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 و
 

 وزارة الشؤون الدينية
 راهيم اإلسالمية احلكومية مباالنججامعة موالان مالك إب

 الرتبية والتعليمكلية علوم 
 قسم تعليم اللغة العربية
 تقرير املشرف

 بسم هللا الّرمحن الّرحيم
 هللا وبركته الّسالم عليكم ورمحة 

ه اجلامعي الذي كتب احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد، أن هذا البحث
 الباحث :

 نور فؤادي رمحن:   اإلسم
 00001111:  رقم التسجيل

 فالش ماكروميدايعلى املبنية اإلختبار التفاعلي تطوير وسائل اللعبة : ضوع البحث مو 
  لتعليم املفردات لألطفال

نطران وأدخلنا بعض التصحيحات واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل املطلوب قد 
 علومكلية من   (s-1)ة ألمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجنا شإلستفاء شروط املناق

 م4100-4102يف قسم تعليم اللغة العربية يف العام الدراسى الرتبية والتعليم 
 الم عليكم ورمحة هللا وبركتهالسّ و 

 
 

  
 4100مايو  41انان  مب اتقرير 

 املشرف            
 
 
 املاجستري الدكتور نور اهلادي 

001210104110040110 



 ز
 

 وزارة الشؤون الدينية
 راهيم اإلسالمية احلكومية مباالنججامعة موالان مالك إب

 الرتبية والتعليمكلية علوم 
 قسم تعليم اللغة العربية

 تعليم اللغة العربية ة قسمرئيستقرير 

 بسم هللا الّرمحن الّرحيم
ة مانان  براهيم اإلسالمية احلكوميية والتعليم جبامعة موناان مالك إالرتب علوملمت كلية است

 ه الباحث:البحث اجلامعي الذي كتب
 نور فؤادي رمحن:   اإلسم

 00001111:   رقم التسجيل
 : تعليم اللغة العربية   القسم
 فالش ماكروميدايعلى املبنية اإلختبار التفاعلي : تطوير وسائل اللعبة ضوع البحث مو 

  لتعليم املفردات لألطفال
 قسمالرتبية والتعليم  علوممن كلية  (s-1)دراسة وللحصول على درجة سرجنا المتام إل

 م4100-4102تعليم اللغة العربية للعام الدراسى 
 4100مايو  41انان  ا مبتقرير   

 تعليم اللغة العربية رئيسة قسم
 
 

 اجسترية مملوءة احلسنة املالدكتور 
000204104111104110 

1 
0 



 ح
 

 وزارة الشؤون الدينية
 راهيم اإلسالمية احلكومية مباالنججامعة موالان مالك إب

 الرتبية والتعليمكلية علوم 
 قسم تعليم اللغة العربية

 عميد كلية علوم الرتبية والتعليمتقرير 
استلمت جامعة موناان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مانان  البحث اجلامعي قد 

 الذي كتبه الباحث:
 نور فؤادي رمحن:   اإلسم

 00001111:  رقم التسجيل
   فالش ماكروميدايعلى املبنية اإلختبار التفاعلي : تطوير وسائل اللعبة ضوع البحث مو 

  لتعليم املفردات لألطفال
كلية علوم الرتبية جاان يف قسم تعليم اللغة العربية  وللحصول على درجة سر  الدراسة نامتام

والتعليم جبامعة موناان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مانان  للسنة الدراسية 
4102/4100. 

 
   

 4100مايو  41مبانان ، اتقرير 
 عميد كلية علوم الرتبية والتعليم

 
 

 املاجستري دكتور نور عليال
001012100000100114 

 



 ط
 

 وزارة الشؤون الدينية
 راهيم اإلسالمية احلكومية مباالنججامعة موالان مالك إب

 الرتبية والتعليمكلية علوم 
 قسم تعليم اللغة العربية

 مواعد استشارة املشرف
 نور فؤادي رمحن:   اإلسم

 00001111:  رقم التسجيل
 فالش ماكروميدايعلى املبنية اإلختبار التفاعلي : تطوير وسائل اللعبة  البحث ضوعمو 

  لتعليم املفردات لألطفال
 التوقيع الوصف التاريخ الرقم
  الباب األول 0-2-4100 0
  الباب األول 01-2-4100 4
  الباب الثاين 40-2-4100 0
  الباب الثاين 40-2-4100 2
  الباب الثالث 0-0-4100 0
  بعاالثالث والر الباب  04-0-4100 1
  بعاالباب األول حىت الر  02-0-4100 0
  بعاالباب األول حىت الر  00-0-4100 0
 

  
 تعليم اللغة العربية قسم ةتقرير رئيس

 
 ة احلسنة املاجستريةوءالدكتورة ممل

000204104111104110 

001 



 ي
 

 وزارة الشؤون الدينية
 احلكومية مباالنجراهيم اإلسالمية جامعة موالان مالك إب

 الرتبية والتعليمكلية علوم 
 قسم تعليم اللغة العربية

 جلنة املناقشةتقرير 
 :  قدمه الذي اجلامعي البحث هذا مناقشة متت قد

 نور فؤادي رمحن:   اإلسم
 00001111:  رقم التسجيل

 فالش ماكروميدايعلى املبنية اإلختبار التفاعلي : تطوير وسائل اللعبة  البحث ضوعمو 
  لتعليم املفردات لألطفال

 كلية العربية اللغة تعليم قسم من سرجاان درجة واستحقاقه بنجاحه اللجنة وقررت
 :املناقشني جلنة. م 4100-4102 الدراسي العام يف والتعليم الرتبية علوم
 :...................   املاجستري مملوءة احلسنة ةالدكتور  .0
 :...................   الدكتور سيف املصطفى املاجستري  .4
   :...................   املاجستري   نور اهلاديالدكتور  .0

 
 

 

  

 4100 يونيو 01انان  مبا تقرير 
 الرتبية والتعليم علومعميد كلية 

 
 

 احلاج نور علي املاجستريالدكتور 
001012100000100114 

 



 ك
 

 الباحثإقرار 
 الرمحن الرحيمبسم هللا 

 :أان املوقع أدانه وبياانيت كا لتايل
 نور فؤادي رمحن:   اإلسم

 00001111:  رقم التسجيل
 : تعليم اللغة العربية  القسم

 فالش ماكروميدايعلى املبنية اإلختبار التفاعلي : تطوير وسائل اللعبة  البحثموضوع 
 لتعليم املفردات لألطفال

أقّر أبن هذا البحث الذي حضرته لتوفري شرط من شروط النجاح للحصول على درجة 
يف جامعة موناان  بكلية علوم الرتبية والتعليميف قسم تعليم اللغة العربية  (S1)سرجاان 

اإلختبار : تطوير وسائل اللعبة حتت املوضوع:  ،ة احلكومية مانان مالك إبراهيم اإلسالمي
حضرته وكتبته بنفسي  لتعليم املفردات لألطفال فالش ماكروميدايعلى املبنية التفاعلي 

 وما زورته من إبداع غريي وأتليف اآلخر.
وإذا ادعى أحد استقبانا أنه من أتليفه يبني أنه فعال ليس من حبثي فأان أحتمل املسؤولية 

ة كلية العلوم ربيعلى ذلك ولن تكون املسؤولية و من جلنة املناقشة يف قسم تعليم اللغة الع
 .                            جبامعة اإلسالمية احلكومية موناان مالك إبرهيم مانان  الرتبية والتعليم
    
 4100 مايو 41،  تقرير مبانان  

 موقع صاحب اإلقرار
 

 نور فؤادي رمحن
00001111 



 أ
 

 االستهالل

 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

  ِإَّنا أَنْ َزْلَناُه قُ ْرَآَّنا َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلونَ 
 (2)يوسف: 

  



 ب
 

 اإلهداء

 

 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

 (جرهان الدينأمي الكرمية لطيفة و أيب الكرمي )
عسى هللا أن يرمحهما كما ربياين صغريا وحفظهما هللا وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا 

 واآلخرة
 (أخيت الصغرية احملبوبة و اخي الصغري احملبوب)

 رمحن ءسعادة و حممد اولياالنور 
 (يتمجيع أساتذ)

بعلومهم وجعلهم هللا من الذين علموين أكثر العلوم وأبعدوين من اجلهل عسى هللا أن ينفعين 
 العابدين اآلمنني الساملني يف الدين والدنيا واآلخرة

 (لذين  حيبون  اللغة العربيةا)
 

  



 ج
 

 كلمة الشكر والتقدير

، وفتح الربكات ملن انتصب لشكر رفع الدرجات ملن اخنفض جلاللهاحلمدهلل الذي  

إفضاله، واسكن اجلنات ملن عرفه حق معرفته. والصالة والسالم على من جزم أبنه أفضل 

 اخللق كله وعلى اله وأصحابه الذين بنوا أحواهلم على اتباع سنته، أما بعد: 

 محدا وشكرا هلل القادر املنان، بعونه متت كتابة هذا البحث اجلامعي حتت املوضوع

لتعليم املفردات  فالش ماكروميدايعلى املبنية اإلختبار التفاعلي لعبة تطوير وسائل 

 . ويسر الباحث أن يقدم أمجل الشكر والتقدير إىل : لألطفال

مدير جامعة موالان مالك إبراهيم  موجيا رهرجو،فضيلة األستاذ الدكتور  .1

 .جاإلسالمية احلكومية ماالن

 .رتبية والتعليمعلوم الالدكتور نور علي املاجستري، عميد كلية  فضيلة .2

 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية. مملوءة احلسنة املاجستري،فضيلة الدكتورة  .3

مشرف هذا البحث اجلامعي الذي  ،الدكتور نور اهلادي املاجستريفضيلة  .4

 أرشدين ووجهين يف كل مراحل إعداد هذا البحث.

 .الرتبية والتعليممجيع األساتذة املعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم  .5



 د
 

 الذين يشجعواين دائما. صغرياتن احملبوبة،ي اأختوالدي احملرتمني و  .6

  احملبوبنييتُأَسر   مجيع .7

 .2111أصدقائي يف قسم تعليم اللغة اللغة العربية  .8

هللا أن جيزيهم أحسن اجلزاء  تطاع اجلزاء على مساعدهتم إال الدعاء عسىسما ا

 ويزيدهم املن والفضل، آمني اي رب العاملني.

 

 ***جزاكم هللا خري اجلزاء*** 

 

 2115مايو21ماالنج،

 الباحث  

 

 نور فؤادي رمحن
11151116 

  

 



 ص
 

 حمتوايت البحث
 أ  ................................................................. استهالل
 ب  .................................................................. اإلهداء

 ج  ..................................................... كلمة الشكر والتقدير
 و  ............................................................ تقرير املشرف

 ز  ......................................... رئيسة قسم تعليم اللغة العربية تقرير
 ح  ........................................ عميد كلية علوم الرتبية والتعليمتقرير 

 ط  ................................................... مواعد استشارة املشرف
 ي  ........................................................ جلنة املناقشة تقرير

 ك  ............................................................ شهادة اإلقرار
 ل  ............................................ ابللغة العربيةمستخلص البحث 

 ن  .......................................... اإلجنليزيةمستخلص البحث ابللغة 
 ع  ........................................ ندونسيةستخلص البحث ابللغة اإلم

 ص  .......................................................... حمتوايت البحث
 ش  ............................................................ قائمة اجلداول

      ت  ............................................................. رقائمة الصو 
 اإلطار العامالفصل األول: 

 1  ..................................................... خلفية البحث .أ
 6  ..................................................... أسئلة البحث .ب
 6  ................................................... أهداف البحث .ج
 6  ........................................... املوصفات املتوقع للمنتاج .د
 7  ...................................................... أمهية البحث .ه
 7  ......................................................... اإلفرتاض .و



 ق
 

 7  ............................................. حدود البحث والتطوير .ز
 8  ................................................ حتديد املصطلحات .ح
  9  ................................................... الدراسة السابقة .ط

 اإلطار النظاري: ثاينالفصل ال
 11      ........................................................... املفردات .أ

 11  ..................................................... أنواع املفردات .1
 11  .............................................. مفهوم تعليم املفردات .2
 12  ............................................. أهداف تعليم املفردات .3
 13  ............................................... طرق تعليم املفردات .4
 13  ............................................ تعليم املفردات  أساليب .5

 14  ..................................................... الوسائل التعليمية .ب
 15  ............................................ الوسائل التعليمية مفهوم .1
 16  ............................................. انواع الوسائل التعليمية .2
 18  ............................................ هدف الوسائل التعليمية .3
 19  .................................... فوائد استخدام الوسائل التعليمية .4
 22  ..................................... الوسائل التعليمية  كيفية إختيار .5
 22  ............................................. أمهية الوسائل التعليمية .6

 25  ..................................................... التعليميةاأللعاب  .ج
 25  .............................................. التعليميةتعريف اللعبة  .1
 26  ........................................... يميةلخصائص اللعبة التع .2
 27  ...................................................... اللعبة اللغوية .3

 28  ...................................................... د. مكروميداي فالش
 



 ر
 

 منهجية البحثالفصل الثالث: 
 29  .............................................. مدخل البحث ونوعه .أ

 29  .................................................. إجراءات التطوير .ب
 31  ..................................................... طريقة التجربة .ج
 31  .................................................... أدوات البحث .د
 32  ................................................... مصادر البياانت .ه
 32  ............................................. أسلوب حتليل البياانت .و

