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 الشكر و التقدير

ابجلنة ملن اتقى واستقام  احلمد هلل الذي علم ابلقلم, علم اإلنسان مامل يعلم, بشر 
احلمد هلل الذي علم ابلقلم, علم اإلنسان مامل يعلم, بشر ابجلنة ملن اتقى و استقام ونذر 

ده ال شريك له و أشهد أّن حممدا عبده و رسوله، وعلى اله ونذر أن ال إله إاّل هللا وح
وأصحابه الذين نشروا مرياث النبوة والعلم والدعوة يف مشارق األرض ومغارهبا حىت يوم 

 القيام.

من واجبة الباحث كتابة البحث الستكمال شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة  
موالان جلامعة  لغة العربية بكلية الدرسات العليايف قسم تعليم ال املاجسترياجلامعية للدرجة 

اعرتف الباحث أن يف كتابة هذا البحث البد احلكومية ماالنج.  مالك إبراهيم اإلسالمية
ادراكه. و قن أّن فيها األخطاء لقلة علوم و من قوة عزم جملاوز صعوبة كثرية و خمتلفة، وأي

اإلقرتاحات لتكميل و  موا اإلصالح لذلك يرجو الباحث من مساحة مجيع القرّاء أن يقد
 هذه الرسالة.

جلمع ويسرين يف هذه املناسبة السعيدة أن أقدم جزيل الشكر التقدير إىل فضيلة  
, نورحسين احملبوبة العزيزة وأمييويل زار  احملبوب العزيز أيبأساتيذي ومجع إخواين خاصة إىل:

من املواد واألدعية يف طول  شكرا جزيال على اإلهتمام والشوق واملساعدة واحلماسة
 دعائهما والرضى مبا فعلت, ابرك هللا فيهما يف صحة وعافية وسهل وأطال هللا عمرمها.

مدير جامعة موالان مالك إبراهيم  عبد احلارسفضيلة الربوفيسور الدكتور احلاج  .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج

 ة الدراسات العليامدير كلي, حبار الدينفضيلة الربوفيسور الدكتور احلاج  .2

 اللغة العربية  قسم تعليم, رئيس الدكتور ولداان وارغادينااتفضيلة  .3

رسالة  األوىل يف هذه , الذي أشرفينالدكتور نور حسن عبد الباري فضيلة .4
 , جزاه هللا خريا أحسن اجلزاءاملاجستري



 
 

 ط
 

جزاه  ,الثاىن يف هذه رسالة املاجستري , الذي أشرفينتوفيق الرمحن فضيلة الدكتور .5
 هللا خريا أحسن اجلزاء

الذين بذلوا مجيع علومهم ، واألصدقاء العربية اللغة قسم تعليممجيع األساتيذ يف  .6
 وأوقاهتم

الذين أعطوا تنوع العلوم يف حيايت, هلم  أنصار السنةمجيع االساتيذ يف املعهد  .7
 أحسن اجلزاء

كم هللا فإين أشكرهم شكرا جزيال وهللا يضاعف جزاء من أحسن عمال. جزا 
 مجيعا خري جزاء، وابرك هللا فيكم يف الدنيا واآلخرة، وما جزاء اإلحسان إالّ اإلحسان.
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 ملخص البحث
 مكرو ميداي فالش ابستخدام برانمج "كتاب دروس اللغة العربية". تطوير 2017رمحة لينور. 

لرتقية مهارة القراءة يف معهد أنصار السنة. رسالة املاجستري. قسم تعليم اللغة العربية ، كلية 
( الدكتور 1الدراسات العليا، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. املشرف : 

  ( الدكتور توفيق الرمحن.2نور حسن عبد الباري  
 

 للغة العربية، مكرو ميداي فالشتعليم االكلمات األساسية : 
ونظرا إىل أمهية تعليم اللغة العربية خصوصا الوسيلة التعليمية، فال بد هنتم بعملية تعليمها. 
الباحث وجد أن هناك مشكالت يف تعليمها وهي: أن طريقة التعليمة اليت يستخدمها املدرس 

 جيدا العربية ابللغة والتكلم العريب صالن مساع على يقدروا مل التالميذ يسبب احلال تقليداي. وهذا
صحيح. ولعالج هذه املشكالت قدم  بشكل العريب النص كتابة  وكذلك العريب النص وقراءة

 مكرو ميداي فالش لرتقية مهارة القراءة. ابستخدام برانمجالباحث كتاب دروس اللغة العربية 
مكرو  تخدام برانمجابسوأهداف هذا البحث هي : إلنتاج كتاب دروس اللغة العربية 

ميداي فالش لرتقية مهارة القراءة لصفى الثاين، حىت تكون هذه الوسيلة جذابة لدى التالميذ. 
يقدم الباحث لقياس فعالية تعليم مواد دروس اللعة العربية بستخدم الوسائل املتعددة هي برانمج 

البحث هو املدخل الكيفي  مكرو ميداي فالش يف ترقية مهارة القراءة. واملدخل املستخدم يف هذا
 والكمي ومنهجه هو البحث والتطوير، وأما منط هذا البحث يعين بنمط بروغ 

مكرو ميداي فالش  ابستخدام برانمجنتائج هذا البحث : مواد كتاب دروس اللغة العربية 
 عن رباءاخل من على نتيجة االستبانة املطورة هلا فعالية يف ترقية مهارة القراءة للتالميذ، ظهر هذه

 25من خبري حمتوى املواد يف درجة "جيد جدا" والنتيجة  27الباحث النتيجة  فوجد صالحية،
 من خبري تصميم الثاين يف دراجة "جيد جدا". 28من خبري تصميم يف دراجة "جيد"ونتيجة 

املؤوية هي  النسبة ألن" جيد جدا" درجة يف وهي التالميذ من %87,5 والنتيجة االستبانة
 املعدل وأما 65,260هي  التجريب القبلي للصف االختبار لنتيجة أن املعدل .100% -80

  . 77,91هي  البعدي االختبار لنتيجة
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ABSTRAK 

Rahmat Linur. 2017. Development of Durusullugho Book Content With 

Macromedia Flash To Improve Reading Skills In Anshor Al Sunnah Boarding 

School. Thesis. Arabic Education Courses of Postgraduate Program of State Islamic 

University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor.  

(1) Dr. Nur Hasan Abdul Bari, MA. (2) Dr Taufiqurrochman, M.Pd 

Kata Kunci: Arabic Language Learning, Macromedia Flash 

 Seeing the importance of learning Arabic language especially in learning 

media, then we must pay attention how the learning, but the authors found that 

many problems in the learning include: the learning process used by teachers is a 

classical method. And it is this situation that causes the students not be able to hear 

Arabic texts and speak Arabic well, and unable to read the text as well as in writing 

correctly, and to prevent this problem the authors proposes a durusullugho book 

with macromedia flash for reading comprehension. 

 And the purpose of this research is: to produce a product that contains the 

material of durusullugho book by using macromedia flash to improve reading skill 

ability for second grade madrasah tsanawiyah pesantren anshor al sunnah, so this 

media become interesting for students. The authors propose a tool to measure the 

effectiveness of learning durusullugho book using macromedia flash for reading 

skills, while the approach used qualitative and quantitative approaches and methods 

of development with the model of broog and gall. 

 The results of this study are: macromedia flash-based durusullugho material 

developed effectively in increasing students in reading skills, seen when the 

questionnaire results from a material expert that is excellent whereas the first good 

design expert and the second design expert is excellent, while the student 

questionnaire results 87.5% puts on a good count with 80-100%. The average score 

of previous exams for the experimental class is 65,260, while the mean score of the 

test afterwards increases to 77,91. 
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ABSTRAK 

Rahmat Linur. 2017. Pengembangan Materi kitab Durusullugho Menggunakan 

Program Macromedia Flash  Untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Di 

Pondok Pesantren Anshor Al Sunnah. Thesis. Program Studi Pendidikan Bahasa 

Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing (1) Dr. Nur Hasan Abdul Bari, MA. (2) Dr Taufiqurrochman, M.Pd 

Kata Kunci: Pembelajaran Bahasa Arab, Macromedia Flash 

 Melihat pentingnya pembelajaran bahasa arab khususnya dalam media 

pembelajaran, maka kita harus memperhatikan bagaimana pembelajarannya, 

namun penulis menemukan bahwasanya banyak persoalan didalam 

pembelajarannya diantaranya: bahwasanya proses pembelajaran yang digunakan 

guru adalah metode klasik. Dan keadaan inilah yang menyebabkan santri tidak 

mempu mendengar teks arab dan berbicara bahasa arab dengan baik, serta tidak 

mampu didalam membaca teks begitu juga didalam menulis dengan benar, dan 

untuk mencegah permasalahan ini maka penuis mengajukan kitab durusullugho 

menggunakan program macromedia flash untuk kemahiran membaca. 

 Dan tujuan dari penelitian ini adalah : untuk menghasilkan sebuah produk 

yang berisi materi kitab durusullugho dengan menggunakan program macromedia 

flash untuk meningkatkan kemampuan keterampilan membaca untuk kelas dua 

madrasah tsanawiyah pondok pesantren anshor al sunnah, sehingga media ini 

menjadi menarik untuk santri. Penulis mengemukakan alat untuk mengukur 

keefektifan pembelajaran kitab durusullugho dengan menggunakan multimedia 

yaitu macromedia flash untuk keterampilan membaca, adapun pendekatan yang 

digunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan metode pengembangan dengan 

model broog and gall. 

