوجو األامال، وقد تكون االصطالحات عنها بوسائل اإليضاح أو الوسائل 

 . 10التوضيحية

و يف عبارة األخرى أن الوسائل التعليمية ىي ما تندرج حتت سلتلف الوسائط 

إيصال ادلعارف و احلقائق واألفكار  اليت يستخدمها ادلعلم يف ادلوقف التعليمي، بغرض

وادلعاين للدارسٌن. و يعرف أيضا أن الوسائل التعليمية ىي ال أداة يستخدمها ادلعلم 
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 - Ibid, hal:6 
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لتحسٌن عمليو التعليم، و توضيع معاين المات ادلعلم، أى لتوضيح ادلعاين والشرح 

اىات و األفكار و تدريب الدراسٌن على ادلهارات وااساهبم العادات و تنمية االجت

غرس القيم، دون االعتماد االساسى من جانب ادلعلم على استخدام األلفاظ و 

 .11الرموز واألرقام

 وظيفة الوسائل التعليمية - ب

يف البداية أن الوسائل التعليمية ال ؼلدم سوى أداة يف أنشطة والتعلم يف شكل 

اخلارج من أجل من االقرتاحات اليت ؽلكن أن توفر جتربة بصرية لدراسة الطالب يف 

تشجيع الدافع وتوضيح وتبسيط مفاىيم معقدة ورلردة تصبح أاثر بساطة وملموسة 

وسهلة الفهم. وبالتايل ؽلكن للوسائل التعليمية خدمة لتعزيز االستيعاب واالحتفاظ 

 األطفال ضلو مواد التعلم.

 أهمية الوسائل التعليمية   - ج

صال. وأنشطة التعليم والتعلم يف يف جوىر عملية التعليم والتعلم ىو عملية االت

الصف ىو عامل االتصاالت من ادلعلمٌن أو احملاضرين و الطالب عند طرح االفكار 

                                                           
 ادلعارف.الرياض : دار ، سيكولوجية الوسائل التعليمية و وسائل تدريس اللغة العربية، 1983 عبد اجمليد سيد أمحد منصور، - 11

 40ص. 
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والتفاىم. واالتصاالت حتدث اضلرافات ال فعالية وافا ة من بٌن أمور أخرى بسبب 

 عدم ميل من إعداد اللفظي، وعدم االىتمام واإلثارة وما إىل ذلث.

ثل ىذه الظروف ىو استخدام الوسائل التعليمية يف التعليم وزلاولة لتستغلب م

والتعلم متكاملة ألن وظيفة الوسائل التعليمية يف ىذه األنشطة ىي تقدًن ادلعلومات 

التحفيزات لتعزيز االنسجام يف تلقىي ادلعلومات يف بعض احلاالت. و الوسائل 

 ًن التغذية ادلرتدة.التعليمية أيضا يف خدمتها لتنظيم خطوات شلن التقدم وتوف

 و استخدام الوسائل التعليمية يف التعليم و التعلم والقيم التالية:

استخدام الوسائل التعليمية ؽلكن التغلب على قيود جتربة الطالب و تتنوع  -1

جتربة ال فرد ألن احلياة األسرية واجملتمع ىي من النوع احلاسم من اخلربة اليت 

ذين يعيشون يف اثنٌن من بيئات سلتلفة ذلما ؽلتلكها. واثنان من األطفال ال

 جتاربان سلتلفان.  

الوسائل التعليمية ؽلكن على تغلب فصول الدراسة. يصعب اثًن من الطالب  -2

يف الفصل الدراسية. مثل : وجوه ابًنة أو صغًنة و ال حظة حتراات سريعة أو 

 بطيئة. لذلك تقوم الوسائل التعليمية لتغلب ىذه الصعوبات. 

الوسائل التعليمية يسمح التفاعل ادلباشر بٌن الطالب والبيئة. و ؽلكن دعوة  -3

 األعراض البدنية واالجتماعية على التواصل معو.
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الوسائل التعليمية تنتاج توحيد ادلراقبة. ومالحظة الطالب ؽلكن أن تكون أن   -4

 تكون موجهة يف األمور اليت تعترب ىامة وفقا لألىداف ادلراد حتقيقها.

وسائل التعليمية يغرس ادلفاىيم األساسية احلقيقية وواقعية. واستخدام ال -5

الوسائل التعليمية االصور واألفالم والنماذج والرسوم البيانية. ؽلكن تقدًن 

 ادلفهوم األساسي.

الوسائل التعليمية يثسر الرغيبات وادلصاحل اجلديدة وباستخدام الوسائل  -6

  12ةالتعليمية يفوق مفهوم على جتربة خاص

 أنواع الوسائل التعليمية  - د

تناولنا فيما سبق مفهوم الوسائل التعليمية، و أهنا ال تقتصر على الصور واالفالم، 

و إظلا تضم مبجموعة ابًنة من الوسائل واألدوات والطرق اليت ال تعتمد أساسا على 

استخدام الكلمات والرموز اللفظية، و ؽلكن أن نقسم ىذه الوسائل لتسهيل عرضها 

ودراستها إىل ثالثة أنواع، ىي وسائل بصرية ووسائل مسعية ووسائل سيعية و 

 .13بصرية
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 37.ص .القاىرة: دار النهضة العربية ،الوسائل التعليمية وادلنهج ، 1997 أمحد خًنى زلمد ااظم و جابر عبد احلميد جابر،  
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الوسائل البصرية : وىي تضم مبجموعة من األدوات والطرق اليت تستغل  -1

حاسة البصر وتعتمد عليها. وتشمل ىذه اجملموعة الصور الفوتوغرافية و 

ها ادلختلفة والرسوم الصور ادلتحراة الصامتة وصور األفالم والشرائح بأنواع

 التوضيحية والرسوم  البيانية.

الوسائل السمعية : وىي تضم مبجموعة من ادلواد واألدوات اليت تساعد على  -2

زيادة فاعلية التعلم واليت تعتمد أساسا على حاسة السمع، و تشمل الراديو 

 وبرامج اإلذاعة ادلدرسية واالسطوانات والتسجيالت الصوتية.

السمعية والبصرية : وىي تضم مبجموعة ادلواد اليت تعتمد أساسا على الوسائل  -3

حاسيت البصر و السمع، و تشمل الصور ادلتحراة الناتقة وىي تتضمن 

األفالم والتيلفزيون. اما تشمل ىذه الوسائل أيضا األفالم الثبتة والشرائح 

والصور عندما تستخدم مبصاحبة تسجيالت صوتية مناسبة على اسطونات 

أو شرائط تسجيل. ونظرا من خصائص الوسائل البصرية والسمعية فربنامج 

 "الوسائط ادلتعددة" من ىذا النوع.
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وواضح أن الفكرة األساسية اليت يقوم عليها ىذا التقسيم ىي ارتباط 

مبجموعات منهم الوسائل التعليمية حباسيت ابصر والسمع على اتبار أهنا احلاستان 

 .14األساسيتان

  (Edgar Dale) د الوسائل التعليمية يف عصرنا احلاضر )ادجار ديل(و من روا

الذي رتب الوسائل التعليمية على شكل سلروط للخربة حسب فعاليتها يف التعليم و 

 توصيل ادلعرفة للمتعلم اما ىو مبٌن يف الشكل على الصفحة ادلقابلة.  

 كيفية تطوير الوسائل التعليمية - ه

ية سوا  بالنسبة للتعليم الرمسي وللتعليم غًن النظامي يف تطوير الوسائل التعليم

وىو ادلنهج الذ ينطبق ىو غلب أن يعترب ادلراجع الرئيسي. ولكن ادلنهج مل يذار 

صراحة أة ال ػلدد أنواع من أنصار الوسائل التعليمية اليت قد تكون أو ال ؽلكن 

ة ليكون واحدا يعتقد استخدامها يف عملية التعليم وحٌن أن تعلم الوسائل التعليمي

 جو  مهم جدا يف عملية التعلم نفسها.

 أشيا  رئيسية ىي : 4معاير التعلم ماديا مثايل يتضمن 
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مدى مال مة أة أعلية وىو ما يعين أن الوسائل التعليمية ال بد وفقا  (1

لالحتياجات التعلم وخطة أنشطة التعلم و التعلم األنشطة وأىدف التعلم 

 وخصائص ادلتعلم.

