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 استهالل
إن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة 

 فرض، واليفهم إذل باللغة العلربية، وما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب
 (30)ابن  تيمية يف كتاب اقتضاء الصراط ادلستقيم األول ص.
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 وبعده .هبداه اىتدىبدعوتو  دعا ومن وصحبو آلو وعلى

 :إلى الجامعي البحث ىذا أىدى

 سوبيانتوروأمي سوالسًتي وأيب 

ضليايت رياحي إذل الربيئة والنفوس الرقيقة الطاىرة القلوب وإذل  
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 تقديرو  شكر كلمة
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

أمحدك اللهم أطيب احلمد وأوفاه، وأشكر لك أصدق الشكر وأخلصو، وأصلي 
قدوة وأسلم على سيد اذلداة، خَت من نطق وأفص، بأن نفأ عجز، وكان للفحصاء 

 .وللبلغا ءإنانا
قدمت كتابة ىذا البحث اجلامعي دبوضوع "تطوير الوسيلة التعليمية باستخدام  

لًتقية كفائة ادلفردات يف مهارة القراءة يف ادلدرسة ادلتوسطة  6برنامج مكروميديا فالش 
وم ( يف قسم تعليم اللغة العربية لكلية علS-1احلكومية فروبولينجو لنيل درجة بكالوريوس )

الًتبية والتعليم جبامعة موالنا نالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، فتسريت أن أقدم 
 جزيل الشكر وعظيم تقديرس إذل من قد ساعدين على كتلبة ىذا البحث وىم:

 الكم اموالن عةجام ديرعبد احلارس ادلاجستَت بوصفو م الدكتوراألستاذ  فضيلة .1
 االنج.دب يةاحلكوم يةاإلسالم يمإبراى

 والتعليم يةالًتب كلية يدأغوس ميمون ادلاجستَت بوصفو عم احلاج الدكتور فضيلة .2
 .دباالنج يةاحلكوم يةاإلسالم يمإبراى الكم اموالن عةجام

تعليم اللغة العربية  قسمة رئيسبوصفها  ادلاجستَتة شللوءة احلسنة الدكتور  فضيلة .3
 الروحيدعمها  علىدباالنج  يةاحلكوم يةاإلسالم يمإبراى الكم اموالن عةجام
 .الصرورة هبذه عياجلام البحث ذاى إخراج يتم حىت

 إشرافب يفضل الذي الدكتور احلاج عبد الوىاب رشيدي ادلاجستَت فضيلة .4
 .البحث ذاذلإشراف كم  ينساعدالتي ادلفيدة والتوجهات النافع اإلرشاد وتقدمي
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 مستلخص البحث

 شباستخدام برنامج مكروميديا فال وسائل تعليم ادلفردات م. تطوير0925، تري سوبيانتورو هديا
6 (Macromedia Flash 8لًتقية كفا )ادلتوسطة يف ادلدرسةة مهارة القراءة ء 

احلكومية فروبولينجو. البحث اجلامعي قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم 
الًتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 ادلشرف: الدكتور احلاج عبد الوىاب رشيدي ادلاجستَت

 8مكروميديا فالش  الكلمات األساسية: وسائل تعليم المفردات ، ترقية كفاءة مهارة القراءة،

يف تعليم اللغة العربية، كان استخدام الوسيلة بربرلة متعدد الوسائط يساعد الطالب فهم نظريات مادة  
الدرس. كثَت الطريقة اليت تطور يف التعليم وفيو مشاركة نشاط الطالب من خالل دافع الوسيلة احلاسوبية أحدىا 

الطالب أكثر ابتكارا يف مشاركة تعليم اللغة العربية. جبانب ذلك،  . ىذه الربرلة سبكن6بربرلة مكروميديا فالش 
اليكون الطالب شلالا بعرض احليويات بشكل الصورة ادلتحركة واحليوية الصوتية ادلتنوعة. لكن، يستخدم ادلدرس  

العربية  كان كتاب مادة اللغةودل يستخدم الوسائل العصرية،  كتاب الدرس والسبورة وادلقلمة استخداما كثَتا. 
 ، خاصة لًتقية كفاءة ادلفردات يف مهارة القراءة.ادلوجود يصعب الطالب أن يفهمو

استخدام برنامج مكروميديا تطوير وسائل تعليم ادلفردات ب( كيف تتم 2ومشكالت ىذا البحث ىي:  
ما فعالية ادلطورة ( 0اإلسالمية احلكومية فروبولينجو ،  ادلتوسطةيف ادلدرسة  مهارة القراءةلًتقية كفاءة  6فالش 

 ادلتوسطةيف ادلدرسة  مهارة القراءةلًتقية كفاءة   6دلنتج باستخدام مكروميديا فالش  وسائل تعليم ادلفردات
 .اإلسالمية احلكومية فروبولينجو. الباحثة تستخدم االختبار القبلي واالختبار البعدي على منهج الكيفي والكمي

 6( تصميم من وسائل تعليم ادلفردات مكروميديا فالش 2وأما نتائج ىذا البحث فيمكن أن زبلص فيما يأيت:  
يتكون مخسة خطوات، التحليل اإلحتياجات ىي ربليل ادلشكالت  Addieمهارة القراءة على ظلوزج لًتقية كفاءة 

باستخدام مكروميديا  ئل تعليم ادلفرداتوسايف ادلدرسة وزللول على ادلشكالت. التصميم ىو الباحثة زبطط 
مهارة القراءة على ادلشكالت و اإلحتياجات التالميذ. التطوير ىو الباحثة تصنع وتطوير لًتقية كفاءة   6فالش 

من الوسيلة التعليمية. التجربة اإلنتاج ىو الباحثة تطبيق الوسيلة التعليمية. التقومي ىو الباحثة تعاير اإلنتاج إذل 
( أن وسائل تعليم ادلفردات باستخدام 0 رلال مواد التعليمية وخبَت يف رلال تصميم الوسيلة التعليمية.خبَت يف

مهارة القراءة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية فروبولينجو فعالية من لًتقية كفاءة  6مكروميديا فالش 
. ومعدلة نتيجة استبانة التالميذ من 0،933تها ترقي 6،292وتصَت  4،924معدلة نتيجة الكفاءة لتالميذ يبلغ  

 %.69الوسيلة التعليمية على مستوى شلتاز وىو 
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ABSTRACT 

Dyah Tri Subiyantoro, 2017. The Development Learning Media Macromedia 

Flash 8 for Reading Skill in Islamic Junior High School in Probolinggo. 

S-1 Thesis Arabic Language Education Faculty of Education and Teacher 

Learning, State University Maulana Malik Ibrahim Malang.  

 Advisor: Dr. H. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd 

 

Keywords: The Development Learning Media, Improving Vocabulary 

Ability, Reading Skill.  

 In learning Arabic language, using media by software multimedia help 

students to understand concepts of learning. Many methods by development in 

learning can include the students by media stimulus based computer which one by 

using software application of Macromedia Flash 8. This Program can make the 

student more creative to study arabic language. Besides, the students wasn’t 

bored, because this program can show some animations such as motion picture, 

and variation sounds. However, mayority of teachers still use learning book, 

whiteboard, and spidol. Besides, the studens can’t understand immediately 

contents of learning Arabic Language, specially to improve vocabulary ability in 

reading skill. 

 Therefore, the problem statement of this research are, 1) How design the 

development learning vocabulary media Macromedia Flash 8 to improve ability 

on reading skill in Junior High School Probolinggo, 2) How effectiveness of 

development learning vocabulary media Macromedia Flash 8 to improve ability 

on reading skill in Junior High School Probolinggo. This type of research is 

qualitative and quantitative use of pre-test and post-test. 

 The result of research can be conclusion that, 1) the form of design media-

based learning to improve vocabulary ability on reading skill Macromedia Flash 8 

is prepared using a model Addie who has five stages: analysis, this stage to 

analyze the problem at the school in the media as well as technology-based 

learning solutions. Design, the researcher design of media-based learning  

Macromedia Flash 8 to improve vocabulary ability on reading skill by the 

problem and needed by the student, Development, the researcher make and 

develop a product, Implementation, this stage is the delivery and testing of the 

product of media-based learning  Macromedia Flash 8 to improve vocabulary 

ability on reading skill, Evaluation, the researcher measured the validity of the 

product to contentian and instructional media design expert. This media can 

improve the effectiveness to improve vocabulary ability on reading skill, with an 

increase in avarage value 6,054 to 8,001, the value of the increase was 2,055. And 

the avarage value of student’s response to of media-based learning  Macromedia 

Flash 8 to improve vocabulary ability on reading skill reached 80%, that was a 

very good student’s response. 
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ABSTRAK 

Dyah Tri Subiyantoro, 2017. Pengembangan Media Pembelajaran Mufradat dengan 

Menggunakan Program Macromedia Flash 8 untuk Meningkatkan 

Kemampuan Keterampilan Membaca Penerapan di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Kota Probolinggo. Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd 

Kata Kunci: Pengembangan Media Pembelajaran Mufradat, Peningkatkan Kemampuan  

           Keterampilan Membaca, Macromedia Flash 8 

 Dalam pembelajaran bahasa Arab, penggunaan media yang menggunakan 

software multimedia dapat membantu siswa memahami konsep-konsep materi 

pelajaran. Banyak cara yang dikembangkan dalam pembelajaran yang melibatkan 

siswa aktif melalui stimulus media berbasis komputer salah satunya dengan 

menggunakan software Macromedia Flash 8. Program ini membuat siswa lebih 

kreatif dalam mengikuti pelajaran bahasa Arab, selain itu siswa tidak jenuh 

dengan menampilkan animasi-animasi bentuk gambar bergerak dan juga animasi 

suara yang bervariasi.Namun, guru masih dominan menggunakan media buku 

pembelajaran, papan tulis serta spidol. Sementara itu, dalam pembelajaran bahasa 

Arab buku yang ada masih sulit untuk dapat dipahami langsung oleh siswa, 

khususnya dalam meningkatkan kemampuan kosa kata pada keterampilan 

membaca. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana desain media 

pembelajaran mufradat dengan menggunakan Macromedia Flash 8 untuk 

meningkatkan kemampuan keterampilan membaca di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Kota Probolinggo, 2) Sejauh mana efektivitas pengembangan media 

pembelajaran mufradat dengan menggunakan Macromedia Flash 8 untuk 

meningkatkan kemampuan keterampilan membaca di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Kota Probolinggo. Peneliti menggunakan pre-test dan post-test sebagai 

jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. 

 Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Peneliti menggunakan desain 

media pengembangan dari model Addie yang memiliki lima tahap yaitu Analysis, 

tahap ini untuk menganalisis permasalahan di sekolah tersebut dalam media 

pembelajaran berbasis teknologi serta solusi terhadap masalah tersebut, Design, 

peneliti mendesain media pembelajaran Macromedia Flash 8 berdasarkan 

permasalahan dan kebutuhan siswa, Development, peneliti membuat dan 

mengembangkan produk dari media pembelajaran Macromedia Flash 8, 

Implementation, peneliti menyampaikan dan uji coba produk dari media 

pembelajaran Macromedia Flash 8, Evaluation, peneliti mengukur validitas 

produk kepada ahli meteri pembelajaran dan ahli desain media pembelajaran. 

Media ini meningkatkan keefektifan kemampuan mufradat pada maharah Qiro’ah, 

dengan peningkatan nilai rata-rata siswa dari 6,046 menjadi 8,101. Dengan nilai 

rata-rata respon siswa terhadap media pembelajaran Macromedia Flash mencapai 

80%. Hal ini menunjukkan respon siswa yang sangat baik. 
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 الباب األول

 خلفية البحث - أ
اإلسالمية احلكومية  ادلتوسطةأعظم الدروس اإلسالمية يف ادلدرسة   

فروبولينجو متعلقة باللغة العربية مثل درس القرآن احلديث، والفقو، وعقيدة 
األخالق، وتاريخ الثقافة اإلسالمية، واللغة العربية. ويكون درس اللغة العربية درسا 

معرفة أساسي على كل طالب مفضال من الدروس اإلسالمية ألن اللغة العربية 
اإلسالمية احلكومية فروبولينجو أن يستورل عليها لتعلم دروسا ادلدرسة ادلتوسطة 

إسالمية اآلخر. لذلك، ترقية جودة درس اللغة العربية مهمة جدا كي يسهل 
 الطالب تعلم الدروس اإلسالمية، خاصة اللغة العربية نفسها.

عندما نتحدث عن عملية التعليم، مازال مدرس اللغة العربية بادلدرسة   
اإلسالمية احلكومية فروبولينجو يستخدم طريقة التعليم التقليدي والطريقة  ادلتوسطة

ودل البسيطة. يستخدم ادلدرس كتاب الدرس والسبورة وادلقلمة استخداما كثَتا. 
كان كتاب مادة اللغة العربية ادلوجود يصعب الطالب يستخدم الوسائل العصرية،  

ريات تصميم كتاب الدرس باجليد. أن يفهمو. دل ػلقق قواعد علم نفس التعليم ونظ
ويكون الطالب يصعبون فهم مضمون كتاب الدرس وشلل. تصبح الصعوبات 
ادلذكورة أساسا إلعطاء اسًتاتيجية تعليم اللغة العربية اجليدة وادلمتعة للطالب، 
خاصة يف ترقية نتيجة درس اللغة العربية. لذلك، ضلتاج إذل بديل وسيلة التعليم يف 

ىذا الشيئ بدليل نتيجة يم كي يساعد الطالب فهم مادة التعليم. عملية التعل
  .ITالصف األول طالبا يف  10من  53،2الطالب دبعدل 

من عناصر أساسية يف تعليم اللغة العربية ادلفردات. قال موليادي   
(، يف عملية تعليم اللغة، على ادلتعلم أن يستورل على أربع مهارات 25: 0995)

اللغة ىم االستماع والكالم والقراءة والكتابة. أربع مهارات ادلذكورة متعلقة بكثرة 
صل األول معتمد على ادلفردات من ادلفردات من الطالب. حىت اآلن، ادلتعلم يف الف

 ادلدرس يف الفصل وكتاب الدرس. 
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حول معيار  0994سنة  00اعتمادا على نظام وزير الًتبية الدولية رقم   
ادلضمون الذي يطلب الطالب أكثر نشاطا يف عملية التعليم فكان احلاسوب من 

 Metodologi" أحد الوسيلة دلساعدة عملية التعليم. أمحد فؤاد أيفندي يف كتابو

Pengajaran Bahasa Arab يعطى العالج لتسهيل الطالب يف تعليم اللغة العربية "
ومن أحد العالجات جعل بيئة اللغة العربية وبيئة البصر والسمع دبساعدة 

نظرا إذل القول السابق أن لتسهيل الطالب يف تعليم اللغة  1 التكنولوجية ادلعلوماتية.
التعليم. وسيلة التعليم معلومة يهدف هبا إجراء عملية  العربية باستخدام وسيلة

التعلم يف نفس الطالب حىت تكون ىناك تبديل السلوك إما من جهة ادلعريف 
2والوجداين وإما النفس احلركي.
   

يف تعليم اللغة العربية، كان استخدام الوسيلة بالربرلة متعدد الوسائط   
جبانب ذلك، يف الربرلة متعدد الوسائط يساعد الطالب فهم نظريات مادة الدرس. 

ىناك بعض العالجات ادلشكلة من األسئلة والتدريبات. كثَت الطريقة اليت تطور يف 
التعليم وفيو مشاركة نشاط الطالب من خالل دافع الوسيلة احلاسوبية أحدىا بربرلة 

. ىذه الربرلة سبكن الطالب أكثر ابتكارا يف مشاركة تعليم اللغة 6 شمكروميديا فال
العربية. جبانب ذلك، اليكون الطالب شلالا بعرض احليويات بشكل الصورة 

من بررلة مشهورة وزلًتم  شادلتحركة واحليوية الصوتية ادلتنوعة. مكروميديا فال
سبب اختيار  3 .ادلستخدم حىت يشعر ادلستخدم اطمئنان يف استخدام الربرلة

ألن ىذه الربرلة تعتمد على ناقالت، مث مقدار ادللف صغَت  شمكروميديا فال
وىذه الربرلة متم الربرلة من النوع  6 شولديها متفاعل جديد من مكروميديا فال

 قبلها ألن لديها مالمح أكثر سباما. 
جعل نقطة مزايا ىذه الربرلة من الربرلة ادلتساوية األخرى استطاعة الربرلة   

ادلتفاعلة بفيديو أو موضوع آخر، واستطاعة جعل تبديل شفاف اللون يف فيديو، 
                                                           
1
 Fuad Ahmad, Efendi,2005. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab.Malang:Misykat), hlm 170 

2
 Hamid, Abdul dkk,2008. Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media).Malang:UIN-MALANGm hlm 158 
3
 Santosa,1997. Interaksi Manusia dan Komputer Teori dan Praktek. Yogyakarta: Andi Offset, 

hlm 1 
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وجعل تبديل احليوية من شكل واحد إذل شكل آخر، استطاعة جعل حركة احليوية 
، swfباتباع السبيل ادلعُت، واستطاعة تبديل شكل ادللف إذل بعض األنواع مثل 

html ،gif ،jpg ،png ،exe ،mov. 4 انب ذلك، هبذه الربرلة نستطيع أن صلعل جب
احليويات الكاملة حىت تكون مادة اللغة العربية، خاصة صلعل مادة ادلفردات حيوية 

 اجلذابة ومتفاعلة.  
لذلك، ىنا الباحثة تريد أن تشارك مع مدرس درس اللغة العربية   

. اعتمادا 6 شالباستخدام وسيلة تعليم اللغة العربية احلاسوبية بربرلة مكروميديا ف
اإلسالمية احلكومية فروبولينجو  ادلتوسطةعلى رفيق تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة 

شلكن مساعدة عملية التعليم ألن ىناك جهاز الشرح والشاشة يف كل الفصول، 
وغرفة متعدد الوسائط، ومعمل اللغة. بعد نظر ادلشكالت ادلوجودة فأرادت الباحثة 

اإلسالمية احلكومية  ادلتوسطةصل السابع يف ادلدرسة أن يبحث يف طالب الف
 فروبولينجو.

 اسئلة البحث- ب
 نظرا إذل خلفية البحث السابقة قدم الباحثة السؤالُت اآلتُت: 
لًتقية   6 شميديا فالمكرو  برنامجستخدام اب وسائل تعليم ادلفردات تتمكيف   -2

 ؟فروبولينجو اإلسالمية احلكومية ادلتوسطةرسة دادليف  مهارة القراءة كفاءة

 6 شميديا فالدلنتج باستخدام مكرو  وسائل تعليم ادلفرداتما فعالية ادلطورة  -0
 اإلسالمية احلكومية ادلتوسطةدرسة ادليف  مهارة القراءة كفاءةلًتقية  

 ؟فروبولينجو

 

 

 
                                                           
5
 Tim divisi Penelitian dan Pengembangan Madcoms,2005. Mahir dalam 7 hari Macromedia 

Flash MX. Yogyakarta: Andi Offset., hlm 1 
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 اىداف البحث  -ج

 ويهدف ىذا البحث:
 6 شميديا فالمكرو  برنامجاستخدام ب ادلفرداتوسائل تعليم  تتم تطويردلعرفة   -1

 اإلسالمية احلكومية فروبولينجو ادلتوسطةدرسة ادليف  مهارة القراءة كفاءةلًتقية  
 شميديا فالستخدام مكرو ادلنتج ب وسائل تعليم ادلفردات ادلطورة دلعرفة فعالية  -2

اإلسالمية احلكومية  ادلتوسطةدرسة ادليف  هارة القراءةم كفاءةلًتقية   6
 فروبولينجو

 اىمية البحث -د

 سيستفيد ادلعلومات من ىذا البحث كما يلي: 

 أن يزيد ثروتو العلمية لديو عن ادلعلومات الًتبوية واألساليب و:  ةللباحث  -1
وسائل الوسائل التعليمية الفعالية ىف تعليم اللغة العربية وخاصة ىف استخدام 

 مهارة القراءة كفاءةلًتقية    6 شمكرو ميديا فال تعليم ادلفردات
: أن يعطى ىذا البحث ذلم اخلربات التعلمية ادلتعددة يف تعليم اللغة  البللط  -2

 العربية وتعلمها
وسائل للمدرسة : أن يعطى البحث ادلعلومات العلمية عن فعالية استخدام   -3

وأن يكون  القراءةمهارة  كفاءةلًتقية    6 شميديا فالمكرو  تعليم ادلفردات
 أساسا دراسيا علميا ىف البحث العلمى ىف ىذه ادلدرسة أو ادلدارس األخرى.