 Hasil dari penelitian ini adalah : materi kitab durusullugho dengan 

menggunakan macromedia flash yang dikembangkan efektif dalam meningkat 

santri di dalam keterampilan membaca, terlihat ketika hasil angket dari ahli materi 

meyebutkan bahwa bagus sekali sedangkan ahli desain pertama meyebutkan bagus 

dan ahli desain kedua bagus sekali, sedangkan hasil angket dari murid 87,5% 

menyakatakan bagus sekali dengan hitungan 80-100%. Adapun nilai rata-rata  ujian 

sebelumnya untuk kelas eksperimen 65,260, adapun nilai rata rata ujian sesudahnya 

meningkat menjasi 77,91  
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 الفصل األول

 اإلطار العام 
 مقدمة .أ

الرتبية من العوامل املؤثرة يف تقدم الشعب، وذلك ألن التعليم هو املصدر 
األول لتحديد جودة عالية ومنخفضة املوارد البشرية. وقد تطور التعليم تطورا كبريا 
 ودائما، سواء من حيث املناهج التعليمية وطرق التدريس والوائل التعليمية وغري ذلك. 

لغات األجنبية له موقف مهم يف اجملتمع احلديث، منها هي اللغة تعليم ال
العربية. أصبحت اللغة العربية من املواد الدراسية اليت حتتل مكانة هامة يف إندونسيا، 
ملا هلا من أمهية يف حتقيق اإلتصال. وهذا ميكن أن ننظر من مؤسسات مقدمي 

 1.كافئة من املواد الدراسية األخرىاخلدمات التعليمية الذين يعلمون اللغة العربية م

وتعّلم لغة عربية ليس أمر سهل، ونعتقد أنه إذا ما روعيت األسس العلمية يف 
بناء منهج تعليم اللغة العربية لألجانب فإن جزءا كبريا من اخللط يف تعليمها، وجزءا 

 2إىل درجة كبرية. –كبريا من الصعوبة يف تعليمها سوف يقالن 

كل تعليم فالبد له عناصر مهم اليت مساعدة التعليم حىت أن   مث كما عرف
يستطيع الشخص إلدراك الغاية اليت رمزها وال سيما يف تعليم اللغة العربية. ومن عنصر 

 الدراسة هو وسيلة التعليمية.

 من والوظيفة. التعليم يف مساعد من إحدى فهي التعليم وسيلة عن نتكلم
 تستطيع الوسيلة وهنا. ابحث مادة كل  شرح يف لماملع ملساعدة فطبعا الوسيلة تلك
 .التعليم ذلك يف التكملة كمصدر  أو وحدها التدريس كمصدر  تكون أن

                                                           
1H.M Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan 

Media), (Malang: Uin-Malang Press, 2008), hlm.158 
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مواد اللغة العربية هي املواد اليت توجه لدفع الطلبة وتربيتهم وتنمية كفاءهتم يف 
س اللغة العربية وصفة كانت أم منتجا، فكفاءة الوصفة هي الكفاءة لفهم كالم النا

ولفهم النص املقرروء. وأما كفاءة املنتجفهي الكفاءة اليت تستخدم اللغة العربية 
لالتصال كالما أم قراءة. كفاءة اللغة العربية تساعد التالميذ يف فهم النصوص 
اإلسالمية أو مصادرها هي القرآن واحلديث والكتب اإلسالمية. وأما اللغة العربية يف 

غرض األسس اللغوية وهي مهارة اللغوية مهارة اإلستماع  املدرسة املتوسطة معدة لنيل
 ومهارة الكالم مث مهارة القراءة ومهارة الكتابة.

 3وأما أهداف تعليم اللغة العربية يف املتوسطة فهي :

تنمية كفاءة اإلتصالية يف اللغة لعربية كالما أم كانت كتابة اليت تندرج  .1
 م، القراءة والكتابة.حتتها مهارة األربعة هي اإلستماع، الكال

تنمية إنتباه عن إهتمام اللغة العربية أهنا إحدى اللغة األجنبية والكاوسيلة  .2
 األساسية للتعلم، وخصوصا يف معرفة املصادر اإلسالمية.

تنمية فهم عن العالقة بني اللغة والثقافة، حىت تكون لديهم املعرفة عن  .3
 لثقافة املوجودة.التفاهم القثايف مع الناس األخرين يف أنواع ا

. العظيم القرآن يف وتعاىل سبحانه هللا قال التعليم يف الوسيلة استعمال كان  وقد
 بصفاته هللا وكان. التعليم كوسيلة  القرآن يف كتبت  اليت رساالت من معينة بصورة وهذا

 الستمراره وسلم عليه هللا صلى حممد النيب إىل الوحي إيصال احلال هذا يف احلكيم،
 هذا يرجأ ولذلك(. كوسيلة) واملماثلة البسيطة اللغة استعمال يف ينظر فهو ناسال إىل

 يستطيع جتريدي بصفة الذي هللا من أو الوحي وكان. سريعا الناس يدركه أو الوحي
 هللا ولكن جتريدي فهي اجلنة، مثل. واقعة صفة على اليت أبشياء يعربها أو يصورها أن

                                                           
3Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Standar Isi 

Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah. 
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 يستطيع ماله، ينفق ملن هللا وعد الذي ابلثواب وكذلك. بوضيحة يصورها القرآن يف
 4الناس. يفهم حىت وضيحة بعبارة يصورها أن

عاهد اإلسالمية يف رايو، وقام هذا املعهد سنة املمعهد أنصار السنة أحد من 
لك لرتقية هذا النظر فالبد ة منها براعة و ابتكار وإبداع. ولذله نظر ورسل 2001

حلسوب ألن انية كو ملتنوعة للتالميذ منها، أدوات إلكرت ئل اللمعهد أن يستعد الوسا
 لك تعليم اللغة العربية.كذلية التعليم،  يف عم فيه منافع كثرية للتالميذ إذا نستخدمه

 يف والسيما تقليداي كمبار  السنة أنصار املعهد يف العربية اللغة تعليم كان
سب عند عملية التعليم، بل وإمنا يستخدم املعلم السبورة فح .التعليم وسيلة استخدام

يف اللمعهد يوجد فيه معمل اللغة اجليد فيه احلسب،، راديو، مكرب الصوت وأدواة 
 ابللغة والتكلم العريب النص مساع على يقدروا مل الطالب يسبب احلال األخر. وهذا

 صحيح. بشكل العريب النص كتابة  وكذلك العريب النص وقراءة جيدا العربية

تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد وجد احث حالة عملية بظ البعدما يالح
لواسئل م كتااب واحدا ليعلم اللغة العربية، ليس له إستخدام ايستخدحث أن املعلم االب

يعىن ألة  غالباللغة ا وظيفةكون اللغة العربية هلذا املعهد كالتعليمية املتعددة. حىت ت
هبون إىل بلد عريب اليت تستعمل اللغة تخرجني فيه هم يذاإلتصال، بل كثري من امل

للغة األساسية فيها. إذا نظر إىل هذه احلالة فالبد لتالميذ أن يقدرو اللغة العربية كا
 5العربية.

 أمحد قال. التكنولوجيا حيث من هذا يومنا يف العربية اللغة تعليم ازدهر وقد
 يف الطالب لتسهيل الحلو  يقدم"  العربية اللغة تدريس طرق"  كتابه  يف إفندي فؤاد
 احلالة هذه يف والبصرية السمعية البيئة وهي اللغوية، البيئة إجياد منها. العربية اللغة تعلم

                                                           
4Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 

hlm.8-9 
 2017يويل  7 ربية يف معهد أنصار السنة كمبار التاريخعند عملية تعليم اللغة الع املقابلة الباحث نتيجة 5
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 الطريقة أن السابق القول من انطالقا. املعلومات تكنولوجيا ابستحدام إنشاؤها ميكن
 6التكنولوجيا. ابستخدام هي العربية اللغة تعليم يف السهلة

 تطورا األن عصران يف تطور وقد العلوم يف املستخدامة األدة من احلاسوب يعرب
 احلاسوب مرافق هلا املدارس من كثريا  وجدان. استخدامه كثريا  يكن مل ولكن سريعا،

 ميكن احلاسوب فإن الوقع، يف. فقط احلاسوب أجهزة جمال لدراسة املستخدمة
 الوسائط رجمياتب تستخدم اليت احلاسوب أجهزة. أخرى جماالت يف استخدامها

 والصور والرسومات والصوت النص بني اجلمع ميكن املثال، سبيل على املتعددة،
 وميكن الطالب اهتماما ليزداد التعليمية، كوسائل  استخدامها ميكن اليت املتحركة
 .جيدا فهما املادة فهم للطالب

وإحد من الربامج يف احلسوب مكروميداي فالس وهو الربانمج ليصور خط 
ين وصورة املتحركة اليت أدة تستخدم يف إنرتنيت.  وهلذا الربانمج مزااي منها، مقدار بيا

املالف الصغري ولكن جبودة جيدة، مث ومل حيتاج هذا الربانمج إىل خردوات الرفعة، 
  7وميكن أن تقدم نتائج منه يف الربامج كثرية مثلها التلفاز واجلوال واحلسوب.

