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 إهداء

 

 هللا، رسوؿ على كالسبلـ الصبلة ك العاؼبُت، ربٌ  هلل اغبمد

 بعده ك هبداه اىتدل بدعوتو دعا من ك كصحبو آلو كعلى

 :اجلامعي البحث هذا أهدى

 تسوهراتتك  أمي ،األزىار أزكى تنبت اليت القلب ركضة إىل

أمحد صادقني ودمحم  أيب فبكنا، العلمي مشوارم جعل اٌلذم كالتضحية الرجولة رمز كإىل

 حمفوظ

 حيايت رايحُت إىل الربيئة كالنفوس الرقيقة الطاىرة القلوب كإىل

 دمحم رجيف موايف. كأخي إميال حسن العملية ومفخاح اجلنةأخيت  

 كصبيع أىلي األحباء على دعائهم لنجاحي يف صبيع أمورم كخاصة يف حيايت كتعليمي

 هللا يف أحٌبكم
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 تقدير و شكر
 

 الرحيم الرضبن هللا بسم
 

اغبمد هلل الذم أنزؿ القرآف بلساف عريب مبُت. كالصبلة كالسبلـ على النيب األمُت 
.  كمن اىتدل بسنتو كدعا بدعوتو إىل يـو الدين كعلى آلو كصحبو أصبعُت. أما ملسو هيلع هللا ىلصدمحم 
 بعد.

ضبد هلل كشكرا بو كثناء عليو بعونو سبت الباحثة يف كتابة ىذا البحث اعبامعي 
تطوير مادة قواعد النحو ابستخداـ الوسيلة "تصميم العركض التعليمية ثبلثية ابؼبوضوع " 

". يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الثالثة صبرب (Aurora 3D Presentation)األبعاد" 
الباحثة  أصبل الشكر كالتقدًن كالعرفاف إىل الذين كانوا فضل فإسباـ ىذا البحث كتتقدـ 

 إىل حيز اؼبوجود كمل يبخلوا أحدىم بشيء طلبت، منهم:
اؼباجستَت، مدير جامعة موالان مالك إبراىيم  عبد اغبارساألستاذ الدكتور  ظباحة .ُ

 جاإلسبلمية اغبكومية دباالن
ستَت، عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم جبامعة موالان اؼباج أغس ميموفالدكتور  ظباحة .ِ

 جمالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالن
فبلوءة اغبسنة اؼباجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية  اغباجة الدكتورة ظباحة .ّ

 ججبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالن
َت، اؼبشرؼ الذم يرشدين يف كل مراحل إعداد الدكتور اغباج شهداء اؼباجست ظباحة .ْ

 ىذا البحث منذ بداية حيت االنتهاء علميا كعمليا. من هللا العظيم ثواب كجزاء.
أقدـ بكل الشكر كالتقدًن إىل اؼبدرسُت يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو  كما .ٓ

، فلهم الشكر جاالنالًتبية كالتعليم جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية م
 كالتقدير على ما قدموا من العلـو كاؼبعارؼ كالتشجيع. جزاىم هللا خَت اعبزاء



 ك 
 

أقدـ بكل الشكر كالتقدير للخبَتين كنبا ظباحة األستاذ الدكتور سيف  كما .ٔ
اؼبصطفى اؼباجستَت كاألستاذ الدكتور توفيق الرضبن اؼباجستَت لكل ما قدموا من 

 لتعليقات إلسباـ ىذا البحثاإلرشادات كالتوجيهات كا
أقدـ بكل الشكر كالتقدير إىل معلمة اللغة العربية يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية  كما .ٕ

 صبرب كىي ظباحة زدين علما البكالورايالثالثة اغبكومية 
كختاما، أتقدـ ابلشكر كالتقدير لكل الزمبلء كالزميبلت يف قسم تعليم اللغة العربية   .ٖ

ج. ة كالتعليم جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنكلية علـو الًتبي
 . ابلتوفيق

أسعدكم هللا يف الدارين  َُِٕمت ىذا البحث بعوف هللا كتوفيقو يف شهر يوليو 
كأشكركم جزيل الشكر على اىتمامكم ككرمكم كاالو كيل التوفيق كاؽبداية. كدمتم يف 

 .خدمة العاـ
 

 َُِٕ أكتوبر َُ، جماالن
  الباحثة               

   
 فردا نبة العالية           
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 مسخدلص البحث
"تصميم العركض التعليمية ثبلثية  وسيلةال مادة قواعد النحو ابستخداـ تطوير. َُِٕنبة العالية، فردا. 

البحث اغبكومية الثالثة صبرب.  اإلسبلمية يف اؼبدرسة الثانوية (Aurora 3D Presentation)" األبعاد
اعبامعي. قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية 

 .جاغبكومية ماالن
 اؼبشرؼ : الدكتور اغباج شهداء اؼباجستَت

 وتسيلة الخعليم ب"تصميم العروض الخعليمية ثالثية األبعاد"  ،النحو مادة قواعد الكادلات األتساتسية :
قواعد النحو ىو علم الذم يبحث عن عمل الكلمات كأخَت حركتها، إما إعرااب أك بناء. تعليم 

كلكن كثَتا من التبلميذ الذين يشعركف ابلصعب كاؼبلل يف فهم  النحو ىو عنصر ضركرم يف تعليم اللغة العربية.
ناء على ىذه اؼبشكلة فبلبد لقياـ البحث عن تطوير مادة قواعد النحو ابستخداـ الوسيلة قواعد النحو. ب

هم يف ؾباؿ التعليم كوسيلة لدعم عملية مدكر  لوالتكنولوجيا التعليمية ؼبساعدهتم يف فهمو. كما عرفنا أف 
 .مالتعل

وسيلة "تصميم كيف تطوير مادة قواعد النحو ابستخداـ ال( ُأسئلة البحث فيو ربتوم على )
يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الثالثة  (Aurora 3D Presentation)العركض التعليمية ثبلثية األبعاد" 

ما مواصفات مادة قواعد النحو ابستخداـ الوسيلة "تصميم العركض التعليمية ثبلثية األبعاد" ( ِ) صبرب؟
(Aurora 3D Presentation) ؟. كأما الوسيلة ىذه ما فعالية استخداـ مادة قواعد النحو ابستخداـ (ّ)؟

كصف كيفية تطوير مادة قواعد النحو ابستخداـ الوسيلة "تصميم العركض ( ُأىداؼ البحث منها : )
( ِ) يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الثالثة صبرب. (Aurora 3D Presentation)التعليمية ثبلثية األبعاد" 

. طريقة البحث اؼبستخدمة التعليمىذه مادة معرفة فعالية استخداـ ( ك ّمادة قواعد النحو )كصف مواصفات 
ىي حبث كتطوير. ؾبتمعة البحث ىي التبلميذ من الصف األكؿ يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الثالثة 

يذا. أما أدكات البحث اؼبستخدمة ىي صبرب. كعينتها الفصل األكؿ من قسم الديٍت كىو من أربعوف تلم
 االختبارات )االختبار القبلي كاالختبار البعدم( كاالستباانت )للتبلميذ كاؼبعلمة كاػبرباء(.

اليت تتكوف من طبس  ADDIE( تطوير ىذه الوسيلة ابستخداـ مبوذج ُ)نتائج ىذا البحث ىي: 
، تبلميذكال ةاؼبعلمرئيس ك ن خبلؿ اؼبقاببلت مع االحتياجات كاؼبشاكل م ةلل الباحثربمراحل: أ. التحليل، 

، ج.  (Aurora 3D Presentation)مادة قواعد النحو ابستخداـ اؼبنتج يعٌت  ةب. التصميم، صمم الباحث
. التقوًن، تصديق اؼبنتج إىل ق بتجربة اؼبنتج، ةالباحث تالتطوير، يعٍت مرحلة تطوير اؼبنتج، د. التطبيق، قام

( ّكاؼبزااي كالنقائص اليت ـبتلفة ابؼبواد التعليمية األخرل. ) واصفاتاؼبؽبا مادة قواعد النحو  ىذه( ِ)اػبرباء. 
 ِْٗ،ِ%( ُ) t tableأكرب من  َُ،َُتبلغ  t tesنتيجة أثبتت فعاليتها. ىذه مادة قواعد النحو استخداـ 

 .فعاؿ يمالتعلمادة كإثبات أف استخداـ ىذه  .ٖٔٔ،ُ%(ٓك )
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ABSTRACT 

 

Himmatul Aliyah, Varda. 2017. Development of Teaching Materials for Qowaid 

Nahwu Using Aurora 3D Presentation at Public Islamic Senior High 

School 3 Jember. Thesis. Department of Arabic Education. Faculty 

of Tarbiyah and Teacher Training. Maulana Malik Ibrahim State 

Islamic University of Malang. 

Advisor : Dr. H. Syuhadak M. A 

Key words : Teaching materials of Qowaid Nahwu, Media Aurora 3D 

Presentation 

Qowaid Nahwu is study of the words position in the sentence and the 

vowels, either changed (i'rab) or steady (bina’). Qowaid Nahwu in Arabic 

learning is very important. But many students still find it difficult to understand 

and get bored. Because of it, very necessary to conduct research to make an 

instructional media for helping students in understanding Qowaid Nahwu. As is is 

known that technology plays an important role in education as a means to support 

the learning process 

Formulation of the problem in this study include: (1) how to develop the 

teaching materials using Aurora 3D Presentation at Public Islamic Senior High 

School 3 Jember? (2) what the specification this teaching materials? and (3) how 

the effectiveness of this teaching materials for Qowaid Nahwu lesson?. Whereas 

the purposes of the study are to: (1) know how to develop the teaching materials 

using Aurora 3D Presentation at Public Islamic Senior High School 3 Jember (2) 

describe the specification of  this teaching materials and (3) analyse the 

effectiveness of this teaching materials for Qowaid Nahwu lesson. The method is 

used in this research is R & D (Research and Development). With the population 

all of 10
th

 grade students in Public Islamic Senior High School 3 Jember and the 

samples from 10
th

 grade students of  IAGA (40 students). And  the research 

instruments are used sach as test (pre-test and post-test) and questionnaires (for 

students, teacher and experts test products).  

The results of this research are: 1) Development of teaching materials 

using the ADDIE model consisting of five stages: a. Analysis, the analysis of 

needs and problems through observation and interviews with head master, teacher 

and students, b. Design, the researcher design product in the form of learning 

media based Aurora 3D Presentation, c. Development, the stage of product 

development, d. Implementation, the researcher conducted product trial, and e. 

Evaluation, the researcher measure the validity of the product to the experts. 2) 

Development of this teaching materials based on Aurora 3D Presentation in 

learning Qowaid Nahwu has several specifications, superiorities and infirmities 

which different with the others. 3) The use of this teaching materials media is 

fairly effective, proven of the t test value 10,01 is greater than the t table value 

(1%) 2,429 and (5%) 1,686. 
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ABSTRAK 

Himmatul Aliyah, Varda. 2017. Pengembangan Bahan Ajar Qowaid Nahwu 

Menggunakan Aurora 3D Presentation di Madrasah Aliyah Negeri 3 

Jember. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana 

Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing Dr. H. Syuhadak M. A 

Kata Kunci : Bahan ajar Qowaid Nahwu, Media Aurora 3D Presentation  

Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang jabatan kata dalam 

kalimat dan harakat akhirnya, baik berubah (i'rab) atau tetap (bina). Pembelajaran 

ilmu Nahwu dalam pembelajaran Bahasa Arab sangatlah penting. Tetapi banyak 

siswa yang masih merasa kesulitan dan bosan dalam memahami nahwu. 

Berangkat dari permasalahan ini, maka sangat perlu melakukan penelitian untuk 

membuat pengembangan media guna membantu siswa dalam memahami nahwu. 

Seperti yang telah diketahui bahwa teknologi memiliki peranan penting dalam 

bidang pendidikan yakni sebagai saran pendukung dalam proses pembelajaran. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana 

mengembangkan bahan ajar Qowaid Nahwu menggunakan media Aurora 3D 

Presentation di MAN 3 Jember? (2) apa spesifikasi bahan ajar Qowaid Nahwu 

yang telah dikembangkan? dan (3) bagaimana efektivitasnya dalam pembelajaran 

Qowaid Nahwu?. Sementara tujuan penelitian yaitu: (1) mengetahui cara 

mengembangkan bahan ajar Qowaid Nahwu menggunakan media Aurora 3D 

Presentation di MAN 3 Jember (2) mengetahui spesifikasi bahan ajar Qowaid 

Nahwu yang telah dikembangkan dan (3) menganalisis efektivitasnya dalam 

pembelajaran Qowaid Nahwu. Sedangkan, metode penelitian berupa R & D 

(Research and Development). Populasinya siswa MAN 3 Jember dengan sampel 

kelas X IAGA yang berjumlah 40 orang. Adapun instrumen penelitian yang 

dipakai yaitu berupa tes (pre-tes dan post-tes) dan angket (untuk siswa, guru dan 

uji ahli produk). 

Hasil penelitian menunjukkan (1) pengembangan bahan ajar Qowaid 

Nahwu menggunakan model ADDIE yang terdiri dari lima tahapan: a. analisis, 

peneliti melakukan analisis kebutuhan dan permasalahan melalui wawancara 

dengan kepala sekolah, guru dan beberapa siswa, b. desain,  peneliti mendesain 

produk yakni materi tentang Qowaid Nahwu, c. pengembangan, tahapan 

pengembangan produk, d. penerapan, peneliti melakukan uji coba produk, e. 

evaluasi, validasi produk oleh para ahli (2) pengembangan bahan ajar Qowaid 

Nahwu menggunakan Aurora 3D Presentation memiliki spesifikasi, kelebihan 

dan kekurangan yang berbeda dengan bahan ajar lainnya (3) penggunaan bahan 

ajar yang telah dikembangkan terbukti efektif. Dilihat dari nilai t tes hitung 

sebesar 10,01 lebih besar dibandingkan dengan nilai t table (1%) sebesar 2,429 

dan (5%) sebesar 1,686. 
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 داولاجل قائمة
 
 الدراسات السابقة   ٕ.ُ دكؿاعب
 نتيجة االستبانة للخرباء كاؼبعلمة اللغة العربية كالتبلميذ   ُ.ٕ.ّ دكؿاعب

 اتريخ اؼبدرسة    ُ.ُ.ْاعبدكؿ 
 الرئيسوف   ِ.ُ.ْاعبدكؿ 
 اؼبدرسوف   ّ.ُ.ْاعبدكؿ 
 البياانت لداللة على اؼبنهج الدراسي   ُ.ِ.ْاعبدكؿ 
 أداة تقوًن اؼبنتج من اػبرباء    ُ.ٓ.ْاعبدكؿ 
 اػبطيئات يف اؼبواد التعليمية   ِ.ٓ.ْاعبدكؿ 
 تعديل كتصحيح اػبطيئات يف ؾباؿ اؼبواد التعليمية   ّ.ٓ.ْاعبدكؿ 
 معاير تقوًن اؼبنتج   ْ.ٓ.ْاعبدكؿ 
 كسيلة التعليمات يف ؾباؿ تعديل كتصحيح اػبطيئ   ٓ.ٓ.ْاعبدكؿ 
 ؾباؿ كسيلة التعليمَت أداة تقوًن اؼبنتج من خب   ٔ.ٓ.ْاعبدكؿ 
 معلمة اللغة العربيةأداة تقوًن اؼبنتج من    ٕ.ٓ.ْاعبدكؿ 
 تبلميذ الصف األكؿ قسم الديٍتأداة تقوًن اؼبنتج من    ٖ.ٓ.ْاعبدكؿ 
 التبلميذتقوًن اؼبنتج من نسبة    ٗ.ٓ.ْاعبدكؿ 
 معيار االستبانة من التبلميذ َُ.ٓ.ْاعبدكؿ 
ترتيب مضموف كسيلة التعليم لعلم النحو ب "تصميم العركض التعليمية   ِ.ْاعبدكؿ 

 (Aurora 3D Presentation)ثبلثية األبعاد" 
 .نتيجة االختبار القبلي كالبعدم للتبلميذ  ّ.ْاعبدكؿ 
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 ادللحقات قائمة

 

"تصميم العركض التعليمية ثبلثية مادة قواعد النحو ابستخداـ الوسيلة  ُ اؼبلحق

 (Aurora 3D Presentation)األبعاد" 

  التعليم ك الًتبية علـو كلية من البحث ستئذافا كرقة ِ اؼبلحق

 كرقة االنتهاء البحث من اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الثالثة صبرب  ّ اؼبلحق

 االختبار القبلي  ْاؼبلحق 

 االختبار البعدم   ٓاؼبلحق 

 االستبانة ػببَت الوسيلة كمنو  ٔاؼبلحق 

 االستبانة ػببَت اؼبادة التعليمية كمنو  ٕ اؼبلحق

 االستبانة ؼبعلمة اللغة العربية يف اؼبدرسة كمنها  ٖ اؼبلحق

 االستبانة للتبلميذ يف الصف األكؿ قسم الديٍت كمنهم  ٗ اؼبلحق

 الصور عند البحث يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الثالثة صبرب َُ اؼبلحق

 الذاتية سَتةال  ُُاؼبلحق 
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 الفصل األول

 ادلقدمة

 

 خلفية البحث .أ 
كالتخاطب كتبادؿ األفكار أساس اغبياة يف اجملتمع ىي اللغة كوسيلة التفاىم 

كاآلراء كاؼبشاعر بل الركن األكؿ يف تقدـ الفكر كارتفاع اغبضارة كاستاع التأليف يف 
تعلم اللغة العربية مهم جدا ألف ىي لغة دين اإلسبلـ. كال  ُميادين العلم كاؼبعرفة.

 شك وبدث ىذا التعلم يف عملية التعليم كالتعلم للغة العربية.
غ ف تبلأيبكن التعلم ىي عملية التواصل يتكوف من ثبلثة عناصر عملية التعليم ك 

منهج االتصاالت أل اؼبعلم كاؼبتكلم أل طالبة كعملية الرسالة يف ىذه اغبالة منها: 
  ِالتعليم كالتعلم ربتاج إىل كسائل التعليم ليكوف عملية االتصاؿ مناسبة كما يرجي.

كاألدكات  الطرائق يكسائل التعليم ىلوسائل دكر مهم. التعلم لتعليم ك يف عملية 
 أك العمليات اؼبستخدمة لنقل رسالة من مصدر الرسالة اليت تقاـ يف عملية التعليم.

اؽبدؼ األساسي من كسيلة التعليم يعٍت تشرب الرسالة أك اؼبعلومات كامبل عند 
ناسب الطلبة. منها: لتسهيل العليم كالتعلم يف الفصل كترقية كفاءة التعليم كحفظ اؼب

استخداـ الوسائل يبكن  بُت الدرس كأىدافو كمساعد يف كثافة الطلبة عند التعليم.
 أف ربسن التفاعل بُت اؼبعلمُت كالطبلب. كلوسائل التعليم دكراف مهماف، منها: 

 
 

                                                           
1
". مصر: دار دراسة التحليلية كموافق تطبيعو يف تعليم اللغة العربية كالدين اإلسبلمي. " ُٖٔٗحسن سليماف.  

 ِّاؼبعرفة. ص: 
2
 Abdul Wahab Rosyidi. 2009. “Media Pembelajaran Bahasa Arab”. Malang: UIN Maliki Press. 

Hal: 25 
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تستخدـ كاألداة التعليمية كاؼبصدر للتعلم. كفيما يتعلق خبلق بيئة مواتية، كىي عامل 

 دد يف قباح التدريس.من العوامل اليت رب
أف يف تطور كسائل التعليم، قبد الًتقية كالتقدـ من كسائل التعليم للغة األجنبية. 
دبركر الزماف تطور التكنولوجيا خاصة يف ؾباؿ التعليمية، استخداـ كثَتا من الوسائل 
التعليمية على ضوء السمعية كالبصرية مثل اغباسوب كاغباسوب احملموؿ كاغباسوب 

لغة من اللغات األجنبية اليت تدرس يف إندكنيسيا  كاؽبواتف احملموؿ.  tabك اللوحي
 .ىي اللغة العربية، لغة العامل كلغة القرآف

استخداـ كسائل يف تعليم اللغة العربية يبدأ من نظرية "أف ؾبمل النسبة الكمية 
 لدم الشخص من اؼبعارؼ كاؼبهارات كاؼبواقف، أكثرىا من خبلؿ اغبواس الرؤية

 كاػبربة، يف حُت أف النصف اآلخر من اغبواس األخرل".
أف تعليم اللغة العربية لو أربع مهارات منها مهارة االستماع كمهارة الكبلـ كمهارة 
القراءة كمهارة الكتابة. كللغة العربية ثبلثة عناصر اللغوية أل مكوانت اللغة تتكوف 

عناصر ىي اؼبادة اغبقيقية اليت من األصوات كاؼبفردات كالًتاكب/القواعد. كىذه ال
تعُت اؼبتعلم على تعلم مهارات اللغة، كمن مل يسيطر عليها ال يتمكن من السيطرة 
على مهارات اللغة دبستوايهتا اؼبتعددة. من عناصر اللغوية ىو القواعد، يقسمها 
بقواعد النحو كالصرؼ. قواعد النحو تبحث عن قوانُت اغبركؼ كالكلمات كاعبمل. 

قواعد الصرؼ تبحث عن التغَتات يف شكل الكلمة إما فعل اؼباضي كإما فعل كأما 
  ّالفعل إىل الفاعل. اغباضر كاؼبستقبا كإما فعل األمر، كتغَت الفعل إىل االسم أك

 
 
 

                                                           
3 Syaiful Mustofa. 2011. “Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif”. Malang: UIN Maliki 

Press. Hal: 92 
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 قواعدأف  الثالثة صبربافًتض بعض طبلب اؼبدرسة الثناكية اغبكومية اإلسبلمية 

النحو صعب لفهم. كانت اؼبشكبلت على األخص قواعد النحو ىي يبتؤل كتاب 
التعليم لعلم النحو ملل بكثرة الكتابة حىت يصبح الطبلب الهبذبوف يف دراستو. 
ابإلضافة إىل ذلك السبب مل تطور الوسيلة التعليمية اؼبستخدمة يف الفصل حىت 

ربية خاصة قواعد النحو. يفكر يشعر الطبلب دبمل كالنعاس كال وببوف اللغة الع
آخر، يف اؼبادة عن  الطبلب أبف اللغة العربية صعبا كوبتاج الوقت الطويل ؼبفهومها.