 عرض البياانت و حتليلهاالفصل الرابع: 
 37  ........................................... حتليل احلاجة واملشكالت .أ

 37  .................................................... مجع البياانت  .ب
 38  .................................................... ج. تصميم املنتاج

 56  ................................................ د. التحكيم عن اخلرباء
 57  ............................................... ه. اإلصالحات األوىل

 61  .................................................... و. التجربة املبدائية
 63  .................................................... ز. التجربة امليدانية

 خامتة البحثالفصل الرابع: 
 66  ..................................................... نتائج البحث .أ

 67  ................... االستخدام، والنشر، وتطوير املنتاج اإلضايف اقرتاحة .ب
 67  ............................................. اقرتاحة االستخدام .1
 67  .........................................................النشر .2
 67  .......................................... تطوير املنتاج اإلضايف .3

 68  ............................................................. قائمة املراجع
 املالحق



 السرية الذاتية

 املعلومات الشخصية .أ

 نور فؤادي رمحن:    االسم
 جرهان الدين:    اسم الوالد

 لطيفة:    اسم الوالدة
 ديسامبري 3، ابلنكاراي:   مكان واتريخ الوالدة 

 ، كاملنتان الوسطىكارايابلن:    العنوان
 038193347080:    رقم اجلوال

  fuadyrahman03@gmail.com :  الربيد اإليليكرتوين
 

 املراحل الدر اسية .ب
 السنة املستوى الدراسي رقم
 5008-7444 الوسطى كاراي، كاملنتانابلن لنكاياإلسالمية املدرسة اإلبتدائية   .7

 تانكاملنالفالح ابجنار ابرو،  املدرسة املتوسطة اإلسالمية   .5
 5003-5008 اجلنوبية

 كاراي، كاملنتانابلناملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   .3
 الوسطى

5003-5077 

9.  
جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، كلية 

 5078-5077 علوم الرتبية والتعليم، قسم تعليم اللغة العربية
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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 مقدمة .أ
هي شيئ مهمة. تيدأ  نجنييةاأللغة ال، دراسة اصة، يف إندونيسيا خيف عاملنا احلاضر

 العربية أواللغة  إما ،اجلامعية املرللة روضة األطفال لىتملرللة اب األنجنيية تعلم اللغة
هو  ألن تعلم لغة أنجنيية الصغرية ذمن يوصى به تعلم اللغة األنجنيية .وغري ذالك اإلجنليزية

 .لغة األنجنييةال ابستخدام األدبو  األخرى  العلوم على عرةةمل اجلسر
ليها يف القرن السابع اللغة العربية منذ دخول اإلسالم إلقد عرف أهل أندونسيا 

وبفضل هذا االلتكاك ونتيجة العتناق  1التجار العرب املسلمني.امليالدي مع قدوم 
تنيأو احلرف العريب لكتابة اللغة املالوية اليت كانت سائدة يف كل أحناء  اإلندونيسني لإلسالم

األرخيل، وسعوا لتعليم أبنائهم اللغة العربية، وبذلوا يف هذا الصدد نجهدوا عظيمة ومقدرة يف 
 2وما زالوا يفعلوا ذالك مبهة ال تعرف الكلل و امللل. تعليم احلكومي و األهلي

أن اللغة العربية من لغة عاملية. اللغة العربية لغة مشهورة يف أحناء العامل. تيدأ تعلم 
يعلم اللغة العربية  يف إندونيسيااجلامعية.  املرللة روضة األطفال لىتيف املرللة اللعربية  اللغة

ية. بل اليوم ي اللغة العربية يف املدارس احلكومية، ألن اللغة يف املدارس واملعاهد اإلسالم
 العربية هي لغة مهمة. 

يعلم املفردات تعلم اللغة العربية مهم لفهم النصوص، ولإلتصال الشفوي والكتابة. 
علم املفردات هي مهم نجدا يف تعليم اللغة العربية، ألهنا من إلدى من تعليم اللغة العربية. ي

                                                           
م. الكفاءة يف تعيري الكتايب لطالب الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج. رسالة  2002زيد بن مسري. 1

 .  73غري منشورة مقدمة إىل قسم الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج. ص.  -مانجستري
 11. ص. UIN Press:املنمج تعليم اللغة العربية و تطييقة علي مهارة الكتابة. ماالمج م. تطوير 2010أوريل حبرالدين.  2
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اإلبتدائية ييحيث عن املفردات. املفردات هو من يف املرللة يعلم اللغة العربية  اللغة.العناصر 
ومع ذالك ةإهنم يتفقون على أن  7عناصر اللغة املهمة يف استخدام اللغة سفواي أو حتريراي.

 4تعلم املفردات مطلب أساسي من مطالب تعلم اللغة الثانية و شرط من شروط إنجابتها.
تعد تنمية الثروة اللفظية هدةا من أهداف أي خطة لتعليم اللغة األنجنيية، ذالك أن 
املفردات هي أدوات محل املعىن كما أهنا يف ذات الوقت وسائل للتفكري، ةياملفردات يستطيع 
املتكلم أن يفكر مث يرتنجم ةكره إىل كلمات حتمل ما يريد. و عادة ما تكتسب املفردات يف 

 5يف اللغة األنجنيية من خالل مهارات االستقيال وهي االستماع والقرأة. اللغة العربية
تعلم املفردات شيء مهم، ألهنا يسهل ااشخص يف تعليم مهارات اللغة. أن تعليم 
املفردات عمل شاق. ال ميكن  ان أيمر املدرس التالميذ حبفظ كل املفردات املونجودة يف 

استخدام املدرس  ب مشكالت يف تعليم املفردات،الكتاب بدون الوسيلة. يشعر هؤألء الطال
طريقة احلفظ. ليس له الوسائل اليت تساعد يف تعليمها. ويشعر الطالب امللل والكسل يف 

 تعليمها.
ويف الواقع أن تدريس اللغة العربية مل ينجح جناها ابهرا. ةمن املشكالت يف تدريس 

يف  اللغة العربيةتعليم  نومن املعلوم أ 6.املنهجو اللغة العربية ما يتعلق ابملتعلم واملدرس 
اللغة تعليم يف شكالت امل والدة من .أو املشكالت العديد من الصعوابت تشهد إندونيسيا

القوة اليت  الداةع هوعند مولياس ا. الداةع تعلم اللغة العربيةهتمام و اإل عدم ونجود يه العربية
 3.عاليةال الداةعم لديه ألن. ستجد الطلية يف التعلم معني هدفإىل  ونجود السلوك إىل أتدي

                                                           
3Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, )Malang : UIN Press, 2010), hlm 23. 

م(  1191املنظمة اإلسالمية والعلوم والثقاةة،  ، )مصر :تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ومناهجه و أساليبرشدى أمحد طعيمة، 4 
 .117ص. 

طرق تدريسه، )اململكة العربية السعودية : نجامعة أم القرى، -مدخله-تعليم اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى أسلييهحممود كامل الناقة، 5 
 169، م( 1195

 51ص. )مUIN Press   2010ماالمج (.علي مهارة الكتابة تطوير املنمج تعليم اللغة العربية و تطييقة .أوريل حبرالدين6

7Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003) hlm : 112 
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 ابستخدام اللغة العربية ميتعليف ال يةلطلوالداةع ل هتماماالزايدة من احللول ل لاحل
يف  مادور هية وسائل التعليمالومن املعلوم أن  .املناسية التعليم ية و طرايقةالتعليم وسائلال

، تعليم اللغة األنجنيية عموما .وسائل التعليم استخداميف  دور مهم له املدرس. ميعملية التعل
 .خاصة واللغة العربية

الناس  جتعل قد اليتتشيع ال و طرياخلعمل ال هو تعلم لغة أنجنييةعند إليس، 
قادرا  الشخص أن يكون الظروف اجلديدةيناء لهو حماولة  نجنييةاأللغة التعلم  ألن .ابإللياط

تعلم لغة يف   تشيعال جتنب للاحل والدة من. لغة أنجنيية مع صالبالتواصل التفاعل و  على
 املواد التعليمية بنيلتعليمية واسطة وسائل ا. أن ال9لتعليميةوسائل اال هو استخدام أنجنيية

إىل تركية  رأثتة و مناسيا صحيحالتعليمية وسائل اال املدرساختار واستخدم  إذا ، املدرسو 
 حتصيل عملية التعليم.

 املدرسيكون  ميكن أن نجدا، ةمهماستخدمت الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة 
، السمعية وسائل، لعاب اللغةلأ أو، بطاقةمنها  .اللغة العربية لتعليملتعليم اختيار وسائل ا

 .التكنولونجيا علىلتعليمية املينية وسائل ا، السيما الاليصرية والسمعية وسائل
 ان ألطفال إىل اآلابءا يستطيع التكنولونجيا، هو عصر يف عاملنا احلاضر

 ىلإ ديه أتهذو  غري ذالك.و  واهلواتف الذكية لشيكة الدوليةوا احلاسوبما إ ،واهاستخدمي
يف  استخدمت اليت التكنولونجيا على املينيةلتعليمية وسائل اال ، كثري منلتعليميةوسائل اال

 . ميالتعلعملية تركية حتصيل  هتدف إىل .واجلامعاتات رساملد
مثل احلاسوب  التكنولونجياهاز اجل كيفية استخدام، استطاع وعرف األطفال  اليوم

التنموي،  يةعلم النفسليف ا .معظمها للعب استخدم ولكن .والشيكة الدولية اهلاتف الذكيو 

                                                           
8Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang : UIN Press, 2009) hlm: 19 
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 تعاونت إذا، هذه النظرية عرض 1.اللونألب للعب و ا تفضل 12-6يف السن األطفال 
 . لألطفال إىل تركية حتصيل عملية التعليم رأثتة مع لعية التعلم

التعليم اللغة العربية لألطفال، ال سيما  يف وسائل اللعيةسينيغي أن يستخدم املدرس 
من األطفال اللعية مبا يتعلق ألب  و تفضل. اليوم التكنولونجيا علىاملينية  وسائل اللعية

 .لتكنولونجيااب
يستطيع كثري من الربامج ان يصنع الوسائل التعليمية اإلبداعية، منها مكروميداي 

يستطيع صناعة الوسائل التعليمية  ةالش. مكروميداي ةالش إلدى من الربامج الذي
 اليياين، والصورة، والنص، والصوت، اإلبداعية. املزية من مكروميداي ةالش منها من انلية

اإلستخدام يف احلاسوب واهلواتف  تطيع لصيل من هذا الربانمجورسوم املتحرك، واللون. يس
وغري والفيديو املتحركة،  العرض التقدميي، واللعية، هلذا الربانمج معظمها نتيجةالذكية، 

   .ذالك
 يعطياليت  اللعية ليست ولكن اللعية. هي الوسيلة من الوسائل التعليمية  يف تعليم

 هي التعليمية اللعية تكوناألساسية  احلصائص. التعليمية الوسيلة اللعية لكن ،الطالب متعة
 والكفاءة يف عملية التعليم. الفعالية و االستعمال قيمة لديها يلعب الطالب لعية عندما

اللغوية من أةضل الوسائل اليت تساعد كثريا من الدارسني على مواصلة  و األلعاب
تلك اجلهود ومساندهتا، والتخفيف من راتبة الدروس ونجفاةها. توةر كثريا من األلعاب جماال 

كما أن بعضها ال حيقق شيئا   –مثلها يف ذلك مثل التدرييات املعروةة  -واسعا يف التدريب 
 .10يذكر

                                                           
9 Andang Ismail، Education Games (Yogjakarta : Pro-U media, 2009) hlm.13 

  .1-9ص: )اململكة العربية السعودية -دار املريج : الرايض(األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األنجنيية،انصف مصطفى عيد العزيز، 10
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اللعية تصنف  ي طريقة من الطرائق اللعية التعلمية بواسطة اللعية.اللعية التعلمية ه
تعلموها.  اللغوية اليت املهارات التطييق توةري هدف الطالب والتعلمي التدريس يف التعلمية

 .مياشر غري أو مياشر بشكل الدراسة مبضمون تصنف اللعية التعلمية اللعية التعلمية و تتعلق

االستماع، ) اللغة مهارات وممارسة املتعة على احلصول إىل اللغوية هتدف اللعية
 لصل اللعية إذا. اللغة )املفردات و الرتاكيب( وعناصر (واألدب الكتابة، القراءة، الكالم،

عناصر اللغة، ةهذه اللعية ليست اللعية  أو اللغوية للمهارات ال أتيت  تدرييات ولكن متعة،
 ال ليسله متعة، ولكن عناصر اللغة، أو اللغوية املهارات لتدريب النشاط يهدف وإذا. اللغوية
حتصل  األنشطة هذه حتتوي إذا اللغوية اللعية سمىوهكذا ت  .لغوية لعية النشاط هذا يسمى
 11اللغة. عناصر أو اللغة مهارات وممارسة املتعة

اللغوية.  وسائل اللعيةمن اةضل الوسائل اليت تساعد تعليم املفردات ألطفال هو 
 التعلم تعاوناليت ت اإلختيار التفاعلي التكنولونجيا علىاملينية اللغة  وسائل اللعيةاليالث  قرتحي

ميكن أن اليت  التكنولونجيا على. ألن هذه الوسائل املينية اللغة العربيةيف تعليم  مع لعيةهبا 
 ازالة قادرة على يستخدم الطالب يف تعليم املفردات ويلعب هبذه الوسائل.  هذه الوسائل 

ة نجدا يةعالو عموما وتعليم املفردات خاصة.  اللغة العربيةيف تعليم  الطالب اهتمام إاثرةو  امللل
 . يف التعلم

يف تعليم املفردات  اإلختيار التفاعلية اللغوية ذالك يستخدم اليالث الوسائل اللعيول
التعليم العربية عموما يف تفاعلية يف عملية كون هذه اللعية اللغوية مناسيا و لألطفال، لىت ت

 تعليم املفردات خاصة.
هبذه اللعية اللغوية يف تعليم املفردات يستطيع ان يساعد الطالب يف تعليم املفردات. 