 حدود البحث -ه

وسائل تعليم حدود ادلوضوعات : ربديد الباحثة موضوع ىذا البحث يف  -2
 مهارة القراءة  كفاءةلًتقية    6 شميديا فالمكرو  ادلفردات

   احلكومية   ادلتوسطةحدود ادلكانية : زبتار الباحثة يف تعليم اللغة العربية مدرسة  -0
 ITيف الصف األول  فروبولينجو
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من ابريل يف العام  23-1حدود الزمانية : يعقد ىذا البحث يف التاريخ  -1
 م 0925-0924الدراسي 

 فروض البحث -و
اعتمادا على الدراسة السابقة التارل فروض يف ىذا البحث ىو إن  استخدام  

يف ( فعاال يف تعليم مفردات Macromedia Flash 8) 6 شميديا فالمكرو  برنامج
 .فروبولينجو احلكومية ادلتوسطة درسةهارة القراءة بادلم

 تحديد المصطلحات -ز
احلضاري و ادلدرس الناجح ىو الذي وسيلة التعليمية : التقدم التكنولوجي و  -2

يستخدم الوسائل التعلمية ادلالئمة و اليت تساىم بشكل فعال يف إيصال ما 
ىو مطلوب إذل التلميذ وجد بأن الوسائل التعليمية سبثل كل ما يستعملو 

 ادلدرس من أدوات مادية أثناء تعليميو التالميذ إذل جانب التعبَت بالكالم
ر من عناصر اللغة اذلامة حبيث يتضمن عليها ادلعاين و ىي عنصادلفردات :  -0

استخدام الكليمة يف اللغة من ادلتكلم نفسو أو من الكاتب. و الشخص 
سًتيد لو مهارة يف اللغة إذا ازداد مفرداتة ألن كفاءة مهارة لغة الشخص 

 متوفق على ادلفردات اليت استوعب عليها.
بررلة حاسوبية كوسيلة تعليم اللغة  6: مكروميديا فالش 6 شميديا فالمكرو  -1

العربية لتسهيل ادلدرس والطلبة يف إجراء عملية تعليم اللغة العربية وفيو مادة 
 تعليم اللغة العربية خاصة تعليم ادلفردات دلهارة القراءة. 

 الدراسات السابقة -ح
 ( "0.22والدين )البحث الذى قامت بو إإن جايانا، نور ىداية، زلمد أحسان -2

 Macromedia Flash 8" على أساس Memory Blocksتطوير وسيلة لعبة "
دبدرسة السعادة الثانوية  XIلتعليم مفردات اللغة العربية لدى طلبة الفصل 

" Memory Blocksوسيلة لعبة "ببوصلاه غرسيء، و وصف صدق نتيجة تطوير 
لتعليم مفردات اللغة العربية لدى طلبة  Macromedia Flash 8على أساس 
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دبدرسة السعادة الثانوية ببوصلاه غرسيء. ومنهج ىذا البحث ىو  XIالفصل 
" على أساس Memory Blocksتطوير وسيلة لعبة "ادلنهج التطويري. و 

Macromedia Flash 8  ( :0( ربليل ادلتطلبات، و)2على اخلطوات وىي )
( تصديق 3( تطوير اإلنتاج، و)2نتاج، و)( تصميم اإل1مجع ادلعلومات، و)

وسيلة ( إنتاج 6( التصحيح النهائي، و)5( التطبيق ادليداين، و)4اخلرباء، و)
لتعليم مفردات اللغة العربية  Macromedia" على أساس Memory Blocksلعبة "

دبدرسة السعادة الثانوية ببوصلاه غرسيء. ونتيجة ىذا  XIلدى طلبة الفصل 
تتكون من ثالث موضوعات ىي شكل األسطوانية التفعالية، البحث على 

البيت واجزاءه، والبيت وأدواتو، واحلجرة وما فيها. واللعبة تتكون من ثالث 
طبقات. الطبقة األورل تتكون من البيت واجزاءه، والبيت وأدواتو، واحلجرة وما 

واحلجرة وما فيها. والطبقة الثانية تتكون من البيت واجزاءه والبيت وأدواتو، 
فيها والبيت وأدواتو، والبيت وأدواتو واجلجرة وما فيها. والطبقة الثالثة تتكون 
من رلموعة تلك ادلوضوعات. لكل الطبقة تتكون من مخس قائمات وىي: 
وصف الوسيلة، وادلطور، وادلوضوع، والدليل، واخلروج. ونتيجة تصديق إنتاج 

 %.66،4ىذا البحث ىي 
حبثو العلمي بقسم تعليم اللغة العربية بكلية علم الًتبية  فيما يبحث شكران يف -0

والتعليم جامعة  كليجوكو اإلسالمية احلكومية جبوكجاكرتا ربت ادلوضوع " 
لًتقية مهارة الكالم لدى طلبة فصل رابع "ب"  6استخدام مكرو ميديا فالس 
على  ". ويعرب  الباحث يف حبثو0929 – 0997بادلدرسة الثانوية للبنات سنة 

ودلعرفة ما أثر  6أن  ىذا البحث ىي دلعرية  كيفية استخدام مكرو ميديا فالس 
يف التعليم لدى الطلبة دبادة مهارة الكتابة. ويستخدم  6مكرو ميديا فالس 

يف تعليم  6الباحث ادلدخل الكيفي لوصف كيفية استخدام مكرو ميديا فالس 
 اللغة العربية.
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ىذا البحث هتدف الباحثة تطوير ، يف البحوث السابقةومن بعض  
لًتقية   6دبكروميديا فالش  وسائل تعليم ادلفرداتالبحث ادلوجود وىي تطوير 

 فروبولينجو.       اإلسالمية احلكومية ادلتوسطةرسة دادلهارة القراءة يف م كفاءة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 الباب الثاني
 اإلطار النظري

 القراءة -1
 مفهوم القراءة -أ

 نطق بدعتٌ  .وقرآنا – قراءة -يقرأ - قرأ من مصدر لغة القراءة 
 الصلة إلغاد هبا يراد عملية القراءة 3 .وطالعو عليو النظر القى أو بالدكتوب فيو

 واأللفاض الدعاين من الكالم لغة وتتألف ، الكتابة الكالم والرموز لغة بتُ 
 6:ىي، ثالثة القراءة عناصر أن ىذا من ويفهم ، الدعاين ىذه تؤدي اليت
 الذىتٌ  الدعتٌ  .2
 يؤديو الذي اللفظ .0
 الدكتوب الرموز .1

 إلغابية نشيطة عملية وىي االستيعاب ادلهارة من الدىارة ىذه تعترب 
 فمطابق ، الدكتوب للكالم البصري اإلدراك من تبدأ ذىنية مراحلفيو  تشًتك
 رلموعات يف الصوتيات ىذه وتنظيم ، الصوتية لددلوالهتا الكتابة الرموز

 الدعتٌ  معرفة من كن القارئحىت ؽل ، والنحوي الصريف طرابط ذات مستقلة
 5 .الكاتب يهدف إليو الذي
 علا فكرتُت للقراءة ألن األربعة اللغوية ادلهارت اىم من واحدة القراءة 
 مهمة ، يزكى ال اإلنسان حياة قراءة بدون 6ادلقروء. فهم و ادلكتوب لفظ

 العربية اللغة تعليم يف اخلصوص على و اللغة تعليم يف يًتدد ال القراءة مهارة
  9هنتم. أن علينا لغب الذي الدطلق خطتَ  من إحدى ىي القراءة خطتَ  حىت

                                                           
 (424) الدشرف دار:بَتوت(واألعالم  اللغة يف الدصلد ، مألوف لويس1

6
 293ص. ،والتوزمي  للنشر دارالدستقبل : عمانالعامة.  الثقافة العربية اللغة. 2776 ،الربازي الباكَت زلمد رلد و الدصري الغتٍ  عبد زلمد 

7
 77ص. لبنان، مكتبة : . بَتوت وتعلمها احلياة اللغات تعلم .2602 ،اجمليد عبد صالح  

4
 Fathul Mujib, Rahmawati  Nailul,2012. Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran Bahasa 

Arab 2. Jogjakarta:DIVA Press, hal 11 
5 Hamid Abdul, 2013. Mengukur Kemampuan Bahasa Arab. Malang: UIN MALIKI PRESS , hal 

63. 
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 القراءة مهارة أىداف -ب

 10من أىم األىداف ادلتوخاة من تدريس القراءة مايلي:  
 إكساب التالميذ القدرة على نطق الكلمات نطقا سليما .2
 سلارجها وسبييز أصوهتاإقدار التالميذ على إخراج احلروف من  .0
 إكساب التالميذ رصيدا من ادلفردات والًتكيب .1
 تنمية ميول التالميذ ضلو القراءة واإلطالع .2
مساعدة التالميذ على تكوين عادات التعرف البصري على الكلمات  .3

 وفهم معناىا أو معٌت اجلمل والًتكيب
ضعها تنمية قدرة التالميذ على توظيف عالمات الًتقيم ووضعها يف موا .4

 الصحيحة
إقدار التالميذ على القراءة السريعة الواعية ادلصحوبة بفهم ادلادة ادلقروءة  .5

 يف القراءتُت الصامتة واجلهرية
 تنمية ميول التالميذ لالستماع بادلادة ادلقروءة وتذوقها .6
 توجيو التالميذ إذل استخدام ادلعاجم والقواميس وادلراجع ودوائر ادلعارف .7
يذ على ربليل وتفسَت ادلادة ادلقروءة ونقدىا وتقوؽلها مث قبوذلا إقدار التالم . 29

 أو رفضها وتوظيفيها يف حل مايعن ذلم من مشكالت 
إقدار التالميذ على القراءة ادلتدفقمة ادلصحوبة بتمثيل ادلعٌت، ومراعاة  .22

 النرب والتنغيم. 
نظرا من ىدف القراءة السابقة، فادلفردات من عناصر مهمة   

 .لدفاع كفاءة الطلبة يف قراءة نص القراءة
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 41ماالنج: مطبخ جامعة موالنا مادل إبراىيم اإلسالمي ة احلكومي ة، ص.  ادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوي ة.. 0922نور ىادي،   
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 مواد تعليم القراءة -ج
من القدرات األساسية اليت هتدف القراءة إذل االستعانةهبا لالستفادة من  

ادلادة ادلقروء تنظيم ادلادة ادلقروء وذلك بوظعها يف سياقها الطبيعي ليسهل 
استيعاهبا، من ذلك مثال: القدرة عل استكشاف الفكرة الرئيسية على مستوى 

دلوضوع ككل مع القدرة على النص ادلفروء وأجزائو ابتداء من الفقرة وانتهاء با
ماحظة الغالقات بُت أجزاء النص، وسبييز العبارات اذلامة وترتيب األفمار ومن 
مث وضعها يف جدول منظم يزود القارئ بالقدرة على النص. أما مواد يف تعليم 

 القراءة كثَتا ىي األصوات، ادلفردات و الًتكيب. 
 الصوت .1

تنتقل عرب الغازات والسوائل الصوت ىو سلسلة االىتزازات اليت   
وحىت ادلواد الصلبة. والوسط الوحيد الذي ال تنتقل فيو موجات الصوت 
ىو الفراغ . وما ػلدث فعاًل أن اىتزاز ادلادة غلعل اجلزيئات هتتز وبالتارل 

 ي ذبمعو أذننا وتعمل على تفسَته.ينشأ الصوت الذ
عنيو "الصوت" حاول العلماء ادلعنيون بدراسة اللغة ربديد ما ي  

فوضعوا تعريفات ذلذا ادلصطلح تباينت بُت قدؽلهم وحديثهم. ومن بُت 
 -كما نقلو مناف مهدي زلمد–القدماء ابن سينا الذي عرف الصوت 

أما زلدثُت  11بانو "سبوج اذلواء ودفعو بقوة وسرعة من أي سبب كان".
رىا فمنهم إبراىيم أنيس الذي عرف الصوت بأنو "ظاىرةطبيعية ندرك أث

وقال موضحا ذلذا التعريف أن الصوت مسموع  12دون أن ندرك كننها".
 وكل صوت مسموع يستلزم ما يلي:

 جسم يهتز رغم أن تلك التدرك يف بعض األحيان بالعُت اجملرودة. .1
وسط غازي أو سائألو صليب تتتقل فيو الذبذبات الصوتية احلاصلة  .2

 من اىتزاز اجلسم حىت تصل إذل األذن اإلنسانية.

                                                           
11

 لبنانببروت.اللغويةاألصواتعلم.1998مهدي،منافمحمد، 
12

 المصريةاألنجلوامكتبة:مصر.اللغويةاألصوات.1961إبراهيم،أنيس 
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 ادلفردات .2
 تعريف ادلفردات (2

سائل باللغة، واختيار ادلفردات السديدة شيئ مهم و ليم العيف ت  
لغة، ىادلطلوب. الفهم الصحيح للرسائل نقلها بال تعبَت عن ادلعٌتلل
ادلستخدمة يف  مفردات يتم ربديدىا من قبل الفهم الصحيحو 

 ارات اليتأما للكلمات أو ادلفردات ىي  إحدى من مه 21ذلك.
غلب أن يلم يف مهارة اللغة، وبالتارل يصبح تعلم اللغة شيء مهم 

مات ادلفردات ىي مجع من كل  (Hornعند ىورن ) 22جدا لتنفيذىا.
أمر مهم لًتقية أربع مهارات اللغة،   لشكل اللغة. دور ادلفردات ىي

مهارات اللغة  أن قدرة الطالب لفهم أربع (Valletكما قال فليت )
وادلفردات لغة ربتوي  23.ادلفردات الذي سبلك هبم كفاءةتوقف على  

ادلفردات واحدىا مفردة وتقصد هبا: اللفظة أو  على معان كثَتة منها:
تدل على معٌت سواء كانت  لمة اليت تتكون من حرفُت فأكثر والك

ادلوجودة بُت  الكلمة ىي رلموعة من األخرف فعال أم امسا أم أداة.
ت ؽلكن ان تقال اهنا اجزاء . ادلفرداالفصيلُت حيث ذلا معٌت واحد

اذلا يف ادلتضمنة على ادلعلومات ادلتعلقة دبعٌت الكلمة و استعم اللغة
عن اللغة العربية ان الكلمات ادلوجودة يف  اللغة. و قيل يف الدراسة

ؽلكن ان يقال من  16.احرفة العربية ربتوي غالبا على ثالثة اللغ
ادلفردات ىي كلمات ذات معان تكون البيانات القاصَتة السابقة ان 

 مجلة حىت تكون للكلمات معان.

                                                           
9
 Wahab Abdul  Rosyidi , 2009. Media Pembelajaran Bahasa Arab. Malang: UIN Malang Press, 

hal. 54 
11

 Fuad Ahmad Effendi , Fachrudin Djalal,1982. Pendekatan Metode dan Teknik Pengajaran 

Bahasa Arab. Malang: IKIP Malang, , hal 100 
9
 Mustofa  Syaiful, 2011. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, Malang: UIN Malang 

Press, hal.61 
11 Machsun, Strategi Pembelajaran Mufradat, http://MaC’hSunbogspot.com/2013/08/strategi-

pembelajaran-mufradat.html diakses tanggal 29 Desember 2016 

http://mac'hsunbogspot.com/2013/08/strategi-pembelajaran-mufradat.html
http://mac'hsunbogspot.com/2013/08/strategi-pembelajaran-mufradat.html
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  أنواع ادلفردات( 0

أن ادلفردات قال ناصر عبداهلل الغال و عبد احلميد عبداهلل  
 17)أقسام( وىي:العربية ت أنواع 

-مفردات امسية و تشمل: االسم العام والعلم وادلصدر )رجل( 2
اعلم(، الضمَت -احسن-مصرى-)طويلكتابة(، الصفة -زلمد
 الىت(-ىذه-)أنا

مفردات فعلية و تشمل: الفعل ادلضي )طلع( والفعل ادلضارع ( 0
 )يكتب( والفعل األمر )اكتب(

مفردات الظروف ويتنوع اذل: ظروف الزمن )امس( ظروف ادلكان ( 1
 )فوق(

العطف،  االدوات وتشمل: الروابط مثل حروف اجلر، وحروف( 2
 اإلستثناء واالستدراك.وحروف 

 التحويليات وتشمل أدوات النفي وادوات اإلستفهام.( 3
    الف: ومسيت بذالك دلخالفتها من كل ما ذكر  اخلوف (4

 وتنقسم اذل: 
 امساء األفعال( 2
 امساء األصوات( 0
 ادلدح و الذم )نعم، وبئس(( 1
 العجب )ما أفعلو وأفعل بو(( 2

 تعليم ادلفردات( 1
فردات أو كلمة العربية للتالميذ اجانب ىو أن يكون تعليم ادل 

التلميذ قادرا على ترمجة الكلمة و ربديد معٌت ادلفردات و نطقها 
السليم، و كذالك قدرهتم على استخدام الكلمة ادلناسب فيىسياق 

                                                           
17

 520-522. يوكياكارتا: غيديا فريس, ص. مدرسى اللغة العربية بإندونيسيادور اللغة العربية. 0922د, اربا  
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اجلملة السليم، ألنو ال يفيد كثَتا إذ حفظ التلميذ ادلفردات الكثَتة و 
دامها، و باخلاصة يف حياهتم اليومية. و يعترب لكن دل يقدر على استخ

بعض اللغُت أن حفظ التالميذ للمفردات العريسة عمال غَت علمي، 
ألن إذا أريد تقومي قدرة التالميذ دلعرفة قدرهتم اللغوية على ادلدرس أن 
يعد الربناميج ؽلكن عليهم االتصال بالعربية و اللًتكيب الىت يستطر 

يبدأ تعليم ادلفردات من 26امها بكفاءة.عليهم و يستطيع استخد
اإلفًتاض األساسي و ىو ادلفردات نفسها. و احلق أن ادلفردات تعترب 
فكرة و زلل  اإلعالم الغغٍت. و كوهنا زلال لإلعالم ألهنا توضيع فيها 
ادلعلومات يف فًتة طويلة و قصَتة، و ادلعلومات اللغوية و غَت اللغوية. 