 االسم كاعبملة االظبية مل تضع اؼبعلمة الوسيلة التعليمية.
كخبلفية اليت مت عرضها, ربتاج الباحثة إىل إجراء دراسة حوؿ تطوير الوسائل 

د النحو. كالباحثة ترغب يف ع الطبلب يف تعلم قواعريك التشجيالتعليمية لتح
 Aurora 3D)"تصميم العركض التعليمية ثبلثية األبعاد" استخداـ الوسيلة التعليمية 

Presentation)  ألف ىذه الوسيلة مناسبة على حالة الطبلب يف ىذه اؼبدرسة
تكوف  كمناسبة بتشويق الطبلب أبىداؼ ليساعد يف عملية التعلم كالتعليم كأف

التعليم فروبة كغَت سعامة، كأف تكوف عملية التعلم كالتعليم اقًتاحات التطوير 
 .الوسائل التعليمية كأدكات االتصاؿ بُت اؼبعلمُت كالطبلب

 Aurora 3D)"تصميم العركض التعليمية ثبلثية األبعاد" ابلوسيلة التعليمية 

Presentation) ، تريد الباحثة أف تطور الوسيلة التعليمية اؼبوجودة لتكوف قادرة
الوسائط اؼبتعددة اليت تستطيع لًتقية مشوؽ الطبلب يف تعليم قواعد النحو. ألنو 

تصميم  الوسيلة النحو ابستخداـ مادة قواعدأتخذ الباحثة اؼبوضوع " تطوير 
يف اؼبدرسة الثانوية   (Aurora 3D Presentation)العركض التعليمية ثبلثية األبعاد 

 اغبكومية الثالثة صبرب".اإلسبلمية 
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 أتسئلة البحث .ب 
 النحو ابستخداـ مادة قواعدتتضح اؼبشكبلت يف ىذه البحث ىي: تطوير 

يف  (Aurora 3D Presentation)"تصميم العركض التعليمية ثبلثية األبعاد"  الوسيلة
الثالثة صبرب. كما يف خلفية البحث تفسر اغبكومية اإلسبلمية اؼبدرسة الثانوية 

 السؤاؿ علي ما يلي:

"تصميم العركض التعليمية  الوسيلة النحو ابستخداـ مادة قواعدكيف تطوير  .ُ
اإلسبلمية يف اؼبدرسة الثانوية  (Aurora 3D Presentation)ثبلثية األبعاد" 

 اغبكومية الثالثة صبرب؟
"تصميم العركض  الوسيلة النحو ابستخداـ مادة قواعد ما مواصفات .ِ

يف اؼبدرسة الثانوية  (Aurora 3D Presentation)التعليمية ثبلثية األبعاد" 
 اغبكومية الثالثة صبرب ؟اإلسبلمية 

"تصميم العركض وسيلة ال ابستخداـ مادة قواعد النحو ما فعالية استخداـ .ّ
ؼبدرسة الثانوية اب (Aurora 3D Presentation)التعليمية ثبلثية األبعاد" 

 اغبكومية الثالثة صبرب؟اإلسبلمية 
 
 أهداف البحث .ج 

أما أىداؼ يف ىذه البحث اليت تريد الباحثة أف ربققها دبناسبة إىل أسئلة 
 البحث فهي كما تلي:
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"تصميم العركض  الوسيلة النحو ابستخداـ مادة قواعدكصف كيفية تطوير  .ُ
يف اؼبدرسة الثانوية  (Aurora 3D Presentation)التعليمية ثبلثية األبعاد" 

 اغبكومية الثالثة صبرب.اإلسبلمية 
"تصميم العركض  الوسيلة النحو ابستخداـ مادة قواعدكصف مواصفات   .ِ

يف اؼبدرسة الثانوية  (Aurora 3D Presentation)التعليمية ثبلثية األبعاد" 
 اغبكومية الثالثة صبرب.اإلسبلمية 

"تصميم العركض وسيلة الستخداـ اب النحومادة قواعد  معرفة فعالية .ّ
يف تطوير مادة قواعد  (Aurora 3D Presentation)التعليمية ثبلثية األبعاد" 

 اغبكومية الثالثة صبرب.اإلسبلمية ؼبدرسة الثانوية اب النحو
 

 فروض البحث .د 

أف مادة قواعد النحو ث اليت تريد الباحثة فهي يف ىذه البح فرضيةأما 
 Aurora 3D)"تصميم العركض التعليمية ثبلثية األبعاد" ستخداـ الوسيلة اب

Presentation)  النحو.قواعد فعاؿ لًتقية كفائة التبلميذ يف تعليم 

 
 أمهية البحث .ه 

أنبية البحث على قسمُت كىي األنبية النظرية ك األنبية قسمت الباحثة 
 التطبيقية كما تلي:
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 األنبية النظرية (ُ
تفهم يف اؼبعرفة العملية كخاصة عن ؾباؿ تطوير كسائل سبكن أف  ( أ

 التعليمية.
للتعرؼ علي تصميم كسائل التعليمية للغة العربية ابستخداـ برانمج  ( ب

 .(Aurora 3D Presentation)"تصميم العركض التعليمية ثبلثية األبعاد" 
 األنبية التطبيقية (ِ

 للباحثة ( أ
عن كيفية تصميم  يكوف ىذا البحث كسيلة مهمة الرتفاع اؼبعرفة

كسيلة التعليم كتشديد أفكار الباحثة يف ربليل الدراسة كربتار مدخلها 
كتسديد مشكبلت الًتبوية. كلتدريب كفاءة حل اؼبشكبلت ابلعلـو 

 النظرية.
 للجامعة  ( ب

يكوف ىذا البحث من اؼبواد اؼبرجعية يف اػبتيار كسائل تعليم اللغة 
 كتصميمها.العربية اؼبناسبة ككيف تطويرىا 

 للمدرسة ( ج
يكوف ىذا البحث من اؼبواد اؼبرجعية يف اػبتيار كسائل تعليم اللغة 

 العربية اؼبناسبة ككيف تطويرىا كتصميمها.
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 للمدرس ( د

يكوف ىذا البحث من اؼبواد اؼبرجعية يف ازداد معرفة يف اختيار 
كسائل التعليم اؼبناسب لتطبيق يف تدريس اللغة العربية كلتسهيل فهم 

 الطبلب عند تعليم اللغة العربية.
 ق(  للطلبة

تركيب ىذا البحث من اؼبواد اؼبرجعية يف تزديد اؼبعرفة عن كسائل 
التعليم كتسهيل الطلبة يف اختيار كسيلة تعليم اللغة اؼبناسبة أل اللغة 

 العربية عند كدىم.
 للقارئ ( ك

يكوف ىذا البحث اؼبساعد كتوسيع معارؼ القارئ كالطبلب عن 
"تصميم العركض التعليمية ثبلثية فهم اآلالت التعليمية خاصة كسيلة 

 .(Aurora 3D Presentation)األبعاد" 
 

 حدود البحث .و 
 يف ىذا البحث، تريد الباحثة أف ربد موضوع حبثها كما يلي:

 اغبدكد اؼبوضوعة .ُ
 الوسيلة النحو ابستخداـ مادة قواعدحدكد اؼبوضوعة للبحث تتمثل يف تصميم 
أما اؼبادة . (Aurora 3D Presentation)"تصميم العركض التعليمية ثبلثية األبعاد" 

النحوية الىت تفيض الباحثة يف حبثها ىي اعبملة االظبية أل اؼببتدأ كاػبرب. بينما 
 يمية ثبلثية األبعاد"، من كسائل التعليمية زبتار برانمج "تصميم العركض التعل

 

 



ٖ 
 

 

الذم يتظاىر آاثر ثبلثية األبعاد يف مراقباتو. ىذا الربانمج يشبو بباكربوين كلكن 
 كسيم منو.

 اغبدكد اؼبكانية .ِ
أما حدكد اؼبكانية يف ىذا البحث يف صف األكؿ ابؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية 

ذبد اؼبشكبلت التعليمية خصة يف علم النحو اغبكومية الثالثة صبرب. ألف الباحثة 
 عند طبلب صف األكؿ قسم الديٍت فيها.

 اغبدكد الزمانية .ّ
وية لعاـ الدراسي انلبحث علي صف األكؿ يف مرحلة الثاقتصاره الباحثة غبدكد ا

 ( بشهر مايو.َُِٕ/َُِٔ)

 

 الدراتسات السابقة .ز 
ككجدت دراسات معينة لقد قامت الباحثة ابإلطبلع على عدة دراسات سابقة, 

مناسبة يستفاد منها يف جوانب موضوع ىذا البحث، ستعرض الباحثة بعض األمثلة 
 على تلك الدراسات, منها:
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 ٕ.ُاعبدكؿ 

 الدراسات السابقة

الباحث وعنوان  منرة
 البحث

  االخخالفات نخيجة البحث أهداف البحث
 وادلعادالت

. َُِٔسوسيبل.  .ُ
تعليم "تطوير كسيلة 

النحو ابستخداـ 
أندركيد لطلبة قسم 
تعليم اللغة العربية 
ابعبامعة موالان 
مالك إبراىيم 
اإلسبلمية اغبكومية 

 ماالنج."

 

( كصف كيفية يتم ُ)
كسيلة تعليم النحو 
ابستخداـ أندركيد 
لطلبة قسم تعليم اللغة 
العربية جبامعة موالان 
مالك إبراىيم 
اإلسبلمية اغبكومية 

 ماالنج

كصف ما  (ِ)
صبلحية كسيلة تعليم 
النحو ابستخداـ 
أندركيد لطلبة قسم 
تعليم اللغة العربية 
ابعبامعة موالان مالك 
إبراىيم اإلسبلمية 

 اغبكومية ماالنج 

( يتم تطوير الوسيلة ُ)
التعليمية ؼبادة النحو 
ابستخداـ أندركيد، 
حصل الباحث على 
التطبيق ابؼبوضوع 
"نشاط يف علم النحو" 
خبطوات البحث ك 
التطوير عند برغ ك غاؿ 

(Borg and Gall)  ك فيو
 يتكوف من تسع مواد

( صبلحية ىذا ِ)
التطبيق من ربكيم خبَت 

 َٕحصل على اؼبادة 
% دبعيار جيد، ك 
اغباصل من خبَت 
التصميم حصل على 

 اؼبعادالت :

منهج ىذا البحث 
ىو البحث ك 

 Research)التطوير 

and Development) 
كيف ىذا البحث 
لتطوير كسيلة تعليم 

 النحو 
 االختبلفات :

يستخدـ ىذا 
البحث تكييف برغ 

 & Borg)ك غاؿ 

Gall)  كتستخدـ
   ADDIEالباحثة 

كنفد البحث 
ابعبامعة موالان 
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( كصف ما فعالية ّ)
كسيلة تعليم النحو 
ابستخداـ أندركيد 
لطلبة قسم تعليم اللغة 
العربية ابعبامعة موالان 
مالك إبراىيم 

ة اغبكومية اإلسبلمي
 ماالنج

 

 

 

% دبعيار جيد َِٓٗ
 جدا.

( كفعاليتو يف التجربة ّ)
 َُاؼببدئية ربتول على 

طبلب حصل على 
% دبعيار ٔٓ. ِٓ

متوسط كالتجربة اؼبيدانية 
طالبا  َِربتول على 

. ّٗحصل على 
 % دبعيار فبتاز.َٖ

مالك إبراىيم 
اإلسبلمية اغبكومية 

 ماالنج.

حكمة فطرايين.  .ِ
َُِٓ . 

"تطوير الوسيلة 
التعليمية "العجلة 
النحوية" كفعاليتها 
يف تعليم النحو 
ابؼبدرسة سورايبواان 

 الثانوية ماالنق."

 

من أىداؼ البحث 
ىي معرفة كيفية 
تطوير "العجلة 
النحوية" كمعرفة 
اؼبوصافات من 
"العجلة النحوية" عند 
بوؿ ككوؿ كمعرفة 
مدل فعالية استخداـ 
"العجلة النحوية" يف 
تعليم النحو ابؼبدرسة 

( تصميم العجلة ُ)
النحوية حبسب احتياج 
التبلميذ يف تعليم النحو 
عنده بوؿ ككولبلعندىا 
عشر خطوات التصميم. 

( العجلة النحوية ِ)
عندىا اؼبوصفات 

 اعبيدات

( إف استخدـ ّ) 
العجلة النحوية يف تعليم 

 اؼبعادالت :
منهج ىذا البحث 
ىو البحث ك 

 Research)التطوير 

and Development) 
كيف ىذا البحث 
تطوير كسيلة تعليم 

 النحو 
 االختبلفات :

 حصل ىذا البحث
العجلة النحوية  أم 
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سورايبواان الثانوية 
 ماالنق

 

ابؼبدرسة  النحو
سورايبواان الثانوية ماالنج 
يدؿ على ارتفاع الدرجة 
يف تعليم النحو عند 
 التبلميذ كلكن ال 

 يصيل إىل درجة فعالية.

 غَت اإللكًتكنية
كنفد البحث 
ابؼبدرسة سورايبواان 

 الثانوية ماالنق."

أكاتميز اتتيك،  .ّ
َُِّ  

"تعليم اؼبفردات 
ابستخداـ "بوكير 

 بوكين".

 

يهدؼ ىذا البحث 
ليعرؼ عفالية تعليم 
اؼبفردات ابستخداـ 
"بوكير بوكين" يف 
اؼبدرسة الثانوية يف 

 ابسوركاف

 

أف ، ىذا البحثنتيجة 
"بوكير بوكين"  استخداـ

يف مدرسة الثانوية هنضة 
العلماء سوانف غَتم 
ابسوركاف فعالية جدا. 
ينظر إىل الطبلب 
يفهموف كوبفظوف سرعة 
يف تعليم اؼبفردات. 

 ْ، ّٓ=  tكنتيجة 
  أكرب من اعبدكؿ

(table)  ٖٔيعٍت ،ِ 
% ٓكأكرب من درجة  

. ىذا يدؿ ِ، ِْيعٍت 
 الفرضية قدعلى أف 

 

 اؼبعادالت :
منهج ىذا البحث 
ىو البحث ك 

 Research)التطوير 

and Development) 
كيف ىذا البحث 

 يستخدـ التطبيق
"بوكير بوكين" أم  

 اإللكًتكنية.
 االختبلفات :

كيف ىذا البحث 
لتطوير كسيلة تعليم 

 اؼبفردات 
يف كنفد البحث 

 اؼبدرسة الثانوية يف
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 كانت مقبولة.

 

 ابسوركاف

فوجي لستارم،  .ْ
ـ : تطوير َُِّ

كسيلة التعليم علم 
النحو "بباكر 

 بوينت"

 

يهدؼ ىذا البحث  
ؼبعرفة رغبة الطبلب 
يف تعليم علم النحو 
ككذلك أف يعرؼ 
فعالية استخدـ"ابكر 
بوينت" لًتقية رغبة 
الطبلب يف تعليم علم 
النحو يف مدرسة 
"اؽبداية" العالية 

 اإلسبلمية.

 

( إف تطوير كسيلة ُ)
تعليم علم النحو يف  
كتاب األجركمية 
ابستخداـ "بباكر 
بوينت" لطبلب اؼبدرسة 
العالية كسبر شباف مراحل. 

( إف ىذا الربانمج ِ)
فعاؿ لًتقية رغبة 
الطبلب يف تعليم علم 
النحو يف فصل الثاين 
من مدرسة "اؽبداية" 
العالية اإلسبلمية بًتماس 
عاقبوؾ، كذلك ابلنظر 
إىل معدؿ نتيجة 
الستبانة القبلية أم قبل 
استخداـ ابكر بوينت 

كأما اؼبعدؿ  ٖ. َٔىي 
 نتيجة الستبانة البعدية 

 

 اؼبعادالت :

منهج ىذا البحث 
ىو البحث ك 

 Research)التطوير 

and Development) 
كيف ىذا البحث 
تطوير كسيلة تعليم 

 النحو 

 االختبلفات :

يهدؼ ىذا البحث 
ليعرؼ رغبة 

 الطبلب

يف كنفد البحث  
مدرسة "اؽبداية" 

 العالية اإلسبلمية.

 



ُّ 
 

أم بعد استخداـ ابكر 
 ُِ. َٓبوينت ىي 

كىذا دليل يدؿ على أف 
استخداـ "بباكر بوينت" 
فعاؿ لًتقية رغبة 
الطبلب يف تعليم علم 
النحو من مدرسة 
"اؽبداية" العالية 

سبلمية بًتماس اإل
 عاقبوؾ.   

 

 حتديد ادلصطلحات .ح 
ىذا البحث، تقدـ الباحثة ربديد اؼبصطلحات اؼبستخدمة يف عملية البحث يف 

 التطويرم ألجل الدفاع عن اػبطاء أك االختبلؼ يف فهمها, كما يلي:

 كسيلة التعليم .ُ
يبكن أف تقوؿ أبف  (medium)لغة ىي من "الوسيلة"  يمالتعل كسيلةأما 

الوسيلة التعليمية ىي كل أداة يستخدمها اؼبعلم لتحسُت عملية التعليم كتوضيع 
معاىن كلمات اؼبعلم أل لتوضيع اؼبعاىن كشرح األفكلر كتدريب الدارسُت على 
 اؼبهارات كاكتساهبم العادات كتنمية االذباىات كغرس القيم، دكف االعتماد 
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أف الوسائل   ْم على استخداـ األلفاظ كالرموز كاألرقاـ.األساس من جانب اؼبعل
التعليمية استخداـ الرتفاع فعالية عملية التدريس كؼبساعدة اؼبعلم يف تبليغ 

 الدرس.

 مادة التعليم .ِ
مادة التعليم ىو ؾبموعة اػبربات الًتبوية كاغبقائق كاؼبعلومات اليت ترجي 

اد تنميتها عندىم أك اؼبهارات اغبركية تزكيد الطلبة هبا كالذباىات كالقيم اليت ير 
اليت يراد اكتساهبم إايىا هبدؼ ربقيق النمو الشامل اؼبتكامل ؽبم يف ضوء 

 ٓاألىداؼ اؼبقررة يف اؼبنهج.

 قواعد النحو .ّ
كقاؿ الشيخ مصطفى الغبلبيٍت أبف النحو ىو علم تعرؼ هبا أحواؿ 

لعرض ؽبا يف حاؿ  الكلمات العربية من حيث اإلعراب كالبناء أل من حيث ما
فقواعد النحو ىي القائدة ؼبعرفة عن أكاخر الكلمات إعرااب كبناء،   ٔتركيبها.

كاالرتباط الداخلي بينها، كالتأليف بُت ىذه الكلمات يف نسق صويت معُت، 
 كالعبلقة بُت الكلمات يف اعبمل كالوحدات اؼبكوين للعبارات.

 
 

                                                           
 َْ. القاىرة. ص: "سيكولوجية الوسائل تدريس اللغة العربية" .ُُٖٗعبد اجمليد سيد أضبد منصور.  ْ
5
". القاىرة: دار الفكر العريب. ص: مناىج تدريس اللغة العربية ابلتعليم األساسي. "ُٖٗٗ. رشدم أضبد طعيمة 

َِِ 

 ُٔص : . ُ-". مصر: مكتبة النهضة. ططرؽ تعليم اللغة العربية. "ُٕٗٗدمحم عبد القادر أضبد.  ٔ
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 (Aurora 3D Presentation)"تصميم العركض التعليمية ثبلثية األبعاد" برانمج  .ْ

"تصميم العركض ( يستخدـ برانمج َِ: َُِٓقالت خاريسما )
غبصوؿ العرض بثبلثة   (Aurora 3D Presentation)التعليمية ثبلثية األبعاد" 

األبعاد. كيبكن ىذا الربانمج أف وبصل عرض الشرائح الذم ىبتلف دبجموعة 
متنوعة من خيارات جذابة . ؽبذا الربانمج كثَت من أشكاؿ العرض كيبكن أف 

"تصميم العركض التعليمية ثبلثية األبعاد" برانمج  ٕتصنع من القوالب سهولة.
لى صبع الصور كالنصوص كالفيديو كالبياانت، من الربامج اليت لديها القدرة ع

  األداة بثبلثي األبعاد عبذب انتباه الطبلب.

                                                           
7
 T Anggiani (2016). “Kajian tentang Media Pembelajaran, Aurora 3d Presentation, Powerpoint, 

Model Pembelajaran, Problem Based Learning, Belajar dan Pembelajaran, Hasil Belajar, Virus”. 

Skripsi Sarjana pada UnPas Bandung : tidak diterbitkan.hal: 13 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 ادلبحث األول : مادة الخعليم

 مفهوم مادة الخعليم 
عملية أـ زراعية أـ معدنية ىي األداكات  اؼبواد يف صبيع صوارىا سواء كانت

البلزمة لتذىيبها ككضعها موضع االستخداـ الفعلي لتفي دبطلباتو. اؼبادة التعليم ىي 
ؿبتول تعليمي الذم يرغب يف تقديبو للتبلميذ بغرض ربقيق أىداؼ تعليمية معرفية أك 

رأل طعيمة أف  ُ.مهارية أك كججدانية. كىي اؼبضموف الذم يتعلمو التلميذ يف علم ما
اؼبادة التعليم ىي ؾبموعة اػبربات الًتبوية كاغبقائق كاؼبعلومات اليت ترجي تزكيدالطلبة 
هبا كاالذباىات كالقيم اليت يراد تنميتها عندىم أك اؼبهارات اغبركية اليت يراد إكساهبم 

 ِنهج.إايىا هبدؼ ربقيق النمو الشامل اؼبتكامل ؽبم يف ضوء األىداؼ اؼبقررة يف اؼب
 كعرفنا أف مادة التعليم كل اػبربات كاؼبعلومات اليت يبلغها اؼبعلم إىل الطلبة.

  
  عناصر ادلواد الخعليمية 

أف الرغبة ىي موجودة مع اليت تناسب مسؤكليو. اؼبادة التعليمية  Maslowيقوؿ 
 ىي من أنبية عناصر  التعليم عند عملية التعليم، ألف اؼبادة التعليمية اليت تسعى للفهم 

                                                           
مؤسسة الىقف اإلسالمي  ".بهادروس الدورات التدرسية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين  . "ََِّن. عبد الرضب ُ

  ُُُ. ص: ومشروع العربية للسمع
2
". القاىرة: دار الفكر العريب. ص: مناىج تدريس اللغة العربية ابلتعليم األساسي. "ُٖٗٗرشدم أضبد طعيمة.  

َِِ 
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مع الطبلب، كىي تتضمن من : أىداؼ التعليم، الربانمج التعلمي، األكقات احملدد ك 
بغي أف يستطيع لًتقية اؼبواد التعليمية الستخداـ يف أستاذ ينفينبغي التقريب التعليمي. 