 ملألن هذه الوسيلة تساعد الطالب ةهم املفردات إبنجابة السؤال يف هذه اللعية اللغوية، و 

                                                           
11Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif  Dalam Belajar  

Bahasa Arab, (Yogjakarta : Diva Press, 2011) hlm.32-33. 
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ذه السؤال ةونجب على الطالب ان حيفظ املفردات ةقط. اذا اراد الطالب ان جييب يف ه
. من يفهم املفردات حيفظها. 2017يفهم املفردات مجيعا يف الكتاب اللغة العربية ابملنهج 

 سينيغي الطالب ان يفهم ال حيفظ املفردات يف تعليمها.
وسائل يف  ابتكار عدم هو ،التعليم حتصيل عملية إىل أقل من تؤدي اليتعامل ال

ولذاك  12.. وهذا أيثر اىل الطالب يف عمليةالتعليمنجدا التعليم مملةأن وسائل  لىت التعليم
 ةالش ماكروميدايعلى املينية اإلختيار التفاعلي لعية تطوير وسائل  " ييحث اليالث عن

 .لتعليم املفردات لألطفال"
 ب. أسئلة البحث

 ب عن هذه األسئلة االتية :لالل هذا اليحث يريد اليالث أن جي من
 ؟لألطفال لعية اإلختيار التفاعليوسائل عملية الصناعة من  كيف .1
تعليم املفردات ل لعية اإلختيار التفاعليوسائل  ام هذهستخداملدرس يف ا كيف رأي .2

 ؟ألطفال
 ج. أهداف البحث 

  : عن الألمور التالية عرةةحياول هذا اليحث امل
 .لألطفال لعية اإلختيار التفاعلي وسائل عملية الصناعة من معرةة  .1
تعليم املفردات ل لعية اإلختيار التفاعليوسائل   رأي املدرس يف استخدام هذهمعرةة  .2

 .ألطفال
 جللمنت د. املوصفات

املنتاج املتوقع من هذا اليحث ان تونجد الوسائل التعليمية املناسب لألطفال يف تعليم 
. الذي يستطيع جتنييب امللل والكسل املفردات، والوسائل التعليمية املينية ابالتكنولونجيا

                                                           
12mulyana dan marlon leong, Tutorial Membangun Multimedia Interaktif – Media Pembelajaran, 

(yogjakarta : Universitas Atma jaya,2009) hlm.3 
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واهناض الداةع واإلهتمام يف تعليم اللغة العربية، وتعليم املفردات خاصة. ليت عملية التعليم 
 ةعال. 

 املوصفات من هذه املنتاج او الوسائل اللعية اإلختيار التفاعلي كما ايىل :
 حيتوي املواد على املفردات. .1
 التفاعلي الوسائل التعليمية املينية على .2
 وسائل اللعية مناسيا لألطفال يف تعليم املفردات .7
 وسائل اللعية األسئلة لتعليم املفرداتحيتوي  .4
 وسائل اللعية النص، والصورة، والصورة املتحركة، ولألصواتحتتوي  .5
ليت  windows 98وسائل اللعية ابحلاسوب املنظومة يستطيع استخدام  .6

 املنظومة التحديث
 ية البحث. أمهه

 إن ةوائد اليحث ةيما يلي :
 (. الفوائد النظرية1

 أن تكون مداخلة معلومات تعليمية  اليت تتعلق بتعليم املفردات .1
 متكن الدارسني من التفكري املنظم على تسلسل و ترابط األةكار .2

 (. الفوائد التطيقية2
اإلختيار اللعية وسائل الستخدام : ان تكون منونجا للتعليم املفردات اب . للمدرس1

 التفاعلي.
 : أن توةر ثورة مرانجع الدراسة ملكتية اجلامعة. . للجامعة2

 اإلفرتاض. و
 كما اييل :ير  و اإلةرتاض من هذا اليحث التط

 طفال.اللعية التعليمية لأل وسائل لعية اإلختيار التفاعلي مناسب خبصائص .1
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 وسائل لعية اإلختيار التفاعلي ةعال يف تعليم املفردات. .2
 البحث والتطوير حدود. ز

 كما اييل:  لدود اليحث والتطويرئل لعية اإلختيار التفاعلي لديها احلدود. و تطوير وسا
اللغة العربية األسئلة يف هذه وسائل لعية اإلختيار التفاعلي مأخوذ من الكتاب  .1

 للفصل الرابع. 2017ابملنهج 
التفاعلي يف احلاسوب. ال ميكن استخدامها يف  استخدام وسائل لعية اإلختيار .2

 اهلاتف الذكي.
استخدام وسائل لعية اإلختيار التفاعلي حمدود على  يف حبث التطوير يف التحكيم .7

 .اخلرباء، خيري املضمون، وخيري الوسائل التعليمية، وخيري التصميم
التفاعلي حمدود على  استخدام وسائل لعية اإلختيار التجربة يف حبث التطوير يف .4

املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة دار الفالح املدرس والطلية للفصل الرابع يف 
 ةونورانجا.

 . حتديد املصطلحاتح
ّرف يعيل اليحث سوف ستخذم يف هذا اليحث عدد من املصطلحات، و لتسهي

 : املصطلحات املستخدمة كما يلي اليالث
 اإلختيار التفاعلي لعية. 1

 .اإلندونيسية و اإلجنليزية معظمها ولكنالدولية  شيكةكثري يف   اللعيةهذه 
املفردات.   ميتعل يف متخصص وهو العربية، النسخة مع للعيةا هذه اليالثسيجعل 

 لغةلكن ب .األخرى امليارايت عن كثريا خيتلف ال هو اللعية هذه يف اللعب كيفية
 معىن يسألالسؤال الذي ك هنا ،املفردات لوايل على حتتوي اللعية هذه. خمتلفة
 اىل التقسيم وهذا. السؤال يف لصورةاملفردات ابو  ابلعكس، واإلندونيسي  إىل العربية

 .الصعية 15-11و املتوسطة، 10-6 بسهولة، 5 -1 األسلئلة. األسلئلة 15
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 املكروميداي ةالش .2

ةالش هو برانمج على شيكة الدولية الذي يستخدم كثريا إلبداع  املكروميداي
الشيكات التفاعلية و الرمسية وهو يساعد كثريا يف الشيكة الدولية لعرض الرسوم 
املتحركة و تصميمها اجليد لىت تكون عرضا نجيدا.و كذالك األنجهزة يف مكروكيداي 

 ةالش تساعد كثريا يف صنع الشيكة اجليدة و اجلودة.
 الدراسة السابقة. ط

 قيل اليحث عن املوضوع طالع اليالث بعد اليحوث اليت تعينه :
( ابملوضوع تطوير وسيلة تعليم اإلختيار 2017قامت اليالثة سييت انفية النساء ) .1

كمصدر التعلم املستقلي   9التفاعلي النحوى أتسيسا على مكروميداي ةالش 
نجامعة اإلسالمية احلكومية  الثامن.ابملدرسة املتوسطة ابن القيم اإلسالمية للصف 

 يوكجاكرات.
يهدف هذا اليحث معرةة تطوير وسيلة اإلختيار التفاعلي النحوى لدى 
الطالب ابملدرسة املتوسطة ابن القيم اإلسالمية للصف الثامن للينني. ومعرةة صاحل 

  .وسيلة اإلختيار التفاعلي النحوى
الذي يتكون من مخس  ADDIEيستجدم اليالث يف هذا اليحث طرز 

 .مرالل وهي : التحليل والتصميم والتطوير والتحقيق والتقييم
نتائج هذا اليحث من اخلرباء و التالميذ مأخوذ من اإلستيانة نتيجته من 

. وأما اإلستجابة 19،59هذه الوسائل التعليم "نجيد نجدا" على النسية املئوية %
إلختيار التفاعلي النحوى. وهذه لوسيلة ا 19،19طاليا ةهي % 22املستلمة عند 

 الوسائل التعليم اإلختيار النحوى صاحل ويصيح مصادر التعلم املستقلي للطالب.
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 Who Want“ابملوضوع تطوير وسائل اللعية ( 2017قام اليالثة رخيصة املكرمة ) .2

To Be A Millionaire”  لى كفاءة تقييم التحصيل ع ةالش ماكروميدايعلى املينية
 نجامعة احلكومية مباالنج. الدراسي لتالميذ الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة. 

ابستجدام وسائل  معرةة كفاءة تقييم التحصيل الدراسييهدف هذا اليحث 
. ومعرةة ةالش ماكروميدايعلى املينية  ”WhoWant To Be A Millionaire“اللعية 

 الوسائل اللعية.ةعالية من هذه 
 (R&D)نوع من أنواع اليحث التطويري يستخدم اليالث يف هذا اليحث 

يستطيع بطريقة املوازنة بني احلال قيل و بعد استعمال الوسائل التعليمية أي  
(Before-After) 

نتيجته من هذه الوسائل  نتائج هذا اليحث من اخلرباء مأخوذ من اإلستيانة
. ونتيجة من اإلختيار القيل واليعد 16،9التعليم "نجيد نجدا" على النسية املئوية %
 .  19الطالب "نجيد نجدا" على النسية املئوية %

والفرق يف دراسة السابقة مع ييحث اليالث تطوير الوسائل اللعية يف تعليم 
ث التطويري عند بروغ وغرل املفردات لألطفال. ويف منهج اليحث يستخدم اليال

(Brog And Gall) ويهدف اليحث معرةة ةعالية من انلية مستخدم من هذه .
 الوسائل اللعية. 
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 الثاينالفصل 
النظرياإلطار   

 املفردات .أ
 املفردات أنواع .1

كلمة عرفها اإلنسان أو " يف اللغة اإلجنلزية هي مجع الvocabulary"املفردات أو 
الكلمة اليت تتكون ، أن املفردات هي مجع  Hornعنصر من عناصر اللغة. راء اجملتمع و 

أّن قدرة  Valletاملفردات هلا دور مهّم يف استيعاب املهارات األربعة كما قال منها اللغة. و 
اإلنسان لفهم املهارات األربعة متعلق ابستيعابه يف املفردات. مع ذلك أّن تعليم اللغة ال 

 14يتوقق بتعليم املفردات فقط.
 داتمفهوم تعليم املفر  .2

ليست القضية يف تعليم املفردات أن يتعلم الطالب نطق حروفها فحسب، أو 
فهم معناها مستقلة فقط، أو معرفة طريقة اإلشتقاق منها،أو جمرد وصفها يف تركيب 
لغوي صحيح. إن معيار الكفاءة يف تعليم املفردات هو أن يكون الطالب قادرا على هذا  

ن هذا كله أمهية، أال وهو قدرته على أن يستخدم كله ابإلضافة إىل شيء اخر ال يقل ع
الكلمة املناسبة يف املكان املناسب. ماذا جيدى لو حفظ الطالب عددا من الكلمات 

 اليت ال يعرف كيف يستخدمها؟
إن حماولة تقومي برانمج يف تعليم العربية كلغة اثنية يف ضوء عدد الكلمات الذي 

ل ومضيعا للوقت و اجلهد، وال طائل حتته. إن حفظها الطالب يعترب عمال غري علمي ب
املعيار احلقيقي لتقومي هذا الربانمج ميكن يف عدد املواقف اليت يستطيع الطالب اإلتصال 

                                                           
14Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, ( Malang: UIN Press, 2011) Hlm. 61 
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منها ابلعربية، وعدد األمناط و الرتاكيب اليت يسيطر عليها و يستطيع استخدامها 
 15ابلكفاءة.

لذلك أيضا على املعلم أن يعتمد على املعلم أن يعّد املفردات املناسبة للطالب. 
 ابألساس و املقياس الواضحة. أما األساس يف اختيار املفردات وهي :

 (، اختيار املفردات شائعة االستخدام. frequencyالتواتر ) .1

(، اختيار املفردات شائعة االستخدام يف بالد العرب rangeالتوزع أو املدى) .2
 املتعددة. 

 اختيار املفردات و معناها املعينة.(، avalabilityاملتاحية) .3

 (، اختيار املفردات املشهورة.familiarityاأللفة ) .4

 (، اختيار املفردات املستخدمة يف جمال متعددة.coveregeالشمول ) .5

 األمهية، اختيار املفردات احملتاجة املستخدمة. .6

 16العروبة، اختيار املفردات ولو كان فيه مقارنة يف اللغة األجنبية. .7

 ف تعليم املفرداتأهدا .3

 أما األهاف العامة يف تعليم املفردات كمايلي :
 ملعرفة املفردات اجلديدة إىل الطالب إما من القراءة أو فهم املسموع. .1

تدريبات للطالب يف تلّفظ املفردات جيدا ألن التلفظ اجليدة يرشد إىل مهارة  .2
 الكالم و القراءة اجليدة.

