
) في Lectora Inspare ( ضوء الوسائط المتعددة ىتطوير وسائل تعليم المفردات عل

  اجوم ماالنجعبتدائية اال ىمفتاح الهدمدرسة 

  جامعي بحث 

  

  إعداد:

  ناظرة األولياء

  ١١١٥٠٠٢٩رقم التسجيل: 

  

 

  قسم تعليم اللغة العربية

  التعليم كلية علوم التربية و 

  اإلسالمية الحكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم 

٢٠١٥ 



) في Lectora Inspare  ( ضوء الوسائط المتعددة ىتطوير وسائل تعليم المفردات عل

  اجوم ماالنجعبتدائية اال ىمفتاح الهدمدرسة 

  

  إعداد:

  ناظرة األولياء

  ١١١٥٠٠٢٩رقم التسجيل: 

  تحت إشراف:

  نور هادي الماجستيرالدكتور   

  ١٩٦٤٠١٠٣٢٠٠٣١٢١٠٠١رقم التوظيف:   

 

  قسم تعليم اللغة العربية

  التعليم كلية علوم التربية و 

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

٢٠١٥ 



 أ 
 

  استهالل
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

  

)))                          (((  

  

 ))٤٦هود:سورة ((
  

 

 

  

ا أو محبا وال تكن الخامس معكن عالما أو متعلما أو مست  "

"وال يستمع وال يحبفتهلك وهو الذي ال يعلم وال يتعلم   

 ((رسالة أبو درداء)) 

 

 

 

 

  



 ب 
 

 إهداء
 

 
 يسعدين و قد فضل اهللا يل بإمتام هذا البحث اجلامعي أن أهديه:

والدي ووالدتي المحترمين إلى  

مربيا روحي طول حيايت، وداوماين بنصائحهما اخلالصة والدعاء املستمر يل أمد اهللا يف 

سالمة الدين والدنياواألخرةعمرمها وحفظهما اهللا وأبقامها يف   

ختي المحبوبةأ أخي و إلى  

مال العالية والعلوم النافعة واألعمال آل، عسى أن حيقق اهللا هلم انين بالتشجيعاادفع انالذ

 املرضية وكتبهم اهللا من عباده الصاحلني الناجحني يف مجيع األمور

  ومشايخي الكرام يتذإلى أسات

والذين علموين أكثر العلوم وأبعدوين من اجلهل  الذين أدين هلم بالكثريتقديرا وإجالال 

  جزاهم اهللا أحسن اجلزاء

  وإلى زمالئي في اهللا ومن أحبني وأحسن إلى نفسي

  واهللا عنده حسن الثواب يف مجيع اخلطوات ماآلمال ويوفقه مراجية أن حيقق اهللا هل

 

 



 ج 
 

 شكر و تقدير

احلمـــد هللا الفتـــاح العلـــيم، الـــذي أرشـــد عبـــاده للـــتعم والتعلـــيم وجعـــل العلـــم ســـبب 

ـــد امللـــك العظـــيم،  والصـــالة و الســـالم علـــى مـــن أرســـله اهللا هاديـــا إىل النجـــاة و الفـــوز عن

  الصراط املستقيم وعلى اله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه باخللود يف دار النعيم.

  أما بعد:

البحــث اجلــامعي لنيــل درجــة ســرجانا يف تعلــيم اللغــة العربيــة، قــد متــت كتابــة هــذا   

بعـــدما جـــادت بكـــل جهـــد واجتهـــاد بفضـــل اهللا تعـــاىل. فيســـرين أن أقـــدم جزيـــل شـــكري 

  وعظيم تقديري إىل من قد ساعدوين علي كتابة هذا البحث وهم: 

رجو احلـــاج املاجســـتري، مـــدير جامعـــة موالنـــا اموجيـــا راهـــ فضـــيلة األســـتاذ الـــدكتور .١

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. مالك

 فضــيلة الــدكتور نــور عــايل احلــاج املاجســتري، عميــد كليــة علــوم الرتبيــة والتعلــيم جــا .٢

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

جامعــة  مملــوءة احلســنة املاجســتري، رئيســة قســم تعلــيم اللغــة العربيــة ةفضيلة الدكتور   .٣

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.موالنا مالك 

فضــيلة الــدكتور نــور هــادي املاجســتري، مشــرف الــذي أفــاد الباحثــة علمــا و عمليــا  .٤

ووجــه اخلطــوات يف كــل مراحــل إعــداد هــذا البحــث منــذ بدايــة فكــرة البحــث حــيت 

 اإلنتهاء، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحثة عظيمة الشكر و التقدير.

توفيـــــق الـــــرمحن احلـــــاج الـــــدكتور  ف املصـــــطفي املاجســــتري و فضــــيلة الـــــدكتور ســـــي  .٥

حكمـــــا وســـــائل التعليمـــــي و اللـــــذان قـــــد ســـــاعداين يف إمتـــــام الوســـــائل املاجســـــتري 

 التعليمي فلهما مين خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب واجلزاء.

والتعلــــيم األســـاتيذ واألســـتاذات يف قســــم تعلـــيم اللغــــة العربيـــة كليـــة العلــــوم الرتبيـــة  .٦

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

 االبتدائيــةوأقــدم بكــل الشــكر إىل األســتاذة زلفــي هنــدييت احلاجــة، مــدير املدرســة  .٧

 ماالنج. عاجوماسم ع  اهلدىمفتاح 



 د 
 

املكرمــا أيب إمــام رافعــي احلــاج و أمــي زلفــي هنــدييت احلاجــة، وأحــب االعتنــاء �ــم  .٨

اللــذان ال ميــالن مــن إعطــاء التشــجيع حــيت أســتطيع أن أنتهــي  طــوال حيــايت ومهــا

 هذا البحث اجلامعي.

ومجيــع عــائليت  احملبــوب و أخــي عــارف هديــة اهللا احملبوبــة موهبة املــودة أخيت إحدى .٩

 اليت ساعدوين ودفعوين بالتشجيعات.

زمـــــــالئ يف قســـــــم تعلـــــــيم اللغـــــــة العربيـــــــة كليـــــــة العلـــــــوم الرتبيـــــــة والتعلـــــــيم للعـــــــام . ١٠

  علي تشجيعهم فجزاهم اهللا. ٢٠١١رسيالدا

 علي تشجيعهم فجزاهم اهللا.يف معهد سبيل الرشاد ٢٣غرفة  زمالئ  .١١

جزاهم اهللا خري اجلزاء علي حسن وخلوص أعماهلم ومقاصدهم. عسى اهللا أن جيعل 

  مني يارب العاملني.آهذا البحث نافعا للباحثة خاصة ولسائر القارئني عامة، 

  

  ٢٠١٥مايو١٨ماالنج،              

  الكاتبة                

  

                 

 

  األولياءناظرة

   ١١١٥٠٠٢٩القيد: رقم                

   



 ه 
 

  وزارة الشؤون الدينية

  راهيم اإلسالمية الحكومية بماالنججامعة موالنا مالك إب      

 كلية علوم التربية والتعليم       

    قسم تعليم اللغة العربية  

  مواعيد اإلشراف

  األولياءناظرة :   االسم    

    ١١١٥٠٠٢٩:   رقم القيد  

 Lectoraضوء الوسائط املتعددة( ىتطوير وسائل تعليم املفردات عل العنوان         :

Inspare ماالنج عاجوم االبتدائية اهلدىمفتاح مدرسة ) يف  

  املاجستري احلاج نور هادي الدكتوراملشرف        : 
 

 التوقيع الوصف التاريخ الرقم

١. ٢٠١٥ ماريس ١٧    املوضوع 

٢. ٢٠١٥ماريس  ١٩    الباب األول 

٣. ٢٠١٥ماريس  ٢٦    وسائل تعليم املفردات 

٤. ٢٠١٥أبريل  ٩    وسائل تعليم املفردات 

٥.   تدريبات يف وسائل تعليم املفردات  ٢٠١٥أبريل  ١٦ 

٦ . ٢٠١٥أبريل  ٢٣    أدوات البحث 

٢٠١٥ مايو ٧ ٧ الباب الرابع –الباب األول     

٢٠١٥ مايو ١٢ ٨ الباب الرابع –الباب األول     

  ٢٠١٥ مايو ١٨تقريرا مباالنج، 

  عميد كلية علوم الرتبية والتعليم
 

  

  الدكتور نور علي الحاج الماجستير

  ١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢: رقم التوظيف

   



 و 
 

  وزارة الشؤون الدينية

  راهيم اإلسالمية الحكومية بماالنججامعة موالنا مالك إب      

 كلية علوم التربية والتعليم       

 قسم تعليم اللغة العربية
  

  تقرير المشرف
  

  إن هذا البحث اجلامعي الذي قدمته:

  ناظرة األولياء:    االسم    

  ١١١٥٠٠٢٩ :   رقم القيد

 Lectoraضوء الوسائط املتعددة( ىتطوير وسائل تعليم املفردات عل :  العنوان 

Inspareماالنج عاجوم االبتدائية اهلدىمفتاح مدرسة  ) يف.  

قد نظرنا وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل 

) ١-Sاملطلوب الستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا (

  ٢٠١٥- ٢٠١٤لكلية علوم الرتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية للعام الدراسي 

  

  ٢٠١٥ مايو ١٨ماالنج، 

  املشرف
 

 

  الماجستير الحاج نور هادي الدكتور

 ١٩٦٤٠١٠٣٢٠٠٣١٢١٠٠١رقم التوظيف:   

 

 

  

  



 ز 
 

  وزارة الشؤون الدينية

  راهيم اإلسالمية الحكومية بماالنججامعة موالنا مالك إب      

 كلية علوم التربية والتعليم       

    قسم تعليم اللغة العربية                        

  تقرير لجنة المناقشة 

  لقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمته:

  ناظرة األولياء:   االسم    

   ١١١٥٠٠٢٩ :  رقم القيد  

 Lectoraضوء الوسائط املتعددة( ىتطوير وسائل تعليم املفردات عل:  العنوان    

Inspareماالنج عاجوم االبتدائية اهلدىمدرسة مفتاح  ) يف..  

) يف قسم تعليم اللغة العربية ١-Sوقررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة سرجانا (

  لكلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

  جملس املناقشة:

 )     (                          أوريل حبر الدين احلاج املاجستري .١

 

 (                           )  كتور سالمت دارين املاجستريالد  .٢

 

 (                           )  احلاج املاجستريالدكتور نور هادي  .٣

  

  ٢٠١٥مايو  ٢٨ تقريرا مباالنج،

  عميد كلية علوم الرتبية والتعليم

  

  الدكتور نور علي احلاج املاجستري

  ١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢رقم التوظيف: 



 ح 
 

 

  وزارة الشؤون الدينية

  راهيم اإلسالمية الحكومية بماالنججامعة موالنا مالك إب      

 كلية علوم التربية والتعليم       

   قسم تعليم اللغة العربية                  

  علوم التربية والتعليمعميد كلية  تقرير
 

اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث قد استملت جامعة موالنا مالك إبراهيم 

 اجلامعي الذي ألفته الطالبة:

 ناظرة األولياء :     سماال

 ١١١٥٠٠٢٩ :  القيد رقم

 Lectoraضوء الوسائط املتعددة( ىاملفردات عل تطوير وسائل تعليم:   املوضوع

Inspare ماالنج عاجوم االبتدائية اهلدىمفتاح درسة م) يف. 

إلمتام دراستها وللحصول على درجة سرجانا يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم 

جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للسنة الدراسية  الرتبية والتعليم

٢٠١٥-٢٠١٤  

 

  ٢٠١٥ مايو١٨ تقريرا مباالنج،               

  عميد كلية علوم الرتبية والتعليم     

  

  

  

  الدكتور نور علي الحاج الماجستير    

  ١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢رقم التوظيف:  

  



 ط 
 

  وزارة الشؤون الدينية

  راهيم اإلسالمية الحكومية بماالنججامعة موالنا مالك إب      

 كلية علوم التربية والتعليم       

   قسم تعليم اللغة العربية     
  

  تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
  

استملت جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث قد 

 اجلامعي الذي ألفته الطالبة:

 ناظرة األولياء :     سماال

 ١١١٥٠٠٢٩ : القيد رقم

 Lectoraضوء الوسائط املتعددة( ىوسائل تعليم املفردات عل تطوير:   املوضوع

Inspare إلمتام  .ماالنج عاجوم االبتدائية اهلدىمفتاح مدرسة ) يف

دراستها وللحصول على درجة سرجانا يف قسم تعليم اللغة العربية كلية 

جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  الرتبية والتعليمعلوم 

  ٢٠١٥-٢٠١٤ماالنج للسنة الدراسية 

  

  ٢٠١٥ مايو١٨ تقريرا مباالنج،

  رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 

 

  مملوءة الحسنة الماجستير ةالدكتور 

  ١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٠٠١رقم التوظيف:   

  

  



 ي 
 

  وزارة الشؤون الدينية

  راهيم اإلسالمية الحكومية بماالنججامعة موالنا مالك إب      

 كلية علوم التربية والتعليم       

    قسم تعليم اللغة العربية  

  إقرار الباحثة

  أن املوقع أدناه وبيانايت كاآليت :

  ناظرة األولياءاالسم        : 

    ١١١٥٠٠٢٩رقم القيد    : 

 الشرقية ىجاو  – ماالنج  –  عاجومالعنوان       : 

أقــرر بــأن هــذا البحــث الــذي حضــرته لتــوفري شــروط النجــاح لنيــل درجــة ســرجانا يف قســم 

اإلســـالمية تعلـــيم اللغـــة العربيـــة بكليـــة علـــوم الرتبيـــة والتعلـــيم جبامعـــة موالنـــا مالـــك إبـــراهيم 

  احلكومية ماالنج حتت العنوان:

مدرســة ) يف Lectora Inspareضــوء الوســائط املتعــددة( ىتطوير وسائل تعليم املفــردات علــ

حضرته وكتبته بنفســي ومــا زورتــه مــن إبــداع غــريي  .ماالنج عاجوم االبتدائية اهلدىمفتاح 

أنــه فعــال لــيس مــن حبثــي أو تأليف اآلخــر. وإذا ادعــى أحــد اســتقباال أنــه مــن تأليفــه وتبــني 

  سؤولية على املشرف أو على مسؤوليةفأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن تكون امل

  قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

  حرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.

  ٢٠١٥ مايو١٨ماالنج، 

  توقيع صاحبة اإلقرار

  

  

  ناظرة األولياء

  ١١١٥٠٠٢٩ رقم القيد:          
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 مستخلص البحث

 Lectora. تطـوير وسـائل تعلـيم املفـردات علـى ضـوء الوسـائط املتعـددة (٢٠١٥ نــاظرة األوليــاء،

Inspare يف مدرسة مفتـاح اهلـدى اإلبتدائيـة غـاجوم مـاالنج. قسـم تعلـيم اللغـة العربية.كليـة علـوم (

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. الرتبية والتعليم.

 الدكتور نور هادي املاجسترياملشرف: 

 )Lectora Inspareكلمات األساسيات: تطوير، وسائل تعليم املفردات ، والوسائط املتعددة (

ها شـــعب إندونيســـيا. اللغـــة العربيـــة هـــي واحـــدة مـــن العديـــد مـــن اللغـــات األجنبيـــة الـــيت استخلصـــت

وبالتايل، فمن الضروري دراسة تعليم لغتهم احلق للمبتدئني لتعليم اللغة العربية. ألن تعلـيم اللغـات األجنبيـة 

مبا فيها اللغة العربية يف هذه احلالة ميكن أن يـتم يف خمتلـف الطـرق واألسـاليب. وباملثـل مـع تعلـيم املفـردات. 

الـيت جيـب أن تكـون مملوكـة مـن قبـل املـتعلم املبتـدئ العربيـة. ألنـه مـن املفردات هي واحـدة مـن عناصـر اللغـة 

خـــالل تعلـــيم املفـــردات ميكـــن أن تـــدعم الطـــالب علـــى التواصـــل اللغـــة العربيـــة وكتابتهـــا. تعلـــيم اللغـــة العربيـــة 

للمبتدئني هو جزء مهم، سـواء مـن عمليـة تعلـم العربيـة. ولـذلك يتطلـب وسـائل الـيت هـي قـادرة علـى تقـدمي 

 Lectoraاد يف مفــردات ملموســة للطالب.أمــا اســتخدام وســائل تعلــيم علــى ضــوء الوســائط املتعــددة (املــو 

Inspare ميكـن أن تسـاعد يف أن يكـون الطــالب أكثـر سـعادة ملتابعـة دروس يف اللغــة العربيـة وقـادرة علــى (

والرسـوم املتحركـة، والـيت فهم املواد أكثر سهولة بسبب عرض املواد يف وسائل تعليم ويرافق أيضا مـن الصـور 

جتعل تعلم املفردات وسائل أصبحت أكثر ممتعة، مع ميكن للطالب جهة متابعة عملية تعلـيم املفـردات مـع 

 املمتعة وليس ممال.

وكان اهلـدف مـن هـذه الدراسـة هـو تطـوير و صـالحيات صـالحيات وسـائل تعلـيم املفـردات علـى 

مدرســة مفتــاح اهلــدى اإلبتدائيــة غــاجوم مــاالنج العــام ) يف Lectora Inspareضــوء الوســائط املتعــددة (

. طريقـة املســتخدمة يف هـذا البحـث هــو البحـث والتطـوير (البحــث والتطـوير) مــع ٢٠١٤/٢٠١٥الدراسـي 

 ).Borg and Gallمنوذج التنمية (

) يف Lectora Inspareنتـــائج تطـــوير وســـائل تعلـــيم املفـــردات علـــى ضـــوء الوســـائط املتعـــددة (

اهلدى اإلبتدائية غاجوم ماالنج على طالب اخلامسة لديها معايري صاحلة مع نتائج االختبار مدرسة مفتاح 

٪، وتوصــل خــرباء تصــميم وســائل اختبــار مســتوى ٩٤.٦٦املســألة وتوصــل خــرباء علــى مســتوى صــالحية 

٪ صـــالحية، وبلـــغ ٩٣.٣٣٪، واختبـــار الـــتعلم اخلـــرباء (معلمـــة اللغـــة عربيـــة) يصـــل إىل مســـتوى ٩٦صـــحة 

٪ من صحتها. هذا يدل على أن ٩٠.٣٣البات (الطالب) باعتباره مستخدم وسائل التعليم مستوى الط٥

منتجات الوسائل التعليمية وضعت لتحسـني نتـائج الـتعلم حـىت أن وسـائل الـيت وضـعت يصـلح لالسـتخدام 

 يف دعم تعلم املفردات العربية.
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ABSTRACT 
 

Auliya, Nadhirotul. ٢٠١٥. Development learning vocabulary media multimedia 
(Lectora Inspare) V MI MIFTAHUL HUDA  Ngajum Malang. Thesis. Arabic 
Education Department. Faculty of Tarbiyah and Teaching Sciences. State Islamic 
University of Maulana Malik Ibrahim Malang 
 
Advisors. : Dr.H.Nurhadi,M.A 
 
Key words: development, learning vocabulary media, multimedia (Lectora 
Inspare) 

Many people Indonesia learn Arabic language as foreign language. It is 
necessary to research learning Arabic language for beginner level. Because, many 
ways and methods for studying Arabic, such learning vocabulary. Vocabulary is 
one of element that the beginner level should have. Since learning vocabulary can 
support them in communication and writing Arabic well. Learning for beginner 
level is very important, especially process of learning. Therefore, learning media 
concrete vocabulary needs for beginner level. Employing multimedia-based 
learning media (Lectora Inspare) can assist them more enjoy learning Arabic and 
afford material easier owing to pictures and animations that can be interesting 
media, with the aim they can abreast process of learning vocabulary not sad and 
not boring.   

The objectives of this research are to know the development characteristic 
and the opining expert of multimedia-based learning vocabulary media (Lectora 
Inspare) V grade in elementary Islamic MIFTAHUL HUDA School Ngajum 
Malang ٢٠١٤/٢٠١٥. 

This research utilizes Research and Development design with Borg and 
Gall model. The procedure of this research ١) the potential and problems ٢) 
collecting data ٣) product design ٤) validation design ٥) revision design ٦) 
product trial.  

The result of the development of multimedia-based learning vocabulary 
media (Lectora Inspare) for V grade is valid with rate ٩٤,٦٦٪ from expert test 
result, ٩٦٪ from expert design media, ٩٣,٣٣٪ expert teacher Arabic language, and 
٩٠,٣٣٪ from ٥ audiences (students) using Lectora Inspare. It indicates this media 
is good for maintaining learning Arabic vocabulary.  
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ABSTRAK 

Auliya, Nadhirotul. ٢٠١٥. Pengembangan Media Pembelajaran Mufradat 

Berbasis Multimedia (Lectora Inspare) Kelas V MI MIFTAHUL HUDA  Ngajum 

Malang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Pembimbing: Dr.H.Nurhadi,M.A  

Kata kunci: Pengembangan, Media Pembelajaran Mufradat, Multimedia (Lectora 

Inspare) 

Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang banyak dipelajari 

oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perlu dikaji adanya pembelajaran 

bahasa yang tepat bagi pemula belajar bahasa Arab. Karena pembelajaran bahasa 

asing termasuk dalam hal ini bahasa Arab bisa dilakukan dengan berbagai cara 

dan metode. Demikian halnya dengan pembelajaran kosakata. Kosakata 

merupakan salah satu unsur bahasa yang harus dimiliki oleh pemula pembelajar 

Bahasa Arab. Karena dengan belajar Mufradat dapat menunjang para peserta didik 

dalam berkomunikasi dan menulis dengan baik bahasa arab. Pembelajaran bahasa 

arab bagi pemula merupakan bagian penting, baik dari proses pembelajaran suatu 

bahasa arab. Untuk itu dibutuhkan media pembelajaran yang mampu menyajikan 

materi Mufradat secara konkrit bagi peserta didik. Adapun penggunaan media 

pembelajaran berbasis multimedia (Lectora Inspare) ini dapat membantu siswa 

lebih senang mengikuti pelajaran Bahasa Arab dan mampu memahami materi 

lebih mudah karena penyajian materi dalam media pembelajaran ini juga disertai 

dengan gambar, animasi, yang membuat media pembelajaran kosakata menjadi 

lebih menarik, menyenangkan dan tidak membosankan. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Pengembangan,Karakteristik dan Pendapat Para Ahli Media Pembelajaran 

kosakata Berbasis Multimedia (Lectora Inspare) di siswa kelas V MI MIFTAHUL 

HUDA Ngajum Malang tahun ajaran ٢٠١٤/٢٠١٥. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research 

and Development), dengan menggunakan Model (Borg and Gell).   