عملية كالتعليم. كقبل يهتم بو عن اؼبواد التعليمية لكي اؼبواد التعليمية اؼبرجو يبؤل اؼبعيار 
 أك مواصفات للمواد التعليمية جيد. كعناصر اؼبواد التعليمية األتية: 

 اؼبضموف  .أ 
اؼبادة أك صحة اؼبادة أك التبلـؤ اؼبادة  اؼبضموف يف اؼبواد التعليمية اؼبتعلق بثبات

كعلى أساس القيم الذل يتبع على اجملتمع أكالصعوب. عن الثبات اؼبادة، لًتقية 
اؼبادة، يف اؼبواد التعليمية ينبغي على أساس النظرل كالفكرة التعليم اللغة العلربية ك 

 العلـو اللغة النتيجة من التحقيق يف علـو اللغة العربية كنتيجة من التحقيق يف
العربة. كبصل على أف نوجد الفكرة كالنظرم من الكتب التعليم اللغة العلربية الذين 
يوجدكف يف اؼبكتبة اعبامعة اليت موجودة التعليم اللغة العربية ككبصل على اف نوجد 
نتيجة من التحقيق يف العلـو اللغة العربية من دفتار اليومية أـ ربقيق طبعة على حد 

 لكًتكين.سواء ا
ـ اؼبادة، اؼبادة ىف التعليم اللغة العربية يناصب على القيم ك كأما عن التؤل

 كجب اؼبصمم أف يهتم ىذا العنصر الضررم. ّكأسلوب اغبياة يف بيئة الطلبة.
 صدؽ اؼبستول  .ب 

صدؽ اؼبستول ىو ما يتعلق اب احملتول التعليمي من جوانب كثَتة منها دقة 
ككسعة كالكماؿ احملتول التعليمىي بناء على ضوء اللغة العربية. كصدؽ احملتول يؤثر 
 أاثر عظيما يف تعيُت مقدار احملتول التعليمي. الذل سيستطور بو اؼبدرس مناسب 

                                                           
3
Abdul Hamid. 2008. “Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media Malang”. UIN Malang Press. Hal: 102 
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سي من صدؽ احملتول ىي منهج الدراسي بقدرات كمستول الطلبة. كمعيار األسا
اؼبثاؿ، إذا يستطيع الطبلب ليفهم اؼببتدأ كاػبرب، كاؼبواد التعليمية  ْكخطط الدراسية.

 بكتابة عن تعريف اؼببتدأ ةاػبرب كاؼبثاؿ كالتدريبتها.
 احملتول سبثيل .ج 

 يتضمن ب:ها أف يفهموا عن يستطيعوف حيتاؼبادة التبلميذ  يبثل
 التقدًن منطقية اؼبادة يف .ُ

منطقية اؼبادة يف التقدًن يسهل الطلبة ليفهموف اؼبواد التعليمية كيستطيع 
الطلبة أف يواصل اؼبعلومات قبلو. على سبيل اؼبثاؿ من السهل إىل 

كعلى سبيل اؼبثاؿ يف  ٓالصعب، من العاـ إىل اػباصة كعلى العكس.
ـ فاػبطوة التعليم علم النحو، إذا يستخدـ الطريقة من اػباصة إىل العا

األكىل يعطي األمثلة عن اؼبوضوع الذم درسناه كاػبطوة الثانية يشرح مث 
ىبتم اب اػببلصة أك أيخذ القواعد، حسبما ىذا التعليم التعليم كما نرل 
يف اؼبواد التعليمية النحو الواضح. على حُت ابطريقة من العاـ إىل اػباص 

ة مث شرحا.إذا كل طريقة فاػبطوة األكىل يقرأ أك يكتب القواعد كاألمثل
هبوز يستخدـ يف عملية التعليم بطوؿ مادة ينطق على أحواؿ العملية 

 التعليم كاب غبصوص تطبيق اؼبادة يف التقدًن.
 ترتيب اؼبادة .ِ

تقدًن يف اؼبواد التعليمية ال بد أف ترتيب اؼبادة ليسهل الطلبة يف التعليم 
 كيبارس الًتتيب لتفكَت. على سبيل اؼبثاؿ يف اؼبادة مهارة القراءة، فاػبطوة 
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األكىل بدراسة النصوص كاػبطوط الثانية شرح اؼبفردات الصعب مث يفهم 
 قراءة الًتتيب اؼبادة.  كما نرل يف ىذا التعليم اؼبهارة ال ٔ اإلستيعاب.

 أمثلة كتصوير يف الكتاب .ّ
يف اؼبواد التعليمية ينبغي اف يوفر التصوير كأمثلة يف التقدًن ليسهل كليفهم 

ختيار كتقرير أمثلة اك التعليم. كالطريقة األكىل يف  الطلبة يف عملية التعلم
كالتصوير ىي يصاب التصوير كؼبثلة ليصرح النظرم كهبذب مث النافعة 

 طلبة.ل
 كسيلة التعليم يف الكتاب .ْ

وبسن استعماؿ نوع من الوسائل البصرية يف التعليم اللغة العربية لغَت 
الناطقُت هبا خاصة يف اؼبرحلة األكىل منو، كاف تكوف ىذه الوسائل 
البصرية مصحوبة أبصوات مسجلة. كىذا ىو األساس فيما ندعوه 

اقع األمر بطريقة معينة البصرم الذم ال يرتبيط يف ك  -ابالذباه السمعى
من طرائق تعليم اللغات األجنبية، كغنما يبكن اف توضع اؼبواد السمعية 

 ٕالبصرية كفقا ؼببادئ الطريقة التعليمية اليت نتبناىا يف اؼبواد التعليمية.
 ترتيب شكل منظم كمتسق .ٓ

تقدًن اؼبادة التعليمية بًتتيب كاتساؽ التصميم ليسهل الطلبة يف التعليم 
رس الًتتيب لتفكَت على سبيل اؼبثاؿ من الوحدة األكىل إىل الة حدة كيبا

اآلخر متسواي يف الورقة التدريبات من لوف أـ شكل على حد سواء 
 ٖهبدؼ الطلبة يفهموف ىذه الورؽ التديبات.
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 شرح عن اإلرتباط كفوائد مواد التعليمية .ٔ
التعليمية  يف التعليم يف اؼبواد التعليمية كاجب أف يقيد من فوائد ؼبواد 

كالتعلم هبدؼ ليعرؼ ىل اؼبواد التعليمية يشًتؾ ككتاب األىم الذم 
يستخدـ يف الفصل أك كو سيلة الطلبة لتعليم يف اؼبنزلة أك كو سيلة الطلبة 

 ٗلتعليم اعبماعة.
 اللغة اؼبستخدمة  .د 

اللغة كالكلمة اللغة اؼبستخدمة لًتقية اؼبواد التعليمية متعلق يف اختيار من أنواع 
كاستخداـ اعبملة الفعاؿ مث يف النظاـ الفقرة اؼبفيدة. كاللغة العربية اؼبستخدمة يف 
اؼبواد التعليمية ىي اللغة العربية الفصحى اعبيد يستطيع أف يدفع كحث الطلبة 
لقراءة كيعلموف الواجب اؼبنزيل مث يربزكف عن اؼبعارؼ لتعمقوف يف اؼبوضوع الذين 

  درسناه.
 ويرالتص .ق 

استخداـ التصوير لئلعداد اؼبواد التعليمية الدافع كإلتصالية كمساعدة الطلبة 
ليفهمو اؼبادة يف اؼبواد التعليمية. التصوير اؼبستخدمة يف اؼبواد التعليمية ابستخداـ 

 َُاعبدكؿ كرسم البياين كخطوط بيانية كصور كالرموز كرسم زبطيطي مث ـبطط.
 التعبئة كالتغليف .ك 

غليف يف كتاب التعليم يرتبط على تنظيم كضع معلومات يف كحدة التعبئة كالت
يف ىذا  ُُاؼبتعددة.صفحة مطبوعة ك يشتمل التغليف يف كتاب التعليم الوسائط 

 تنظيم الرقم ك  رسم بياين كتصوير ألىداؼ خاص فقطاستخداـ  البحث يهتم على
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كحدكد اغبركؼ لكى متنوعة كًإبراز اعبنس ك  الصحيح ك متسق كتاب التعليم صبيعان 
آلة الىت يستطيع يف اؼبقدمة أك صفًّ كل حبث أك يف  كاستخداـ يهتم الطبلب
 كغَتىا. تاب التعليم كي يتعلم كل الطبلبآخره، حىت ك

 عناصر اؼبتكاملة  .ز 
عناص اؼبتكاملة لًتقية اؼبواد التعليمية اليت ذبعل عنصرا أساس كتكملة مث 

كعنصرا أساس فس اؼبواد التعليمية وبتول  اختبار من نتيجة التعلم كالتعليم. 
اؼبعلومات كاؼبوضوع األساسي الذين يدرسوف اإىل الطلبة. كعلى كجو عاـ اؼبواد 
التعليمية األساسي ىو اؼبواد التعليمية طبعة. كيف حُت أف عنصرا تكملة يف اؼبواد 

ليمية األساسي التعليمية ىو اؼبعلومات كاؼبوضوع الزائدة البلتى تتعلقوف ابؼبواد التع
أك  ابإلختبار على القدرة الطلبة أك تتكوف من اؼبواد التعليمية طبعة على سبيل 
اؼبثاؿ: اؼبادة كالقراءة كاعبدكؿ كاؼبنهج الدراسي، كأما من دكف الطبعة على سبيل 
اؼبثاؿ : الشريط كالدليل لطلبة كاألساتيذ الذم وبتاج لتعلم كالتعليم تقديبا بوسائل 

تعليم اؼبتنوعة.  كأما من اختبار من نتيجة التعلم كالتعليم ىو البنود السئلة التعلم كال
أك الة دكف اإلختبار الذم استخداـ اإلختبار التكويٍت حوؿ عملية التعلم كالتعليم 

 ُِاللغة العربية كإلختبار النهائي يف آخر التعلم كالتعليم العربية.
 

 تنظيم ادلواد الخعليمية 
 :ُّاؼبواد التعليمية تكوف تنظيم اؼبواد التعليميةيف اختيار كإعداد 
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اؼبواد التعليمية ذبيب أف تتعلق ابؼبعايَت الكفاءة األساسية. اؼبثاؿ : إذا  : العبلقة .ُ
كاف تريد الكفاءة للطبلب وبفظوف حقائق، فااؼبواد التعليمية ذبيب اغبقائق 

 كاؼبواد اغبفظ.
األساسية اليت هبيب أف يقدر الطبلب إذا كاف الكفاية : اؼبواظفة/ اإلستقامة .ِ

اربعة انواع، فاؼبواد التعليمية هبيب أف وبتول أربعة انواع. اؼبواد التعليمية ذبيب 
 الكفاية يف يساعد الطبلب ليقدر الكفاءة.

 

 وتسائل الخعليمادلبحث الثاين : 
 تعريف وتسائل الخعليم 

اآلخرين فإف اؼبشاىد كانت الوسائل منذ القدًن ىي أدات لنقل اؼبعارؼ إىل 
ألم أثر اتراخي خلفتة األجياؿ السبقة من ـبتلف أمم األرض يستطيع اغبكم 
بواسطتو كوسيلة تسجيل حسية على عظمة ـبتلفة كمقدر تقدمهم يف مدارج 

، دبعٌت األكساط (medium)من اللغة البلتينية مديـو  Mediaأتخذ كلمة  ُْاغبضرة.
كالوسيلة. يف اللغة العربية تسمي ابلوسائل صبع من كسيلة ، أف الوسائل ىي الوسيلة 

( أف ُُٕٗ) Gerlach & Elyالىت يرسل هبا الرسالة من اؼبرسل إىل اؼبرسل. كما قاؿ 
الوسيلة ىي الشخص كاؼبادة كاغبادث اليت يساعد الطبلب ؼبعرفة اؼبعلومات كاؼبهارات 

 ُٓكاؼبوقف.
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كسائل التعليم ىي الوسيطة أك رسالة التمهيدية من اؼبرسل إىل اؼبلتقى للرسالة، 
ىي أمر توجيو الرسائل كيبكن أف ربفز األفكار كاؼبشاعر كاعبمهور كذلك لتشجيع 
عملية التعليم كالتعلم يف حد ذاتو. من حيث تكنولوجيا التعليم كسائل التعليم أك اؼبواد  

ليم كالتعلم ىي مكن من اؼبكوانت النظاـ التعليمي من أجل كمصدر يف عملية التع
 الرسالة.
 

 خصائص وتسائل الخعليم 
ألغراض عملية تنقسم خصائص كل شئ عنده اػبصائص كلدم كسائل التعليم، 

 كسائل التعليم على بعض أنواع :

  (Media Grafis)كسائل الرسومة  . أ

كسائل الرسومة ىي كسيلة بصرية، أهنا كسائل لتوجيو السائل من اؼبرسل إىل 
اؼبرسل أم من اؼبصدر إىل اؼبتلقى. القنات اؼبستخدمة ىي اغباسة للبصر. من 

 الرسم اؼبتحرؾك  الرسم البياينك  صورةال منها: (Media Grafis)كسائل الرسومة 
ىذه أنواع الوسائل   ُٔ.نشرةكال الفانيبل ؾبلسك  اػبريطةك  اؼبشارؾك  الكرتوفك 

 التعليمية أسهلت لواجو. 
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 كسائل التعليم السمعية . ب
ابلعكس على كسائل البصرية كسائل التعليم السمعية متعلقة ابغباسة للسمع. 
كسوؼ يتم تسليم الرسائل تدفقت رموز الصوت، سواء اللفظية )كلمات( كغَت 

كىذه الوسيلة تستطيع  ُٕ.ـبترب اللغةك  آلة تسجيل الشريطك  اؼبدبع اللفظية. منها:
أف تستخدـ يف كل مهارة يف عملية تعليم كالتعلم خاصة ؼبهارة االستماع 

 كالكبلـ.  

 كسائل اإلعبلت الصامتة, بعضها:ج.  
كسائل اإلعبلـ الصامتة تشابو مع كسائل اإلعبلـ الرسومة دبعٌت تقدًن احملفزات 

اؼبستخدمة يف الرسومات كثَتة كىي من البصرية. ابإلضافة إىل ذلك، أف اؼبواد 
 Film)سلسلة الفيلم ك  (Slide)إطارات الشروبة : كسائل اإلعبلـ الصامتة. منها

strip)  الشفافية كسائل اإلعبلـ ك(Overhead projector)  العرض مبهمة ك
(Proyektor opaque)  يف ىذا البحث . ُٖكغَتىا فيديوكال الفيلمك  اؼبكركفيشك

 كسائل اإلعبلت الصامتة.تستخدـ الباحثة 
 

 أهداف وتسائل الخعليم 
األىداؼ الؤئيسية من استخداـ كسائل التعليم ىي إليصاؿ الرسائل أك اؼبعلومات 
اليت يبكن أف تستوعب من الطبلب كاؼبستفيدين. كهبذا إف اؼبعلومات ستكوف أسرع 

 كأسهل للعلمية من القبل. 
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 أنواع وتسائل الخعليم 

كسائل التعليم، كبينا أهنا ال تقتصر على الصور كاألفبلـ، كإمبا تناكلنا عن مفهـو 
تضم ؾبموعة كبَتة من الوسائل كاألداكات كالطرؽ اليت ال تعتمد أساسا على 
استخداـ الكلمات كالرموز اللفظية. كيبكن أف نقسم ىذه الوسائل ليسهل عرضها 

    ُٗككسائل ظبعية كبصرية.كدراستها إىل ثبلثة أنواع منها كسائل بصرية ككسائل ظبعية 

الوسائل البصرية : تضم دبجموعة من األدكات كالطرؽ اليت تستغل حاسة  .ُ
كتعتمد عليها. كتشمل ىذه اجملوعة الصور الفوتوغرافية كالصور اؼبتحركة الصامتة 

 كصور األفبلـ كالشرائح أبنواعها اؼبختلفة كالرسـو التوضحية كالرسـو البيانية.
تضم دبجموعة من اؼبواد كاألدكات اليت تساعد على زايدة  الوسائل السمعية : .ِ

فاعلية التعلم كتعتمد أساسا على حاسة السمع، كسبشل اؼببدع كبرامج اإلذاعة 
 اؼبدرسية كاالسطواانت كالتسجيبلت الصوتية.

الوسائل السمعية كالبصرية : تضم دبجموعة اؼبواد اليت تعتمد أساسا على حاسيت  .ّ
  َِل الصوار اؼبتحركة الناطقة تتضمن األفبلـ كالتلفزيوف.البصر كالسمع، كتشم

الوسائل اؼبتنوعة : الوسائل اليت تناسب إبمكانيات حوؿ اؼبناطق أـ اؼبدارس  .ْ
 كغَتىا. منها: سبورة كصورة اػباصة كغَتىا.   

كما تشمل ىذه الوسائل األفبلـ الثابتة كالشوارح كالصور عندما تستخدـ دبصاحبة 
مناسبة على استطواانت أك شرائط تسجيل. كنظرا من أنواع  تسجيبلت صوتية

 الوسائل السمعية كالبصرية فربانمج "أكرارل ترم دم فريسينتاتؤكف" من ىذا النوع.
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 دور الوتسائل الخعليمية يف حتسني عملية الخعليم والخعلم 

كىذاف إف يف عملية التعليم كالتعلم عنصراف مهماف، نبا الطرؽ التعليمية ككسائلها. 
كلكن   ُِذك عبلقة أبف اختيار الطريقة التعليمية ستكوف مؤثرة لوسيلتها الفعالة.

نرل أبف بعض اؼبعلمُت مل يهتموا كمل يستعملوا الوسائل التعليمية يف عملية التعليم إال 
اندرا. بل يفضل بعضهم الوسائل التعليمية التقليدية ابستخداـ السبورة كالكتاب 

وسائل التعليم تستطيع أف وبسن عملية التعليم كالتعلم كوبل التعليمي. يف حُت ب
 اؼبشكلة فبل الطبلب. من دكر كسائل التعليم يف ربسُت عملية التعليم كالتعلم منها:

 إثراء التعليم .ُ
لقد أكضحت الدراسات كالبحوث أف كسائل التعليمية تلعب دكرا جوىراي 

بناء اؼبفاىيم كزبطى اغبدكد يف إثراء التعليم كتوسيع خربات اؼبتعلم كتيسَت 
اعبغرافية كالطبيعية ابستخداـ كسائل اإلتصاؿ اؼبتنوعة تعرض الرسائل 

 التعليمية أبساليب مثَتة كمشوقة كجذابة.
 ربقيق اقتصادية التعليم .ِ

لوسائل التعليم ىدؼ رئيسي على ربقيق أىداؼ تعلم للقياس أبقل قدر 
 التكلفة كالوقت كاعبهد كاؼبصدر.

 ئل التعليم على استثارة اىتماـ التلميذ كإشباع حاجتو يف التعلمتساعد كسا .ّ
 تساعد على زايدة خربة التلميذ فبا هبعلو أكثر استعدادا للتعلم .ْ
 تساعد كسائل التعليم على اشًتاؾ صبيع حواس اؼبتعلم يف عملية التعليم .ٓ
 تساعد كسائل التعليم على رباشي الوقوع يف اللفظية .ٔ
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 :ِِلوسائل التعليم الفوائد كما منهاابإلضافة إىل ذلك، 
 سبٍت يف اؼبتعلم حب االستطبلع كترغبو يف التعلم .ُ
 تشوؽ اؼبتعلم للتعلم كتزكي نشاطو يف قاعة الدرس .ِ
ربرر اؼبتعلم من دكره التقليدم أم ذبعلو مشاركا بعد أف كاف مستمعا كتقول  .ّ

 فيو ركح االعتماد على نفس
 ستفادةتوسع ؾباؿ حواس اؼبتعلم كإمكنيات اال .ْ
 تؤكد شخصية اؼبتعلم كتقضي على خجلو .ٓ
 تدفع اؼبتعلم للتعلم بواسطة العمل كترغبو يف التعليم .ٔ
 تسَت كتسهل عملية التعليم كالتعلم. .ٕ

عند كسائل  تلعن عن بياف دكر كسائل التعليم يف عملية التعليم كالتعلم كفوائدىا.
التعليم دكر مهم كفوائد كثَتة يف عملية التعليم كالتعلم حىت وبتاج اؼبعلم أف يطورىا 

 خاصة يف اؼبادة الصعبة اليت ربتاج كقتا طويبل لفهمها.  
 

 احلاتسوب وخصائصهاادلبحث الثالث : 
 تعريف احلاتسوب 

فيعٌرب على  (compute)من الفعل "وبسب"  (computer)أف الكلمة كومبوتر 
حاسب أك حاسوب من كزف فاعل أك فعوؿ فأطلق اغباسوب أبنو آلة حاسبة 
إلكًتكنية سبكن معاعبة البياانت كزبزينها كاسًتجاعها كفقا بسرعة جملموعة من 

 التعليمات كاألكامر اؼبوصولة على النتائج كاؼبعلومات اؼبطلوبة ىف ربقيق  أغراض 
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مر ابعبمل كؾبموعة اعبمل تسمى ابلنرانمج معينة. كتسمى التعليمات كاألكا
ابإلضافة إىل ذلك  (.programmer)كشخص الذم يسمم الربانمج يسمى ابلربمج 

يتم التحكم  (hardware)أف ؾبموعة من األجهزة اإللكًتكنية تعرؼ عن اؼبعدات 
 ِّ .(software)يف أدائها بواسطة ؾبموعة من الربؾبيات 

 
 مكوانت احلاتسوب 

يتكوف كل نظاـ يتضمن على مكوانت مًتابطة ك لذلك أيضا اغباسوب. 
 نظاـ اغباسوب من أربعة مكوانت، منها:

:  اؼبعدات كومبوتر ىي تعترب اعبزء اؼبادم من (hardware) اؼبعدات .1
الكومبوتر، كيتم التحكم هنا كإرادهتا عن طريق الربامج كأنظمة التشغيل 

 (processor). اؼبثاؿ: معاًف الدقيق (drivers)تسمى ابلتعريفات األجهزة 
 hard)كالقصر الصلب  (mouse)كالفأرة  (mother board)كاللوحة الرئيسية 

disk.) 
: ىي عبارة عن الكياف الربؾبي يتكوف من ؾبموعة من (software)الربؾبيات  .2

التعليمات اليت تتحكم يف الكومبوتر كاؼبعدات كتعترب الربؾبيات دبثابة اؼبتمم 
 كاؼبكمل للمعدات، فبل قيمة للمعدات بدكف الربؾبيات.