 لفهم معاين املفردات. .3

 17استخدام املفردات يف القراءة أو الكتابة.قدر على  .4
                                                           

مصر: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم و الثفافة (تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهحه و أساليبه.رشدي أمحد طعيمة، 15
  114 .ص )1191ايسيكو، 

16Bisri Mustofa dan Abdul Hamid، Metode & StrategiPembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN 

Press,2012) hlm. 69 



11 
 

 

 طرق تعليم املفردات  .4

أما اخلطوات و الطرق يف تعليم املفردات أو خربات الطالب يف معرفة معاين 
 املفردات أو احلصول عليه يذكرها فيما يلي :

 استماع املفردات (1

وهذه اخلطوة األوىل. يستمعو ن الطالب املفردات من املعلم مرتني أو ثالث 
مرات حىت يستطيعون ابستماع جيد. وهذه اخلطوة مهّم ويؤثر إىل الكالم و 

 الكتابة. 
 اعتبار املفردات (2

اعطاء الفرصة على الطالب لتلفظ الكلمة املسموعة، وهذا يساعد الطالب 
علم أن يهتم هبذه املرحلة اهتماما هاما ألن لذكره على طول الزمان. وعلى امل

 اخلطيئة يف التلفظ الكلمة يؤثر إىل اخلطيئة يف الكتابة. 
 اكتساب معاين املفردات (3

اعطاء معاين املفردات إىل الطالب بغري ترمجته، إال يف وقت ضرورية. يقال 
املعلم و  هذه االقرتاح ألن حينما استخدم املعلم لغة األم، مل خيرتع اإلتصال بني

 19الطالب ابللغة العربية وسوف نسي الطالب على زمن قصري.
 . أساليب توضيح معىن املفردات5

 . بيان ما تدل عليه الكملة إببراز عينها أو صروهتا إن كانت حمسوسة. )قلم(.1
 .  متثيل املعىن )فتح الباب(.2
 . لعب الدور )مريض يشكو من بطنه(.3
 . ذكر املتضادات.4

                                                                                                                                                                      
17Syaiful Mustofa، StrategiPembelajaran Bahasa Arab Inovatif. (Malang: UIN Press, 2011) hlm. 63 
18Ahmad Fuad Efendy. MetodologiPengajaran Bahasa Arab. )Malang: Misykat ,2012( hlm.129-130 
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 املرتادفات.. ذكر 5
 .تداعي املعاين )للعائلة تذكر الكلمات : زوج وأوالد وأسرته(.6
 . ذكر أصل الكلمة و مشتقاهتا.7
 . شرح معىن الكلمة ابلعربية.9
 . إعادة القراءة وتعددها يساعد يف معرفة املعىن أكثر.1

 11. البحث يف القاموس.11

 الوسائل التعليمية .ب
ة من أجهزة ومعدات ا ابلكثري من الوسائل التعليميإن التكنولوجيا احلديثة قد زودتن

تسهيل عملية االتصال بني املعلم والدارس، خاصة يف احلاالت اليت التتمكن ومواد تساهم ف
فيها اللغة وحدها من القيام هبذا العمل ابلكفاءة املطلوبة. مع أن هذه الوسائل التقنية لن 

بواي، إال ستعمل على تطوير وحتسني أداته إذا ختلق ابلضرورة من املعامل العادي عمالقا تر 
 20.توفرت لديه املهارات الكافية لكي يسخر هذه األدوات لفائدة عملية التعليم

حصول  يف استخدامالتجديد جهود  تشجع التكنولوجيا و يف جمال العلومير التطو و 
 استخدام األدوات اليت لتكون قادرة على يطلب املعلم .التعليم والتعلمعملية  التكنولوجيا يف

 .تطلبات العصروفقا ملتطوير األدوات و  أن هذه وأنه من املمكن ااملدرسة، ميكن أن تقدمه
 من أجل ضرورةهي بل البسيطة و الرخيصة  داةاأل استخدام على األقل ميكن للمدرسني
 .التعليم والتعلمعملية  يفرجوة امل حتقيق األهداف

                                                           

 71-71م( ص. 2911،)دون املدينة : دون املطبع، إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن ابن إبراهيم الفوزان، 19 

( . 1196)الرايض: دار املريح،  معامل اللغات وأثرها يف تنمية املهارات اللغويةصاحل عبد اجمليد العريب وعبد العزيز حممد العقيلي، 10
 11ص: 
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أن تكون  املعلم، يطلب من األدوات املتاحة استخدامقادرة على  وابإلضافة إىل كوهنا
املهارات  تطوير أن تكون قادرة على املعلم، يطلب من األدوات املتاحة تطوير قادرة على

 التعليم.وسائل  من همل يتوفر كان   إذاالتعليم وسائل  من هتااستفاد اليت من
 مفهوم وسائل التعليمية. 1

ميكن أن نقول أبن -Technique الوسائل التعليمية لغة هي من " الوسيلة 
الوسائل التعليمية هي كل أداة يستخذمها املعلم لتحسني عملية التعليم، وتوضيح معاين  
كلمات املعلم، أي لتوضيح املعاين وشرح االفكار وتدريب الدارسني على املهارات 

رس القيم، دون االعتماد االساسي من جانب واكساهبم العادات وتنمية االجتاهات وغ
 21املعلم على استخدام االلفاظ والرموز واألرقام.

 .'مقدمة' أو 'املتوسط'، 'الشرق'لغة اليت تعين ، الالتينيةالوسائلهي من اللغة كلمة
حتمل وسائل ال إذا 22.رسالةمن املرسإلىل املتلقيللرسالةالوسيطأو هوال وسائلالابللغة العربية

و ذالك  التدريسحتوي األغراض  أو التعليمية أغراض هتدف إىل علوماتاملأو لة رساال
 23يسمي الوسائل بوسائل التعليمية.

هو أي  على نطاق واسع الوسائل التعليمية .الوسائل التعليمية فهم لدي بعض
واملهارات  املعرفةكتساب للطالب ال  يتيح الفرصة احلدث الذي أو املسألة،، شخص

لكن ميكن أن ، و فقط ليس األشياءالتعليم وسائل  هذا التعريف، بدءا من .املواقفو 
 وسيلة هي الوسائل التعليمية، الضمينلتعليم وسائل ا فهم .التعلم وأحداث اإلنسانيكون 

 لتحقيق التعليم والتعلمعملية  دورا يفسكون الذين مي املستخدمة املعلمني غري شخصية

                                                           
 41، ص: 1191وسائل تدريس اللغة العربية، القاهرة : عبد اجمليد سيد امحر منصور،21

22Azhar Arsyad,  Media Pengajaran,(Jakarta :  Raja Grafindo Persada) hlm. 2 
23Ibid. hlm. 3 
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أو  والصور الرسومات أدوات لتعليم هيوسائل امتيل ان  فكرةال فإن ذالكوب .هذا اهلدف
 24.أولفظية، املعلومات البصريةإعادة بناء اللتقاط و  اإللكرتونية الرسومات

 التعليمية انواع الوسائل .2

 الوسائل املستخدمة يف تدريس اللغة العربية نوعان :
 وسائل حسية (1

وهي ما تؤثر يف القوى العقلية عن طريق االدراك احلسى، عندما يعرض املدرس 
نفس الشيء أو منوذجا له أو صورته. ومن األمثال الوسائل احلسية لتدريس اللغة 

 العربية، وهي: 
 ذوات األشياء : تستخدم يف دروس التعبري. كعرض زهرة أو مثرة أو ساعة. .أ
دروس التعبرياألانشيذ أو اإلمالء أو مناذج جمسمة : تسخدم الوسيلة يف  .ب

 القراءة. كنموذج لطائر أواحليوان.
الصور : وتستخدم كالنماذج يف دروس التعبري أو القراءة واألانشيذ. كما  .ت

ميكن استخذامها يف التصوير األديب لتوضيح املعىن واألفكار اليت يتضمنها 
 بيت الشعر أو النص األديب.

 داول توضيح بعض القواعد النحوية أو اإلمالءاأللواح املوضوعية : وحتل ج .ث
السبورات : وتستخدم لألمثلة والشرح والرسم وعرض النماذج اجليد يف اخلط  .ج

 وتنظيم اإلجاابت واحلقائق املعلومات الكثري من دروس اللغة.
البطاقات : وتستخدم يف تعليم القراءة للمبتدئني ويف احلديث عن التدارب  .ح

 الرتبوية.

                                                           
24Op. Cit. Abdul Wahab Rosyidi، Media Pembelajaran Bahasa Arab. . . hlm. 26 
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ستخدم الوحات الرملية لتعليم القراءة، وكذالك اللوحات الوبرية اللوحات : ت .خ
 لتثبت فوقها مناذج احلروف والكلمات والعبارات.

 وسائل لغوية(. 2
وهي ما تؤثر يف القوى العقلية عن طريق األلفاظ عندما يعرض املعلم األمثلة  

دريس اللغة العربية، أوالتشبيه أواألضداد أواملرادفات. ومن األمثال الوسائل اللفظية لت
 وهي :
األمثلة : فالكثري من احلقائق تظل غامضة وغري مفهومة حىت يعرض املثال  .أ

 هلا، فتستبني معاملها.
الشرح : وتستخدم إليضاح معاين املفردات واألساليب يف دروس القراءة  .ب

 والنصوص وحنوها.
الدارسني أبفكار القصص واحلكاايت : وأثرها كبري يف تنمية اخليال، وتزويد  .ت

 25واملفردات واألساليب.
 وسائل اللعبة اللغوية(. 3

اللعبة تصنف  هي طريقة من الطرائق اللعبة التعلمية بواسطة اللعبة.و  
 اللغوية اليت املهارات لتطبيق توفريا يهدف الطالب والتعلم التدريس يف التعلمية

 بشكل الدراسة مبضمون تتعلقتعلموها. تصنف اللعبة التعلمية اللعبة التعلمية و 
 26.مباشر غري أو مباشر

وميكن أن نقسم هذه الوسائل ليسهل عرضها ودراستها إىل ثالثة أنواع: 
 27وسائل بصرية، ووسائل مسعية، ووسائل مسعية وبصرية.

                                                           
 147 144ص: )1193الرايض : دار املعارف، ( سيكولوجية الوسائل التعليمية وسائل التدريس اللغة العربيةعبد اجمليد سيد امحد منصور، 25 

26Op. Cit. Metode Permainan-Permainan Edukatif Dalam Belajar Bahasa Arab.  Hlm..32 
 37. ص. واملنهج. الوسائل التعليمية 1117كا ظم، امحد خريي حممد.   27
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 الوسائل البصرية (1
وهي تضم جمموعة من األدوات والطرق اليت تستغل حاسة البصر وتعتمد عليها،  

هذه اجملموعة الصور الفوتوغرفية، والصور املتحركة الصامتة، وصور األفالم، وتشمل 
والشرائح أبنواعهااملختلفة، والرسوم التوضيحية، والرسوم البيانية، والرسوم املتحركة، 

والرحالت، ، واألشياء املبسطة، والعينات، والنماذج، واخلرائط، والكرات األرضية
احف، وإستخذام السبورة، واللوحة الوبرية، وجملة وجتارب العرض واملعارض، واملن

 احلائط، ولوحة النشرات، واللوحة املغناطسية، واللوحة الكهرابئية، ومنضدة الرمل.
 الوسائل السمعية  (2

وتضم جمموعة املواد واألدوات اليت تساعد على زايدة فاعلية التعلم واليت تعتمد  
امج االذاعة املدرسية، واالسطوانت، أساسا على حاسة السمع، وتسهل الراديو وبر 

 والتسجيالت الصوتية.
 الوسائل السمعية البصرية  (3

وتضم وجمموعة املواد اليت تعتمد أساسا على حاسىت البصر والسمع، وتشمل  
الصور املتحركة الناطقة وهي تتضمن األفالم والتلفيزيون. كما تشمل  هذه الوسائل 

لصور عندما تستخذم مبصاحبة تسجيالت صوتية أيضا األفالم الثابتة والشرائح وا
 29شرائط تسجيل.مناسبة على اسطواانت أو 

 هدف وسائل التعليمية .3

                                                           

 37. ص. . الوسائل التعليمية واملنهج1117كا ظم، امحد خريي حممد.  11 
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رسالة أو املعلومات اليت ميكن  لكيوالغرض الرئيسي استخدام الوسائل التعليمية 
فإن املعلومات  ذالكلطالب واملستفيدين من املعلومات وبلاستيعاهبا قدر اإلمكان 

دون عملية احلاجة إىل جعله املشبعة.  للطلبةستكون أسرع وأسهل حبيث تتم معاجلتها 
املرتبطة بعملية تعلم اللغة العربية، )يف أي لغة( حيث سيتم تزيد الطالب ابملهارات 

لرغم من املمارسات واب. اللغوية املهارات ب تلكستمرة الكتسااملمارسة امل أو ويةلغال
 فيد جدات يف عملية تعلم اللغة تغليمدامة هي مملة، وابلتايل فإن وجود وسائل الاملست