 حتت دقيقا حبثا العلمي ابلبحث يقوم أن حثالبا يريد سبق، ما على بناء
مكرو ميداي فالش لرتقية ابستخدام برانمج كتاب دروس اللغة العربية   تطوير"  العنوان

 الوسائل حيصل البحث هذا ويراد". كمبار رايو  يف معهد أنصار السنة مهارة القراءة
 .العربية اللغة يمتعل عند املعهد هذا يف العربية اللغة مدرس ستساعد اليت املتعددة

 

 

                                                           
6Ahmad Fuad Effendy, Metodelogi Pengajaran Bahasa Arab, ( Malang: Misykat, 2005), hlm.17 
7Ruwaida Muhammad, Penggunaan Animasi Dengan Macromedia Flash Untuk Meningkatkan 

Daya Ingat Terhadap Matematika Pada Materi Geometri Dikelas X SMA Negeri 3 Banda Aceh, 

Didaktika, Vol. XIV No. 2 Juli – Desember 2012, hlm.5 
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 أسئلة البحث .ب

كتاب دروس اللغة   مواد قوم بتطويراء على ماسبق من خلفية البحث أن ينب
يف معهد أنصار السنة،  مكرو ميداي فالش لرتقية مهارة القراءةابستخدام برانمج العربية 

 ابألسئلة اآلتية : 
مكرو ميداي ج ابستخدام برانمكيف يتم تطوير كتاب دروس اللغة العربية املطور  .1

 يف معهد أنصار السنة كمبار رايو ؟ فالش لرتقية مهارة القراءة
مكرو ميداي فالش ابستخدام برانمج كتاب دروس اللغة العربية كيف صالحية   .2

 يف معهد أنصار السنة كمبار رايو ؟ لرتقية مهارة القراءة
 فالش مكرو ميدايابستخدام برانمج كتاب دروس اللغة العربية   ما مدى فعالية .3

 يف معهد أنصار السنة كمبار رايو ؟ لرتقية مهارة القراءة
 أهداف البحث .ج

 لنظر إىل أسئلة البحث السابقة فيهدف هذا البحث إىل ما أييت:اب
مكرو ميداي ابستخدام برانمج كتاب دروس اللغة العربية املطور عرفة يتم تطوير  مل .1

 بار رايويف معهد أنصار السنة كم فالش لرتقية مهارة القراءة
مكرو ميداي ابستخدام برانمج ملعرفة صالحية تطوير كتاب دروس اللغة العربية  .2

 يف معهد أنصار السنة كمبار رايو فالش لرتقية مهارة القراءة
مكرو ميداي فالس ابستخدام برانمج  مهارة القراءةوسيلة تعليم فعالية  قياس ملعرفة .3

 يف معهد أنصار السنة كمبار رايو
 نتجمواصفات امل .د

ابستخدام برانمج عن تطوير كتاب دروس اللغة العربية أما موصفات املنتج 
 : فيما يلي يف معهد أنصار السنة كمبار رايو مكرو ميداي فالش لرتقية مهارة القراءة

ملهارة القراءة يف  CDاإلنتاج يف هذا البحث هو املواد التعليمية بشكل   .1
 تعليم اللغة العربية.
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موضوعات مواد تعليم مهارة القراءة مناسبة ابحتياجات  املواد التعليمية، .2
 التالميذ يف الدراسة.

الوسيلة التعليمية املطورة بستخدام مكرو ميداي فالش مبجهز ابلصور  .3
 امللونة.

 حيتوي الربانمج على الرسوم املتحركة واألصوات املسجلة  .4
 فرضية البحث .ه

مكرو ميداي فالش لرتقية ج ابستخدام برانمكتاب دروس اللغة العربية إن تطوير  
فعالية يف تعليم مهارة القراءة، وجيعل  يف معهد أنصار السنة كمبار رايو مهارة القراءة

 سهولة لتالميذ يف ممارسة الدروس مع أصدقائهم.  
 أمهية البحث .و

صل على النتيجة القيمة والشاملة يف يرجو الباحث من هذا البحث أن حي
 اجلوانب التالية:

 نظرية : .1
مكرو ميداي فالش ابستخدام برانمج كتاب دروس اللغة العربية   على حصوللل

 .يف معهد أنصار السنة كمبار رايو لرتقية مهارة القراءة
 تطبيقية : .2

تطوير  يف مرجعا البحث هذا يكون سوف كمبار  السنة أنصار ملعهد : أوال
مكرو ميداي فالش ابستخدام برانمج كتاب دروس اللغة العربية 

 .يف معهد أنصار السنة كمبار رايو مهارة القراءةلرتقية 
العربية  اللغة التعليم عملية يف يساعده البحث هذا  للمعلم، : اثنيا

 خصوصا تعليم مهارة القراءة.
 يف ولتنمية محاسة التالميذ مهارة القراءةنتائج تعليم  لرتقية ،للتالميذ : ثلثا

 .جذابة تكون أن التعليم عملية رجىوت مهارة القراءة تعليم
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 حدود البحث .ز
قتصر الباحث إىل سائر األنشطة أسئلة البحث واألهداف املرجوة، ي نظرا إىل

 اليت تتعلق هبذا البحث يف نطاق احلدود التالية:
 احلدود املوضوعية  .1

حيدد الباحث يف هذا الباحث املوضوعات املتعلقة للقراءة ألن هذا البحث لرتقية 
يف معهد أنصار مكرو ميداي فالش ابستخدام برانمج األول مهارة القراءة للمستوا 

. ويركز الباحث يف تطوير مواد مهارة القراءة من كتاب دروس السنة كمبار رايو
 اللغة العربية.

 احلدود املكانية  .2

 يف توسطةامل املرحلة يف كمبار رايو  السنة أنصار معهد يف البحث هذا جيرى
 للمستوى األول الثاين  الصف

 ود الزمانيةاحلد .3
 جيرى هذا البحث ملدةو للمستوى األول   2017/2018يف العام الدراسي 

 شهرين على األكثر.
 حتديد املصطلحات .ح

يهدف الباحث توضيح املصطلحات املستخدمة يف موضوع هذا البحث وهي 
 كما يلي:

 التطوير .1
هو تطبيق عضو التصميم يف امليدان، وبعد التجريب فصلح التصميم ابلتقييم 

 8ملطلوب.ا
 

                                                           
8Prawiradilaga, Dewi Salma, prinsip Disain Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2007),hlm.15  
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 مهارة القراءة .2
القراءة عملية تعرف الرموز ونطقها نطقا صحيحا أي اإلستجابة البصرية ملا هو 

 9مكتوب مث النطق أي تغيري الرموز املطبوعة إىل األصوات ذات املعىن.
كتاب دروس اللغة العربية : تعرف عن النص القراءة، العبارة القصرية، القواعد،  .3

. ولكن الباحث يركز املوضوعات 10راءة، واحملفوظاتالتمرينات للقواعد وللق
 القراءة من هذا الكتاب وال مجع املواد انطالقا حبدود البحث السابقة.

 مكرو ميداي فالش .4
مكرو ميداي فالش هو برانمج جاهز الذي يستخدمها مصممي الويب، ألنه لديه 

النصوص قدرات متفوقة عن عرض الوسائط املتعدددة، انضمام بني الرسومات و 
 11والرسوم املتحركة والصوت.

 معهد أنصار السنة .5
وهذا املعهد هو أحد من املعاهد الإلسالمية يف كمبار رايو الذي يهتم على ترقية 

 كفاءة الطلبة يف فهم الدين ابستخدام اللغة العربية اليت تكون يف كتب خمتلفة.
 الدراسات السابقة .ط

 وهي كما يلي: الدراسات السابقة  اليت اطلع عليها الباحث
خري النعمة، ) تطوير " بقالة املفردات: إبستخدام برانمج ماكرو ميداي فالش لرتقية  .1

 .2014استعاب املفردات العربية للمرحلة اإلبتدائية(، 
يهدف هذا البحث لتطوير اللعبة كوسيلة التعليمية وملعرفة فعالية هذه اللعبة 

اخلامس ابملدرسة اإلبتدئية. استخدمت  يف تعليم اللغة العربية للتالميذة يف الفصل

                                                           
)القاهرة: دار الشروق،  1، طاللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسهاطه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، 9

 105(، ص. 2005
 6-2ص. ، ) بدون املكان: ترميويت، دون السنة(، دروس اللغة العربيةنإمام زركسي وإمام شباين،  10

, (Yogyakarta: Laboratorium Komputer FMIPA UNY, Tutorial Komputer MultimediaNur Hadi, 11 
2001), hlm. 1 
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الباحثة هنا يف هذا البحث املدخل الكيفي الكمي واملنهج التطويري، واألدوات 
 املستخدمة يف مجع البياانت هي املقابلة واالستبانة واإلختبار.