مرػلة، وىذا يعين أنو ينبغي أن يكون ال زلتوى التعلم عرب الوسائل التعليمية  (2

 يسهل فهمها والدروس أو يفهمها ادلتعلم والتشغيلية للغاية للمستخدين.

غلب أن ادلثًن لالىتمام من ىذا. يعين الوسائل التعليمية أن تكون قادرة على   (3

رات اللون أو زلتواىا.  جذب وحتفيز اىتمام ادلتعلم، حسن ادلظهرو اخليا

ووصف زلتوى غًن مريكة وؽلكن أن تثًن أىتمام ادلتعلمٌن ال ستخدام الوسائل 

 التعليمية.

فائدة، وىذا أن مضمون الوسائل التعليمية ينبغي أن تكون ذات قيمة أو مفيدة 

 ودعوة فوائد لفهم ادلواد التعليمية وليس زائدة أو عدؽلة الفائدة ادلتعلمٌن مضرة بشكل

 .15خاص

 دور الوسائل التعليمية في تحسين عملية التعليم والتعلم - و

إن يف التعليم والتعلم عنصران مهمان وعلا الطريقة و الوسائل التعليمية. وىذان 

العنصران ذو عالقة ببعضها بعضا، بأن يف اختيار إحدى الطريقة التعليمية ستكون 
                                                           
15 - Mulyanta dan Leong, Marlon. Tutorial membangun multimedia interaktif media pembelajaran. 

Yogyakarta: Universitas Atma jaya.hal:3.  
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لنا أن الوسائل التعليمية يف عملية . وهبذا، يتضح 16مؤثرة للوسائل التعليمية الفّعالة

التعليم والتعلم أمر مهم ال ؼلتلف فيو إثنان. ولكن يف واقع التعليم والتعلم، نرى بأن 

بعض معلمٌن مل يهتّموا ومل يستعملوا الوسائل التعليمية يف عمليتهم التعليمية إال 

باستخدام نادرا. بل يفضل بغعضهم الوسائل التعليمية التقليدية حيثث يكتفون 

 السبورة والكتاب التعليمي القاصرين يف إصلاح عملية التعليم و التعلم.

جدا  سيساعدفمما ال شك فيو أن استخدام الوسائل التعليمية ادلثًنة وادلالئمة 

يف حتسٌن دافعية ورغبات الطلبة يف عملية التعليم، وىذه الدافعية أو الرغبات ستؤثر 

ومن أعلية الوسائل التعليمية يف رلاالت التعليم و التعلم يف نتيجة الطلبة يف التعلم. 

أهنا من الشروط اليت تساعد على التعلم ووجود احلاجة للتعلم، وأن يشعر الطفل 

بأعلية إشباع ىذه احلاجة، وؽلكن أيضا للوسائل التعليمية أن تؤدي إىل استثارة اىتمام 

ل التعليمية ادلختلفة االرحالت التلميذ و إشباع حاجتو للتعليم. وال شك ان الوسائ

والصور واألفالم التعليمية والنماذج، تقدم خربات متنوعة يأخذ منها ال طالب ما 

وقال أيضا عمرىا مالك اما نقلو أزىر أرشد أن  .17ػلقق أىداف ويثًن اىتمامو
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28 
 

استخدام الوسائل التعليمية يف عملية التعليم يستطيع أن ينمي الدافعية والرغبات 

 .18إىل الطالب التأثًنات النفسية وغللب

ومن الواضح لنا أن الوسائل التعليمية ؽلكن أن تؤدي دورا ىاما يف النظام 

التعليمي، ألن تساعد بشكل ابًن على استثارة اىتمام التالميذ و إشباع حاجاهتم 

وأوفق مزاجا للتعليم، اما تساعد على زيادة خرباهتم، شلا غلعلهم أاثر استعدادا  

ورأى التوحبي أن الوسائل التعليمية تساعد عل حتقيق األىداف التعليمية   .19مللتعل

ونظر سوجانا  .20ميذ وضلوىا من األمور التعليميةادلنشودة وتزويد ادلفاىيم عند التال

رفاعي أن الوسيلة التعليمية تستطيع أن ترفع أنشطة الطالب يف عملية التعليم والتعلم 

وجبانب ذلك تؤدي الوسائل التعليمية إىل تكوين  .21انتائجه مع إامال النجاح يف

 االجتاىات اجلديدة اما تعزز عملية الرغبة يف عملية التعلم.

يرى عبد العليم إبراىيم أن أعلية الوسائل التعليمية يف أهنا تستطيع أن تشجع 

الطالب وترفع علتهم يف التعليم وتقوي ادلعلومات يف أذىاهنم وتعجل عملية التعليم 

ويرى حسٌن محدي أن الوسائل التعليمية تساعد على حتقيق  .22تعلم حيةوال
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3
 67ص.  .الرياض: ادلفردات، تكنولوجيا التعليم : ادلاىية واألسس والتطبيقات العملية، 2000عبد الرمحن اودك،  -3
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 - Nana Sujana dan Ahmad Rifai, 1992, Media pengajaran, Bandung : Sinar Baru. Hal.2. 
 432 .ص .ادلصر : دار ادلعارف ،ادلوجة الفين دلدرس اللغة العربية،  1962، عبد العليم إبراىيم -36
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ميذ وضلوىا من األمور األىداف التعليميو ادلنشودة وتزويد ادلفاىيم عند التال

ورأى سوجانا ورفاعي أن الوسائل التعليمية تستطيع أن ترفع أنشطة  .23التعليمية

 ومن أسباهبا : .24ج يف نتائجهانجلالطالب يف عملية التعليم و التعلم مع إامال ال

تكون عملية التعليم والتعلم أاثر جاذبية ووضوحا باستخدام الوسائل  -أ 

 التعليمية وغلعل الطرائق التعليمية ادلستخدمة أاثر تنوعا.

استخدام وسائل التعليمية ترفع نتيجة التعليم والتعلم وتكشف عقوذلم  -ب 

 ار البسيطة إىل الصعبة.من األفكار ادللسوسة إىل اجملردة ومن األفك

 إن أعلية الوسائل التعليمية يف رلال تعليم اللغة العربية تتمثل يف :  -ج 

أوال : تشويق التالميذ لإلقبال على تعليم اللغة العربية، وشعورىم أن يف ىذا 

 األمر متعة وسرورا.

 –ثانيا : توضيح بعض ادلعاين اليت يتعلمها الطفل، ومساعدتو يف عملية التعلم 

 –عندما تعرض أمامو الصورة  –أنظر و قل  –تعليم القرا ة بالطريقة التحليلية 

 الكلمة. –والرمز والكتوب الدال عليها  –الوسيلة 
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24
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ثالثا : توضيح بعض ادلفاىيم ادلعينة للمتعلم مثل مفهوم الشاطيئ أو اجلبل أو 

 عندما يرى صورىا. –البحر 

، وذلك عندما تتيح ذلم الوسيلة رابعا : تنمية دقة ادلالحظة لدى الطالب

مالحظة الفروق بٌن أشيا  واألشخاص من حيث الصغر والكرب والعدد والنوع 

 وغًن ذلك.

ففي الصور  –الصغار و الكبار  -خامسا : تنمية روح النقد لدى ادلتعلمٌن، 

ادلوجودة يف رأس ال درس القرا ة،  وىي وسائل تعليمية ، وضعت خصيصا 

 غة يف مجيع ادلناشط اللغوية.اإلثرا  دروس الل

سادسا : تتيح للمتعلمٌن فرصا متعددة من فرص ادلتعة وحتقيق الذات. ابتدا  

من لعب األطفال الصغار هبا والتعلم من خالذلا ، ومرورا مبمارسة قدراهتم 

 .25 إعدادىم وصنعها أو االتيان هبااللغوية يف التعبًن عنها وانتها  باشرتااهم يف

عملية التعليم و التعلم مبا  دور الوسائل التعليمية يف حتصٌن ؽلكن أن طللص

 :يلي

 إثرا  التعليم -1

                                                           
األردان : دار الفكر للطباعة والنشر و  ،تدريس اللغة العربية مفاىيم نظرية وتطبيقات عملية دون السنة،  وليد أمحد جابر، - 25

 . 364-363..ص التوزيع
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لقد أوضحت الدراسات واألحباث أن الوسائل التعليمية تلعب دورا جوىريا يف 

إثرا  التعليم وتوسيع خربات ادلتعلم وتيسًن نا  ادلفاىيم وختطي احلدود 

ادلتنوعة تعرض الوسائل التعليمية  اجلغرافية والطبيعة باستخدام وسائل االتصال

 بأساليب مثًنة ومشوقة وجذابة.