 29.ليحفظ لطالحبماسة التعليم
 ام الوسائل التعليمية دفوائد استخ .4

 : كما يلي ميكأداةيف عملية التعلالوسائل التعليمية  فوائد 
 جيعل التعلم أكثر جذاب حىت ميكن ان تعزز الدافعة و اإلهتمام للتعلم. (1
تقدمي للتالميذ أساسا ماداي لإلدراك احلاسي، ومن مث فهي تقلل من استخدام  (2

 .الطالب األلفاظ اليفهمون هلا معىن
فضال عن يت املفهوم للمعام ان يكون املواد التعليمية اكثر وضوح معنها، ح (3

 .جيدا أغراض التدريس إتقان املتعلم على السماح
ل اللفظي فقط. ال مييل الطلبة، ال ختتلف قواعد التعلم،نطق املدرس ال إتصا (4

 يتعب للمعلم.
نشطة األوحده ولكن  املعلم شرح ألنه ال يسمع إىلأكثر اإلنشطة للطالب  (5

 .وغريهمالتظاهر، وتنفيذ و  ملراقبة نفذت خرى مثلاأل
 للمعلم، و هي : الوسائل التعليميةفوائد 

 األهداف لتحقيق والتوجيه تقدمي اإلرشاد (1
 .جيدا التدريس وتسلسل يكلا هلشرح (2

                                                           
29Op. Cit .Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar…hlm.  104 
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 .نهجي جيداامل توفري إطار (3
 .املواد التعليمية عادةاملدرس إل تسهيل (4
 التعلم. يف عرض والشمول الدقة مساعدة (5
 .املعلم على ثقة زايدة (6
 التعلم حتسني نوعية (7

 للطلبة، و هي : الوسائل التعليميةفوائد 
 .تثري اهتمام الطالب كثريا (1
 .التعلم اختالفات توفري وحتسني (2
 يتعلمونه ابقي األثر جتعل ما (3
 تقدم خربات واقعية تدعو الطالب إىل النشاط الذايت (4
تنمي يف الطالب استمرارا يف الفكر، كما هواحلال عند استخدام الصور  (5

 املتحركة والتمثيليات والرحالت.
 30.التدريس مبنهجية التعليمية املواد الطالب سيفهم (6

 كيفية إختيار الوسائل التعليمية .5
 .الوسائل التعليمية لكلاملميزة  فهم .1
 .املراد حتقيقهاهداف وفقا لأل .2
 .ستخدمهاياليت مع القواعدوفقا  .3
 .وقفا مع احوال الطلبة .4
 .توفر الوقتفياستخدام .5
 31.تفكري الطالبستوى وفقا مل .6

                                                           
30Abdul wahab rosyidi dan Umi machmudah, Aktif Learning DalamPembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang :UIN Press, 2009) hlm. 99 
31Ibid. hlm. 105 



11 
 

 

 . أمهية الوسائل التعلمية6
تقوم الوسائل التعلمية بدور رئسىي يف مجيع عمليات التعليم و التعلم اليت تتم يف 
املؤسسات التعلمية املعروفة ابلتعليم النظامي او الرمسي كاملدارس واملعاهد واجلامعة او يف 
عمليات التعلم اليت حتدث خارج هذه املؤسسات. ويباشر الفرد فيها التعلم على مسؤليته 

 يف االستزادة من املعرفة وتسمى ابلتعلم الغري رمسي. و برغبة منه 
 أمهية الوسائل التعلمية يف جمالت التعليم و التعلم :

لطفل أبمهية ان يشعر الى التعلم وجود احلاجة للتعلم، و من الشروط اليت تساعد ع .1
قد يستلزم ذلك استثارة اهتمامه ابملوضوعات اليت يتعلمها. إشباع هذه احلاجة. و 

إشباع حاجته للتعلم، دي اىل استثارة اهتمام التلميذ و للوسائل التعلمية أن تؤ وميكن 
ة املختلفة كالرحالت والنماذج واألفالم التعلمية فال شك ان الوسائل التعلمي

يثري اهتمامه ذ منها كل طالب ما حيقق أهدافه و املصورات تقدم خربات متنوعة أيخو 
البحر قد جيد يف اللعب و السباحة ما فالتلميذ الذي خيرج يف رحلة اىل شاطئ 

وااثرة كثري من  يشبع حاجة يف نفسه بينما يهتم اخر جبمع األصداف و القواقع
م التلميذ حنو ابملثل فان مشاهدة الفيلم تستثري اهتمااألسئلة حوهلا ودراستها و 

 تفتح له افاقا جديدة من املعرفة.موضوعات الدراسة و 
الوسائل يذ اىل مرحلة االستعداد للتعلم و يصل التلمأفضل التعلم ما يتم عندما و  .2

إقباال عليه. ذ فتجعله أكثر استعدادا للتعلم و التعلمية تساعد على زايدة خربة التلمي
دأ مبكرة عن حصليته فاملعروف أن احلصلية اللغوية للطفل من الصور و األصوات تب

القطة والكلب واحلصان مييز بني صورة االلفاظ. فالطفل يستطيع ان من الكلمات و 
ذوات را. فاذا استعان املدرس ابلصور والتسخيالت الصوتية والعينات و غريها مبكو 

االشياء أمكن أن يعمل على زايدة اخلربات املرئية واملسموعة للتلميذ حيت يتهيأ 
وابملثل يف القصص و التعبري، يسهل على التلميذ أن يسرد  لتعلم القرأة و الكتابة.
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عدد من الصور فيتعلم كيف تبدأ وكيف تنهي وتسليل  طريق ترتيبالقصة عن 
الكلمات. و ابملثل  مرحلة التعبري عنها اباللفاظ و بعد ذلك أتيتأحدثها . . . . و 

فان اقامة معرض أو عمل صحيفة حائط أو مشاهدة فيلم حول أحد موضوعات 
 لتعلم.جتعله أكثر استعدادا لو  الدراسة هتيئ احلربات الالزمة للتلميذ

ميكن عن طريق استخدام الوسائل التعلمية املختلفة تنويع اخلربات اليت هتيؤها  .3
التفكري له الفرصة للمشاهدة و االستماع واملمارسة والتأمل و املدرسة للتلميذ فتتيح 

 فتصبح املدرسة بذلك حلقا لنمو التلميذ يف مجيع االجتاهاتو تعمل على اثراء
يات التعلم مما بذلك تشرتك مجيع حواس التلميذ يف عملو جمالت اخلربة اليت مير هبا.

تعميق هذا التعلم. وتساعد الوسائل التعلمية على تكوين يؤدي اىل ترسيخ و 
عالقات مرتابط مفيدة راسخة بني كل ما يتعلمه التلميذ وذلك عندما تشرتك 

قات معىن احلواس يف تشكيل اخلربة اجلديدة وربطها خبرباته السايقة فيصبح هلذه العال
 خاص ويرتتب على حتقيق هذه اخلطوة ان يصبح التعلم ابقي األثر.

ولعل من أهم فؤائد استخدام الوسائل التعلمية ان نتحاشى الوقوع يف اللفظية وهي   .4
أن يستعمل املدرس أو املخاطب الفاظا ليس هلا عند التلميذ أو املستمع نفس 

هذه املفاهيم واأللفاظ اجملردة حمسوسة الداللة اليت عند قائلها. وال حياول توضيح 
تساعد على تكوين صور مرئية هلا يف األذهان. ولكن اذا تنوعت هذه الوسائل فان 

االمر الذي يساعد على  ،اللفظ يكتسب أبعادا من املعىن تقرتب به من احلقيقة
 معناها يفيف ذهن املدرس مثال و زايدة التطابق و التقارب بني معاين هذه األلفاظ 

ذهن التلميذ حىت يتم التفاهم بينها. وقد أغرقنا يف اللفظية يف تعليمنا حىت أصبح 
املدرسني هو جمرد احلفظ فعبدان بذالك عن  ف التعلم عند كثري من التالميذ و هد

 كثري من أهداف الرتبية.
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ولو تتبعنا خطوات  ،بناء املفاهيم السليمةيع الوسائل التعلمية اىل تكوين و بؤدي تنو  .5
التملميذ هلذه املفاهيم حىت يصل اىل التعميمات ألدركنا أمهية توفري الوسائل  بناء

التعلمية لتحقيق ذالك. اذ يبدأ التلميذ أو الطفل أبستخدما لفظ واحد يدل يف 
تصوره على جمموعة من األشياء. فكلمة الساق مثال، قد تعين عنده كل جزء من 

رض مناذج متعددة و صورا كثرية مث يبدأ املدرس بع ،النبات يعلو سطح االرض
رف التلميذ ان هناك ساقا أرضية وهوائية توضح أنواعا كثرية من السيقات، فيع

الوسائل املختلفة اىل مساعدة ، ويؤدي توفري هذه العينات و متحورةومتسلقة و 
االختالف يف موضوع الدرس فيعمل بذلك التلميذ على أكتشاف أوجه الشبه و 

ت و تستمر هذه الوظيفة مع االنسان طول حياته. وكلما على تصنيف هذه اخلربا
مر خبربات جديدة كلما ازداد قدرة على تعديل اخلربات السابقة واعدة تصنيفها 
قيزداد فهما للمعاين اليت تواصل اليها حىت يصل اىل تكوين التعليمات اليت توصل 

يات االتصال اعده على امتام عملاليها حىت يصل اىل تكوين التعميمات اليت تس
تنوعها ية تؤدي اىل زايدة هذه اخلربات و التفاهم. وال شك أن الوسائل التعلمو 

 املفاهيم السليمة.لتكوين 
توضيحه ، اذا أحسن املدرس استخدامها وحتديد اهلدف منها و ان الوسائل التعليمية .6

تنمية يذ االجيابية يف اكتساب اخلربة و يف ذهن الطالب، تؤدي اىل زايدة مشاركة التلم
اتباع التفكري العملي للوصول اىل حل درته على التأمل ودقة املالحظة و ق

فع مستوى االداء عند املشكالت. ويؤدي هذا االسلوب اىل حتسني نوعيه التعلم ور 
الشكالت اليت يسعى شراك التلميذ يف حتديد األسئلة و من أمثلة ذلك االتالميذ. و 

مثل عرض األفالم و مشاهدهتا بغية  ،الكاىل حلها واختيار الوسائل املناسبة لذ
ل اىل االجابة عن هذه األسئلة. وكذلك استخدام اخلرائط والكرات االرضية الوصو 

غريها. وما أكثر ما يقتصر استخدام املدرس هلذه الوسائل على واجراء التجارب و 
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التوضيح و الشرح فقط. مع أن األفضل أن يقوم التلميذ ابستخدامها حتت اشراف 
اجيايب  درس للوصول اىل حل بعض املشكالت اليت يثريها. فيكون له بذلك دورامل

 اكتساب اخلربة.يف احلصول على املعرفة و 
اىل تثبيت  ميكن عن طريق الوسائل التعليمية تنويع أساليب التعزيز اليت تؤدي .7

ن الوسائل لعل أوضح مثل لذلك مالتعلم. و  أتكيداالستجاابت الصحيحة و
دام التعليم الربانجمي حيث يعرف التلميذ مباشرة اخلطأ حلديثة ه واستخالتكنوجلية ا

ها فيتم تعزيز االجابة السليمة ويستمر يف تعلمه. أو الصواب يف اجابته فور ابدائ
ميكن أن نستخدم وسائل لتحقيق هذا الغرض كأن يشاهد التلميذ أحد األفالم و 

ليتعرف فورا على كيفية نطقه لالجابة على األسئلة أو التسجيل الصويت ألدائه 
 للغات األجنبية مثال فيثبت النطق الصحيحة للغة. 