من نتيجة عملية أحد مخ  اإلنسان. قيل  جبانب ذلك، أن  ادلفردات
إن  ادلفردات تعترب فكرة. و تسمية ىذه الفكرة تكون من رمز 
األصوات أو رمز الكتابة.عند ىذا الرإي، فتعليم ادلفردات بتدريب 
التالميذ على ذكر أو تلفيظ الفكرة ادلقصودة، و ذكرىا باللغة اليت يف 

 صدد تعلمها.
 ادلفردات اللغة العربيةأىداف يف تعليم ( 2

 27أما أىداف العامة يف تعليم ادلفردات اللغة العربية ىي: 

 يعرف ادلفردات اذل الطالب بوسيلة ادلقروء أو فهم ادلسموع.( 2
  يدرب الطالب ليتلفظ ادلفردات باجليد والصحيح ألهنا تصل ( 0

 الكالم والقراءة. اذل مهارة 
طبيقها اما الكلمة احلقيقة او ليفهم معٌت ادلفردات واستطاع لت( 1

 رلازية. 
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 272. مصر: إسكو. ص. تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو و أساليبو. 2767رشدي أمحد طعيمة. 
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 Mustofa Syaiful, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, hal. 63 
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ت يف الكالم أو يف الكتابة يناسب  استطاع عرب الفكر بادلفردا( 2
 بالقرينة الصحيحة.  

 عدد  اليراد تدريس ادلفردات أن طالب ػلبون عليهم أن ػلفظوا( 3
فهم  من الكلمات، ولكن ادلراد منو أن طالب يقدرون على 
اإلتصال  اجلمل يف ناحية من نواحيامها يف و استخد معانيها 
 شفهية كانت أم ربريرية. 

 إختيار ادلفردات( 3
و أما اختبار ادلفردات ىناك أساليب كثَتة ؽلكن أن يقدم هبا  

( 1( التكملة )0( التعريف )2اختبار ادلفردات تذكر منها التارل: )
( 4( اجملموعنة الكلمات ذات العالقة )3( ادلضاد )2ادلرادف )

 09( الصور.7( االستعمال )6( التكوين )5اءمة )ادلو 
 سائل اذلمة يف تعليم ادلفردات( الو 4

ة باإلضافة ادلهم عدة أشياء أعاله وىناك العديد من األمور اذلام 
 02:ادلفردات، وىي على النحو التاذلاألخرى حول 

 تدريس ادلفردات التقف وحدىا( 2
ادلفردات التدريس باعتبارىا بذاهتا ادلوضوع لكن ذات   
 ادلطلعة، إستماع، إنشاء، زلدثة.  لتعليم 

 تقييد ادلعٌت( 0
اخلاصة  لكلمة ذلا معان عدة. ىذا ىو الصعوبات وؽلكن  

ويف ىذا الصدد، للمبتدئُت، ويتعُت على دلتعلمى اللغة األجنبية. 
ادلعلمُت تعليم فقط معٌت ادلناسبة مع السياق وحده، حىت ال 
لتقسيم اإلىتمام واإلحتفاظ هبا الطالب. للمعلومات معدل، 

                                                           
  20 0-26. ص: تعليم ادلفردات العريسة مقالة يف تدريس مادة تقنية ووسائل و سلتربات تعليم اللغة العربية .0995نصر الدين إدريس جوىر، 

15
 Fuad Ahmad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (hal. 121) 
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شرح معٌت تطوير أن الطالب لديهم دراية واسع حول معٌت 
 الكلمة.

 ( ادلفردات يف سياقها1
معرفة  كن فهمو مناسبكثَت من ادلفردات الىت الؽل  

ادلفردات غلب أن يدرس يف سياق حىت استخدامها يف اجلمل.ىذه 
حرف اجلر، وينبغى أن عطل فهم الطالب. على سبيل ادلثال ال ت

 تدرس يف السياق.
 الًتمجة يف التعليم ادلفردات.( 2

لغة األم و تدريس معٌت الكلمات عن طريق ترمجة إذل ال  
وى بعض الضعف من بُت اخرين أن ػلتىي أسهل طريقة، ولكنو 

تقلل العفوية الطالب عند استخدام التعبَت، ضعف مرفق للسطة 
الذاكرة من الطالب، وليس كل ادلفردات يف اللغات األجنبية ىنك 
نظَته ادلناسبة يف اللغة األم. ولذلك ويوصى الًتمجة كمالذ أخَت، 

 .باستثناء الكلمات الىت ىي رلردة أو من الصعب أن أظهر
 مستويات صعوبة.( 3

 وينبغى أن يقوم على ادلفردات اللغة العربية اإلندونيسية  
 عبار ذل ثالثة. من حيث مستوى الصعوبة:الطالب تقسيمها إ

 بسيطة، ألن ىناك أوجو التشابو مع الكلمات ففي اللغة
يف  والكلمات ليست صعبة رغم عدم وجود التشابو، اإلندونيسية

 عبارة صعبة، إما بسبب شكلها والنطق.، اللغة اإلندونيسية
 ( مواد اختبار ادلفردات5

ىناك أساليب كثَتة ؽلكن أن يتقدم هبا اختبار ادلفردات  
  22نذكرمنها:

 ( التعريف 2
                                                           

22
 91–111:صالسعودية،العربيةالملكة:الرياض.اللغةاختبارات.1714محمد،الخالقعبد 
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وفيو نقدم للدراس كلمة تليها عدة تعريفات تشتمل على   
  ادلشتتات باإلضافة إذل التعريف الصحيح.

 للكلمة اليت ربتها خط!مثال : اخًت التعريف الصحيح 
 ثانوية. ىي مكان.... يف ادلدرسةصديقي طالب 

 نتلقى فيو العادل - أ
 نتلقى فيو العالج- ب
 نودي فيو الصلوات -ج

يف  وؽلكن أن يرد السؤال يف ىذا النوع بأن يقدم التعريف 
 الساق كما يلي: ))مكان نتلقى فيو العلم يسمى....((

 غرفة -أ 
 فاعد  -ب
 ادلدرسة -ج

 ىذا النوع على النسق التارل و ىذا غَت جيد. وقد يرى 
 ))مدرسة((، ادلكان الذي....

 نتلقى فيو العادل -أ 
 نتلقى فيو العالج -ب
 نودي فيو الصلوات -ج

من الواضح ىنا أن أيا من التعريفات اليت سبق ذكرىا ال  
لتعريف معٌت كلمة ))مدرسة(( اليت خرج معناىا يف  يصلح

األصلي و ىو )مكان لتاقي العلم( إذل ىذا اليساق عن ادلعٌت 
 ادلدرسة دبعٌت اذباه يف التفكَت أو الطريقة.

 ( التكملة0
و ىو نوع من أنواع بنود االختبار من متعدد، و يًتك فيو  

فراغ يف ساق البند و يطلب من الدراس تكملة الفراغ من 
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(: إمأل الفراغ بوضع الكلمة 2اخليارات ادلوجودة أمامو. مثال )
 نسب شلا يلي:األ

 نذىب إذل .... للقراءة
 ادلكتب  -أ

 ادلكتبة -ب
 دكان ادلكتب -ج
 معرض الكتاب -د

و ىذا النوع من البنود ؽلتاز بأنو يقدم ادلفردات ادلراد  
اختبارىا يف سياقاهتا. و ذالك يكون مقياسا جيدا و صادقا 
لقباس قدرة الدارسُت احلقيقة الستعمال مثل  ىذه ادلفردات 

اختبار  اقف حقيقة. ىذا با إلضافة إذل أهنا سبكننا من يف مو 
قدر كبَت من ادلفردات اليت نستطيع أن طلتربىا عن طريق النوع 
السابق أال وىو ))التعريف(( إذ أن كثَتا منها ال ؼلضع 
لتعريفات أو مرادفات يليمة صائبة مئة يف ادلئة. وفيما يلي 

يو من الدارس ملء نوع آخر من بنود التكملة إال أنو يطلب ف
الفراغ بكلمة من عنده على أن تكون الكلمة الصحيحة 

 واحدة فقط حىت الزبتلف إجابات الداريسن.
 (: أكمال بوضع كلمة مناسبة.0مثال ) 

 يف.... التاسع من كل سنة وفق التقومي... يصوم ادلسلمون.
 اذلجريالتاسع من كل سنة و فق التقومي  الشهراجلواب: يف 

 لمون.يصوم ادلس
إذ إن كل فراغ ػلتمل أكثر من إجابة شلا غلعل الدارس حرا يف 
استعمال الكلمة اليت يعرفها و ينفادي الكلمة اليت يريد 

 ادلدرس أن ؼلترب مدى استعمالو ذلا.
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 ( ادلرادف1
  و يف ىذا النوع نقدم للدراس كلمة يف سياقها مث نتبع 

  ر الكلمة ذلك بعدة كلمات )بدائل( و على الدارس أن ؼلتا
أمثلة: اخًت الكلمة ادلرادفة )تقريبا( للكلمة اليت ربتو  ادلرادفة.

 خط يف كل مجلة.
 امرأة العزيز األبواب. غل قت (1

 فتحت أ. 
 أوصدتب. 
 أوغمضتج. 
 غطتد. 

( و أن نتفادى 2و من األفضل أال نكثر من مثل النوع ) 
يف ( ألهنما ال يقدمان الكلمة السؤول عنها 0النوع اآليت )

 سياق.
 مرادف كلمة ))جون(( ىو... (1

 أ. أسود 
 ب. أبيض

 ج. أسود و أمحر
و واضح ىنا أنو إذا دل ترد الكلمة يف سياقها فمن  

 الصعب ربديد معناىا فمل اإلجابات الواردة ىنا صحيحة.
( معظم ما ورد عن ادلرادف سابقا ؽلكن أن ينطيق على ىذا   0

معرفة ادلضار  النوع من حيث إنو ال ؽلكن الوصول إذل
لكلمة يف حالة عدم ورودىا يف يساق، حىت ما يفًتض أنو 

 مضاد فهو نسي و ليساكليا.
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لمة اليت تعطي عكس  ادلعٌت قريبا اخًت الك( 2مثال:   
 خط. للكلمة الىت ربتها 

 .اخلَت( إذا اخًتت ىذا الطريقة فإنو يؤدي أذل 2
 أ. الرسوب 
 ب. الفسق
 ج. الفصل

 د. الشر
 كلمات ذات العالقةرلموعة ال (2

 و ينضوي ثالثة أنواع:  
 . النوع األول2

وعات من ادلفردات و فيو نقدم للدارس عدة رلم 
كلمة واحدة ذلا عالقة بالكلمة و يف كل رلموعة  

مثال: يف كل رلموعة من الكلمات ادلسؤول عنها.
التالية توجد كلمة واحدة ذلا عالقة بالكلمة اليت 

 الكلمة اليت زبًتىا. داخل ادلرجع. ضغ خطا ربت
 
 

 كلية  حراسة    مبٌت. أ
 ىاتف  زلاضرة     معطم ب.
   سيارة  مسارح   حبوث ج.

 . النوع الثاين0
ات ذبمعها و فيو نقدم للدارسة رلموعة من ادلفرد 

دارس واحدة، و بطلب من العالقة أو يرابطهاراب 
مثال:  ادلفردات.ذكر كلمة واحدة ذبمع كل ىذه 

 جامعة
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يف الفراغ كلمة واحدة تشَت إذل رلموعة اكتب 
 الكلمة التالية.

 انانس...
 برتقال   موز عنب  -أ 

   طائرة...
 دراجة  سيارة     شاحنتة     -ب  

   كتب....
   طالب   سبورة  مدرسة  -ج 
 اجلواب: أ( فاكهة   ب( مواصالت ج( صف   

 ( ادلوائعة2
البنود و توجد طرق كثَتا لتقدمي مثل ىذا النوع من  

 أفضلها ما يلي:
مثال: إخًت من القائمة )ب( ادلعٌت ادلناسب للكلمات يف 

 القائمة )أ( اكتب الرقم الذي يشَت إذل اإلجابة.
 اجلواب   ب. ادلعٌت  الكلمة 

 (ح2 أ( كثَت اجلزع شديد احلرص  ( مثوى 2
 ( د0  ب( مجاعات كثَتة  ( مدىامة 0
 ( أ1 أىواهتمج( متفرقُت على حسب  ( ىلوع 1
 ( ج2  د( خضراء شديد اخلضرة  ( أشتاتا2
 ( ب3  ه( مكافتا و شلثال  ( أفواجا 3

   و( متواربة و سلتلفة  
 ز( مقطوع و منحوت 
 ح( مأوى و مقام.  
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 ( التكوين3
و ىذا النوع ؽلكن استعمالو فياالخبار الصفي للمبتدئُت  

  من الصغار السن ألنو األلعاب اللغوية.
 أعد ترتيب احلروف أدناه لتكوين كلمات اىا معٌت.مثل: 

 ........... ا ق ن ف د    
 ........... م ي ذ ر    
 ........... ز م و ة    
 .......... ق ص د ن و    
 .......... م ل س م    

 ( االستعمال4
و ىذا النوع ؽلكن أن يتم أداؤه شفاىة أو كتابة، و فيو  

 تقدم ادلفردات ادلراد 
اختبار الدارس فيها و نطلب منو استعماذلا يف مجل لتوضيح 

 معناىا.
 مثال: اكتب معاين الكلمات اليت ربتها حط!

 ادلزرعةأ( يزرع فالح الرز يف 
 تشًتى أم اخلضروات يف السوقب( 
و ىذا النوع من البنود تفل فائدتو االختبارية ألنو ال  

دات و يقتصر على قياس مقدرة الدارس يف معرفة ادلفر 
استعماذلا فحسب، بل يتعدى ذلك اختبار قدرتو على 
الكتابة أيضا. و ىذا قد يكون عسَتا حىت ألبناء اللغة العربية 
أنفسهم، فكثَتا ما يعجز متكلم اللغة األصلي عن أن يفسر 
يعطي معاين ادلفردات يستعملها. باإلضافة إذل أن تصحيح 

 مثل ىذه البنود خبضع للذاتية.
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 ( الصو5
وذل ال تستخدم الصور بطريقة فعالية يف ادلستويات األو  

مهاريت القراءة و الكتابة بعد، شلا غلعل يكونون قد حذقوا 
األداء الشفهي و اإلشارة خَت سيلتُت لقياس قدرة الدارس 
على معرفة ادلفردات. يف ىذا النوع من األسئلة تقدم للدارس 

على الشيئ  االختيار دبجرد اإلشارة إذل الصورة اليت تدل
 ادلطلوب. 

 مثال: ماذا يفعل الولد؟ 
 
 
 

   (4الشكل )                   
  

من ادلمكن اختبار ادلفردات بعدة طرق عند دكتور زلمد  
 23 اخلوارل منها: علي 

االختبار من متع. اخًت واحدة من الكلمات األربع  -2
لتناسب الفراغ يف اجلملة اآلتية. مثل ذلك: اكل الولد  
 ....... )الشراب، الطعام، الكتاب، ادلاء(. 

دلًتادفات. أعط كلمة أخرى ترادف الكلمة اآلتية يف  -0
 ادلعىت. 

 الشرح. اشرح معٌت كل كلمة شلا يلي -1
 األضداد. أعط كلمة تضاد الكلمة اآلتية يف ادلعٌت. -2

                                                           
23

 159-161:ص،السعوديةالعربيةالملكة:الرياض.العربيةاللغةتدريسأساليب.1986الخوالي،محمدعلي 

 ينام.أ
 يصلي.ب
 يغسل.ت
 ييقوم.ث
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االشتقاق. اشتق اسم الفاعل أو اسم ادلفعول أو الصفة  -3
ادلشبهة أو ادلصدر أو اسم ادلكان أو اسم الزمان أو اسم  
 اآللة أو صغة مبالغة من الكلمات اآلتية. 

التزاوج. اخًت من القائمة الثانية كلمت تقارب نظَتة ذلا  -4
 يف ادلعٌت يف القائمة األوذل. 

اجلملة اآلتية بالكامة ملء الفراغ. امألء الفراغ يف  -5
 ادلناسبة. 

 أنواع طريقة تعليم ادلفردات( 6
 ىناك طرق كثَتة فيتعليم ادلفردات كما تلي: 

 ( طريقة احملاكاة و طريقة احلفظ2
طريقة احملاكاة و طريقة احلفظ ىي طريقة اليت تستخدم  

ادلظاىر و التدريب لوسيلة مهمة يف اجراهتا حيث ادلدرس  
تدريب  و  اللغة األجنبية ادلدرسة. تسَت بوسيلة ادلظاىركالنطق 

ادلفردات ادلنطوقة من ادلدرس النطق ادلفردات. و يقلد األطفال 
24 مرات، حىت ػلفظها هبا.عدة 

 أما تطبيق من ىذه الطريقة ىو كما يلي: 
فواحدا  يقرأ ادلدرس و ينطق ادلفردات ادلدراسة ادلختارة واحدا  .2

 مرة ادلفردات ادلنطوقة من ادلدرس عدةيقلد األطفال 
يقرأ ادلدرس و ينطق ادلفردات األخرى أو التالية إذا كان  .0

 25 األطفال ػلفظون ادلفردات السابقة.
 أما العيوب من ىذه الطريقة ىي:      

 ىذه الطريقة تناسب يف ادلستوى األطفال فقط -2

                                                           
21

Muhtadi Ahmad, Anshor, 2009. Pengajaran Bahasa Arab dan Metode-metodenya. Hal 75 
21

Tayar Yusuf, Anwar Syaiful, 1990. Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab. hlm 175 
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نطق األطفال غَت مامال ألن التعليم بغرض بفصل  -0
 اجلملةادلفردات  

 كانت تعليم ادلفردات تسَت بصفحة لفيضية   -1
كانت كفاءة األطفال لتكلم اللغة األجنبية النشطية    -2

 26 صعوبا. 
 . طريقة األسئلة و األجوبة1

طريقة األسئلة و األجوبة ىي وسيلة عرض ادلادة  
ادلفردات ادلدرس حيث ادلدرس أن يلقي األسئلة سوف ذبيب 

األسئلة إذل األطفال األخرى. ىذه األطفال أو يلقي ألطفال 
طريقة زبتلف بطريقة مناقسة، أم طريقة مناقسة تًتكزألسلئلة 
فيحالة ملحص حىت يتطور فهم األطفال. و ىذه طريقة تًتكز 

 و تطبيق من ىذه الطريقة كما يلي: .يف فهم ادلفردات
 . يلقي ادلدرس األسئلة إذل األطفال على ادلفردات ادلدراسة2
 دلدرس وقت التفكر لدى األطفال إلجابة األسئلةيعطى ا. 0
 مث غلبها األطفال ادلسيطرة بادلفردات. 1

 ما مزايا ىذه الطريقة ىي:أ27كانت األسئلة واضحة.
.كانت حالة األطفال مستمرا يف الفصل، ألن األطفال           2

 يتكفرون  اإلجابة األسئلة.
 يتدرب األطفال شجاعة يف إجابة األسئلة. 0
 دلعرفة اختالف الرأي بُت األطفال و ادلدرس. 1
 يشحع األطفال يف التعليم. 2
 ليقيس كفاءة األطفال يف ادلفردات ادلدراسة.. 3

                                                           
22

Ibid. Hlm 183-184 
23 Ibid. Hlm 61-62 
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طول الوقت للتعلم إذا  و العيوب من ىذه الطريقة ىي: 
اختالف الرأى بُت األطفال و ادلدرس. ىذه  كان 
 الطَتقة ذبعل األطفال سائما. 

 اإلنتقائية. الطريقة 2
الطريقة اإلنتقائية ىي الطريقة اجلمعية أي تعرض ادلادة  

و تستند ىذه  28 ادلدراسة جبمع الطرق يف نفس التعليم.
 الطريقة على أنو: 

ال يوجد الطريقة مثالية افًتضا ألن كل الطرق ذلا -أ 
 جوانب القوه الضعف 

كل طريقة لديها القوة اليت ؽلكن استخدامها لزيادة  -ب
 التعليم. فعلية 

ال توجد طريقة واحدة ادلناسبة جلميع األغراض، ومجيع   -ج
 ادلدرسُت، و  األطفال مجيعا. 