أما نتائج هذا البحث فيمكن تتخلص فيما يلي : أ( ان عملية تطوير 
( تطوير 2( الدراسة املبتدئية، 1إىل احلطوات التالية:  اللعبة بقالة املفردات حتتاج

( جتربة الصالحية، 5( حتسني اإلنتاج، 4( تصديق اإلنتاج، 3اللعبة بقالة املفردات، 
( إنتاج النهائي. ب( مواصفات اللعبة بقالة املفردات هي كما 7( جتربة امليدانية، 6

املفردات وتدريب الثاين ( تتكون من التدربني، تدريب األول هو حفظ 1يلي : 
( أييت بثالثة موضوعات هي يف املدرسة 2هو ترتيب الكلمة لتكون مجلة مفيدة. 

( أن استخدام اللعبة املطورة فعالية لتعليم املفردات 3ويف املكتبة ويف املقصف. 
% من اخلبري  82,5العربية. نتيجة اإلستبانة من اخلرباء هلذا اإلنتاج التطويري هي 

% من اخلبري يف جمال الوسيلة التعليمية.  77,5تعليم اللغة العربية و يف جمال 
%. ويف املدرسة  86االستبانة التالميذ يف املدرسة إنسان أمانة االبتدائية ماالنج 

 %. 95,6مفتاح العلوم اإلبتدائية اإلسالمية ابتو 
لكالم ) حبث عناية، ) تطوير املواد التعليمية ابحلاسوب لرتقية مهارة اإلستماع وا .2

تطويري يف مدرسة روضة العلوم الثانوية اإلسالمية غوينجان تراجنيل ابطي جاوى 
 .2011الوسطى (، 

اعتمادا على املوضوع، تطور الباحثة املادة التعليمية كي تكون املادة 
لتعليم اللغة العربية يف مهارة اإلستماع  power pointالتعليمية ابحلاسوب بربجمية 

وير التدريبات مع إعداد األلعاب اللغوية. وتتبع الباحثة يف كتابة يف والكالم وتط
هذه الرسالة مبدخل البحث الكيفي الكمي. هذا الرسالة من نوع الدراسة والتطوير. 
وأدوات البحث املستخدمة من املقابلة واملالحظة واالختبار واالستبانة. نتيجة 

لرتقية مهارة اإلستماع والكالم لدى الطلبة  التجربة أن املادة التعليمية املطورة فعالية
ابملدرسة روضة العلوم الثانوية اإلسالمية غوينجان تراجنيل ابطي جاوى الوسطى. 
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والفروض يف هذه الرسالة  3،782ويدل ذلك احلاسبة اإلحصائية ابملعدلة بقيمة 
 مقبولة.

وهذا البحث متفرقة ابلبحث الذي سيعمل الباحثة هنا، ألن تستخدم 
لباحثة هنا البحث والتطوير، ستطور الباحثة هنا املادة التعليمية التفاعلية، ويف هذا ا

 البحث تتطور الباحثة املادة التعليمية التفاعلية بربانمج مكرو ميداي فالش. 
لرتقية  8ايكو هنري اوتومو، ) تنفيع الوسائل التعليم بربانمج ماكرو يداي فالش  .3

عاشر املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية فروادادي مهارة الكالم الطالب بفصل ال
 .  2013غروبوغان (، 

يف  3والصف العاشر  1يكون مهارة الكالم من الطالب الصف العاشر 
مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية فروادادي غروبوغان منخفض. فلذلك خيتاج 

 8مج ماكرو ميداي فالش إىل اخلياري من الوسائل التعليم وهو الوسائل التعليم بربان
التفاعلية اجملذبة. ومشكلة يف هذا البحث وهي هل الوسائل التعليم اللغة العربية 
فعالية لرتقية مهارة الكالم الطالب مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية فروادادي 
غروبوغان ؟ وأهداف من هذا البحث لكشف فعالية ترقية مهارة الكالم الطالب 

 .8لوسائل التعليم اللغة العربية بربانمج ماكرو ميداي فالش بعد تنفيع ا
وتصميم من هذا البحث التجريبية، وأدوات املستحدمة يف هذا البحث  

وهي اإلختبار.ومجع البياانت يف هذا البحث وهي اإلختبار، وفروض البحث 
خدام املقبول من هذا البحث وهو فروض البحث العمل أن التعليم اللغة العربية ابست

فعالية لرتقية مهارة الكالم  8الوسائل اللغة العربية بربانمج ماكرو ميداي فالش 
 الطالب.

 Computer (CAI) لولوك محريا فيمادا ) تطوير مادة اإلمالء ابستخدام احلاسوب  .4

Assisted   بتطبيق على معهد القلم ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة
 .2016ماالنج، 
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  (cai)ف هذا البحث لتطوير مادة اإلمالء ابستخدام احلاسوب يهد
Computer Assisted  وملعرفة فعالية هذه مادة اإلمالء للتالميذ للصف األول

ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنج. استخدمت الباحثة هنا يف هذا 
ييب، واألدوات املستخدمة البحث املدخل الكيفي والكمي واملنهج التطويري والتجر 

 يف مجع البياانت هي املقابلة واالستبانة واإلختبار.
أما نتائج فعالية  هذا البحث فيما يلي : أ( ان إجراءت تطوير مادة اإلمالء 

( 2( الدراسة املبتدئية، 1: ابستخدام برانمج احلاسوب حتتاج إىل احلطوات التالية
( تعديل النهائي. 5( جتربة امليدانية، 4رباء، ( تصديق اخل3يط وتطوير املادة، التخط

( مواد التعليمية املطورة هي املواد 1ب( مواصفات مادة التعليمية  هي كما يلي : 
( مواد التعليمية املطورة هي بتجديد 2على أساس التكنولوجي بربانمج احلاسوب. 

ى اللغتني: املواد املستخدمة لتعليم القراءة ابستخدام بنامج احلاسوب حيتوي عل
( أن فعالية املادة التعليمية املطورة لرتقية كفاءة 3اللغة العربية واللغة األجنبية. 

، مث إرتقى إىل 68،24الطالبةمن خالل معدل نتائج العينات يف اإلختبار القبلي 
. وختصلت الباحثة من العرض السابق أن 11،72فهناك فرق بينهما  79،96

%   من درجة اتء اجلدول على مستوى التصديقأكرب 14.12دراجة اتء احلساب 
0.05(2.80. ) 
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 1.1اجلدول 

 الشبه والفرق بني الدراسة السابقة وهذا البحث

 رقم
اسم 

 الباحث/ة
 فرقال شبهال البحث موضوع

خري  1
 النعمة

 تطوير بقالة
املفردات:إبستخدام 

ميداي برانمج ماكرو 
فالش لرتقية استعاب 

دات العربية املفر 
 لة اإلبتدائيةللمرح

أن هذا البحث  -
بستخدام متشابه 

 مكرو ميداي
 فالش 

تطوير بقالة  -
املفردات أما 
هذا البحث 
تطوير مواد 

كتاب 
دروس اللغة 

 العربية
الفرق يف  -

مستوى 
املدرسة 
 ولرتقيتها 

تطوير املواد التعليمية  عناية 2
لرتقية  ابحلاسوب

مهارة اإلستماع 
حبث والكالم )

تطويري يف مدرسة 
وضة العلوم الثانوية ر 

أن هذا البحث  -
متشابه ببحث 

 املواد التعليمي

تطوير  -
 ابحلسوب
وأما هذا 
البحث 
تطوير 

ابستخدام 
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وينجان اإلسالمية غ
تراجنيل ابطي جاوى 

 2011( الوسطى

 برانمج 
مكرو ميداي 

 فالش
لرتقية مهارة  -

 الكالم 
أما البحث  -

  مهارة القراءة 

ايكو  3
هنري 
 اوتومو

ئل التعليم تنفيع الوسا
بربانمج ماكرو يداي 

لرتقية مهارة  8فالش 
الكالم الطالب 
بفصل العاشر 

املدرسة الثانوية 
اإلسالمية احلكومية 
 فروادادي غروبوغان 

ينفع الوسائل  -
التعليمي 
بربانمج 

مكرو ميداي 
 فالش 

نفع ي -
الوسائل 
التعليمي 

وأما البحث 
التطوير املواد 

 التعليمي 
لرتقية مهارة  -

الكالم 
والبحث 

لرتقية مهارة 
 القراءة

الفرق يف  -
مستوى 
 املدرسة
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لولوك  4
محريا 
 فيمادا

تطوير مادة اإلمالء  
ابستخدام 
 (CAI) احلاسوب 

Computer Assisted  

بتطبيق على معهد 
القلم ابملدرسة الثانوية 

اإلسالمية احلكومية 
  الثالثة ماالنج

أن هذا البحث  -
متشابه ببحث 
 املواد التعليمي

ر تطوي -
ابستخدام 
حلاسوب 
والبحث 

مبكرو 
 ميدايفالش

الفرق يف  -
الصفى 
مرحلة 
 الثانوية 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري
 املبحث األول: التطوير

 مفهوم التطوير  .أ

ويرى نورغيان طورو أن التطوير  12التطوير جمرد على وزن فّعل، ومعناه التنمية.
املراد بعملية التطوير فهي تصميم وتنفيذ وأما  13هو عملية تدل على إنتاج شيئ.