تساعد الوسائل التعلبمية على تنويع أساليب التعليم ملواجة الفروق الفردية بني و  .9
استعدادهتم فمنهم من حيقق م و التالميذ. فمن املعروف أن التالميذ خيتلفون يف قدراهت

تقدمي أمثلة قليلة االستماع للشرح النظري للمدرس و  مستوى عال من التحصيل من
ثل مشاهدة األفالم أو الشرائح. ومنهم من يزداد تعلمه عن طريق اخلربات البصرية م

منهم من حيتاج اىل تنويع الوسائل اىل استخدام العديد من الوسائل لتكوبن و 
تخدام العديد من يسري االجتاه احلديث يف التعلم اىل اسم الصحيحة وهكذا. و املفاهي

الوسائل اجملتمعة يف اعداد الدروس و خاصة يف التعلم الفردي حىت يسري كل تلميذ 
يف تعلمه ملوضوعات املنهج حسب قدراته و استعداداته و خيتار من الوسائل ما 

 حيقق له التعلم األفضل الذي يناسب استعداداته و ميوله.
االفكار اليت يكوهنا التلميذ. يسري أنتاج  تؤدي الوسائل التعلمية اىل تربية و استمرار .1

الثابتة مثال يف خطوات منطقية متسلسلة عند د التعليمية كاألفالم املتحركة و من املوا
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تتبع خطوات لرتتيب التلميذ على فهم املادة و عرض املادة التعليمية. ويساعد هذا ا
 ترتيب األفكار اليت يكوها.عرض و ال

تكوين االجتاهات اجلديدة. ية اىل تعديل السلوك و لتعليمتؤدي االستعانة ابلوسائل ا  .11
األفالم بكثرة يف ية كامللصقات وبرامج التليفزيون و تستخدم بعض الوسائل التعليم

أتكيد لوك واكتساهبم أمناطا جديدة من السعديد سلوك األفراد واجتاهاهتم و حماولة ت
.ومن أمثلة ذلك تعديل االجتاهات اليت تتمشى مع التغريات اليت متر يف اجملتمع

اجتاهات املواطنني حنو اتباع العادات الصحيحة يف  املرور و التغذية والعناية الصحية 
ماعية اليت تتعلق بتقديس العمل و تنظيم األسرة و كذلك يف تـأكيد القيم االجت

 مراعاة حقوق االنسان و احرتام الفرد و عدم التفرقية العنصرية.واتباع النظام و 
يساعد على حتقيق ذلك التأثري العاطفي االنفعايل الذي ترتكه هذه الوسائل يف مما و 

م بعض اساليب االخراج كالتمثيل واملوسيقى نفوس املواطنني نتيجة الستخدا
 32املؤثؤات الصوتية.و 

 لتعليميةاأللعاب ا .ج
 لتعليميةاتعريف اللعب  .1

هو النشاط الوحيد الذي ال يهدف اإلنسان حني ميارسه اىل غرض حمدد  للعب :
سرور أو ارتياج بال  -يف رأي كانت -سوى املتعة الناجتة عن اللعب ذاته. فهو كالفن

هدف، أو متعة خالصة من أى غرض. ولشد ما تفتقد هذه ممارستنا اللعب يف جمتمعاتنا 
 ت تقريبا.العربية، يف كل األعمار، و يف كل املستواي

 لديها يلعب الطالب لعبة عندما هي التعليمية اللعبة تكوناألساسية  صائصاخل
لقد أصبح موضوع اللعب يستأثر . والكفاءة يف عملية التعليم الفعالية و االستعمال قيمة

                                                           
 49-44. ص)دار القلم للنشور و التوزيع. الكويت( وسائل االتصال والتكنوجليا يف التعليم. حسني محدى الطوجبى،11



11 
 

 

بعدد من الكتاابت املتعمقة على أعلى املستوايت الفكرية، ففي جمال الفلسفة جند 
تلميذ هو سرل مؤسس الفلسفة الظاهراتية أو الفينومينولوجيا و  -كفيلسوفا ابرزا هو فن

يكتب كتااب فلسفيا عن أنطولوجيا اللعب. كما جند العديد من الكتاابت  -أفضل شراحه
السيكوجية اجلادة عن اللعب، بل و الدراسات التجربية البارعة والطريقة على اإلنسان 

)لقد ظلت كلمة "لعب" زمنا طويال تعبريا يشبه سلة املهمالت اللغوية الىت  33واحليوان. 
 34نلقى فيها بكل سلوك يظهر عليه أنه سلوك اختيارى(

ويرى أحد الباحثني املتخصصني أن اللعب " أقدم من أشكال الثقافة األخرى، و 
اللعب يف  أن اللعب يف معظم احلضارات املختلفة له عالقة ما ابلكفاح والنضال، وأن

أساسه هو القتال أو احلصومة الىت تكبح الصداقة مجاحها، و هذا ما يشجع الفضائل 
االجتماعية كالفروسية والوالء والشجاعة و االندفاع الحتالل مركز الصدارة يف املهارة 

 واملعرفة.
 اللعب التعليمية اخلصائص .2

الب لعبة لديها اخلصائص األساسية تكون اللعبة التعليمية هي عندما يلعب الط
اللعب التعليمية  قيمة االستعمال و الفعالية والكفاءة يف عملية التعليم. اخلصائص

 لألطفال كما ايىل :
 .أياثر الدافع لألطفال .1
 املناسب مع عمر األطفال. .2
 اللعبة متعة لألطفال. .3
 لن يضر اللعبة لألطفال. .4
 .لاطفمنو األ جوانب تطوير يعمل على .5

                                                           
 
 7ص:  سيكولوجية اللعب ،د سوزاان ميلر11
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 .واإلبداع النشاط هتدف إىل تشجيع .6
 35.قيمة التعليم حيتوي على .7

 اللعب اللغوية .3
لكى يعطى جماال واسعا يف األنشطة  ،يستخدم اصطالح "األلعاب" يف تعليم اللغة

و  ،لتزويد املعلم و الدارس بوسيلة ممتعة و مشوقة للتدريب على عناصر اللغة ،الفصلية
توفري احلوافز لتنمية املهارات اللغوية املختلفة. و هي أيضا توظف ب هي أيضا توظف 

و  ،بعض العمليات العقلية مثل "التخمني" إلضفاء أبعاد اتصالية على تلك األنشطة
تتيح للطالب نوعا من االختيار للغة اليت يستخدموهنا. و هذه األلوان من األلعاب 

 راقبته يف األقل.ختضع إلشراف املعلم أو مل
و قد أطلقت من كلمة "ألعاب" على تلك األلعاب اليت هلا بداية حمددة و نطيقة 

و حتكمها القواعد و النظم، و أطلقت كذالك على كافة أنواع األنشطة الشبهية  ،هناية
 و اليت ليس هلا شكلها املأموف. و سوف يتناوله الكتاب بعضا منها ايضا.،ابأللعاب

حد فاصل واضح يف تعليم اللغة بني ما يسمى ألعااب و غري ذلك  وال يوجد هناك
يف  –من ألوان النشاط اللغوي. وميكننا أن  ننساق مع القول فنقول : إنه ال حاجة بنا 

او  ،إىل بذل جهد كبري لتحويل النشاط التعليمي الصفي إىل ألعاب خمتلفة –تعليم اللغة 
و قدر متواضع من اإلبداع  ،يل من اخليالما يشبه األلعاب. و لكننا نستطيع مع قل

 حتويل معظم النشاط الصفي و التدريبات اللغوية إىل اإللعاب أو ما يشبه األلعاب.
يف تعريفها: " إهنا  ج. حيبسومن أفضل ما قيل يف حتديد اللعبة اللغوية ما قال له 

إطار القواعد  للوصول إىل غايتهم يف -متعاونني أو متنافسني -نشاط يتم بني الدارسني
 36.املوضوعة

                                                           
35 Op.Cit. Andang Ismail,  Education Game . . hlm.13 

 13-12ص: )اململكة العربية السعودية -لرايضدار املريج : ا(،األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبية ،عبد العزيزانصف مصطفى 11
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 مكروميداي فالش .د
 لشركة املنتج الرئيسي هي اليت برامج الكمبيوتر هو واحد من ماكروميداي فالش

 اكتيونسكريبت تدعى لغة برجمة فالشمكروميداي  يستخدم .(Adobe Systems)   "أدوب"
(Action Scrip). ماكروميداي فالش النطاق من time line, tools panel, stage, action frame, 

 library, properties . 
اج الرسوم ربمج إلنتماكروميداي فالش هو برانمج الرسوم املتحركة الىت استخدمها امل

اجليدة. ومن برامج الرسوم املتحركة كان مكروميداي برانجما أكثر مرونة إلنتاج الرسوم املتحركة 
 حىت استخدام كثري من الناس.

 معظمها نتيجةاإلستخدام يف احلاسوب واهلواتف الذكية،  حصيل من هذا الربانمج
. يستطيع حصيل من والفيديو املتحركة، وغري ذالك العرض التقدميي، واللعبة، هلذا الربانمج

. (swf, html, gif, jpg, png, exe, mov)منها  نواعاألإىل عدة   هذا الربانمج حتويله ونشره

 لاحل، حىت يستطيع ان جيعل من ، مثريةمتعة، هتمامة لإلمثري جعل الوسائل التعلمية  وبذالك
 37.ميتعليف ال بةلطلوالدافع ل هتماماالزايدة من احللول ل

 
 

 
 
 

                                                           
37 Priyanto Hidayatullah Dkk، Membuat Mobile game edukasi Dengan Flash.(Bandung : Informatika) 

hlm : 11 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث و نوعه .أ
إن مدخل البحث الذي استخدمه الباحث هو مدخل الكيفي، واستخدم هذا 
املدخل لوصف تصميم وسائل اللعبة اإلختبار التفاعلي يف تعليم املفردات ابستخدام 

فعاليىة مكروميداي فالش لألطفال. وجبانب ذالك استخدم الباحث املخل الكيفي لنظر 
يف تعليم املفردات ابستخدام  وسائل اللعبة اإلختبار التفاعلي تعليم املفردات ابستخدام

 املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة دار الفالح فونوراجامكروميداي فالش لألطفال يف 
يف  اللعبة اإلختبار التفاعلي  وسائل نظرا اىل املوضوع الذي قدمه الباحث وهو تطوير

تعليم املفردات ابستخدام مكروميداي فالش لألطفال، ونوع البحث املناسب هذا الوضوع 
وهي طريقة البحث املستخدمة للحصول على إنتاج معني و جتربة هو حبث التطويري. 

  36فعالة.
 إجراءات التطوير  .ب

يف تعليم املفردات  لعبة اإلختبار التفاعلي الباحث يف عملية تطوير وسائل يسري
 طفال على اظخظوات التالية  لأل

 حتليل احلاجة و املشكالت .1
 مجع البيااتت .2
 جتصميم املنت .3
 التحكيم من اظخرباء .4
 اإلصالحات األوىل .5
 التجربة املبتدئية .6

                                                           
36Sugiyono, Metode Peneitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D ,(Bandung : Alfabeta,2007) hlm.297 
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 اإلصالحات الثانية .7
 التجربة امليدانية .8
 الإلصالحات الثالثة .9

 ج اجلماعيمنت .11
 

  1الصورة 
 لعبة اإلختبار التفاعليمراحل تطوير وسائل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حتليل احلاجة و
 املشكالت

 

 جتصميم املنت مجع البيااتت

 التحكيم من اظخرباء

 

 اإلصالحات
 األوىل

 

 التجربة املبتدئية

 اإلصالحات
 الثانية

 

 التجربة
 امليدانية

 

 اإلصالحات
 الثالثة 

 

 منتاج اجلماعي
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 بةطريقة التجر ج. 
جتربة وسائل اللعبة اإلختبار التفاعلي يف تعليم املفردات من البحث والتطوير 

(R&D)  يستطيع ان يلخص بطريقة االستبانة و املالحظة املستخدم يعين املدرس يف
 استعمال هذه الوسائل اللعبة يف تعليم املفردات ملعرفة فعالية استخدام ذالك الوسائل.

 البحث أدوات .د

من البياانت السابقة استعملت الباحث حسب إحتياجها أدوات البياانت الىت تتكون 
 من  

 االستبانة (1

هي اداة حلصول على احلقائق ومجع البياانت عن الظروف واالساليب القائمة 
ابلفعل، ويعتمد على إعداد اجملموعة من االسئلة ترسل لعدد كبري نسبيا على افراد 

األسئلة عادة لعينة ممثلة جلميع فئات اجملتمع املراد فحص اجملتمع )حيث ترسل هذه 
أرائها(. استخدام الباحث االستبانة لتحكيم او التعليق على انتاج تصميم وسيلة 

 التعليم.
 املقابلة (2

تعترب املقابلة استبياان شفواي يقوم من خالله الباحث جيمع املعلومات 
حلصول على املعلومات من خالل  والبياانت الشفوية من املفحوص، وهي اداة مهمة

املقابلة جلمع البياانت عن أمهية الوسيلة  .يستخدم الباحث37مصادرها اليشرية
 التعليمية يف تدريس اللغة العربية.

 
 

                                                           
 .135( ص 1987اساليبه)عّمان  دارالفكر، -ادواته-ذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق، البحث العلمي، مفهومه07
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 مالحظة (3

هي وسيلة مهمة من وسائل مجع البياانت، وهناك معلومات ميكن للباحث 
للباحث جيب ان يكون أن حيصل عليها ابلفحص املباشر. وإن املالحظة كأسلوب 

مركزة بعناية وأن يكون موجهة لغرض حمدد وأن يكون منظمة وأن يسجل بدقة 
 وحرص. وأن يالحظ الباحث  يف تنفيذ عملية التدريس ابلوسيلة التعليمية.