 حتقيق اقتصادية التعليم -2

ويقصد بذلك جعل عملية التعليم اقتصادية بدرجة أارب من خالل زيادة 

نسبة التعلم إىل تكلفتو. فاذلدف الرئيس للوسائل التعليمية ىو حتقيق أىداف 

ر من التكلفة يف الوقت واجلهد تعلم قابلة للقياس مبستوي فعال بأقل قد

 وادلصادر.

 تساعد الوسائل التعليمية على استثارة اىتمام التلميذ وإشباع حاجتو للمتعلم. -3

يكتسب التلميذ من خالل استخدام الوسائل التعليمية ادلختلفة بعض 

اخلربات اليت تثًن اىتمامو و حتقق أىدافو. والما اانت اخلربات اليت ؽلر هبا 

رب إىل الوقيعية أصبح ذلا معىن ملموس وثيق الصلة باألىداف اليت ادلتعلم أق

 يسعى التلميذ إىل حتقيقها والرغبات اليت يتوقع إىل إشباعها.

 تساعد على زيادة خربة التلميذ شلا غلعلو أاثر استدادا للتعلم. -4
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باستحدام وسائل تعليمية متنوعة يكتسب التلميذ خربات مباشرة جتعلو أاثر 

 لتعلم، شلا ساعد على جعل تعلم التلميذ يف أفضل صورة. استدادا ل

 تساعد الوسائل التعليمية على اشرتاك مجيع حواس ادلتعلم يف عملية التعلم. -5

إن اشتاك مجيع احلواس يف عمليات التعليم يؤدي إىل ترسيخ وتعميق ىذا 

يساعد التعلم والوسائل التعليمية تساعد على اشرتاك مجيع احلواس ادلتعلم، شلا 

 على بقا  أثر التعلم.

 تساعد الوسائل التعليمية على حتاشي الوقوع يف اللفظية. -6

وادلقصود باللفظية استعمال ادلدرس ألفاظ ليست ذلا عند التلميذ الداللة اليت 

ذلا عند ادلدرس وال ػلاول  توضيح ىذه األلفاظ اجملردة بوسائل مادية زلسوسة 

 ذىن التلميذ، ولكن إدا تنوعت ىذه تساعد على تكوين صور مرئية ذلا يف

الوسائل فإن ذلك يساعد على زيادة التقارب والتطابق بٌن معاين األلفاظ يف 

 ذىن ال ادلدرس والتلميذ.

 أهمية استخدام الحاسوب في مجال التعليم و التعلم -ز

ترجع عالقة احلاسوب اآليل بالتعليم إىل بداية الستينيات ادليالدية،حيث  

حلاسوبات الكبًنة للتعليم، وصممت برامج خاصة ذلذا الغرض، غًن أن استخدمت ا

استخدامها اقتصر على اجلامعات وادلؤسسات الكبًنة، نظرا للتكلفة ادلادية الباىظة، 
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وما حتتاج إليو ىذه احلاسوبات من جهد يف إدارهتا وتشغيلها. ومع انتشار احلاسبات 

ية دخلت احلاسبات إىل ادلدارس يف اثًنة من الصغًنة يف هناية عقد السبعينيات ادليالد

الدول ادلقدمة، وما زال عدد مستحدميها يزداد يوما بعد يوم، واثرت الربامج التعليمية 

ذلذه احلاسبات، ونشأت مؤسسات وشراات متخصصة يف انتاج ىذه الربامج 

 وتوزيعها. وىناك طريقتان الستخدام احلاسب يف التعليم، علا:

 ة احلاسبالتدريس مبساعد - أ

وتعين استخدام احلاسب مباشرة يف عملية التدريس نفسها، لالستفادة من 

إمكانية اذلائلة يف التفاعل واحلوار، شلا يساعده على جذب اىتمام التالميذ 

 وتشويقهم ومن أىم ىذه االستخدامات :

 استخدام احلاسب للتدريب والتمرينات -1

 استخدام احلاسب للتدريس )ادلعلم البديل( -2

 استخدام احلاسب اوسيلة مساعد -3

 استخدام احلاسب باحلاسب -4

 إدارة عملية التدريس باحلاسب - ب

إن إدارة عملية التدريس باحلاسب تعين استخدام احلاسب دلساعدة ادلدرس  

يف إدا  عملية التدريس، وىذه ادلساعدات تشمل ال تطبيقات احلاسب 
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نفسها، وىذه  اليت تساعد ادلعلم يف عملية التدريس ما عدا العملية

 التطبيقات اثًنة، ومن أعلها :

 االختبار مبساعدة احلاسب -1

 األعمال الكتابية  -2

 الواجبات -3

 إنتاج ادلواد التعليمية -4

 حفظ ادلعلومات واسرتجاعها -5

وؽلكن أن يكون احلاسب مادة للتدريس، وؽلكن أن يكون أيضا آلة تعليمية،  

العملية التعليمية وإصلازىا، من خالل وىو ما يعنينا ىنا، فاحلاسب يساعد على إدتام 

ادلساعدة يف شرح الدروس وحل التمارين وتقدم ادلعارف وإجرا  دتارين احملااة للواقع 

يف ادلخابر وادلعمامل، ودتثيل الظواىر الطبيعية أو زلااتها، اما يساعد ادلدرس على 

 .26تصميم الدروس وفق األىداف التعليمية ادلوضوعة

ثٌن الغربيٌن لدى مراجعتو لكثًن من البحوث يف مقالتو عن وتواصل أحد الباح

استخدام احلاسوب يف التدريس أن ادلتعلمٌن يتعلمون عند استخدام احلاسوب بسرعة 

                                                           
اإلمارات العربية ، طرائق التدريس العامة يف عصر ادلعلومات،  2006فحر الدين القال و يونس ناصر وزلمد جهاد مجل، – 38

 334ص.  .ادلتحددة، دار الكتاب اجلامعي، جامعة العٌن
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من  : 40أاثر من تعلمهم وفق الطرائق العادية، وؼلتصر احلاسب الوقت مبا يعادل 

يد قدرهتم على ادلتعابة، الوقت العادي، وأن احلاسب يثًن دافعيتهم ضلو التعلم، ويز 

 .27ويثًن انتباىهم ضلو ادلوضوع، وعلى االلتفاظ بادلعلومات

 

 (Microsoft Power Point)البرنامج في ميكروسوب بوير بوين الثالث : مفهوم 

 (Microsoft Power Point)تصنيف البرنامج في ميكروسوب بوير بوين  - أ

برنامج خاصة وعلى األقل ستة بوير بوين بوينت توجد ميكروسوب  ربنامجاليف  

 برامج اما تلي :

 ”Home“الصفحة الرئيسية  -1

وىي بررلية من ميكروسوب بوير بوينت لبد  الكتابة أو العرض ىناك نظم 

مثل يف بررلية ميكروسوب من حيث التفاصيل إال أن يف ميكروسوب بوير 

. فالتفاصيل من  ”new slide“بوينت تزيد باجلز  اجلديد ويسمى أيضا ب 

ىذا اجلز  مثل نوع األحرف مع صغًنىا أو ابًنىا وتصوير النصوص أو 

 .الصور أو األجزا  وإزالتها

  ”Insert“إدخال  -2
                                                           

 .329ادلرجع نفسو.،  - 27
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من ىذه الربرلية ؽلكن لنا أن ندخل األشيا  من اجلدول أو األشكال أو 

الصور  أو األفالم أو األصوات أو ادلداخل األخرى اليت نريد أن ندخلها يف 

 عرض ميكروسوب بوير بوينت.