ينبغي أن ينظر طهورة الطريقة جديدة ليس رفضا للطريقة   -د
 القدؽلة بل ىي للتكميل 

كل ادلدرس لديو الساطة و احلرية الختيار الطرق اليت  -ه
 29 تناسب مع احتياجات األطفال. 

 وسائل تعليم ادلفردات( 7
 مفهوم الوسائل  (1

( الوسائل التعليمية بأهنا ادلواد اليت Dentر ف دنت )  
تستخدم يف قاعات الدراسة، أو غَتىا من األماكن التعليمية، 

  30 لتساعد يف فهم معاين الكلمات ادلكتوبة او ادلنطوقة.

                                                           
24 Ibid. Hlm 61-63 
25

Fuad Ahmad Effendy. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Hlm 90-91 
30

 023. ادلناىج الدرايسة ، مرجع سابق، ص. 0993مهابنت زلمد العجمي، 



26 
 

الوسائل و ورد يف معجم ادلصطلحات الًتبوي ة و النفسية تعريف 
التعليمية كما يأيت: "كل ما يستخدمو ادلعلم من أجهزة و 

 أدوات و مواد  و غَتىا داخل حجررة الدراسة أو آخر.
 أنواع وسائل تعلم ادلفردات( 0

 الوسائل البصرية( 2
تعد الوسائل التعليمية البصرية من أكثر الوسائل  

لية، و من التعليمية انتشارا و توافقرا يف البيئة ادلدرسية و احمل
السهل على ادلعلم احلصول عليها و إنتاجها، و عتمد 
الوسائل البصرية على حاسة البصر لدى ادلتعلم يف اكتسابة  
كثَتا من اخلربات التعليمية الىت تؤدي تعديل سلوكة، و عن 
طريق ىذه الوسائل تنتقل الرسائل من ادلرسل إذل ادلستقبل يف 

و الطرق اليت تستغل تعلمي، و تضم رلموعة من الدوات 
حاسة مولقف االتصال التعلمي، و تضم رلموعة تشتمل 
ىذه اجملموعة الصور الفتوغرافيا، و الصور ادلتحركة البصر و 
تعتمد عليها، و تشتمل ىذه اجملموعة الصور الفتوغرافيا 
الصامتة، و صور األفالم، و الشرائح بانواعها ادلختلفة، و 

ادلتحركة، و ادلواد التعليمية ادلتبوعة الرسوم التوضيحية و الرسوم 
 31 و السبورة الطباشرية رللة حائط و النماذج،و اخلرائط.

 أوال: السبورة و اللوحات
تعد السبورة و لوحات العرض من وسائل البصرية اذلامة  

يف عملية التعليم و التعلم و من أمثلتها: السبورة الطباشرية، و 
الةبرية، و اللوحة اإلخبارية، و  السبورة ادلغناطيسية، و اللوحة

 لوحة اجليوب، و اللوحة القالبة.

                                                           
31

 01. ص: إعدادىا  و طرق ايتخدامها: الوسائل التعليمية. 2764بشَت عبد الرحيم الكلوب،  
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 ثانيا: الرسوم
 ثالثا: الصور الثابتة

و تعتَت الصور الثابتة من الوسائل التعليمية البصرية، و  
ىي كثَتة و متنوعة، و يستطيع ادلدرس أن ؼلتار أنسبها و 

 أكثرىا ارتباطا دبوضوعات ادلنهج.
 رابعا: ادلطبوعات

تعد ادلطبوعات بأنواعها ادلختلفة من الوسائل التعليمية  
اليت تعتمد على الرموز اللفظية، و تتمثل يف ادلراجع و خاصة 
و اجلرائد و الكتبيات و النشرات و دوائر ادلعارف و الكتب 
ادلدرسية. و تستخدم ادلطبوعات دبفردىا يف التدريس أو 

 دبصاحية غَتىا من الوسائل التعليمية.
 الوسائل السمعية( 0

تعتمد التعليمية السمعية على حاسٍت البصر و السمع،  
و تستمل الصور ادلتحركة الناطقة، و ىي تتضمن التلفزيون و 
األفالم و التسجيالت الصوتية ادلصاحبة الشرائح و 

32 االسطوانات أو الصور.

 تقومي اإلستيعاب ادلفردات(  29
يعرف البلوم عن التقومي بقولو رلموعة منظمة من األدلة   

اليت تبُت فيما إذا جرت بافعل غَتات على رلموعة ادلتعلمُت. مع 
 33 درجة ذلك التغَت على التلميذ دبفرده. ربديد مقدر أو 

إذا كان التقومي دبفهومو العلم عملية مستمرة مسار   
دلول يكون للتقومي و العملية التعليمية برمتها، فإنو ضوء ىذا ادل

 34 ضائف متعددة منها ما يلي:
                                                           

 02-01نفسي ادلراجع. ص:   10
33

 006-005. ص. . ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة 
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 التقومي بوجو الطالب أثناء التعلم، فالطالب عادة -1
يدرسوظلاسيتم اختبارىم فيو، بل أهنم يدرسون  يدرسوظلاسيتم

 تعقد ذلم. و من تناسب أنواع اإلختبارات اليت اليت بالطريقة
اىتمام ؽلون التقومي وسيلة جيدة لنوجيو  ىهما ؽلكن أن 

 باألىداف اليت نسعى إليها. ادلعلمُت و الطالب
  التقومي يوجو جهود ادلعلمُت أثناء التدريس، فا دلعلم عادة -2

 التدريس اليت تناسب مع نوعيةيسنخدم اسًتاتيجيات 
جوانب  األختبارات، و معٌت ذلك أن اإلختبارات لو أكدة 

يتم أخرى باإلضافة إذل التذكر فإن اسًتاتيجيا التدريس س
 تطويعها و فقا لتلك األىداف.

  التقومي وسيلة فعالية لتقدمي التغذية الراجعة، إذا تشَت -3
 مدى الدراسات إذل أن التقومي بساعد على التعريف على

تدعيم األىداف التعليمية، كما أنو يساعد على  ربقيق
فقد تبُت من تلك الدراسات أن معرفة عملية التعليم،

حان تساعده يف ربسُت أدائة لدرجتو يف اإلمت الطالب
 اإلمتحان التارل.

التقومي يساىم يف ازباذ القرارات الًتبوية، كا لقبول بادلدارس،  -4
سيدرسو، وانقل  وربديد وضع الطالب، ونوع الربنامج الذي 
القرارات الًتبوية  يف ادلرحلة إرل مرلة،كما يفيد يف ازباذ

و اسابيب  التعليمية، ادلتعلقة دبحتوى ادلناىج و ادلواد
الًتبوي، وفقا دلا تسفر  التدريس، و التجارب، و التطوير 
 عنو نتائج تطبيق أدوات التقومي. 

 
                                                                                                                                                               

34
. مالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم افسالمية احلكومية. ص: الكفء مهارة التدريس ضلو إعداد مدرس اللغة العربية. 0997أوريل حبرالدين.  

276-277 
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 الًتكيب .1
 مفهوم الًتكيب لغة:   

ه: "ركب تركيبا: وضع بعضو  625وزآبادي ت  يقول الغَت  
 35بعض، فًتكب وتراكب".على 

 الفعل )ركب(أو للفظ –يتضح من التعريفُت السابقُت  للًتكيب   
شيء: حيث  أنو ضم شيء إذل شيء، ووضع شيء على -دبعناه اللغوي

 يصَتان يف سياج واحد وحلمة واحدا.
 مفهوم الًتكيب اصطالحا:   

جاء تعريف الًتكيب عند النحاة القدامي ربت باب: انتالف   
ه: "االسم يأتلف مع  155الكلمات: يقول أبو علي الفارسي ت 

 36مفيدا. االسم، فيكون كالما
 القراءة تعليم طرق -د 

 من تطبيقها مت اليت ، الكثَتة التعليم طرق ذلا القراءة مهارة  
 ادلبتدئُت لتعليم .ادلتقدمُت حىت ادلبتدئُت من الدارسُت بعض إذل العصور
 :طرق ثالثة القراءة

 )اجلزئية( الًتكيبية الطريقة( 2
 اذلجائية احلروف بتعليم كالبدء ، اجلزئيات بتعليم تبدأ وىي  

 والكلمات ادلقاطع تعليم إذل ذلك بعد تنتقل مث ، بأصواهتا أو ، بأمسائها
 وحدات أصغر من تبدأ الطريقة ىذه أن أي .منها اليت تتألف واجلمل

 ذاهتا ذلا معٌت ال اجلزئيات كانت ودلا .األكرب إذل الوحدات وتنتقل شلكنة
 بالطريقة يسمى ما 15 . ادلعٌت على البدء يف ال تركز الطريقة ىذه فإن

 :علا ، الًتكيبية
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 اذلجائية الطريقة( 0
تقوم  وىي .))األجبدة طريقة((خطأ الطريقة ىذه على ويطلق   

-تاء -باء -ألف ( بالًتتيب بأمسائها اذلجائية احلروف الطفل تعليم على
 .وكتابة قراءة )ياء إذل..جيم-ثاء

 الصوتية الطريقة( 1
 من أمسائها بدال احلروف أصوات الطفل بتعليم الطريقة ىذه تبدأ     

 ينطق مث، ))ع -ر -ز (( مثل انفراد على أوال الكلمة حبروف ينطق حبيث
 أن فبعد .يف ذلك يتدرج وىو ، واحدة دفعة احلروف موصولة بالكلمة
 فتحا مظبوطة وغلد نطقها اذلجائية احلروف أصوات على الطفل يتدرب
 مقطع يف صوتُت على مجع الطفل تدريب يف الدعلم يبدأ ، وكسرا وظما
 الكلمات تأليف إذل حىت ينتهي وىكذا .إخل...أصوات ثالثة مث ، واحد

 من الكلمات. اجلمل تأليف مث ، األصوات من
 التحليلية الطريقة( 2

، أصغر عناصر أو أجزاء إذل بذزئتها ؽلكن وحدات بتعليم تبدأ وىي      
 كانت ودلا.التحليل موضع وضعها فإنو ؽلكن بالكلمة الطريقة بدأت فإذا
 تعيد مث أجزائها إذل ربللها ذلك بعد مث ، بالكلمات تبدأ الطريقة ىذه

 تركيز الطريقة ىذه فإن ، معتٌ  ذات الكلمات ىذه كانت ودلا ، تركيبها
 .البداية منذ الدعتٌ  على

 وسائل تعليم القراءة -ه
تنمية القدرة على الفهم توجيو القارئ الوسائل اليت ؽلكن من خالذلا  

سواء كان تلميذا أو مدرسا أو قارئا عاديا ذبري االجابة عن األسئلة بدقة 
وذلك بتنجهيز عدد من األسئلة ذات اإلجابة ذات اإلجابات احملددة أو اليت 

وتوعيد القارئ على التمييز بُت  38تستلزم قدرة على االستباط ادلادة ادلقروء،
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:صوالتوزيع،247. األندلس:دار األندلس للنشر والتوزيع، ص: اللغوية: مدخل إذل خصائص اللغة العربية. ادلهارات 2779زلمد صاحل النشطي، 
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لصحيحة والعبارات اخلاطئة بشكل دقيق بإثبات عدد كبَت من ىذه العبارات ا
العبارات، وتكلملة اجلمل الناقصة، والتعبَت عن الفكرة الرئيسة بطرق متعددة، 
مث توجيو القارئ لتحديد أحسن إجابة بعد طرح عدد من االجابات 
الصحيحة، وىذا الختبار يساعد القارئ على تعمق مايقرأ كي يصل إذل 

 ادلطلوب.  اذلدف
وؽلكن قياس القدرة على الفهم باستنطاق القارئ حول العناصر الرئيسية  

للموضوع الذي يقرأ، وطلب التمييز بُت ما ىو أساسي وما ىو ىامشي، 
وسائل القارئ عن الكلمات اليت تعطي معٌت مضادا أللفاظ بعينها، وكذلك 

 تلك اليت تعطي معٌت مرادفا.
 تقويم تعليم القراءة -و

القدرة على تقومي ادلادة ادلقروءة فيستلزم مهارة يقظة سبكن القارئ من  
إداراك الفرق بُت احلقائق ادلوضوعية واآلراء الشخصية، والقدرة على وزن 
األدلة ومعرفة مدى صحتها ومالئمتها، مث القدرة على التمحيص وسبييز الغث 

وازنة بُت مايكتب حول التأكد من صحة ادلعلومات الواردة مث اال دلام بطرق ادل
  39ادلوضوغ الواحد من ثبل كتاب متعدد.

وؽلكن تنمية ىذه القدرة عن طريق التدريب على فحص العناوين ومعرفة  
جالالهتا وإداراك مضامينها مث تدريب الطالب على حصر األفاظ والعبارات 
اليت تدور على موضوعات سلتلفة الكتشاف قدرتو عل التمييز ومن مث مهارة 

 عينة.م
 وسائل التعليم -7

 مفهوم وسائل التعليم -أ
و   29 كلمة "وسائل" مجع من "وسيلة" و معناىا مايتقرب بو إذل الغَت. 

الوسيلة   التعليمية ىي مجيع ادلواد و األدوات و األجهزة و ادلعدات و ادلواقف 
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 259نفسي ادلراجع.ص:  

41
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التعليمية و اللغة اللفظية اليت يستخدمها ادلعلم يف تعليمو إلكتساب اخلربات 
التعليمية يف مجيع رلاالت، من أحل ربقيق األىداف التعليمية ادلرغوب فيها و 

و أيضا الوسائل  22 من أجل الوصول  إرل التعلم أكثر فاعلية و كفاية.
التعليمية ىي مجيع ادلواد او أداة أو جهاز يستخدمها ادلعلم أو الطالب يف 

ية بأسرع وقت و أقل جهد. عملية تعليم اللغة يهدف فهم ادلادة أو ادلهارة اللغو 
 و يعرف زلم د السيد على الوسائيل التعليمية بأهنا:

"رلموعة األجهزة و ادلواد التعليمية اليت يستخدمها ادلعلم أو ادلتعلم يف  
  20 ادلوقف التعليمي لتسهيل عملية التعليم.

ؽلكن القول أن وسيلة التعليمية ىي قنات االتصال اليت سبر من خالذلا   
الة اخلَتة التعليمية من ادلرسل إرل ادلستقبل. و تتكون الوسيلة من الرسالة و الرس

ىي اخلربات التعليمية أو ادلادة التعليمية، و حامل الرسالة، و األداة أو اجلهاز 
الذي يظهر حامل الرسالة، و األداة أو اجلهاز الذي يظهر حامل الرسالة. و 

رموز الصور الثابتة و اجملامسات و قد يكون حامل الرسالة رموز لفظية مثل 
احلراكات و اإلشارات، أو رموز لفظية و غَت لفظية معا، كاألفالم الثابتة و 
ادلصحوبة بتسجيالت الصوتية، و األفالم ادلتحركة الناطقة، و الربنامج 

 النلفزيونية.
النطالقا ارل شرج السابق فيقصد بالوسيلة التعليمية كل أنواع الوسائط  
عُت ادلعلم على توصيل ادلعلومات و احلقائق للتالميذ بأسهل و أقرب اليت ت

الطرق، و ىي دبعناىا الشامل تضم مجيع الطرق و الألدوات، و األجهزة و 
 التنظيمات ادلستخدمة يف نظام التعليمي بغرض ربقيق اىداف تعلمية زلمودة.
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 أىمية وسائل التعليم-ب
 :21تنوعة للمعلم و ادلتعلم، و من أعلهاو تؤدي الوسائل التعلمية أدوارا م 

 ؽلكن أن تؤدي إرل استشارة اىتمام التالميذ و إشباع حاجتهم للتعلم. 2
 يذ فتجعلهم أكثر ايتعدادا للتعلمتساعد على زيادة خَتة التالم. 0
    تساعد على تركيب عالقات مًتابطة مفيدة راسخة بُت كل ما يتعلمو . 1

 التالميذ
 ية أن تتحاشي الوقوع يف اللفظيةالتعليم ؽلكن للوسائل. 2
  تركيب و بناء ادلفاىيم السليمة.يؤدي تنويح الوسائل إرل. 3

 عليمتشروط وسائل ال -ج
لكى تؤدي الوسيلة دورىا يف عملية التعليم بشكل فعال البد من ادلراعاة   

 األمور التالية عند اختبار الوسيلة أو اعددادىا:
 الوسيلة.ربديد اذلدف من  .1
 دقة ادلادة العلمية و مناسبتها ادلادة الدرس. .2
 توفر ادلواد احلام الالزمة لصنعها مع رخص تكاليفها. .3
 تعد الوسيلة لغرض واحد حبيث تكون بعيدة عن االكتظاظ و احلشور. .4
 أن يتناسب حجمها أو مساحتها مع عدد طالب الصف. .5
 صر االثارة.أن تعرض يف الوقت ادلناسب و أن التًتك حىت تفقد عن .6
أن تبقي مع الزمن، كاوحات ادلعلومات و اخلرائط اليياسية الرسومات البيانية  .7

 و غَت ذلك.
 أن تتناسب و مدارك الطالب حبيث يسهل االستفادة منها. .8
 ذبرية الوسيلة قبل استعماذلا للتأكد من صالحيتها. .9
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 أنواع وسائل التعليم -د
التعليمية و أهنا ال تقتصر على الصور تناولنا فيما سبق مفهوم الوسائل و  

و األفالم، و إظلا تضم دبجموعة كبَتة من الوسائل و األدوات و الطرق اليت ال 
تعتمد أساسا على استخدام ادللمات و الرموز اللفظية. و ؽلكن أننقسم ىذه 
الوسائل لتسهيل عرضها و دراستها إرل ثالثة أنواع، ىي وسائل بصرية و 

 22بصرية.وسائل مسعية و 
الوسائل البصرية: و ىي تضم دبجموعة من األدوات و الطرق اليت تستغل . 2

حاسة البصر و تعتمد عليها. و تشتمل ىذه اجملموعة الصور الفوتوغرافية 
و الصور ادلتحركة الصامتة و صور األفالم و الشرائح بأنواعها ادلختلفة و 

 الرسوم البيانية.
جموعة من االدلواد و األدوات اليت تساعد وسائل السمعية: و ىي تضم دب. 0

على زيادة فاعلية التعلم و اليت تعتمد أساسا على حاسة السمع، و تشمل 
 الراديو و برامج اإلذاعة ادلدرسية و االسطوانات و التسجيالت الصوتية.