Hasil dari pengembangan media pembelajaran kosakata berbasis 

multimedia (Lectora Inspare) untuk kelas V telah memenuhi kriteria valid dengan 

hasil uji ahli materi mencapai tingkat kevalidan ٩٤,٦٦٪, uji ahli desain media 

mencapai tingkat kevalidan ٩٦٪, uji guru mata pelajaran Bahasa Arab mencapai 

tingkat kevalidan ٩٣,٣٣٪,dan ٥ peserta didik sebagai pengguna media 

pembelajaran mencapai tingkat kevalidan ٩٠,٣٣٪. Hal ini menunjukkan bahwa 

produk media pembelajaran yang dikembangkan dapat meningkatkan hasil 

belajar. 
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  محتويات البحث

  أ    ..................................................................  استهالل

  ب    ....................................................................  إهداء

  ج    .......................... ................................  الشكر و التقدير

  ه    .....................................................  حجة استشارة املشرف

  و    .............................................................  تقرير املشرف

  ز    ......................... ................................  جلنة املناقشة تقرير

  ح    ........................................  عميد كلية علوم الرتبية والتعليمتقرير 

  ط    ........................................  رئيسة قسم التعليم اللغة العربيةتقرير 

  ي    ...............................................................  إقرار الباحثة

  ك    ...........................................................  ملخص البحث

  ل    ..................................................  ملخص البحث باإلجنليزية

  م    ...............................................  ملخص البحث باإلندونيسية

  ن    ...........................................................  حمتويات البحث

  ص    .............................................................  قائمة اجلداول

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

  الفصل األول

 أساسيات البحث ومنهجيته 

 املبحث األول: أساسيات البحث

 ١    ..............................................................  مقدمة  .أ 

 ٤    ........................................................  أسئلة البحث  .ب 

 ٥    ......................................................  أهداف البحث  .ج 

 ٥    ........................................................  أمهية البحث  .د 

 ٦    .......................................................  حدود البحث  .ه 



 س 
 

 ٧    ..................................................  حتديد املصطلحات  .و 

 ٨    ...................................................  الدراسات السابقة  .ز 

 املبحث الثاين: منهجية البحث

 ١١    ...............................................  ومنهجه البحث مدخل  .أ 

 ١١    ................................  اختيارها وأسلوب وعينته البحث جمتمع  .ب 

 ١٢    .......................................................  البحث أدوات  .ج 

 ١٣    .....................................................  البيانات مصادر  .د 

 ١٤    ...............................................  البيانات حتليل أسلوب  .ه 

  ١٦    .................................................  الدراسة تنفيذ مراحل  .و 

  الفصل الثاني

  اإلطار النظري 

  تعليم املفرداتاملبحث األول: 

 ١٨    ......................................................  مفهوم املفردات  -أ 

 ١٩    ..............................................  املفردات يمالتعل أهداف  - ب 

 ٢٠    .......................................................  أنواع املفردات  - ج 

 ٢٢    ......................................................  وظيفة املفردات  -د 

 ٢٣    .......................................................  مناذج املفردات  - ه 

 ٢٤    ............ ................................  إختيارات املفردات مبادئ  -و 

  وسائل التعليميةاملبحث الثاين: 

 ٢٥    ...............................................  يةمفهوم وسائل التعليم  .أ 

 ٢٦    ......................................  ميةأنواع الوسائل التعل و تصنيف  .ب 

 ٢٨    ...........................................  الوسائل اإلختيارات مبادئ  .ج 

 ٢٩    ................................................  أمهية الوسائل التعلمية  .د 

 ٣٠    .........................................  كيفية تطوير الوسائل التعلمية  .ه 



 ع 
 

 (Multimedia) الوسائط املتعددةاملبحث الثالث: 

 ٣١    ...........................  (Multimedia)مفهوم الوسائط املتعددة  -أ 

 ٣٢    .................  (Multimedia) املتعددة طئوخصائص الوسا فوائد  - ب 

 ٣٢    ........................  (Multimedia) املتعددة طئالوسا فوائد .١

 ٣٣  .......................  (Multimedia) املتعددة طئخصائص الوسا .٢

 ٣٣    ....................  مميزات الوسائل التعليمية باستخدام الوسائط املتعددة  - ج 

 ٣٤    ...................................  Lectora Inspareمفهوم عن   -د 

    ٣٥  ................................  Lectora Inspare فعالية وسائل  .١

 ٣٥  .................................  Lectora Inspareوسائل الزائد  .٢

  الفصل الثالث

  عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها

  ماالنج عاجوم االبتدائية اهلدىة مفتاح درسحملة عن م املبحث األول :

 ٣٧    ......  ماالنج عاجوم االبتدائية اهلدىة مفتاح درسحملة عن م تأسيس تاريخ  -أ 

 ٣٩    ..............ماالنج عاجوم االبتدائية اهلدىة مفتاح درساملوقع اجلغرايف م  - ب 

   ٤٠    ...  ماالنج عاجوم االبتدائية اهلدىة مفتاح درسوالرسالة واألهداف م رؤيةال  - ج 

 ٤٢    ...........  ماالنج عاجوم االبتدائية اهلدىة مفتاح درسماهليكل التنظيمي   -د 

وسائل تعليم املفردات على ضوئ الوسائط املتعددة تطوير املبحث الثاين: إجراءات 

)Lectora Inspare(  

 ٤٣    ........................................  حتليل  احلاجات و املشكالت  .أ 

 ٤٥    ........................................................  مجع البيانات  .ب 

 ٤٦    ........................................................  املنتج تصميم  .ج 

 ٦٩    ........................................................  تصديق املنتج  .د 

 ٧١    ...............................................  تصحيح املنتج وحتسينه  .ه 

 ٧٤    .......................... ................................  جتربة املنتج  .و 
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صف وسائل تعليم املفردات على ضوئ الوسائط املتعددة مو املبحث الثالث: 

)Lectora Inspare(  ....................................    ٨٠  

 Lectoraضوء الوسائط املتعددة( ىوسائل تعليم املفردات عل ةصالحياملبحث الرابع: 

Inspire(    ................................................    ٩٥ 

  رابعالفصل ال

  نتائج البحث و التوصيات و المقترحات

  ١٠٥    ..............................................................  نتائج البحث

  ١٠٧    .................................................................  التوصيات

  ١٠٧    .................................................................  املقرتحات

  قائمة المصادر والمراجع

 ١٠٨    ........................................................  املراجع العربية  -أ 

 ٠٨١    ................................................  املراجع من الكتب - ١

 ١٠٩    ........................................  املراجع من البحوث العلمية - ٢

 ١١٠    ......................................................  املراجع األجنبية  -  ب

  ١١٠    ................................................  املراجع من الكتب -

حقمال  
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  قائمة الجداول

  

  صفحة  موضوع  رقم

  ١٥  الطالبات ٥معيار مستوى تصديق اخلرباء و   ١

  ٤٧  باب يف البيت  ٢

  ٤٨  باب يف احلديقة  ٣

  ٥٠  األلوان  ٤

٥  SK ،KD ٥٠  واملؤشرات  

  ٧٧  الطالبات ٥نتيجة أراء   ٦

  ٧٩  معيار مستوى تصديق اخلرباء  ٧

  ٨٠  أراء الطالباتاالنتقادات واملقرتحات   ٨

  ٨١  الوسائلمكونات   ٩

  ٨٠  نتائج االستبانة من خبري وسائل تعليم املفردات  ١٠

  ٨٢  معيار مستوى تصديق اخلرباء  ١١

  ٨٣  من خبري وسائل تعليم املفردات االنتقادات واملقرتحات  ١٢

  ٩٦  نتائج االستبانة من خبري  تصميم وسائل التعليم  ١٣

  ٩٨  اخلرباءمعيار مستوى تصديق   ١٤

  ٩٨  من خبري  تصميم وسائل التعليم االنتقادات واملقرتحات  ١٥

  ٩٩  معلمة اللغة العربيةنتائج االستبانة من   ١٦

  ١٠٠  معيار مستوى تصديق اخلرباء  ١٧

  ١٠١  معلمة اللغة العربية االنتقادات واملقرتحات  ١٨

  ١٠٢  نتائج استبانة من مجيع اخلرباء  ١٩

  ١٠٤  تصديق اخلرباءمعيار مستوى   ٢٠

  ١٠٤  معلمة اللغة العربية االنتقادات واملقرتحات  ٢١
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  ١٠٥  نتائج استبانة من مجيع اخلرباء  ٢٢
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 قائمة الرسوم البيانية

  

  صفحة  موضوع  رقم

  ١٨  تطوير وسائل تعليم املفرداتمنوذج مراحل   ١

  ٤٠   Google Mapsموقع ميدان البحث من  ٢

  ٤٣  اإلبتدئية  اهلدىملدرسة مفتاح اهليكل التنظيمي   ٣

  ٧٢  قبل اإلصالح وبعدههدف التعليم   ٤

  ٧٣  صورة  غرفة األكل قبل اإلصالح وبعده  ٥

  ٧٤  قبل اإلصالح وبعده خطأت الكتابةصورة  ٦

  ٧٥  قبل اإلصالح وبعده ٤صورة السؤال الرقم   ٧

  ٧٦  قبل اإلصالح وبعدهالشكل السرية الذاتيةصورة   ٨
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  األول الفصل

 ومنهجيته البحث أساسيات
  

 البحث أساسيات:   األول المبحث

  املقدمة .١

حـــــدي اللغـــــات الدوليـــــة بعـــــد اللغـــــة اإلجنليزيـــــة إاللغـــــة العربيـــــة مـــــن  تعتـــــرب

ــــــة ، ــــــب أخــــــر، أن دراســــــة اللغــــــة العربيــــــة  ،األملاني ــــــة. و جيان األســــــبانية و املنداريني

عـــــــين القـــــــرأن و احلـــــــديث) يســـــــالمية (أمـــــــر مهـــــــم لكـــــــل مســـــــلم ألن القواعـــــــد اإل

ــــة. لــــذ ــــة هــــي مــــن اهــــم املــــواد يف  لكتبــــين باللغــــة العربي  املدرســــةفــــان اللغــــة العربي

الطــــــرق و وســــــيلة بتعلــــــيم اللغــــــة العربيــــــة ب علمــــــةاإلســــــالمية و يقــــــوم امل االبتدائيــــــة

األســــــاليب و املــــــداخل املناســــــبة. حتتــــــاج عمليــــــة تعلــــــم اللغــــــة العربيــــــة و تعليمهــــــا 

  .علمةملساعدة التالميذ للحصول علي النتيجة القوية ايل ارشادات امل

يف تعلــــــيم اللغــــــة العربيــــــة ان خيتـــــــار  ةو مــــــن األســــــاليب و الطــــــرق املثاليـــــــ

ــــ  علمــــةامل ــــان املــــادة ليكــــون التالمي ــــة ســــهلة لبي ــــذ حيــــذ فر كيفي ة وليشــــجعهم يف تنفي

ســــــــاليب و طــــــــرق متعــــــــددة أ معلمــــــــةر�م يف متابعــــــــة املــــــــادة . للفعــــــــالتهم ومهــــــــا

حني يف دراســـــــــتها، منهـــــــــا بانتفـــــــــاع خمتلفـــــــــة لتـــــــــدريس املـــــــــادة حـــــــــيت صـــــــــاروا فـــــــــر 

ـــــة التعاأل ـــــتعلم.لـــــيدوات املســـــاعدة يف عملي لـــــيم اللغـــــة العربيـــــة هـــــو عمـــــل تع م وال

ن  تعلـــــيم اللغـــــة العربيـــــة يســـــبب أل .امللـــــلع وأحيانـــــا جيعـــــل النـــــاس و تشـــــب الثقيـــــل

اعـــــل فجلديـــــد يف النفســـــي النـــــاس ليســـــتطيع تعمـــــل ليبـــــين الضـــــروف واالحـــــوال ا

و نقـــــــل مبالـــــــك اللغـــــــة العربيـــــــة. بـــــــذالك أنـــــــواع النصـــــــائح  فعـــــــل البســـــــيط عمـــــــل 

الدراســــة اللغـــــة العربيــــة. أحـــــد النصــــائح ليســـــتطيع فعــــل لنهـــــي مشــــبع التعلـــــيم يف 
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عـــــــالم الســـــــمعية، البصـــــــرية، و طريقـــــــة و وســـــــائل اإلة العربيـــــــة ينفـــــــع تعلـــــــيم اللغـــــــ

  ١السمعيةو البصرية.

يف  بــة يف شــرح املــواد اللغــة العربيــةرتا علمــةامل ىامليدان يدل عل ىحقيقة عل

أســـلوب  علمــة، يســـتخدم امل املدرســةعمليــة تعلـــيم اللغــة العربيـــة وتعلمهــا يف هـــذه 

ســهولة الــدعم الــتعلم الــيت ســهلت  الفرتان املباشــر أي بوســيلة معينــةتقليدي دون ا

مـــاالنج ، املثـــال وســـائل  عـــاجوماإلســـالمية  االبتدائيـــة" اهلـــدىمفتـــاح "    مدرســـة

احلاسوب ، وغري ذالــك) إال أن ،,LCDاإللكرتونية (شاشات الكرستال السائل/ 

الســهولة الوســائل  ىحــيت مل يســتخدم علــ بيــة نــادرا يكــون علــي الشاشــة اللغــة العر 

تعلــيم اللغــة هم مبــادئ توجيهيــة لتنفيــذ عمليــة اإللكرتونيــة ذلــك، ال�ــم لــيس لــدي

، حاولـــت  مشـــكلة ىاء علـــالعربيـــة باســـتخدام  أدوات مـــن وســـائل اإلكرتونيـــة. بنـــ

ضــوء الوســائط املتعــددة كــأدة يف تقــدمي املــواد التعليميــة  ىالباحثــة وســائل تعلــيم علــ

ليكــون أكثــر إبــداعا و ابتكــرا حــيت يكــون زاد  علمةجع املاللغة العربية . �دف تش

شجاعة التالميذ يف تعليم اللغة العربية ، و أكثر اهتمام التالميذ للمادة اليت بينها 

 مــن واحــد عنصــر هــو املفــردات تعلــيم وباملثــل خاصــة يف تعلــيم املفــردات. ،علمةامل

اللغــة  ذلــك يف مبــا األجنبيــة اللغــة متعلمــي قبل من مملوكة تكون أن جيب اليت اللغة

بــذالك  والكتابــة التواصــل يف شــخص لــدعم كافيــة العربيــة املفــردات العربية. دخرية

املفــردات  أجــل مــن مناســبة واســرتاتيجيات ألســاليب الضــروري لــذالك ٢ .اللغــة 

  .يتحقق أن ميكن التعلم احتياجات أن تعلم العربية اللغة

رأي أن اســـتخدام الوســـائل H.Malik)( ١٩٨٦ ) احلـــاج مالـــك (

الرتبيــــــــة يف عمليــــــــة التعلــــــــيم و الــــــــتعلم يشــــــــجع مهــــــــة التالميــــــــذ للفهــــــــم ولنعرفــــــــة 

                                                             
١ Abdul wahab rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab,(Malang, UIN MALIKI PRESS 

٢٠١٢) hlm ١. 
٢
 Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang:UIN MALIKI 

PRESS,٢٠١١)   hal ٥٩ 
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اجلديــــد مــــن العلــــوم و يشـــــجع اهتمــــامهم يف عمليــــة التعلـــــيم و الــــتعلم بــــل يـــــؤثر 

ــــــــزة يف عصــــــــرنا هــــــــذا تنتفــــــــع  علمــــــــةهــــــــم يف تربيــــــــة الســــــــكولوجية.كانت امل املتمي

تفـــــــــــاع الوســـــــــــائط املتعـــــــــــددة مـــــــــــن الوســـــــــــائط املتعـــــــــــددة مـــــــــــن التكنولوجيـــــــــــا. فان

التكنولوجيـــــا ينـــــتج عمليـــــة التعلـــــيم القويـــــة و ســـــيكون للتالميـــــذ كثـــــري مـــــن الـــــزاد. 

ــــــي النصــــــوص   ،الرمســــــات  ،الصــــــور  ،الوســــــائط املتعــــــددة هــــــي الــــــيت حتتــــــوي عل

التجربــــــــات و غريهــــــــا، وهــــــــي جتمــــــــع  ،الفيــــــــديو  ،الرســــــــم املتحــــــــرك  ،الصــــــــوت 

  ذلك يف ملفات رقيمة (احلاسوبية) لريسل ايل ا�تمع العام.

املوقــف التعليمــي  وهي باختصــار مجيــع الوســائط الــيت يســتخدمها املعلــم يف

، ، األفكار ، أو املعاين للتالميذ جلعــل درســه أكثــر إثــارة وتشــويقا لتوصيل احلقائق

ىف التـــدريس هادفـــة ، ومباشـــرة يف نفـــس الوقـــت. ،وجلعـــل اخلـــرب الرتبويـــة خـــربة حيـــة

اللغــة العربيــة ، حيتــاج الوســائل الن اللغــة العربيــة هــي اللغــة األجنبيــة، الــيت الطــالب 

فــــردات، الن املفــــردات هــــي يــــنقص أن معرفــــة، و ممــــا يزيــــد ىف التعلــــيم  احلفــــظ امل

اهتمـــام ليســـتطيع ممتـــع أن  علمـــةلك  املتعلـــيم اللغـــة العريـــة فلـــذوىل ىف عاصـــمة األ

 علمــة. ىف اللغــة االجنبيــة ، فينبغــى امل هــافظحتاملفــردات و  تعلــيم ليســاعدالطــالب 

أن ارتفـــاع الـــروح التعلـــيم اخلاصـــة ىف  جيعـــل الوســـائل واســـرتاجية الـــتعلم حـــىت يقـــدر

اللغــة مل  يــدرس حفــظ املفــردات. يــذكر مهمــه املفــردات ىف التعلــيم اللغــة العريــة.

 مــن واحــدة هــي املفــردات تعلــم حيــث املفردات،تعلم  يسمى ما خالل من يقدر

 وجهات من الكثري هناك أن من الرغم على .نفسها اللغة تعلم يف املهم العناصر

 تزال املفردات ال مجيع اتفق ولكن والتدريس، اللغة أغراض معىن حول خمتلفة نظر

 ٣.اللغوية املهارات لنجاح مهم دور حيمل أنه تعلم

 يف الطلبة يشجع حىت املرحية الطرق إىل علمةامل حيتاج املشكلة، تلك حلل 

 من سائل. تاتعليم املفرد يف رأسها وعلى العربية اللغة ميتعل يف خاصة التعلم،

                                                             

 ٦٠ املرجع نفسه، ص ٤
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ضوء  ىت علاوسائل تعليم املفرد هي استخدامها علمةامل يستطيع وسائلال

 جتعل أن تستطيع الوسائل هذه وكانت. Lectora Inspare)(الوسائط املتعددة

  .ومرحيا فعاال سريعااملفردات   تعليم

ــــــك، علــــــى واعتمــــــاًدا ت اوســــــائل تعلــــــيم املفــــــردتطــــــوير  الباحثــــــة تريــــــد ذل

ــــــ ــــــاح  ةدرســــــميف  Lectora Inspare)(ضــــــوء الوســــــائط املتعــــــددة ىعل مفت

 امســـــــتحدث يعطـــــــي أن البحـــــــث يهـــــــدف إذ مـــــــاالنج عـــــــاجوم االبتدائيـــــــة اهلـــــــدى

   .املفرداتيف تعليم  وسهولة

  

 أسئلة البحث  . أ

   الباحثة أسئلة البحث كما يلي: وضعت

ـــــف تطـــــوير  .١ ـــــكي ضـــــوء الوســـــائط املتعـــــددة  ىوســـــائل تعلـــــيم املفـــــردات عل

)(Lectora Inspare ةدرســـــيف مطـــــالب الفصـــــل اخلـــــامس  ىعلـــــ 

  ؟ ماالنج عاجوم االبتدائية اهلدىمفتاح 

ــــي ضــــوء الوســــائط املتعــــددة  موصــــف كيــــف .٢ وســــائل تعلــــيم املفــــردات عل

)(Lectora Inspare ةدرســـــمطـــــالب الفصـــــل اخلـــــامس يف  ىعلـــــ 

 ماالنج؟ عاجوم االبتدائية اهلدىمفتاح 

ـــــــــف  .٣ وســـــــــائل تعلـــــــــيم املفـــــــــردات علـــــــــي ضـــــــــوء الوســـــــــائط  ةصـــــــــالحيكي

طـــــالب الفصـــــل اخلـــــامس يف  ىعلـــــ Lectora Inspare)(املتعـــــددة 

 ؟ماالنج  عاجوم االبتدائية اهلدىمفتاح  ةدرسم
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 أهداف البحث  ج. 