 مصادر البياانت .ه

إن مصادر البياانت الذي يستخدمها الباحث يف  هذا البحث والتطويري نوعان، مها 
ن املقابلة واملالحظة. وأما البياانت ية والبياانت الكمية، والبياانت الكيفية مالبياانت الكيف

 املدرس والتالميذ  الكمية من نتائج اإلستبانة من اظخرباء و

 أسلوب حتليل البياانت .و

 البياانت الكيفية .1

جيلل الباحث البياانت من املالحظة واملقابلة وكذالك تطوير الوسائل اللعبة يف 
تعليم املفردات ابستخدام اإلختبار التفاعلي لطالب املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

 (descriptive analysis)أبسلوب الوصفي 

 البياانت الكمية .2

ألسلوب اإلحصائي ب  حيلل الباحث البياانت من االستبانة للخرباء والطالب
. فيستعمل الباحث القيمة  (descriptive analysis statistic)الوصفي 

 38العالية لكل من البنود املوجودة يف االستبانة، برمز 

و معيار النتيجة لكل بند هي كما يف  45إذن، القيمة العالية لكل بند هي   
 اجلدول األيت   

 
                                                           

38 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2011) hlm.99 
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   1اجلدول 

 اإلستبانة )للخرباء(معيار النتيجة لكل بند يف 
 الدرجة النتيجة

 جيد جدا 37-45
 جيد 28-36
 مقبول 19-27
 انقص 11-18
 اكثر انقص 1-9

   2اجلدول
 معيار النتيجة لكل بند يف اإلستبانة )للخرباء تصميم الوسائل (

 الدرجة النتيجة
 جيد جدا 33-41
 جيد 25-32
 مقبول 17-24
 انقص 9-16
 اكثر انقص 1-8

   3اجلدول 
 معيار النتيجة لكل بند يف اإلستبانة )ملدرس اللغة العربية (

 الدرجة النتيجة
 جيد جدا 81-111
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 جيد 61-81
 مقبول 41-61
 انقص 21-41
 اكثر انقص 1-21

 
اما اإلستبانة للتالميذ فيستعمل الباحث بتثبيت القيمة العالية لكل بند من البنود 

 بروز  املوجودة يف اإلستبانة، 
  

 
. و معيار النتيجة لكل بند هي كما يف 41إذن القيمة العالية العالية لكل بند هي   

 اجلدوال األيت  
   4اجلدول 

 معيار النتيجة لكل بند يف اإلستبانة )للتالميذ(
 الدرجة النتيجة

 جيد جدا 21-25
 جيد 16-21
 مقبول 11-15
 انقص 6-11
 اكثر انقص 1-5

 
 وأما القيمة العالية جلميع اجلوانب يف االستبانة، بروز  

املشرتك عدد ×القيمة العالية   النتيجة العالية   5 ×11  =51  



03 
 

 

 
 

 
بند هي كما يف اجلدوال  . ومعيار النتيجة لكل211إذن القيمة العالية لكل بند    
 االيت 

   5اجلدول 
 معيار النتيجة جلميع اجلوانب يف االستبانة )للتالميذ(

 الدرجة النتيجة
 جيد جدا 211-251
 جيد 151-211
 مقبول 111-151
 انقص 51-111
 اكثر انقص 1-51

 
يستخدم الباحث لتحليل البياانت من النتيجة االستبانة ابلنسبة املائوية حتليل هذه 
البياانت اليت حتصل عليها الباحث من نتيجة جتربة إنتاج التطوير يف االستبانة، ملعرفة فعالية 
استخدام تطوير الوسائل اللعبة االختبار التفاعلي يف تعليم املفردات لألطفال. يستخدم 

 رمز   الباحث ب
 

 
 

 عدد املشرتك ×عدد البنود االستبانة  ×القيمة العالية = النتيجة العالية 

3 × 3 × 33  =339  

 % 111 ×      نتيجة=  قيمة
 معيار النتائج     
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 39" يف اجلدول اآليت likertو نتيجة البياانت حتلل ابستخدام مقياس ليكريت "
   6اجلدول 

 ”skala likert“بناء على املقياس ليكريت  لتنيجةمعيار ا
 القيمة الفصيلة
 % 111 - % 81 جيد جدا

 % 79،99 - % 61 جيد
 % 59،99 -%41 مقبول
 % 39،99-%21 انقص

  %19،99-%1 اكثر انقص
 

 

                                                           
39 Ibid, hal:314 
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 الفصل الرابع
  ت   لحيييا أانعرض البي

و حالحة  و املاالة  ملواع األساليب، وهي من ان ت أأانمجع الباحث هذه البي
 ت قاا  الباحث لررهها مااسبا طخووا ت البثث أانلسهولت  توجيه عرض البي . أناإلستب

 التوويري، ماها :
 لحييل احل جة   املشكال ت .أ

 اإللتدائي  اإلسحالمي  املتكامة  املدرس ومباالة  املدرس يف  قا  الباحث مبحالحة  مبتدئي 
 ، واكتشاف الباحث ظواهر املشكحال ت املترددة، ماها :ادار الفحالح  قونوراج

م الةغ  الررلي . لكن يستخد  يف ترةيم ترةم املفردا ت شيئ مهم يف ترةي .1
األخرى يستخد  لوريا   ترةمها. سيابغي أناملفردا ت كثري لوريا  احلفظ يف 

 سوى احلفظ ليزداد قهم الوحالب يف ترةيمها.
ب  و اهتما  لسبب قة  رغ الوحالب ابملةل والكسل يف ترةيم املفردا ت يشرر .2

 .الوحالب يف ترةم الةغ  الررلي 
و التثديد  ولذالك ترةم املفردا ت يف ترةيم الةغ  الررلي  حيتاج احلل يف عمةي  ترةيمها

 حىت احسن مما قد سبق. التصثيحو 
  تأانمجع البي .ب

 ت من املشكحال ت و اقاقاراحا ت املوجودة يف عمةي  ترةيم الةغ  أانقد وجد الباحث البي
لتووير وسائل ترةيم الةغ   اتاومي حة  و املاالة ، قأراد الباحثالررلي  و ترةمها من املحال

 حسن مما قد سبق.تكون  أ أنالررلي  يف ترةيم املفردا ت حاص  حىت 
مرروف احلل من احلةول يف مشكحال ت ترةيم الوحالب الذين يشررون ابملةل و  كما هو
يستخد  الوسائل الترةيمي . و الوسائل الترةيم  املااسب  ابألطفال يف ترةيم  أنالكسل يرين 
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اإلختبار املفردا ت هي الةرب  الغوي . ولذالك يستخد  الباحث الوسائل الةري  الةغوي  
دا ت لألطفال، حىت تكون هذه الةرب  الةغوي  مااسبا و تفاعةي  يف يف ترةيم املفر التفاعةي 

 عمةي  الترةيم الررلي  عموما يف ترةيم املفردا ت خاص .
يساعد الوحالب يف ترةيم املفردا ت.  أنهبذه الةرب  الةغوي  يف ترةيم املفردا ت يستويع 

هذه الوسية  تساعد الوحالب قهم املفردا ت إبجال  السؤال يف هذه الةرب  الةغوي ، و  نأل
 أنقوجب عةى الوحالب  جييب يف هذه السؤال أنحيفظ املفردا ت قاط. اذا اراد الوحالب 

. من يفهم املفردا ت حيفةها. 2112يفهم املفردا ت مجيرا يف الكتاب الةغ  الررلي  ابملاهج 
 هم قا حيفظ املفردا ت يف ترةيمها.يف أنوحالب سيابغي ال

 ملنتجج. تصميم ا
 يتكون هذا املاتاج من الشاشا ت الكثرية، ماها :

 األوىلالشاش  إلقتتاح الربانمج  -1
وهي حتتوي عةى اقتتاح هذه الةرب  الةغوي . ياتةر يف هذه الشاش  ألقتتاح 

  الةرب  الررلي ، وليس هلا عادة. صورهتا هي :
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 الشاش  إلقتتاح الربانمج األوىل : 2الصورة 

 
 أينالشاش  إلقتتاح الربانمج الث -2

هذه الشاش  تتكون عن اقتتاح هذه الةرب  ايضا، لكن يف هذه الشاش  
تتكون عن الغىن الرريب. و هذ قرق مع الشاش  إلقتتاح الربانمج األوىل اليت 

لةدخول اىل الشاش  املواصة .               لديها لدون الغين الرريب. و زر
 وصورة هذه الشاش  :
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 أين: الشاش  إلقتتاح الربانمج الث2الصورة 

 
 الرمز هذه الةرب الشاش  عن  -2

 عةى الرمز هذه الةرب ، يرين يف هذه الةرب  رمز إلقتتاحشاش  تدل هذه ال
و  هذه الةرب  ليصاع األطفال سرا يف لربها. الرمز يف هذه الةرب  "قؤاد".

ةرب و يترةم الةغ  الررلي  لةرب هذه الةرب . عاد أن يهذ الرمز يدعو 
 يف الصورة : اييلدخول هذه الشاش  تكةم الرمز اىل الحالعب، كحالمه كما 

زر                    لةدخول اىل الشاش  املواصة . وصورة هذه الشاش  :
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 عن الرمز هذه الةرب  : الشاش  4الصورة 

 
 عن الاةا  هذه الةرب  الشاش  -4

هذه الشاش  يدل عةى نةا  هذه الةرب ، قيها ارلر  نةائم. يبثث الاةا  
الصثيح، وصو ت عن مجل األسئة ، ونتائج من األسئة ، وصو ت جواب 

 اييل. نةامها الكامل كما ومصدر األسئة  يف هذه الةرب  جواب اخلواء،
يف الصورة : زر          ليسمع  الصو ت الصثيح، وصو ت اخلواء عاد 

وزر    . دف هذه الةرب اهللةدخول اىل   جواب السؤال. و زر 
. دخول الةرب يرين الشاش  عن  لةدخول اىل الشاش  املواصة  

 وصورة هذه الشاش  :
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 هذه الةرب   الاةا عن : الشاش  5الصورة 

 
 هذه الةرب من الشاش  هدف  -5

رلع تاوتا ت. ن هدف و ترريف هذه الةرب ، قيها أتدل هذه الشاش  ع
هدف وترريف هذه الةرب  كما يةى يف الصورة.زر            لةرجوع اىل 

 وصورة هذه الشاش  :  الشاش  نةا  الةرب .
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 هذه الةرب من عن هدف : الشاش  6الصورة 

 
 الشاش  عن دخول الةرب  -6

يرىن الفهرس األوىل عن الةرب . زر  يف هذه الشاش  تدل عةى دخول الةرب 

  .الصورة يف الشاش ليةرب الةرب .  
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 عن دخول الةرب  : الشاش  7الصورة 

 
 الشاش  عن الةرب  -7

تدل الشاش  عن دخول الةرب . يف هذه الشاش  ميأل الحالعب امسه ليةرب 

ليصو ت الغىن عاد الحالعب   ليةرب الرب . زر الةرب . زر 
 جتيب األسئة . الصورة يف الشاش  :
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 عن الةرب : الشاش  8الصورة 

 
 الشاش  عن األسئة   -8

األسئة  يف هذه الةرب   تدل عن األسئة  يف الةرب . حايات يف هذه الشاش 
مخس  عشر  مخس  وأرلرون األسئة . لكن عادما يةرب الحالعب سيةهر

اسئةتها قرقا  الحالعب األوىليةرب  د، هكذ عاسؤاقا. و سؤاهلا عشوائى
لني الحالعب األخر. و أيدي اىل تفرق األسئة  عادما يةرب الحالعب لةمرة 

 عشوائيا.  15-1وهذه مثال األسئة  يف الشاش ، السؤال ي . أنالث
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 (1) السؤال األول: الشاش  9الصورة 

 
 (2 )أينالسؤال الث: الشاش  11الصورة   
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 (2السؤال الثالث ): الشاش  11الصورة   

 
 (4السؤال الرالع ): الشاش  12الصورة   
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 (5السؤال اخلامس ): الشاش  12الصورة   

 
 من الاتيج  األوىل: الشاش  14الصورة   
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 (6السؤال السادس ): الشاش  5الصورة   

 
 (7السؤال السالع ): الشاش  16الصورة   
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 (8) منالسؤال السا: الشاش  17الصورة 

 
 (9السؤال التاسع ): الشاش  18الصورة   
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 (11السؤال الراشرة ): الشاش  19الصورة   

 
 أينمن الاتيج  الث: الشاش  21الصورة   
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 (11السؤال إحدى عشر ): الشاش  21الصورة   

 
 (12السؤال إثا  عشر ): الشاش  22الصورة   
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 (12) ثحالث  عشرالسؤال : الشاش  22الصورة   

 
 (14) أرلر  عشرالسؤال : الشاش  24الصورة   
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 (15السؤال مخس  عشر ): الشاش  25الصورة   

 
 عن نتيج  الحالعبالشاش   -9

هذه الشاش  يدل عةى نتيج  الحالعب عن هذه الةرب . سيررف الحالعب 
زر عن جوالته، و يررف مجة  جواب الصثيح ومجة  جواب اخلواء. 

 ي . رز نالحالعب سيةرب الةرب  مرة أث أناذا ك 
 لياةر سرية ذاتي  الباحث.  الصورة يف الشاش  :
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 اتيج  ال مجيع عن: الشاش  26الصورة 

 
 الشاش  عن السرية الذاتي  -11

عن  لريجع اىل الشاش  هذه الشاش  األخري تدل عن السرية الذاتي . زر 
 الصورة يف الشاش  : دخول الةرب .

 عن السرية الذاتي : الشاش  27الصورة 
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 د. التحكيم عن اخلرباء
واستخد  الباحث    لةخرباء.أنستب ت من اقاأانهذه الفرص  هي الفرص  لغرض البي

ج او وسائل الةرب  اإلختبار اء يف اقاصحالحا ت األوىل يف املات  و قول اخلرب أننتيج  اقاستب
 التفاعةي يف ترةيم املفردا ت لألطفال. 