 :ِْتضم الربؾبيات ابألجزاء الرئيسية، كما يلى
: ىي عبارة عن ؾبموعة من الربامج (operating system)أنظمة التشغيل  .1

اعباىرة اليت تقـو بعملية اإلشراؼ كالتحكم يف كحدات الكومبوتر األساسية 
 بياانت الداخلة أبفضل صورة فبكنة، من أجل توجيو أعماؽبا كمعاًف ال
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كبعضها ـبزف زبزينا دائما يف الذاكرة القراءة كبعض اآلخر ـبزين على كسيط 
 windowsك windows 9.xك MS-DOSخارجي يف الذاكرة اؼبساعدة. اؼبثاؿ: 

XP كwindows 7. 
: كىي اللغات اؼبختلفة اليت يقـو (programming languages)اللغات الربؾبية  .2

 ++Cك pascalاؼبربؾبوف من خبلؽبا بكتابة الربامج غبل مسألة معينة، كمنها:

 .javaك fortranك
: ىي عبارة عن ؾبموعة من الربامج (application systems)األنظمة التطبيقية  .3

اعباىرة اليت تسهل على مستخدـ اغباسوب أتديو مبط معُت من عمليات 
برؾبيات ربرير كمعاعبة النصوص  اؼبعاعبة اليت تتم على البياانت، منها:

 كبرؾبيات اعبدكاؿ اغبسابية كبرؾبيات الرسم كالتصميم.
: ىي كتبها اؼبربؾبوف غبل مسألة معينة بلغة برؾبة معينة، (programs)الربامج  .4

 منها: برامج حفظ بياانت طبلب اعبامعة كبرامج حساب ركاتب اؼبوظفُت.
األكلية اليت يراد معاعبتها بواسطة : ىي ؾبموعة من اغبقائق (data)البياانت  .5

الكومبوتر للوصوؿ إىل النتائج اؼبطلوبة استفاد اغباسوب. كيتم ربويل 
حيث يتمكن  numbersأك  digitالبياانت داخل الكومبوتر إىل أرقاـ 

الكومبوتر من التعامل معها كأجراء عمليات اؼبعاعبة عليها ابإلضافة إىل 
اغباجة. كيتم أعادة ربويل ىذه األرقاـ بعد  أمكانية زبزينها كقراءهتا عند

معاعبتها إىل معلومات مفهومة من قبل اإلنساف مثل ربويلها إىل نص أك 
 صورة أك صوت ليتمكن اإلنساف من التعامل معها.
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الذم يصمم الربامج ابستخداـ  (programmer): اؼبربمج (user)اؼبستخدـ  .6
اللغة الربؾبية، كىناؾ بعض أنواع من الكومبوتر تعمل بدكف تدخل 

 اؼبستخدـ.
 (operating system)أنظمة التشغيل ىذا الشرح عن مكوانت اغباسوب أم 

 application)األنظمة التطبيقية ك  (programming languages)اللغات الربؾبية ك 

systems)  الربامج ك(programs)  اؼبستخدـ ك(user) . تلك اؼبكوانت اؼبًتبطة اليت ربرر
 اغباسوب.

 
 فوائد احلاتسوب الرتبوية 

فوائد اغباسوب للحلسوب فوائد كثَتة، دبا يف ؾباؿ التعليمية أم الًتبوية. من 
 :ِٓيف ؾباؿ التعليمية كالًتبوية، منها

 يوفر اؼبعلم ليقـو دبهمات أخرل. .1
 اؼبدرسُت.يعوض عدد قليل من  .2
 يزيد فعالية التعلم ككميتو، كيقدـ العلـو اؼبتطورة. .3
 وبل اؼبشكلة عدد كثَت من الطبلب يف الصف الواحد. .4
 يساعد على غياب الطالب عن درس ما ككذلك اؼبعلم. .5
 يساعد على التعلم الفردم. .6
 يساعد على تغلب الفركؽ الفردية بُت الطبلب. .7
 ينوع األنشطة التعليمية لنقص اؼبمل. .8

                                                           
  ُِْعلي القاظبي كدمحم علي السيد. اؼبرجع السابق. ص: ِٓ



ُّ 
 

 
 

 يقدـ التعزيز الفورم للطالب. .9
 يضمن النشط التفاعلي بُت الطبلب كجهاز طيلة الدرس. .11
 يبكن أف يقدـ الرسـو اػبريطية كاألشكاؿ التوضيحية بسهولة. .11
يساعد على احتفاظ اؼبتعلم إىل التعلم أبف يستخدـ أكثر من حاسة أثناء  .12

 التلقى.
يخية اؼبتحركة اؼبلونة يقدـ عنصر التشويق من خبلؿ اؼبوسيقي كالرسـو التوض .13

 كاأللعاب.
 يقدـ اؼبعلومات متدرجة من السهل إىل الصعب. .14
 يدؿ اؼبتعلم أخطائو ىف عملية التعليم كالتعلم. .15
يعطى اؼبتعلم عددا من الفرص )حوايل أربع( لئلجابة قبل أف يقدـ جهاز  .16

 اإلجابة الصحيحة.
 أثبت قباحا كاضحا يف تيسَت األمور اإلدارية كالسجبلت اؼبدرسية.  .17

ابإلضافة إىل تلك الفوائد، يبكن أف يكوف اغباسوب مادة التدريس بل اآللة 
التعليمية. ألف اغباسب يساعد على إسباـ عملية التعليم كإقبازىا كيف شرح الدركس 

ة للواقع يف اؼبخابر كاؼبعامل كحل التدريبات كتقدـ اؼبعارؼ كإجراء سبارين احملاكا
كسبثيل الظواىر الطبيعية أك ؿباكاهتا، كما يساعد اؼبدرس على تصميم اؼبادة 

 ِٔالتعليمية مناسبة ابألىدؼ التعليمية.
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 Aurora 3D)برانمج "تصميم العروض الخعليمية ثالثية األبعاد" ادلبحث الرابع : 

Presentation ) 
شعر ابؼبلل يوكير بوكين" إلجراء العرض كردبا "ب اؼبعلم الربانمج ستخدـي غالبا،

ريد معرفة عن فبلش أكثر استقرارا كلكن أصر الوقت، حسنا ؼباذا ال رباكؿ يمث 
تصميم  .(Aurora 3D Presentation)"تصميم العركض التعليمية ثبلثية األبعاد" 

مج اليت لديها القدرة على صبع برانمج من الرباىو  العركض التعليمية ثبلثية األبعاد
الصور كالنصوص كالفيديو كالبياانت، األداة بثبلثي األبعاد عبذب انتباه الطبلب. 

كوسيلة التعليم استنداء على الوسائط اؼبتعددة التفاعلية،   ىذه الوسيلة تستخدـ
كيبكن تطبيقو يف الفصوؿ الدراسية. ىذه األداة تستخدـ التقنيات الفعالة سبكُت 

استخداـ يف األشكاؿ اؼبتنوعة كحلوؿ ؼبشكلة فبل  ِٕوير العرض الفنية كجذابة.لتط
 .الطبلب

 ىذه الوسيلة تستطيع أف هبعل العرض متفاعل .ُ
يقتدر اؼبصمم أف يدرج موسيقي كفيديو كأفبلـ كصور متحركة، كما كميزة  .ِ

 الوسيلة كىو صور بثبلثية األبعاد مناسبة ابظبها.
 منها: األلواف كاألشكاؿ كغَتنبا. اػبيارات اؼبتنوعة الختيار .ّ
تستطيع أف تستخدـ يف صبيع اؼبادة التعليمي للغة العربية من اؼبهارات  .ْ

 كعناصر اللغة كالقواعد اللغوية.
 أف تكوف الدكافع للتبلميذ يف عملية التعليم كالتعلم .ٓ
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مرجع جديد القًتاؼ كسيلة التعليم،ألف كماؿ اؼببلمح زاد عن بور بوين  .ٔ
"PowerPoint". 

"تصميم العركض التعليمية ثبلثية األبعاد" كبناء على ىذه اآلراء لبلص أف 
(Aurora 3D Presentation)  أحد التطبيقات استخدامها اؼبعلموف كوسيلة إليصاؿ

اؼبواد التعليمية. تقدًن اؼبواد إما الشرائح مع اختيارىا من الرسـو اؼبتحركة بثبلثي 
األبعاد اليت يبكن أف يعرض النصوص كالصور أك الفيديو. كل التطبيقات لديها 

مية ثبلثية األبعاد" "تصميم العركض التعليككذلك الربانمج اؼبزااي كالنقائص فيها 
(Aurora 3D Presentation). ِٖمن مزااي ىذا التطبيق منها: 

 .(3D) ثبلثية األبعادال حاجة ؼبعرفة التقنيات األساسية لتصميم  .ُ
 اخًت عديد من الطرؽ لعرض احملتول.  .ِ
 ثبلثية األبعادفوتوشوب كغَتىا من التطبيقات ك  AEك ال حاجة ؼبعرفة فبلش .ّ

(3D)  .إلجراء العرض 
اختيار كاستخداـ عديد من عناصر التصميم منها اػبلفيات كاؼبوضوعات  .ْ

 .كاألساليب كاألشكاؿ كاآلاثر كغَتىا
 األخرل  (3D) ثبلثية األبعادالطراز يبكن تصدير الصور أك الفيديو، كاستَتاد  .ٓ
ك ربصيل على كفاءة عالية خاصة يف  فبتع األثرتوفَت سائل الراحة لتعلم بعض  .ٔ

 .الوقت
 اؼباؿ ػبلق ؾبموعة متنوعة.توفَت  .ٕ
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أف لتعليم اللغة العربية برانمج  (َُِّقالت رضبوايت ) ،كابإلضافة إىل ذلك
يظهر إجابة الطبلب  (Aurora 3D Presentation) أكرارل ترم دم فريسينتاتؤكف

صعبة يف إدخاؿ النص ابللغة العربية كلكن النقائص يف ىذا الربانمج يعٌت ك  اعبيدة.
 التغلب عليها مع اؼبمارسة.يبكن 
 

   قواعد النحوادلبحث اخلامس : 

 تعريف قواعد النحو 

القواعد ىي صبع من قاعدة كىي لغة يطلق على األصل كالقانوف كالضابط 
أما النحو لغة لو معاف كثَتة ىي  ِٗكتعرؼ أبهنا أمر كلي ينطبق على صبع خزئياتو.

اعبهد كاعبانب كالطريقة كالقصد كاؼبثل كالنوع كاؼبقدار كالقسم. اختلف العلماء يف 
فهم النحو. فالعلماء القدماء يعرفوف أف النحو علم يعرؼ بو أكاخر الكلمات 
إعرااب كبناء، كأما احملدثوف ىم يقولوف أف النحو غَت قاصد على إعراب الكلمات، 

مبا امتد اختبار الكلمات، كاالرتباط الداخلي بينها، كالتأليف بُت ىذه الكلمات إ
يف نسق صويت معُت، كالعبلقة بُت الكلمات يف اعبمل كالوحدات اؼبكوين 

كقديبا كاف النحو مشهورا بعلم اإلعراب، إذف اؼبفهـو الشائع للنحو  َّللعبارات.
حو ابلفهم اغبديث علم متكامل أنو ضبط أكاخر الكلمات أك اإلعراب. كلكن الن

 مع اللغة، كىو كما قاؿ اؼبفكر العظيم ابن خلدكف: من علـو الوسائل التعليمية 
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كقاؿ الشيخ مصطفى الغبلبيٍت أبف النحو  ُّكليس من علـو اؼبقاصد كالغاايت.
ىو علم تعرؼ هبا أحواؿ الكلمات العربية من حيث اإلعراب كالبناء أل من حيث 

فاؽبدؼ من دراسة قواعد النحو ىو تقوًن األذف  ِّا يف حاؿ تركيبها.ما لعرض ؽب
كاللساف كالقلم، أم سبكن الفرد أف يستمع كيتكلم كيقرأ كيكتب بطريقة صحيحة. 

 فالنحو ىو كسيلة كالغاية لسبلمة اإلتصاؿ اللغوم نطقا ككتابة.
إعرااب قواعد النحو ىي القائدة ؼبعرفة عن أكاخر الكلمات كمن اؼببلحظ، أف 

كبناء، كاالرتباط الداخلي بينها، كالتأليف بُت ىذه الكلمات يف نسق صويت معُت، 
 كالعبلقة بُت الكلمات يف اعبمل كالوحدات اؼبكوين للعبارات.

إف أسس تعليم قواعد النحو ال هبعل دراستو دراسة منعزلة عن اللغة كتراكيبها 
اتبعة من دراسة اللغة كتراكيبها كمقاصدىا كمعانيها كفنوهنا كأف تكوف القواعد 

 ّّكعوان على الستزادة من اإلطبلع كسبيبل إىل تفهم أساليب اللغة كجليل معانيها.
كإف  كىذا اليتحقق إال إذا درست اللغة كفهمت منها القواعد أك اػبصائص.

تدريس النحو للطبلب ؼبساعدهتم على فهم التعبَت جيدا كتذكقو كتدربو على أف 
 ينتجو صحيحا بعد ذلك. 
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 طرق تعليم القواعد النحوية 
كالطريقة ىي ؾبموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملاؿ اػبارجي 

فإف التخصصُت  نظرا ألنبية القواعد ّْللمتعلم من أجل ربقيق أىداؼ تربية معينة.
كاؼبهتُت بطرائق التعليم كضعوا طرائق كثَتة لتعليمها. إذا حبثنا عن الطرؽ اليت اتبعت 
يف نصف أخَت قرف ألفينا أهنا انتقلت ثبلث انتقاالت مهمة، فهي يف بداية القرف  
كانت الطريقة القياسية كاالستقرائية )االستنباطية(. مث ظهرت الطريقة اؼبعدلة 

تنقسم الباحثة طرؽ  ّٓتدريس القواعد من خبلؿ النصوص اؼبتكاملة.القائمة على 
تعليم القواعد النحوية إىل قسمُت ىي طرؽ تعليم قواعد النحو اليت استعملت يف 

 القديبة كطرؽ تعليم قواعد النحو اليت استعملت يف العصر اغبديث، كما اييل:
 طرؽ تعليم قواعد النحو القديبة .ُ

صبيع معلمُت قواعد النحو الطريقة القياسية كأما يف القديبة استعمل 
 كالطريقة االستقرائية.

 الطريقة القياسية - أ
تسمى ىذه الطريقة ابلطريقة االستنتاجية، كىي يستهل 
اؼبدرسوف بذكر القاعدة أك التعريف أك اؼببدأ العاـ، مث يوضحوف 
بذكر بعض األمثلة اليت تنطبق عليها، ليعقب التطبيق على القاعدة، 

  ّٔهبا انتقاؿ الفكر من اغبكم الكلي إىل اغبكم اعبزئ.كيتم 
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 ٗٔاإلسبلمية للًتبية كالعلـو كالثقافة. ص 

 َِٖحسن شحانة. اؼبرجع السابقة. ص   ّٓ
 ِِٕ". بَتكت: ؼبؤسسة الرسالة. ص اؼبوجو العملي ؼبدرس اللغة العربية. "ُّٖٗعابد توفيق اؽبامشي.   ّٔ



ّٕ 
 

 
 

هتدؼ ىذه الطريقة الستعاب القواعد كحفظ الشواىد أك 
األمثلة. فاطالب الذم يفهم القواعد بفهم جيد كيبكن أف يستقدـ 
لسانو الستنباط القاعدة من األمثلة. كىي طريقة سريعة ألهنا 

د النحو على كفق ىذه التستغرؽ كقتا طويبل. لقد ألفت كتب قواع
الطريقة، منها كتاب جامع الدركس العربية ككتاب النحو الويف 

 كغَتنبا. 
 الطريقة االستقرائية - ب

تسمى ىذه الطريقة ابلطريقة االستنباطية، يقـو اؼبعلم على 
بعض األمثلة اليت تشرح كتناقش كتستنبط منها القاعدة. ىذا اؼبتبع 

لثناكية، أما يف اؼبرحلة اؼبتوسطة أك غلبا يف مناىج النحو يف اؼبرحلة ا
 التطويرية تبدأ بنص كامل كتركد األمثلة. 

ذبمع ىذه اؼببلحظات يف قاعدة كاحدة كتطبيق على األمثلة 
العامل النفسي  –اعبديدة. كأساس ىذه الطريقة ىو الطريقة اؽبارابت 

األؼباين اليت سيطرت على الًتبية فكراي كعمليا حىت مستهل القرف 
شرين، يبدأ اؼبعلم ابستثارة اؼبعلومات القديبة، مث االنتقاؿ إىل الع

عرض اؼبادة اعبديدة كمقارنة اباؼبعلومات القديبة، مث ربط القدًن 
ابعبديد عن طريقة التعليم. كتطبيق ىذه القاعدة على مدة فباثلة 

 ّٕللمادة اعبديدة.
 

                                                           
 ِٗٗعلي أضبد مذكور. اؼبرجع السابق. ص   ّٕ
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 طريقة تعليم تعليم قواعد النحو اغبديثة .ِ
 ة )النص األديب(الطريقة اؼبعدل - أ

كىي الطريقة الثالثة من جهة الًتتيب التارىبي. كما طريقة 
قياسية كاستقرائية، كقد نشأت نتيجة التعديل يف طريقة التدريس 
السابقة كىي تقـو على تدريس قواعد النحو من خبلؿ األساليب 
اؼبتصلة قطعة من القراءة يف موضوع كاحد أكالنص من النصوص، 

فهم معناه مث يسار إىل اعبمل كما فيها من اػبصائص يقرأ الطالب كي
 ّٖكيعقب استنباط القاعدة منها كاألخَت أتيت مرحلة التطبيق.

كتعليم النحو كفق ىذه الطريقة ال يبتعد كثَتا عن توظيف 
الطريقة االستنباطية. أف تعلم القاعدة سيتم من خبلؿ استغراض 

النقاش من خبلؿ النص النص من نصوص القراءة أك األداب، يدكر 
اؼبتعلموف أف يفهمو، كيلقى الضوء علي  حوؿ معناه الذم ينبغي

اعبمل اليت ينطوم عليها النص كبياف خصائصها، مث تستخلص 
القاعدة كتطبقها. فالنص ىنا متكامل، ـبتلفة ابلطريقة االستنباطية 

 أف أمثلتها غَت مًتابطة.
ية كاؼبعدلة من حيث كيف اغبقيقة الفرؽ بُت الطريقة االستقرائ

أىداؼ العامة، كلكن ـبتلفة يف النص الذم يعتمد عليو. أما 
خطوات الرئيسية يف الطريقتُت فهي كاحدة، نعتقد أهنا ال داعي 

 للفصل بُت ىاتُت الطريقتُت.

                                                           
 ُِِحسن شحانة. اؼبرجع السابق. ص   ّٖ
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 طريقة ربليل اعبملة - ب
تعتمد ىذه الطريقة أسلواب جديدا يف تدريس قواعد النحو. يقـو 

ىو اعتماد فهم اؼبعٌت أساسا أم أهنا تعتمد على ربليل اعبملة ك 
التحليل على كفق فلسفة اؼبعٌت يف تدريس النحو كتوضيح ىذه 

ىذه الطريقة تعتمد اؼبعٌت أساسا أم أف وبلل  الفلسفة الحقا.
الطبلب النص بتعاكف اؼبعلم، سواء كاف ذلك النص من أية القرآنية 

مأثورا أك صبلة اعتيادية، أك حديثا نبواي أك بيتا من الشعر أك قوال 
ربليبل يقـو على فهم اؼبعٌت أبنو من غَت شك يسَت للطالب الوصوؿ 
إىل ربديد موقع اللفظة أك اعبملة من اإلعراب. يقوؿ أحد اؼبهنمُت 
ابلدراسات النحوية : "أف النظاـ النحوم يف العربية يدكر حوؿ فكرة 

  ّٗاإلعراب".
 ، (Aurora 3D Presentation)األبعاد"  "تصميم العركض التعليمية ثبلثية مع

يبكن اؼبعلم أف يقًتؼ الوسيلة الشاملة كاعبذابة. هبذا الربانمج يستطيع اؼبعلم أف 
. يف تعليم قواعد ثبلثية األبعاديشمل الفيديو كموسيقي كالصور اؼبتنوعة ابألشكل 

تيات  النحو، يستطيع اؼبعلم أف يعرض الفيديو عن النحو أك اؼبوسيقي أم الصو 
كغَته. تتوافر األشكاؿ اعبذابة كاؼبراقاابت الكثَتة  من كتاب اإلمريطيكمثل نظم 

تسًتعي ل (Aurora 3D Presentation)"تصميم العركض التعليمية ثبلثية األبعاد" يف 
 التبلميذ يف عملية التعليم كتعلم. ال داعي للمعلم أف يصرؼ يف استخداـ ىذا 

                                                           
". القاىرة: دار الثقافة. ص أساسيات تعليم اللغة العربية كالًتبية الدينية. "ََِِفتحى علي يونس كآخركف.   ّٗ

َّّ 
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الربانمج خاصة  عن نوع اغباسوب اؼبستخدـ ألف إنتاج الوسيلة يستطيع أف ىبفظ 
 .exeيف اػبلقات اؼبتنوعة ؾ 
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 

 مدخل البحث ونوعه .أ 
عملية أك يعٌت منهج البحث كالتطوير الباحثة يف ىذا البحث  متاستخد

مادة ،ابؼبوضوع "تطوير  ُخطوات لتطوير النتائج اعبديد أك إسباـ النتائج اؼبوجودة
 Aurora 3D)تصميم العركض التعليمية ثبلثية األبعاد  الوسيلة النحو ابستخداـ قواعد

Presentation) اغبكومية الثالثة صبرب". كأما نوعو  اإلسبلمية يف اؼبدرسة الثانوية
كمنهجو فهو اؼبنهج التطويرم أم منهج البحث اؼبستخدمة للحصوؿ على نتائج 

كأف اؼبدخل يستخدـ يف ىذا البحث ىو اؼبدخل الكيفي  ِمعُت كذبربية فعالة.
 كالكمي.

يعٌت   (Research and Development/RnD)فنوع البحث ىو البحث كالتطوير 
كابلتايل كصفا   ّطوات لتطوير النتائج اعبديد أك إسباـ النتائج اؼبوجودة.عملية أك خ

 موجزا عن مدخل البحث كنوعو.

 

 

 

                                                           
1
 Nana Syaodih Sukmadinata. 2009. “Metode Penelitian Pendidikan”. Bandung: Rosdakarya. Hal: 

164 cet. ke-V 
2
 Sugiyono. 2009. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD”. Bandung: Alfabeta. Hal: 

297 
3
 Nana Syaodih Sukmadinata. Op Cit. Hal : 164 
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 ريمنوذج الخطو  .ب 
مبوذج التطور ىو أساس لتطور النتائج الذم حصلو. يف ىذا البحث تستخدـ 

مادة تقوًن( لتطوير  -تطبيق  –تطوير  –تصميم  –)ربليل  ADDIEالباحثة مبوذج 
 Aurora 3D)"تصميم العركض التعليمية ثبلثية األبعاد"  الوسيلةالنحو ابستخداـ قواعد 

Presentation).  ظهرتADDIE   اليت كضعتها  َُٗٗيف العاـRaiser  كMollenda  
 كأساس يف بناء جهاز كبرامج تدريبية فعالة، األداء الديناميكي كداعمة التدريب نفسو.