التطوير جمال من جملالت جبانب جمال التصميم التكنولوجيا أن وتكميل. ويف جمالت 
التطوير هي عملية الرتمجة من مستوى التصميم واإلستخدام واإلدارة والتقومي. ووظيفة 

يف التعليم. وهو إىل اإلنتاج. ويشمل هذا اجملال التكنولوجيا املتعددة اليت تستخدم 
 ترتيب إىل أربعة مرتبات، يعين :

 املواد املطبوعة .1
 إنتاج الربامج السمعية البصرية .2
 تطبيقات التكنولوجيا احلاسوب .3
 الوسائط املتعددة .4

ويف التطوير يوجد الرتابط املعقد بني التكنولوجيا الذي حيث تصميم املواد 
 بيان على جمال من خالل :وإسترياتيجيات التعليم على السواء. وحقيقة ميكن ال

 املواد اليت خترب املعلومات .1
 إسترياتيجيات التعليم .2

                                                           
 415(، ص. 2007، )يكياكرات: فوستاكا فروغرسيف، عريب -قاموس إندونيسيأمحد ورسون منور وحممد فريوز، املنور ،   12

13Burhan Nurgiyantoro, Dasar – Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah, (Yogyakarta: BPFE, 

1998), hlm.11 
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أو الربامج للعقل  (hardware)إظهار اإلنتاج من تكنولوجيا األدوات املعدنية  .3
واملواد التعليمية وعالقتها ابلرتبية، أن وظيفة التطوير  (software)اإللكرتوين 

 14م واملواد االستخدام.تشمل النظرية والتصميم واإلنتاج والفه

هناك النظرية والطرق يف تطوير وسائل التعليم، لكن اخلطوات املتساوية إمجال. 
اليت هتدف يف تعيني وتعريف احلاجات أو  (pendefinisian)اخلطوة األوىل، التعريف 

هدفها لتجعل  (perancangan)حتليل إحتياجات التعليمية. اخلطوة الثانية، التصميم 
هدفها لتجعل الوسيلة  (pengembangan)بدئي. واخلطوة الثالثة التطوير الطراز امل

هدفها لإلستحدام الوسيلة التعليمية penyebaran) )التعليمية . واخلطوة الرابعة، التوزيع 
 15املطورة.

 أسس التطوير .ب
 16التطوير التعليمية له األساس، منها :

ئ. ومعىن األساس الفلسفي هو مصدر يف نظرات وافرتضات على شي .1
 الفلسفة أيضا هو القيم اليت يعتقدها املدرسون واألابء واجملتمع والدولة والعامل.

األساس السيكولوجي، وهذا ينقسم إىل قسمني : سيكولوجية التعلم  .2
وسيكولوجية الدراس. سيكولوجية التعليم بنظرية التعلم اليت يعين عملية يف 

ة تؤثر على انتقاء املواد التعليمية اكتساب اخلربات والعلوم، والنظرية املعتقد
والطرق املستخدمة. وسيكولوجية الدارس تتعلق بناحيتني منها الفيداغوجيا 
واألندراغوجيا. الفيداغوجيا هو نشاط تعليمي تربوي منهجي لألطفال، 

 وسيكولوجية األندراغوجيا فهو نشاط تعليمي تربوي منهجي للكبار.

                                                           
 44(، ص. 2002)القاهرة: دار الغريب،  التكنولوجيا وتطوير التعليمعبد العظيم عبد السالم الفرجاين ،  14
نور اجلديد اإلسالمية تطوير مواد مهارة القراءة على أساس الثقافة العربية يف القرآن الكرمي ابلتطبيق على طلبة جامعة عمر منصور،  15

 51، رسالة الدكتوراه )ماالنج: رسالة الدكتورة جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج(، ص. بروبولنجو جاوى الشرقية
 55-54املرجع السابق، ص.  16
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طفل يعيش مع اجملتمع . وهناك ينبغي األساس اإلجتماعي هو ال ميكن ال .3
أن يقوم على الوظائف، وهو يتسلم اخلري من اجملتمع حيث إنه خيدم لتقدم 

 اجملتمع خدمة. وال ميكن أن يهمل عن متطلبات اجملتمع إمهاال.
األساس التنظمي هذا األساس ينظم معد املواد التعليمية، ويعين تنظم املنهج،  .4

 وثيقا آبراء عن األساس السابقة. وهذا األساس يرتبط ارتباطا

 الوسائل املتعددةاملبحث الثاين: 

 مفهوم وسائل املتعددة .أ

تتكون من  media -Multiمفهوم الوسائط املتعددة يف اللغة جند أن  الكلمة
وتعين وسائل أو وسائط وتعين  Mediaوتعين متعددة وكلمة  ultiMمقطعني كلمة 

والصورة  Audioعربية لإلتصال مثل الصوت استخدام جمموعة من وسائل البيئة ال
 Visual  أو فيلم فيديو بصورة منمجة ومتكاملة من أجل حتقيق الفاعلية يف عملية

 التدريس والتعليم.

والعتاد  (Sofware)إن مفهوم الوسائل املتعددة مصطالح يشتمل على الربامج 
اإلستفادة مما ، ومن خالل هذه الوسائل يستطيع الفرد (Hardware)أو األجهزة 

 تتضمنه هذه الوسائل من نصوص صور وصوت وحروف وفيديو.

يرى حممد أحسن الدين أن الوسائل املتعددة هتتم بعرض املعلومات يف شكل 
 نصوص أو حمتوى مع وجود بعض العناصر التالية :

هي الصور اليت يتم تسجيلها علة املادة   (Photo Graphic)الصور الرقيمة  (1
 تتم من خالل كامرية التسجيل أو أجهزة املسح الضوئي الربانمج واليت

(Scanner) 
هي األصوات املسجلة على مادة الربانمج واليت  (Audio)الصوتيات  (2

 تشتمل على مؤثرات صوتية متنوعة.
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هي الرسوم اليت تعرض يف الربانمج وتتحرك   (Animation)الرسوم املتحركة  (3
 بشكل متتابع لتعرض موضوعا معينا.

هي لقطات الفيديو اليت تشتمل على الصور ( Video)ت الفيديو لقطا (4
 والصوت واحلركة وتعرض يف الربانمج لتعزيز فعاليته.

أو مايسمى ابلعربية ابلوسائل  ( (Multimediaعرقت الوسائل املتعددة (5
املتعددة على أهنا طائفة من تطبيقات احلاسب اآليل اليت ميكنها ختزين 

ة تتضمن النصوص والصور الساكنة واملتحركة املعلومات أبشكال متنوع
والرسوم املتحركة وألصوات مث عرضها بطريقة تفاعلية وفقا ملسارات 

 املستخدم.
 أنواع الوسائل املتعددة .ب

 (Interactive Multimedia)الوسائل املتعددة التفاعلية  .1

 تعد تفاعلية امليزة األساسية للوسائل املتعددة حيث تعطي إمكانية التفاعل
بينها وبني مستخدميها، فنحن نتفاعل مع أشكال عديدة من الوسائل يف حياتنا 
اليومية فمثال عند تشجيل برانجما تلفزيوتنا يذاع يف وقت حمدد وتشاهده فيما بعد 
فأنت تستخدم التكنولوجيا اليت تتيح لك التفاعل مع التلفاز لكن التفاعلية عادة 

يف التخزين والعرض والبحث يف كميات كبرية تنسب إىل احلاسوب ملا له من مميزات 
 من املعلومات.

 (Hyper Multimedia)الوسائل املتعددة الفائقة  .2
ولتوضيح مفهوم الوسائل املتعددة الفائقة يبدأ املعلم من مفهوم النص املرتابط 

حيث  Internetالذي يعد أساس التجول داخل شبكة املعلومات  Hyper Textأوالفائق 
حات اإلنرتنت بعض الكلمات املميزة بلون خمتلف عن لون النصوص تظهر يف صف

بداخل الصفحة وعندما تشري إليها الفأرة يتحول شل املؤشر إىل إشارة يد وعند النقر 



19 
 

 
 

عليها إىل موقع آخر يف السبكة كما يتضح مفهوم النص املرتابط عند التجول داخل 
 17لغالبية الربامج النوافذية. (Help)ملف املساعدة 

يقول علي فتحي يونس وآخرون : من عيوب كتب تعليم اللغة العربية لغري 
النطقني هبا واليت أدت إىل فشلها يف تعليم املهارات اللغوية األربعة، اإلستماع واحلديث 
والقراءة والكتابة، عدم استخدام الوسائل السمعية البصرية يف تعليم اللغات، ونعين 

دام الصور والرسوم واألشكال والبيانية واخلرائط واجلداول ابلوسائل التعليمية هنا استخ
 18والسجالت والراديو ومعامل اللغات.

والوسائل التعليمية دورا مهما وفعاال يف مواجهة االنفجار السكاين وزايدة 
إعداد الطلبة يف الفصول الدراسية ومواجهة الكم اهلائل من املعلومات اليت ميكن 

ليم من خالل أجهزة احلاسوب العريب، وشبكة اإلنرتنت، االستفادة منها يف التع
والتلفاز واإلذاعة، وأيضا استخدام املكروفوانت يف القاعات الكربى اليت تضم إعدادا 

 هائلة من الطالب. وفيما أيـي خصائص الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم.

 : مكرو ميداي فالسثالثاملبحث ال

 مفهوم مكرو ميداي فالش .أ
هو برانمج لتوضيح الرسم والرسم املتحرك الذي ركب على   (Flash)ش فال

املوقع اإللكتوروين. هذا الربانمج مسناد إىل مكافحة انقالت الرسومات، ومع ذلك 
 19ميكن أيضان مليئة ابلصورة النقطية اليت أستريدت من الربامج األخرى.