ـــــــة أهـــــــداف البحـــــــث كمـــــــا اعتمـــــــادا علـــــــى أســـــــئلة البحـــــــث،    ـــــــرب الباحث فتعت

 يلي:

ضـــــوء الوســـــائط املتعـــــددة  ىوســـــائل تعلـــــيم املفـــــردات علـــــال. ملعرفـــــة تطـــــوير ١

)(Lectora Inspare ةدرســــــــمطــــــــالب الفصــــــــل اخلــــــــامس يف  ىعلــــــــ 

  .ماالنج عاجوم االبتدائية اهلدىمفتاح 

وســـــائل تعلـــــيم املفـــــردات علـــــي ضـــــوء الوســـــائط املتعـــــددة  موصـــــف. ملعرفـــــة ٢

)(Lectora Inspare ةدرســــــــمطــــــــالب الفصــــــــل اخلــــــــامس يف  ىعلــــــــ 

  .ماالنج عاجوم االبتدائية اهلدىمفتاح 

وســــــــــائل تعلــــــــــيم املفــــــــــردات علــــــــــي ضــــــــــوء الوســــــــــائط  ةصــــــــــالحي ملعرفــــــــــة. ٣

طــــــــالب الفصــــــــل اخلــــــــامس يف  ىعلــــــــ Lectora Inspare)(املتعــــــــددة

 .ماالنج عاجوم االبتدائية اهلدىمفتاح  ةدرسم

 أهمية البحث  - د

تشـــــــتمل أمهيـــــــة هـــــــذا البحـــــــث علـــــــى البحـــــــث مفيـــــــدا، فترجـــــــى أن يكـــــــون هـــــــذا 

 كما يلي:  جانبني

 للباحثة -

 م واملعرفة يف املستقبل.يأن يكون هذا البحث مفيدا لزيادة التعل

  للمعّلم -

ـــــــــمهـــــــــذا البحـــــــــث أن يكـــــــــون  ـــــــــة يف ت مســـــــــاعدا ملعّل علـــــــــيم اللغـــــــــة العربي

ضــــــــــوء الوســــــــــائط املتعــــــــــددة  ىاملفــــــــــردات باســــــــــتخدام وســــــــــائل علــــــــــ

)(Lectora Inspare 
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  للطالب -

ـــــــ ـــــــة يأن يكـــــــون هـــــــذا البحـــــــث مســـــــاعًدا للطـــــــالب يف تعل م اللغـــــــة العربي

ضـــــــــــوء  ىعلـــــــــــيم املفـــــــــــردات باســــــــــتخدام وســـــــــــائل علـــــــــــخاصــــــــــة يف ت

ويســـــــــتطعون أن  Lectora Inspare)(الوســـــــــائط املتعـــــــــددة 

 يستفيدوا من هذه املادة.

  للقارئ -

مفيـــــــــدا لزيــــــــادة ملعرفـــــــــة ومســــــــاعدا يف زيـــــــــادة هـــــــــذا البحــــــــث أن يكــــــــون 

ضـــــــوء  ىعلـــــــيم املفـــــــردات علـــــــيف تطـــــــوير وســـــــائل تاملراجـــــــع خاصـــــــة 

 .Lectora Inspare)(الوسائط املتعددة

  مدرسةلل -

وســـــائل تعلـــــيم املفـــــردات ســـــوف يكـــــون هـــــذا البحـــــث مرجعـــــا ىف تطـــــوير 

لتعلــــــيم  Lectora Inspare)(ضــــــوء الوســــــائط املتعــــــددة  ىعلــــــ

 املفردات.

 ه حدود البحث:

 احلد املوضوعي .١

ــــــــة تطــــــــوير وســــــــائل تعلــــــــيم املفــــــــردات  ــــــــركــــــــزت الباحث ضــــــــوء الوســــــــائط  ىعل

طــــــــالب الفصــــــــل اخلــــــــامس يف  ىعلــــــــ Lectora Inspare)(املتعــــــــددة 

مــــــاالنج. واملــــــادة املفــــــردات عــــــن  عــــــاجوم االبتدائيــــــة اهلــــــدىمفتــــــاح  ةدرســــــامل

 .يف البيت، يف احلديقة و األلوان

  احلد املكاين .٢

مفتـــــــاح  ةدرســـــــمطـــــــالب الفصـــــــل اخلـــــــامس يف  ىجيـــــــري هـــــــذا البحـــــــث علـــــــ

 ماالنج. عاجوم االبتدائية اهلدى
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  احلد الزمين .٣

 مـ. ٢٠١٥-٢٠١٤جيري هذا البحث ىف العام اجلامعي 

  و. تحديد المصطالحات

  تطوير .١

ـــــــاج واســـــــتخدام و تقـــــــومي النظـــــــام طـــــــت وير التعلـــــــيم اجتـــــــاه نظـــــــامي لتصـــــــميم و انت

لكــــــــــل نظام،وتســــــــــق اإلرادة  الكاملــــــــــة للتعلــــــــــيم، متضــــــــــمنا املكونــــــــــات املناســــــــــبة

ــــيم أوســــع مــــن جمــــرد تطــــوير  الالزمــــة لالســــتخدام، وميكــــن القــــول: أن تطــــوير التعل

ـــــــاج وتقنياتـــــــه فقـــــــد معـــــــزوال عـــــــن عمليـــــــات  األداء، الـــــــذي يتعلـــــــق جبوانـــــــب اإلنت

التطبيــــق، وأيضــــا فهــــو مــــن تصــــميم التعلــــيم الــــذي ميثــــل فقــــط أحــــد أوجــــه تطــــوير  

 ٤ التطوير.

 وسائل التعليم .٢

كلمـــــة املتوســـــطة. متوســـــطة ميكـــــن أن المـــــة هـــــي صـــــيغة اجلمـــــع مـــــن وســـــائل الكل

يكـــــون يف تعريـــــف كوســـــيط أو االتصـــــاالت التمهيديـــــة مـــــن املرســـــل إىل املتلقـــــي. 

وســــــائل هــــــو عنصــــــر واحــــــد مــــــن االتصــــــاالت، وهــــــي كرســــــول مــــــن التواصــــــل إىل 

املتنــــــاول. علــــــى أســــــاس هــــــذه التعــــــاريف، ميكــــــن القــــــول أن عمليــــــة الــــــتعلم هــــــي 

  عملية التواصل.

كلمـــــــة يــــــــأيت مـــــــن وســــــــائل الالتينيـــــــة والــــــــيت هـــــــي صــــــــيغة اجلمـــــــع مــــــــن حــــــــدود ال

املتوســــطة علــــى شــــعور واســــع جــــدا، ولكــــن حنــــن تقييــــد التعلــــيم إىل وســــائل فقــــط 

 ٥وسائل اليت يتم استخدامها كوسيلة من األنشطة واملواد التعليمية.

 

 

                                                             
   ١٢) ص ١٩٨٧(الكويت:دار القلم،،التعليمر وتطوي كنولوجيعبد العظيم عبد السالم الفرجاين،  ٤

٥ Daryanto, Media Pembelajaran:Peranannya Sangat Penting dalam Mencapai Tujuan 

Pembelajaran, (Yogyakarta:gava media, ٢٠١٠): hal ٥-٤  
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 وسائط املتعددة .٣

متعــــــــددة يعــــــــين يؤخــــــــذ الوســــــــائط املتعــــــــددة مــــــــن الكلمــــــــة والوســــــــائط املتعــــــــددة. 

العديـــــد مـــــن وســـــائل أو وســـــطاء يعـــــين. الوســـــائط املتعـــــددة هـــــو مـــــزيج مـــــن عـــــدة 

ـــــديو والرســـــوم املتحركـــــة الـــــيت تنـــــتج  عناصـــــر الـــــنص، والرســـــومات، والصـــــوت والفي

عروضــــــا مذهلــــــة. لــــــديهم الوســــــائط املتعــــــددة أيضــــــا االتصــــــال التفــــــاعلي عاليــــــة. 

ر باعتبارهــــــــا ميكــــــــن اللوســــــــائط املتعــــــــددة ميكــــــــن تعريــــــــف مســــــــتخدمي الكمبيــــــــوت

ــــــديو،  معلومــــــات الكمبيــــــوتر الــــــيت ميكــــــن أن تقــــــدم مــــــن خــــــالل الصــــــوت أو الفي

  ٦النص والرسومات والصور املتحركة.

 الدراسات السابقة  - ز

وبعــــــد الرجــــــوع إىل مكتبــــــة جامعــــــة موالنــــــا مالــــــك إبــــــراهيم اإلســــــالمية احلكوميــــــة 

مبـــــــاالنج و املكتبـــــــة األخـــــــرى، مل جتـــــــد الباحثـــــــة دراســـــــة تتحـــــــدث عـــــــن موضـــــــوع 

ـــــة يســـــتفاد منهـــــا يف  ـــــذي يقـــــوم بدراســـــتها بـــــل وجـــــدت دراســـــات معين البحـــــث ال

ــــــــة و  ــــــــدرس، يعــــــــين مــــــــن إعــــــــداد أو تطــــــــوير املــــــــواد التعليمي جوانــــــــب موضــــــــوع ال

 األسس التعليمية.

 و من تلك الدراسات:

، املوضــــــــوع تصــــــــميم الربامــــــــيج التعليميــــــــة  ٢٠٠٧حممــــــــد واهــــــــب داريــــــــادي .   ١

، كليـــــــــــة األدب، جامعـــــــــــة باســـــــــــتخدام احلاســـــــــــوب يف تعلـــــــــــيم (قســـــــــــم اللغـــــــــــة

اإلســـــــالمية احلكوميـــــــة مـــــــاالنج) برنــــــــامج احلاســـــــوب إســـــــتخدام هـــــــو برنــــــــامج 

). وركــــــز البحــــــث macromedia directorماكرومــــــديا ديــــــريكرت (

علــــــــي هيكــــــــل العمــــــــل للبحــــــــث الوصــــــــفي التحليلــــــــي. وكــــــــان البحــــــــث حبثــــــــا 

) ووصـــــــل الباحـــــــث إيل أن : development researchتطوريـــــــا (

ـــــــة١ ـــــــربامج التعليمي ـــــــدريس القـــــــراءة مث تصـــــــميمها بإســـــــتخدام احل )ال اســـــــوب لت

                                                             
٦ Richard E.Mayer, Multimedia Learning: Prinsip-prinsip dan Aplikasi,(Yogyakarta:pustaka 

pelajar,٢٠٠٩) hal ٢ 
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وتتكــــــــــــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــــــــــــن :أ)التمهيــــــــــــــــــــــــــــــــد ب)مفهــــــــــــــــــــــــــــــــوم القــــــــــــــــــــــــــــــــراءة ج) 

أهــــــــــداف.د)أنواع.ه)خطوات مقرتحــــــــــة لســــــــــري يف درس القــــــــــراءة.و) اخلطــــــــــاء 

الطـــــــــالب يف القـــــــــراءة وطـــــــــرق إصـــــــــالحها.ز) فوائـــــــــد يف معاجلـــــــــه األلفـــــــــاظ و 

عــــــــد اإلطــــــــالع ) يــــــــري اخلــــــــرباء والطلبــــــــة ب٢الرتاكيــــــــب اللغويــــــــة.خ) املراجــــــــع. 

علـــــــــي هـــــــــذه الـــــــــربامج التعليميـــــــــة إســـــــــتخدامها يف تـــــــــدريس املهـــــــــارة القــــــــــراءة 

ــــــدارس و اجتاهــــــا�م اإلجيابيــــــة. ب) ويــــــوفر  ــــــة.أ) يزيــــــد مــــــن حتصــــــيلهم ال للطلب

ــــل مــــن  درجــــة عاليــــة مــــن الضــــبط واإلنضــــاط الــــذايت داخــــل الصــــف. ج) ويقل

 وقت التعلم واجلهد الذي يبدل الطلبة و املدرسة.

) عـــــــــن ٢٠١٢ البحــــــــث العلمـــــــــيكتبــــــــه عبـــــــــد اهللا عبيـــــــــد (البحــــــــث الـــــــــذي  . ٢

" باوربونـــــــــت" لطــــــــــالب تطـــــــــوير وســـــــــيلة تعلـــــــــيم اللغــــــــــة العربيـــــــــة باســـــــــتخدام 

ــــــة ةدرســــــامل ــــــث تطــــــويري يف  االبتدائي  االبتدائيــــــةالصــــــبيان"  "�ضــــــةاملدرسة(حبي

  سالمية توبان).اإل

) ملعرفــــــة تطــــــوير وســــــيلة تعلــــــيم اللغــــــة ١وأمــــــا أهــــــداف هــــــذا البحــــــث هــــــي : (

) ملعرفــــــــة ٢. (االبتدائيـــــــة ةدرســـــــاملالعربيـــــــة باســـــــتخدام " باوربونـــــــت" لطـــــــالب 

جنـــــاح اســـــتخدام " باوربونـــــت"يف تعلـــــيم اللغـــــة العربيـــــة لطـــــالب الفصـــــل الرابـــــع 

 ســـــــالمية توبـــــــان. و اســـــــتخدامإلا االبتدائيـــــــة"�ضـــــــة الصـــــــبيان"  ةدرســـــــاملمـــــــن 

هلـــــــذا  ) development research الباحـــــــث حبثـــــــا تطويريـــــــا

البحـــــث. وهـــــذا الربنـــــامج فعـــــال لتعلـــــيم اللغـــــة العربيـــــة  يف الفصـــــل الرابـــــع مـــــن 

ســـــــالمية توبـــــــان. وإن موقـــــــف هـــــــذا اإل االبتدائيـــــــة"�ضـــــــة الصـــــــبيان"  ةدرســـــــامل

البحــــث موقــــف هــــذا البحــــث هــــو تطــــوير وســــائل تعلــــيم اللغــــة العربيــــة  علــــى 

املتعــــــددة للمبتــــــدئني . و هــــــذا البحــــــث هــــــو حبــــــث تطــــــويري ضــــــوء الوســــــائط 

و اإلســـــــالمية بسنحاســــــــاري مــــــــاالنج.  االبتدائيــــــــة"٠٢"املعــــــــارف  املدرســـــــة يف
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 اســــــــتخدام " باوربونــــــــت). أن اســــــــتخدام ١نتيجــــــــة مــــــــن هــــــــذا البحــــــــث أن: 

   .وهذا الربنامج فعال لتعليم اللغة العربية). ٢مؤثر لتنمية اللغة العربية. 

) عــــــن تطــــــوير ٢٠١١البحــــــث الــــــذي كتبــــــت جوميــــــايت ( البحــــــث العلمــــــي، . ٣

البطاقـــــــة الرباعيـــــــة كوســـــــائل التعلـــــــيم املهـــــــارة الكـــــــالم اللغـــــــة العربيـــــــة للتالميـــــــذ 

الثانويـــــــة يف صــــــف األول.  حبـــــــث العلمــــــي لنيـــــــل درجــــــة ســـــــرجانا يف  ةدرســــــامل

 و اســـــــــــتخدام الباحـــــــــــث حبثـــــــــــا تطويريـــــــــــا تعلـــــــــــيم اللغـــــــــــة العربيـــــــــــة.

)development &research ( وأمــــــا أهــــــداف  . هلــــــذا البحــــــث

ــــــة كوســــــائل التعلــــــيم ) ملعرفــــــة ١هــــــذا البحــــــث هــــــي : ( تطــــــوير البطاقــــــة الرباعي

ـــــــذ  ـــــــة يف صـــــــف األولة درســـــــاملاملهـــــــارة الكـــــــالم اللغـــــــة العربيـــــــة للتالمي . الثانوي

فعاليــــــة البطاقــــــة الرباعيــــــة كوســــــائل التعلــــــيم املهــــــارة الكــــــالم اللغــــــة ) ملعرفــــــة ٢(

الثانويــــــــة يف صــــــــف األول. و نتيجــــــــة مــــــــن هــــــــذا  ةدرســــــــاملالعربيــــــــة للتالميــــــــذ 

). أن اســــــتخدام البطاقــــــة الرباعيــــــة مــــــؤثر لتنميــــــة اللغــــــة العربيــــــة ١البحــــــث أن: 

ـــــــــيم املهـــــــــارة الكـــــــــالم.  ـــــــــيم اللغـــــــــة ٢يف تعل ). نشـــــــــيطا لطـــــــــالب مرتفعـــــــــة لتعل

    العربية.   

ـــــــةعرفـــــــ الســـــــابقة البحـــــــوث مـــــــن ـــــــف البحـــــــث هـــــــذا أنّ  ت الباحث  بـــــــالبحوث خيتل

وســـــــــائل تعلـــــــــيم تطـــــــــوير  علـــــــــى البحـــــــــث هـــــــــذا ركـــــــــزت الباحثـــــــــة ألنّ  الســـــــــابقة،

 وجـــــدي مل و Lectora Inspare)(املفـــــردات علـــــى ضـــــوء الوســـــائط املتعـــــددة 

 .هذا ملثل املوضوع
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 منهجية البحث  - ج

 مدخل البحث ومنهجه -١

ـــــــات  إّن منهجيـــــــة البحـــــــث  هـــــــي طريقـــــــة العلميـــــــة للحصـــــــول علـــــــى بيان

ـــــــــدة معينـــــــــة .وإن املـــــــــدخل املســـــــــتعمل يف هـــــــــذا البحـــــــــث هـــــــــو ٧لغـــــــــرض فائ

املـــــــدخل الكيفـــــــي والكمـــــــي ومنهجـــــــه التطـــــــويري. والبحـــــــث التطـــــــويري هـــــــو 

ــــــة.  طريقــــــة البحــــــث املســــــتخدمة للحصــــــول علــــــى نتــــــائج معــــــني وجتربــــــة فعال

ويف هــــــــــذا البحــــــــــث حاولــــــــــت الباحثــــــــــة القيــــــــــام بإنتــــــــــاج الوســــــــــائل التعلــــــــــيم 

  Lectora Inspare)(املفـــــــــردات علـــــــــي ضـــــــــوء الوســـــــــائط املتعـــــــــددة 

 للمبتدئني.

 مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها -٢

ـــــــــع األفـــــــــراد أو األشـــــــــخاص أو األشـــــــــياء  إن جمتمـــــــــع البحـــــــــث هـــــــــو مجي

وإّن جمتمـــــــع البحـــــــث هنـــــــا   ٨الـــــــذين يكونـــــــون موضـــــــوع مشـــــــكالت البحـــــــث

ـــــــاح  ةدرســـــــميف كـــــــل الطـــــــالب والطالبـــــــات  ـــــــة اهلـــــــدىمفت  عـــــــاجوم االبتدائي

طـــــــــــــــالب يف . وعينتـــــــــــــــه ٢٠١٥-٢٠١٤نة الدراســـــــــــــــية يف الســـــــــــــــ مـــــــــــــــاالنج

يف  مــــــاالنج عــــــاجوم االبتدائيــــــة اهلــــــدىمفتــــــاح  ةدرســــــمالفصــــــل اخلــــــامس يف 

. اســـــــــــتخدم الباحثـــــــــــة أســـــــــــلوب أخـــــــــــذ ٢٠١٥-٢٠١٤الســـــــــــنة الدراســـــــــــية 

ـــة يعـــين تصـــنيف العينـــة   (Purposive Sampling) هلادفيـــةا العين

ويهـــــــدف هـــــــذا البحـــــــث إىل تطـــــــوير وســـــــائل  .مناســـــــب بأهـــــــداف البحـــــــث

ـــــــــى ضـــــــــوء ـــــــــيم املفـــــــــردات عل  Lectora)(املتعـــــــــددة  الوســـــــــائط التعل

Inspare. 

 

                                                             
٧Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung:Alfabeta, ٢٠٠٩)hal ٢٩٧ 
  ١٥٢)، ص. ١٩٧٨(القاهرة: دار املهضة العربية،  ،جابر عبد احلميد جابر واآلخرون، مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس  ٨
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 أدوات البحث -٣

وللحصــــــول علــــــى البيانــــــات احملتاجــــــة فتســــــتخدم الباحثــــــة أدوات مجعهــــــا  

 كما يلي:

  املالحظة  .أ 

ـــــــــأن تالحـــــــــظ وتســـــــــجل   ـــــــــات ب هـــــــــي أداة مـــــــــن أدوات مجـــــــــع البيان

املتعلقـــــــــــة مبوضـــــــــــوع البحـــــــــــث، أو وتكتـــــــــــب الباحثـــــــــــة كـــــــــــل الظـــــــــــواهر 

 ٩املالحظة والكتابة عن الظواهر املنظورة

ـــــــــة  ـــــــــة املالحظـــــــــة املباشـــــــــرة وهـــــــــي أن تقـــــــــوم الباحث تســـــــــتخدم الباحث

ميالحظــــــة ســــــلوك معــــــني مــــــن خــــــالل اتصــــــاله مباشــــــرة باألشــــــخاص أو 

األشـــــياء الـــــيت يدرســـــها. وتســـــتخدم الباحثـــــة املالحظـــــة جلمـــــع البيانـــــات 

الطالبـــــــــات مـــــــــن  الطـــــــــالب و نشـــــــــاطعـــــــــن الظـــــــــواهر املوجـــــــــودة مـــــــــن 

�ـــــــــذه العمليـــــــــة التعليميـــــــــة. تقـــــــــوم الباحثـــــــــة  ونو اهتمـــــــــام وناشـــــــــرتاك

و الطالبـــــات يف  علمـــــةمبالحظـــــة األنشـــــطة التعليميـــــة الـــــيت تتعلـــــق بـــــني امل

  عملية تعليم املفردات يف الفصل.

  املقابلة  .ب 

ـــــــني الباحـــــــث وشـــــــخص آخـــــــر أو جمموعـــــــة  ـــــــتم ب ـــــــة ت هـــــــي عملي

يهم أســـــــئلته، ويـــــــتم تســـــــحيل أشـــــــخاص تطـــــــرح الباحـــــــث خالهلـــــــا علـــــــ

 ١٠إجابتهم عن تلك األسئلة املطروحة

تعتــــــــــرب املقابلــــــــــة شــــــــــفويا يقــــــــــوم مــــــــــن خاللــــــــــه الباحثــــــــــة جبمــــــــــع 

املعلومـــــــات و البيانـــــــات الشـــــــفوية مـــــــن املفحـــــــوص، وهـــــــي أداة هامـــــــة 

                                                             
٩ Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidian: Kompetensi dan Praktiknya. (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, ٢٠٠٣) Hal ١٢ 
 ٩٦) ص ٢٠٠٧، الطبعة أألوىل (عمان: دار املسرية، أساسيات الباحث العلميمنظر الضامن،   ١٠
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قامـــــت  ١١للحصـــــول علـــــى املعلومـــــات مـــــن خـــــالل مصـــــادرها البشـــــرية.