وسائل البصرية و السمعية: و ىي تضم دبجموعة ادلواد اليت تعتمد أساسا . 1
و السمع، و تشمل الصور ادلتحركة الناتقة و ىي  على حاسيت البصر

تتضمن األفالم و التيلفزيون. كم تشمل ىذه الوسائل أيضا األفالم الثبتة و 
الشرائح و الصور عندما تستخدم دبصاحبة تسجيالت صوتية مناسبة على 

و واضح أن الفكرة األساسية اليت يقوم اسطوانات أو شرائط تسجيل.
ي ارتباط دبجموعات منم الوسائل التعليمية حباسيت عليها ىذه التقسيم ى

 ابصر و السمع على اتبار أهنا احلاستان األساسيتان.
مكروميديا من نوع وسيلة التعليم السابقة، فالباحثة زبتار بررلة   

كوسيلة التعليم للغة العربية لًتقية ادلفردات ( Macromedia Flash 8) 6 شفال
 .يف مهارة القراءة
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(Macromedia Flash 8) 8وسائل التعليم مكروميديا فالش  -1

. ىي بررلة 6يف ىذا البحث، تستخدم الباحثة بررلة مكروميديا فالش   
احليوية اليت يستخدمها ادلصمم إلنتاج التصميم ادلهٍت. من كثَت الربرلات، فربرلة 

ىذه  أنسب الربرلة لصناعة احليوية حىت كثَت من مستخدم 6مكروميديا فالش 
لصناعة احليوية، إما حيوية متفاعلة وإما حيوية غَت  6الربرلة. مكروميديا فالش 

 متفاعلة.
ىذه الربرلة أخرجها مصنع مكروميديا وىو مصنع تطوير الربرلة يف رلال  

. يف األول إنتاج 2774احليوية، وتطوير نظام ويب ومتعدد وسائط فالش منذ 
ن اآلن قد طور ادلصنع بررلة كربى اليت ، ولكgifادلصنع حيوية بسيطة حيوية 

يستخدمو معظم الناس الذين يعمقون رلال التصميم وحيوية حاسوبية. حىت اآلن، 
حىت  3،3قد طور مكروميديا فالش إذل بعض األنواع. بعد صلاح ادلصنع بفالش 

أو مشهور  6واألخَت فالش  MXأو مكروميديا  5، ىناك فالش 4فالش 
. مكروميديا فالش بررلة متفاعلة بأنواع ادلزايا. 6فسيونال دبكروميديا فالش فرو 

، مقدار ادللف vectorوالعوامل الدافعة لشهرة ىذه الربرلة ألن لديها نوع ناقالت 
اإلنتاج صغَت، لديها استطاعة رافعة يف تنظيم متفاعلية الربرلة، وكمالة الرفيق يف 

 التصميم وغَتىم.
 45 طيع أن تصنع أنواع البرمجة مثل:، تست8رمجة مكروميديا فالش ب -أ

 (Animasi Aplikasiحيوية الربرلة )( 2
اليت تستخدم احليوية مثل الراية، وبطاقة ادلعايدة، ورسوم متحركة،   

 واإلعالن التجاري وغَتىم.
 (Gamesاللعب )( 0

بعض اللعب الذي يستخدم ثنائي األبعاد. فيو اشًتاكة حيوية فالش بلغة  
 مشهورة دبخطوطة تلقائية.سلطوطة اليت 
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 (User Interfaceواجهة ادلستخدم )( 1
يررلة واجهة ادلستخدم بربرلة مكروميديا فالش بررلة شبكة دولية.  

الواجهة عادة متكاملة بصندوق مالحة البسيطة حىت الواجهة كثَت ادلعقدة. 
حينما تبدأ صناعة ملف  6ما ىو العرض ادلعياري من نافذة عمل فالش  

  24 تتكون من: 6. نافذة عمل فالش جديد

 Menu Bar)القوائم ) (1
 6فيها مجع القائمة أو األوامر ادلستخدمة يف مكروميديا فالش  

 

   
 : القوائم2صورة 

 (Toolbarقائمة األدوات ) (2
فيها مجع األدوات ادلستخدمة لصنع ادلضمون واختياره يف جدول  

قسمُت، علا أداة ومعدل. كل زمٍت وادلرحلة. قائمة األدوات تنقسم إذل 
 األدوات لديو مقدار التعديل ادلعُت والعرض حينما طلتار تلك األداة.

 

 : قائمة األدوات0صورة 

 (Timelineإطار زمٍت ) (3
ىو جدول متفاعل من ادلضمون. كل ادلشهد مثل الباب. مثل  

 الصفحة وىو أداة كبَت ومعقد.
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 (Stageمرحلة ) (4
الصور اليت تصنع فلم فالش. ادلكان فيو ىي دائرة فيها مجيع  

صنع الصورة، واحليوية، وغَتعلا واستطاعة تعيُت كربة الشاشة وما لوهنا 
 من خالل صندوق احملادثة خصائص الفلم.

 (Panelلوحة ) (5
ىي قسم زائد من فالش جديد وال يكون يف فالش قبل. اللوحة      

 لتغيَت السمة من من موضوع سلتار.

 

 

 

 

 
 6مكروميديا فالس  1صورة 

 Macromedia Flash 8)) 8مزايا مكروميديا فالش  -ب
التعليم  الربرلة ادلستخدمة يف صنع وسيلة من إحدى 6مكروميديا فالش  

 الكتابة والصوت. مكروميديا فالشاليت تنتج حيوية متحركة، ورسم بياين، و 
جديدة ائص مجع نظرية التعليم بتكنولوجيا البصر والسمع اليت تنتج خص

التعليم دبتعدد الوسائط يعرض التعليم أجذب، غَت  ادلستفادة يف الًتبية.
رتيب، وتسهيل عرض ادلادة. يستطيع الطالب تعلم ادلادة تعلما ذاتيا 
باحلاسوب الذي فيو بررلة مكروميديا متعدد الوسائط كي يزداد مفردات 

 الطالب. 
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  25 لديها مزايا منها: 6مكروميديا فالش  
والصورة مستقيمان ومناسبان لنافذة ومقدار شاشة يف أي مقدار حيوية  .1

 كان يف شاشة ادلستخدم
 جودة الصورة زلفوظة .2
 استطاعة صنع صندوق متفاعل بفلم أو موضوع آخر .3
 الربرلة ادلنتاجة متفاعلة .4
 (Bitmapاستطاعة صنع احليوية من بيتماب ) .5
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 الثالثالباب 
 منهجية البحث

 نوعومدخل البحث و   -أ
تستخدم الباحثة ادلدخل مستعمل يف ىذا البحث ىو ادلدخل   

. إن مدخل البحث ادلستخدمة ذلذا البحث (Research And Development)التطوير
 وسائل تعليم ادلفردات، و ىو البحث بإنتاج تطوير والكمي  ىو ادلدخل الكيفي

مهارة  كفاءةلًتقية   (Macromedia Flash 8) 6 شفال باستخدام برنامج ماكروميديا
 .القراءة

ىذا من نوع البحث و التطويري و ىي طريقة البحث ادلستخدمة   
وسائل و يف ىذا البحث القيام بإنتاج  26.للحصول على إنتاج معُت و ذبرية فعالية

( Macromedia Flash 8) 6 شفالستخدام برنامج ماكروميديا اب تعليم ادلفردات
 .األولتطوير لطالب ادلدرسة ادلتوسطة يف مستوى و  هارة القراءةم كفاءةلًتقية  

 مجتمع البحث و عينتو -ب
 كفاءةلًتقية   األولفمجتمع البحث يف ىذا البحث ىو طالب ادلستوى     

. أمل عينتو جوفوروبولن درسة ادلتوسطة احلكوميةادليف  هارة القراءةيف م ادلفردات
 ةادلوجودة. و استخدم الباحثطالبا من اجملتمع عشوائي دون مراعاة للطبقات 

 27(.Simple Random)أسلوب أخذ عينو 
 أسلوب التطوير  -ج

ُأسلوب التطوير ىو أساس لتطور النتائج الذي حصلو. يف ىذا البحث   
 39تقومي( -تطبيق -تطوير -تصميم -)ربليل (ADDIE)تستخدم الباحثة ظلوذج 

                                                           
1
 Sugiyono,2012.  Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung, Alfa 

Beta 2.13, hal 29. 
2
Ibid..Hal 82 

3 Arief S. Sadiman. 2003. Media Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada 
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 Macromedia Flash) 6باستخدام برنامج مكروميديا فالش  ادلفردات كفاءةلًتقية  

8). 

 إجراءات التطوير   -د

 ىيكل النموذج لتصميم ادلواد الدراسة منو: 

   

 :أما شرح من النموذج مخس خطوات، وىي

 ربليل االحتياجات .1
ادلرحلة األوذل يف البحث النطوير ىي وجود احلاجات وادلشكالت.     

احلاجة ىي كل األشياء لدي زيادة القيمة عند االنتشار، وادلشكلة ىي عدم 
 32مناسبة الشيئ بُت الرجاء والواقع يف ادليدان.

قامت الباحثة ادلقابلة األوذل إذل مدرِّسة اللغة العربية ادلدرسة ادلتوسطة  
يف الص ف األول معرفة التالميذ وتدريس  أدخل اجلنةباسم  فروبولينجو احلكومية

 ة إذل التالميذ يف الص ف األول .اللغة العربية فيو و ادلقابلة الثاني
 التصميم .2

ادلرحلة الثانية ىي تصميم اإلنتاج. ادلراد بو مجع ادلعلومات ادلستخدمة      
 30ادلوجودة.لتخطيط وتصميم ادلنتج، يرجي بو حال سبشكالت 

                                                           
4
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Hlm.29 

 التحليل

 التصميم

 التجربة التطوير

 التقومي
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حصل الباحثة البيانات عن احلاجات وادلشكالت ادلوجودة يف ميدان  
البحث قبل تطوير ىذه وسيلة التعليم، وػلدد الباحثة تصميم وسيلة التعليم 

يف ضوء التعلم الذايت. واختار الباحثة ان  يف مهارة القراءة ادلفردات كفاءةلًتقية  
احث األشياء احملتاجة قبل تطوير يصمم دلادة ادلفردات للمبتدئ. مجع الب

الوسيلة التعليمي فهي من كتاب اللغة العربية الذي ألفو وزارة الشؤون الدينية 
(Kementerian Agama) 

 التطوير .3
ادلرحلة الثالثة ىي تطوير اإلنتاج. التطوير ىو عملية لتحقيق نصميم    

ادلعتددة لتعليم، حقيقة، وأي، إذا كان تصميم يلزم الربرلايات بشكل الوسائط 
 فيجب تطويره.

برنامج  وسائل تعليم ادلفردات يف ىذا البحث، قامت الباحثة تطوير 
 ادلتوسطة احلكومية يف ادلدرسة مهارة القراءة كفاءةلًتقية   6 شمكروميديا فال

من تطويرا من مكروميديا  ادلفردات كفاءةلًتقية  . صصمت الباحثة فروبولينجو
 ".Mari Belajar Bahasa Arab "ربت ادلوضوع  6 شفال

 التجربة .4
ادلرحلة الرابعة ىي ذبربة اإلنتاج، وىي عملية ذبربة ادلنتج دلعرفة جودتو      

 احلكومية ادلتوسطة يف ادلدرسةتلميذة  10وفعالية. قانت الباحثة بتجريبية إذل 
 يف إجراءات التجربة. فروبولينجو

 التقومي .5
مرحلة اخلامسة ىي تقومي ىي تقومي اإلنتاج. وىو عملية تقومي ادلنتج يف      

نظام عملو. كان التقومي يف ىذه ادلرحلة من نتيجة االستبانة اليت وزعت إذل 
 فروبولينجو احلكومية ادلتوسطة يف ادلدرسةاخلرباء والتلميذات الصف األول 

 شيف تطوير مكروميديا فالءة يف مهارة القرا ادلفردات كفاءةلًتقية  دلعرفة جودة 
6. 
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 أدوات جمع البيانات -ه

 أدوات مجع البيانات اليت استخدمها الباحث ىي:  

 . ادلقابلة2

من إجابة تساؤالت  ةيكمل دبوجبها مجع ادلعلومات اليت سبكن الباحث 
البحث أو إختبار فروضو، و تعتمد على مقابلة البحث طريقة جلمع 

للبحوث وجها بوجو بغرض طرح عدد من  ةالباحثكن سبادلعلومات اليت 
عليها من قبل ادلبحوث أو يقال أهنا طلب األسئلة من قبل البحث و اإلجابة 

البيانات بطريقة احلوار و التساؤل بُت الباحثة و الفاعل أو اخلرب. يف ىذا 
البحث ىي البيانات عن احلاجات و ادلشكلة يف عملية تعليم اللغة العربية يف 

حلة ادلبتدئ، و جلمع البيانات دلعرفة فعالية ادلنتج يف تعليم اللغة العربية. ادلر 
تعترب ادلقابلة استبيانا شفويا تقوم من خاللو الباحثة جلمع ادلعلومات و 
البيانات الشفوية من ادلفحوص، و ىي اداة مهمة حلصول على ادلعلومات من 

لباحثة جلمع البيانات عن و ادلقابلة تستخدموىا ا 31 خالل مصادرىا البشرية.
 أعلية الوسيلة التعليمية يف تدريس اللغة العربية.

 . ادلالحظة0

ادلالحظة ىي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادى إكتسابو خلرباتو و  
معلوماتو حيث صلمع خرباتنا من خالل ما نشاىده أو نسمع عنو، و لكن 

مالحضاتو اساسا الباحثة حيث تالحظ فإنو يتبع منهجا معينا ذبعل من 
دلعرفة أو فهم دقيق لظاىرة معينة. و ادلالحظة يستخدمها الباحث يف ىذا 
البحث جلمع البيانات من احلاجات و ادلشكلة يف عملية تعليم اللغة العربية 
يف ادلرحلة ادلبتدئ ، و جلمع البيانات دلعرفة فعالبة ادلنتج يف تعليم اللغة 

 العربية.
                                                           

ان: دارالفكر، ص:. اسالبيو-ادواتو-. البحث العلمي، مفهومو2765ذوقان عبيدات و عبد الرمحن عدس و كايد عبد احلق، 4  .213عم 



43 
 

 . االستبانة1

ة أداة للحصول على احلقائق مجع البيانات عن الظروف و االستبان 
األساليب القائمة بالفعل، و يعتمد االستبيان على إعداد رلموعة من االسئلة 
ترسل لعدد كبَت من أفراد اجملتمع )حيث ترسل ىذه االسئلة عادة لعينة شلثلة 

لباجثة و االستبانة تستخدمها ا 32 جلميع فئات اجملتمع ادلراد فحص ارائها(.
يف ىذا البحث ىي جلمع البيانات عن البيانات حول منايبة منتج التطوير و 

 وضوحو و جذابو من اخلرباء و الطالب.

   1.2اجلدول 
 معاير استجابات التالميذ  

 نسبة مئوية )%( ادلستوى رقم
 %299-%45 شلتاز 2
 %44-%21 متوسط 0
 %11-%9 فاشل 1

 
وأما االستبانة إخلرباء لتقومي من األنتاج. تقابل الباحثة إذل اخلربيُت ىها 

شيفول مسطفى ادلاجيستَت  احلاج اللغة العربية الدكتور القواعدخبَت من أىل 
 وخبَت يف اجملال تصميم الوسيلة التعليمية الدكتور احلاج توقق الرمحان ادلاجستَت.

 
 
 
 
 

                                                           
125لكويت: طبعة سادسة، ص. . العلمي و مناىجواصوال البحث  .2760 بدر أمحد، 5  
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   1.0اجلدول 

  اخلرباءمعاير استجابات 

 نسبة مئوية )%( ادلستوى رقم
 %09-%9 ناقص جدا 2
 %29-%02 ناقص 0
 %49-%22 مقبول 1
 %69-%42 جيد 2
 %299-%62 جيد جدا 3

 . االختبار2

االخترب ىو كل سوائل ربتح إذل االجوبة أو كل سوائل ربتج اصغاء  
جلمع ليقيس كفاءة الطالب أو الطالبة. و االختبار تستخدمها الباحثة 

البيانات من نتائج اختبار الطالب. االختبار ىو تأسيسا شلا استخدامو 
( وتستخدم الباحثة Pretest – Postestالباحثة يف تصميم التجربة وىي )

االختبار الذي رتيبتو الباحثة. وأما اذلدف من االختبار القبلي معرفة إذل كفاءة 
ف من االختبار البعدي فمعرفة التالميذ األولية ققبل قيام اإلجراء، وأما اذلد

 55تقدم التالميذ يف أخر دور.

 مصادر البيانات -و

إن مصادر البيانات اليت تستخدمها الباىثة يف ىذا البحث و التطويري   
نوعان، علا البيانات الكيفية و البيانات الكمية، و البيانات الكيفية ىي التعليقات 
و االقًتاحات العامة للمنتج من اخلرباء و البيانات للمنتج مأخوذة من كتب اللغة 

                                                           
8
 Djiwandono Soenardi, 1996. Tes Bahasa Dalam Pengajaran. Bandung:ITB Bandung, hlm: 30-
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ختبار من طالب ادلستوى ئج اإلستبانة و اإلالعربية، و أما البيانات الكمية من نتا
 تدئ.بادل

 أسلوب تحليل البيانات -ز

 البيانات الكيفية. 2
ربلل البيانات من ادلالحظة و ادلقابلة و كذلك إعداد تصميم الوسيلة  

 ( Descriptive Analysisتدئ )بالتعليمية الطالب ادلستوى ادل
 البيانات الكمية .2

لتحليل البيانات الكمية بامغثرتُت تستعمل الباحثة التحليل   
كما قال أمحد بدر:  Analysis Statistic Inferensial)اإلسندالرل ) احصائي 
واليت  ( Sampling) التحليل االحصائي اإلستدالرل فهو يتضمن عملية ادلعانية 
 Populationكبسر )سبقت اإلشارة إليها، أي اختبار مجاعة صغَتة سبثل اجملتمع ال 

or Universe.34( ادلختارة منو 

ويف ىذه احلالة تستخدم الباحثة أسلوب ربليل البيانات عن    
نتيجة تعليم التالميذ اليت تتجلي من فروق ادلقياس ادلعدرل لنتيجة التالميذ حيت  
البحث تؤخذ مستوى الفروق ).( يف ادلاءة، ولتحليل مستوى فروق  زبتَت فروض 
 التعليم لالختبارين يقوم الباحثة على األرمزة التالية:نتيجة  

 35(2.نطلب قيمة ادلتوسط لكل رلموعة بالرمز ادلتوسط )2
  

  

 
 

 البيانات: 

 

                                                           
56

 2:333.الحرميعبدهللاالمطبوعاتوكلية:كويت.ومناهجةالعمليالبحثأصول.1983.بدرأحمد 
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 Ibid hlm 93 
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 ادلتوسط =   

 النتيجة رلموعة =    

 العينة عدد =    

 36:بالرمز البعدي و قبلي اخلتبار بُت الفروق مستوى نطلب .2
    

𝒹ℳ

√
    

      

 

 :البيانات
𝒹ℳ  :البعدي واخلتبار االختبار قبل ما مرحلة يف اخلالفات متوسط 

 التوارل اضلراف:    
 الًتبيعية االضلرافات عدد:   

العينة يف ادلوضوعات:  

    ػلدده:  

 اخلطاء أو الصواب دلعرفة ادلستعملو اإلخصائية الرمز أحد السابق الرمز 
 و القبلي االختبار بُت الفروق مستوى يعرف أن يقول الذي صفر فروض من

 (.T-test) بقيمة الفرق مستوى نتيجة ذلك بعد وسبتحن البعدي، اخلتبار
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 Arikunto, Suharsimi, 1985. Prosedur Penelitian. Yogyakarta: Bina Aksara. Hal 191 
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 الباب الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

  لترقية وسائل تعليم المفرداتالمبحث األول: عرض البيانات عن عملية تطوير 
  (Macromedia Flash 8) 8 شكفاءة مهارة القراءة باستخدام مكروميديا فال

لترقية كفاءة مهارة  وسائل تعليم المفردات عرض البيانات عن عملية تطوير -أ
 (Macromedia Flash 8) 8 شالقراءة باستخدام مكروميديا فال

ا الباحثة يف هتذكر  اليتإجابة أسئلة البحث و ها عرض البيانات وربليل  
على  ػلتوي ىذا الباب على مبحثُت األول إلجابة أسئلة البحث و الباب األول. 