 

 ريإجراءات الخطو  .ج 
أف يكوف اؼببادئ يف بناء األجهزة كالبنية التحتية للدكرات  ADDIEمبوذج يستطيع 

ىيكل النموذج لتصميم اؼبواد الدراسية التدريبية أك اؼبتعلمة الفعالة كاؼبتحركة كالداعمة. 
 منو:

  

 التحليل

 التصميم

 التطبيق التطوير

 التقويم
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 بياف لكل خطوة من اػبطوات اػبمسة كما يلي:

 التحليل (ُ
اؼبصمم أف يقـو بو منها: التحليل  التحليل ىو اإلجراء األكؿ الذم يلـز على

التمهدية أك التحليل اؼبطلبات كحاجة الطلبة. تستعمل اؼبقابلة مع الرئيس 
 كمعلمة اللغة العربية كبعض التبلميذ.

 التصميم (ِ
مرحلة تصميم خطة التدريس على حسب التحليل اؼبطلبات مثل أىداؼ 

اع التقوًن. مبوذج التدريس كالكفاايت األساسية كاسًتاذبيات التدريس كأنو 
اؼبواد الدراسية اعتمادا على نتائج التحليل اؼبطلبات لطلبة، كاسباما يف ىذه 

 اؼبرحلة اؼبناسبة.
 التطوير (ّ

يف ىذه اؼبرحلة، التطوير دبعنا تطور الباحثة كسيلة التعليم اؼبناسبة بتصميمها. 
اؼبستخدمة تشمل فيها أىداؼ التعليم كاؼبواد التعليمية مناسبة بكتاب التعليم 

 كتطلب الباحثة اقًتاحات اػبرباء.   كالتدريبات اؼبتنوعة كاؼبراجع.
 التطبيق (ْ

التطبيق ىو يطبق التصميم يف مكاف حقيقي أل الفصل الذم يبلغ مناسبة 
ابلطريقة أكالنموذج اعبديد الذم طٌوره اؼبصمم. سبنح الباحثة الوسيلة يف عملية 

 .التعليم كالتعلم بعد االختبار القبلي
 التقوًن (ٓ

 مرحلة التقوًن يعٍت ربكيم اػبرباء كمعلمة اللغة العربية ابالستبانة.
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 مراحل الخطوير .د 
 يرو اؼبراحل التط .ُ

وسيلة "تصميم العركض التسَت الباحثة يف عملية تعليم النحو ابستخداـ 
يف الصف األكؿ ابؼبدرسة  (Aurora 3D Presentation)التعليمية ثبلثية األبعاد" 

 الثناكية اغبكومية اإلسبلمية الثالثة صبرب على اػبطوات مراحل التطوير، منها:

 جعل اؼبنتج .أ 
 تصحيح اؼبنتج إىل اػبرباء .ب 
 إصبلح اؼبنتج .ج 
 ذبربة اؼبنتج إىل اجملتمع  .د 
 ربليل حاصل التجربة .ق 
 إنتاج الوسيلة اؼبطور .ك 

 أفراد التجربية اؼبنتج .ِ
أما ؾبتمع البحث ؽبذا البحث ىو التبلميذ يف الصف األكؿ ابؼبدرسة الثناكية 

 اغبكومية اإلسبلمية الثالثة صبرب كعينتو التبلميذ من قسم الديٍت. 
 
 البياانت ومصادرها .ه 

مصادر البياانت ىي كل اؼبعلومات اؼبوجودة أك اجملردة أك اغبادثة، الكيفية أـ 
يف ىذا البحث، تستخدـ الباحثة مصدراف، نبا البياانت الكيفية كالبياانت  ْالكمية.

الكمية. البياانت الكيفية ىي التعليقات كاالقًتاحات العامة للمنتج من اػبرباء كمعلم 

                                                           
4
Sukandarrumdi. 2006. “Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Pemula)”. Yogyakarta: 

UGM Press. Hal: 44-45 
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اللغة العربية كالتبلميذ ككذلك الواثئق. كأما البياانت الكمية ىي نتائج االستبانة من 
 التبلميذ.

ن مصادر أتخيذه نوعاف نبا البياانت الرئيسية كالبياانت الفرعية. صبع البياانت ع
فالبياانت الرئيسية ىي البياانت عن استخداـ الوسيلة التعليمية كالبياانت "تصميم 

عن دكافع التدريس  (Aurora 3D Presentation)العركض التعليمية ثبلثية األبعاد" 
كالبياانت الفرعية ىي الكتب كاؼبراجع للطلبة بعد استخداـ ىذه الوسيلة التعليمية. 

اليت تتعلق ابلبحث كربليل اؼبصادر الرئيسية. تستخدـ الباحثة الكتاب التعليمي من 
ؼبعلمُت كلتبلميذ لتطوير  "Kementerian Agamaكزارة الدم كزارة الشؤكف الدينية "

 كتاب اعبركمية كمتنو.ىذه الوسيلة كاآلخر  
 

 أدوات مجع البياانت .و 
عملية تصميم نتائج البحث ىو يسبك أدكات صبع البياانت اؼبناسبة أحد من 

 دبشكلة البحث. تستخدـ الباحثة األدكات العامة فيما يلى:
 اؼبقابلة (ُ

اؼبقابلة ىي عملية تتم بُت الباحث كشخص أك ؾبموعة، تطرح من خبلؽبا أسئلة، 
تقابل الباحثة مع الرئيس عن  ٓكيتم تسحل إجابتهم على تلك األسئلة اؼبطركحة.

الربانمج التكنولوجيا كمعلم اللغة العربية كالطلبة عبمع اؼبعلومات منهم عن حالة 
الطلبة كرغبتهم يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم النحو كالطريقة اؼبستخدمة 

 يف عملية التعليم.
 
 

                                                           
  ُْٗ. "البحث العلمي". الرايض: دار أسامة. ص: ُٖٗٗذكقاف عبيدات كزمبلئو.  ٓ
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 االختبار (ِ

االختبار ىو عنصر من العناصر اؼبهمة يف التقوًن. يقصد االختبار لتناكؿ صورة 
فكرية عن الكفاءة الىت يبكنها الطلبة يف التعليم. تستخدـ الباحثة اختبار 
اؼبكتوب يف اػبتبار القبلي كاالختبار البعدم. االختبار ىنا ؼبعرفة مقياس قدرة 

عليم اللغة العربية. االختبار القبلي تعطي التبلميذ ككفاءهتم بعد عملية التدريس كت
على التبلميذ قبل اكتساب تعليم قواعد النحو ابستخداـ الوسيلة التعليمية 

أما ( Aurora 3D Presentation)"تصميم العركض التعليمية ثبلثية األبعاد" 
االختبار البعدم تعطي على التبلميذ اكتساب تعليم قواعد النحو ابستخداـ 

 Aurora 3D)لتعليمية "تصميم العركض التعليمية ثبلثية األبعاد" الوسائل ا

Presentation ) بعد ذبربة اؼبنتج يف الصف األكؿ من قسم الديٍت ؼبدرسة
كىاتُت االختبارين ؼبعرفة كفاءة الطلبة  اإلسبلمية اغبكومية الثالثة صبرب.

كمشكبلهتم يف تعليم قواعد النحو قبل تطبيق الوسيلة التعليمية "تصميم العركض 
 كبعده.  (Aurora 3D Presentation)التعليمية ثبلثية األبعاد" 

 االستبانة (ّ
االستبياف أداة للحصوؿ على حقائق صبع البياانت عن الظركؼ كاألساليب 

فعل، يعتمد االستبياف على إعداد ؾبموعة من األسئلة ترسل لعدد كبَت القائمة ابل
من أفراد اجملتمع )حيث ترسل ىذه األسئلة عادة لعينة فبثلة عبميع فئلت اجملتمع 

تستخدـ الباحثة االستباانت عبمع البياانت عن ؿباكمة  ٔاؼبراد فحص أرائها(.
لتعليم قبل تقديبها إىل تبلميذ اؼبنتج من اػبرباء يف ؾباؿ تعليم النحو ككسيلة ا

                                                           
 ِّٕأضبد بدر. "أصوؿ البحث العلمي كمناىجو". كويت: طبعة سادسة. ص:  ٔ
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اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الثالثة صبرب الكتشاؼ آراءىم كتوجيهاهتم 
النحو بربانمج "تصميم العركض التعليمية ثبلثية  تعليم قواعدلتصحيح كسيلة 

 .(Aurora 3D Presentation)األبعاد" 
 

 أتسلوب حتليل البياانت .ز 
 البياانت الكيفية (ُ

ربلل الباحثة البياانت من اؼبقابلة ككذلك تصميم كسيلة تعليم اللغة العربية خاصة 
يف تعليم قواعد النحو ابستخداـ الوسيلة التعليمية "تصميم العركض التعليمية 

لطلبة يف صف األكؿ ابؼبدرسة  (Aurora 3D Presentation)ثبلثية األبعاد" 
  ابألسلوب الوصفي.الثناكية اغبكومية اإلسبلمية الثالثة صبرب

 البياانت الكمية (ِ
ربلل الباحثة من البياانت من االستبانة كاالختبار للخرباء كالتبلميذ ابألسلوب 
اإلحصاء الوصفي. حلت الباحثة الباايانت للخرباء كالتبلميذ كما يف اعبدكؿ 

 األيت:
 

 ُ.ٕ.ّاعبدكؿ 
 كالتبلميذنتيجة االستبانة للخرباء كاؼبعلمة اللغة العربية 

 النسبة ادلئوية الخقدير الرقم

 %َِ -% َ انقص جدا .ُ

 %َْ -% ُِ انقص .ِ



 

44 
 

 %َٔ -% ُْ مقبوؿ .ّ

 %َٖ -% ُٔ جيد .ْ

 %ََُ -% َٖ جيد جدا .ٓ

 
 للخرباء كاؼبعمة اللغة العربية:

 
 

  للتبلميذ:

 

 

كتستخدـ الباحثة اؼبقياسي اؼبعديل لتحليل نتائج االختبار القبلي كاالختبار 
 . كأما صيغتو كالتايل:t (uji t)البعدم، كمساعدة يف ربليل ىذه النتائج مستعينا ابالختبار 

t = 
  

√
∑   

      
 

 

 البياف :

Md   متوسط اػببلفات يف مرحلة ما قبل االختبار كاالختبار البعدم : 

Xd     : اكبراؼ التوايل 

X
2
d    بيعية: عدد االكبرافات الًت 

نسبة الجواب = 
النتيجة من النسبة الوئوية

جملة املستجيب
  

نسبة املئوية = 
عدد إجمالي 

حد أعلى
 x 111% 
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N      اؼبوضوعات يف العينة: 

d.b  وبدده: N – 1
 ٕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Subana dkk. 2005. “Statistik Pendidikan”. Bandung: Pustaka Setia. Hal. 132   
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 الرابع الفصل

 عرض البياانت وحتليلها

 

ابستخداـ مادة التعليم اؼبباحث منها: تصميم  ثبلثةىذا الفصل تتكوف من  
 (Aurora 3D Presentation)"تصميم العركض التعليمية ثبلثية األبعاد" الوسيلة 

ابستخداـ الوسيلة "تصميم العركض التعليمية ثبلثية األبعاد" مادة التعليم كمواصفات 
(Aurora 3D Presentation) ابستخداـ مادة قواعد النحو  كفعالية من تعليم قواعد النحول

 ، كما اييل:(Aurora 3D Presentation)الوسيلة "تصميم العركض التعليمية ثبلثية األبعاد" 
 

وتسيلة "تصميم العروض الخعليمية المادة الخعليم ابتسخددام : تصميم  ادلبحث األول
 (Aurora 3D Presentation)ثالثية األبعاد" 

تبدأ الباحثة بتاريخ اؼبدرسة الثناكية اإلسبلمية اغبكومية الثالثة صبرب كصورهتا  
 كقائمة اؼبعلموف فيها.

 حملة عن ميدان البحث -3
 الصورة اعبانبية للمدرسة الثانوية الئلسبلمية اغبكومية الثالثة صبرب .أ 

ية اغبكومية الثالثة صبرب,  أما الصورة اعبانبية للمدرسة الثانوية الئلسبلم
 كما اييل:

 اسم اؼبدرسة : اؼبدرسة الثناكية اإلسبلمية اغبكومية الثالثة صبرب (ُ
 كضع : اغبكومية (ِ
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 ُٓٗٗسنة من كجودىا :  (ّ
 االعتماد : فبتازة (ْ
 صبرب –جومبانق  ٕٔشارع أضبد ايين رقم  العنواف : (ٓ
 َِِِّّّٕٔٔ  رقم اؽباتف : (ٔ
 ُٖٖٔٔالرمز الربيدم :  (ٕ
 اػبريطة: (ٖ

 
 

 اؼبدرسة الثانوية الئلسبلمية اغبكومية الثالثة صبرب خاتري .ب 
كلد اؼبدرسة الثناكية اإلسبلمية اغبكومية الثالثة صبرب من الرحلة الطويلة يف 
اؼبئسسات التعليمية جبمرب. بدأ من ربليل دقيق لآلابء التمويل كالشيوخ عن 
أنبية التعليم للمجتمع، منهم : السيد إسكندر تصريف كالسيد دمحم طاىر 

يد ماىايل )الراحل( كالسيد جزكيل )الراحل( كالسيد دمحم فضيل  )الراحل( كالس
اغباج ألوم عثماف )الراحل( كغَتىم. سباـ بتكتل اؼبؤسسة اإلسبلمية اليت 
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ـ  ُٕٕٗتراعي مصاٌف اجملتمع ليعاىد ذكاء الشباب. كمن اؼببلحظ، يف 
تشكل اؼبؤسسة التعليمية "اؼبدرسة الثناكية اإلسبلمية اغبكومية" بقدر اؼبدرسة 

ية جومبانق اؼبناطق الفرعية كنجونق اؼبناطق صبرب الثناكية اغبكومية يف القر 
 تسمى ابؼبدرسة الثناكية اإلسبلمية "اربادية".

ـ انتمى اؼبدرسة الثناكية اإلسبلمية  ُّٖٗ – ُِٖٗيف العاـ الدراسي 
"اربادية" إىل اؼبدرسة الثناكية اإلسبلمية اغبكومية صبرب )اؼبدرسة الثناكية 

رب( تسمى ابؼبدرسة الثناكية اإلسبلمية اإلسبلمية اغبكومية الواحدة صب
أ عاـ ُٓٓاغبكومية فلياؿ صبرب. بناء على الرسالة الرظبية من كزير ديٍت رقم 

اغبمد هلل أصبح اؼبدرسة الثناكية اإلسبلمية اغبكومية فلياؿ صبرب إىل  ُٓٗٗ
 اؼبدرسة الثناكية اإلسبلمية اغبكومية الثالثة صبرب حىت اآلف.

ـ( تقدـ عملية التعليم كالتعلم يف شارع ُٕٗٗ-ُٕٕٗيف البداية )عاـ 
سوديرماف بقرب شرقي مسجد "اؽبدل" جومبانق كىاجر إيل شارع كاتوت 

ـ. كنظرا بسرعة مبو ُِٗٗ-ُٕٗٗجومبانق يف عاـ  ِٔسوبراات رقم 
، انتقل عملية التعليم كالتعلم يف  الطبلب كتطورىم حيث أف  اؼبوقع معدـك

حىت اآلف على  ُِٗٗصبرب عن عاـ  –جومبانق  ٕٔشارع أضبد ايين رقم 
األثر، ظهر كسائلها كمبانيها زائعة كدائمة. شرع اؼبدرسة الثناكية اإلسبلمية 

خاصة  اغبكومية الثالثة صبرب اآلف على تطوير قدراهتم كعوض التقدـ من الزمن
 يف ؾباؿ التعليم، فضبل عن ربقيق مطالب اجملتمع.

الثناكية اإلسبلمية اغبكومية الثالثة صبرب يعٍت  الربانمج الرائد يف اؼبدرسة
-َُِّاؼبهارات اللغوية كبرامج الكمبيوتر، كاغبمد هلل بداية العاـ الدراسي 
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حصل من   "Prodistik ITSـ أردؼ ىذه اؼبدرسة بربانمج حديد "َُِْ
Mou   معITS   سورااباي، يبكن الطبلب اؼبتخرجوف ؽبم الشهادةD-1  تقنية

ابإلضافة إىل تطوير الربانمج، تزيد اؼبدرسة ابلوسائل اؼبتنوعة  .ITSاؼبعلومات 
كالناحية كالربامج اؼبتنوعة لتطوير الطبلب كبرامج التطوير اؼبهٍت للمعلمُت، 

 ككذلك اؼبوظفُت. 
حىت اآلف سبلك  اؼبدرسة الثناكية اإلسبلمية اغبكومية الثالثة صبرب اؼبعلم 

حوظ. ىذا إجابة من مطالب اجملتمع بشكل مل S-2التعليمي من اؼبستول 
 ألنبية جودة اؼبدرسُت. كما يف اعبدكؿ التايل:

 ُ.ُ.ْاعبدكؿ 
 العام مكان عملية الخعليم والخعلم األمساء ادلشرف الرقم

اؼبدرسة الثناكية  مؤسسة .ُ
 األسبلمية "اربادية"

شارع سوديرماف بقرب شرقي 
 مسجد "اؽبدل" جومبانق

ُٕٕٗ-
 ـُٕٗٗ

اؼبدرسة الثناكية  مئسسة .ِ
 األسبلمية "اربادية"

 ِٔشارع كاتوت سوبراات رقم 
 جومبانق

 

ُٕٗٗ-
 ـُِٖٗ

مؤسسة  .ّ
 كدكلة

اؼبدرسة الثناكية 
اإلسبلمية اغبكومية 

 فلياؿ صبرب

 ِٔشارع كاتوت سوبراات رقم 
 جومبانق

ُِٖٗ-
 ـُِٗٗ

مؤسسة  .ْ
 كدكلة

اؼبدرسة الثناكية 
اإلسبلمية اغبكومية 

 فلياؿ صبرب

 ٕٔشارع أضبد ايين رقم 
 صبرب –جومبانق 

ُِٗٗ-
 ـُٓٗٗ

-ـُٓٗٗ ٕٔشارع أضبد ايين رقم اؼبدرسة الثناكية  دكلة .ٓ
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اإلسبلمية اغبكومية 
 الثالثة صبرب

 اآلف صبرب –جومبانق 

 
 قيادة الرئيس يف اؼبدرسة الثناكية اإلسبلمية اغبكومية الثالثة صبرب .ج 

الرئيس يف اؼبدرسة الثناكية اإلسبلمية منذ الطيار حىت اآلف، قاد قيادة 
اغبكومية الثالثة صبرب. يدؿ تبدؿ الرئيس على ضباسة يف جهاد الرائدة كبناء 
اؼبئسسة التعليمية اإلسبلمية دعا اؼبدرسة الثناكية اإلسبلمية اغبكومية الثالثة 
صبرب. أكؿ الرئيس ىو الطليع كمؤسس قوم يف كضع رؤية كرسالة اؼبؤسسات 

 ية اإلسبلمية. منهم:التعليم
 ِ.ُ.ْاعبدكؿ 

 عام القيادة أمساء الرئيس الخعلي  الرقم
 ـُِٖٗ-ُٕٕٗ طاىر متقاعد/كفاة .ُ
 ـُٕٗٗ-ُِٖٗ نور سليم متقاعد /كفاة .ِ
 ـُٗٗٗ-ُٕٗٗ اغباج دمحم جبورم بكالوريوس كفاة .ّ
 ـََِّ-ُٗٗٗ أضبد دميايت بكالوريوس متقاعد .ْ
 ـََِٕ-ََِّ بكالوريوسأضبد مكمور  متقاعد .ٓ
ربوؿ إىل اؼبدرسة الثانوية  .ٔ

اإلسبلمية اغبكومية 
 الواحدة

 ـََِٗ-ََِٕ دمحم أنوارم اؼباجستَت

ربوؿ إىل اؼبدرسة اؼبتواسطة  .ٕ
 اإلسبلمية ابنقساؿ سارم

 ـَُِِ-ََِٗ عبد الوحيد بكالوريوس 

 ـَُِٔ-َُِِ سوىارنو اؼباجستَتربوؿ إىل اؼبدرسة الثانوية  .ٖ
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 اإلسبلمية اغبكومية الثانية
 اآلف-ـَُِٔ أشهر اؼباجستَت - .ٗ

 
 الرؤية كالبعثة اؼبدرسة .د 

 الرؤية
 قصد إىل رقيق التميز كريبة األخبلؽ تستند إىل اإليباف كالتقول

 الرسالة
تعزز التقدير كفبارسة تعاليم دين اإلسبلـ كثقافة األمة كمصدر اغبكمة 

 كالعمل.
األكاديبية كغَت األكاديبية للمتعلمُت ابألمثل  كفقا تطوير اإلمكاانت 

 ؼبواىبهم كاىتماماهتم من خبلؿ جودة العملية التعليمية.
تنفيذ التعليم كالتوجيو للتبلميذ بشكل فعاؿ يف ؾباؿ اؼبهارات للتدخل يف 

 العمل.
 قائمة اؼبعلمُت كاؼبعلمات يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية الثالثة صبرب .ق 

ة اؼبعلمُت كاؼبعلمات يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية الثالثة صبرب، أما قائم
 منهم:

 ّ.ُ.ْاعبدكؿ 
 الوضائف األمساء الرقم

 رئيس اؼبدرسة أشهر  اؼباجستَت .ُ
 اؼبعلمة سرم نور حيايت اؼباجستَت .ِ
 اؼبعلم اي سبلـ بكالوريوس .ّ
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 اؼبعلمة ريرين إندرااييت بكالوريوس .ْ
 ؾبلة االتصاالت كاجملتمع بكالوريوس  مصطفى زىرم .ٓ
 اؼبعلمة  سرم ىداييت بكالوريوس .ٔ
 ؾبلة البنية التنية دمحم مهرزين اؼباجستَت .ٕ
 اؼبعلم سوبرايدم بكالوريوس .ٖ
 اؼبعلم أريس سولستيوريٍت بكالوريوس .ٗ