ول علـــــى اإلعـــــالم اللغـــــة العربيـــــة للحصـــــ معلمـــــةالباحثـــــة باملقابلـــــة مـــــع 

اإلبدائيـــــة االســـــالمية مفتـــــاح  ةدرســـــاملعـــــن عمليـــــة تعلـــــيم املفـــــردات يف 

 غاسم عاجوم ماالنج . اهلدى

  ج.  االستبانة

وهــــــــي قائمــــــــة مــــــــن األســــــــئلة أو األحكــــــــام أو التقريريــــــــات الــــــــيت 

يطلـــــب فيهـــــا الـــــرأي وعـــــادة مـــــا يكتـــــب هـــــذا الـــــرأي وتطلـــــب اإلجابـــــة 

تســـــتخدم و  ١٢مطـــــوال مكتوبـــــابوضــــع عالمـــــة مميـــــزة وقـــــد يطلــــب تقريـــــرا 

ـــــة اســـــتبانات جلمـــــع البيانـــــات عـــــن حماكمـــــة املنـــــتج مـــــن  اخلـــــرباء الباحث

و تعلــــــيم اللغــــــة العربيــــــة  تصــــــميم الوســــــائليف جمــــــال تعلــــــيم املفــــــردات و 

بعـــــد تطـــــوير وســـــائل املفـــــردات قبـــــل تقـــــدميها إىل معلمـــــة اللغـــــة العربيـــــة 

ـــــــــاح  ةدرســـــــــيف مالطـــــــــالب   مـــــــــاالنج عـــــــــاجوم االبتدائيـــــــــة اهلـــــــــدىمفت

الكتشـــــــــاف آراءهـــــــــم وتوجيهـــــــــا�م واقرتاحـــــــــا�م لتعريـــــــــف ان تعلـــــــــيم  

  املبنية على احتياج الطلبة. املفردات 

  مصادر البيانات .٤

ـــــــة.    ـــــــة والكمي ـــــــات الـــــــيت حتتاجهـــــــا الباحثـــــــة هـــــــي البيانـــــــات الكيفي مـــــــن البيان

تشـــــــــــــتمل البيانــــــــــــــات الكيفيــــــــــــــة علـــــــــــــى الظــــــــــــــواهر املوجــــــــــــــودة التعليقــــــــــــــات 

ــــــــاج مــــــــن  ــــــــا  ،اخلــــــــرباءواالقرتاحــــــــات العامــــــــة للمنت ــــــــة. أّم ــــــــم اللغــــــــة العربي معل

 .ةعلماملو  اخلرباء البيانات الكمية فتشتمل على نتائج االستبانة من

  وجلمع تلك البيانات فقررت الباحثة على مصادرها كما يلي:

  كتاب اللغة العربية لفصل اخلامس) ١
                                                             

) ١٩٨٧(عّمان: دار الفكر،  أساليبه –أدواته  –البحث العلمي، مفهومه ، ذوقان عبيدات و عبد الرمحن عدس و كايد عبد احلق ١١ 

 ١٣٥ص.
 ١٦٦) ص ١٩٧٧(القاهرة: دار الثقافة،  لألجانبتصميم البحث لتعليم اللغة العربية فتحى على يوين،   ١٢
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 عــــــاجومغاســــــم  االبتدائيــــــة اهلــــــدىمفتــــــاح  مدرســــــة ٥) الطــــــالب الفصــــــل ٢

  ماالنج .

  اخلبري يف جمال تعليم اللغة العربية )٣

  ) اخلبري يف جمال وسائل التعليم.٤

  ) معلم اللغة العربية.٥

  أسلوب تحليل البيانات .٥

ة واالستبانة تأتى بعد قيام الباحثة جبمع البيانات بطريقة املالحظة واملقابل      

 البيانات حتليلو  عملية جتهيز البيانات ليتم الوصول إىل نتائج البحث. خطوات

 البحث خطة تطبيق عن املالحظات واسطتها تكون أو تنظم اليت العملية هو

 يف مهم شيئ أنه النادر حممد يعترب. نتائج على منها احلصول ميكن حبيث

   ١٣.املبحوثة املسألة حتليل يف حيتاج الذي املعىن سيعطى ألنه البحث

تتكون املعلومات يف هذا البحث من نوعني،  املعلومات الكيفية، و        

واملقابلة قبل  الحظةاملاملعلومات الكمية. تتضمن املعلومات الكيفية من نتائج 

املعلومات الكمية هي نتائج االستبانة من و  .تصميم الوسائل تعليم املفردات

 Lectora Inspare)(وسائل تعليم املفردات على ضوء املتعدده اخلرباء عن 

 . الطالبات ٥،املعلم اللغة العربيةونتائج االستبانة من 

و للحصول على البحث الصحيح، استخدمت الباحثة الرموز ملعرفة نتائج     

 البحث منها:

 الطالبات ٥و  نتائج االستبانة من الخبراء )١

 ١٤ فتشت الباحثة نتائج االستبانة باستحدام الرموز :

      

                                                             
١٣Moh.Nazir,.Metode Penelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia. ٢٠٠٣) hal. ٣٤٦ 
١٤ Sudjana Nana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

٢٠٠٤) hal. ١٣٣ 
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Xi 

X 

                P= ∑�	١٠٠	%  

  البيان:

P  = القيمة املئوية لكل رقم  

���   سؤال العلى  /الطالبةاخلبريجمموع إجابة  = 

��   اإلجابة على السؤال جمموع = 

 Lectora)(وسائل تعليم املفردات على ضوء املتعدده (و للحصول على نتائج تصديق 

Inspare(  املوصفات:، اعتمدت الباحثة على هذه   

  ١الجدول 

  الطالبات ٥و  معيار مستوى تصديق الخبراء

  درجات

  التقويم
  البيان  التقدير  نسبة مئوية

  جيد جدا  %١٠٠ - % ٩٠  ٤
ميكن استخدامه يف التعليم بدون 

  تصويبال

  جيد  %٨٩ - % ٧٠  ٣
التعليم بعد ميكن استخدامه يف 

  التصويب

  التعليمال ميكن استخدامه يف   ضعيف  %٦٩ - % ٥٠  ٢

  ال يصح كله و يبدل  ضعيف جدا  %٤٩ -% ٠  ١
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 مراحل تنفيذ الدراسة .٦

مســـــتفيدا الباحثـــــة مراحـــــل البحـــــث علـــــي أســـــاس كـــــدخل التعلـــــيم والـــــتعلم 

ــــأن Borg and Gallالســــياقي خطــــة حســــب مراحــــل علــــى رأي   مراحــــل ب

   ١٥وهي:مراحل  ستةمراحل اليت تركز إىل  تطوير املواد التعليمية على عشرة

  تتكون من حتليل احلاجة واملشكلة   ىلاملرحلة األو   . أ

 املرحلة الثانية تتكون من مجع البيانات   . ب

 إعداد املنتج تصميم أو املرحلة  الثالثة تتكون من   . ت

 .حتكيم من اخلرباء هياملرحلة الرابعة   . ث

 .اتيصالحاإل هياملرحلة اخلامسة   . ج

 ملنتج.ااملرحلة السادسة هي جتربة   . ح

 تصحيح املنتج وحتسينه.املرحلة السابعة هي   . خ

 .املرحلة الثامنة هي جتربة استخدام املنتج  . د

 املرحلة التاسعة هي تصحيح املنتج وحتسينه.  . ذ

 املرحلة العاشرة إنتاج املنتج الكثري  . ر

  هلذا البحث. الستةوكانت الباحثة ستقوم بإجراءات التطوير إىل املرحلة 

  

  

  

 

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

(Bandung:Alfabeta, ٢٠٠٩) hal.٤٠٨ 



 
 

١٧ 
 

الدراســة متكــن الباحثــة رســم و لتسهل بلوغ األفكار يف بيان مراحل تنفيد 

 هذه البيانات و مصادرها كما يلي:

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 
 
 
 
  

 

احلاجات  حتليل

املشكلة و تصميم أو إعداد  مجع البيانات 

 املنتاج

 حتكيم من اخلرباء
 خبري تصميم الوسائل التعليمية

 خبريمادة تعليم اللغة العربية 

 معلمة اللغة العربية

اتيصالحاإل  

تطوير وسائل تعليم املفردات: منوذج مراحل  ١صورة   

 املنتج تصحيح

 و حتسينه

تصحيح املنتج 

 وحتسينه

جتربةاستخدام  جتربة املنتح

 املنتح

 



 
 

١٨ 
 

  الثاني الفصل

 النظري اإلطار

  : تعليم المفرداتاألول المبحث

  ). مفهوم المفردات١

 كلمة أو الكلمات من جمموعة هي اإلجنليزية اللغة املفردات ويسمى

 لغة من جزء هي اليت األخرى الكيانات أو شخص قبل من املعروف الكنز

 الناس، يفهمها اليت الكلمات كل من جمموعة أ�ا على يصطلح املفردات .معينة

 الثروة املفردات الشخص ويعترب .جديدة مجل لبناء تستخدم أن املرجح ومن

 املفردات هي  تربيتها. مستوى أو املخابرات عن عامة حملة تكون أن عموما

 اللغة يف املستخدمة املفردات يسيطر ثالثة اللغة أمهية األكثر العناصر من واحدة

 العربية اللغة القدرة النتشار األدوات من واحدة وهي املكتوبة، واللغة املنطوقة

 ١٦.للشخص

 دور .اللغة تشكل اليت الكلمات من جمموعة هي املفردات ، HORN وفقا

 أنVALLET  جاء كما ضروري، أمر األربع اللغة مهارات اتقان يف املفردات

 اكتساب على كبريا اعتمادا تعتمد األربع اللغة مهارات فهم على الشخص قدرة

 أن مبعىن فقط. بتعلم املفردات يدل اللغة هذا ميلك.ولكن تعلم مثل املفردات

 .املفردات من الكثري حفظ على كافية ليست اللغة إتقان يكون

  .اللغة تشكل سوف اليت احملددة الكلمات من جمموعة عن عبارة هي املفردات

 بني التمييز . هذا فهم احلريةع النو  هذا من لغة من جزء أصغر هي الكلمة

 إىل تقسيمها ميكن ال اليت اللغة أصغر من وحدة هو مرفيم .مع مرفيم الكلمات

                                                             
١٦

 Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang:UIN MALIKI 

PRESS,٢٠١١) hal ٦٣-٦١ 



 
 

١٩ 
 

 تتكون مرفيم مثل فكلمة .نسبيا مستقرة غري معناها مغزى ذات أصغر أجزاء

الثنني مرفيم  املعلم كلمة أن حيث  واحد. مرفيم من يتكون العربية يف املعلم

 من تشكلت اليت ثالثة مرفيم هي الكلمة هلا يعين أل و معلم. أما الكلمة

 مثله الكلمة املعلمون يتكون ثالثة  معىن خاص. له مرفيم كل فيها الصرفية

 .يعين أل،معلم،ون الصرفية

 تشكيل مشكلة املفردات تعلم يف املشاكل بعض تكون التعلم اللغة العربية يف

 اليت املعقدة املوضوعات داخل يغطي املفردات التعلم ألن ذلك حدث .املفردات

 تأتأنيث، جامع، تثنية، البسيط، الفعل، انعطاف، يف والتغريات االشتقاق، مغرية

 أن استنتاج. ميكن فإنه أعاله الوصف من .والوظيفية املعجمي واملعىن تذكري

 و يدري، احد اللغات تشكيل اليت الكلمات من جمموعة عن عبارة هي املفردات

 شخص .اجلمهور مع التواصل أو مجلة بناء إىل الكلمة من جمموعة استخدام

 حينها يدل املفردات الصورة والكافية املناسبة استخدام مع بنيت الذي االتصال

  اللغة. تعليم ومستوى املخابرات

 المفردات يمتعل ). أهداف٢

 :١٧يلي كما هي العربية اللغة مفردات يمتعل من العام اهلدف

 القراءة مواد خالل من سواء طالب، أو للطالب جديدة مفردات تعارف .١

 و الفهم املسموع .

 ألن صحيح بشكل نطق املفردات يستطيع بالالط أو الطالب تدريب .٢

 بشكل والقراءة التحدث إلتقان واملناسب اجليد الرصاص هو النطق

 .حال أي على صحيح

 عند أو (مستقل) معجمية أو داللة سواء املفردات ، فهم معين .٣

 .معينة مجلة سياق يف استخدامها

                                                             
  ٦٣املرجع نفسه، ص ١٧



 
 

٢٠ 
 

 وفقا والكتايب الشفوي التعبري يف متكينه املفردات  نقدر على قادرة .٤

 .الصحيح لسياقها

 المفردات). أنواع ٣

Thu'aimah مقسمة كانت منها واحدة كل ،٤ إىل املفردات تصنيف توفري 

 ١٨:التايل النحو على واملهام للواجبات وفقا

 صحة إتقان سياق يف املفردات تقسيم .أ

 .أوالقراءة  النص و املنطوقة أواحملادثة اللغة إما  . املفردات لفهم١

 املفردات استخدام إىل حتتاج حمادثات .يف للحديث . املفردات٢

 رمسية. رمسية غري حمادثات سواء املناسبة،

 جيدة مفردات اختيار أيضا الكتابة يتطلب .(لكتابة املفردات .٣

 الكتابة تتكون هذه كتابة  .املتكلم من تفسريها الخيطأ حىت ودقيقة

 و .وغريها اليومية األعمال وجداول اليوميات، مثل كتابة الرمسية غري

 وا�الت العلمية واألعمال الكتب تأليف :ة،مثلهالرمسي الكتابة

 .وغريه والصحف

 سياق من يتكون املفردات من النوع هذا .املفردات إمكانية .٤

 املفردات وحتليل املناقشة، لسياق وفقا تفسريها ميكن اليت املفردات

 من اشتقاق خصائص أساس على حتليلها ميكن اليت املفردات من

 .معىن توسيع أو تضييق من يزيد الذي األمر كلمة

  معنىها ووفقا املفردات تقسيم .ب

                                                             
اللغة العربية للناطقني بلغة اخري. معهد اللغة العربية، وحدة البحوث واملناهج: جامعة أم . املرجع يف تعليم ١٩٩١طميعة، رشيد أمحد.١٨

 ٦١٧Dalam buku Syaiful Mustafa, Strategi- ٦١٦. ص ٢القري، سلسلة دراسات يف تعليم العربية جز

Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang:UIN MALIKI PRESS,٢٠١١)  



 
 

٢١ 
 

 هي املفردات هذه احملتوى). األساسية (مفردات . الكلمات١

 مثال :اسم، يكون ، الكتابة تشكل اليت األساسية املفردات

  فعل،وغريه

 الكلمات هذه األساسية(وظيفة كلمات). الوظائف الكلمات .٢

 يف جيدة التعرض لتشكيل حيت واجلمل املفردات ملزمة ومعلقة

 .مقال

 .حرف جري،أدوات اإلستفهام و بعده :املثال

 ميكن ال اليت املفردات هو الكلسرت). (كلمة جمتمعة الكلمات . ٣

مع الكلمة األخري – جمتمعة تكون أن ميكن ولكن وحده، يقف أن

 اجلمع مت إذا مثل رغب لكلمة املثال،ا .خمتلفة معان لتشكيل حيت

 معىن كلمة تليها عندما ولكن يف رغب يكون أن يف مع كلمة بني

 .يعجبين مل أو الكراهية إىل يتحول أن عن رغب عن

 الكلمات (خصائص) خلصائص وفقا ج تقسيم املفردات

 هذه إلثبات الستخدامها الكلمات اليت (اخلدمة . الكلمة١ 

 وغري الرمسية الطبيعة يف احلياة جماالت من جمال يف سواء املهمة،

 .والرمسية الرمسية

 هي املفردات هذه .خاص) كلمة (حمتوى األساسية الكلمات . ٢

 يف ويستخدم حمدد معىن حتويل ميكن اليت الكلمات من جمموعة

 أو فائدة عبارة عادة يسمى ما وهو معني، مراجعة جماالت خمتلف

 .احمللية الكلمات

 االستخدام ووفقا املفردات قسم .د



 
 

٢٢ 
 

 يشيع اليت واملفردات النشطة). (كلمات النشطة . املفردات١

 أو الكالم يف سواء اخلطاب، من متنوعة جمموعة يف استخدامها

 .القراءات خمتلف خالل من وتعرف الكثري مسعت حىت أو الكتابة

 جمرد يكون املفردات أي السليب). السلبية(كلمات . املفردات٢

 املفردات هذا .تستخدم ما نادرا لكنه ما، شخص املفردات

 يف املراجع ليكون تستخدم اليت املطبوعة الكتب خالل من املعروف

  .العلمي العمل أو الكتابة

 ). وظيفة المفردات٤

 ١٩:بينهما من ، قسمني إىل تقسيمها املفردات الوظيفي، األداء حيث من

 قلم، بيت، املثال: املعجم لدي معين يف املعجمية ،املفردات . املفردات١

 .قمر

حرف  مثل معينة، وظيفة حتمل اليت املفردات هي (الوظيفية املفردات. ٢

 .له مشابه جر، أمساء املوصول ،ضمري،وغريها

 

 أن يكون :  املعجمية يقدر أن يكتب املفردات املفردات، من نوعني من

 الحظ، شاهد، كلمة مثل: مشا�ة، معان هلا اليت املفردات بعض . هناك١

 .وشاهد) االهتمام، وإيالء والبحث، (انظر، رأى نظر،

 أكل على حيتوي ولكن داليل معىن نفس هلا اليت الكلمات بعض .هناك٢

 اليت توىف مات، كلمة مثل استخدامه، سياق يف أو املدينة يف خمتلفة تلميحي

 ."ميت رجل أو واملوت، ميتة، ميتة، ميتة،" مع اإلندونيسية يف تفسر أن ميكن

 أو "موسم" ،"الطبقة" يعين ما وهو فصل مثل خمتلفة، معان عدة هلا الكلمة ..٣

 ."الفصول" و "باب"

                                                             
١٩

Syaiful Mustafa, Op Cit, hal ٦٨-٦٧ 



 
 

٢٣ 
 

 أولئك قبل من لومعروف االهتمام إيالء إىل املفردات املتعلقة املسائل وصف

  .اخلصوص وجه على العربية اللغة تعليم يف يعملون الذين

 ). نماذج المفردات٥

 :قسمان العربية اللغة  املفردات من شكلب عام، بشكل

 مشتق اليت الكلمة (مشتق) لتغيريات ختضع أن ميكن اليت املفردات أوال،

 كما العالقة تغيري هناك أن من الرغم على املعاين كال .أخرى جهة من

 .وغريه رسم كتب، حكم، من مرسم مكتوب، حاكم، كلمة نطق

 بالفعل لديها البداية من املفردات أي (جامد) تغيري دون املفردات ثانيا،

 وما مشس جاموس، شجر، املثال أخرى، بعبارة من مأخوذ وليس شكال

 فقط ليس شكل الشكل يف لتغيريات ختضع اليت الكلمة .٢٠ذلك شابه

 مبعين األوىلالكلمة  ،مفتوح و فاتح املثال وفهم معىن تغيري ولكن تغريت

كلمتان  تشكيل كيفية .أو مفتوحة تعين الثانية الكلمة ولكن أو . فاتح

 هو الثالثي ا�رد الفعل يف تصنف اليت اسم مفعول) (اسم فاعل و

 مفعول.-فاعل الوزن  باملتابعة

 اسم فاعل شكل (ثالثي مزيد) أحرف ثالثة من أكثر الفعل من تأيت كلمة

اسم فاعل  لتشكيل اخر لقبعلي حرف  كسرة  حركة رفحب واسم املفعول املتميزأ

 يعين فاعل اسم شكل بمطالِ إذا يقرأ  مطالب مثل سم مفعول،إل فتحة و حركة

 .طالبت اليت مفعول شكل تريد القارء مطاَلب، تقرأ عندما ولكن .املدعي أن

( التايل احلرف تغيري طريق عن شكل مضارعة خالل من مشكله وسيلة أو طريقة

                                                             
٢٠

 Sukamta,dkk. ٢٠٠٥.Bahasa Arab. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga. 

Hal.٩١ Dalam buku Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 

(Malang:UIN MALIKI PRESS,٢٠١١) 



 
 

٢٤ 
 

 يف للنص السليمة القراءة كانت إذا ما لتحديد حرف مضارعةيكون م (ميم).

 ٢١:املثال النظر قيد اجلملة وسياق الثاين، أو األول منوذج

 جبد ندرس أن بونمطالَ  حنن . ١  

 جبد األستاذ يدرسنا أن بونحنن مطالِ  . ٢          

 األوىل اجلملة يف خط حتتها اليت الكلمة أن حتديد ميكن اجلملة سياق من

 هي كما تقرأ أن ينبغي لذلك املطلوبة، يعين ما اسم مفعول وهو شكل هو

 معىن اجلملة "جدي بشكل لدراسة حنن الكلمة هوبون ألن معين لامط"

 تطلبا، يعين اسم فاعل شكل  هي الثانية اجلملة يف خط حتتها كلمة .مطالَبون

 التدريس هيئة أعضاء نطالب" هو العبارة مطالِبون الدقيق املعىن يقرأ كان له ألن

  ."جدي بشكل لدينا

 إختيارات المفردات مبادئ ).٦

 ميكن املفردات أو الكلمات اختيار توجيه أصبحت اليت األساسية املبادئ

 ٢٢:التايل النحو على وصفها

 

 أن ينبغي ما هو هذا وغالبا الكلمات استخدام تردد أي الرتدد، . ١

 .خيارا يكون

 ويف عريب بلد كال املستخدمة الكلمات األولوية تعطي واليت املدى، .٢

 الكلمات تلك سيما اليت الدولة يف أو العربية غري حيث البلدان

 .األحيان من كثري يف املستخدمة

                                                             
٢١ Sukamta, Op Cit. hal ٩٢. 
٢٢

 Hamid, M.Abdul,dkk.٢٠٠٨.Pembelajaran Bahasa Arab. Malang:UIN Malang Press. Hal. 