 املاجستري، وهو خبري ترةم الةغ  الررلي  من واخلبري األول هو الدكتور سيف املصوفى 
. 92" لاسب  %42سائل الترةيم عةى نتيج  "ضمون هذه الوسية . وحصل هذه الو املانحي  

   لةخرباء من انحي  مضمون :أنوهي جدول مريار نتيخ  اقاستب
 : 7اجلدول 

   )لةخرباء(أنمريار الاتيج  لكل لاد يف اإلستب
 الدرجة النتيجة

 جيد جدا 27-45
 جيد 28-26
 مابول 19-27
 انقص 11-18
 اكثر انقص 1-9

هذه الوسائل  أن  لةثرباء من انحي  املضمون أنإىل جدول مريار نتيج  اقاستب ونةرا
 لألطفال.  املفردا ت ترةم أن". هذه الوسائل الترةيم جذاب  جيد جدا حصل عةى درج  "

ترةم الةغ  الررلي  من   هو دكتور توقيق الرنمن املاجستري، وهو خبريأين الثاخلبري وأما
. 92لاسب  % "42ذه الوسائل الترةيم عةى نتيج  ". وحصل هانحي  الوسائل الترةيمي 

هذه الوسائل حصل  أن  لةثرباء من انحي  املضمون أنونةرا إىل جدول مريار نتيج  اقاستب
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يشجع مه  واهتما   أنهذه الوسائل الترةيمي  ميكن  أن و قالعةى درج  "جيد جدا". 
 ابستخدا  هذه الوسائل.م ترةم ويةرب هنالتةتميذ يف عمةي  الترةيم أل

املاجستري. وهو اخلبري من انحي  التصميم هذه  عبد الباسطوأما اخلبري الثالث هو 
. ونةرا إىل 97" لاسب  %29هذه الوسائل الترةيم عةى نتيج  ". وحصل ي الوسائل الترةبم

هذه الوسائل حصل عةى  أن  لةثرباء من انحي  املضمون أنجدول مريار نتيج  اقاستب
ا مااسبا هن". وقال هذه التصميم من الوسائل الترةيمي  ممتع لةوحالب، ألجيد جدا  "درج

   لةخرباء من انحي  تصميم الوسائل :أنوهي جدول مريار نتيخ  اقاستب لألطفال.
 : 8اجلدول 

 الدرجة النتيجة
 جيد جدا 22-41
 جيد 25-22
 مابول 17-24
 انقص 9-16
 اكثر انقص 1-8

 األ ىله. اإلصالح  ت 
نةر إىل الترةياا ت واقاقاراحا ت واإلرشادا ت من اخلرباء قثصل الباحث لرض 

 األخواء. وهي :
 كتال  "صباح اخلري" حيتاج اإلصحالح .1
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 : كةم "صباح اخلري" قبل اصحالحها 28الصورة 

 
 : كةم "صباح اخلري" لرد اصحالحها 29الصورة 
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 "أخت األ " زايدة احلركا ت يف .2
 " قبل اصحالحها أخت األ كةم "   : 21الصورة 

 
 اصحالحها لرد" أخت األ : كةم "  21الصورة 
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تغيري  يف الشاش  " اهلدف الةرب " حيتاج اإلصحالح من اهلدف من هذه الةرب . .2
 مااسبا أسئة  من هذه الةرب  اهلدف من هذه الةرب  

 قبل اصحالحها اهلدف الةرب :  22الصورة 

 
 (1) اصحالحها لرد اهلدف الةرب :  22الصورة 
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 (2) اصحالحها لرد اهلدف الةرب :  24الصورة 

 
حيتاح اإلصحالح. احلايا  جواب الصثيح يرين "د"  اخلامس يف الشاش  األسئة   .4

لكن يف الشاش  قبل اإلصحالح اجلواب "أ". لرد إصحالحها احلواب الصثيح هو 
 "د".

" لكن أاإلصحالح. احلايا  جواب الصثيح يرين " حيتاح الراشرةيف الشاش  األسئة   .5
 ".أ". لرد إصحالحها احلواب الصثيح هو "ديف الشاش  قبل اإلصحالح اجلواب "

 التجربة املبدائية  . 
لةرا   ي  يف املدرس  اإلسحالمي  املتكامة  دار الفحالح قونورجاأنقا  الباحث ابلتجرل  امليد

ي  لرمةي  الترةيم الةغ  الررلي  أن. قا  الباحث يف هذه التجرل  امليد2115-2114الدراسي 
 . نفردا ت لألطفال" مرأتاباستخدا  "الوسائل الةرب  اإلختبار التفاعةي يف ترةيم امل

  اىل أنملررق  قرالي  من هذه الوسائل الةرب  اإلختبار التفاعةي يروي الباحث اقاستب
ياالل مدرستا الةغ  الررلي  يف هذه ي الةغ  الررلي  يف هذه املدرس  اإللتدائي . و املدرس

يف املدرس  اقالتدائي  اإلسحالمي  املتكامة  دار الفحالح قونوروجا.  أنمها مدرست التجرل .
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واستخد  الباحث املاالة  مع  هذه الوسائل يف الصف الرالع قبل املاالة  أناستخد  املدرست
املاتاج او وسائل الةرب  اإلختبار التفاعةي يف ترةيم  يف  يأنيف اقاصحالحا ت الث أناملدرست

 املفردا ت لألطفال.
يف املدرس  اإللتدائي   لويف ، هي مدرس  الةغ  الررلي  أ  ستاذةاقا  اقاوىل من أناقاستب

 . %88" لاسب  88ى نتيج  " اإلسحالمي  املتكامة  دار الفحالف قونوروجا. وحصل عة
يف املدرس   ، هي مدرس  الةغ  الررلي  سيةفياا عفيف أانقاليستاذة اقا من أين  الثأناقاستب

" لاسب  87فحالف قونوروجا. وحصل عةى نتيج  "اإللتدائي  اإلسحالمي  املتكامة  دار ال
   ملدرس الةغ  الررلي  :أن. وهذه جدوال مريار نتيج  اقاستب87%

 : 9اجلدول 
   )ملدرس الةغ  الررلي  (أنمريار الاتيج  لكل لاد يف اإلستب

 الدرجة النتيجة
 جيد جدا 81-111
 جيد 61-81
 مابول 41-61
 انقص 21-41
 اكثر انقص 1-21

 
استخد  املدرس عن هذه الوسائل الةرب  عاد يرةم الةغ  الررلي  يف الصف الرالع. وهذه 

 الاول والرأي ماهما :
 أيثر الدواقع يف ترةيم الةغ  الررلي . أن هذه الوسائل الةرب  يستويع -1
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احلل من احلةول لزايدة اقاهتما  لةوةب  يف ترةيم الةغ  الررلي  ابستخدا  هذه الوسائل  -2
 الةرب  .

 هذه الوسائل الةرب  قرالي  يف ترةيم املفردا ت، يف الفصل الرالع خاص . -2
 الوةب  يف عمةي  ترةيم الةغ  الررلي . يسهل -4
، يرىن الرصر أنهذه الزم املفردا ت مااسبا  ابألطفال يفهذه الوسائل الةرب  يف ترةيم  -5

 .التكاولوجيا
 زايدة الوسائل الترةيمي  املباي  ابلتكاولوجيا يف ترةيم الةغ  الررلي . -6
 ب .يستجد  و يةرب هذه الوسائل الةر أنيستويع اي شخص  -7

 يةز. التجربة امليدان
  اىل الوحالب عشوئيا. ليررف قرالي  أنقا  الباحث يف هذه التجرل   لتاسيم اقاستب

وجناح استخدا  وسائل الةرب  اإلختبار التفاعةي يف ترةيم املفردا ت لألطفال مااسبا لةوحالب 
تمد الباحث لاتيج  يف املدرس  اإللتدائي  اإلسحالمي  املتكامة  دار الفحالف قونوروجا، قير

  ت كما يف اجلدوال اقا ي :أانالرالع من هذه املدرس  وحيصل الباحث البي   لةفصلأناقاستب
 : 11اجلدول 

  أننتيج  تحالميذ قصل الرالع يف اإلستب
 الدرج  مريار الاتيج  الاتيج  اقاسم رقم
 جيد جدا 25 21 كالاج ساتو ساتيا لودي   أنسةو 1
 جيد 25 19 أوىف رقاي اتويرا أننوقال ديه 2
 جيد جدا 25 21 يننروا عزمي زاميأل 2
 جيد جدا 25 21 صاقياا امالاا 4
 جيد جدا 25 21 جيارا أولسا  5



40 
 

 جيد جدا 25 22 شاهنكرقؤاد يوغا نور الدأي   6
 جيد جدا 25 21  قوتريانانسادا مراتأي  7
 جيد جدا 25 21 رجال 8
 جدا جيد 25 22 قداي سيفتيا ناجرو   9

 جيد جدا 25 21 انس موألأان أنعرق  11
 جيد جدا 251 211 جمموع الاتائج

  حصل عةى أنىل اجلدوال السالق، نتيج  الوحالب يف الصف الرالع يف اقاستبنةر ا
 ". كما هو يف اجلدول : جيد جداالدرج  "

 : 11اجلدول 
   )لةتحالميذ(أنب يف اقاستبأنمريار الاتيج  جلميع اجلو 

 الدرجة النتيجة
 جيد جدا 211-251
 جيد 151-211
 مابول 111-151
 انقص 51-111
 اكثر انقص 1-51

  عةى الاسب  املائوي . وحصل أناستخد  الباحث عةى ماياس لياكري ت لاتيج  اقاستب
". كما هو جيد جدا. يرين حصل عةى الدرج  "% 84  لةوحالب عةى درج  أنيف اقاستب

 يف اجلدول : 
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 : 12اجلدول 
 ”skala likert“لااء عةى املاياس ليكري ت  لتايج مريار ا

 الايم  الفصية 
 % 111 - % 81 جيد جدا

 % 79،99 - % 61 جيد
 % 59،99 -%41 مابول
 % 29،99-%21 انقص

  %19،99-%1 اكثر انقص
هذه الوسائل الةرب  اقاختبار  أن  و املاالة  أنيستخةص الباحث من نتيج  اقاستب 

 التفاعةي قرالي  ومااسبا يف ترةيم املفردا ت لألطفال 
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 خلامسا الفصل
 خامتة البحث

 نتائج البحث .أ
لعبة اإلختبار التفاعلي ت مث حتليلها عن تطوير وسائل بعد قيام الباحث بعرض البياان

املبنية على مكروميداي فالش يف تعليم املفردات لألطفال وجد الباحث نتائج هذ البحث هي 
: 

مكروميداي فالش يف تعليم لعبة اإلختبار التفاعلي املبنية على أن تطوير وسائل  .1
ات واملشكلة ومجع البيتنات فال بسبع مراحل، منها حتليل احلاجاملفردات لألط

وتصميم املنتج والتحكيم من اخلرباء واإلصالحات األوىل والتجربة املبدائية 
 والتجربة امليدانية.

لعبة فعالية يف تعليم املفردات لألطفال. وذالك ابلنظر اىل إن هذه وسائل  .2
اجواب املدرسني والطلبة يف املدرسة اإلسالمية املتكاملة دار الفالح فنوروجا. 

لعبة يف ة مع املدرسان بعد استخدام هذه وسائل واستخدام الباحث املقابل
على معيار  88و 88الفصل الرابع. وحصل النتيخة يف االستبانة من املدرسان 

على معيار النتيخة  211لبة . والنتيجة  يف االستبانة من عشر الط111النتيخة 
لعبة اإلختبار التفاعلي املبنية . وهذا يدل على ان وسائل %88بنسبة  201

قابلة مع  فالش فعال يف تعليم املفردات لألطفال. ومن املعلى مكروميداي
 لعبة فعال و مناسبا يف تعليم املفردات لألطفال. املدرسني قيال ان هذه وسائل 
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 املستقبل جتطوير املنتوالنشر، و  االستخدام، اقرتاحة .ب
هذا البحث من البحث التطويري وسائل لعبة اإلختبار التفاعلي املبنية على 
مكروميداي فالش فعال يف تعليم املفردات لألطفال. وأما اقرتاحة االستخدام، والنشر، و 

 كما اييل :  املستقبل تطوير املنتاج
 اقرتاحة االستخدام .1

اإلختبار التفاعلي املبنية على مكروميداي فالش فعال يف تعليم وسائل لعبة يتطور ب
اليت تستخدم يف عملية التعليم املفردات تورط املدرس والطالب. هذه  املفردات لألطفال

وسائل لعبة اإلختبار اللعبة من الوسائل التعليمية يف تعليم املفردات لألطفال. يتوقع ب
يب امللل والكسل واهناض يستطيع جتن، طفالالتفاعلي فعال يف تعليم املفردات لأل

 يف تعليم اللغة العربية، وتعليم املفردات خاصة. للطلبة الدافع واإلهتمام
 النشر .2

لألطفال.  يف تعليم املفرداتللوسائل التعلمية وسائل لعبة اإلختبار التفاعلي سينفع 
مبضاعف امللف هذه الوسائل العبة و ينقل  وسائل لعبة اإلختبار التفاعلي ميكن نشر هذه

 .اإللكرتوين املوقعاىل 
 املستقبل تطوير املنتاج .3

جيرب الباحث اق الواسعة. يف تعليم املفردات اىل النط وسائل لعبة اإلختبار مل خيترب
يف تعليم املفردات اىل املدرسني وعشر طالبا. ولذالك ميكن التطوير  وسائل لعبة اإلختبار

على النطاق الواسعة. وميكن ابإلضايف مع التجربة اىل الطالب  لعبة اإلختباروسائل 
اىل الشكل الكامل، الذي سيستخدم يف اهلاتف الذاكي.  وسائل لعبة اإلختبارالتطوير 

ويتطور الوسائل التعليمية املبنية على التكنولوجيا األخرى يف تعليم اللغة العربية الذي 
 املبنية على التكنولوجيا مازال قليال يف تعليم اللغة العربية.الوسائل التعليمية سيضيف 
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