 اؼبعلم إماـ حنفي بكالوريوس .َُ
 الدراسيؾبلة اؼبنهج  بودم سانتوسا بكالوريوس .ُُ
 اؼبعلمة لطفي موادة بكالوريوس .ُِ
 اؼبعلمة بيبيت كحي ننقسيو بكالوريوس .ُّ
 اؼبعلمة دينا صفية بكالوريوس .ُْ
 اؼبعلمة بكالوريوس أسرم بوركاننقسية .ُٓ
 ؾبلة التلميذم كاسوارا بكالوريوس .ُٔ
 اؼبعلم دمحم جوانيدم بكالوريوس .ُٕ
 اؼبعلمة سيت موانسيكاة بكالوريوس .ُٖ
 اؼبعلمة سرم سوىاركايت بكالوريوس .ُٗ
 اؼبعلم إظباعيل بكالوريوس .َِ
 اؼبعلمة ىيٍت ىداييت بكالوريوس .ُِ
 اؼبعلم سوبرايدم بكالوريوس .ِِ
 اؼبعلمة زدين علما اؼباجستَت .ِّ
 اؼبعلمة صاغبة بكالوريوس .ِْ
 اؼبعلم إماـ شهراف بكالوريوس .ِٓ
 اؼبعلم اؼباجستَتدمحم مهتادم  .ِٔ
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 اؼبعلم إماـ شفيعي بكالوريوس  .ِٕ
 اؼبعلمة سيت نور حسنة بكالوريوس .ِٖ
 اؼبعلمة سيت ترم سوراتيت بكالوريوس .ِٗ
 اؼبعلمة سيت نور فضيلة بكالوريوس .َّ
 اؼبعلمة أيلي رضباكايت بكالوريوس .ُّ
 اؼبعلم إسكندر .ِّ
 اؼبعلم سيف الدين زىرم بكالوريوس .ّّ
 اؼبعلم ربميد اؼباجستَت  .ّْ
 اؼبعلم اناننق كحي اؼباجستَت .ّٓ
 اؼبعلم شكر بريبادم بكالوريوس .ّٔ
 اؼبعلم عثماف أفا إرضاعي بكالوريوس .ّٕ
 اؼبعلم عبد اعبليل بكالوريوس .ّٖ
 اؼبعلم عاؼبا بكالوريوس .ّٗ
 اؼبعلمة اندية أيلميدا بكالوريوس .َْ
 اؼبعلمة لستارم بكالوريوسسسكا أنقوف بوجي  .ُْ
 اؼبعلم دمحم إؽباـ جوىرم بكالوريوس .ِْ
 اؼبعلم أنديك عيسى أنصارم بكالوريوس .ّْ
 اؼبعلم أرم رمضاف سنقيو بكالوريوس .ْْ
 اؼبعلم ألف فياد رمضاف  .ْٓ
 اؼبعلمة أقوستُت جنة اإللية بكالوريوس .ْٔ
 اؼبعلم دمحم فتح الرازم بكالوريوس .ْٕ
 اؼبعلم ابنورم بكالوريوس .ْٖ
 اؼبعلم ماس أكاتما أيفيندم بكالوريوس .ْٗ
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 اؼبعلم مكركس نور أنصارم بكالوريوس .َٓ
 اؼبعلم دمحم عبد العزيز بكالوريوس .ُٓ
 عميد قسم اإلدارة أقوس أيكو ستياكاف بكالوريوس .ِٓ
 قسم اإلدارة سوراينتو بكالوريوس .ّٓ
 أمُت الصندكؽ بكالوريوسأسرم كرنياكايت  .ْٓ
 شركات الطَتاف سرم موجااينيت بكالوريوس .ٓٓ
 قسم العمالة دمحم ـبشر بكالوريوس .ٔٓ
 قسم اإلدارة ماشورم .ٕٓ
 قسم اإلدارة زمـز حجرة بكالوريوس .ٖٓ
 قسم اإلدارة راين بوركاسة بكالوريوس .ٗٓ
 اؼبعلم سوكسنو بكالوريوس .َٔ
 عامل تنظيف ىَتم سوبراينتو .ُٔ
 أماف دكاـ سوتكنو .ِٔ
 اؼبعلمة سوىاراتتيك بكالوريوس .ّٔ
 عامل تنظيف أيريل سورايين .ْٔ
 عامل تنظيف نور أرامي .ٓٔ
 أماف أضبد قيبلنق .ٔٔ

 
"تصميم الوتسيلة ابتسخددام مادة قواعد النحو  عرض البياانت من عملية تطوير -7

  (Aurora 3D Presentation)العروض الخعليمية ثالثية األبعاد" 
قامت الباحثة يف عملية التطوير كرتبت خطوات التطوير، منها: ربليل 

 .(ADDIE)االحتياجات كتصميم اإلنتاج كتطوير اإلنتاج كذبربة اإلنتاج كتقوًن 
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 حتليل االحخياجات .أ 
قبل تطوير كسيلة التعليم، قامت الباحثة بتحليل االحتياجات بعرض 

ابؼبقابلة عن  اؼبشكبلت اؼبوجودة عن كسيلة  البياانت اليت حصلت عليها
 التعليم يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الثالثة صبرب.أما البياف كاآليت:

بدأت الباحثة عن كسيلة التعليم يف ىذه اؼبدرسة علي أساس تكنولوجيا 
يف صبيع مادة التعليم خاصة عملية تعليم اللغة العربية. حصلت الباحثة 

 انت التالية:البيا
تعاملي ىذه اؼبدرسة بربامج تعليم التطبيقي يف ؾباؿ تكنولوجيا اؼبعلومات 

سورااباي. بداية العاـ الدراسي  (ITS)كاالتصاالت من ؾبمع علمي تكنولوجيا 
  "Prodistik ITSـ أردؼ ىذه اؼبدرسة بربانمج حديد "َُِْ-َُِّ

سورااباي، يبكن الطبلب   (ITS)ؾبمع علمي تكنولوجيا  مع  Mouحصل من 
.  ىذا اجملمع العلميتقنية اؼبعلومات  (D-1)اؼبتخرجوف ؽبم الشهادة الدبلـو 

يف معمل اللغة   (Robot)يتعلم التبلميذ عن جعل اآليل  ابإلضافة إىل ذلك، 
 لمدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الثالثة صبرب.ل

عملية التعليم على أساس أما كسائل التعليم اليت يستخدـ اؼبعلموف يف 
 Mc. Word, Mc. Excel, Mc. PowerPoint, Photoshopتكنولوجيا، منها: 

Corel Draw, Movie Maker ، تصميم العركض كغَتىا. مل يستخدموف"
 .(Aurora 3D Presentation)التعليمية ثبلثية األبعاد" 
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تعليم علم معلمة اللغة العربية عن عملية فيما اييل, قابلت الباحثة مع 
النحو كخطة التدريس كمنهج الدراسي كسيلة التعلم اليت تستخدمها يف 

 الفصل. حصلت الباحثة البياانت التالية:
استخداـ اؼبعلمة لتعليم علم النحو يف ؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية 
الثالثة صبرب اؼبدخل العلمي من خطة اؼبنهج الدراسي كخطة التدريس. 

كتاب التعليمي من كزارة الدم كزارة الشؤكف الدينية كاستخدمت ال
"Kementerian Agama" يف ىذه الكتاب العليمي ال ذبد ؼبعلمُت كلتبلميذ .

كسيلة التعليم لكل مهارات لتعد اؼبعلمة بنفسها. خبلؿ ىذا الوقت يصعب 
التبلميذ يف علم النحو خاصة يف اؼبادة اعبملة االظبية، ىم يعسركف أف 

. بدكف كسائل التعليم ىم ينعسوف كيسئموف يف عملية التعليم. ترل يفهمواه 
األستاذة أف الربانمج جديدة كاػبيار األخر، يتحمس التبلميذ ألف ىذه 

 الوسيلة جذابة كمتنوعة األلواف  كفاتنة اؼبراقاابت خاصة لعلم النحو. 
ابإلضافة إىل ذلك، قالبت الباحثة مع بعض التبلميذ من قسم الديٍت. 

 ىم يقولوف كمثل إجابة من اؼبعلمة.
 

 تصميم اإلنخاج .ب 
إلجابة عن اغبجات كاؼبشكبلت اؼبطركجة، صبعت كصممت الباحثة 
األشياء احملتاجة قبل تطوير كسيلة التعليم بتقدًن كإعداد األجهزة ك البياانت 

 التالية:
 



 

61 
 

 
 ُ.ِ.ْاعبدكؿ 

 البياانت لداللة على اؼبنهج الدراسي
 ح البياانتتوضي البياانت الرقم

 علم النحو )قواعد النحو( اؼبادة .ُ
 الصف األكؿ/الثاين الصف/اؼبستول .ِ
 اؼبدرسة الثناكية اإلسبلمية اغبكومية الثالثة صبرب اؼبدرسة .ّ
 زدين علما اؼباجستَت اسم اؼبعلمة .ْ
قواعد النحو ىي كاحدة من العناصر اللغة  كصف اؼبادة .ٓ

عن قوانُت الكلمات العربية اؼبهمة اليت تفيض 
كاعبمل كتغيَت صوت أخَت الكلمات عند اؼبفرد 

 أك غَته يف اعبمل.
أنواع يستطيع التبلميذ أف يفهموا كيعرفوا كيثبتوا  الكفاءة الرئيسة  .ٔ

 االسم )معرفة كنكرة( 
يستطيع التبلميذ أف يفهموا كيعرفوا كيثبتوا 

 اعبملة اليت ربتوم على اؼببتدأ كاػبرب
أنواع مساعدة التبلميذ أف يفهموا عن  .ُ التعليم أىداؼ .ٕ

اعبملة االظبية )مبتدأ االسم )معرفة كنكرة( ك 
 كخرب(

أنواع االسم مساعدة التبلميذ أف يعرفوا عن  .ِ
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 اعبملة االظبية )مبتدأ كخرب()معرفة كنكرة( ك 
إثبات تركيب مبتدأ مساعدة التبلميذ يف  .ّ

 كخرب
 االصبلة االظبية اؼبواد الدراسية .ٖ
أنواع يستطيع التبلميذ أف يفهموا عن عن  .ُ اؼبؤشرات .ٗ

اعبملة االظبية )مبتدأ االسم )معرفة كنكرة( ك 
 كخرب(

أنواع االسم يستطيع التبلميذ أف يعرفوا عن  .ِ
 اعبملة االظبية )مبتدأ كخرب()معرفة كنكرة( ك 

إثبات تركيب مبتدأ يستطيع التبلميذ يف  .ّ
 كخرب

 الوسيلة()يف التدريبات  التقوًن .َُ
االختبار القبلي االختبار البعدم )األسئلة 

 اؼبكتوبة(
 لقتُتدقيقة/ َُِ الوقت .ُُ
 الكتاب التعليمي ؼبادة اللغة العربية (ُ كسائل التعليم . ُِ

 السبورة (ِ
 القلم (ّ
 اغباسوب (ْ
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 تطوير اإلنخاج .ج 
"تصميم العركض التعليمية  الوسيلة ابستخداـ مادة قواعد النحويف تطوير 
اىتمت الباحثة األشياء اؼبطورة من . (Aurora 3D Presentation)ثبلثية األبعاد" 

" Kementerian Agamaالكتاب التعليمي من كزارة الدم كزارة الشؤكف الدينية "
لة االظبية ككتاب اعبركمية اعبم أنوع االسم )معرفة كنكرة( خاصة يف اؼبادة

ىذه الوسيلة "تصميم العركض التعليمية ثبلثية األبعاد"  ، ابستخداـكمتنو
(Aurora 3D Presentation) :رتبت الباحثة مضموف كسيلة التعليم بتقدًن اآليت 

 Aurora 3D)"تصميم العركض التعليمية ثبلثية األبعاد" فتح الربانمج  .ُ

Presentation)    

 
"تصميم العركض التعليمية ثبلثية األبعاد" ىذه العقدات اليت تضم يف  .ِ

(Aurora 3D Presentation) 

 
 ,File, Edit, View, Presentation, Slide, Toolsالعقدات األكىل تتكوت من  .ّ

Help, .  اآلتية غالبا تواجد يف بوير بوين أك  عض العقداتبMs. Word 
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 كغَتنبا حىت مل تضح الباحثة ىذه العقدات. 

 
 Presentation.   ك Commonربت العقدات يف مبرة الثالثة قبد  .ْ

 

 

 
 من اػبيارات منها :" Common "يتكوف 

 " Clipboard"  ( وبتوم على العقدات لنسخ الكتابةCopy كلنقلها )
(Cut( كتقليعها )Paste( كلتكوينها )Format.) 
 ك"Slide"  

 

نستطيع أف لبتار اػبلفية اؼبتنوعة. أما 
أك  "3D Model"أك  "Common"ب 

"Chart Table"  أك"Image Wall"  أك
"Navigation UI ." 

 فتبدك اؼبقًتاحات اآلتية   اؼبثاؿ :
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 ك"Node"  ( وبتوم على العقدات إلدخاؿ النصText كإلدخاؿ )
 كما اييل:   (.Objectإلدخاؿ األجساـ ) ( كShapeاألشكاؿ )

 
 (Objectاألجساـ ) إلدخاؿ (Shapeإلدخاؿ األشكاؿ )

  
" عبعل الشكل مطلوب Freehand Shapeيستطيع اؼبصمم أف ىبتار "

 إفراداي. كما يف الصور:

 
 ك"Shape"  ( وبتوم على العقدات للًتتيتArrange كالختار أجناس )

 (Fill( كلزايدة األلواف )Properties( كللخصائص )Shapetypeالشكل )
 (.كما اييل:Effectsكلزايدة التأثَت ) (Bevelكلزايدة األلواف اػبارجية )
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 (Bevelلزايدة األلواف اػبارجية ) (Fillلزايدة األلواف )

  
 

 ك"Text"  كما يف بوير بوين أكMs. Word  يتكوف من العقدات لًتتيب ،
 كل حاؿ عن الكتابة.

 
  كاستخداـ"Background"  .لبدؿ اػبلفية من الوسيلة اؼبصمم 
  كاستخداـ"Themes"  .لبدؿ اؼبواضيع من الوسيلة اؼبصمم 
  كاستخداـ"Welcome"  .إلدخاؿ الشبكة من الوسيلة 

 
 من اػبيارات منها :" Presentation "كيتكوف 

 "Size Desain"  .الختيار اغبجم من الوسيلة اؼبصمم 
  كاستخداـ"Background"   لبدؿ اػبلفية من الوسيلة اؼبصمم، كما يف" 

Common". 
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  كاستخداـ" Background Music "   .إلدخاؿ اؼبوسيقي يف الوسيلة 
 كمثل:

 
 ك"Themes"  .لبدؿ اؼبواضيع من الوسيلة اؼبصمم 
  كاستخداـ"Reset Camera"  من الوسيلة عادة تعيُت الكامَتاإل. 
 ك"Interactive Panel"  ؾ  تفاعليةاللوحة لعرض ال"Animation"  يف بوير

 بوين.
  كالتايل"Preview" .لتشغيل الشروبة 
  كاستخداـ"Play Fullscreen"  لتشغيل الشروبة بكامل الشاشة. 
 ك"Play Setup" .لتشغيل إعداد الشروبة 
 كاألخَت، العقدة لًتتيت الوقت 

كىكذا عن تطوير اإلنتاج الذم تطوره الباحثة. تستخدًن الباحثة اؼبقدات 
 السابق.اؼبتنوعة للوسيلة كتشرح كما يف الشرح 

 ":Presentation "كىذه الصورة الكاملة عن 
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 جتريبة اإلنخاج .د 
اؼبرحلة الرابعة ىي ذبربة اإلنتاج، عملية ذبربة اؼبنتج ؼبعرفة جودة كفعاليتو. 

خطة التجريبة السابقة بنوع  خطة البحث التجرييب تصميميستخدـ الباحثة 
(Pra -Experiment Design) لكشف العبلقة السببية . قد استخدـ ىذا التصميم

ىذه خطة تتكوف  من خبلؿ إشراؾ ؾبموعة ، حىت ال ربكم من اؼبتغَتات.
 على ثبلث خطوات:حبث 

أجريت التجربة يف (، One - Shot Case Study)دراسة حالة بشكل مفرد  (ُ)
يهدؼ الباحثوف ىذا  غياب ؾبموعة اؼبقارنة كغياب االختبارات األكلية.

ؼبعرفة أتثَت العبلج اؼبعطى جملموعة ببل انصياع النموذج ىدؼ بسيط ىو 
 أتثَت عوامل أخرل.

 The One Group Pratest)البعدم جملموعة كاحدة -ختبار القبلياال (ِ)

Posttest) ، تصميم التجارب اليت أجريت على اجملموعة الواحدة بدكف
أكمل ىذا النموذج ىو أكثر كماال من الطراز األكؿ،  اجملموعة اؼبقارنة.

و يستخدـ االختبار األكيل. بعد إعطاء العبلج،يتم القياس ابػبتبار ألن
البعدم لتحديد نتيجة العبلج، كابلتايل فإف حجم أتثَت التجربة يبكن أف 

 يعرؼ ابلتأكيد.
يف ىذا  .(The Static Group Comparison Group)مقارنة ؾبموعة اثبتة  (ّ)

ك اجملموعة أخرل بدكف  التصميم، ىناؾ اجملموعة اؼبعينة بعبلج التجريبية،
 ُعبلج التجريبية ، كنبا اجملموعتاف اغباليتاف.

                                                           
1 Sukardi. 2003. “Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya”. Jakarta: Bumi 

Aksara  
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البعدم -اػبتبار القبليكيف ىذا البحث، كفت الباحثة ذبربة اإلنتاج على 
. استخدمت االختبار ،(The One Group Pratest Posttest)جملموعة كاحدة 

تنفد التجربة اإلنتاج يف الصف األكؿ  .كاحد فصل القبلي كاالختبار البعدم يف
الثالثة صبرب. تفعل الباحثة من  من قسم الديٍت ابؼبدرسة اإلسبلمية اغبكومية

 َُِٕمايو  ُٓك ُّدقيقة يف التاريخ  َُِ( أم َٔ  xُخبلؿ لقائُت )
 أم يـو السبت كاإلثناف. 

 
 تقومي اإلنخاج .ه 

تعليقات كاقًتاحات فقامت الباحثة بتعديل كتصحيح اؼبنتج، كانلت 
 اػبرباء، كما اييل:

 
 أداة تقوًن اؼبنتج من اػبرباء

 اؼبوضوع :
 اؼبادة الدراسية :

 مصمم :
 اؼبقيم :

 التاريخ :
 
I. اؼبصدؽ 

 االسم :
                                                                                                                                                               
 



 

45 
 

 اؼبهنة :
 اؼبصدؽ :

II. حبة السؤاؿ 
 ( يف مقياس التقوًن!ѵكسب  الرمز )

 =  غَت اؼبوفق جدا ُ
 = غَت اؼبوافق ِ
 = مقبوؿ ّ
 = موافق ْ
 = موافق جدا ٓ

 ُ.ٓ.ْاعبدكؿ 
 مقياس الخقومي جوانب الخقومي الرقم

 0 1 1 7 3 تصميم البياين
موافق استخداـ اػبطوط يف الوسيلة  .ُ

"تصميم العركض التعليمية ثبلثية 
 األبعاد"

     

      موافق القوالب كمونتاجو يف الوسيلة .ِ
الصوار كاؼبراقبات اؼبستخدمة جرد سيف  .ّ

 التبلميذ
     

      موافق تركيب األلواف يف الوسيلة  .ْ
     كضوح كقع الصوت اؼبستخدـ يف  .ٓ
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 الوسيلة
      نظام العملية 
يستطيع التبلميذ إلعادة الوسيلة  .ٔ

"تصميم العركض التعليمية ثبلثية 
 األبعاد" سهولة

     

      عقدة الوصااي يف الوسيلة تعمل كاؼبعتاد .ٕ
      دقة توضيع القوائم يف كسيلة .ٖ
      ادلواد 
      اختيار اؼبواد مناسبة أبىداؼ التعليم .ٗ

كتابة األىداؼ يلعن ابلكلمة الواضحة  .َُ
 كالدقيقة

     

تسليم اؼبواد الدراسية يستخدـ اللغة  .ُُ
 الصراحة كالواضحة يف الوسيلة  

     

ابؼبادة مبتدأ اؼبادة اؼبربزة كاملة كمافقة  .ُِ
 كخرب

     

األمثاؿ اؼبربزات يف اؼبادة كثَتة كموافقة  .ُّ
 ابؼبوضوع مبتدأ كخرب

     

      جذابة احملخوى 
استخداـ الوسيلة "تصميم العركض  .ُْ

التعليمية ثبلثية األبعاد" يسًتعي 
     



 

42 
 

 التبلميذ لتعلم قواعد النحو
يسهل الوسيلة "تصميم العركض  .ُٓ

التعليمية ثبلثية األبعاد" لتحقيق أىداؼ 
 تعليم قواعد النحو

     

تركب الوسيلة "تصميم العركض التعليمية  .ُٔ
 ثبلثية األبعاد" ابؼبراقاابت اعبذاابت

     

تركيب الوسيلة "تصميم العركض  .ُٕ
التعليمية ثبلثية األبعاد" موافق بتطوير 

 العلـو كالتكنولوجيا

     

      الخقومي 
      شكل التدريبات موافق أبىداؼ التعليم .ُٖ
      التدريبات اؼببذكلة متنوعة .ُٗ
تستطيع أداة التقوًن اؼبستخدمة أف  .َِ

 تقيس قدرة التبلميذ يف فهم قواعد النحو 
     

 

 فاألكؿ، تعديل من اػبطيئات يف اؼبواد التعليمية:
 ِ.ٓ.ْاعبدكؿ 

 الخصحيح اخلطاء الشرائح الرقم
كتابة "السبلـ عليكم  ُ .ُ

 كرضبة هللا كابركاتو"
 السبلـ عليكم كرضبة هللا

 كبركاتو
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 خدهبة رشى   َُ .ِ
صح األستاذ كخبَت اؼبواد التعليمية يف كتابة السبلـ " السبلـ عليكم  

كرضبة هللا كابركاتو"، يف الكلمة "ابركاتو" كتصحيحو ابلكلمة "بركاتو". وبتار 
"رشى" يف عداد اعبملة، كيقًتح األستاذ ابسم الذم يضم اؼبعٌت الباحثة ابسم 

فيو كيبدؿ الباحثة ابسم "خدهبة". كاآلخر، يف شكل أنواع التدريبات، أمر 
 اػببَت لزايدهتا األقل ثبلثة األنواع.