3- “Design”  

من ىذه الربرلية ذلا منفعة يف تشويق العرض أو تلوينو أو بدل صدر العرض 

 :احلاسوب. انظر إىل ادلثال التايلبالصور األخرى اليت توجد يف الذاارة من 

  

  ”Animations“تنشيط  -4

ميكروسوب بوير بوينت لتنوع احلراة أو البد  يف عرض وىي الربرلية يف 

النصوص واألصوات والصور وغًنىا. ؽلكننا أن طلتار إحدى تنوعات العرض من 

اليمىن أو اليسرى أو فوق أو حتت أو مفصلة قليال أو غًنىا. واذلك لتنوع احلراة إما 

 وقت.حيث تبدو جز ا فجز ا أو الها يف نفس ال ”enter“بنفسها أو بضغط 
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بزيادة من ذلك أننا نستطيع أن طلتار األصوات ادلرادة ال ستمرار العرض 

وسرعتها إما باألقوات اخلاصة أو دون الوقت احملدود. والختيار نوع العرض فضغط 

 مث اخرت. ”animations“اجلدول تنشيط 

 on“يف  ”“فال بد لنا أن نزيل  ”mouse“لتغليق اجلز  من ضغط 

mouse click”   وإذا وجدنا الوقت احملدود مثل يف سرعة التدريبات فضغط عالمة .

“”  يف“automatically after ....” . 

5- “View”  و“Review” 

وىي الربرلية لتغيًن أوسع العرض أو تضييقو بشكل خاصة يف ادلائة واذلك 

 لتغيًن العرض ادللون بالعرض غًن ملون من األسود واألبيض فحسب.

  ”Format“بنية  -6

ميكروسوب بوير بوينت صور أما ىذه الربرلية فتكون حينما توجد يف عرض 

ىناك وظيفة  ”home“أو شكل خاص ااألمثلة يف الصفحة الرئيسية 

 متنوعة منها :

 تغيًن األشكال  -

 تغيًن النصوص يف الشكل -

 تغيًن اللون يف الشكل -
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 إدخال الصور لتصًن ادلصدر يف الشكل -

 توبة يف الشكلتلوين األخرف من النصوص ادلك -

 تنظيم الشكل يف أعلى العرض أو أدهنا أو أوسطها أو ؽلينها أو مشاذلا -

أو أعلى أو  ◦180أو  ◦90دور الصور أو الشكل بالدرجة اخلاصة من  -

 أدىن.

 (Microsoft Power Point)ميكروسوب بوير بوينت  البرنامجوظيفة  -ب

بوينت نستخلص  من ذلك اإلشارة عن تصنيف الربنامج يف ميكروسوب بوير

أن وظيفة ىذه الربرلية يف تعليم اللغة العربية ىي دلساعد ادلعلم يف إلقا  ادلواد التعليمية 

وابتعاد ادللل لدى الطالب ألن الوسيلة ادلستعملة يف تعليم اللغة العربية من أجهرة 

 الكرتونية اليت توجد وتدرس يف ادلادة التكنولوجيا ادلعلوماتية واالتصالية.
 



24 
 

 الفصل الثالث

 عرض البيانات وتحليلها

 إلى وحدة الدراسة الرقميةتحليل الحاجة  - أ

درسة الثاويةة اسإسالمية ادلقامت الباحثة مبالحظة مبدئية ومبقابلة ادلدرسة يف 

 ظياىر ادلشكالت ادلتعددة :كادةري، واكتشفت الباحثة   3احلكيمية 

أن ةتعلم الطالبات اللغة العربية بأسليب تقليدي دون االقًتان ادلباشر أي  -1

 بيسيلة معينة، كاوت اليسائل ادلستخدمة عادةة.

كثَت من الطالب ةشعرون بادللل طيال عملية التعليم بسبب قلة رغبة  -2

 التالميذ يف تعلم اللغة العربية.

مصادر التعلم، ومياد التدرةس، وكتب اللغة كثَت من الطالب ةشعرون  -3

الرسيم التيضيحية و الصير  وال ةيجد فيها ،ومملة ،تتأثر قدمياالعربية 

 اجلاذبة للطالب حىت ةتعلمها فرحيا. الذي ادلليوة

تعليم اللغة العربية حيتاج إىل التحدةد والتصحيح حىت ةكين تعليمها ولذلك 

 أحسن مما سبق.
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 الرقميةوحدة الدراسة  - ب

وحدة الدراسة الرقمية ىي ادلياد التعليمية يف شكل الربرليات اليت تتم من 

ادلياد التعليمية من الفصل األول يف ادلدرسة ميكروسيب بيةر بيةنت، حتتيي على 

 الثاويةة احلكيمية الثالثة كادةري.

معروف إن إحدى اليسائل التعليمية اجلذابة وادلتقدمة ىي وحدة  يكما ى

أكثر  طالبسة الرقمية أكثر جاذبية، وأكثر تفاعلية، ميكن أن ويعيو تعليم الالدرا

 شحاعا، وكذلك ميكن أن تعزز ميقف واالىتمام لتعلم التالميذ.

الباحثة وحدة الدراسة الرقمية يف تصميم اليسيلة، ألهنا  تولذلك استخدام

كين وسيلة ت ستعمالو وتطبيق لدى ادلعلم وادلتعلم حىتالستفاده وااليف ا ةسهل

 مناسبة يف عملية التعليم والتعلم خاصة يف تعليم اللغة العربية.

 

 في المدرسة الثانوية الحكومية الثالثة كاديري وحدة الدراسة الرقميةتصميم  - ج

 ختطيط وحدة الدراسة الرقمية -1

على بيةر بيةنت ىذه  التعليميةوسائل تصميم وحدة الدراسة أوتجت 

درسة الثاويةة. يف جعل ادلاليسيلة متطير مبادة اللغة العربية يف الفصل األول 

 ىذه وحدة الدراسة ، ىناك اخلطيات اليت جيب القيام هبا، وىي :
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 عدادمرحلة التصميم و اال -أ(

رحلة اليت وض  ادلصمم فيها تصميم مبدئي دلشرو  الربرلية، وما ادلوىي 

تيةو الربرلية من األىداف وادلياد واألوشطة والتدرةبات ةنبغي أن حت

بات بروامج احلاسيب رحلة األوىل الثادلوغَتىا من زلتيةات. ىذه ىي 

يف  مبالحظة الكتاب الدراسي ادلستخدم. قامت الباحثة ادلستخدم

. ةادلدرسة كميدان البحث والكتب األخرى اليت تتعلق بادلياد احملدد

الباحثة الطالب  يف تعليم اللغة العربية، أعطت تهملذلك لًتقية رغب

 رقي رغبتهم حُت الدراسة. ميكن أن ة بذةال اشيئ

بدأت الباحثة بتحدةد األىداف التعليمية ذلذا الربوامج بدقة  -(1

حىت ةساعد ادلستخدم على تيجيو وبعبارات ىدفية زلددة 

 ةالربوامج حبيث ةضمن حتقيق ىذه األىداف، واألىداف ادلذكير 

 بادلنهج يف ادلدرسة كميدان البحث.  ةمطابق

وبعدىا قامت الباحثة بتحدةد مستيي ادلتعلمُت ذلذا الربوامج،  -(2

وىي يف مرحلة الثاويةة خاصة للصف األول. ألن ىذه ادلرحلة 

مرحلة ىامة يف عملية التعليم. وكذلك أن ىذه ادلرحلة أغلى 

 امعة(.مراحل قبل ادلياصلة إىل ادلرحلة العالية )اجل
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وقد أخذت . وبالتايل اختار ادلياد التعليمية ادلناسبة للطالب -(3

ياسطة الناشر الباحثة ىذه ادلادة من كتاب "تعليم اللغة العربية" ب

. وىذا مطابقة بادلنهج ادلقرر وبالكتاب  الكتاب "طو فيترى"

الدراسي الذي استعمل يف ىذه ادلدرسة وادلمكن دلعظم ادلدارس 

 األخرى.

واألخَت جائت الباحثة بتحدةد وظام عرض ادلادة التعليمية  -(4

للربوامج، وىذا ةتطلب ترتيبا منطقيا للمادة التعليمية حبيث تتدرج 

من السهل إىل الصعب، و وضعت الباحثة ىذه ادلياد ادلصممة 

يف ادللحق. تدرج الدرس من السهل إىل الصعب بالبينة أن ىذه 

ما ، مث مهارة الكالم، مث مهارة اليسيلة بدأت بادلهارة االست

 القراءة واألخَت مهارة الكتابة.