ممي الويب، وأما مكرو ميداي فالس هو برانمج جاهز الذي يستخدمها مص
ألنه لديه قدرات متفوقة يف عرض الوسائط املتعددة، انضمام بني الرسومات والنصوص 

                                                           
ندوة الدولية حول جتربة تعليم اللغة العربية . )جمموعة حبوث الاستخدام الوسائط املتعددة يف تعليم اللغة العربيةأحسن الدين، حممد.  17

الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، ابلتعاون مع  -ماهلا وما عليها -يف إنددونسيا
 317 -316(، ص. 2011. )ماالنج : مجيع احلقوق حمفوظة، 1مجعية الدعوة والتعليم يف جنوب آسيا(، ط.

 73ص.. مرجع السابقعلي فتحي يونس وآخرون.  18
19Dhani Yudiantoro, Panduan Lengkap Macromedia Flash MX, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), 

hlm. 3 
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والرسوم املتحركة مثل الرسوم املتحركة التفاعلية، واأللعاب والعروض وعرض الرسوم 
هذا الربانمج هو برانمج تطبيق معيار أتليف أداة املهنية  20املتحركة اآلخرى.

(authoring tool professional)  املستخدم يف صنع تطبيق الناقالت والصورة النقطية
 . 21مدهشة جدا جلعل املوقع التفاعلي واملثري واليناميكي

مكرو ميداي تتكون من ثالثة أنواع، وهي : مكرو ميداي ديركتور 
(Macromedia Director)  وهذا هو خردوات أتلف من مكرو ميداي واألن هو بعض

خراجية يف صنع األفالم عادة، ومكرو ميداي درمي ويفري من أدوب. ويستخدم اإل
(Macromedia Dreamweaver)   مكرو ميداي درمي ويفر هو برانمج املستخدم مع

مطورين املواقع ألن املالمح اجملذبة وسهل يف استخدمه، ومكرو ميداي فري هند 
(Macromedia Free Hand) ية سوب لصنع الرسوم البيانهو تطبيقات من احلا

 22.قياسني
 اتريخ تطور مكرو ميداي فالش  .ب

شركة مكرو ميداي حىت هذا العام يقدم عددا من اإلبتكارات على برانمج 
كربانمج فالش األول   4مع األفراج عن فالش  1999مكرو ميداي فالش. بدأت عام 

املعروف يف إندونسيا. وإن كانت ال تزال بسيطة نسبيا، هذا الربانمج حيصل على 
جيدة من عشاق التصميم والرسوم املتحركة. لتحسني اجلودة مت اإلفراج عن  استجابة
 مع عدد من التحسينات واجهة وإضافة قليال من وظائف فيها.  2000عام  5فالش 

                                                           
بتدائية تطوير مادة اللغة العربية ابستخدام مكرو ميداي فالش على أساس  املدخل اإلتصايل ابلتطبيق على مدرسة الغزايل اإلبداري،  20

. خطة البحث التكميلي لنيل دراجة املاجستري يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا جامعة اإلسالمية ابميكاسان مادورا
 2015موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

21Nur Hadi, Tutorial Komputer Multimedia, (Yogyakarta: Laboratorium Komputer FMIPA UNY, 

2001), hlm. 1 
بربانمج مكرو ميداي فالش ابملدرسة اإلسالمية  2013تطوير وسائل التعليمية يف اللغة العربية على منهج ميجا فوتري فكراي حكيم،  22

ك إبراهيم اإلسالمية ، رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالاحلكومية الثانية فونوروغو
 . ص.2016احلكومية ماالنج، 
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وبعد أربع سنوات القادمة أصدر مكرو ميداي بربانمج فالش املبتكرة وهو 
، و عام 2002عام  . الذي صدرMXأو أكثر من الناس يعرفون مع فالش  6فالش 
، صدر نتيجة لتطوير وإضافة وظائف جديدة  2004Flash MXأو  7، فالش 2004

صدر شركة مكرو ميداي فالش بربانمج  2005من اإلصدرات السابقة. ويف عام 
 Macromedia، أي 2006جديد وهذا اإلنتاج هي اإلنتاج األخري مايصل إىل عام 

8Flash Basic   8وكإصدار التكميليomedia Profesional Macr . 

 مكوانت مكرو ميداي فالش  .ج

كل تصميم الربامج والرسوم املتحركة اليت مت إنشاؤها ابستخدام منطقة عمل 
معينة جمهزة ابعتبارها مسة من مسات كل من الربامج املعينة. مث جتهيز جماالت العمل 

أدوات  على فالش مع ثالثة عناصر رئيسية اليت هي املهم أن نالخظ مايلي :
(Toolbox) اخلط الزمين ،(Timeline) املسرح ،(Stage) ولكن املكوانت الرئيسية الثالثة.

الميكن أن يقف وحده، ألنه عندما تعمل مع أي إصدار ابستخدام فالش، ويدعم 
والفريق  (Menu)هذه العناصر الثالثة من قبل اثنني من املكوانت األخرى، وهي قائمة 

(Panel). 

 ومكوانت فالش هو كما يلي :منطقة العمل 

: واحدة من املكوانت الرئيسية يف ومضة الذي حيتوي على  (Toolbox)األدوات  (1
األدوات املستخدمة يف الرسم والتلوين الكائنات اليت صممنا على املسرح. 
ابإلضافة إىل ذالك، واألدوات هناك أداة مفيدة لدعم تعيني بغية العمل على 

 وانت من األدوات هو :خسبة املسرح. أجزاء ومك
 (Tools)األدوات  .أ

هي لتحديد الكائن الذي تريد  (Selection Tool)أداة التحديد  (.أ
 تعديله ونقل موضع الكائن على املسرح
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لتحديد الكائن وتغيري شكله من خالل  (Subselection Tool)أداة  (.ب
 تغيري املوقف من النقاط على اخلط، املستطيل والبيضاوي

 خلط تعرتض على خشبة املسرح ( ToolLine)أداة الين  (.ج
لتحديد جزء من الكائن اخلط على خسبة  (Lasso Tool)أداة السو  (.د

 املسرح
 لتحديد جزء من الكائن موجود على الساحة (Pen Tool)أداة القلم  (.ه
 إلنشاء كائنات يف شكل النص (Text Tool)أداة النص  (.و
 إلنشاء كائن كروي (Oval Tool)أداة البيضاوي  (.ز
إلنشاء كائنات مثل مربعات أو  (Rectangle Tool)تطيل أدة املس (.ح

 مستطيالت
 إلنشاء كائن عن طريق رسم (Pencil Tool)أداة قلم رصاص  (.ط
 لرسم كائن أبداة تشبه فرشة األلوان املائية ( Brush Tool)أداة الفرشة  (.ي
لتغيري شكل كائن على  ( Free Transform Tool)حتويل احلرة أداة  (.ك

 املسرح
لتغيري موقف تلطيخ متعدد املستوايت  ( Gradient Tool)ج أداة التدر  (.ل

 )التلوين التدرج( على كائن الذي كان مصبوغ
لتغيري لون احلد )خطوط اللون(   (Ink Bottle Tool)زجاجة احلرب أداة  (.م

 على كائن 
لتغيري لون اجلسم، وخاصة  (Paint Bucket Tool)الطالء أداة دلو  (.ن

 على ملء اللون
إلختاذ لون الكائنات األخرى الواردة يف مرحلة  : Eyebropper  (.س

 الحقة الستخدامها كمثال من لون إىل كائن آخر
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إلزالة اللون السكتة الدماغية وملء اللون  (Eraser Tool)أداة املمحة  (.ع
 على الكائن، هذا من أنواع أداة ممحاة:

 (Eraser Normal)ممحة عادية  -
 (Eraser Fills)ممحة متالء  -
 (aser LinesEr)ممحة خطة  -
 (Eraser Selected Fills)ممحة اختيار املالء  -
 (Eraser Inside)ممحة داخلة  -

 (View)العرض   .ب
لتغيري طريقة العرض على الشاشة عند العمل  (Hand Tool)أداة البد  (.أ

 على خشبة املسرح
لتكبري أو التصغري لعرض عمل كائن، ويف  (Zoom Tool)أداة املكرب  (.ب

 ن املواقف، وهي :أداة املكرب توجد نوعا
 مكرب : لتكبري وجهة نظر كائن -
 مصغر: للحدمن كائن -

 اللون .ج
تظهر خيارات األلوان احلالية اليت سوف  (Stoke Color)ستوك اللون  (.أ

 تظهر على اللون احلد من كائن مت إنشاؤه.
تظهر خيارات األلوان احلالية اليت سوف  (Fiil Color)ملء اللون  (.ب

 مت إنشاؤه تظهر على لون التعبئة لكائن
لتغيري لون وملء إضراب اللون  (Black and White)أبيض وأسود  (.ج

 على كائن إىل األبيض واألسود تلقائيا
لون ملبادلة السكتة الدماغية وملء اللون على  (No Color)دون لون  (.د

 الكائن احملدد
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اخلط الزمين ميكننا ضبط طول شوط  (Time Line)ماخلط الزمين  (.ه
ظيم سرعة شوط الرسوم املتحركة، وتعيني عدد الرسوم املتحركة، وتن