كنتائج تقوًن اإلنتاج ػببَت اؼبواد التعليمية من االستبانة ، قامت الباحثة   
مساء يف اإلدارة. البياف ََ.َّيف الساعة  َُِٕيو ما ٖيف يـو اإلثنُت 

 اآليت:
 ّ.ٓ.ْاعبدكؿ 

 تعديل كتصحيح اػبطيئات يف ؾباؿ اؼبواد التعليمية
 أداة تقوًن اؼبنتج من اػبرباء

 اؼبصدؽ : األستاذ الدكتور سيف اؼبصطفي اؼباجستَت

 مقياس الخقومي جوانب الخقومي الرقم
 الخقدير مئويةنسبة  النخيجة تصميم البياين

موافق استخداـ اػبطوط يف الوسيلة  .ُ
"تصميم العركض التعليمية ثبلثية 

 األبعاد"

 موافق %َٖ ْ

 موافق %َٖ ْ موافق القوالب كمونتاجو يف الوسيلة .ِ



 

44 
 

الصوار كاؼبراقبات اؼبستخدمة جرد  .ّ
 سيف التبلميذ

 موافق %َٖ ْ

 موافق %َٖ ْ موافق تركيب األلواف يف الوسيلة  .ْ
كضوح كقع الصوت اؼبستخدـ يف  .ٓ

 الوسيلة
 موافق %َٖ ْ

    نظام العملية 
يستطيع التبلميذ إلعادة الوسيلة  .ٔ

"تصميم العركض التعليمية ثبلثية 
 األبعاد" سهولة

 موافق %َٖ ْ

عقدة الوصااي يف الوسيلة تعمل   .ٕ
 كاؼبعتاد

 موافق جدا %ََُ ٓ

 موافق %َٖ ْ كسيلةدقة توضيع القوائم يف  .ٖ
    ادلواد 
 موافق جدا %ََُ ٓ اختيار اؼبواد مناسبة أبىداؼ التعليم .ٗ

كتابة األىداؼ يلعن ابلكلمة  .َُ
 الواضحة كالدقيقة

 موافق %َٖ ْ

تسليم اؼبواد الدراسية يستخدـ اللغة  .ُُ
 الصراحة كالواضحة يف الوسيلة  

 موافق %َٖ ْ

كمافقة ابؼبادة اؼبادة اؼبربزة كاملة  .ُِ
 مبتدأ كخرب

 موافق %َٖ ْ
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األمثاؿ اؼبربزات يف اؼبادة كثَتة  .ُّ
 كموافقة ابؼبوضوع مبتدأ كخرب

 موافق جدا %ََُ ٓ

    جذابة احملخوى 
استخداـ الوسيلة "تصميم العركض  .ُْ

التعليمية ثبلثية األبعاد" يسًتعي 
 التبلميذ لتعلم قواعد النحو

 موافق %َٖ ْ

الوسيلة "تصميم العركض  يسهل .ُٓ
التعليمية ثبلثية األبعاد" لتحقيق 

 أىداؼ تعليم قواعد النحو

 موافق جدا %ََُ ٓ

تركب الوسيلة "تصميم العركض  .ُٔ
التعليمية ثبلثية األبعاد" ابؼبراقاابت 

 اعبذاابت

 موافق %َٖ ْ

تركيب الوسيلة "تصميم العركض  .ُٕ
التعليمية ثبلثية األبعاد" موافق 

 بتطوير العلـو كالتكنولوجيا

 موافق %َٖ ْ

    الخقومي 
شكل التدريبات موافق أبىداؼ  .ُٖ

 التعليم
 موافق %َٖ ْ

 مقبوؿ %َٔ ّ التدريبات اؼببذكلة متنوعة .ُٗ
 موافق %َٖ ْتستطيع أداة التقوًن اؼبستخدمة أف  .َِ
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تقيس قدرة التبلميذ يف فهم قواعد 
 النحو 

 مواقف جدا %31 31 اجملموع 
 

أما الطريقة اؼبستخدمة لتحليل البياانت من نتائج االستبانة اليت كزعتها  
 ابلصيغة:

النتيجة من النسبة الوئويةنسبة اعبواب = 
=  صبلة اؼبستجيب

َُٔٔ 
َِ

  =ّٖ% 

   اآلتية:يَتانة كتصنفها، كضعت الباحثة اؼبعاكلوصف نتائج االستب
 ْ.ٓ.ْاعبدكؿ 

 ادلئويةالنسبة  الخقدير الرقم
 %َِ -% َ انقص جدا .ُ
 %َْ -% ُِ انقص .ِ
 %َٔ -% ُْ مقبوؿ .ّ
 %َٖ -% ُٔ جيد .ْ
 %ََُ -% َٖ جيد جدا .ٓ

كفقا ؽبذا اعبدكؿ، فالنتيجة عن تصديق كسيلة التعليم عند خبَت اؼبواد التعليمية 
 % كىي على مستول "جيد جدا".ّٖيبلغ إىل نسبة مئوية 

 
 كتصحيح من اػبطيئات يف ؾباؿ كسيلة التعليم.فالثاين، تعديل 
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 ٓ.ٓ.ْاعبدكؿ 
 تعديل كتصحيح من اػبطيئات يف ؾباؿ كسيلة التعليم

 الخصحيح الصورة اخلطاء الرقم

تستخدـ الباحثة  .ُ
صور متحركة غَت 

جذابة كينصح اػببَت 
  لبدؽبا 

 يضيع الصور

األلواف اؼبستخدمة  .ِ
 خبوؼ

 

 زبفيف األلواف

تقوًن اإلنتاج ػببَت اؼبواد التعليمية من االستبانة ، قامت الباحثة كنتائج 
مساء يف اإلدارة. البياف َّ.ُُيف الساعة  َُِٕمايو  ٗيف يـو اإلثنُت 

 اآليت:
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 ٔ.ٓ.ْاعبدكؿ 
 تعديل كتصحيح اػبطيئات يف ؾباؿ كسيلة التعليم

 أداة تقوًن اؼبنتج من اػبرباء

 توفيق الرضبن اؼباجستَتاؼبصدؽ : األستاذ الدكتور 

 مقياس الخقومي جوانب الخقومي الرقم
 الخقدير نسبة مئوية النخيجة تصميم البياين

موافق استخداـ اػبطوط يف الوسيلة  .ُ
"تصميم العركض التعليمية ثبلثية 

 األبعاد"

 موافق %َٖ ْ

موافق  %ََُ ٓ موافق القوالب كمونتاجو يف الوسيلة .ِ
 جدا

كاؼبراقبات اؼبستخدمة جرد الصوار  .ّ
 سيف التبلميذ

 موافق %َٖ ْ

 موافق %َٖ ْ موافق تركيب األلواف يف الوسيلة  .ْ
كضوح كقع الصوت اؼبستخدـ يف  .ٓ

 الوسيلة
 موافق %َٖ ْ

    نظام العملية 
يستطيع التبلميذ إلعادة الوسيلة  .ٔ

"تصميم العركض التعليمية ثبلثية 
 مقبوؿ %َٔ ّ
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 األبعاد" سهولة
عقدة الوصااي يف الوسيلة تعمل   .ٕ

 كاؼبعتاد
 موافق  %َٖ ْ

 موافق %َٖ ْ دقة توضيع القوائم يف كسيلة .ٖ
    ادلواد 
موافق  %ََُ ٓ اختيار اؼبواد مناسبة أبىداؼ التعليم .ٗ

 جدا
كتابة األىداؼ يلعن ابلكلمة  .َُ

 الواضحة كالدقيقة
 موافق %َٖ ْ

تسليم اؼبواد الدراسية يستخدـ اللغة  .ُُ
 الصراحة كالواضحة يف الوسيلة  

 موافق %َٖ ْ

اؼبادة اؼبربزة كاملة كموافقة ابؼبادة  .ُِ
 مبتدأ كخرب

 موافق %َٖ ْ

األمثاؿ اؼبربزات يف اؼبادة كثَتة  .ُّ
 كموافقة ابؼبوضوع مبتدأ كخرب

 موافق  %َٖ ْ

    جذابة احملخوى 
الوسيلة "تصميم العركض استخداـ  .ُْ

التعليمية ثبلثية األبعاد" يسًتعي 
 التبلميذ لتعلم قواعد النحو

 مقبوؿ %َٔ ّ

 موافق  %َٖ ْيسهل الوسيلة "تصميم العركض  .ُٓ
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التعليمية ثبلثية األبعاد" لتحقيق 
 أىداؼ تعليم قواعد النحو

تركب الوسيلة "تصميم العركض  .ُٔ
ابؼبراقاابت التعليمية ثبلثية األبعاد" 

 اعبذاابت

 موافق %َٖ ْ

تركيب الوسيلة "تصميم العركض  .ُٕ
التعليمية ثبلثية األبعاد" موافق 

 بتطوير العلـو كالتكنولوجيا

موافق  %ََُ ٓ
 جدا

    الخقومي 
شكل التدريبات موافق أبىداؼ  .ُٖ

 التعليم
 مقبوؿ %َٔ ّ

 مقبوؿ %َٔ ّ التدريبات اؼببذكلة متنوعة .ُٗ
تستطيع أداة التقوًن اؼبستخدمة أف  .َِ

تقيس قدرة التبلميذ يف فهم قواعد 
 النحو 

 مقبوؿ %َٔ ّ

 مواقف  %23 23 اجملموع 
 

أما الطريقة اؼبستخدمة لتحليل البياانت من نتائج االستبانة اليت كزعتها  
 ابلصيغة:
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النتيجة من النسبة اؼبئويةنسبة اعبواب = 
=  صبلة اؼبستجيب

َُٓٔ 
َِ  =ٕٖ% 

كفقا عبدكؿ اآليت، فالنتيجة عن تصديق كسيلة التعليم عند خبَت اؼبواد التعليمية 
  % كىي على مستول "جيد ".ٖٕيبلغ إىل نسبة مئوية 

 
 فالثالث، نتائج االستبانة من معلمة اللغة العربية

 َّ.ُْ – َّ.ُِيف الساعة  َُِٕمايو  ُٓ ثنافقامت الباحثة يـو اإل
هنارا يف اإلدارة ابؼبدرسة الثناكية اإلسبلمية اغبكومية الثالثة صبرب. أما نتائج 

 االستبانة من اؼبعلمة، كما التايل:
 

 ٕ.ٓ.ْاعبدكؿ 
 أداة تقوًن اؼبنتج من معلمة اللغة العربية

 اؼبعلمة : زدين علما اؼباجستَت
 مقياس الخقومي جوانب الخقومي الرقم

 الخقدير نسبة مئوية النخيجة تصميم البياين
اؼبادة اؼبربزة يف الوسيلة "تصميم العركض  .ُ

 التعليمية ثبلثية األبعاد" موافقة 
 موافق %َٖ ْ

استخداـ الوسيلة مناسبة أبىداؼ  .ِ
 التعليم

 موافق %َٖ ْ

 مقبوؿ %َٔ ّ اختيار اؼبواد مناسبة لتعليم قواعد النحو .ّ
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 مقبوؿ %َٔ ّ زبطيط الوسيلة كتلوينها كتقديبها جذابة  .ْ
اػبطوط اؼبستخدمة كضيحة كسهيلة  .ٓ

 للقراءة
 موافق %َٖ ْ

 موافق %َٖ ْ اللغة اؼبستخدمة سهيلة لفهمها .ٔ
هبذب التبلميذ لتعلم اللغة العربية  .ٕ

 ابستخداـ الوسيلة 
 موافق %َٖ ْ

التبلميذ عن استعماؿ الوسيلة مؤثر بفهم  .ٖ
 قواعد النحو

 موافق %َٖ ْ

 مقبوؿ %َٖ ّ استعماؿ الوسيلة مؤثر بكتابة التبلميذ  .ٗ
أدة التعليم اؼبستخدمة تستطيع أف تقيس  .َُ

 قدرة التبلميذ ففهم اؼبادة 
موافق  %ََُ ٓ

 جدا
 مواف  %21 13 اجملموع 

اليت كزعتها  أما الطريقة اؼبستخدمة لتحليل البياانت من نتائج االستبانة
 ابلصيغة:

النتيجة من النسبة الوئويةنسبة اعبواب = 
=  صبلة اؼبستجيب

َٕٔ 
َُ  =ٕٔ% 

فالنتيجة من معلمة اللغة العربية يف اؼبدرسة الثناكية اإلسبلمية اغبكومية الثالثة 
  % كىي على مستول "جيد".ٕٔصبرب يبلغ إىل نسبة مئوية 

 
 التبلميذفالرابع، نتائج االستبانة من 
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 َّ.ُْ – َّ.ُِيف الساعة  َُِٕمايو  ُٓ ثنافقامت الباحثة يـو اال
هنارا يف الصف األكؿ من قسم الديٍت ابؼبدرسة الثناكية اإلسبلمية اغبكومية 

 الثالثة صبرب. أما نتائج االستبانة من مقدار أربعُت تلميذا، كما التايل:
 ٖ.ٓ.ْاعبدكؿ 

 ف األكؿ قسم الديٍتأداة تقوًن اؼبنتج من تبلميذ الص
 اسم التلميذ/التلميذة:

 اجملموع نسبة ادلئوية الكمية البيان الرقم

 %ََُ _ _ غَت اؼبوافق جدا .ُ
 _ _ غَت اؼبوافق

 %ٓ،ٕ ّ مقبوؿ
 %ٓ،ِّ ُّ موافق

 %َٔ ِْ موافق جدا
 %ََُ _ _ غَت اؼبوافق جدا .ِ

 _ _ غَت اؼبوافق
 %َُ ْ مقبوؿ
 %ٓٓ ِِ موافق

 %ّٓ ُْ موافق جدا
ّ. 

 
 

 %ََُ _ _ غَت اؼبوافق جدا
 _ _ غَت اؼبوافق 

 %ٓ،ُِ ٓ مقبوؿ
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  %ٓ،ِٓ ُِ موافق 
 %ّٓ ُْ موافق جدا

 %ََُ _ _ غَت اؼبوافق جدا .ْ
 _ _ غَت اؼبوافق

 %َِ ٖ مقبوؿ
 %ٓ،ْٕ ُٗ موافق

 %ٓ،ِّ ُّ موافق جدا
 %ََُ _ _ جداغَت اؼبوافق  .ٓ

 _ _ غَت اؼبوافق
 %َِ ٖ مقبوؿ
 %ٓ،ٕٓ ِّ موافق

 %ٓ،ِِ ٗ موافق جدا
 %ََُ _ _ غَت اؼبوافق جدا .ٔ

 _ _ غَت اؼبوافق
 %ٓ،ُِ ٓ مقبوؿ
 %َٓ َِ موافق

 %ٓ،ّٕ ُٓ موافق جدا
ٕ. 

 
 

 %ََُ _ _ غَت اؼبوافق جدا
 _ _ غَت اؼبوافق 

 %ٓ،ُِ ٓ مقبوؿ
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  %ْٓ ُٖ موافق 
 %ٓ،ِْ ُٕ موافق جدا

 %ََُ _ _ غَت اؼبوافق جدا .ٖ
 _ _ غَت اؼبوافق

 %ٓ،ُِ ٓ مقبوؿ
 %ْٓ ُٖ موافق

 %ٓ،ِْ ُٕ موافق جدا
 %ََُ _ _ غَت اؼبوافق جدا .ٗ

 _ _ غَت اؼبوافق
 %ٓ،ُِ ٓ مقبوؿ
 %ٓٓ ِِ موافق

 %ٓ،ِّ ُّ موافق جدا
 %ََُ _ _ غَت اؼبوافق جدا .َُ

 _ _ غَت اؼبوافق
 %ٓ،ٕ ّ مقبوؿ
 %ٓ،ِٓ ُِ موافق

 %َْ ُٔ موافق جدا
إف البياف من نتائج االستبانة من تبلميذ الصف األكؿ قسم الديٍت ابؼبدرسة 

 الثناكية اإلسبلمية اغبكومية الثالثة صبرب، تستخدـ الباحثة ابلصيغة التالية:
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 ٗ.ٓ.ْاعبدكؿ 
 أداة تقوًن اؼبنتج من تبلميذ الصف األكؿ قسم الديٍت

 النسبة رقم بنود الخقريبات
ُ ُُٖ 
ِ َُٕ 
ّ ُٔٗ 
ْ ُٔٓ 
ٓ ُُٔ 
ٔ َُٕ 
ٕ ُِٕ 
ٖ ُِٕ 
ٗ ُٖٔ 

َُ ُّٕ 
 َُُٕ عدد إصبايل
 َََِ حد أعلى

 

عدد إصبايل نسبة اؼبئوية = 
% = ََُ x  حد أعلى

َُُٕ
َََِ x ََُ = %ٖٓ،َٓ% 

نتيجة استجاابت التبلميذ يف تعليم علم النحو ابستخداـ الوسيلة "تصميم 
%. كإذا دخلت معيار نتيجة َٓ،ٖٓالعركض التعليمية ثبلثية األبعاد" يبلغ 
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%. فتلخص الباحثة أف استجاابت ََُ -% َٖاالستبانة فيكوف فيما 
". تناسب جيد جداالتبلميذ يف الصف األكؿ قسم الديٍت على مستول "

   لصيغة اآلتية:اب
 َُ.ٓ.ْاعبدكؿ 

 جدكؿ معيار االستبانة من التبلميذ
 النسبة ادلئوية الخقدير الرقم

 %َِ -% َ انقص جدا .ُ
 %َْ -% ُِ انقص .ِ
 %َٔ -% ُْ مقبوؿ .ّ
 %َٖ -% ُٔ جيد .ْ
 %ََُ -% َٖ جيد جدا .ٓ
 

"تصميم العروض الوتسيلة  مادة الخعليم ابتسخددام ادلبحث الثاين : مواصفات
 (Aurora 3D Presentation)الخعليمية ثالثية األبعاد" 

 
التعليم خصائص متميزة، فيو اؼبزااي كاؼبعايب. ككذلك  مادة ككسيلةلكل  

"تصميم العركض التعليمية ثبلثية األبعاد" الوسيلة  مادة التعليم ابستخداـ مواصفات
(Aurora 3D Presentation)  ،منها:لتعليم قواعد النحو 
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"تصميم العروض الخعليمية ثالثية الوتسيلة  مادة الخعليم ابتسخددام مواصفات .أ 
 النحو قواعدلخعليم  (Aurora 3D Presentation)األبعاد" 

"تصميم العركض التعليمية ثبلثية الوسيلة  مادة التعليم ابستخداـ أما مواصفات
 ، منها:(Aurora 3D Presentation)األبعاد" 

 يف الفصل دبعٍت ليس لتعليم الذايت.لوسيلة  التعليممادة ىذه  .ُ
"تصميم العركض التعليمية ثبلثية الوسيلة  ابستخداـ ىذه مادة التعليم .ِ

عن أنواع االسم النحو فيها  قواعدلتعليم  (Aurora 3D Presentation)األبعاد" 
اسم النكرة ة أقساـ كىي مسكينقسم خب. اعبملة االظبيةك  )النكرة كاؼبعرفة(

تعريف اعبملة االظبية كاختصاص اؼببتدأ كخربه كأنواع اؼببتدأ كأنواع كاؼبعرفة ك 
 اػبرب.

لكل أبواب يتكوف من التوضيحات كاألمثلة العديدة كاؼبتنوعة مناسبة  .ّ
 ابؼبوضوع التداكؿ.

"تصميم العركض التعليمية ثبلثية الوسيلة ابستخداـ  ىذه مادة التعليم  .ْ
خاصة لصف األكؿ يف اؼبرحلة الثناكية  (Aurora 3D Presentation)األبعاد" 

 اإلسبلمية اغبكومية.
التوضيحات كالتدريبات متقدمة من كتاب التعليمي كزارة الشؤكف الدينية  .ٓ

"Kementerian Agama." 
 وسيلة التعليم على أساس تكنولوجيا.ب كتطوير مادة التعليم  ىذا اإلنتاج .ٔ
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"تصميم العركض التعليمية ثبلثية األبعاد" ابستخداـ  ىذه مادة التعليم .ٕ
(Aurora 3D Presentation)  تتكوف موسيقي كصور اؼبتحركة بثبلثة األبعاد

 كألواف منوعة لتسًتعي التبلميذ.
 هبب اغباسوب لستعماؽبا. .ٖ

 
"تصميم العروض الخعليمية ثالثية الوتسيلة  مادة الخعليم ابتسخددام ادلزااي من .ب 

 (Aurora 3D Presentation)األبعاد" 
"تصميم العركض التعليمية ثبلثية الوسيلة ابستخداـ  مادة التعليمأما اؼبزااي من 

 ، كما التايل: (Aurora 3D Presentation)األبعاد" 
 تستطيع أف هبعل العرض متفاعل مادة التعليمىذه  .ٕ
تتكوف من موسيقي كصور متحركة، كما كميزة الوسيلة كىو صور بثبلثية  .ٖ

 مناسبة ابظبها.األبعاد 
 تستطيع أف تستخدـ يف صبيع اغباسوب. .ٗ

 أف تكوف الدكافع للتبلميذ يف عملية التعليم كالتعلم. .َُ
ألف كماؿ اؼببلمح زاد عن بور بوين  مرجع جديد القًتاؼ كسيلة التعليم، .ُُ

"PowerPoint". 
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"تصميم العروض الخعليمية الوتسيلة  مادة الخعليم ابتسخددام النقائص من .ج 
  (Aurora 3D Presentation)ثالثية األبعاد" 

تصميم العركض التعليمية ثبلثية " الوسيلة ابستخداـ مادة التعليم ىذه .ُ
 ربتاج اغباسوب كالشاشة إلدارهتا. (Aurora 3D Presentation)األبعاد" 

تستخدـ لكل اؼبرحلة، كلكن ؾبرد ابؼبرحلة الثانوية اإلسبلمية  ال .ِ
 اغبكومية.

"تصميم العركض التعليمية ثبلثية الوسيلة  مادة التعليم ابستخداـتطوير 
 ادة التعليمالنحو اختبلفا دب قواعدلتعليم  (Aurora 3D Presentation)األبعاد" 

التعليمية األخرل، لديها اؼبواصفات اؼبتنوعة. كذلك تسع اؼبواصفات من تطوير 
 التعليمية. كأما تفاصيلها:  وادىذه اؼب
 

 ِ.ْاعبدكؿ 
"تصميم العركض التعليمية ثبلثية النحو ب قواعد تعليم  مادةترتيب مضموف 

 (Aurora 3D Presentation)األبعاد" 
 

 الصورة البياانت الرقم
ىذا الظهور إذا يفتح الوسيلة التعليمية  .ُ

"تصميم العركض التعليمية ثبلثية 
 (Aurora 3D Presentation)األبعاد" 
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   كلمة السبلـ قبل أيدخيل الوسيلة .ِ

ك تلك العبلمة ألدخل إىل  
ػبركج من  أما   الشروبة التالية.

  الوسيلة.
الشرفة اليت وبتوم على اؼبوضوع ك  .ّ

( إىل الصفحة startزر ) بدء يكوف

 )الشروبة التالية( ك   التالية
 إلرجاع إىل "السبلـ".

 

نخبة اؼبتنوعة، الىذا الظهور وبتوم على  .ْ
منها: الشرفة كأىداؼ التعليم كاؼبواد 
التعليمية كالتدريبات كاؼبراجع كالبياانت 
الشخصية كيبكن أف يسمى ابلصفحة 

 الرئيسية.

 

ربتوم الشروبة على أىداؼ التعليم أم  .ٓ

إلرجاع إىل  لعلم النحو ك 
 الشروبة الرئيسة.