 كتابة إطارات الربوامج  -ب(

رحلة اليت تتم فيها ترةمة اخلطي  العرةضة اليت وضعتها ادلوىي 

ادلصممة إىل إجراءات تفصيلية وأحداث وميافق تعليمية حقيقة على 

اليرق وجتهزه مبرحلة اسإعالل من منطلبات. كتابة إطارات الربوامج 

أي تقسيم ادلادة التعليمية إىل وحدات صغَتة ةكين كل منها إطارا 
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كين من ادلعليمات وادلهارات اللغيةة أو خطية، وكل إطار ةت

 واألسئلة اليت ةتبعها التغذةة الراجعة والتعزةز الفيري. 

 مرحلة التنفيد -ج(

رحلة اليت تتم فيها تنفيد إطارات الربوامج يف صيرة بررلية ادلوىي 

، م    ميكروسيب بيةر بيةنتوسائط متعددة تفاعلية باستخدام 

ادليجيدة يف ذلك الربوامج. صممت الباحثة النسحة  كتابة بعض

ادلياد من حيث ادلهارة االستما ، مث مهارة الكالم، مث مهارة القراءة 

وىذه اليسائل ةمعت من خالل اجلم  بُت  واألخَت مهارة الكتابة. 

كتابو، ميسيقى، وصيت الراوي. حبيث ال ةتم ادلشبعة الطالب 

 وكان ال أعجب عندما عملية التعلم.

 مرحلة التجرةب والتطيةر -د(

رحلة اليت تتم فيها عرض اليسيلة التعليمية احلاسيبية ادلوىي 

على عدد الطالب واخلرباء  ميكروسيب بيةر بيةنتباستخدام 

ادلختلفُت هبدف تعدةل الربوامج وحتسينو وتطيةره وتقيميو وتصدةقو. 

. جتري ىذه العملية بصدق أو حتكيم اخلبَت للطراز ادلبدئي ادلصمم

خبَت ادلياد اللغة و خبَت حتتاج ىذه العملية إىل مساعدة اخلربةن ومها 
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، وبعدىا مراجعة وتصليخ ادلستنتج مث استنساخ اليسائل التعليمية 

 الربوامج.

 في المدرسة الثانوية الحكومية الثالثة كاديري وحدة الدراسة الرقمية فعالية من - د

 :ةتكين ىذا ادلنتج من الشاشة الكثَتة، منها 

 الشاشة ادلبدئية -1

  ادلدرسة ىيةةوىي تتكين من ميضي  الربوامج "وحدة الدراسة الرقمية"، و 

 :كادةري". وصيرهتا ىي   3احلكيمية ادلدرسة الثاويةة اسإسالمية "للطالب يف 

 الشاشة ادلبدئية:  1الصيرة 
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درسة الثاويةة اسإسالمية يف ادل ةبح ةستطي  أن ةبٍت الداف  من الطلىذا الشرائ

الدراسة الرقمية جتعل خاصة  ظهر ىذه وحدةتكادةري، ألن   3احلكيمية 

 كادةري.  3درسة الثاويةة اسإسالمية احلكيمية يف ادل ةبللطل

 ياستخدامالشاشة دليل  -2

 وحدة الدراسة  ياستخدامالفدةيا دليل  حتتيي علىىذا الشرائح 

 وصيرهتا ىي :الرقمية. 

 ياستخدامدليل : الشاشة  2الصيرة 

 

 

 

 

 

 

سهل ادلستخدمُت لتشغيل ىذه وحدة الدراسة تالشرائح ةستطي  أن  اىذ

 دةيا دليل استخدامي من ىذه وحدة الدراسة الرقمية.يالرقمية مبشاىدة الف
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 الشاشة لفهرس الربوامج -3

وىي حتتيي على االختيارات للمياد ادليجيدة يف ىذا اليسائل، من باب األول 

، مياده باب الثامن تعليم اللغة العربية الفصل األول من ادلدرسة الثاويةة حيت

  : ىي

 البياوات الشخصية -1

 ادلرافقة العامة يف ادلدرسة  -2

 احلياة العائلية   -3

 يف سكن الطالب -4

 ةمعيات اذلياةة  -5

 يف معرض اذلياةة  -6

 ادلهنة واذلياةة -7

 ادلهنة والنظام  -8

 وصيرهتا ىي :

 

 

 



45 
 

 لفهرس الربوامجالشاشة :  3الصيرة 

 

 

 

 

 

دلعرفة ادلياد ادلعروضة يف  ةبتسهل ادلعلم والطلشرائح "الفهرس" ةستطي  أن 

ىذه وحدة الدراسة الرقمية ، وتكين رلهزة باالرتبا  التشعى  

(knilrepyhالذي تسهل ادلستخدمُت دلصَت ) .ادلياد ادلراد 

 دلادة الشاشة لفهرس من ا -4

ادلهارات اليت تناسب بادلياد التعليمية،  يف كل الباب تكين الشرائح قائمة

مثل: مهارة االستما ، مهارة الكالم، مهارة القراءة، ومهارة الكتابة اليت ترتيبا 

 وصيرهتا ىي : منطقيا للمادة التعليمية حبيث تتدرج  من السهل إىل الصعب.
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 دلادة من االشاشة لفهرس :  4الصيرة 

 

 

 

 

 

  الشاشة لفهرس من ادلهارات -5

يف الشرائح القادمة ىناك ثالثة اخليارات قبل الدخيل يف ادلادة من ادلهارة 

الكفاءة ادلعيارةة و الكفاءة األساسية )دلعرفة الكفاءة ادلعيارةة القائمة، منها : 

و الكفاءة األساسية من التعلم( ،ادلادة )حتتيى على ادلادة التعليمية(، و 

ىذه الشرائح تسهل لتختار  قائمة التعليمية  دترةنات )حتتيى على التدرةبات(.

 ادلراد.
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 من ادلهارات الشاشة لفهرس:  5 الصيرة

 

 

 

 

 

 
 

 الشاشة الكفاءة ادلعيارةة و الكفاءة األساسية -6

رفق يف كل ادلياد التعليمية يف  تكفاءة األساسية"   الكفاءة ادلعيارةة و الالشرائح "

كفاءة الكفاءة ادلعيارةة و الدلعرفة  ةبباب الذي ةسهل ادلعلم والطلكل ال

 األساسية يف كل التعليم.
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 رة ادلهامن  الكفاءة ادلعيارةة و الكفاءة األساسية:  6الصيرة 

 

 

 

 

 

 

 دلياد مهارة االستما  اشةالش -7

الشرائح دلياد مهارة االستما  حتتيي على ادلفردات اجلدةدة ووص االستما  

الذي ةسهل الطلبة لفهم جيد مياد التعليمية الذي ةكمل للصيت من الراوي 

 من مهارة االستما .

 رة االستما  ادلهامن  ادلادة : 7 ةالصير 
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 مهارة الكالمدلياد الشاشة  -8

ادلياد من مهارة الكالم بصفة مالئمة ألن يف كل التعليم مهارة الكالم ترافق 

 الطلبة.بالنص من احليار الذي ةستطي  أن ةدرب مهارة الكالم من 

 رة الكالمادلهامن  ادلادة : 8 ةالصير 

 

 

 

 

 

 

 القراءة مهارةالشاشة دلياد  -9

من مهارة القراءة، ادلياد التعليمية ليس النص من القراءة فقط، لكن ترافق 

بالصير ادلناسبة ادلعلقة بادلياد ادلعروضة اليت تستطي  أن تعطى الفهم وتشج  

 الطلبة.
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 رة القراءةادلهامن  ادلادة : 9 ةالصير 

 

 

 

 

 

 

 الكتابة مهارةدلياد الشاشة  -11

ىذه ادلياد من مهارة الكتابة تكمل بادلياد الًتاكيب اليت مستجم بادلياد من 

 مهارة االستما ، مهارة الكالم ومهارة الكتابة.