 6 شاستخدام برنامج مكرو ميديا فالب وسائل تعليم ادلفرداتتتم تطوير  كيف
(Macromedia Flash 8)   ادلتوسطة احلكومية  يف ادلدرسة مهارة القراءة كفاءةلًتقية

وسائل فعالية ادلطورة معرفة  على . والثاين إلجابة أسئلة البحث الثاينفروبولينجو
لًتقية  (Macromedia Flash 8) 6 شميديا فالدلنتج باستخدام مكرو  تعليم ادلفردات

 ادلتوسطة احلكومية فروبولينجو. يف ادلدرسة هارة القراءةم كفاءة
ىي ربليل االحتياجات و قامت الباحثة يف عملية التطوير اخلطوات   

 (ADDIEومي على خطوات ادي )قوذبربة اإلنتاج وتوتصميم اإلنتاج وتطوير اإلنتاج 
 وستأيت عرضها:

 تحليل االحتياجات .1
قبل تطوير الوسيلة التعليمية، قامت الباحثة ربليل االحتياجات بعرض  

قابلة عن ربليال من االحتياجات وادلشكالت دلالبيانات اليت حصلت عليها با
طة اإلسالمية احلكومية ادلدرسة ادلتوسادلوجودة عن الوسيلة التعليمية يف 

 فروبولينجو. أما البيان كاآليت:
قبل ادلقابلة مع الطلبة ومعلمة اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة حول مشكلة  

الباحثة ادلالحظة حول وسيلة التكنولوجيا ادلوجودة يف  قومالطلبة وحاجتها، 
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لبيانات ىذه ادلدرسة لتعيُت ىل ىذه ادلدرسة شلكنة أم ال. بعد ادلالحظة، ا
احملصولة أن ىذه ادلدرسة مكملة بوسيلة التكنولوجيا ادلمكنة. كل الفصل جهاز 
العرض والشاشة كوسيلة التعليم، جبانب ذلك، ىناك معمل اللغة فيها 
احلاسوب ومكروفون ومساعة. إذن، تكون الطلبة أكثر تركيزا يف استماع مادة 

 يم اللغة. الدراسة اليت ربتاج إذل مساع أوضح، خاصة يف تعل
من بيانات احملصولة، ىناك ادلشكالت يف عملية التعليم، خاصة يف  

 تعليم اللغة العربية، وىم: 
 فعالية استخدام وسيلة التعليم داخل الفصل يف تعليم اللغة العربية قلة .1

بعض مدرسي اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة ما زالوا يستخدمون وسيلة  
التعليم مثل الطباشَت والسبورة. حىت تكون جهاز العرض والشاشة ومكرب 
الصوت نقص االستخدام. فتكون الطلبة متسائمُت وال غلذب يف عملية 

 ختار الباحثة وسيلة التعليم باستخدام بررلة مكروميديااالتدريس. لذلك، 
كاحلل للطلبة كي تكون ذبذب بالدراسة   (Macromedia Flash 8) 6 شفال

 ومريح يف مشاركة عملية التعليم. 
 الطلبة يف مهارة القراءة كفاءةقلة   .2

نطق ادلفردات غَت صحيحة وال يفهم الطلبة معٌت  وأما ادلشكلة فهي 
راءة اجلملة أو الفقرة أو النص. ىذه ادلشكلة مهمة حللها كي تكون مهارة ق

الطلبة أرقى وىم يستطيعون استيالء ادلهارات األخرى مثل االستماع 
والكتابة والكالم. لذلك، تطوير وسيلة تعليم اللغة العربية باستخدام 

مكمل بالصوت يف كل  (Macromedia Flash 8) 6 شمكروميديا فال
 ادلفردات ادلعروضة مع معانيها حىت تكون الطلبة تعرفون كيفية القراءة مع

 معاين ادلفردات. 
الباحثة بادلقابلة مع  قومبعد ادلقابلة مع طالب الصف السابع،   

ة. قالت ىي أن استخدام ادخل اجلن   امسهامدرس اللغة العربية للفصل السابع 
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كوسيلة تعليم اللغة العربية    (Macromedia Flash 8) 6 بررلة مكروميديا فالش
جدا ويساعد الطلبة. تلك الوسيلة مكملة بالصوت والصورة وعلا من  صالحية

وسيلة التعليم مسعية بصرية. حىت تكون مصدر مهم للمدرسة يف تعليم اللغة 
وإما يف ادلستقبل. لقلة كفاءة مدرسة اللغة العربية يف  األنالعربية إما يف 

تعليم الفعال استعمال احلاسوب، فبحضور ىذه الوسيلة تساعدىا يف إغلاد ال
 وادلريح.

 تصميم اإلنتاج .2
إجابة عن احلجات وادلشكالت ادلطروجة بياهنا يف السبق، مجعت  

وصممت الباحثة األشياء احملتاجة قبل التطوير الوسيلة التعليمية بتقدمي وإعداد 
ادلنهج الدراسي ادلادة اللغة العربية خاصة يف تعليم  األجهزة والبيانات التالية:

و   اءة للصف األول من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكوميةمهارة القر 
 الكتاب التعليمي دلادة اللغة العربية. 

اعتمادا على منهج ادلدرسة، خاصة يف مادة مهارة القراءة وكتاب اللغة  
 العربية، فالباحثة تصميم اإلنتاح كالتارل:
 2.2اجلدول 

 توضيح البيانات البيانات الرقم
 مهارة القراءة ادلادة 2

مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ادلدرسة 0
 فربولينجو

 الصف األول الصف 1
 ن ةاجل ادخل اسم ادلعلمة 2

3 
مهارة القراءة ىو مادة يف تعليم الذي  وصف ادلادة

فهم الصوت، ومعٌت الكلمة، لقدرة على 
 والفكرة الرئيسية من الكلمة
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4 

ومعٌت الكلمة، والفكرة  فهم الصوت، الكفاءة الرئيسة
الرئيسية من الكلمة. العبارة، مجلة اللغة 
العربية حسب ىيكل اجلملة ادلتعلق 
دبوضوع "التعريف بالنفس، العاملون يف 
ادلدرسة، أدوات ادلدرسة، ألوان، بييت، ومن 

 يوميات األسرة.

5 

 التعريف بالنفس  .1 ادلواد الدراسية
و  تتكون من أربعة عشر مفردات( أ

 الصوتيف 
 القراءة عن التعريف بالنفس ( ب

 العاملون يف ادلدرسة .2
و يف  تتكون من تسعة مفردات( أ

 الصوت
 القراءة عن العاملون يف ادلدرسة ( ب

 األدوات ادلدرسة .3
و يف  ةتتكون من ثالثُت مفرد( أ

 الصوت
 القراءة عن العاملون يف ادلدرسة ( ب

 األلوان .4
و  تتكون من أربعة عشرة مفردات( أ

 يف الصوت
 القراءة عن األلوان ( ب

 العنوان .5
و يف  تتكون من عشرين مفردة( أ
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 الصوت
 القراءة عن العنوان( ب

 بييت .6
مفردات  تتكون من ثالثة وأربعُت ( أ

 و يف الصوت
 القراءة عن بييت( ب

 من يوميات األسرة .7
مفردات و  تتكون من سبعة عشر( أ

 يف الصوت
 القراءة عن من يوميات األسرة ( ب

6 

تفريق صوت الكلمة ومجلة العبارة  .1 ؤشراتادل
البسيطة حسب عنصر اللغة 

 الصحيح. 
معرفة معٌت الكلمة واجلملة حسب   .2

عنصر القاعدة من الكالم متعلق 
دبوضوع "التعريف بالنفس، العاملون 
يف ادلدرسة، أدوات ادلدرسة، ألوان، 

 العنوان، بييت، ومن يوميات األسرة.

7 
 ملة والنص. ادلسابقة حول نص اجل1 التقومي

مجلة    –. ترمجة مجلة اللغة اإلندونيسية 2
 اللغة العربية        

 دقيقة 79 الوقت 29

22 
واحلاسوب  6الربنامج مكروميديا فالش  الوسائل التعليمية

 والشاشة
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 تطوير اإلنتاج .3
، اعلت 6يف تطوير الوسيلة التعليمية على أساس مكروميديا فالش  

من الكتاب التعليمي على وزارة الشؤون الدينية  الباحثة األشياء ادلطورة
(Kementerian Agamaخاص يف ادلادة مهارة القراءة الذي نق ) ص الوسيلة

 6باستخدام الوسيلة التعليمية مكروميديا فالش  على أساس تكنولوجيا، و
التالميذ يستطيع الدوافع لتعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة القراءة. 

 الوسيلة التعليمية بتقدمي اآليت:رتبت الباحثة مضمون من 
2.0 

 6ترتيب مضمون الوسيلة التعليمية على مكروميديا فالش 

 الصورة البيانات الرقم

2 

 (Intro)  فتتاحاال

 اخلطوات لصناعة االفتتاح:
يف بررلة ماكرومديا فالش  .1

(Macromedia Flash 8 تستخدم ،)
 . Action Script 0الباحثة 

 x 699إذل  (Stageتغيَت مقدار ) .2
499 

 Fit in window إذل View. تغيَت  .3
إدخال الصورة والصورة اخللفية  .4

 احملتاجة لصناعة االفتتاح
صناع صورة ادلربع أوال وتغيَت مكاهنا  .5

 x 499 699و 9،9إذل 
 Bitmap( إذل Fontتغيَت لون الكتابة ) .6
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 Frame، مث اضغط يف Layer 0صناع  .7

2 
كي نكون  Action Fullscreenإعطاء  .8

 Fullscreenالعرض 
 Frame، مث اضغط يف Layer 1صناع  .9

 وإدخال عالمة السهم 2
تغيَت عالمة السهم من الرمز إذل  .10

 اخلريطة
  Tint إذل Styleتغيَت  .11
 تغيَت اللون إذل األبيض  .12
نقل عالمة السهم إذل اليسار مث  .13

مث اضغط  movie clipإذل تغيَتىا 
  مرتُت

مضاعفة عالمة السهم جلعل  .14
 التأثَت

  motion tween جعل .15
 19إذل  frame per secondتعيُت  .16

 (frame 19)دقيقة ربتاج إذل 
كي   029يف نقطة  frameوضع  .17

دقيقة مث إعطاء  5يكون 
keyframe 

 نقل عالمة السهم إذل اليمُت .18
 SELAMAT DATANGجعل مجلة  .19

MEDIA PEMBELAJARAN 

INTERAKTIF  وتغيَت  0يف عرض
 filterادلقدار واللون و
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تستخدم الباحثة نوع حرف  .20
Comic Sans MS  31دبقدار 

 SELAMAT DATANGنقل مجلة  .21
 إذل اليسار

 MEDIA، نقل layer 1يف  .22

PEMBELAJARAN INTERAKTIF 
 إذل اليمُت

 keyframeإعطاء  1و layer 0يف  .23
يف  SELAMAT DATANGنقل  .24

layer 1 إذل اليمُت 
 MEDIA PEMBELAJARANنقل  .25

INTERAKTIF  يفlayer 0  إذل
 keyframeاليسار وإعطاء 

 SELAMAT DATANGنقل مجلة  .26

MEDIA PEMBELAJARAN 

INTERAKTIF إذل الوسط 
 keyframe، إعطاء layer 2جعل  .27

 األخَت مث يستخدم  frameيف 

action stop 
 keyframe، إعطاء layer 3جعل  .28

مث إدخال الصورة كي تكون 
 بعده frameمضغط لدخول إذل 

، مث movie clipتغيَت الصورة إذل  .29
 تغيَته إذل مضغط

 اضغط ادلضغط مرتُت .30
مث اضغط  keyframeزد  overيف  .31
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 مرتُت
 efek glowاعطاء  .32
مث اضغط  keyframeزد  downيف  .33

 مرتُت
 efek glowاعطاء  .34
 frameمث يف  layerزد  scene 2يف  .35

 play soundادخال مضغط  2
 stopو

 movie clipتغيَت الصورة إذل  .36
 اضغط مرتُت .37
 libraryإدخال ادلوسيق مث افتح  .38
 linkageاضغط اليمنب مث اخًت  .39

 تغيَت االسم إذل ادلوسيق
 actionجديد مث جعل  layerجعل  .40
مث جعل  playاضغط مضغط  .41

action 
مث جعل  stopاضغط مضغط  .42

action 
مث جرب الفلم بإضغاط  .43

ctrl+enter 

0 

  صناع القائمة الرئيسية

 اخلطوات لصناعة القائمة الرئيسية:
 actionمث اعط  home اضغط صورة .1

script 
 layer 3يف  blankkeyframeجعل  .2

 "menuوجعل قائمة مسمى ب "
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أدخل الصورة  layer 2 ،frame 0يف  .3
 اخللفية يف القائمة الرئيسية

كي يكون  bitmapتغيَت نوع اللون إذل  .4
 الصورة اخللفية يف القائمة الرئيسية

 stopو playمضغط  layerيف  .5
جديد وإدخال الصورة  layerجعل  .6

 احملتاجة للقائمة الرئيسية
 ترتيب الصور .7
تغيَت الصورة إذل مضغط مثل  .8

 ادلضغطات قبلها
اضغط الصورة مرتُت مث اعط التأثَت  .9

 وشرح الصورة
تستخدم الباحثة نوع احلرف  9.1

Trebuchet MS  03دبقدار 
 لكتابة الشرح

 scene 2جديد يف  layerجعل  .10
 MARI BELAJARواعطاء العنوان 

BAHASA ARAB 
تستخدم الباحثة نوع احلرف  10.1

Trebuchet MS  03دبقدار 
 للعنوان

 ctrl+enterجرب الفلم بإضغاط  .11
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1 

صناعة عنوان فرع القائمة الرئيسية 
 والتصميم

اخلطوات لصناعة عنوان فرع القائمة 
 الرئيسية والتصميم:

 keyframeادلسمى، أدخل  layerيف  .1
حسب ادلضمون يف القائمة الرئيسية 

 frameمث اعط االسم يف كل 
 playالعنوان و مضغط  layerيف  .2

sound وstop  نعطيframe 
الصورة خللفية أدخل الصورة  layerيف  .3

اخللفية لكل ادلضمون من القائمة 
 الرئيسية

يف كل ادلضغط  action scriptإعطاء  .4
 يف القائمة الرئيسية
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2 

 

  صناعة فرع القائمة الرئيسية "مادة"
 
 

 
 

 
 

 
 

 

اخلطوات لصناعة فرع القائمة الرئيسية 
 "مادة":

 frame 2يف جديد مث  layerجعل  .1
 keyframeيعطي 

إدخال صورة فرع القائمة الرئيسية  .2
 لدخول إذل كل ادلواد

يف كل صورة فرع  efekإعطاء التأثَت  .3
 القائمة الرئيسية "ادلادة"

إعطاء الشرح يف صورة فرع القائمة  .4
 الرئيسية "ادلادة"

تستخدم الباحثة نوع احلرف  4.1
Traditional Arabic  دبقدار

لعنوان فرع القائمة  13
 الرئيسية

إعطاء االسم يف كل ادلضغطات يف  .5
 فرع القائمة الرئيسية "ادلادة"

يف كل ادلضغطات يف  actionإعطاء  .6
 فرع القائمة الرئيسية "ادلادة"

 blank keyframeإعطاء  .7
جعل ادلضغط للعودة إذل القائمة  .8

 الرئيسية
إدخال ادلضغط للعودة إذل القائمة  .9

 يسيةالرئ
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تغيَت ادلضغط ادلضغط وإعطاء  .10
 efekالتأثَت 

يف مضغط القائمة  actionإعطاء  .11
 الرئيسية

جديد وإعطاء  layerجعل  .12
keyframe وإدخال الصورة اخللفية 

جعل صورة ادلربع وتغيَتىا إذل  .13
movie clip 

بعده  frameيف  keyframeإعطاء  .14
للكفاءة األساسية، وادلسابقة، 

 وعن ادلصمم
نسخة مضغط القائمة الرئيسية يف   .15

كفاءة أساسية،  frameكل 
 وادلسابقة، وعن ادلصمم

جعل عنوان فرع القائمة الرئيسية  .16
وىم الكفاءة األساسية، وادلسابقة، 

 وعن ادلصمم
تستخدم الباحثة نوع احلرف  16.1

Comic Sans MS  24دبقدار 
 لعنوان فرع القائمة الرئيسية

جعل مضمون عن الكفاءة  .17
 وعن ادلصمم األساسية

تستخدم الباحثة نوع احلرف  17.1
Trebuchet MS  26دبقدار 

 لكتابة الكفاءة األساسية
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تستخدم الباحثة نوع احلرف  17.2
Tempus Sans ITC  26دبقدار 
 لكتابة عن ادلصمم

 ctrl+enterجرب الفلم ب  .18

3 

  جعل مضمون المادة ومضغط المالحة

اخلطوات جلعل مضمون ادلادة ومضغط 
 ادلالحة:

 layer labelيف  keyframe labelجعل  .1
بكل ادلضمون من كثرة ادلادة وإعطاء 

 االسم
 عنوان، صوت layerيف  frameإعطاء  .2
 preview mode، ىناك toolbar viewيف  .3

 anti-aliasمث اضغط القائمة الرئيسية 
 لكتابة اللغة العربية

نسخة الصورة اخللفية يف فرع القائمة  .4
ادلادة  layerيف الرئيسية "ادلادة" ولصق 

 األوذل
 المادة األولى

 "التعريف بالنفس"
تكتب الباحثة ادلادة تعتمد على كتاب 
"اللغة العربية" للفصل السابع دبنهج 

 .من وزارة الشؤون الدينية 0921
إعطاء العنوان يف ادلادة األوذل  .1

 "التعريف بالنفس"

 

 
 
 



61 
 

كتابة ادلفردات من ادلادة األوذل عن  .2
 "التعريف بالنفس"

تستخدم الباحثة نوع احلرف  2.1
Traditional Arabic  دبقدار

 لكتابة ادلفردات 03
 keyframeالصورة وإعطاء  layerجعل  .3

 فيو ادلادة frameيف 
إدخال مضغط الصوت ووضعو يف   .4

 كل ادلفردات دبضاعفة ذلك ادلضغط
إدخال الصوت فيو مفردات ادلادة  .5

 األوذل
غيَت اسم ملف  toolbar libraryيف  .6

 linkageالصوت بإضغاط اليمُت مث 
 identifierوإعطاء 

تغيَت مضغط الصوت إذل ادلضغط  .7
حسب  instance nameوإعطاء 

 ادلفردات
يف  actionوإعطاء  layer actionجعل  .8

frame  فيو مضغط الصوت ادلادة
 األوذل

جديد لصناعة مضغط  layerجعل  .9
 البعد والقبل

فيو ادلادة  frameيف  keyframeجعل  .10
 وإدخال مضغط البعد والقبل
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تغيَت ادلضغطات إذل ادلضغط  .11
 وإعطاء التأثَت

 actionإعطاء  .12
فيو ادلادة  layerيف  keyframeإعطاء  .13

 البعد frameيف 
 صناعة نص القراءة .14

تستخدم الباحثة نوع احلرف  14.1
Traditional Arabic  دبقدار

 لكتابة نص القراءة 03
نصخة مضغط الثبل ولصق يف  .15

frame  فيو نص القراءة للمادة
 األوذل

 المادة الثانية 
 "العاملون فى المدرسة"

فيو ادلادة  layerيف  keyframeإعطاء  .1
 البعد frameيف 

 إعطاء العنوان للمادة الثانية .2
تستخدم الباحثة نوع احلرف  2.1

Traditional Arabic  دبقدار
 لعنوان ادلادة 39

الثانية عن كتابة ادلفردات وادلادة  .3
 "العاملون يف ادلدرسة"

تستخدم الباحثة نوع احلرف  3.1
Traditional Arabic  مقدار
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 دلفردات اللغة العربية 19
تستخدم الباحثة نوع احلرف  3.2