 من الطبقات الستخدامها يف الرسوم املتحركة

 اخلط الزمين فالش واألجزاء املكونة هلا : 

: جزء من اخلط الزمين بشكل خط  (Play Head)للعب الرأس  (.أ
 عمودي احلمراء اليت هي مبثابة مؤشر اإلطار هو يف املعرض

الزمين اليت ميكن وصفها أبهنا طبقات : جزء من اخلط  (Layer)طبقة  (.ب
على طبقات من ورق شفاف وميكن العدده أن تضاف أو تطرح 
وفقا لرغباتنا. فإن وجود هذه الطبقة يسمح لنا لوضع تصميم الرسوم 
املتحركة ابستخدام كائن يف كمية عديدة، حىت أنه عندما وضعنا 

 الكائن سوف ال تتداخل مع غريها
: الزر الذي يعمل على زايدة عدد  (ayerInsert L)إدراج طبقة  (.ج

 الطبقات املستخدمة
: الزر الذي تعمل على تقليل عدد  (Delete Layer)طبقة حذف  (.د

 طبقات املستخدمة
جملد زر إلضافة طبقة  (Insert Layer Folder)أدخل اجمللد طبقة  (.ه

 خيدم اجملموعة اثنني أو أكثر طبقة مع نفس اخلصائص
: الزر  (Show/Hide All Layer)ت إظهر/ إخفاء مجيع الطبقا (.و

تستخدام إلظهر أو إخفاء كائنات املوجودة يف مجيع طبقات الواردة 
 يف اخلط الزمين

 Show All Layer At)إظهر كل الطبقات يف اخلطوط العريضة  (.ز

Outline ) الزر الذي يعمل على حتديد نظرة لون ولون التعبئة ليتم
 عرضها على املسرح
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ط الزمين الذي لديه وظيفة لضبط الوقت اخل  (Frame)اإلطار  (.ح
 ملمارسة هذا الرتتيب املتحركة

: جزء من اخلط الزمين بشكل صورة مستديرة سوداء  Keyframe (.ط
يدل على وجود الكائنات يف طبقة ومرحلة يف إطار معني. خيدم 

Keyframe  أيضا كحركة حاجز عند حركة على املدى، سواء كان
أو على  Tweening-Motionى شكل يستخدام الرسوم املتحركة عل

 .Tweening-Shapedشكل 
: اخلط الزمين للدائرة فارغة هو الصورة اليت مل يتم Blank Keyframe (.ي

 شغلها عرض مسرحي مع كائن على طبقة معينة واإلطار
: الزر الذي تعمل على إظهر بني إطارات Onion Skin Button (.ك

لرسوم املتحركة من الرسوم املتحركة وهي تصوير احلركة وتشكيل ا
(Keyframe) .البداية حىت هناية 

املؤشر موقف اخلط  (:Current Fram Position)إطار الوظيفة احلالية  (.ل
 الزمين مبثابة اإلطار الذي يتم عرضه على املسرح

: يشري إىل حجم اخلط الزمين سرعة (Frame Rate)معدل اإلطار  (.م
 احلركة أثناء التشغيل ابستخدام وحدات 

: اخلط الزمين يظهر من الوقت (Elapsed Time)املنقضي الوقت  (.ن
لتشغيل الرسوم املتحركة من املوقف املبدئي للموقف النهائي املعينة 

 على خط الزمن
هي مكوانت فالش على مريع مع اللون االفرتاضي هو  (Stage)املسرح  (2

األبيض، وهذ املسرخ حيث ترسم وتوفيق أوضاع األشياء والنص اليوسفى 
  على موقف كما نريدأنشأان
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، حترير (File)عنصر دعم الذي يتكون من ملف فالش  (Menu)القائمة  (3
(Edit) عرض ،(View) إدرج ،(Insert) تعديل ،(Modify) النص ،(Text) ،

 .(Help)، مساعدة (Window)، انفذة (Control)حتكم 
لدعم املكوانت على فالش حيتوى على أوامر مفيدة لضبط  (Panel)لوحة  (4

تعديل وجوه متحركة النص احملدد، وغالبا ما تستخدم األلواح يف صنع و 
الرسوم املتحركة هو لوحة اللون، ومكتبة لوحة، لوحة العمل، وخصائص 

 اللوحة
 مكرو ميداي فالش مزااي .د

را تتكون عن أربع مزايت، جنانمج مكرو ميداي فالش كما قال أية من بر أما املز 
 23وهي :
 تفاعلية لفيلم أو غريها من املوضوعاتقادرة على إنشاء أزرار  -
 قادرة على إجراء تغيري شفافية اللونفي فليم -
 قادرة على إجراء تغيريات الرسوم املتحركة من شكل إىل آخر -
 قادرة على جعل حركة الرسوم املتحركة ملتابعة املسار الذي مت تغيينه -

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23Anggara, Memahami Teknik Dasar Pembuatan Game Berbasis Flash, (Yogyakarta: Gava Media, 

2008), hlm.10 
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 مهارة القراءة:  رابعملبحث الا

 مفهوم مهارة القراءة .أ
قراءة، وقرآان، تتبع كلمته نظرا ونطق  -أ يف اللغة تقول )قرأ( الكتابمعىن قر 

والتعريف اللغوي  24هبا، وتتبع كلماته ومل ينطق هبا، ومسيت حديثا ابلقراءة الصامتة.
مشل القراءة اجلهرية، والقراءة الصامتة، وأما التعريف اإلصطالحي للقراءة: نطق الرموز 

قده، والتفاعل معه، واإلفادة منه يف حل املشكالت، وفهمها، وحتليل ما هو مكتوب ون
 25وافتفاع به يف املواقف احليوية، واملتعة النفسية ابملقروء.

القراءة ليست مهارة آلية بسيطة، إهنا عملية ذهنية أتملية تستند إىل عملية 
عقلية عليا. إهنا نشاط ينبغي أن حيتوى كل أمناط التفكري والتقومي واحلكم والتحليل 
والتعليل وحل املشكالت، وليست جمرد نشاط بصري ينتهي بتعرف الرموز املطبوعة 

 أو فهم دالالهتا فقط.

القراءة عملية عقلية تشمل تفسري الرموز اليت يتلقاها القارئ عن طريق عينيه 
وتتطلب هذه الرموز فهم املعاين، وتتطلب الربط بني اخلربة الشخصية وهذه املعاين، 

 سية املرتبطة ابلقراءة على هذا معقدة لدرجة كبرية.فالعمليات النف

من هنا فالقراءة عمليتان متصلتان : العملية األوىل : الشكل امليكانيكي أي 
االستيجاابت الفسيولوجية ملا هو مكتوب. والعملية الثانية : عملية عقلية يتم خالهلا 

قراءة هبذا عملية تفكري وال 26تفسري املعىن، وتشمل هذه العملية التفكري زاالستنتاج.
معقدة، وتشمل أكثر من التعرف على الكلمات املطبوعة. وال يعي بعض املدرسني 
هذه احلقيقة، ويعتقدون أن الطفل الذي يقدر على نطق الكلمات املكتوبة قارء جيد، 

                                                           
 . 729، املكتبة العلمية، طهران، املغرب )د.ت( ص.2، ج: املعجم الوسيطجممع اللغة العربية 24
 .123، دار املسلم للنشر والتوزيع، الرايض، ص. هارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهااملأمحد فؤاد عليان:  25
دكتور فتحى علي سونس ودكتور حممد كامل الناقة ودكتور علي أمحد مذكور. أساسيات تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية، دار  26

 169الثقافة للطبعة والنشر، ابلقاهرة، ص. 
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لكن احلقيقة أن الطفل الذي بتعرف على الكلمات والعبارات فقط يفشل غالبا يف 
التعرف على الكلمات جوهري يف عملية القراءة، لكنه على أية حال  فهم ما يقرأ أن

 وسيلة لغوية أكشر مما هو غاية يف ذاته.

 أهداف تعليم مهارة القراءة .ب
توجد مشكلة أساسية يف تعليم مهارة القراءة، إال وهي حتديد أهداف تعليم 

هداف، أي النظر إىل القراءة، ويف الغالب تتمثل هذه املشكلة يف الرؤية العامة هلذه األ
األهداف على أهنا شيئ عام أو شيئ غري حمدد حتديدا دقيقا. وهذا يؤدي ابلتايل إىل 
غموم الوسيلة، أو غموم الطريقة أو العشوائية يف العمل من أجل الوصول إىل اهلدف. 