٦١-٦٠ 

 



 
 

٢٥ 
 

٣.Avalibility  التعلم سهلة هي اليت املفردات أو الكلمات عزز 

 .اخلطاب أو اإلعالم وسائل من متنوعة جمموعة يف واالستخدام

 يف الكفاية فيه مبا ومألوفة معروفة اليت الكلمات وضعت اليت األلفة، . ٤

 كلمة من استخداما أكثر مشس كلمة استخدام مثل إليه، يستمع أن

 .املعىن نفس هي أ�ا من الرغم على ضحي،

 لذلك املعىن، بعض لديك كلمة قوة لتشمل القدرة أي . التغطية،٥

 .منزل كلمة من نطاقا أوسع بيت كلمة فإن املثال، .النطاق واسعة تكون

 كبري معىن هلا يكون أن- للكلمات األولوية تعطي واليت أمهية، . ٦

 .تستخدم تعد أقل أو مهجورة العديد أن الشائعة الكلمات لتجنب

 الكلمات اإلفطار من العربية للكلمات األولوية تعطي واليت العروبة، . ٧

 على املذياع، التلفاز، كلمة املثال سبيل على .مناقشتها آالن تعريب ىف

 التلفون، كلمة االنتخابات األسبقية يأخذ أن ينبغي هذا اهلاتف التوايل

  .التلفزيون الراديو،

 

 وسائل التعليمية : :ثانيالمبحث ال

 مفهوم وسائل التعليم )١

وســـــــــائل اإلعـــــــــالم الكلمـــــــــة هـــــــــي صـــــــــيغة اجلمـــــــــع مـــــــــن كلمـــــــــة 

ـــــــــــــف كوســـــــــــــيط أو  املتوســـــــــــــطة. متوســـــــــــــطة ميكـــــــــــــن أن يكـــــــــــــون يف تعري

االتصـــــاالت التمهيديــــــة مــــــن املرســــــل إىل املتلقــــــي. وســــــائل اإلعــــــالم هــــــو 

االتصـــــــــاالت، وهــــــــي كرســـــــــول مـــــــــن التواصـــــــــل إىل عنصــــــــر واحـــــــــد مـــــــــن 

ــــاول. علــــى أســــاس هــــذه التعــــاريف، ميكــــن القــــول أن عمليــــة الــــتعلم  املتن

  هي عملية التواصل.



 
 

٢٦ 
 

ــــــــارة األخــــــــري أن الوســــــــائل التعليميــــــــة هــــــــي مــــــــا تنــــــــدرج  ويف عب

حتـــــت خمتلـــــف الوســـــائط الـــــيت يســـــتخدمها املعلـــــم يف املوقـــــف التعليمـــــي، 

كــــــــــار واملعــــــــــاين املدرســــــــــني، يغــــــــــرض إيصــــــــــال املعــــــــــارف واحلقــــــــــائق واألف

ـــــم  ويعـــــرف أيضـــــا أن الوســـــائل التعليميـــــة هـــــي كـــــل أداة يســـــتخدمها املعل

لتحســــــــــني عمليــــــــــة التعلــــــــــيم، وتوضــــــــــيح معــــــــــاين كلمــــــــــات املعلــــــــــم، أي 

لتوضــــــيح املعــــــاين والشــــــرح األفكــــــار وتــــــدريب الدارســــــني علــــــي املهــــــارات 

واكســــــا�م العــــــادات وتنميــــــة االجتاهــــــات وغــــــرس القــــــيم، دون االعتمــــــاد 

اســــــــي مــــــــن جانــــــــب املعلــــــــم علــــــــي اســــــــتخدام األلفــــــــاظ والرمــــــــوز و االس

   ٢٣األرقام.

 وسائل التعليميةأنواع  و ). تصنيف٢

وســائل اإلعــالم الــتعلم ميكــن تصــنيفها إىل عــدة تصــنيفات اعتمــادا علــى 

 .زاوية لرؤيتها

 ٢٤:. انطالقا من الطبيعة، وسائل ميكن تقسيمها إىل١

إال أن يســمع وحــده، أو ، أن وســائل  ال ميكــن الســمعيةوســائل  أ).

وســـائل الـــيت لـــديها عناصـــر ســـليمة، مثـــل الراديـــو وتســـجيل الصـــوت 

 .فقط

ووســــائل ال ميكــــن إال أن ينظــــر إليهــــا  / البصــــرية . وســــائل املرئيــــة)ب

وحدها، ال حتتوي على عناصر الصوت. الــيت مشلــت يف هــذه الوســيلة 

وحــات الفوتوغرافيــة والــورق الشــفاف، والل .هــو فــيلم الشــرائح والصــور

                                                             
٢٣

  .٤، صسيكولوجية الوسائل التعليمية و وسائل تدريس اللغة العربيةعبد ا�يد سيد أمحد منصور،  
٢٤ Wina sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Jakarta: Prenada Media 

Group.hal ٢١٢-٢١١ 

 



 
 

٢٧ 
 

والرســـــومات واألشـــــكال املختلفـــــة مـــــن املـــــواد املطبوعـــــة مثـــــل وســـــائل 

 .اإلعالم املقروءة

ج. وســائل الســمعية والبصــرية، ونــوع مــن وســائل اإلعــالم الــيت حتتــوي 

علـــى عناصـــر باإلضـــافة إىل التعبـــري حيتـــوي أيضـــا علـــى عناصـــر الصـــور 

صــوت املرئيــة، مثــل تســجيل الفيــديو، واألفــالم املختلفــة األحجــام، وال

الشــــرائح، وهكــــذا دواليــــك. وتعتــــرب قــــدرة وســــائل اإلعــــالم علــــى حنــــو 

أفضـــل وأكثــــر إثــــارة لالهتمــــام، ألنــــه حيتـــوي علــــى كــــل عناصــــر أنــــواع 

 وسائل اإلعالم واحد واثنني

 :انطالقا من القدرة على الوصول إليها، وسائل ميكن تقسيمها إىل. ٢

والتلفزيون واسعة  . وسائل اليت لديها القدرة على تغطية مثل الراديو)أ

ومتزامنــــة. مــــن خــــالل هــــذه الوســــيلة ميكــــن للطــــالب تعلــــم أشــــياء أو 

األحــــداث الفعليــــة يف وقــــت واحــــد دون احلاجــــة إىل اســــتخدام غرفــــة 

 .خاصة

الســلطة مــن قبــل الزمــان واملكــان،  liput . وســائل الــذين يقتصــر)ب

 .مثل فيلم الشرائح، واألفالم، وأشرطة الفيديو، وهكذا دواليك

نطالقـــا مـــن الطريـــق أو اســـتخدام تقنيـــات ووســـائل اإلعـــالم ميكـــن ا .٣

 :تقسيمها إىل

. وسائل اإلعالم املتوقعة، مثــل األفــالم، والشــرائح، وشــرائط الفــيلم، )أ

والشفافية، وهكذا دواليك. هذه أنواع وســائل اإلعــالم تتطلــب جهــاز 

اإلســـقاط خـــاص، مثـــل جهـــاز عـــرض فـــيلم إلســـقاط فـــيلم الشـــرائح، 

OPH الشــفاف. مــن دون دعــم هــذه أداة اإلســقاط، فــإن  إلســقاط

 .وسائل اإلعالم من هذا النوع ال ختدم أي شيء



 
 

٢٨ 
 

ــــــــل صــــــــورة حوهلــــــــا، والصــــــــور،  ب. ال يتوقــــــــع وســــــــائل اإلعــــــــالم، مث

  .غريهاواللوحات، واإلذاعة، و 

  الوسائل إختيارات مبادئ). ٣

اإلعــالم، هنــاك العديــد مــن املبــادئ الــيت ينبغــي مراعا�ــا يف اختيــار وســائل 

 :مبا يف ذلك

أ. جيــب أن يكــون االختيــار مــن وســائل وفقــا لألهــداف املــراد حتقيقهــا. 

إذا كانت هذه األهداف هــي املعــريف، الوجــداين، أو النفســي. ينبغــي أن 

يكون مفهوما أيا من وسائل اإلعالم اليت ميكن استخدامها هي مناسبة 

ينبغي أن تكون جلميع األغراض. كل وسيطة هلا خصائص معينة، واليت 

 .نظر �ان كما هو احلال يف استخدامه

ب. وينبغي أن يستند اختيار وسائل اإلعالم على مفهوم واضح. وهــذا 

يعين أن اختيار وسائل االعالم خاص ال يقوم على متعة املعلــم أو جمــرد 

اهلــاء والرتفيــه، ولكــن جيــب أن يكــون جــزءا ال يتجــزأ مــن عمليــة الــتعلم 

 .لية وكفاءة تعلم الطالبالشاملة لتحسني فعا

ج. جيب أن تتكيف خمتارة من وسائل اإلعالم خلصائص الطلبة. هنــاك 

وسيلة الذي هو مناسبة �موعــة مــن الطــالب، ولكــن ال تصــلح لغــريهم 

 .من الطالب

د. اختيــار وســائل اإلعــالم املناســبة ينبغــي أســلوب الــتعلم طالــب دجيــان 

علمــون إىل فهــم خصــائص وأســلوب وقــدرة املعلمــني. ولــذلك، حيتــاج امل

 .استخدام وسائل اإلعالم احملدد إجراءتو 

ه. وينبغـــــي أن يكـــــون االختيـــــار مـــــن وســـــائل اإلعـــــالم وفقـــــا للظـــــروف 

  ٢٥.البيئية، واملرافق، والوقت املتاح لتلبية احتياجات

                                                             
٢٥

 ٢٢٤ املرجع نفسه، ص 



 
 

٢٩ 
 

  وسائل التعلميةأهمية ). ٤

ـــــــــة االتصـــــــــال  ـــــــــتعلم هـــــــــو عملي ـــــــــة التعلـــــــــيم وال يف جـــــــــوهر عملي

والــــــــتعلم يف الصــــــــف هــــــــو عــــــــامل االتصــــــــاالت  مــــــــن وانشــــــــطة التعلــــــــيم 

املعلمـــــــــني أو احملاضـــــــــرين والطـــــــــالب عنـــــــــد طـــــــــرك االفكـــــــــار والتفـــــــــاهم. 

واالتصـــــــــاالت حتــــــــــدث احنرافــــــــــات ال فعاليـــــــــةو كفــــــــــاءةمن بــــــــــني أمــــــــــور 

ــــــل مــــــن اعــــــداد اللفظــــــي, وعــــــدم االهتمــــــام و  أخــــــري بســــــبب عــــــدم مي

  االثارة وما إيل ذالك.

خدام الوســــــائل وحماولةلنســـــتغلب مثـــــل هــــــذه الظـــــروف هــــــو اســـــت

التعلميــــــــة يف  التعلــــــــيم والــــــــتعلم متكاملــــــــة ألن وظيفةالوســــــــائل التعلميــــــــة 

ــــــــــــز  يف هــــــــــــذه األنشــــــــــــطة هــــــــــــي تقــــــــــــدمي املعلومــــــــــــات التحفيــــــــــــزات لتعزي

االنســــــــــــجام يف تلقــــــــــــي املعلومــــــــــــات يف بعــــــــــــض احلــــــــــــاالت. والوســــــــــــائل 

ــــــــة أيضــــــــا يف خــــــــدمتها لتنظــــــــيم خطــــــــوات مــــــــن النقــــــــدم وتــــــــوفر  التعليمي

  الغذية املرتدة.

  الوسائل التعلمية يف العليم والتعلم و القيم التالية: واستخدم

اســــــتخدام الوســــــائل التعلميــــــة ميكــــــن التغلــــــب غلــــــي قبــــــود جتربــــــة   . أ

الطـــــــالب وتتنـــــــوع جتربـــــــة كـــــــل فـــــــرد الن احليـــــــاة األســـــــريةىوا�تمع 

هـــــي مـــــن النـــــوع اخلاســـــم مـــــن اخلـــــربة الـــــيت ميتلكهـــــا. واثنـــــان مـــــن 

خمتلفـــــــة هلمـــــــا االطفـــــــال الـــــــذين يعيشـــــــون يف اثنـــــــني مـــــــن بيئـــــــات 

 جتاربان خمتلفان.

عليتغلــــــب فصــــــول الدراســــــة. يصــــــعب   الوســــــائل التعلميــــــة ميكــــــىن  . ب

ـــــــــرية  ـــــــــريمن الطـــــــــالب يف الفصـــــــــول الدراســـــــــة. مثـــــــــل وجـــــــــوه كب كث

أوصـــــــغرية وال حظـــــــت حتركـــــــات ســـــــريعة أو بطيئـــــــة. لـــــــذالك تقـــــــوم 

 الوسائل التعلمية لتغلب هذه الصعوبات.
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ج.الوســـــــائل التعلميـــــــة  يســـــــمعح التفاعـــــــل املباشـــــــرة بـــــــني الطـــــــالب 

ـــــــــي  ـــــــــة عل ـــــــــة واإلجتماعي ـــــــــة .وميكـــــــــن دعـــــــــوة األغـــــــــراض البدني والبيئ

 التوصل معه. 

الوســــــــــــائل التعلميـــــــــــــة  تنتـــــــــــــاج توحيــــــــــــد املراقبـــــــــــــة . ومالحظـــــــــــــة   . د

ــــــيت تعتــــــرب هامــــــة  الطــــــالب ميكــــــن أن تكــــــون موجحــــــة يف األمــــــور ال

 وفقا لألهداف املراد حتقيقها.

ائل التعلميـــــــــــة  يغـــــــــــرس املفـــــــــــاهيم األساســـــــــــية احلقيقبـــــــــــة ه .الوســـــــــــ

وواقعــــــــــــة. واســــــــــــتخدام الوســــــــــــائل التعليميــــــــــــة كالصــــــــــــور واألفــــــــــــالم 

 والنماذج والرسوم البيانية. ميكن املفهوم األساسي.

ـــــــــــــــــات واملصـــــــــــــــــلحاجلديدة  ـــــــــــــــــري الرغب ـــــــــــــــــة  يث و.الوســـــــــــــــــائل التعلمي

ــــــــــة  ــــــــــة  يفــــــــــوق مفهــــــــــوم علــــــــــي جترب وباســــــــــتخدام الوســــــــــائل التعلمي

 ٢٦خاصة.

 وسائل التعليميةية تطوير كيف).٥

تطـــــــــوير الوســـــــــائل التعليميـــــــــة ســـــــــواء بالنســـــــــبة للتعلـــــــــيم الرمســـــــــي 

وللتعلـــــيم غـــــري النظـــــامي وهـــــو املـــــنهج الـــــذي ينطبـــــق هـــــو جيـــــب أن يعتـــــرب 

املرجـــــــع الرئيســـــــي. ولكـــــــن املـــــــنهج مل يـــــــذكر صـــــــراحة أو ال حيـــــــدد أنـــــــواع 

ـــــــــــيت قـــــــــــد تكـــــــــــون أو ال ميكـــــــــــن  مـــــــــــن أنصـــــــــــار الوســـــــــــائل التعليميـــــــــــة ال

يف عمليـــــــــة الــــــــتعلم وحـــــــــني أن تعلــــــــم الوســـــــــائل التعليميـــــــــة اســــــــتخدامها 

  ليكون واحدا يعتقد جزء مهم جدا يف عملية التعم نفسها.

  أشياء رئيسة هي:  ٤معايري التعلم ماديا مثايل يتضمن 

                                                             
٢٦ Asnair dan Usman M.basyirudin. Media Pembelajaran,(Jakarta:ciputat Pres,٢٠٠٢),  

hal ١٤-١٣ 
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ـــــة ال   ) أ مـــــدي مالءمـــــة أو أمهيـــــة وهـــــو مـــــايعين أن الوســـــائل التعليمي

والـــــتعلم بـــــد وفقـــــا لالحتياجـــــات الـــــتعلم وخطـــــة أنشـــــطة التعلـــــيم 

 وأهداف العلم وخصائص املتعلم.

مرحيـــــة، وهـــــذا يعـــــين أنـــــه ينبغـــــي أن يكـــــون كـــــل حمتـــــوي الـــــتعلم ب). 

عـــــــــرب الوســـــــــائل التعليميـــــــــة يســـــــــهل فهمهـــــــــا والـــــــــدروس أو يفهمهـــــــــا 

 املتعلم والتشغيلية للغاية للمستخدمني.

ـــــة   ) ج جيـــــب أن املثـــــري لالهتمـــــام مـــــن هـــــذا. يعـــــين الوســـــائل التعليمي

وحتفيـــــــز اهتمـــــــام املـــــــتعلم، حســــــــن  أن تكـــــــون قـــــــادرة علـــــــي جــــــــذب

املظهـــــور واخليـــــارات املـــــون أو حمتواهـــــا. ووصـــــف حمتـــــوي غـــــري مربكـــــة 

 وميكن أن تثري اهتمام املتعلمني الستخدام الوسائل التعليمية.

فائــــــدة، وهــــــذا يعــــــين أن مضــــــمون الوســــــائل التعليميــــــة ينبغــــــي أن تكــــــون 

ولـــــيس زائـــــدة ذات قيمـــــة أومفيـــــدة ودعـــــوة فوائـــــد لفهـــــم املـــــواد التعليميـــــة 

 ٢٧أو عدمية الفائدة املتعلمني مضرة بشكل خاص.

 

 الوسائط المتعددة :لثثاالمبحث ال

 مفهوم الوسائط المتعددة). ١

 مـــن ) مـــأخوذmultimediaكلمـــة الوســـائط املتعـــددة (

 مبعــين مــوليت  (media). ووســيلة (multi)مــوليت  اللغــة الالتينيــة

 حتتــوي الــيت هــي املتعــددة الوســايط  وســائط. مبعــين ووســيلة كثــري

 املتحــرك والرســم والصــوت الرمســات و والصــور النصــوص علــي

                                                             
٢٧ Mulyanta dan Leong, Marhon. Tutorial membangun multimedia interaktif media 

pembelajaran. yogyakarta: universitas atma jaya, hal:٣ 
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 ملفــات .يف ذلــك جتمــع وهــي وغريهــا، واملتححربــات والفيــديو

 ٢٨.العام ا�تمع ىلالريسل )احلاسوبة( رقمية

  المتعددة طئوخصائص الوسا فوائد). ٢

 المتعددة طئالوسا فوائدأ.   

 عمليــة هــي عليهــا احلصــول ميكــن االــيت العامــة الفوائــد

 ،ميكــن تفاعليــة .واكثــر ، جاذبيــة أكثــر املتععــددة وســائط .التعلــيم

 تعــزز أن ميكــن شــجاعا،وكذالك اكثــر الطــالب تعلــيم نوعيــة ان

 .الطالب لتعليم واالهتمان موقف

 .التعلــيم عمليــة هــي .عليهــا احلصــول ميكــن الــيت اخلاصــة الفوائــد

  :يلي كما املتعددة وسائط

األشـــــــياء الـــــــيت هـــــــي صـــــــغرية جـــــــدا وغـــــــري مرئيـــــــة للعـــــــني. تكبـــــــري   . أ

 املثال جرثومة، زالبكرتيا،واإللكرتان، وغري ذالك.

تصــــغري مــــن األجســــام الكبــــرية جــــدا الــــيت قــــد ال تكــــون قـــــدمت   . ب

 إيل املدرسة. املثال الفيل، املنازل، واجلبال، وغري ذالك.

قــــــدم األجســــــام أو أحــــــداث معقــــــدة وتأخــــــذ مكــــــان عــــــاجال أو  ج.

ثـــــال نظـــــام جســـــم اإلنســـــان، وطريقـــــة عمـــــل الـــــة، وتـــــداول  أجـــــال. امل

  كواكب، ووضع الزهور.

قـــــــدم األجســـــــام أو أحـــــــداث بعيــــــــد. املثـــــــال القمـــــــر، الكواكــــــــب . د

  وغري ذالك.

ـــــــال،  ه. قـــــــدم األجســـــــام أو أحـــــــداث خطـــــــري. املثـــــــال إنفجـــــــار اجلب

  أسد وغري ذالك.

  تعزيز جاذية واهتمام الطالب.و.

                                                             
٢٨ Niken Ariani& Dany Hariyanto.٢٠١٠. Pembelajaran Multimedia Disekolah. Jakarta: 

prestasi Pustaka. Hal ١١ 
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  المتعددة طئخصائص الوسا ب.

  وخصائص الوسائط املتعددة كما يلي:

لــــدي أكثــــر مــــن وســــائل املتقاربــــة . مثــــال اجلمــــع بــــني العنصــــران   . أ

 السمعية و البصرية.

تفاعليـــــــة، مبعـــــــين مـــــــن لديـــــــه القـــــــدرة علـــــــي اســـــــتيعاب اســـــــتجابة   . ب

 املستخدم.

مســـــــتقلة، مبعـــــــين اعطـــــــاء ســـــــهولة و اكتمـــــــال حمتويـــــــات يف مثـــــــل   . ج

  ٢٩ون من اخر.هذه الطريقة اليت ميكن للمستخدم استخدام د

 وسائل التعليمية باستخدام الوسائط المتعددةمميزات ). ٣

وقــــــــد أثبتــــــــت الدراســــــــات و األحبــــــــات الــــــــيت أجريــــــــت يف جمــــــــال 

الوســــــــــائل التعليميــــــــــة أن الوســــــــــائط املتعــــــــــددة ذات فاعليــــــــــة كبــــــــــرية  يف 

الوســـــــائط املتعـــــــددة ذات فاعليـــــــة كبـــــــرية يف حتقيـــــــق األهـــــــداف التعليميـــــــة 

بشــــــكل عــــــام، مبــــــا متلكــــــه مــــــن قــــــدرة علــــــي توليــــــد الــــــدافع للــــــتعلم عنــــــد 

الــــــب مــــــن املهــــــارات التعليميــــــة, التالميــــــذ، ممــــــا يســــــاعد علــــــي متكــــــن الط

وتزيــــد مــــن ثقــــة الطــــالب بأنفســــهم، وتنمــــي لــــديهم القــــدرة علــــي احلــــال 

ـــــــــة االجتهـــــــــات اإلجيابيـــــــــة حنـــــــــو  املشـــــــــكالت، كمـــــــــا تســـــــــاعدهم يف تنمي

احلاســـــــب االيل، إيل جانـــــــب أ�ـــــــا جتعلهـــــــم ينهمكـــــــون يف الـــــــتعلم مبتعـــــــة 

  لوقت أطول دون ملل. 

اســـــــــــتخدام وقـــــــــــد توصـــــــــــل أحـــــــــــد البـــــــــــاحثني إيل أن التعلـــــــــــيم ب

%) ٥٠الوســــــائط املتعــــــددة يــــــوفر تســــــبة كبــــــرية مــــــن الوقــــــت تصــــــل إيل (

مــــــــن الوقــــــــت الكلــــــــي اللتعلــــــــيم، ممــــــــا يعــــــــين اخنفــــــــاض تكلفــــــــة التعلــــــــيم. 