 رة الكتابةادلهامن  ادلادة : 11 ةالصير 
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 لتمرةنات من مهارة االستما الشاشة  -11

مهارة االستما  ةكمل باألسئلة من ادلفردات اجلدةدة والنص التمرةنات من 

من مهارة االستما  الذي ةستطي  دلعرفة قدرة الطلبة لفهم ادلياد اليت دتت 

 تدرسها سابقا.

 التمرةنات من مهارة االستما  : 11 ةالصير 

 

 الكالم لتمرةنات من مهارةالشاشة  -12

إجراء عمل احليار، اليت التمرةنات من مهارة الكالم تكمل باألسئلة و 

 تستطي  أن تزةد خربهتم ليعمل احليار م  أصدقائهم.
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 كالمالتمرةنات من مهارة ال : 12 ةالصير 

 القراءة لتمرةنات من مهارةالشاشة  -13

القدرة و فهم الطلبة للنص الذي مت  تعل ليسالتمرةنات من مهارة القراءة جت

 تدرسها سابقا.

 قراءةمهارة الالتمرةنات من  : 13 ةالصير 
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 الكتابة لتمرةنات من مهارةالشاشة  -14

التمرةنات من مهارة الكتابة تنطيى على األسئلة دلياد تراكيب اللغة العربية و 

 .كتابةمهارة الأسئلة 

 كتابةالتمرةنات من مهارة ال : 14 ةالصير 

 

الحكومية في المدرسة الثانوية  خطوات االستخدام وحدة الدراسة الرقمية  -ه

 الثالثة كاديري

 تدابَت من استخدام وحدة الدراسة الرقمية ىي كما ةلي :

 F5 اخلطيات األوىل ىي افتح ىذا الربوامج وحدة الدراسة الرقمية، مث ضغط -1

 ىذا الربوامج. تشغيلاحلاسيب ل ليحة ادلفاتيحيف 
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الشرائح مث اوتظر إىل سيفتتح، وحدة الدراسة الرقمية صفحة ميضي   -2

 القادمة.

ستدرةسها، يف قائمة  ادلياد اليت اخًتالفهرس تظهر، بعد ذلك الشرائح  -3

 -(2البياوات الشخصية،  -(1ادلياد، منها :  أويا  من ثامنة ىناكالفهرس 

يف سكن الطالب،  -(4احلياة العائلية،  -(3ادلرافق العامة يف ادلدرسة، 

 -(8ادلهنة اذلياةة،  -(7يف معرض اذلياةة،  -(6ةمعيات اذلياةة،  -(5

 ادلهنة النظام.

وبعد اختيار ادلياد التعليمية ستظهر الشرائح القادمة حتتيي على مهارة اللغة،  -4

 منها : مهارة اسإستما ، مهارة الكالم، مهارة القراءة، و مهارة الكتابة.

اختيار مهارة اسإستما ( يف  :ستدرةسها )مثال وبعد اختيار ادلهارات اليت -5

الكفاءة ادلعيارةة و الشرائح القادمة ىناك ثالثة اخليارات القائمة، منها : 

الكفاءة األساسية )دلعرفة الكفاءة ادلعيارةة و الكفاءة األساسية من التعلم( 

 ،ادلادة )حتتيى على ادلادة التعليمية(، و دترةنات )حتتيى على التدرةبات(.
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 ، للصيرة  استخدام                    ئح ىناك الصيرالشرايف كل  -6

إىل  استخدام للعيدة األولية، للصيرة إىل الشرائح القائمة للعيدة

 استخدام إىل الشرائح التالية.   الشرائح السابقة، للصيرة  

  

في تعليم اللغة العربية للطالب في المدرسة  وحدة الدراسة الرقمية الفرق بين -و

 الثانوية اإلسالمية الحكومية الثالثة كاديري بكتاب اللغة العربية

 الزةادة من وحدة الدراسة الرقمية :

 لغة العربيةكتاب ال وحدة الدراسة الرقمية الناحية الرقم

 من وجو الشكل -1

صممت وحدة الدراسة 
الرقمية بكيفية الرقمية اليت 

تستطي  أن تقدم يف 
شكل الربرليات 

)مثل مياد واخلردوات 
التعليمية ادلطبيعة و غَت 

 ادلطبيعة ( .

يف شكل اخلردوات 
 فقط.

 من وجو التصميم -2
وحدة الدراسة الرقمية 
ىناك التجهيز بالصير 
ادللياوة واحلرف ورسيم 

قليل من الصير ادللياوة 
واحلرف ورسيم ادلتحركة 

ةعمل الذي ةستطي  أن 
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ادلتحركة الذي ةستطي  أن 
 ةداف  الطلبة للتعلم.

 الطلبة ممال.

 من وجو ادلياد -3
ادلياد من مهارة االستما  

ةكمل بالصيت من 
 الراوي.

ادلياد من مهارة 
االستما  يف شكل 

الشرح من ادلياد فقط 
بدون الصيت من 

 الراوي. 

 من وجو االستفاظ -4

وحدة الدراسة الرقمية 
تستطي  أن حتفظ وتكثر 

باستخدام فالش و 
 الفرصة.

 العربيةلغة كتاب ال
ةستطي  أن ةكثر فقط، 
ومل ةستطي  أن حيفظ 

 يف وجو األخر.
 

 النقص من وحدة الدراسة الرقمية :

 لغة العربيةكتاب ال وحدة الدراسة الرقمية الناحية الرقم

 من وجو اجلاىز -1

وحدة الدراسة الرقمية ىي 
التعليم الذي ةستخدم 

احلاسيب، بعض ادلدارس 
 ليس عندي براعة كافة.

ةستطي  أن ةستخدم يف أي 
 حالة.

 من وجو ادلصارةف -2
حتتاج وحدة الدراسة الرقمية 
إىل ادلصارةف الغالية ألن 

حيتاج إىل آلة، مثل : 

كتاب التعليم ادلطب  أكثر 
رخيص من وحدة الدراسة 

 الرقمية.
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احلاسيب والصيت وغَت 
 ذلك. 

 

 واإلصالحات األولىعرض نتائج التصديق من الخبراء   -ز

وىذا الفرصة ىي الفرصة الرئيسية لعرض البياوات من االستباوة للخرباء. 

وجيري ىذا التصدةق على تصدقُت، التصدةق من ادلياد اللغة العربية و الربوامج من 

 وسائل التعليمية.

 من خرباء ادلياد اللغة العربية -1

لغة اخلبَت األول ىي أستاذه ىداةة السبياوة ادلاجسًت و ىي خبَت ادلياد ال

العربية ذلذه وحدة الدراسة الرقمية. والبياوات من االستباوة مكتيبة يف اجلدول 

 اآليت :

 اجلدول األول

 االستباوة من خرباء ادلياد اللغة العربية

 العالمات المتغيرات
 نتائج التقويم

1 2 3 4 
 √    مناسبة بادليضي / ادلياد. -1 حّل ادلياد

  √   سهيلة ادلياد للفهم -2
   √  مناسبة باستخدام اللغة -3
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  √   وضيح ادلياد -4
  √   مناسب ترتيب ادلياد -5
  √   صالحية ادلياد -6
الكفاءة ادلعيارةة و مناسبة  -7

  √   الكفاءة األساسية.

 √    ادليادمبناسبة  التمرةن مناسبة -8 تقييمال حلّ 
الكفاءة مبناسبة  التمرةن مناسبة -9

  √   ادلعيارةة و الكفاءة األساسية

   √  مناسبة باستخدام اللغة -11
  √   وضيح إرشادات التمرةن -11
  √   صالحية التمرةن -12

 

 البيان من اسإستباوة :

   
  

   
          

     
36
48
        

      75 

ىذه  ووظر إىل جدول معيار وتيجة االستباوة للخرباء من واحية مضمين أن

 %. 75" وىي تدل على وتيجة  بنسبة اليسائل حصل على درجة " جيد
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  : االقًتاحات من خرباء مياد اللغة العربية

زةادة ادلياد من مهارة االستما  من الباب األول والثاين واخلامس  -1

 والساب  والثامن، ألن البد أن ةناسب بالكفاءة األساسية.