 
كالتايل الصفحة عن اؼبواد التعليمية  .ٔ

كالعناكين دبوضوع "اعبملة االظبية" 
الفرعية، منها: تعريف اعبملة االظبية 
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كاختصاص اؼببتدأ كاػبرب كأنواعهما. 

إلرجاع إىل الشروبة  ككذلك 
 ة.الرئيس

 
 

اسم تشرح عن تعريف   ىذه الشروبة .ٕ
مناسبة األمثلة اؼبتنوعة النكرة كاؼبعرفة ك 

إلرجاع إىل   ابؼبوضوع.
  "اؼبواد التعليمية".الشروبة 

تشرح عن تعريف اعبملة   ىذه الشروبة .ٖ

يدؿ إىل األمثلة  االظبية ك 
  اؼبتنوعة اؼبناسبة ابؼبوضوع.

ٗ. 
إلرجاع إىل  ك كىي األمثلة 

  
يف اؼبادة الثانية وبدث عن اختصاص  .َُ

اؼببتدأ كاػبرب. كما عرفنا أف اؼببتدأ كاػبرب 
لديهما القوانُت كتذكَتنبا كأتنيثهما 
كىكذا. أف كظيفة األزرار األخرل 

 متساكية.
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ىذه األمثلة الختصاص اؼببتدأ كاػبرب.  .ُُ

كيكوف   التسجيل أيضا 
  إلرجاع.

اؼبادة الثالثة عن أنواع اؼببتدأ، منها مبتدأ  .ُِ
اسم ظاىر كمبتدأ اسم ضمَت حيت 

 إلرجاع. األسئلة. ك 
 

كاؼبادة الرابعة عن أنواع اػبرب، منها: خرب  .ُّ
كالزر  مفرد ك خرب غَت مفرد.

ألدخل إىل الشروبة  
 ابلشرح.

 

التالية عن خرب مفرد من تعريفو كأمثلتو.  .ُْ

 إلرجاع. ك 

 
التالية عن خرب غَت مفرد من تعريفو  .ُٓ

كنوعو كأمثلتو. خرب غَت مفرد يتكوف من 
خرب صبلة كشبو اعبملة. كىذا الزر 

 لؤلمثلة األخرل. 
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األمثلة ػبرب صبلة كتغيَته يف كل ضمائر  .ُٔ

 إلرجاع. اؼبتنوعة. ك 

 
ىذه الشروبة عن التدريبات اؼبتنوعة. كل  .ُٕ

وبتوم علي األسئلة  
  .اؼبختلفة

 مباذج التدريبات األكىل .ُٖ
اليت  ا اعبملهبب التبلميذ أف يرتبو 

ربتوم على اؼببتدأ كاػبرب حيت تكوف 
فيدة )تستطيع أف تفهمها(. اعبملة اؼب

إلرجاع إىل  كالزر 

 بينما  
 ألدخل إىل اإلجاابت الصحيحة.

 
 

 

التدريبات األكىل ىذه اإلجاابت لنماذج  .ُٗ

 إلرجاع يف األسئلة.  ك
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 مباذج التدريبات الثانية  .َِ
اليت  ا األعمدةهبب التبلميذ أف يكملو 

ربتوم على تغيَت الكلمات مناسبة 
  بضمَتىا.

ىذه اإلجاابت لنماذج التدريبات الثانية  .ُِ

 إلرجاع يف األسئلة.  ك

 
 مباذج التدريبات الثالثة  .ِِ

هبب التبلميذ أف هبعلوا اعبمل من 
اعبملة االظبية خبرب صبلة اظبية ك خرب 

  صبلة فعلية كخرب شبو اعبملة. 

الشروبة ربتوم عن اؼبراجع اليت تستخدـ  .ِّ
الباحثة لتطوير الوسيلة التعليمية منها 

 "Kemenag"الكتاب التعليمي من 
 ككتاب اعبركمية كمتنو.

 
من الباحثة أم كالبياانت الشخصية  .ِْ

اؼبصممة يف أخَت الشروبة من االسم 
 عنواف حىت الربيد اإليلكًتكين كالصوركال
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"تصميم الوتسيلة  مادة قواعد النحو ابتسخددام ادلبحث الثالث : فعالية تطوير
  (Aurora 3D Presentation)العروض الخعليمية ثالثية األبعاد" 

"تصميم العركض الوسيلة مادة تعليم قواعد النحو ابستخداـ استخداـ  ؼبعرفة فعالية
يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية  (Aurora 3D Presentation)التعليمية ثبلثية األبعاد" 

بعينة البحث التبلميذ من الصف  َُِٕ-َُِٔاغبكومية الثالثة صبرب العاـ الدراسي 
الباحثة االختبار القبلي كاالختبار البعدم األكؿ قسم الديٍت كىم أربعوف تلميذا. تعمل 

 كستعرض الباحثة نتائج البحث كما يلي:
 

t =   

√
∑   

       

 

 
 البياف:

t  نتيجة من االختبار القبلي ك البعدم = 

Md نتيجة متوسط من فركؽ = 

    نتيجة من ؾبموع  =     ∑

 = صبلة التبلميذ  
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 كأما خطوات حسبها كىي كما يلي:

 (Ha)كالفرض البديل  (Ho)الصفر  كضتقدـ الفر  (ُ
(Ho) تصميم العركض التعليمية ثبلثية لوسيلة ابمادة قواعد النحو  = استخداـ"

غَت فعاؿ لًتقية كفائة التبلميذ يف تعليم  (Aurora 3D Presentation)األبعاد" 
 النحو.قواعد 

(Ha)  = تصميم العركض التعليمية ثبلثية لوسيلة ابمادة قواعد النحو استخداـ"
 قواعدفعاؿ لًتقية كفائة التبلميذ يف تعليم  (Aurora 3D Presentation)األبعاد" 

 النحو.
 يطلب عن اؼبتوسط كمعيار االلبراؼ كما يف الصفحة التالية (ِ

كربصل الباحثة نتيجة االختبار القبلي كالبعدم للتبلميذ الصف األكؿ قسم 
الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الثالثة صبرب العاـ الدراسي الديٍت يف اؼبدرسة 

 ، كما يف اعبدكؿ:َُِٕ-َُِٔ
 ّ.ْاعبدكؿ 

االخخبار  اتسم الرقم
 القبلي

االخخبار 
 البعدي

D    Xd     

أدم رسكا  .ُ
 أكليا

َٔ َٗ َّ ََٗ ُُ،ّٖ ُِٗ،ٓ 

أكوس  .ِ
 سوبرايدم

َِ َٔ َْ ََُٔ ُِ،ّٖ ِْٓ،ُ 

 ٗ،ُ ّٖ،ُ ََْ َِ َٗ َٕأضبد شبلي  .ّ
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 مصطفى
ألفدا نور  .ْ

 دايان
َٖ ََُ َِ ََْ ُ،ّٖ ُ،ٗ 

أان ترم  .ٓ
 كحيٍت

َٕ َٗ َِ ََْ ُ،ّٖ ُ،ٗ 

النساة  .ٔ
 اؼبفيدة

َٗ ََُ َُ ََُ ٖ،ِٔ- ْٕ،ّ 

أثٌت أمي  .ٕ
 رضبة

َٖ َٗ َُ ََُ ٖ،ِٔ- ْٕ،ّ 

أكليا أزكى  .ٖ
 أزكية

َٕ ََُ َّ ََٗ ُُ،ّٖ ُِٗ،ٓ 

 ديوم ترم .ٗ
 كورنيا

َٓ ٕٓ ِٓ ِٔٓ ٔ،ّٖ َْ،ٕ 

أيكا  .َُ
مركارينا 
 بوترم

َٕ َٗ َِ ََْ ُ،ّٖ ُ،ٗ 

فضيلة نور  .ُُ
 عملية

َٕ ََُ َّ ََٗ ُُ،ّٖ ُِٗ،ٓ 

كارظبا أنقي  .ُِ
 مولنا بوترم

َْ َٖ َْ ََُٔ ُِ،ّٖ ِْٓ،ُ 
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ليلة نور  .ُّ
 فضيلة

َٖ َٗ َُ ََُ ٖ،ِٔ- ْٕ،ّ 

 ٓ،ُِٗ ّٖ،ُُ ََٗ َّ ََُ َٕ ليلة الرضبة .ُْ
لطفية  .ُٓ

 رمضاف
َٔ ٖٓ ِٓ ِٔٓ ٔ،ّٖ َْ،ٕ 

دمحم  .ُٔ
 مسرخُت

َٕ َٗ َِ ََْ ُ،ّٖ ُ،ٗ 

دمحم سيد  .ُٕ
 عبد الواحد

َْ َْ َ َ ُٖ،ِٔ- ّْٔ،ٕ 

مهلية  .ُٖ
 اغبسنة

َٕ َٗ َِ ََْ ُ،ّٖ ُ،ٗ 

مفتاح  .ُٗ
 اغبسنة

َٔ ََُ َْ ََُٔ ُِ،ّٖ ِْٓ،ُ 

دمحم ديف  .َِ
 بيهاقي

َٔ َٖ َِ ََْ ُ،ّٖ ُ،ٗ 

دمحم ىيكل  .ُِ
 األمم

َٖ َٗ َُ ََُ ٖ،ِٔ- ْٕ،ّ 

دمحم عرفا  .ِِ
 جوىرم

ََُ ََُ َ َ ُٖ،ِٔ- ّْٔ،ٕ 

 ٓ،ُِٗ ّٖ،ُُ ََٗ َّ ََُ َٕمونيكا  .ِّ
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ديوم 
 صفينة 

دمحم ألفُت  .ِْ
 جوىرم

َٔ َٖ َِ ََْ ُ،ّٖ ُ،ٗ 

انداي دكم  .ِٓ
 فطمويت

َٗ ََُ َُ ََُ ٖ،ِٔ- ْٕ،ّ 

نوفيا  .ِٔ
 أندرايين

َٖ ََُ َِ ََْ ُ،ّٖ ُ،ٗ 

نوفيينيت ترم  .ِٕ
 أكاتمي ف.

َٖ ََُ َِ ََْ ُ،ّٖ ُ،ٗ 

 ٕ،ّْٔ -ِٔ،ُٖ َ َ ََُ ََُ نور آمينُت .ِٖ
راينا رضبى  .ِٗ

 فربايان
َٕ ٔٓ ٓ- ِٓ ِّ،ِٔ- ٕٓٓ،ٗ 

ريسمى  .َّ
ربميدة 
 النساء

َٖ َٖ َ َ ُٖ،ِٔ- ّْٔ،ٕ 

رجاؿ رضبة  .ُّ
 هللا

َٔ َْ َِ- ََْ ُ،ّٖ ُ،ٗ 

سيت  .ِّ
أيسوش 

َٖ ََُ َِ ََْ ُ،ّٖ ُ،ٗ 
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 شلمي
 ّ،ْٕ -ِٔ،ٖ ََُ َُ َٖ َٕ سيت خَتية .ّّ
 ّ،ِٖٔ ّٖ،ُٔ ُِِٓ ّٓ ٖٓ َٓ أسوة حسنة .ّْ
فالينتنا  .ّٓ

بوترم 
 فيربايان

َٔ ََُ َْ ََُٔ ُِ،ّٖ ِْٓ،ُ 

فيكا   .ّٔ
كبلرسكا 
رضبوايت 
 بوترم

َٔ َٖ َِ ََْ ُ،ّٖ ُ،ٗ 

 فينا كردة .ّٕ
 السكينة

َٖ َٗ َُ ََُ ٖ،ِٔ- ْٕ،ّ 

كحدة خَت  .ّٖ
 ف.

َٓ َٖ َّ ََٗ ُُ،ّٖ ُِٗ،ٓ 

كيكاس  .ّٗ
 أرشا رفا

َٔ َٖ َِ ََْ ُ،ّٖ ُ،ٗ 

يوليا رزقي  .َْ
 أماندا

َٔ ٕٓ ُٓ ِِٓ ّ،ِٔ- ُّ،ُ 

 0114 15،7 75370 210 1110 7275 اجملموع
 310،44 3،550 075،17 33،17 31،17 13 ادلخوتسط
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 ِٔ،ٖٔ=   (X)ىذه اعبدكؿ عرؼ أف اؼبتوسط لنتيجة االختبار البعدم 

كؾبموعة الفركؽ بُت نتيجة االختبار  ٖٔ=  (Y)كاؼبتوسط لنتيجة االختبار القبلي 
كاؼبتوسط من الفركؽ بُت نتيجة  ْٕٓ=   ( ∑)القبلي ك االختبار البعدم 

كؾبموع مربع الفركؽ بُت  ِٔ،ُٖ=  (Md)االختبار القبلي ك االختبار البعدم 
، كعدد العينة يف ٔ،ّْٗٓ=     ∑نتيجة االختبار القبلي ك االختبار البعدم 

  كما يلي:  tفتجد قيمة =  َْ=  (N)االختبار 

   t =   

√
∑   

       

 

   
ُٖ٬ِٔ

√ّ٬ْٖ
    = t = 

ُٖ٬ِٔ

√
ّْٓٗ٬ٔ

َْ  َْ ُ 

 

 

  َُ,َُ =   t =
ُٖ٬ِٔ
ُ٬ٖٔ 

 ٖٔبناء على ىذا اعبدكؿ، تستطيع أف تعرؼ أف اؼبتوسط يف االختبار القبلي 
، كإذا أردان ِٔ،ُٖك الفركؽ بينهما  ِٔ،ٖٔكاؼبتوسط يف االختبار البعدم 

. أف القيمة حصل t (t-test)اغبصوؿ إىل اؼبقارنة بينهما فتستعمل الباحثة االختبار 
 df الباحثة على إحصاء . ذببَُ،َُ=  tمن االختبار القبلي كالبعدم 
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يبلك  مستول  ّٖ=  dfب  t-tabel. على النظر ّٖ=  ِ-َْ= n-k ابلرموز
أكرب  tمعركؼ قيمة  t-tabel. بنظر ٖٔٔ،ُ-ِْٗ،ِ % =ٓ% ك ُالداللة 

 .ٖٔٔ،ُ<َُ،َُ>ِْٗ،ِ َْ dfب  t-tabelمن قيمة يف 

كما يف البياف أف نتيجة ربصل على االختبار القبلي كالبعدم ؽبا الفرؽ كىو يعترب 
"تصميم العركض التعليمية ثبلثية لوسيلة التعليمية اب مادة قواعد النحوأف "استخداـ 

إلسبلمية النحو يف اؼبدرسة الثانوية ا قواعدلتعليم  (Aurora 3D Presentation)األبعاد" 
 صبرب فعاؿ".اغبكومية الثالثة 
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 البحث ملدص .أ 
قواعد النحو  تطوير مادةكبعد انتهاء إجراء البحث العلمي حوؿ 

 Aurora 3D)"تصميم العركض التعليمية ثبلثية األبعاد" ابستخداـ كسيلة التعليم 

Presentation)  يف الفصل األكؿ أك العاشر ابؼبدرسة الثناكية اإلسبلمية اغبكومية
 الثالثة صبرب كصلت الباحثة إىل النتائج التالية:

"تصميم العركض الوسيلة ابستخداـ مادة قواعد النحو أف تطوير  .ُ
يف فصل األكؿ  (Aurora 3D Presentation)التعليمية ثبلثية األبعاد" 

ابؼبدرسة الثناكية اإلسبلمية اغبكومية الثالثة صبرب، تعمل الباحثة ربليل 
االحتياجات ابؼبقابلة مع الرئيس ؼبعرفة الربانمج التكنولوجيا يف ىذه 
اؼبدرسة كمع اؼبعلمة ؼبعرفة احتياجات التبلميذ  يف عملية التعليم كالتعلم 

إلنتاج الذم ربتوم على أىداؼ لقواعد النحو. كالتايل تصمم الباحثة ا
التعليم كاؼبواد التعليمية كالتدريبات كغَتىا. مث تعمل تقوًن اإلنتاج إىل 
اػبرباء كذبرب الباحثة كسيلة التعليم يف ميداف البحث أم الفصل بعده، 

 فصل األكؿ من قسم الديٍت يف ىذه اؼبدرسة. 
 مادة التعليم ج منؽبا مواصفات، منها : ىذا اإلنتا  مادة التعليمأف ىذه  .ِ

كسيلة التعليم على أساس التكنولوجيا كمناسبة دبرحلة التعليم ابستخداـ 
 Kementerianكزارة الشؤكف الدينية "ككتاب التعليم اؼبستخدمة من 

Agama كؽبا التوضيحات كاألمثلة العديدة كاؼبتنوعة مناسبة ابؼبوضوع ،"
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كألواف منوعة لتسًتعي  التداكؿ كموسيقي كصور اؼبتحركة بثبلثة األبعاد
 التبلميذ. كاألخَت التستطيع أف تفتح إال ابغباسوب.

"تصميم العركض التعليمية مادة التعليم ابستخداـ الوسيلة أف ىذه  .ّ
فعالة لتعليم قواعد النحو يف  (Aurora 3D Presentation)ثبلثية األبعاد" 
ابؼبدرسة الثناكية اإلسبلمية اغبكومية الثالثة صبرب. ابلنظر الصف األكؿ 

إىل أجويتهم يف االختبار، كحصل من االختبار. كحصل من االختبار 
، t tableأكرب من قيمة  t، كقيمة َُ،َُ=  tالقبلي كالبعدم ىو 

 فعاؿ. اؼبادةدبعٌت ىذه 
 

 ادلقرتحات البحث .ب 
ىذا البحث مدخبل مفيدا امن يريد أف   ترجو الباحثة أف تكوف نتيجة
 قدمت الباحثة االقًتاحات منها: يقـو دبثل ىذا البحث. كمن اؼببلحظ 

 الوسيلةمادة التعليم ابستخداـ تدخل الباحثة الفيديو يف ىذه  مل .ُ
 Aurora 3D)"تصميم العركض التعليمية ثبلثية األبعاد" 

Presentation) كترجو ؼبن يريد أف يقـو دبثل ىذا البحث أبف يبنح .
 الفيديو مناسب ابؼبادة لتكوف أجذب. 

أنواع االسم  أف ىذا الوسيلة يقتصر على اؼبوضوع أم خاصة عن .ِ
ف اعبملة االظبية كترجو الباحثة للبحث اإلضايف أ)النكرة كاؼبعرفة( ك 

 يزيد اؼبوضعات عن قواعد النحو.
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اللغة العربية يف الصف األكؿ من قسم الديٍت  ترجو الباحثة من معلمة .ّ
يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الثالثة صبرب أف يستفيد نتائج 

 ىذا البحث يف تعليم قواعد النحو.
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PRE-TEST  (االختبار القبلي) 

Nama : 

 

 !ط  خى  وي تى ا ربىٍ فبم  اءن دى تً بٍ اً  ةي دى يٍ فً  مي بلن صبيى  فى وٍ كي تى لً  ةً يى اآلتً  اتً مى لً كى الٍ  بٍ تًٌ رى 

. –اٍلمىٍزرىعىًة  –كيلم صىبىاحو   - حي بلم فى الٍ  –يىٍذىىبي  -ُ  ًإىلى
بىةي  –يف  -ِ  تػيعىاًلجي. –اٍلمىرًٍيضى  –اٍلميٍستىٍشفىى  – الطمًبيػٍ
 .يلًٌ صى يي  – وى ىي  - دً جً سٍ مى الٍ  - اذى ىى  – عً امً اعبٍى  – يف  – عىاًبده  -ّ
 
 !ربىً اػبٍى أ كى دى تى بػٍ مي الٍ  نى مً  في وم كى تى تػى  ةن دى يٍ فً مي  بلن صبيى  بٍ تي كٍ اي 

ُ- ... 
ِ- ... 

 

تي   اإًلجىاابى

 

 

 

 

 

 

مع النجاح



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 

POST-TEST (االختبار البعدي) 
 

Nama : 

 

 

ائًًر! ٍل حىٍسبى الضممى  كىمًٌ

 ًىيى تػىتػىعىلممي اللُّغىةى اٍلعىرىبًيمةى يف اٍلمىٍدرىسىًة 

 ...................  أىانى  -ُ
 ...................  كبىٍني  -ِ
 ...................  ىيمٍ  -ّ
 ...................  ىينم  -ْ
 ................... أىٍنتى  -ٓ
 ...................  أىنٍػتيمٍ  -ٔ
 ...................  نبيىا -ٕ
 ................... أىضٍبىدي  -ٖ

 

 !ط  خى  وي تى ا ربىٍ فبم  اءن دى تً بٍ اً  ةي دى يٍ فً  مي بلن صبيى  فى وٍ كي تى لً  ةً يى اآلتً  اتً مى لً كى الٍ  بٍ تًٌ رى 

 .به الً طى  – ةً سى رى دٍ مى الٍ  – افي مى ثٍ عي  - ةى يم بً رى عى الٍ  – يف  – سي ري دٍ يى  – وى ىي  – ةى غى اللُّ  -ُ
 .يف  – ةً بى تػى كٍ مى الٍ  – ةشى ائً عى  – ةى دى يٍ رً اعبٍى  – ـو وٍ يػى  لم كي  - أي رى قٍ تػى  -ِ

 

 

 

مع النجاح
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11 Penyampaian materi dalam Aurora 3D 

Presentation menggunakan bahasa yang lugas dan 

jelas 

     

12 Materi yang disajikan lengkap dan sesuai dengan 

materi mubtada khobar 

     

13 Contoh-contoh yang disajikan dalam materi 
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 الصور عند البحث يف ادلدرتسة الثانوية اإلتسالمية احلكومية الثالثة مجرب

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 السرية الذاتية
 

 ادلعلومات الشدصية . أ
 فردا نبة العالية:  اإلسم

 ُٓٗٗأكتوبر  ُّصبرب، :  اؼبكاف/اترخ اؼبولود
 : اإلندكنيسية اعبنسية

 كلية علوم الرتبية والخعليم/ قسم تعليم اللغة العربية:       كلية/قسم

 كننقاف ابكساجي ماالنق  ِٗشارع بينانقوف :  العنواف
 ََُّْْٕٖٔٔٔٓ:  رقم اعبواؿ

 humanioravarda@gmail.com:  الربيد اإليليكًتكين

 
 ادلسخوى الدراتسي: . ب

 السنة ادلسخوى الدراتسي

 ـَََِ-ُٗٗٗ دكم مشيطة كنجونقركضة األطفاؿ 

 ـََِٔ-َََِ ىاشم أشعارم كنجونقاؼبدرسة اإلبتدائية 

 ـََِٗ-َََِ اؼبدرسة اؼبتواسطة اغبكومية الواحدة كنجونق

 ـَُِِ-ََِٗ اؼبدرسة الثانوية اغبكومية الواحدة كنجونق

بكلوريوس )سرجاان( ىف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية 
 كالتعليم جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنق

 ـَُِٕ-َُِّ

 