  وتتميز الوسائل التعليمية باستخدام الوسائط املتعددة فيما يلي:

                                                             
 ٢٧- ٢٦املرجع نفسه، ص ٢٩
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ـــــــه (الفـــــــروق   . أ ـــــــب طاقت ـــــــت الكـــــــايف لـــــــيعلم حي ـــــــوفر املـــــــتعلم الوق ت

 الفردية).

 بالتغدية الراجعة الفورية.تزود املتعلم   . ب

 متكنه من التعلم يف أماكن متنوعة.  . ج

تتصــــــــف بصــــــــفات املعلــــــــم اجليــــــــد ( الصــــــــرب، الدقــــــــة، الكفايــــــــة،   . د

 )استخدام إسرتاجتيات فعالية و متنوعة

حتقــــــق املتعــــــة والتفاعــــــل والتنوعــــــة املطلوبــــــة يف العمليــــــة التعليميــــــة   . ه

. 

تســـــــاعد الطالـــــــب علـــــــي معرفـــــــة مســـــــتواه اجلقيقـــــــي مـــــــن اخلـــــــالل   . و

 تعومي الذايت.ال

 ز. متكن من دراسة ظوافر و معقدة.

 Lectora Inspareمفهوم عن  .٤

       Lectora Inspare هو برنامج الكمبيوتر الذي هو أداة

(أداة) تطوير التعلم اإللكرتوين (التعلم اإللكرتوين)، اليت وضعتها الشركة 

Trivantis Corporation وكان مؤسسها .Timothy 

Loudermilk D.  يف سينسينايت، أوهايو، الواليات املتحدة األمريكية

 ١٩٩٩٣٠يف عام 

نعرف إمسه باور بوينت وأدويب فالش بالتأكيد. كل من 

الربجميات وميكن أيضا أن تستخدم جلعل وسائل اإلعالم التعلم. ولكن 

خلق الفعلي للعرض باور بوينت، وليس جلعل وسائل اإلعالم التعلم. 

على الرغم من أن مع كل أنواع من نقطة سبل قوة ميكن استخدامها 

م املمتعة. يف حني أدويب فالش هو برنامج خللق التعلم وسائل اإلعال
                                                             
٣٠

  Muhammad Mas’ud, Membuat Multimedia Pembelajaran dengan Lectora (Yogyakarta: 

Pustaka Shonif,٢٠١٢), hal ١ 
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من أدويب واليت تتم ألغراض صنع الرسوم املتحركة، وعدم جعل ببساطة 

تعلم وسائل اإلعالم. مع أدويب فالش، ميكننا أن جنعل وسائل اإلعالم 

 التعلم حبرية، مع جمموعة متنوعة من تصميم املرجوة دون قيود معينة.

 Lectora Inspare  . فعالية وسائل  ١

Lectora Inspare  هو برنامج تطبيق واحد اليت ميكن استخدامها

سائل  تعليمإلنشاء تطبيقات اليت ميكن استخدامها لتقدمي عروض و 

التميز املستخدم ودية للغاية "سهلة  Lectora Inspareاإلعالم. 

االستخدام" يف جعل الوسائل التعليمية. باستخدام برنامج تطبيق 

Lectora Inspare  ميكننا استخدامها يف إعداد املواد التعليمية

 املتعلقة املفردات العربية املادية.

 Lectora Inspare. وسائل الزائد ٢

Lectora Inspare  من بداية هذا الربنامج جعل من الحتياجات ،

ميكن استخدامها  Lectora Inspareالتعلم اإللكرتوين. 

متصل اليت ميكن تقدميها  الحتياجات التعلم كل من االنرتنت وغري

ميكن استخدامها لدمج فالش،  Lectora Inspareبسرعة وسهولة. 

 وتسجيل الفيديو والصور اجلمع، والقبض على الشاشة.

ميغابايت) ميكننا  ٨٠٠(حوايل  Lectora Inspareمع واحد تثبيت 

 :أيضا تثبيت الربامج التالية

 أ. صائدة الذباب

صائدة الذباب تستخدم لدمج الصور والفيديو، ومضة، والتحوالت 

املتحركة، واأللعاب اخل هذا الربنامج ميكن أن تولد ملفات فرنك 

 Lectora Inspareسويسري يف شكل ميكن دجمها بسهولة مع 

 بسهولة.
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 ب. كمتسيا

ورمبا كنت بالفعل على دراية تامة مع هذا الربنامج. كمتسيا يستخدم 

اخلطوات اليت حنن ملراقبة الشاشة. وميكن أيضا أن تستخدم لتسجيل 

 هذا الربنامج لتحرير الفيديو وميكن نشر إىل صيغ الفيديو القياسية.

 ج. سنجت

سنجت ميكن استخدامها اللتقاط الشاشة لدينا. هذه هي تقنية 

شاشة الطباعة. عادة عندما كنا التقاط جيب إدخال الصورة قبل 

  الطالء.

هو استبدال الربجميات سنجت الطالء إذا كنت بالفعل حسنا، هذا 

تثبيته. وعالوة على ذلك، سنجت ميكن استخدامها لدمج عدة صور 

 يف واحدة، ونشرت الربية يف أشكال خمتلفة من ملفات الصور.

 Lectoraاذا كان لدينا صعوبة يف تصميم الوسائل التعليمية، يوفر 

Inpare ادخل مواد التعلم. قالب موجودة بالفعل، وحنن فقط 

وبالفعل هناك العديد من  Lectora Inspareإال إذا كان يف مكتبة 

حركة اليت ميكن الصور، والرسوم املتحركة، طابع الرسوم املت

 ٣١.استخدامها

  

  

  

  

 
                                                             

٣١
  ٣-٢المراجع نفسھ، ص  
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  الثالثالفصل 

 عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها

 االبتدائية الهدىة مفتاح درسم لمحة عن المبحث األول :

  ماالنج عاجوم

 ٣٢ ماالنج عاجوم االبتدائية الهدىة مفتاح درسمتاريخ تأسيس   . أ

بنــاء علــى  ١٩٦٩ينــاير  ١بتاريخ اهلــدىمدرســة اإلبتدئيــة مفتــاح تــاريخ    

مبــادرة مــن بعــض زعمــاء القــرى أنشــئت علــى مســتوى أساســي مــن املؤسســات 

، الــيت تعــد واحــدة مــن  االبتدائيةالتعليمية اإلسالمية نيابة عن املدرسة احلكومية 

أجزاء من فرع املؤسسات معــاريف �ضــة العلمــاء مــاالنج . مــرة واحــدة شــكلت 

جملــــس اإلدارة ، مث مؤســــس و جملــــس للتــــداول معــــا لتجنيــــد بعــــض األشــــخاص 

الذين يعتربون قادرة على أن تصبح املعلمني و طيب خاطر تكريس أنفسهم يف 

أعضــاء هيئــة التــدريس  ٨صول عليها املدارس الدينية النتائج التوظيف.من مت احل

  وكذلك مدير تنفيذي املدارس الدينية لتعيني واحد كما مدير املدرسة.

  مفتاح اهلدى هي : مدرسة اإلبتدئيةخلفية إنشاء املؤسسات التعليمية   

) ضــرورة للجمهــور أن هنــاك مؤسســة التعليميــة الــيت كانــت فيــه خصــلة  ١

  من اإلسالم .

اإلســـالمية مـــن أجـــل خلـــق نوعيـــة اإلنســـان ، املـــؤمنني ) تطـــوير الدعايـــة ٢

  وكرس .

  ) مساعدة األطفال األيتام و الفقراء من أجل متابعة التعليم املطلوبة.٣

مفتـــــاح اهلـــــدى  مدرســـــة اإلبتدئيـــــةحقيـــــق املؤسســـــات التعليميـــــة قريـــــة     

مــاالنج لديــه هــدف باإلضــافة إىل النمــوذج غاســم غجــوم املنــاطق الفرعيــة منطقة

                                                             

١.Data Dokumentasi, Profil MI Miftahul Huda Ngajum, hal ٣ 
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لكامــــل وكــــذلك وتنفيــــذ برنــــامج وطــــين للتعلــــيم مــــن أجــــل أن تصــــبح البشــــري ا

  مواطنني صاحلني.

هـــذه املؤسســـات التعليميـــة ولكـــن ملتابعـــة املنـــاهج الدراســـية يف قســـم     

الــدين، أيضــا اتبــاع مــنهج املــدارس اإلســالمية الداخليــة (املــدارس الدينيــة). كــان 

خــالل اليــوم بعــد حــىت عمليــة الــتعلم نفــذت  ١٩٨٧يعمل منذ إنشائها يف عــام 

. يف ١٧.٠٠حــىت وقــت متــأخر مــن بعــد الظهــر يف  ١٢:٣٠صــالة العصــر هــي 

اإلســــالمية (مــــا يعــــادل  االبتدائيــــةبــــدأ املعهــــد الفــــرز بــــني املــــدارس  ١٩٨٨عــــام 

حـــــــىت  ٧:٠٠مـــــــدخل  االبتدائيـــــــة). للمدرســـــــة اإلســـــــالمية االبتدائيـــــــةاملدرســـــــة 

التغيري هو عمــل إجيــايب . عن املدارس الدينية الدخول بعد الظهر. هذا ١٢.٣٠

جهـــود  ١٩٩٣لتلبيـــة املنـــاهج الدراســـية الـــيت تفرضـــها وزارة األديـــان. ومنـــذ عـــام 

  املديرين واإلداريني.

مــــاالنج غاســــم غجــــوم  اهلــــدىمفتــــاح  االبتدائيــــةاملدرســــة اإلســــالمية     

صفة رمسية معرتف �ا. تتغري حالة املدارس الدينية جيعل احلماس ملديري لتطــوير 

لدينيـــة. وأخـــريا، بنـــاء علـــى نصـــيحة مـــن وزارة الـــدين وأيضـــا الرغبـــة يف املـــدارس ا

جعل مديري املدارس الدينية باعتبارها مؤسسات تعليمية قابلة للحيــاة، مث علــى 

 ٣٠طلـــب للحصـــول علـــى االعتمـــاد مـــرة أخـــرى. وعلـــى  ٢٠٠١ديســـمرب  ٢٥

يــيم جــاء فريــق مــن معهــد معــاريف وزارة الشــؤون الدينيــة إلجــراء تق ٢٠٠٢ينــاير 

اجلـــدوى واملـــدارس الدينيـــة. وعـــالوة علـــى ذلـــك خـــروج مرســـوم مـــن وزارة الـــدين 

  .٢٠٠٢فرباير  ٢٧ماالنج بتاريخ 

مفتــــاح اهلــــدى كمــــا مســــاواته املؤسســــات التعليميــــة   االبتدائيــــةافتتــــاح املدرســــة 

الوضــع. ومبجــرد أن مكانــة املعلمــني واإلداريــني ســاوى حريصــة علــى حنــو متزايــد 

تقــدما واملتقدمــة. وقــد اجتمــع وجــود تعتــرب املــدارس واملعــايري  جلعل املدارس أكثــر

. وعــالوة علــى )akriditasi )BAN-S / Mقــدمت  ٢٠١٠التعليميــة يف عــام 
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الــذي يــنص  ٢٠١١نــوفمرب  ٣بتــاريخ  BAN-S / Mذلــك خــروج مرســوم مــن 

  .terakriditasi Bمفتاح اهلدى   االبتدائيةعلى أن املدرسة 

يف توقعــات املــديرين واجلمهــور علــى الطــالب والطــالب مــع هــذا التغيــري القــائم 

احملتملـــــني هـــــم أكثـــــر اهتمامـــــا يف اســـــتمرار دخـــــول يف هـــــذه املدرســـــة، وبالتـــــايل 

  مضاعفة كمية ونوعية ميكن أن يكون موثوق �ا.

 

 ٣٣ ماالنج عاجوم االبتدائية الهدىة مفتاح درسمالموقع الجغرافي   . ب

  

  ماالنج عاجوم االبتدائية اهلدىمفتاح  ةدرسموقع 

  

  
 

 

 

 

 

                                                             
 ٦املرجع نفسه، ص٣٣

 Google Maps. موقع ميدان البحث من٢صورة 
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  ٣٤ ماالنج عاجوم االبتدائية الهدىة مفتاح درسموالرسالة واألهداف  الرؤيةج. 

  . رؤية مستقبيلة١

: تنفيذ جيل ماالنج عاجوم االبتدائية اهلدىة مفتاح درسمالرؤية   

ورعة، وكذلك قدرة على املنافسة يف من املسلمني الذين آمنوا األفعال املعرفة 

  جمال العلوم والتكنولوجيا وسليمة بيئيا.

  الرسالة.  ٢

زراعة هذا  ماالنج عاجوم االبتدائية اهلدىة مفتاح درسم الرسالة

  املوقف والسلوك ومدرسة الديين اإلسالمي:

  أ) إزرع روح دراسة الدينية اإلسالمية

اإلســالم املفهــوم اهــل الســنة و ب) احلفــاظ علــى وتطــوير وممارســة تعــاليم   

  اجلماعة

(الــتعلم النشــط، مبتكــرة وخالقــة  PAIKEMIج) تنفيــذ التوجيــه والــتعلم 

  وفعالة واملرح    واإلسالمية).

د) تعزيــــــز روح التميــــــز والقــــــدرة علــــــى املنافســــــة املكثفــــــة، صــــــحية جلميــــــع 

  األكادميي.املواطنني يف املدارس الدينية، سواء التحصيل األكادميي وغري 

ه) إنشـــاء املـــدارس بيئـــة صـــحية ونظيفـــة، الورقيـــة، مجيلـــة، مرحيـــة، تــــؤدي   

  واملرح.

  و) تطوير املهارات احلياتية (املهارات احلياتية) يف أي أنشطة التعليمية.  

  ز) وضع موقف الطالب حنو احلساسية البيئية.  

ســب ح) يوجــد املــدارس الدينيــة كمؤسســة تعليميــة مميــزة اإلســالم الــذي ك  

 ثقة ا�تمع.

  

                                                             
٣٤

 ٧املرجع نفسه، ص 



 
 

٤١ 
 

  الهدف. ٣

  :ماالنج عاجوم االبتدائية اهلدىة مفتاح درسممن  اهلدف    

(التحيــــات واالبتســــامات، حتيــــات، مهـــــذبا و  S ٥أ) زيــــادة ممارســــة     

  مهذبا) جلميع املواطنني من املدارس الدينية.

  ب) حتسني ممارسة صالة العصر يف مجاعة يف املدرسة.  

  والكتابة والقرآن الكرمي.ج) حتسني مهارات القراءة   

  بطريقة مستدامة. UASBNقيمة د) زيادة متوسط   

ه) إنشـــــــاء املـــــــدارس الدينيـــــــة الســـــــفراء يف حالـــــــة اإلجنـــــــاز يف جمـــــــال   

  األكادميية وغري األكادميية على مستوى املناطق واملقاطعات

و) زيادة وعي الناس من املدارس الصــحية، والنظافــة والراحــة واجلمــال   

  املدارس الدينية البيئة.من 

  .PSBز) زيادة كمية املتعلمني يف   

ح) زيـــادة عـــدد املرافـــق / البنيـــة التحتيـــة والتمكـــني الـــيت دعـــم حتســـني   

  التحصيل األكادميي وغري األكادميي.

ط) حتســـــــني جـــــــودة أداء املعلمــــــــني واملـــــــوظفني يف دعـــــــم اإلجنــــــــازات   

  ب).األكادميية وغري األكادميية من املتعلمني (الطال

ي) حتقيـــق املـــدارس الدينيـــة كمؤسســـة تعليميـــة الـــيت هـــي يف الطلـــب   

  وحاجة من قبل اجلمهور.

ك) تعزيز التعاون مع عامل األعمــال مــن أجــل حتســني رفاهيــة املعلمــني   

 والعاملني يف املدارس الدينية.

 

 

  



 
 

٤٢ 
 

 

  ماالنج عاجوم االبتدائية الهدىة مفتاح درسم). الهيكل التنظيمي و

  :ماالنج عاجوم االبتدائية اهلدىة مفتاح درسمأما اهليكل التنظيمي   

          

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 وزارة الدينية

 إدارة

 سيت إقامة 

 مكتبة

 مهمة األشرفة

 مناهج الدراسية

 تيتيك هداييت

 سكرتري

 حلمي مالويت

 أمني الصندوق

 هادي سانتوصا

 بواب املدرسة

 مسلمني

 مناهج الطالب

 إمام شافيعي

١،٢،٣،٤،٥،٦وىل الصف   

 رئيس التأسيس

 احلاج عبد اجلليل

 كل املعلمات

 مدير املدرسة

 احلاجة زلفى هندييت

 رئيس اللجنة

 احلاج علي منصور

 اهلدىملدرسة اإلبتدئية مفتاح اهليكل التنظيمي . ٣صورة



 
 

٤٣ 
 

 ىيم المفــردات علــتطــوير وســائل تعلــإجراءات المبحث الثاني :

 Lectoraضــــــوء الوســــــائط المتعــــــددة(

Inspare (  

تطــوير وســائل اعتمدت الباحثة على اخلطوات التسعة كما رآه سوجيونو  يف         

ة مفتاح درسم)يف Lectora Inspare ضوء الوسائط املتعددة( ىتعليم املفردات عل

  العملية سارت الباحثة على اخلطوات اآلتية:. يف هذه ماالنج عاجوم االبتدائية اهلدى

 تحليل الحاجات و المشكالت  .أ 

تطوير وسائل تعليم املفردات علي ضوء الوسائط هذه املرحلة الثبات 

، فقامت الباحثة جبمع البيانات يف حتليل ) Lectora Inspareاملتعددة(

  احلاجات و املشكالت  فيما يلي:

 امسالبيانات من المالحظة في الفصل الخ .١

اللغة العربية يف الفصل اخلامس تعليم قامت الباحثة مبالحظة عملية 

خاصة يف تعليم املفردات ملعرفة  ماالنج عاجوم االبتدائية اهلدىة مفتاح درسم

  على النقطتني:

 اهلدىة مفتاح درسمعملية تعليم اللغة العربية يف الفصل اخلامس   . أ

 خاصة يف تعليم املفردات ومشاكلها ماالنج عاجوم االبتدائية

الوسائل املستخدمة يف عملية تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم   . ب

  املفردات مزاياها ونقصاها.

  و من هذان النقطتني وجدت الباحثة البيانات اآلتية:

 االبتدائيةإن وقت تعليم املفردات يف يف الفصل اخلامس املدرسة  .١

ماالنج عادة يف اول اللقاء الدرس فقط يف  عاجوممفتاح اهلدى 

 األسبوع.



 
 

٤٤ 
 

بالنعاس ألن  روناملفردات، هن يشع ونعندما تتعلم الطالب درس .٢

 صعبة. ونبداية تعليم اللغة العربية هن ال حيب ويشعر 

كثريا �ذه   ونال يهتم مال حتمس بعض الطالب يف تعليم املفردات أل� .٣

طريقة املباشرة كمثل  دات تصنعاملادة وعلمت املعلمة  يف تعليم املفر 

قرأت املفردات تقدميا بعدها أمر  املعلمةعملية تعليم املفردات : 

حلفط  ونالطالب يأمر  ئونثالث مرة. مث بعد تقر  ونالطالب ليقرئ

 .املفردات و بعد ذالك يأمر لتقدمي أمام الفصل

التعليمية ال يوجد الوسائل التعليمية يف تعليم املفردات ولكن الوسائل  .٤

لتعليم املفردات يف هذا تعليم املفردات طرق املباشرة املستخدم يف 

 تعليم املفردات.

املواد التعليمية لتعليم املفردات يف تعليم املفردات تتكون من ستة بابا  .٥

 وهي:

  يف البيت، يف احلديقة، يف املدرسة، يف املكتبة، يف املقصف، يف العمل.

يف تعلم  املستخدمة تشجيع الطالباتالوسائل التعليمية ال تستطيع  .٦

  املفردات.

تطوير وسائل تعليم املفردات علي لذلك كتبت الباحثة موضوعا عن 

) لطالب و الطالبات Lectora Inspareضوء الوسائط املتعددة(

مساعدة  ماالنج عاجوم اهلدىمفتاح  االبتدائيةالفصل اخلامس املدرسة 

 الطالب يف تعلم املفردات.

 البيانات من مقابلة  اللغة العربية .٢

قبل تطوير وسائل تعليم املفردات، قامت الباحثة مبقابلة مع مدرسة 

و كانت نتائج هذه  ٢٠١٤ ديسمبري١٦اللغة العربية يف اليوم  ثالثاء، 

ملفردات يف املقابلة أساسا ملعرفة اراء معلمة اللغة العربية عن عملية تعليم ا



 
 

٤٥ 
 

تعليم اللغة العربية ومشاكلها،و وسائل املستخدمة يف تعليم اللغة العربية 

خاصه تعليم املفردات. وقالت األستاذة مهمة األسرفة(معلمة اللغة 

اللغة العربية يف الفصل اخلامس أكثر مدرسة  تعليم  العربية) يف عملية

طريقة املباشرة كمثل عملية تعليم املفردات : املدرسة قرأت  تصنع

 ئونثالث مرة. مث بعد تقر  ونليقرئاملفردات مقدما بعدها أمر الطالب 

حلفط املفردات و بعد ذالك يأمر لتقدمي أمام الفصل  ونالطالب يأمر 

  لطالب مستعدون.