Comic Sans MS  09دبقدار 
 للمفردات اللغة اإلندونيسية

 frameنصخة مضغط البعد ولصقو يف  .4
صورة يف  layerإدخال الصورة يف  .5

frame  ادلادة الثانية ووضعو يف كل فيو
 ادلفردات

إدخال الصوت فيو ادلفردات ادلادة  .6
 الثانية

تغيَت اسم ملف  toolbar libraryيف  .7
 linkageالصوت بإضغاط اليمُت مث 

 identifierوإعطاء 
تغيَت الصورة إذل ادلضغط وإعطاء  .8

instance name حسب ادلفردات 
يف  action، إعطاء layer actionيف  .9

frame فيو صورة ادلادة الثانية 
فيو ادلادة  layerيف  keyframeإعطاء  .10

 البعد frameالثانية يف 
 صناعة نص القراءة .11

تستخدم الباحثة نوع احلرف  11.1
Traditional Arabic 03دبقدار 
 لكتابة نص القراءة

نصخة مضغط القبل ولصقو يف  .12
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frame فيو نص قراءة ادلادة الثانية 
ة ادلادة ويكرر اخلطوات السابقة لكتاب .13

 بعدىا
 

 المادة الثالثة
 "األدوات المدرسة"
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 المادة الرابعة
 "األلوان"

 

 
 

 
 

 
 المادة الخامسة

 "العنوان"
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 المادة السادسة

 "بيتي"
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 المادة السابعة
 "من يوميات األسرة"
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4 

  المسابقة متعدد األجوبةصناعة 

 
 

 
 

 
 

 
 

اخلطوات لصناعة ادلسابقة متعدد األجوبة 
: 
فيو  layerصناعة كلمة االفتتاح يف  .1

 Quizفرع القائمة الرئيسية 
تستخدم الباحثة نوع احلرف  1.1

Trebuchet MS  26دبقدار 
 لكتابة كلمة االفتتاح

 commonواختيار  toolbar windowفتح  .2

libraries button  مث إدخال ادلضغط
enter 

 movie clipتغيَت الكتابة وادلضغط إذل  .3
 ضغطها مرتُت .4
 layer 2يف  actionجعل  .5
 actionجديد وإعطاء  layer جعل .6

 keyframeو
 Quizجديد وإعطاء اسم  layerجعل  .7
جديد لصناعة قسم  layerجعل أربعة  .8

األسئلة، وادلضغط، والنتيجة وتغيَتىم 
 keyframeإذل 

كتابة األسئلة واألجوبة متعدد  .9
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أسئلة )تكتب  layerاألجوبة يف 
الباحثة أسئلة متعدد األجوبة عشر 
أسئلة معتمدة على كتاب اللغة العربية 

من  0921للفصل السابع دبنهج 
 وزارة الشؤون الدينية(

تستخدم الباحثة نوع احلرف  9.1
Traditional Arabic  دبقدار

 لكتابة األسئلة واألجوبة 03
إدخال مضغط االختيار من  .10

يف  common librariesمتعدد من 
layer مضغط 

يف مضغط  action scriptإعطاء  .11
متعدد االختيار دلعرفة االختيار 

 الصحيحة واخلطيئة
البعد  frameيف  keyframeإعطاء  .12

سئلة بعدىا حىت األسئلة وكتابة األ
 أسئلة layerالعاشرة يف 

البعد  frameيف  keyframeإعطاء  .13
يف مضغط  action scriptوإعطاء 

االختيار من متعدد دلعرفة االختيار 
الصحيحة واخلطيئة حىت األسئلة 

 مضغط layerالعاشرة يف 
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5 

  Validationجعل الصدق 

 

 جعل الصدقاخلطوات لصناعة 

Validation: 

 القيمة layerصناعة ادلربع للنتيجة يف  .1
 كتابة شرح "صحيح، وخطأ، وقيمة" .2
صناعة ادلربع جلمع األسئلة باألجوبة  .3

الصحيحة، واألجوبة اخلطيئة والقيمة 
 dynamic textوالرسالة باستعمال 

إعطاء اسم ادلتغَت مربع الصحيح،  .4
 واخلطأ، والقيمة والرسالة

 layer action frameيف  actionإعطاء  .5
20 

 layerإدخال مضغط البعد والقبل يف  .6
 جديد

 يف مضغط البعد والقبل actionإعطاء  .7
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القيمة  layerيف  keyframeعطاء  .8
 لكتابة األسئلة باألجوية احلرية

6 

  صناعة األسئلة حرية األجوبة

 
 

 

 :األسئلة حرية األجوبة اخلطوات لصناعة
تصنع الباحثة أسئلة حرية األجوبة  .1

عشرة أسئلة تتكون من مخسة أسئلة 
لألسئلة الصفرية ومخسة أسئلة للًتمجة 

 القيمة layerإذل اللغة العربية يف 
تستخدم الباحثة نوع احلرف  1.1

Traditional Arabic  دبقدار
 لكتابة األسئلة 03

نصخة مضغط البعد والقبل مث  .2
 لصقهما

البعد  frameيف  keyframeإعطاء  .3
 لكتابة أسئلة الًتمجة

تستخدم الباحثة نوع احلرف  3.1
Trebuchet MS  03دبقدار 
 لكتابة األسئلة

 frameيف  blank keyframeإعطاء  .4
 layer actionاألخَت يف 

 ctrl+enterمث احفظ وإضغاط مضغط  .5
 دلعرفة احلاصل
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 تجريبة اإلنتاج. 4

عملية ذبربة ادلنتج دلعرفة ادلرحلة الرابعة ىي ذبريبة اإلنتاج. وىي   
االختبار القبلي  الباحثة ذبريبة اإلنتاج باستخدم جودة وفعاليتو. يف ىذه ادلرحلة

واالختبار للبعدي. ويف ىذالبحث، كفت الباحثة ذبربة اإلنتاج على ظلوذج 
الفرقة الكبَتة اليت تتعلق على محيع التالميذ يف الصوف. وىذه التجربة، 

. ITإلختبار القبلي واإلختبار البعدي يف الصف األول استخدامت الباحثة ا

توسطة اإلسالمية احلكومية ادل يف ادلدرسةالتالميذ  10الصف تتكون من 
 فروبولينجو.

قامت الباحثة ذبربة اإلنتاج على االختبار القبلي يف يوم اإلثنُت   
صباحا يف الصف  7:99 – 5:19يف الساعة  0925يوليو  25التاريخ 

ادلفردات يف مهارة  كفاءةلًتقية   6بدون الوسيلة مكروميديا فالش  ITل و األ
 القراءة بعد تقومي اإلنتاج إذل اخلرباء.

قامت الباحثة ذبربة اإلنتاج على االختبار البعدي يف يوم الثالثاء   
صباحا يف يف الصف  7:29 – 6:09يف الساعة  0925يوليو  26التاريخ 

ادلفردات يف مهارة القراءة  كفاءةلًتقية   6فالش بالوسيلو مكروميديا  ITاألل 
 بعد تقومي اإلنتاج إذل اخلرباء.

 26يوم الثالثاء التاريخ  6عملية ذبربة إنتاج مكروميديا فالش   
. تستخدم الباحثة احلاسوب، وجهاز ITيف الفصل األول  0925من يوليو 

. مدرسة 6العرض، ومكرب الصوت كادلرافق لعرض بررلة مكروميديا فالش 
اللغة العربية امسها ادخل جنة ترافق الباحثة لنظر كيفية عمل بررلة مكروميديا 

. تبدأ الباحثة والطلبة عملية التعليم باحلماسة. تشرح الباحثة مؤشرات 6فالش 
جة مكروميديا ظلالتعليم أوال مث تبدأ شرح ادلادة ادلعروضة واحدا فواحدا من بر 

صوت والصورة حىت يكون الطلبة غَت . كل ادلواد مكملة بال6فالش 
السائمُت. كان الطلبة يهتمون اىتماما كبَتا يف مشاركة عملية التعليم. ال أحد 
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من الطلبة سائم يف مشاركو عملية التعليم. الطلبة وادلدرسة يعطي التقدير 
إليهم على  6بالتصفيق وىم يطلبون الباحثة تقسيم بررلة مكروميديا فالش 

م اللغة العربية، يص ادلدمج كي يساعد الطلبة يف تعلشكل فلشدسك وقر 
التعليم، تقوم الباحثة باالختبار البعدي  هنايةخاصة يف مهارة القراءة. يف 

دلقياس ترقية مهارة الطلبة يف مفردات مهارة القراءة. أما عملية االختبار القبلي 
 واالختبار البعدي ستشرح الباحثة اآلتية:

 0925من يوليو  25يف اللقاء األول يوم االثنُت التاريخ   
الباحثة تقوم باالختبار القبلي لطلبة الصف السابع التكنولوجيا طوال الساعة 
والنصف. عملية التعليم تبدأ بتعريف النفس وقراءة كشف احلضور. قبل إجراء 

بية اليت سبق لتعكيس ادلواد العر  لطالبةاالختبار القبلي، تعطي الباحثة الفرصة 
دقيقة. توزع الباحثة أسئلة االختبار القبلي إذل الطلبة.  29تعلمها حوارل 

من وزارة  0921أسئلة االختباؤ القبلي مأخوذة من كتاب اللغة العربية بادلنهج 
الشؤون الدينية. عدد األسئلة عشرين أسئلة ادلرتبة من األسهل إذل األصعب. 

عرف الباحثة وسيلة تعليم مكروميديا فالش بعد القيام باالختبار القبلي، ت
Macromedia Flash 6  اليت ستستخدمها الباحثة باختصار يوم الثالثاء التاريخ

 . 0925من يوليو  26
، تقوم 0925من يوليو  26يف اللقاء الثاين يوم الثالثاء التاريخ   

لساعة الباحثة باالختبار البعدي عند طلبة الصف السابع التكنولوجيا طوال ا
والنصف. عملية التعليم تبدأ بعرض وسيلة التعليم مكروميديا فالش 

Macromedia Flash 6  لًتقية استيالء ادلفردات يف مهارة القراءة. تعطي
الباحثة مادة تعليم اللغة العربية باستخدام تلك الوسيلة حوارل الساعة. 

ون يف مشاركة استجابة الطلبة أثناء التعليم متحمسون. ىم مسرورون ومتحمس
 Macromediaعملية التعليم. ىذا بسبب وسيلة التعليم مكروميديا فالش 

Flash 6  .ويف لًتقية استيالء ادلفردات يف مهارة القراءة جذابة وغَت سئيمة
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دقيقة باألسئلة  19التعليم، تقوم الباحثة باالختبار البعدي حوارل  هناية
 مأخوذة من الوسيلة. 

بار القبلي واالختبار البعدي، زبول الباحثة أن بعد القيام باالخت  
لًتقية استيالء ادلفردات  Macromedia Flash 6وسيلة تعليم مكروميديا فالش 

يف مهارة القراءة فعالة جدا يف عملية تعليم اللغة العربية. ىذا بدليل بًتاكم 
احثة يف البيانات من نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي اليت ستبحثها الب

 Macromedia Flashادلبحث البعد وىو فعالية وسيلة تعليم مكروميديا فالش 
 ادلفردات يف مهارة القراءة. كفاءةلًتقية   6

 اإلنتاج تقويم .5
ل اإلحياجات وتصميم اإلنتاج وتطوير وبعد ذلك، من ربلي  

تقومي اإلنتاج. انطالقا من البيانات ادلوجودة  ياإلنتاج وصلريبة اإلنتاج اآلخرة ى
صطفى ادليف عملية تصديق اإلنتاج إذل اخلرباء )مساحة الدكتور ساليت تشَت يف 

ادلاجستَت ومساحة الدكتور توفق الرمحن ادلاجستَت(، أن الوسيلة التعليمية الذي 
سيلة الباحثة ربتاج إذل التعديل والتصحيح. فقامت الباحثة بتحسُت الو  صمم

التعليمية الىتمام األشياء اليت قيم اخلرباء، حىت ذبعل الوسيلة التعليمية أحسن 
 وأجذب وأسهل للتالميذ يف الفهم عند عملية التعليم.

ئج اإلنتاج، فنالت افقامت الباحثة بتعديل وتصحيح من نت  
 واقًتاحات اخلرباء، وىي كما يلي:الباحثة تعليقات 

 2.1اجلدول 
 من اخلطيئات يف رلال قواعد اللغةتعديل وتصحيح 

 التصحيح خلطأ
 قسم األمن كتا بة "بو اب"
 عامل كتا بة "خادم"
 بائع كتا بة "باقع"
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 تلميذ كتا بة "طالب"
 رئيس ادلكتبة كتا بة "آمُت ادلكتبة"
 الصورة "قسم اآلمن"

 
 

 

 الصورة "سائق"

 
 

 

خبَت يف رلال قواعد اللغة أما نتائج تقومي اإلنتاج من االستبانة من  
حىت  0:19يف الساعة  0925يونيو  0العربية. قانت الباحثة يوم اجلموعة، 

مساء  يف مركز اللغة )القاعد ج(. أما نتائج تقومي اإلنتاج من االستبانة  1:99
  مواد التعليمية، البيان اآليت:من خبَت
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 2.2اجلدول 
 قواعد اللغةنتائج االستبانة من خبَت يف رلال 

 صطفى ادلاجستَت(ادل)الدكتور احلاج سيف 

 بنود التقويم الرقم
 نتيجة التقويم

 النتيجة
المعدل 
 الدرجة المؤى

مناسبة استخدام )نوع  2
احلرف ومقداره( يف بررلة 

Macromedia Flash 6 
 جيد 69% 2

وادلوقع  templateمناسبة  0
 Macromediaيف بررلة 

Flash 6 
 جيد 69% 2

الصورة والعرض  1
ادلستخدمة ذبذب رغبة 

 الطلبة
 جيد 69% 2

مناسبة نوع اللون  2
ادلستخدم يف بررلة 

Macromedia Flash 6 
 جيد 69% 2

وضوح تأثَت الصوت  3
ادلستخدم يف بررلة 

Macromedia Flash 6 
 جيد 69% 2

يستطيع الطلبة استخدام  4
 Macromediaوسيلة 

Flash 6 بالسهولة 
 جيد 69% 2
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مضغط األمر يف الوسيلة  5
يقوم بوظيفتو كما 

 ادلرغوب
 جيد جدا 299% 3

دقة وضع القائمة  6
الرئيسية يف وسيلة 

Macromedia Flash 6 
 جيد 69% 2

اختيار ادلساد مناسب  7
 جيد %69 2 هبدف التعليم

كتابة اذلدف جبملة  29
 جيد %69 2 واضحة ودقة

عرض ادلادة يف  22
Macromedia Flash 6 

يستخدم لغة الدقة 
 والواضحة

 جيد 69% 2

ادلادة ادلعروضة كاملة  20
 جيد جدا %299 3 ومناسبة دبادة ادلفردات

األمثلة ادلعروضة يف ادلادة  21
كثَتة ومناسبة دبوضوع 

 ادلفردات
 جيد 69% 2

استخدام وسيلة  22
Macromedia Flash 6 

ذبذب اىتمام الطلبة يف 
 تعليم ادلفردات

 جيد 69% 2

 جيد جدا Macromedia 3 299%وسيلة  23
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Flash 6  تسهل الطلبة
لنيل ىدف تعليم 

 ادلفردات
تصنيف وسيلة  24

Macromedia Flash 6 
 بالعرض اجلذاب

 جيد 69% 2

تصنيف وسيلة  25
Macromedia Flash 6 

تناسب بتطوير العلم 
 وادلعرفة والتكنولوجيا

 جيد جدا 299% 3

ادلعروضة ظلط التدربات  26
 مناسب هبدف التعليم

 جيد 69% 2

ظلط التدريبات ادلعروضة  27
 جيد %69 2 متنوعة

أداة التقومي ادلستخدمة  09
تستطيع قياس استطاعة 

 الطلبة يف فهم دلفردات
 جيد 69% 2

 جيد %84 84 المجموع
 

أما الطريقة ادلستتخدمة لتحليل البيانات من نتائج االستبانة اليت وزرعتها   
 صطفى ادلاجستَت ىي برمز:ادل سيفإذل الدكتور احلاج  

 نتيجة من ادلعدل ادلعؤى     نسبة اجلواب =
 مجلة مستجيب    

 2469نسبة اجلوب = 
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     09 
         =62% 
وفقا ذلذا اجلدوال، فالنتيجة عن تصديق الوسيلة التعليمية إذل خبَت  

و عرض  ". ".مستوى "جيد% وىي على 62قواعد اللغة يبلغ إذل نسبة مؤية 
 معقول. 6البيانات أن وسيلة التعليمية باستخدام مكروميديا فالش 

 فالثاين، تعديل وتصحيح من اخلطيئات يف رلال تصميم الوسيلة التعليمية.
 293اجلدوال 

 تعديل وتصحيح من اخلطيئات يف رلال تصميم الوسائل التعليمية
 التصحيح خلطأ
- - 

أما نتائج تقومي األنتاج من االستبانة من خبَت يف رلال تصميم الوسيلة  
يف الساعة  0925يونيو  3التعليمية. قامت الباحثة يوم الثالثاء ويوم اإلثنُت، 

أما نتائج من االستبانة . معمل التعليم ادلصغَتصباحا يف  29:19حىت  29:99
 ان اآليت:لوسيلة التعليمية، البيمن خبَت يف رلال تصميم ا

 2.4اجلدول 
 نتائج االستبانة من خبَت يف رلال تصميم التعليمية

 )الدكتور احلاج توفق الرمحن ادلاجستَت(

 بنود التقويم الرقم
 نتيجة التقويم

المعدل  النتيجة
 المؤى

 الدرجة

مناسبة استخدام )نوع  2
احلرف ومقداره( يف بررلة 

Macromedia Flash 6 

 جيد 69% 2

 جيد %69 2وادلوقع يف  templateمناسبة  0
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 Macromedia Flashبررلة 
6 

الصورة والعرض ادلستخدمة  1
 ذبذب رغبة الطلبة

 جيد 69% 2

مناسبة نوع اللون ادلستخدم  2
 Macromediaيف بررلة 

Flash 6 

 جيد 69% 2

وضوح تأثَت الصوت  3
ادلستخدم يف بررلة 

Macromedia Flash 6 

 جيد جدا 299% 3

يستطيع الطلبة استخدام  4
 Macromedia Flashوسيلة 

 بالسهولة 6

 جيد 69% 2

مضغط األمر يف الوسيلة  5
 يقوم بوظيفتو كما ادلرغوب

 جيد 69% 2

دقة وضع القائمة الرئيسية  6
 Macromediaيف وسيلة 

Flash 6 

 جيد حدا 299% 3

اختيار ادلساد مناسب  7
 هبدف التعليم

 جيد 69% 2

اذلدف جبملة واضحة كتابة  29
 ودقة

 جيد 69% 2

عرض ادلادة يف  22
Macromedia Flash 6 

 جيد جدا 299% 3
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يستخدم لغة الدقة 
 والواضحة

ادلادة ادلعروضة كاملة  20
 ومناسبة دبادة ادلفردات

 جيد جدا 299% 3

األمثلة ادلعروضة يف ادلادة   21
كثَتة ومناسبة دبوضوع 

 ادلفردات

 جيد 69% 2

استخدام وسيلة  22
Macromedia Flash 6 

ذبذب اىتمام الطلبة يف 
 تعليم ادلفردات

 جيد 69% 2

 Macromedia Flashوسيلة  23
تسهل الطلبة لنيل ىدف  6

 تعليم ادلفردات

 جيد  69% 2

تصنيف وسيلة  24
Macromedia Flash 6 

 بالعرض اجلذاب

 جيد 69% 2

تصنيف وسيلة  25
Macromedia Flash 6 

تناسب بتطوير العلم 
 وادلعرفة والتكنولوجيا

 جيد جدا 299% 3

ظلط التدربات ادلعروضة  26
 مناسب هبدف التعليم

 جيد 69% 2

 جيد %69 2ظلط التدريبات ادلعروضة  27
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متنوعة أداة التقومي 
ادلستخدمة تستطيع قياس 
استطاعة الطلبة يف فهم 