 تناسب الصير بادلياد التعليمية  -2

 تناسب الصير بالثقافة اسإسالمية -3

 ظ عن النحي والصرفالح -4

من الشرح من خرباء مياد تعليم اللغة العربية، اصلحت الباحثة وحدة 

 الدراسة الرقمية بتصدةق ادلياد اليت كثَت خطيئة من واحية النحي والصرف، و

 ،واخلامس ،والثاين ،زةادة ادلياد من مهارة االستما  من الباب األول

الذي ةناسب بالكفاءة األساسية من مهارة االستما ،  ،والثامن ،والساب 

 وتناسب الصير بادلياد والثقافة اسإسالمية.

 من الربوامج من وسائل التعليمية -2

اخلبَت الثاين ىي أستاذ عبد البسيط ادلاجسًت و ىي خبَت الربوامج من وسائل 

بة يف التعليمية ذلذه وحدة الدراسة الرقمية. والبياوات من االستباوة مكتي 

 اجلدول اآليت :
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 اجلدول الثاين 

 االستباوة من خرباء الربوامج من وسائل التعليمية

 العالمات المتغيرات
 نتائج التقويم

1 2 3 4 
 √    تصميم وحدة الدراسة -1 وحدة الدراسةتصير 

  √   إحياء وحدة الدراسة -2
  √   اللين تكيةن -3
   √  النظاميات  وض  ادلياد -4
  √   وحدة الدراسةتأثَت يف  -5
 √    سهيلة االستخدام -6

اليضيح الكتابة يف 
 وحدة الدراسة

 √    عرض ادلياد -7
   √  جنس احلروف. -8
 √    خطية احلروف. -9

   √  لين احلروف. -11
 √    وضيح الكتابة -11
   √  جاذبية الكتابة -12

 

 البيان من اسإستباوة :
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37
48
         

   77 

ىذه  ووظر إىل جدول معيار وتيجة االستباوة للخرباء من واحية مضمين أن

 %.  77" وىي تدل على وتيجة  بنسبة اليسائل حصل على درجة " جيد

 االقًتاحات من خرباء الربوامج من اليسائل التعليمية :

زةادة الشرائح "دليل استخدامي" يف شكل الفيدةيا، ألن ليس كل  -1

 ادلستخدمُت ميكن فهمها من دون  دليل استخدامي.

 ةهتم سهيلة مكان ادلياد. -2

بدل خط النص "العربية التقليدةة" باخلط "ادلهند" حىت ةظهر اخلط  -3

 اجلذب.

 ةهتم قط  الكتابة -4

 ليست اخلط إال ادلياد -5

من االقًتاحات خرباء الربوامج من اليسائل التعليمية السابقة، اصلحت 

راسة الرقمية بزةادة الشرائح "دليل استخدامي" يف شكل الباحثة وحدة الد
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الفيدةيا، بدل اخلط "العربية التقليدةة" باخلط "ادلهند"، وصدق قط  الكتابة، 

 وسًت اخلط يف خلفية الشرائح اليت ةؤدي إىل الًتكيز.

 بة األولىالتجر  -ح

 اللغة العربية درسمالبياوات من استباوة  -1

يف التجربة األوىل، ختترب الباحثة يف مدرس اللغة العربية يف الفصل األول وىي 

مكتيبة يف جدول  اللغة العربية درسمالبياوات من استباوة و األستاذ زلمد، 

 اآليت :

 اجلدول الثالث

 االستباوة من ادلدرس اللغة العربية

 العالمات المتغيرات
 نتائج التقويم

1 2 3 4 
 √    مناسبة بادليضي / ادلياد. -1 حّل ادلياد

 √    سهيلة ادلياد للفهم -2
  √   وضيح ادلياد -3
  √   صالحية ادلياد -4
   √  وتي  ادلياد -5
مناسبة وسائل التعليمية مبناسبة  -6

 مياد التعليمية
  √  

 √    وحدة الدراسة الرقميةتصميم  -7وحدة وجو 
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 √    تالئم إدماج األليان. -8 الدراسة الرقمية

  √   ةمال تقدمي الصير -9
وحدة الدراسة ميزة اكتمال يف  -11

   √  الرقمية

وحدة الدراسة وضيح ادلياد يف  -11
  √   الرقمية

وحدة الدراسة فيائد اليسائل  -12
 √    الرقمية

 

 البيان من اسإستباوة :

     
  

   
          

      
39
48
         

81،25  = % 

حصل على  مدرس اللغة العربيةاالستباوة لل ووظر إىل جدول معيار وتيجة

 %.  81،25درجة " جيد جدا " وىي تدل على وتيجة  بنسبة 

 االقًتاحات من مدرس اللغة العربية ىي :

ىذه وحدة الدراسة الرقمية تشمل ادلادة الكاملة لكن وجيد الشرائح  -1

 غَت الياضح.
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 كثَتة اخلطيئة يف كتابة احلركة  -2

ة الدراسة الرقمية تناسب باالقًتاحات من األستاذ مث مصادقة الباحثة وحد

 زلمد.

 طالب يف التجربة األوىلالبياوات من استباوة  -2

طلبة يف  ويف التجربة األوىل، ختترب الباحثة وحدة الدراسة الرقمية يف عشر

كادةري، تعطى   3الفصل األول يف ادلدرسة الثاويةة اسإسالمية احلكيمية 

وحدة الدراسة الرقمية حىت أرب  مرات. والطلبة الباحثة ادلادة باستخدام 

مكتيبة يف جدول  طالب و البياوات من استباوة اشًتاك يف الفصل جيدا.

 اآليت :

 اجلدول الراب 

 طالب يف التجربة األوىلاالستباوة من 

 العالمات المتغيرات
 نتائج التقويم

1 2 3 4 
     مناسبة بادليضي / ادلياد. -1 حّل ادلياد

     سهيلة ادلياد للفهم -2
     وضيح ادلياد -3
     صالحية ادلياد -4
     وتي  ادلياد -5
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مناسبة وسائل التعليمية  -6
 مبناسبة مياد التعليمية

    

وحدة الدراسة وجو 
 الرقمية

     وحدة الدراسة الرقميةتصميم  -7
     تالئم إدماج األليان. -8
     ةمال تقدمي الصير -9

وحدة الدراسة ميزة اكتمال يف  -11
 الرقمية

    

وحدة الدراسة وضيح ادلياد يف  -11
 الرقمية

    

وحدة الدراسة فيائد اليسائل  -12
 الرقمية

    

 

 اجلدول اخلامس

 طالب يف التجربة األوىلوتيجة من 

 نتيجة المجيب
 رلمي 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 
1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 44 

2 2 3 3 4 2 2 4 3 3 4 4 2 36 

3 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 2 4 39 

4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 44 

5 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 38 

6 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 44 
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7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 37 

8 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 44 

9 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 44 

14 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 43 

 441 36 32 33 33 34 36 33 34 31 33 52 32 مجموع

 

 البيان من االستباوة :

 ةملة ادلستجيبُت× ةملة حبة األدوات × النتيجة التصيرةة = وتيجة العليا 

 11×  12×  4النتيجة التصيرةة = 

        =481 

 ةملة ادلستجيبُت× النتيجة التصيرةة كل حبة األدوات = وتيجة العليا 

 =4  ×11 

 =41  

     
  

   
         

      
411
481

         

   8335 
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. أما من الطالب يف التجربة األوىل وظر إىل اجلدول معيار وتيجة االستباوة

الطالب.حصل ىذه وحدة الدراسة الرقمية على  11للطالب تتكين من 

جيد جدا ىذه وحدة الدراسة الرقمية . ذلك الدليل مبعٌت % 83،5وتيجة 

 مدرسة الثاويةة احلكيمية الثالث كادةري.الئق باستخدام يف الفصل األول  و

 واالقًتاحات يف التجربة األوىل ىي :

 أقل الياضح من الصيت الراوي -1

 ةؤذي من صيت الغناء -2

 أقل الياضح من الكتابة -3

يف االقًتاحات، مصادقة الباحثة وحدة الدراسة الرقمية ببدل الصيت من 

 الشرائح األول فقط حىت مل ةؤذي، وبدل قدر اخلط.الراوي، الغناء يف 

 