و من النتائج السابقة عرفت الباحثة أن أكثر الطالب ال تقنعن 

بتطوير الوسائل اجلديدة  ونالوسائل التعليم املفردات املوجودة وأكثرهن يوافقب

 عاجوم االبتدائية اهلدىة مفتاح درسملتعليم املفردات يف الفصل اخلامس 

. ومن املشاكل التعليمية يف عملية التعليم املفردات السابقة حاولت ماالنج

ردات علي ضوء الوسائط الباحثة حل تلك املشاكل بتطوير وسائل تعليم املف

 عاجوم االبتدائية اهلدىة مفتاح درسميف  Lectora Inspare)(املتعددة

  .ماالنج

 جمع البيانات  .ب 

قد حصلت الباحثة البيانات عن املشكالت واحلاجات املوجودة يف 

تطوير الوسائل عملية تعليم املفردات من املالحظة واملقابلة، فأرادت الباحثة 

املفردات بشكل جذاب و بطريقة مرحية حىت تكون عملية تعليم اجلديدة لتعليم 

املفردات فعاال. مث اختارت الباحثة الوسائل علي ضوء الوسائط 

ألن هذه الوسائل تستطيع أن جتعل عملية  Lectora Inspare)(املتعددة

التعليم فعاال ومرحيا يف وقت سريع. واعتربت الباحثة أن هذه الوسائل مناسبة 

 عاجوم االبتدائية اهلدىة مفتاح درسمبأحوال تعليم املفردات يف الفصل اخلامس 

 اهلدىة مفتاح درسم، ألن وقت تعليم املفردات يف الفصل اخلامس  ماالنج



 
 

٤٦ 
 

ن إىل عملية تعليم الفعالة و قصري جدا الطالب حتتج ماالنج عاجوم ئيةاالبتدا

  واملرحية.

ضوء الوسائط  ىاحثة البيانات عن شكل الوسائل علمجعت الب

وجعلت الباحثة هذه وسائل أساسا يف تعليم  Lectora Inspare)(املتعددة

ضوء الوسائط  ىجتمع الباحثة عن شكل الوسائل عل املفردات. وبعد أن

، فجمعت الباحثة املواد املفردات املناسبة مبنهج  Lectora Inspare)(املتعددة

من كتب اللغة  اهلدىمفتاح  االبتدائيةتعليم املفردات يف الفصل اخلامس املدرسة 

العربية وجعلتها الباحثة مراجعا يف بتطوير وسائل تعليم املفردات علي ضوء 

  .اهلدىمفتاح  االبتدائيةيف املدرسة  Lectora Inspare)(الوسائط املتعددة

 تصميم المنتج  .ج 

 م هذه املفردات:يخطوات يف تصميم وسائل تعل  

بعد أن جتمع الباحثة بيانات املواد. فصممت الباحثة املواد املطورة. تتكون املواد .١

 مرحلة : ١املنتجة و املطورة يف هذا البحث من 

 باب يف البيت  . أ

  )٢جدول (ال

 البيتباب في 

 قراءة كيفية  مفردات  رقم

  Bay- tun  بـَْيتٌ   .١

  Fi-nâ´u n  ِفَناءٌ   .٢

  Bâ-bun  بَابٌ   .٣

  Nâ-fi-dza-tun  نَاِفَذةٌ   .٤

  Ghur-fa-tul  Ju-Lû-si  ُغْرَفُةاجلُُلْوسِ   .٥

  Ghur-fa-tul  Ak-li  ُغْرَفُةاَألْكلِ   .٦



 
 

٤٧ 
 

  Ghur-fa-tun Naû-mi  ُغْرَفُةالنَـْومِ   .٧

  mi-mâ-amH  َمحَّامٌ   .٨

  Ji-dâ-run  ِجَدارٌ   .٩

  unh-bâ-Mish  ِمْصَباحٌ   .١٠

  Bi-lâ-thun  ِبَالطٌ   .١١

  Si-yâ-jun  ِسَياجٌ   .١٢

  Sâ-‘a-tun  َساَعةٌ   .١٣

  Kur-siy-yun  ُكْرِسيٌّ   .١٤

  Mak-ta-bun  َمْكَتبٌ   .١٥

  Math-bâ-khun  َمْطَبخٌ   .١٦

  Khi-zâ-na-tun  ِخَزانَةٌ   .١٧

  Fi-râ-syun  ِفرَاشٌ   ١٨

 Mu-rat-ta-bun  ُمَرتَّبٌ   .١٩

  

 باب يف احلديقة  . ب

  )٣الجدول (

 باب في الحديقة            

 قراءة كيفية  املفردات  رقم

  Sya-ja-ra-tun  َشَجرَةٌ   .١

  Fâ-ki-ha-tun  فَاِكَهةٌ   .٢

  Nâ-ra-jî-lun  نَاَرِجْيلٌ   .٣

  tun-ah-fâ-Tuf  تـُفَّاَحةٌ   .٤



 
 

٤٨ 
 

  I-na-bun‘  ِعَنبٌ   .٥

  اَْلَفاِكَهُة النَّْجِميَّةُ   .٦
Al-fâ-ki-ha-tu An-naj-

mi-ya-tu  

  Jaw-wâ-fa-tun  َجوَّاَفةٌ   .٧

  Dû-ri-yâ-nun  ُدْورِيَانٌ   . ٨

  Bur-tu-qâ-lun  بـُْرتـَُقالٌ   .٩

  A-nâ-na-sun  أَنَاَنسٌ   .١٠

  Bâ-bâ-yâ  بَابَايَا  .١١

  Tsa-ma-run  َمثَرٌ   .١٢

  Maw-zun  َمْوزٌ   .١٣

  Zah-ra-tun  َزْهرَةٌ   .١٤

  War-da-tun  َوْرَدةٌ   .١٥

  Yâs-mî-nun  يَامسِْْنيٌ   .١٦

  Daw-wa-ru-Asy-syam-si  َدوَّاُر الشَّْمسِ   .١٧

  Nâ-a, Ya-nî-u  يَِنْيئُ - نَاءَ   ١٨

  Na-dli-ja, Yan-dla-ju  يـَْنَضجُ -َنِضجَ   .١٩

 

 

 

 

 

 األلوان  . ج

  )٤الجدول (



 
 

٤٩ 
 

 األلوان   

 قراءة كيفية  مفردات  رقم

  Law-nun  َلْونٌ   .١

  Ra-ma-diy-yun  َرَمِديٌّ   .٢

  Az-ra-qun  اَْزَرقٌ   .٣

  As-ma-run  َاْمسَرٌ   .٤

  Akh-dla-run  َاْخَضرٌ   .٥

  As-wa-dun  َاْسَودٌ   .٦

  Ash-fa-run  َاْصَفرٌ   .٧

  run-ma-hA  َاْمحَرٌ   .٨

  Ab-ya-dlun  اَبْـَيضٌ   .٩

  Ba-naf-sa-jiy-yun  بـَنَـْفَسِجيٌّ   .١٠

 

 واملؤشرات اليت يتعني حتقيقها SK ،KDحتديد  .٢

  )٥الجدول (

SK ،KD واملؤشرات 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator 

١.Peserta didik mampu 

memahami setiapkosa 

kata tentang يف البيت، يف

 احلديقة + األلوان

. Menguasai setiap 

kosa kata tentang  يف

 البيت، يف احلديقة + األلوان 

١.Menyebutkan 

kembali kosa 

kata yang 

didengar. 

 

٢. Peserta didik mampu ٢.Melafalkan 



 
 

٥٠ 
 

mengung kapkan kosa 

kata tentang 

 يف البيت، يف احلديقة + األلوان

kosa kata dengan 

benar dan tepat. 

 

٣.Menyebutkan 

arti pada setiap 

kata yang 

didengar dan 

yang dilafalkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. nspare Lectora Iبتصميم الوسائط باستخدام  ئت الباحثةبد .٣

 يلي:اخلطوات يف تصميم ما 
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١. Membutuhakan program Photho Shop digunakan 

untuk mengedit gambar-gambar dan juga 

memasukan sebuah teks-teks. 

Membuka Program Photoshop CS٣ 

 

 

 

Muncul tampilan Halaman Awal Photoshop CS٣ 

 
 
 
 
Membuat File Gambar Baru 
Klik “New”=>Kemudian, Klik “Ok” 



 
 

٥٢ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Setelah itu, Muncul tampilan untuk membuat 
gambar baru 



 
 

٥٣ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Kemudian, Klik “Rectangle Tool” 

 
 
 
 
 

Buat gambar kotak seperti gambar di bawah ini: 
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Membuat File Gambar Anggur 
Klik “Open”=>Pilih “Gambar Anggur”=> “Open” 
 

        
 

 



 
 

٥٥ 
 

 

 
 
 
Kemudian akan muncul gambar anggur, 
Arahkan Mouse ke gambar anggur, kemudian klik 
kiri dan tahan, arahkan ke gambar kosong yang 
akan kita isi dengan gambar anggur. 

 

 
 

 
 
 



 
 

٥٦ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memasukkan Kalimat 

Klik Open=>Kalimat “Anggur”=> “Open” 

 

 
 
 



 
 

٥٧ 
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Menyimpan Gambar Anggur 
Klik : “Save As”=>Format “JPEG”=> “save” 
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٢. Setelah design gambar dan teks dipothoshop, masuk pada program 
Lectora Inspare 
Klik program Lectora Inspare 
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Membuat Halaman Awal Media Pembelajaran 

 
 

 
 
 
 
 

Memasukkan gambar Background Media pembelajaran 

Klik “Welcome Page”=>”New”=>”Object”=>Image 
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Klik “Import”=> Pilih Gambar “Background”=>”Open” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

٦٢ 
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Membuat Halaman SK,KD dan Indikator 
 

 
 

 
 
 

Membuat Halaman Materi: 
١.Klik “Import”=> Pilih Gambar “Rumah”=>”Open” 
٢.Klik “Import”=> Pilih Gambar “Halaman”=>”Open” 
٣.Klik “Import”=> Pilih Gambar “Jendela”=>”Open” 
٤.Klik “Import”=> Pilih Gambar “Pintu”=>”Open” 
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Membuat Halaman Latihan 
١.Klik “Import”=> Pilih Gambar “Latihan”=>”Open” 
 
 

 
 
 

Membuat Halaman Lagu 
Klik “Import”=> Pilih Gambar “Lagu”=>”Open” 
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Membuat Halaman Daftar Putaka 
Klik “Import”=> Pilih Gambar “putaka”=>”Open” 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Membuat Halaman Author 
Klik “Import”=> Pilih Gambar “Profile”=>”Open” 
 
 

 
 



 
 

٦٦ 
 

 
 
 
Menyimpan File Media Pembelajaran 
Klik “Publish”=> “Publish to single file Executable”=>Publish=>ok=>Done 
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File Media pembelajaran siap digunakan 

 

 
 
 
 

Hasil akhir media pembelajaran mufradat 
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 تصديق المنتج  .د 

بعد القيام بتطوير الوسائل تعليم املفردات على ضوء الوسائط املتعددة 

)Lectora Inspare ( إىل  الوسائل التعليم املفردات، قدمت الباحثة ذلك

الوسائل تعليم و اخلبري يف جمال تعليم تعليم الالوسائل اخلبري يف جمال تصميم 

  ولتفتيشه. الوسائل التعليم املفرداتو معلمة اللغة العربية ملعرفة آرائهم عن  املفردات

 الوسائل التعليمتصديق المنتج إلى الخبير في مجال تصميم  .١

إىل اخلبري يف جمال تصميم  املفرداتالوسائل التعليم قدمت الباحثة 

 أبريل ١٦يخ وهو أستاذ توفيق الرمحن املاجستري يف التار الوسائل التعليم

 الوسائل التعليممع محل  إدار�الساعة الثالثة. ذهبت الباحثة إىل ٢٠١٥

واالستبانة )Lectora Inspareاملفردات على ضوء الوسائط املتعددة (

املؤلف الوسائل التعليم اإلقرتاحات و املدخالت حول للحصول على 

  لتصحيحه. وحصلت الباحثة املدخالت كما يلي:

 Lectoraاستخدام  تحاول ةالباحثأمر جيد ألن  .١

Inspare   كما الربجميات التعليمية اجلديدة اليت يتم استخدامها

 اآلن على نطاق واسع تأسس التعليمي.

 مفيدة جدا تعلم مفردات .٢

 تعليم المفرداتتصديق المنتج إلى الخبير في مجال  .٢

تعليم إىل اخلبري يف جمال املفردات الوسائل التعليمقدمت الباحثة 

. ذهبت ٢٠١٥ أبريل١٥يف التاريخ  الدكتورسيف املصطفىوهو املفردات

الوسائل مع محل  بيته يف شارع جايا سوقا يف الساعة الرابعةمساءالباحثة إىل 

 Lectoraاملفردات على ضوء الوسائط املتعددة ( التعليم

Inspare( وسائل اإلقرتاحات و املدخالت حول واالستبانة للحصول على

 املؤلف لتصحيحه. وحصلت الباحثة كما يلي:املفردات  تعليم



 
 

٧٠ 
 

 االنتقادات

  فهم التلميذ.املراجع، يف بعض صور لسهولة  .١

 حتسني الصور املوجودة. .٢

 على كل حال جيد. .٣

 

  املقرتحات

تنمية الوسائل التعليمية بعد التجربة لكي يستفيد التلميذ كثريا �ذه  .١

 الوسائل التعليمية.

  األخرى. االبتدائيةعلى الباحثة أن جترب يف املدارس .٢

 المعلمةاللغة العربيةتصديق المنتج إلى  .٣

وهو  املعلمة اللغة العربيةإىل املفردات الوسائل التعليمقدمت الباحثة 

بيته . ذهبت الباحثة إىل ٢٠١٥ أبريل١٩يف التاريخ  األستاذة مهمة األشرفة

مع محل  ماالنج يف الساعة السابع ليال عاجوميف شارع سونان موريا غاسم 

 Lectoraاملفردات على ضوء الوسائط املتعددة ( الوسائل التعليم

Inspare( وسائل اإلقرتاحات و املدخالت حول واالستبانة للحصول على

 املؤلف لتصحيحه. وحصلت الباحثة كما يلي:املفردات  تعليم

 االنتقادات

 املفردات للغاية ومفيدة لالهتمام ومثرية جدا لطيف وسائل وكانت .١

 ميتعل عندما

 التزال لتعلم Vفئة ألنتحيات صوتال لتحديد وجها لديناعلى .٢

  املفردات ميفيتعل املعلم لتوجيهات حباجة

  املقرتحات       

 'ناضجة' املفردات مربركلمة .١

 متعدد من االختيار ٤ رقم األسئلة من االختيار أسئلة مربر ممارسة.٢
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 وتحسينه تصحيح المنتج  .ه 

املفردات على ضوء الوسائط املتعددة  الوسائل التعليمصححت الباحثة 

)Lectora Inspare(  من  و املدخالتبعد أن حتصل الباحثة االقرتاحات

و ذلك واخلبري يف جمال تصميم الوسائل التعليم.  املفرداتاخلبري يف جمال تعليم 

 التصحيح كما يلي:

 اهلدف التعليم .١

غريت الباحثة اهلدف التعليم من اهلدف يصنع نفسه أمر إلتباع من 

 االبتدائيةاملدرسة، حيت الباحثة طلبت إىل املعلمة اللغة العربية يف املدرسة 

 ماالنج. عاجوممفتاح اهلدى 

  
               

  

 قبل اإلصالح وبعدهاهلدف التعليم . ٤صورة 
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  . صورة غرفة األكل٢

من صورة ال كانت لون إىل كانت لون  غرفة األكلغريت الباحثة صورة     

  غريت هذه الصورة.، حىت الباحثة غرفة األكل،ألن كل صورة لون إال صورة 

  

  
  

  
  

 صورة  غرفة األكل قبل اإلصالح وبعده. ٥صورة   
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  .خطأت الكتابة٣

 غريت، حىت شاملكتابة معين املفردات الن الباحثة نقصت غريت الباحثة      

  الباحثة .

  
 

  
  

  
  

  

  

  

  

 قبل اإلصالح وبعده خطأت الكتابةصورة. ٦صورة 
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  .كتابة التدريبات٤

كتابة التدريبات يف السؤال الرقم الرابع هناك يقع اخلطأ يف الكلمة غريت الباحثة  

 (بيت) فينبغى فيه يكتب (نارجيل). حىت الباحثة تصويبه كما يلى:

  
  

      
  

 قبل اإلصالح وبعده ٤صورة السؤال الرقم . ٧صورة 
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  .الشكل السرية الذاتية٥

صححت الباحثة يف االشكل الصورة و الكتابة املؤلف، حيت الباحثة غريت شكل   

  السرية الذاتية.

 
 

 

 قبل اإلصالح وبعدهالشكل السرية الذاتيةصورة . ٨صورة 
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 لمنتجاتجربة و. 

الطالبــات عــن االســتبانة  ٥الباحثة اخذت البيانــات مــن  ملنتجاجتربة نتائج 

يتكـــون مـــن اراء الطالبـــات عـــن وســـائل التعلـــيم املفـــردات علـــى ضـــوء الوســـائط 

  كما يلى: Lectora Inspare)(املتعددة 

  )٦الجدول (          

  الطالبات ٥نتيجة أراء 

P 

(%) 

∑  
∑� 

 المستطلعين

 
 رقم مؤشرات

�i 

١ ٢ ٣ ٤ ٥  

هذه وسائل اإلعالم التعلم  ٥ ٥ ٥ ٤ ٥ ٢٤ ٢٥ ٩٦

 ميكن أن تسهل التعلم

١.  

استخدام الوسائل التعليمية  ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٢٥ ٢٥ ١٠٠

ميكن أن يكون أعضاء يف روح 

 التعلم

٢.  

مفردات املواد الواردة يف هذا  ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٢٥ ٢٥ ١٠٠

 سهلة لفهم الوسائل التعليمية

٣.  

حمروف و حجم اخلط الذي يرد  ٥ ٤ ٥ ٥ ٥ ٢٤ ٢٥ ٩٦

يف املتوسط هو الوسائل 

 التعليمية املناسبة

٤.  

توجيه الستخدام الوسائل  ٥ ٥ ٥ ٤ ٤ ٢٣ ٢٥ ٩٢

 التعليمية السهل

٥.  

اللغة املستخدمة يف وسائل  ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٢٥ ٢٥ ١٠٠ ٦.  



 
 

٧٧ 
 

اإلعالم التعلم من السهل أن 

 نفهم

املستخدمة التوافق من املراجع  ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٢٥ ٢٥ ١٠٠

 وفقا العلوم

٧.  

مالءمة أسئلة املمارسة مع املواد  ٥ ٥ ٥ ٥ ٤ ٢٤ ٢٥ ٩٦

 احملتوى على الوسائل التعليمية

٨.  

أسئلة يف وسائل اإلعالم التعلم  ٥ ٤ ٥ ٥ ٥ ٢٤ ٢٥ ٩٦

 سهلة للعمل

٩.  

حمتويات يف الوسائل التعليمية  ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٢٥ ٢٥ ١٠٠

 واضحة

١٠.  

وسائل اإلعالم التعلم هو تقدمي مزيد  ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٢٥ ٢٥ ١٠٠

من سعداء التباع التعلم 

 املفردات

١١. 

وسائل االعالم هذا التعلم  ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٢٥ ٢٥ ١٠٠

 ميكن أن املفرداتالتعلم

١٢ .  

 جمموعة ٦٠ ٥٨ ٦٠ ٥٨ ٥٨ ٢٧١ ٣٠٠ ٩٠،٣٣

  

تعليم املفردات علي الوسائل من اجلدول السابق عرفت الباحثة نتيجة 

حصلت و استخدمت الباحثة . Lectora Inspare)(الوسائط املتعددةضوء 

الرمز ملعرفة نتائج تصديق الوسائل على القيمة املئوية يف مكون املؤشرات  على 

  و هو: الطالبات ٥ اإلستبانة
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Xi 

X 

  

P= ∑�	١٠٠	%      

٩٠, ٣٣% =
٢٧١

٣٠٠
× ۱٠٠%  

    البيان:

P  =القيمة املئوية لكل رقم  

���   سؤال العلى  الطالباتجمموع إجابة  = 

��   اإلجابة على السؤال جمموع = 

تعليم املفردات علي ضوء الوسائط الوسائل علىو للحصول على نتائج أراء الطالبات  

  . اعتمدت الباحثة على هذه املوصفات:Lectora Inspare)(املتعددة

  

  ٧الجدول 

  معيار مستوى تصديق الخبراء

  درجات

  التقويم
  البيان  التقدير  مئويةنسبة 

  جيد جدا  %١٠٠ - % ٩٠  ٤
ميكن استخدامه يف التعليم بدون 

  تصويبال

  جيد  %٨٩ - % ٧٠  ٣
التعليم بعد ميكن استخدامه يف 

  التصويب

  ال ميكن استخدامه يف التعليم  ضعيف  %٦٩ - % ٥٠  ٢

  ال يصح كله و يبدل  ضعيف جدا  %٤٩ -% ٠  ١
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تعليم املفردات علي ضوء الوسائل على أن أراء الطالبات تدل هذه النتيجة 

اليت هي نتيجة "جيد جدايف اإلستبانة هو " Lectora Inspare)(الوسائط املتعددة

أراء اليت ميكن أن ينظر إلياالنتقادات واملقرتحات الوسائل من .أراء الطالباتالتحقق من 

  التعليم املفردات.وسائل عن الطالبات

  ٨الجدول 

  أراء الطالباتاالنتقادات والمقترحات 

 االنتقادات واملقرتحات

الطالبات قالت الن   ٥من  .١

هذه الوسائل إذا جترب على 

الدراسية اللغة العربية جتعل 

 محاسة يف نفسهن.

هذه الوسائل جعلهن فرحهن ،  .٢

 ال جعلهن نعاس.