 دلفردات
 جيد 69% 2  09

 جدا جيد %80 80 المجموع
 

أما الطريقة ادلستخدمة لتحليل البيانات من نتائج االستبانة اليت وزعتها  
 إذل الدكتور توفق الرمحن ادلاجستَت ىي برمز:

 نتيجة من ادلعدل ادلعؤى     نسبة اجلواب =
 مجلة مستجيب    

 2599نسبة اجلوب = 
     09 
         =63% 
تصديق الوسيلة التعليمية إذل خبَت قواعد وفقا ذلذا اجلدول، فالنتيجة عن  

عرض  و ".% وىي على مستوى "جيد جدا63اللغة يبلغ إذل نسبة مئوية 
 معقول. 6البيانات أن وسيلة التعليمية باستخدام مكروميديا فالش 

 فالثالث، نتائج من االستبانة من التالميذ
حىت  22:29، يف الساعة 0925يوليو  26قامت الباحثة يوم الثالثاء 

مدرسة ادلتوسط اإلسالمية احلكومية  ITصباحا يف الصف األل  22:39
 فروبولينجو. أما نتائج من االيتبانة من التالميذ يف ىذا اجلدول اآليت:
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 295اجلدول 
 ITنتائج االستبانة من التالميذ يف الصف األول 

بنود رقم 
 التقريبات

 الكمية البيان
المائوية 

)%( 
العدد 
 السفلى

العدد 
 لألعلى

2 

 %47 00 موافق جدا

12 % 47% 
 %12 29 موافق

 - - غَت ادلوافق
غَت ادلوافق 

 جدا
- - 

0 

 %31 25 موافق جدا

25% 31% 
 %25 23 موافق

 - - غَت ادلوافق
غَت ادلوافق 

 - - جدا

1 

 %31 25 جداموافق 

25% 31% 
 %25 23 موافق

 - - غَت ادلوافق
غَت ادلوافق 

 - - جدا

2 

 %41 09 موافق جدا

15% 41% 
 %15 20 موافق

 - - غَت ادلوافق
غَت ادلوافق 

 - - جدا
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3 

 %21 22 موافق جدا

21% 35% 
 %35 26 موافق

 - - غَت ادلوافق
غَت ادلوافق 

 - - جدا

4 

 %37 27 موافق جدا

22% 37% 
 %22 21 موافق

 - - غَت ادلوافق
غَت ادلوافق 

 - - جدا

5 

 %22 22 موافق جدا

22% 34% 
 %34 26 موافق

 - - غَت ادلوافق
غَت ادلوافق 

 - - جدا

6 

 %37 27 موافق جدا

22% 37% 
 %22 21 موافق

 - - غَت ادلوافق
ادلوافق غَت 

 - - جدا

7 

 %39 24 موافق جدا

39% 39% 
 %39 24 موافق

 - - غَت ادلوافق
 - -غَت ادلوافق 
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 جدا

29 

 %37 27 موافق جدا

22% 37% 

 %22 21 موافق
غَت ادلوافق 

 - - جدا

غَت ادلوافق 
 - - جدا

 %575 %422 المجموع

 %1586 %1315 المتوسط
 %299×2694: 2126التيجة =

 =85% 
مهارة  كفاءةنتيجة استجابة التالميذ لًتقية  من البيانات السابقة عرفنا أن  

%. 69يبلغ  6كروميديا فالش دب وسائل تعليم ادلفرداتالقراءة باستخدام 
ص الباحثة أن خل%. فت299-%45معاير نتيجة االستبانة فيكون  نظرا إذل

. ألهنا يناسب ممتازعلى مستوى  ITاستجابات التالميذ يف الصف األول 
 على اجلدول ادلعاير اآلتية:

 اجلدول ادلعاير االستبانات من التالميذ

 نسبة مئوية )%( ادلستوى رقم
 %299-%45 شلتاز 2
 %44-%21 متوسط 0
 %11-%9 فاشل 1
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  8 شميديا فالمكرو باستخدام  وسائل تعليم المفرداتمن الثاني: فعالية  المبحث
 المتوسطة الحكومية فربولينجو في المدرسة مهارة القراءة كفاءةلترقية  

لًتقية   6مكروميديا فالش باستخدام  وسائل تعليم ادلفرداتدلعرفة فعالية من  
ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية فروبولنجو يف العام الدراس  يف ادلدرسةمهارة القراءة  كفاءة

تلميذا لتجربة ىذه  10وىم  IT. فالباحثة تستخدم الصف األول 0924-0925
 الوسيلة ويعمل االختبار القبلي واالختبار البعدي، فتستخدم الباحثة بالرموز:

    
𝒹ℳ

√
    

      

 

 :البيانات
𝒹ℳ  :البعدي واخلتبار االختبار قبل ما مرحلة يف اخلالفات متوسط 

 التوارل اضلراف:    
 الًتبيعية االضلرافات عدد:   

العينة يف ادلوضوعات:  

    ػلدده:  

 وأما خطوات حسبها وىي كما يلي: 
 (Ha( والفرض البديل )Hoتقدم الفرض الصفر ) (1

Ho =  ادلفردات التالميذ  كفاءةغَت فعال لًتقية   6الوسيلة مكروميديا فالش
 يف مهارة القراءة

H1 =  ادلفردات التالميذ يف  كفاءةفعال لًتقية   6الوسيلة مكروميديا فالش
 مهارة القراءة
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 يطلب عن ادلتوسط ومعاير اإلضلراف كما يف الصفحة التالية (2
 2.7اجلدول 

 ITالفروق بُت نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي لصف األول 
االختبار  الرقم

 ( القبلي)
االختبار 
 ( البعدي)

d dالفروق/
2        

2 3،3 6،3 1 7 9،723 9،671903 
0 3،03 5،03 0 2 9،333- 9،991903 
1 5 7 0 2 9،333- 9،991903 
2 6،3 7،3 2 2 2،933- 2،221903 

3 3 5،3 0،3 4،03 9،223 9،276903 

4 3،3 6 0،3 4،03 9،223 9،276903 
5 6 7،3 2،3 0،03 9،333- 9،196903 
6 3 5،3 0،3 4،03 9،223 9،276903 
7 3 6،3 1،3 20،03 2،223 0،966903 

29 4،3 5 9،3 9،03 2،333- 0،227903 
22 2 5 1 7 9،723 9،671903 
20 4 6 0 2 9،933- 9،991903 
21 3 5،3 0،3 4،03 9،223 9،276903 
22 3،3 5،3 0 2 9،933- 9،991903 
23 4،3 6 2،3 0،03 9،333- 9،196903 
24 4 6،3 0،3 4،03 9،223 9،276903 
25 5 6،3 2،3 0،03 9،333- 9،196903 
26 4 6،3 0،3 4،03 9،223 9،276903 
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27 6،03 7،3 2،03 2،3403 9،693- 9،426903 
09 6 7،3 2،3 0،03 9،333- 9،196903 
02 3،53 6 0،03 3،9403 9،273 9،916903 
00 2 4،3 0،3 4،03 9،223 9،276903 
01 5،53 7 2،03 2،3403 9،693- 9،426903 
02 4 6 0 2 9،933- 9،991903 
03 5 6،3 2،3 0،03 9،333- 9،196903 
04 3 5 0 2 9،933- 9،991903 
05 4 6،3 0،3 4،03 9،223 9،276903 
06 5 6،3 2،3 0،03 9،333- 9،196903 
07 4،3 6 2،3 0،03 9،333- 9،196903 
19 2،3 5،3 1 7 9،723 9،671903 
12 3 5 0 2 9،933- 9،991903 
10 3،3 6 0،3 4،03 9،223 9،276903 

 21،3706 -2،92 226،4653 43،53 037،03 271،3 مجموع
 9،202553 -9،91234 2،424262 0،933 6،292 4،924 المتوسط

 6،292= (  من ىذا اجلدول عرف أن ادلتوسط لنتيجة االختبار البعدي)
 نتيجة بُت الفروق ورلموعة 4،942= (  )القبلي االختبار لتنيجة وادلتوسط
 الفروف من طسوادلتو  43،53= (   ) البعدي االختبار ونتيجة القبلي االختبار

ورلموع  0،933= ( 𝒹ℳ) البعدي االختبار ونتيجة القبلي االختبار نتيجة بُت
=       مربع الفروق بُت نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار البعدي 

 :كمايلي    قيمة فنتيجة 10=  ( ، وعدد العينة يف االختبار )21،3706
    

𝒹ℳ

√
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0،933

√
21،3706

10  10    

 

    
0،933

√
21،3706

770

 

    
0،933

√
21،3706

770

 

    
0،933
9،225

 

    25،342   

 القبلي االختبار يف ادلتوسط أن تعريف أن تستطيع اجلدول، ىذا على بناء
فتعريف أن الفروق بيتما  6،292وادلتوسط يف االختبار البعدي  4،924
 t، وإذا أرادنا احلصول إذل ادلقارنة بينهما فتستعمل الباحثة االختبار 0،933

فتفسر  25،342بالنسبة إذل ىذا  t-testادلستقلة. فتحصل أن قيمة  للمجموعة
 12دد العينة % لع3% فتجد يف درجة 29% و3ىذه القيمة جبدول بالدرجة 

 . 25،342>2،47احملصولة ىي  t-test، فتعرف بادلقرنة بُت 2،47ىي 
( مردود والفرض البديل H0فالفرض ) t-tabelأكرب من قيمة  tألن قيمة 

(2H مقبول. وسنجد ىنا أن تستخدم الوسيلة مكروميديا فالش )لًتقية فعالية  6
 .يف مهارة القراءةادلفردات  كفاءة
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 الخامسالباب 

 ترحاتقصيات والمو نتائج البحث والت

 نتائج البحث -أ
 مت الباحثة:االبيانات السابقة ق ربليلعرض و على بناء 

 كفاءةلًتقية   6مكروميديا فالش  وسائل تعليم ادلفردات باستخدامإن تطوير  .1
 كمايلي:  مهارة القراءة

اإلحتياجات وادلشكالت يف ادلدرسة  حللتيل اإلحتياجات، الباحثة لرب. أ
ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية فروبولينجو. ربليل اإلحتياجات دبقابلة مع 

ربليال من االحتياجات ادلعلمة اللغة العريبة يف الصف األول عن 
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية وادلشكالت ادلوجودة عن الوسيلة التعليمية يف 

 البيان كاآليت:احلكومية فروبولينجو. أما 
 قلة فعالية استخدام وسيلة التعليم داخل الفصل يف تعليم اللغة العربية .1
 الطلبة يف مهارة القراءة كفاءةقلة   .2

احلاجات وادلشكلة ادلطروحية بياهنما السبق،  نتصميم اإلنتاج، إجابة ع. ب
مجعت وصممت الباحثة األشياء احملتاجة قبل التطوير الوسيلة التعليمية 

اخلطوات اليت قامت هبا الباحثة يف بتقدم وإعداد األجهزة والبيانات. 
 تصميم اإلنتاج تعتمد على ربليل االحتياجات من الطلبة كاآلتية: 

 وؽلو. وعلا:صناع مؤشر التعليم وتق. أ
 :ؤشراتادل
ة البسيطة حسب عنصر اللغة تفريق صوت الكلمة ومجلة العبار  .1

 الصحيح
معرفة معٌت الكلمة واجلملة حسب عنصر القاعدة من الكالم  .2

متعلق دبوضوع "التعريف بالنفس، العاملون يف ادلدرسة، أدوات 
 ادلدرسة، ألوان، العنوان، بييت، ومن يوميات األسرة.
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 التقومي:
 ادلسابقة حول نص اجلملة والنص .1
 مجلة   اللغة العربية –ترمجة مجلة اللغة اإلندونيسية  .2
 6تصنيف ادلادة ادلعروضة يف مكروميديا فالش ب. 

مكروميديا  وسائل تعليم ادلفردات باستخدامج. تطوير اإلنتاج، يف تطوير 
ادلطورة من ، اىتمت الباحثة األشياء مهارة القراءة كفاءةلًتقية   6فالش 

( Kementerian Agamaالكتاب التعليمي على وزارة الشؤون الدينية )
خاص يف ادلادة ادلفردات يف مهارة القراءة على أساس تكنولوجيا، وكذلك 

التالميذ يستطيع الدوافع لتعليم  6باستخدام الوسيلة مكروميديا فالش 
حصلت الباحثة  .راءةيف مهارة القادلفردات  كفاءةلًتقية  اللغة العربية خاصة 

 Mari Belajar Bahasaعلى مجع الوسيلة التعليمية غَت ادلطبوعة بالوضوع "

Arab" التعريف بالنفس،  " الذي فيو يتكو من سبعة ادلوضوع منها
العاملون ىف ادلدرسة، األدوات ادلدرسة، األلوان، العنوان، بييت، من يوميات 

 والصور، والصوت. ،كل وحدة تتكون من ادلفردات والقراءة  األسرة.
د. يف ذبربة اإلنتاج من الوسيلة التعليمية، قامت الباحثة باختبار قبلي واختبار 

بدون الوسيلة التعليمية و  ITبعدي وعلى اجملموعُت علا يف الصف األول 
مهارة  كفاءةلًتقية   6مكروميديا فالش باستخدام  تعليم ادلفردات بالوسيلة

 .القراءة
 سيفه. مرحلة األخرة ىي تقومي اإلنتاج إذل خربين علا الدكتور احلاج 

صطفى ادلاجستَت يف رلال قواعد اللغة والدكتور احلاج توفق الرمحن ادل
 ITادلاجستَت يف رلال تصميم الوسيلة التعليمية وإذل التالميذ لصف األول 

 ية فروبولينجو.يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكوم
فعالية  6. أن تعليم مهارة القراءة باستخدمت الوسيلة مكروميديا فالش 0

فتفسر ىذه  25،342بالنسبة إذل ىذا  t-testفتحصل أن قيمة . tباالختبار 
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 12% لعدد العينة 3% فتجد يف درجة 29% و3القيمة جبدول بالدرجة 
. ألن 25،342>2،47احملصولة ىي  t-test، فتعرف بادلقرنة بُت 2،47ىي 

( 2H( مردود والفرض البديل )H0فالفرض ) t-tabelأكرب من قيمة  tقيمة 
لًتقية  فعالية  6مقبول. وسنجد ىنا أن تستخدم الوسيلة مكروميديا فالش 

 .يف مهارة القراءةادلفردات  كفاءة
 توصيات -ب

 التوصية التالية:بناء على العرض ومناقشة البيانات السابقة الباحثة  
 كفاءةلًتقية   6األستاذة الوسيلة مكروكيديا فالش  أن تستعمل ترجو الباحثة  .1

 يف مهارة القراءةادلفردات  كفاءةلًتقية  كأحد االختيار   يف مهارة القراءةادلفردات 
يف مهارة ادلفردات  كفاءةلًتقية  ترجو الباحثة أن تقدم األستاذة الوسيلة التعليمية  .2

لًتقية  ويكثر والتطبيقات والتمرينات لتالميذ حىت يتعودا على تطبيق  القراءة
 يف مهارة القراءةادلفردات  كفاءة

 ترحاتقالم -ج
 بناء على العرض ومناقشة البيانات السابقة تقدم الباحثة ادلقًتحات التالية: 

يف ادلفردات  كفاءةلًتقية   6إن ىذا البحث يهتم بالوسيلة مكروميديا فالش   .1
وأن يصل ىذا البحث يف أوجو أوسع من الوسيلة التعليمية على  مهارة القراءة

 ، وغَتىا.Auto Play ،Movie Maker ،Quiz Creatorأساي 
إن ىذا البحث التطويري قام يف ادلرحلة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية وأن يصل  .2

 حبث يف مرحلة ادلتوسطة اإلسالمية أيضا.
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RESPON/TANGGAPAN PEMBELAJARAN MUFRADAT Untuk 

MENINGKATKAN MAHARAH QIRA’AH Dengan Menggunakan Aplikasi 

Macromedia Flash 8  

“Mari Belajar Bahasa Arab” 

Petunjuk Pengisian Angket 

1. Tulislah Nama Anda 

2. Pilihlah alternatif jawaban yang sesuai menurut saudara/i dari pernyataan yang 

ada dalam angket dengan memberi tanda (√) pada kotak yang telah tersedia. 

3. Mohon mengembalikan angket ini apabila telah selesai diisi 

4. Arti dari masing-masing alternatif adalah: 

SS: Sangat Setuju  S: Setuju 

TS: Tidak Setuju   STS: Sangat Tidak Setuju 

Nama: 

NO Daftar Pernyataan SS S TS STS 

1 Aplikasi “Mengenal Kosa Kata Bahasa Arab” 

memudahkan saya dalam belajar mufradat 

    

2 Saya lebih cepat memahami mufradat setelah 

belajar menggunakan Aplikasi “Mengenal Kosa 

Kata Bahasa Arab” 

    

3 Setelah menggunakan Aplikasi “Mengenal Kosa 

Kata Bahasa Arab”, saya senang belajar 

mufradat 

    

4 Setelah belajar menggunakan Aplikasi 

“Mengenal Kosa Kata Bahasa Arab”, 

pengetahuan mufradat saya semakin bertambah 

    

5 Saya termotivasi mempelajari bahasa Arab 

setelah belajar menggunakan Aplikasi 

“Mengenal Kosa Kata Bahasa Arab” 

    

6 Aplikasi “Mengenal Kosa Kata Bahasa Arab” 

ini sederhana sehingga mudah dipahami 

    

7 Materi Aplikasi “Mengenal Kosa Kata Bahasa 

Arab” relevan dengan kemampuan saudara. 

    

8 Aplikasi “Mengenal Kosa Kata Bahasa Arab” 

sesuai dengan kebutuhan saya dalam bidang 

mufradat 

    

9 Setelah belajar menggunakan Aplikasi 

“Mengenal Kosa Kata Bahasa Arab” saya lebih 

mampu membaca sebuah kalimat atau teks 

bacaan Bahasa Arab 

    

10 Setelah belajar menggunakan Aplikasi 

“Mengenal Kosa Kata Bahasa Arab”, saya lebih 

cepat memahami makna yang terkandung dalam 

sebuah kalimat atau teks bacaan bahasa Arab. 

    

Probolinggo,..................2017 

 

 



 

Draf Wawancara 

Desain Media Pembelajaran Macromedia Flash 8 untuk Meningkatkan 

Kemampuan Mufradat pada Maharah Qiro’ah 

1. Berdasarkan  kurikulum apa yang digunakan dalam pembelajaran 

maharah Qiro’ah  ini? 

2. Bagaimana silabus dan RPPnya? 

3. Apa buku pegangan yang dipakai dalam pembelajaran maharah Qiro’ah 

selama ini? 

4. Apakah siswa merasa kesulitan mempelajari maharah Qiro’ah selama ini? 

5. Apakah kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran bahasa Arab 

khususnya dalam maharah Qiro’ah? 

6. Media pembelajaran apa yang digunakan  dalam pembelajaran bahasa 

Arab khususnya maharah Qiro’ah? 

7. Menurut Anda bagaimana ketertarikan media pembelajaran Macromedia 

Flash 8 untuk Meningkatkan Kemampuan Mufradat pada Maharah 

Qiro’ah? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لًتقية كفائة مهارة القراءة 6ل تعليم ادلفردات باستخدام مكروميديا فالش وسائ

 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 صور عملية التعليم
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