 التجربة الثانية -ط

يف التجربة الثاوية، ختترب الباحثة وحدة الدراسة الرقمية يف ثامنة وثالثين طالبا يف 

كادةري، تعطى الباحثة   3الفصل األول يف ادلدرسة الثاويةة اسإسالمية احلكيمية 

ادلادة باستخدام وحدة الدراسة الرقمية حىت أرب  مرات. ويف ىذه التجربة اسًتاك 
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التجربة الثاوية مكتيبة يف جدول  و البياوات من استباوة .الطلبة و ادلركز يف التعليم

 اآليت :

 اجلدول السادس

 طالب يف التجربة الثاويةاالستباوة من 

 العالمات المتغيرات
 نتائج التقويم

1 2 3 4 
     مناسبة بادليضي / ادلياد. -1 حّل ادلياد

     سهيلة ادلياد للفهم -2
     وضيح ادلياد -3
     ادليادصالحية  -4
     وتي  ادلياد -5
مناسبة وسائل التعليمية  -6

 مبناسبة مياد التعليمية
    

وحدة الدراسة وجو 
 الرقمية

     وحدة الدراسة الرقميةتصميم  -7
     تالئم إدماج األليان. -8
     ةمال تقدمي الصير -9

وحدة الدراسة ميزة اكتمال يف  -11
 الرقمية

    

الدراسة وحدة وضيح ادلياد يف  -11
 الرقمية

    

    وحدة الدراسة فيائد اليسائل  -12



42 
 

 الرقمية
 

 اجلدول الساب 

 وتيجة من االستباوة الطالب يف التجربة الثاوية

 المجيب
 نتيجة

 مجموع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 11 12 

1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 37 
2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 38 
3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 41 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 38 
6 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 35 
7 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 39 
8 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 41 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
11 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 45 
12 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 38 
13 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 41 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
15 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 38 
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16 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 41 
17 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 46 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
24 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 39 
21 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 42 
22 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 
23 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 39 
24 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 44 
25 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 38 
26 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 42 
27 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 
28 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 38 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
34 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
31 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 38 
32 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 41 
33 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 43 
34 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 44 
35 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 39 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
37 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 47 
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38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
 1496 124 126 121 126 125 131 122 124 121 128 126 125 رلمي 

 

 البيان من االستباوة :

 ةملة ادلستجيبُت× ةملة حبة األدوات × النتيجة التصيرةة = وتيجة العليا 

  38×  12×  4النتيجة التصيرةة = 

        =1824 

 

 ةملة ادلستجيبُت× النتيجة التصيرةة كل حبة األدوات = وتيجة العليا 

 =4  ×38 

 =152  

 

     
  

   
         

    
1496
1824

         

    82 
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وظر إىل اجلدول معيار وتيجة االستباوة للطالب من فصل األول. أما 

الطالب.حصل ىذه وحدة الدراسة الرقمية على  38للطالب تتكين من 

 جيد جدا وىذه وحدة الدراسة الرقمية . ذلك الدليل مبعٌت % 82وتيجة 

 مدرسة الثاويةة احلكيمية الثالث كادةري.الئق باستخدام يف الفصل األول 

 واالقًتاحات يف التجربة الثاوية ىي :

 ىذه وحدة الدراسة الرقمية جذةبة. -1

 ادلادة واضحة للفهم. -2

 

 الشامل جدوى كما يف اجلدول : ستباوةاالعرض وتائج 

 : الثامن اجلدول

 من األىليةكل وتائج 

 الدرجة النتيجة موضوع اختيار األهلية

 جيد % 75 اخلرباء من ادلادة

 جيد % 77 التعليمية اخلرباء من اليسائل

 جيد جدا % 81،25 ادلدرس اللغة العربية
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 جيد جدا % 83،5 التجربة األوىل

 جيد جدا % 82 التجربة الثاوية

 جيد % 79,75 

 

%  79،75أما كل النتائج من اخلرباك و التجربة ليحدة الدراسة الرقمية على وتيجة 

و الئق باستخدامها يف الفصل األول  ذلك الدليل مبعٌت ىذه وحدة الدراسة الرقمية جيد

 كادةري.  3درسة الثاويةة اسإسالمية احلكيمية يف ادل
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 الفصل الرابع

 خالصة نتائج البحث والمقترحات

 

 نتائج البحث - أ

بعد انتهاء من إجراء البحث العلمى عن تصميم وحدة الدراسة الرقمية للطالب 

الباحثة نتائج هذا ووجدت ، كاديري  3يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 البحث هي:

وحدة الدراسة الرقمية هي ادلواد التعليمية يف شكل الربجميات اليت تتم من  -1

ادلواد التعليمية من الفصل األول يف ميكروسوب بوير بوينت، حتتوي على 

 ادلدرسة الثانوية احلكومية الثالثة كاديري

 ختطيط وحدة الدراسة الرقمية -2

على بوير بوينت هذه  التعليميةتصميم وحدة الدراسة أنتجت وسائل 

الوسيلة متطور مبادة اللغة العربية يف الفصل األول مدرسة الثانوية. يف جعل 

 هذه وحدة الدراسة ، هناك اخلطوات اليت جيب القيام هبا، وهي :

 .عدادمرحلة تصميم و ا   -أ(

 كتابة إطارات الربنامج. -ب(
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 .التنفيدمرحلة  -ج(

 .مرحلة التجريب والتطوير  -د(

يف تعليم اللغة العربية للطالب يف ادلدرسة  وحدة الدراسة الرقمية الفرق بني -3

 : هو الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة كاديري بكتاب اللغة العربية

 التجهيز ، وواخلردوات الربجميات شكل يف تقدم أن وحدة الدراسة تستطيع

 يكمل االستماع مهارة من ادلواد ، وادلتحركة ورسوم واحلرف ادللوانة بالصور

 و فالش باستخدام وتكثر حتفظ أن تستطيع الرقمية، الراوي من بالصوت

 .الفرصة

 التحكيم من اخلرباء والتجربة ادليدانية -4

أن هذه وحدة الدراسة الرقمية فعال لتعليم اللغة العربية يف الفصل األول 

، وذلك بالنظر إىل أجوبتهم يف كاديري  3مدرسة الثانوية احلكومية من 

اإلستبانات. وحصل من جتربة تصميم وحدة الدراسة هو "جيد"، ألن 

 .% 97,95معدل نتيجتهم 
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 مقترحات البحث -ب

من البيانات عن نتائج البحث السابقة، رجت الباحثة للباحثني اآلخرين أن 

جيعل هذه وحدة الدراسة الرقمية يستطيع أن حيسنوا هذا البحث. ادلثال: 

 يستخدم يف هؤالء ادلدرسة، أو ميكن يف الطبقة اآلخر، وغري ذلك.



 المراجع العربية

 
 ، الكويت: طبعة سادسةاصول البحث العلمي ومناهجه. 2891أمحد بدر. 

 ،الوسائل التعليمية واملنهج ، 2881 أمحد خريى حممد كاظم و جابر عبد احلميد جابر،
 .هرة: دار النهضة العربيةالقا

الكويت : . وسائل االتصال و التكنواوجيا يف التعليم ، 2891حسني محدي الطوحبي،
 دار القام.

 ، لبنان: دارالفكر. البحث العلمي. 2891ذوقان عبيدات. 

 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ، 2898 رشدي أمحد الطبيعة،

دراسات يف املناهج و أساليب ، 2891صاحل ذباب هندى و هشام عامر عليان، 
 .، عمان : دار الفكرىالعامة

، تكنولوجيا التعليم : املاهية واألسس والتطبيقات العملية، 1222عبد الرمحن كودك، 
 .الرياض: املفردات

  .املصر : دار املعارف ،املوجة الفين ملدرس اللغة العربية،  2891، عبد العليم إبراهيم

سيكولوجية الوسائل التعليمية و وسائل تدريس ، 2891 عبد اجمليد سيد أمحد منصور،
 دار املعارف.الرياض : ، اللغة العربية

طرائق التدريس العامة يف ،  1229فحر الدين القال و يونس ناصر وحممد جهاد مجل،
 .اإلمارات العربية املتحددة، دار الكتاب اجلامعي، جامعة العني، عصر املعلومات



 ،تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية دون السنة،  وليد أمحد جابر،
 .ر للطباعة والنشر و التوزيعالفكاألردان : دار 
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