طالبات يأمر املعلمة  ٥إحدى من  .١

مفتاح اهلدى  االبتدائيةيف املدرسة 

إذا تعلم اللغة العربية تصنع �ذه 

 الوسائل.
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تعليم المفردات على ضوئ : موصف وسائل المبحث الثاني

 )Lectora Inspareالوسائط المتعددة (

وسائل التعليم املفردات على ضوئ الوسائط املتعددة الباحثةأن تعدوبعد

)(Lectora Inspare كمايليذا الوسائل  مواصفا�وصفت الباحثة ف:  

باب يف البيت، يف احلديقة +  ٢، كانت ١ن املفردات مرحلة يتكومن .١

 :نمكوناتكمايلياأللوامن

  ٩الجدول

 لوسائلامكونات 

  لوسائلصورة ا

 فرعية األوىل

  
املفردات الرأي األولية سائل اإلعالم التعلم، و يتكون من ستة أقسام فرعية 

  تشمل ما يلي:
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١ .SK ،KD .واملؤشرات  

  . باملوضوع .٢

  . التمارين.٣

  . أغاين٤

  . مكتبة القائمة٥

 . الشخصي٦

  

 فرعية الثاىن

 
  

يف شـــكل أهـــداف الـــتعلم الـــيت ينبغـــي حتقيقهـــا عنـــد اســـتخدام وســـيلة  ١الفرعيـــة 

ـــاحثون  SK ،KDالـــتعلم حيـــدث ، وهنـــاك  ـــتعلم ويأمـــل الب واملؤشـــرات. �ـــدف ال

  املتعلمني مثل وسائل اإلعالم.
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 الثالث فرعية

 
  

، والـــيت تتكـــون تشــــمل  ١٣يف مفـــردات املوضـــوع الــــوارد مســـألة الشـــرحية الفرعيــــة 

 فصلني املفردات املادية على النحو التايل :

 
 
 
 
 
 

 



 
 

٨٣ 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

٨٤ 
 

 
 

 
 



 
 

٨٥ 
 

 

  



 
 

٨٦ 
 

 

 

 
 



 
 

٨٧ 
 

 
 

 
 



 
 

٨٨ 
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 فرعيةالرابع

  أنواع من املشاكل مبا يف ذلك : ٤يف التدريبات ، وهناك 

 األخيار من متعدداإلختبار 
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 اإلختبار الصواب اخلطأ

 
 

 اإلختبار الربط

 
 



 
 

٩١ 
 

  

  
 اإلختبار املقايل
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  فرعية اخلامس

 
  

أن الكتـــــاب هــــو يف اســـــتخدام البـــــاحثني الوســـــائل التعليميـــــة  املراجـــــعهــــذه يشـــــري 

الستخدام هذه املفردات ونقــل املــواد املفــردات أيضــا مــن الكتــاب، حبيــث أظهــرت 

  أن املواد املستخدمة اختذ بالفعل بشكل واضح من الكتاب.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

٩٣ 
 

  

 فرعية السادس

 حملة الباحث                                

  
  

أن هـــــذه املفـــــردات عنـــــدما تعلـــــم الوســـــائط  ةف ، ينـــــوي الباحثـــــألاملـــــوجـــــود هـــــذا 

املستخدمة من قبل املعلمني و املتعلمني رمبــا عنــدما اســتخدامها ال يــزال اخللــط أو 

قــــد ترغــــب يف إعطــــاء التعليقــــات و ســــوف االقرتاحــــات قــــادرين بعــــد ذلــــك علــــى 

 اله .إرسال هذه الوسائط من خالل رسائل الربيد اإللكرتوين الواردة أع

.  
  

 

 Lectora Inspare)(وسائل التعليم املفردات على ضوئ الوسائط املتعددة  .٢

 .اخضرملونة

 Lectora Inspare)(وســائل التعلــيم املفــردات علــى ضــوئ الوســائط املتعــددة  .٣

  slide ٢٣يتكون 



 
 

٩٤ 
 

 Lectora Inspare)(وســائل التعلــيم املفــردات علــى ضــوئ الوســائط املتعــددة  .٤

املفردات يتكون من لفط العرب و طريقة القــراءة باهلــدف لســهول الطــالب لقــراءة 

 الن الطالب يف الفصل اخلامس.

 Lectora)(وســائل التعلــيم املفــردات علــى ضــوئ الوســائط املتعــددة اســتخدام  .٥

Inspare .جيعل الطالب فعاالو مرحيا ألن فيها أكثر الصور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

٩٥ 
 

ـــع المبحـــث وســـائل تعلـــيم المفـــردات علـــي ضـــوء ة صـــالحي: الراب

  ) Lectora Inspireالوسائط المتعددة(

  وسائل تعليم المفرداتخبير  .١
وسائل تعليم املفردات علي ضوء الوسائط  الباحثة قدمت بعدما  

سيف  الدكتور وهوتعليم املفردات وسائل  خبري إىل Lectora Inspare)(املتعددة

  :كمايلي االستبانة نتائج الباحثة فحصلت.املصطفى املاجيستري 

  ١٠الجدول

  وسائل تعليم المفرداتنتائج االستبانة من خبير 

 رقم المؤشرات درجة التقويم 

 .١  مستوى من أمهية وسائل اإلعالم مع املنهج املطبق ١ ٢ ٣ ٤ ٥

.٢  سهولة تعلم لغة مفهومة يف وسائل اإلعالم     √  

٣..  مالءمة حمتوى التدريب �دف التعلم     √   

. ٤  مالئمة بني مفردات مع معىن      √  

.٥  وصف وضوح املواد     √  

.٦  مكونات التوافق كوسيلة للتعلم     √  

.٧  التوافق من املراجع املستخدمة وفقا العلوم     √  

.٨  دقة استخدام الرسوم املتحركة    √   

.٩  دقة استخدام تصميم اللون      √  

.١٠  دقة صياغة مفردات أهداف التعلم      √  

.١١  سهولة االستخدام عند التطبيق    √   

.١٢  اتساع وعمق التعلم حمتوى وسائل اإلعالم    √   

من جاذبية مظهر أو التعبئة والتغليف الوسائل      √ ١٣.  



 
 

٩٦ 
 

Xi 

X 

  التعليمية

.١٤  عرض مرتب من املواد     √  

صالحية أو حمتوى صحيح العلمي ورقة التحقق      √

  من صحة

.١٥  

١٦ ٥٥    
 مجموعة

٧١ 

 

وسائل تعليم املفردات علي ضوء من اجلدول السابق عرفت الباحثة نتيجة  

حصلت و استخدمت الباحثة الرمز .Lectora Inspare)(الوسائط املتعددة

مكون املؤشرات على ملعرفة نتائج تصديق الوسائل على القيمة املئوية يف 

  اإلستبانة و هو:

  

  

P= ∑�	١٠٠	%      

٩۵% =
٧١

٧٥
× ۱٠٠%  

    البيان:

P  =القيمة املئوية لكل رقم  

���   سؤال العلى  اخلبريجمموع إجابة  = 

��   اإلجابة على السؤال جمموع = 

    

تعليم املفردات علي ضوء الوسائط الوسائل نتيجة و للحصول على نتائج تصديق 

  اعتمدت الباحثة على هذه املوصفات: .Lectora Inspare)(املتعددة



 
 

٩٧ 
 

  ١١الجدول 

  معيار مستوى تصديق الخبراء

  درجات

  التقويم
  البيان  التقدير  نسبة مئوية

  جيد جدا  %١٠٠ - % ٩٠  ٤
ميكن استخدامه يف التعليم بدون 

  تصويبال

  جيد  %٨٩ - % ٧٠  ٣
التعليم بعد ميكن استخدامه يف 

  التصويب

  ال ميكن استخدامه يف التعليم  ضعيف  %٦٩ -  %٥٠  ٢

  ال يصح كله و يبدل  ضعيف جدا  %٤٩ -% ٠  ١

  

وسائل تعليم املفردات علي ضوء الوسائط تدل هذه النتيجة على أن 

اليت هي نتيجة التحقق من "جيد جدايف اإلستبانة هو " Lectora Inspare)(املتعددة

عن االنتقادات واملقرتحات اخلرباء  إيلاليت ميكن أن ينظر الوسائل صحة خرباء من 

  تعليم املفردات.وسائل 

  ٢١الجدول 

  تعليم المفرداتمن خبير وسائل  االنتقادات والمقترحات

 االنتقادات واملقرتحات

تنمية الوسائل التعليمية بعد  .٣

التجربة لكي يستفيد التلميذ  

 كثريا �ذه الوسائل التعليمية.

على الباحثة أن جترب يف  .٤

 األخرى. االبتدائيةاملدارس 

 املراجع، يف بعض صور لسهولة  .١

  فهم التلميذ.

 حتسني الصور املوجودة..٢

 على كل حال جيد..٣

 



 
 

٩٨ 
 

  

  وسائل التعليمتصميم خبير  .٢

تعليم املفردات علي ضوء الوسائط الوسائل  الباحثة قدمت بعدما    

توفيق  الدكتور وهوتصميم وسائل التعليم  خبري إىل Lectora Inspare)(املتعددة

  :كمايلي االستبانة نتائج الباحثة فحصلت .الرمحن املاجيستري 

  

  ١٣ الجدول

  وسائل التعليم ة من خبير  تصميم نتائج االستبان

 رقم المؤشرات درجة التقويم 

 .١  العرض الوسائل التعليمية ١ ٢ ٣ ٤ ٥

 .٢  الوسائل التعليميةوضوح اإلرشادات الستخدام      √

 ٣.    وضوح األهداف التعليمية    √ 

 .٤  وضوح اللغة تستخدم الوسائل التعليمية     √

.٥  وصف وضوح املواد     √  

.٦  وضوح الكتابة أو الكتابة     √  

.٧  دقة استخدام حمرف املستخدمة     √  

.٨  دقة استخدام الرسوم املتحركة     √  

.٩  هيكلة املواد التعليميةدقة وصف     √   

.١٠  ميدقة صياغة نص أهداف التعل    √   

.١١  جاذبية استخدام األلوان املستخدمة يف تصميم الوسائل التعليمية     √  

.١٢  جاذبية من الصورة املقابلة مواد رش مفردات     √  

.١٣  مالءمة صورة  مع املاديةاملفردات     √  

.١٤  املستخدمة يف وسائل اإلعالم التعلمسهولة اللغة      √  



 
 

٩٩ 
 

Xi 

X 

١٥. سهولة استخدام وسائل اإلعالم التعليمية     √  

١٢ ٦٠    
 مجموعة

٧٢ 

 

تعليم املفردات علي ضوء الوسائل من اجلدول السابق عرفت الباحثة نتيجة  

حصلت و استخدمت الباحثة الرمز . Lectora Inspare)(الوسائط املتعددة

تصديق الوسائل على القيمة املئوية يف مكون املؤشرات  على ملعرفة نتائج 

  اإلستبانة و هو:

 

  

 P= ∑�	١٠٠	%        

    

٩٦% =
٧٢

٧٥
× ۱٠٠%  

      البيان:

P  =القيمة املئوية لكل رقم  

���   سؤال العلى  اخلبريجمموع إجابة  = 

��   اإلجابة على السؤال جمموع = 

تعليم املفردات علي ضوء الوسائط الوسائل نتيجة و للحصول على نتائج تصديق 

  ، اعتمدت الباحثة على هذه املوصفات:.)Lectora Inspireاملتعددة(

 ١٤الجدول 

  معيار مستوى تصديق الخبراء

  البيان  التقدير  نسبة مئوية  درجات



 
 

١٠٠ 
 

  التقويم

  جيد جدا  %١٠٠ - % ٩٠  ٤
ميكن استخدامه يف التعليم بدون 

  تصويبال

  جيد  %٨٩ - % ٧٠  ٣
التعليم بعد ميكن استخدامه يف 

  التصويب

  ال ميكن استخدامه يف التعليم  ضعيف  %٦٩ - % ٥٠  ٢

  ال يصح كله و يبدل  ضعيف جدا  %٤٩ -% ٠  ١

  

تعليم املفردات علي ضوء الوسائط الوسائل تدل هذه النتيجة على أن 

اليت هي نتيجة "جيد جدايف اإلستبانة هو ")Lectora Inspireاملتعددة(

االنتقادات اليت ميكن أن ينظر إليالوسائل من صحة خرباء من التحقق

  .التعليم املفرداتوسائل عن واملقرتحات اخلرباء 

  ١٥الجدول 

  وسائل التعليم خبير  تصميم من االنتقادات والمقترحات

 االنتقادات واملقرتحات

 ةأمر جيد ألن الباحث .١

 Lectoraاستخدام  تحاول

Inspare   كما الربجميات التعليمية

اجلديدة اليت يتم استخدامها اآلن 

 على نطاق واسع تأسس التعليمي.

مفيدة جدا تعلم مفردات  .٢

 الكلمات لفئة الناشئني
 

 

حتتاج إىل تطوير يف املستقبل من خالل 

إضافة ميزات الصوت والفيديو، 

 وإذا لزم األمر

 



 
 

١٠١ 
 

  معلمة اللغة العربية .٣

 تعليم املفردات علي ضوء الوسائط املتعددة(الوسائل  الباحثة قدمت بعدما  

Lectora Inspare (فحصلت.ي األستاذة مهمة األشرفة وه معلمة اللغة العربية إىل 

  :كمايلي االستبانة نتائج الباحثة

  ١٦ الجدول

  معلمة اللغة العربيةنتائج االستبانة من       

 رقم المؤشرات درجة التقويم 

 .١ أمهية وسائل اإلعالم مع املنهج املطبقمستوى من  ١ ٢ ٣ ٤ ٥

جتعل من السهل للمعلمني لتدريس مواداللغة      √

 العربية يف تعلم املفردات 

٢ 

٣. مساعدة املعلمني يف تقدمي املواد    √   

 ٤ جعل الطالب بنشاط يف التعلم املفردات     √

.٥ وضوح اإلرشادات لالستخدام     √  

.٦ أهداف التعلم املفرداتصياغة دقة      √  
املراسلة بني حمتوى املواد مع الكفاءات واملؤشرات     √ 

 األساسية

٧.  

.٨ مالءمة حمتوى التدريب بأهداف التعلم املفردات    √   

االمتثال لوصف حمتوى التعلم خصائص املواد      √

 املفردات

٩.٠ 

حجم االمتثال وحمرف املستخدمة يف الوسائل     √ 

 التعليمية

١٠.  

.١١ االمتثال  استخدام الصور مع املواد املفردات     √  
.١٢ أسئلة وضوح املمارسة على الوسائل التعليمية    √   



 
 

١٠٢ 
 

Xi 

X 

.١٣ جاذبية الطالب يف التعلم املفردات     √  

.١٤ مطابق للمعايري الوسائل التعليمية     √  

١٥.  سهولة استخدام وسائل اإلعالم التعليمية     √  

٢٠ ٥٠    
 مجموعة

٧٠ 

 

تعليم املفردات علي ضوء الوسائل من اجلدول السابق عرفت الباحثة نتيجة  

حصلت و استخدمت الباحثة الرمز . ) Lectora Inspareالوسائط املتعددة(

ملعرفة نتائج تصديق الوسائل على القيمة املئوية يف مكون املؤشرات  على 

 اإلستبانة و هو:

  

    

 P= ∑�	١٠٠	%    

  

٩٣% =
٧٠

٧٥
× ۱٠٠%  

      البيان:

P  =القيمة املئوية لكل رقم  

���   سؤال العلى  اخلبريجمموع إجابة  = 

��   اإلجابة على السؤال جمموع = 

تعليم املفردات علي ضوء الوسائط الوسائل نتيجة و للحصول على نتائج تصديق 

  اعتمدت الباحثة على هذه املوصفات: .)Lectora Inspareاملتعددة(

  



 
 

١٠٣ 
 

 ١٧الجدول 

  معيار مستوى تصديق الخبراء

  درجات

  التقويم
  البيان  التقدير  نسبة مئوية

  جيد جدا  %١٠٠ - % ٩٠  ٤
ميكن استخدامه يف التعليم بدون 

  تصويبال

  جيد  %٨٩ - % ٧٠  ٣
التعليم بعد ميكن استخدامه يف 

  التصويب

  استخدامه يف التعليمال ميكن   ضعيف  %٦٩ - % ٥٠  ٢

  ال يصح كله و يبدل  ضعيف جدا  %٤٩ -% ٠  ١

  

فردات علي ضوء الوسائط تعليم املالوسائل تدل هذه النتيجة على أن 

اليت هي نتيجة "جيد جدايف اإلستبانة هو ")Lectora Inspare( املتعددة

االنتقادات اليت ميكن أن ينظر إليالوسائل  التحقق من صحة خرباء من

  .التعليم املفرداتوسائل عن معلمة اللغة العربيةواملقرتحات 

  ١٨الجدول 

  معلمة اللغة العربية االنتقادات والمقترحات

 االنتقادات واملقرتحات

 لالهتمام ومثرية جدا لطيف وسائل وكانت .١

 تعلم عندما املفردات للغاية ومفيدة

 ألنصوت ال لتحديد وجها على لدينا .٢

 لتوجيهات حباجة التزال لتعلم Vفئة حتيات

  املفردات فيتعلم املعلم

 'ناضجة' املفردات كلمة مربر .١

 متعدد من ارمربرأسئلةاالختب ممارسة

 رقم كلمةحذراحول   أقل أل�م

 متعدد االختيارمن ٤



 
 

١٠٤ 
 

صالحية وسائل تعليم املفردات على ضوء  الوسائط املتعددة وملعرفة 

)Lectora Inspare املكونات فخلصت الباحثة نتائج استبانة اخلرباء يف )  من مجيع

  اجلدوال التايل:

  ١٩الجدول

  جميع الخبراءنتائج استبانة من 

  اسم الخبير  رقم
عدد 

  األسئلة

أعلى 

  النتيجة

نتيجة 

  االستبانة

نسبة 

  مئوية
  تقدير

١.  
سيف  الدكتورا

  املصطفى املاجيستري
٧١  ٧٥  ١٥  

٩٤,٦٦
%  

  جدا جيد

٢.  
ة مهمة األستاذ

  األشرفة
  جداجيد  %٩٦  ٧٢  ٧٥  ١٥

٣.  
ا الدكتور توفيق الرمحن 

  املاجستري
٩٣,٣٣  ٧٠  ٧٥  ١٥ 

%  
  جداجيد

  -  -  ٢١٣  ٢٢٥  ٤٥  جمموع

، و تصديق الوسائل على القيمة املئويةو استخدمت الباحثة الرمز ملعرفة نتائج 

  هو:

٩٤, ٦٦% =
٢١٣

٢٢٥
× ۱٠٠%  

ضوء الوسائط  ىتعليم املفردات علوسائل تدل هذه النتيجة على أن 

تعليم الوسائل أن " و معىن ذلك أن حدا جيدهو " Lectora Inspare)املتعددة(

ميكن استخدامه يف تعليم  Lectora Inspare)(املفردات علي ضوء الوسائط املتعددة

  بعد التصويب.



 
 

١٠٥ 
 

 

  رابعال الفصل

  نتائج البحث والتوصيات والمقترحات
  

  نتائج البحث:   المبحث األول 

 Lectoraوسائل تعليم املفردات علي ضوء الوسائط املتعددة (تطوير  .١

Inspareعاجوم اهلدىمفتاح  االبتدائيةالطالب الفصل اخلامس يف املدرسة  ى) عل 

حتليل احلاجة ومرت الباحثة خطوات البحث التطويري عند سوجيونو وهي:  ماالنج

تصحيح املنتج مث  ملنتجا تصديقمث إعداد املنتج مث مجع البيانات مث واملشكلة  

  . ملنتجاجتربة  مث وحتسينه

 Lectoraوسائل تعليم املفردات علي ضوء الوسائط املتعددة ( صفمو  .٢

Inspare ( :هي 

تعليم املفردات علي الوسائل المرحلة  ١ األبواب من باب كل يتكون .١

 املكونات اآلتية: من) Lectora Inspareضوء الوسائط املتعددة (

  ج. موضوع، واملؤشرات SK ،KDب . ، وجهة النظر األويل   . أ

 .لف الشخصيؤ ز . امل، و. قائمة املراجع، ه . أغنية، د . التمارين

 Lectoraوسائل تعليم املفردات على ضوئ الوسائط املتعددة ( .٢

Inspare( اخضرملونة. 

 Lectoraوسائل التعليم املفردات على ضوئ الوسائط املتعددة ( .٣

Inspare ٢٣) يتكون slide 



 
 

١٠٦ 
 

 Lectoraوسائل تعليم املفردات على ضوئ الوسائط املتعددة ( .٤

Inspare(  املفردات يتكون من لفط العرب و طريقة القراءة باهلدف

 لسهول الطالب لقراءة الن الطالب يف الفصل اخلامس.

وسائل التعليم املفردات على ضوئ الوسائط املتعددة استخدام  .٥

)Lectora Inspare(  جيعل الطالب فعاالو مرحيا ألن فيها أكثر

 الصور.

 Lectoraوسائل التعليم املفردات على ضوئ الوسائط املتعددة ( ةصالحي . ٣

Inspare  (و وسائل التعليم قد ُعرفت من نتائج استبانة اخلبري يف جمال تصميم ال

الرمز اخلبري يف جمال تعليم املفردات و معلمة اللغة العربية. وبعد استخدام الباحثة 

تصديق فحصلت الباحثة نتيجة  ملعرفة نتائج تصديق الوسائل على القيمة املئوية،

,٩٤وهي  املواد ٦٦% وسائل التعليم املفردات على ضوئ على أن وتدل هذه النتيجة .

وسائل " و معىن ذلك أن جيد جدا" )Lectora Inspareالوسائط املتعددة (

ميكن )Lectora Inspareالتعليم املفردات على ضوئ الوسائط املتعددة (

  استخدامه يف التعليم بعد التصويب.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

١٠٧ 
 

  : التوصيات  المبحث الثاني

  انطالقا من نتائج البحث ترى الباحثة ضرورية تقدمي التوصيات فيما يأيت:

وسائل التعليم املفردات على ضوئ العربية أن يقوم بعلى معلم درس الللغة  - ١

لطلبته ويستخدم الطرق التعليمية )Lectora Inspareالوسائط املتعددة (

اجلديدة لكي ال ميل الطالبات بعملية تعليم املفردات وال يعترب أن درس 

 اللغة العربية ممل وصعب. 

 السليمني والفهم بريالتع يكونأن يهتم املعلم والطلبة بدرس املفردات، لكي  - ٢

 أن يستطيعاملفردات  معرفة ألن مهماملفردات  فتعليم. اللغة العربية جمال يف

 .العربية اللغة كالم به ويفهم اخلطأ به يبني

  

  : المقترحاتالمبحث الثالث

  فيما يأيت: املقرتحاتانطالقا من نتائج البحث ترى الباحثة ضرورية تقدمي   

االستمرار، فعلى الباحث اآلخر أن يقوم بالبحث إن هذا البحث حيتاج إىل  .١

 لتحسينه وتعميقه.

يرجى على مدرسي اللغة العربية أن يستفيدوا بنتائج هذا البحث املفيدة يف تعليم  .٢

 اللغة العربية.

   ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث مرجعا من املراجع لكتابة البحث العلمي . ٣

  الباحثني. املتعلقة �ذا املوضوع لغريها من
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