 ومن أهدافها كما يلي :
 ينسق الربانمج أنشطة القراءة مع الوسائل األخرى لتنمية الطفل .1
 ربط بني منو الطفل يف القراءة مع منوه يف مهارات اللغة األخرىوي .2
وكل املستوى أو وحدة يف الربانمج جزء متكامل مع املستويلت اخلرى  .3

 أو الوحدات املمتدة يف خالل مراحل التعليم املختلفة
 وهو ميد أبنواع خمتلفة من التعليم ملواجهة احلاجة املختلفة للتالميذ .4
القراءة يف اجملاالت املختلفة، يف اجملاالت العامة، وهو أيضا يدرب على  .5

 ويف األدب، ويف املواد التسلية واملتعة
 وهو يواجه حاالت الصعوبة لدي التالميذ الضعفاء .6
 27وهو اخريا يقوم النتائج، ويقوى الضعف املكشف. .7
 حتليل النص املقروء إىل أجزاء ومعرفة العالقة بني بعضها بعضا .8
ية النص من أفكار، واالحتفاظ هبا حية يف ذهنه متابعة ما يشتمل عمل .9

 فرتة الراءة
 اختيار التفصيالت اليت تؤيد أو تنقص رأاي .10
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 الوصول إىل املعاين املتضمنة بني السطور .11
 التمييز بني اآلراء واحلقائق يف النص املقروء .12
 28تلخيص األفكار اليت يشتمل عليها نص مقروء تلخيصا وافيا. .13

 القراءة مهارة أمهية .ج
القراءة هي عملية التعرف على الرموز املطبوعة، ونطقها نطقا صحيحا )إذا  إن

كانت القراءة جهرية( وفهمها. والقراءة هبذا املفهوم عملية معقدة، وابلرغم من أمهية 
التعرف يف القراءة إال أنه وسيلة وليس غاية يف ذاته فالتعرف وسيلة للفهم. وأن املعاين 

 29طبوعة، لكنه موجودة يف عقل القارئ.ليس موجودة يف الرموز امل
 وعند رشدي أمحد طعيمة، أن أمهية القراءة منها : 

القراءة مفتاح الرتبية املستمرة حيث كان ال يتحقق التعليم الذايت يف حياة  .أ
 اإلنسان إال إذا كان قادرا على القراءة.

جنيب من إن القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة. إن ما حيبنية املتعلم األ .ب
  30خالل قراءة املواد العربية أعظم مما جيبنية من خالل مهارة األخرى.

 أنواع مهارة القراءة  .د
 تنقسم القراءة من حيث األداء إىل :

 القراءة الصامتة .أ
القراءة الصامتة متثل حل الرموز املكتوبة، وفهم معانيها بسولة والدقة وال دخل 

توبة، والقراءة الصامتة يظهر فيها انتقال للصوت فيها، وكما أن رؤية الكلمة املك
العني فوق الكلمات، وإدرك القارئ ملدلوالهتا، فهي قراءة سرية ليس فيها صوت 

 وال مهس، ولال حترق اللسان أو شفة.

                                                           
)اجلانب النظري(، )مكة،  دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وآخرون،   28

 38-37(، ص.2002مؤسسة الوقف اإلسالمي، 
 105-104(، ص. 2002، )القاهرة: دار الفكر العريب، تدريس فنون اللغة العربيةر، علي أمحد مدكو  29
 176(، ص. 1989، )الرابط، إيسيكو: تعليم اللغة العربية: مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة،   30
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ويتطلب هذا النوع من القراءة بعض املهارات والقدرات: كالدقة، واالستقالل 
والعمق يف الفهم، والسرعة يف القراءة، يف تعرف الكلمات، وزايدة الثروة اللفظية، 

وللوصول إىل إتقان هذه القدرات واملهارات البد من تدريب منظم عليها. عن 
طريق إشارات النص، والسياق، واستخدام املعاجم اللغوية، أما الدقة والعمق يف 
 فهم املادة املقروءة فهما من املطالب امللقاة على عاتق القارئ نتيجة الكم الكبري

من الكتب املطبوعة اليت خترجها املطابع كل يوم، ويشمل هذا الفهم الربط بني 
الرمز واملعىن، واختيار املعىن املناسب وتنظيم األفكار املقروءة، واستخدام هذه 
األفكار بعد تذكرها، ويعتمد النجاح يف الفهم على دافعية القارئ، وخلفيته من 

 املفهومات، وإدراك الكلمات.
رعة يف القراءة فهي تعترب ذات قيمة عندما حيقق القارئ هبا نفس أما الس

الدراجة من الفهم اليت حيققها لو قرأ ببطاء، فيزيد أن ينقص من سرعته طبقا لنوع 
املادة اليت يقروها، وطبقا احلاجاته، ومستوى مهاراته يف الفهم، وحىت حيقق أهداف 

 31من القراءة.
 أن القراءة الصامتة حتقق اإلعراص التالية:بينت البحوث الرتبوية والنفسية 

زايدة سرعة املتعلم يف القراءة مع إدراكه للمعاين املقروءة. وقد ظهر منها  .أ
خالل تطبيق اختبارات القراءة على التالميذ أهنم عندما جييبون عنها يف 
صمت يستغرقون وقتا أصقر مما لو أجابوا عنها جهرا، وأن القراءة الصامتة 

 لفهم.التعرقل ا
العناية البالغة ابملعىن، واعتبار عنصر النطق مشتتا يعوق سرعة الرتكيز على  .ب

 املعىن، وااللتفات إىل اخلربات الفنية اليت تتاح للقراءة الصامتة.
إهنا أسلوب القراءة الطبيعية اليت ميارسها اإلنسان يف مواقف احلياة املختلفة  .ج

 لألطفال منذ الصغار. يوميا. واهلذا جيب التدريب عليها وتعليمها
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زايدة قدرة التلميذ على القراءة والفهم يف دروس القراءة وغريها من املواد،  .د
وهي تساعده على ختليل ما يقرأ التمعن فيه، وتنمي فيه الرغبة حل 
املشكالت. والقراءة الصامتة من أهم الوسائل اليت حتقق للقارئ كثريا من 

وتنمية ميوله وتزوده ابحلقائق األهدف، ألهنا تيسر له أشبع حاجاته 
 واملعارف واخلربات الضرورية يف حياته.

زايدة حصيلة القارئ اللغوية والفكرية، ألن القراءة الصامتة تتيح للقارئ  .ه
أتمل العبارات والرتكيب وعقد املقارانت بينها، والتفكري فيها، مما ينمي 

تعمق األفكار  ثروته اللغوية، كما أهنا تيسر له اهلدوء الذي ميكنه من
 ودراسات العالقات بينها.

 القراءة اجلهرية .ب

ابلرغم من األمهية الكربى املعطاة للقراءة الصامتة وأمهيتها يف عامل اليوم، إال 
أن الصغار حيتاجون أيضا للقراءة اجلهرية. فهم يستفيدون تربواي من قراءة الشعر 

تؤدي إىل تذوقهم ملوسيقى  والنثر واملسرحيات بصوت عال. كما أن القراءة اجلهرية
 األدب، وحتسن نطقهم وتعبريهم.

والقراءة اجلهرية تيسر للمعلم الكشف عن األخطاء اليت يقع فيها التالميذ يف 
النطق، وابلتايل تتيح له فرصة عالجها. كما أهنا تساعده يف اختبار قياس الطالقة 

 32والدقة يف القراءة.

حلظات الثبات، واحلركات الرجعية، كما ولكن القراءة اجلهرية فيما كثري من 
أن وقفاهتا اطول. وهلذا فإن القراءة اجلهرية أبطأ من القراءة الصامتة. والقراءة اجلهرية 
تستدعي تفسري املقروء للمستمعني، بينما القراءة الصامتة تتم بني املرء ونفسه. 
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الصوت لتجسيم والقراءة اجلهرية تتطلب املهارات الصوتية، وحسن افلقاء وتنغيم 
 املعاىن واملشاعر اليت قصدها الكاتب. واهذا فهي ليست ابألمر السهل.

 أهداف تدريس القراءة اجلهرية:

القراءة اجلهرية كما قلنا تيسر للمعلم الكشف عن األخطاء التالميذ يف  .أ
 النطق

هي وسيلة املعلم أيضا يف اختبار قياس الطالقة والدقة يف النطق وافلقاء.  .ب
رات مطلوبة يف مهن كثرية كاحملاماة والتدريس والوعظ واخلطابة وهذه مها

 وغريها.
تساعد التلميذ يف الربط بني األلفاظ املسموعة يف احلياة اليومية والرموز  .ج

 املكتوبة.
يف القراءة اجلهرية استخدام احلاسيت السمع والبصر مما يزيد من  إمتاع  .د

ءة شعرا أو نثرا أو قصة أو حوار التالميذ هبا، وخاصة إذا كانت املادة املقرو 
 عميقا.

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 
 

 الفصل الثالث
  منهجية البحث 

 مدخل البحث ومنهجه  .أ
إن املدخل املستخدم يف هذا البحث هو املدخل الكيفي والكمي ومنهجه 
هو البحث والتطوير. وهذه الطريقة هي طريقة البحث املستخدمة للحصول على 

 Borg and)ذا البحث يعين بنمط بروغ وغال وأما منط ه 33نتائج معني وجتربة فعالية.

Gall)  .أن البحث التطويري هو عملية أو طريقة مستخدمة لتصديق وتطوير اإلنتاج
واإلنتاج منها كتاب أو مقرر أو أفالم التعليمي أو طرائق التعليم وكثريا من مناذج 

 34الرتبوي وغريها.
تدريس واملواد التعليمية ويهدف حبث التطورية إلنتاج جهاز التعليم مثل حطة ال

ووسائل التعليمية وللممارسة واإلختبار للتالميذ وأداة القياس التقدم يف التعلم وأداة 
 35القياس نتائج التعلم وغري ذالك.

  جمتمع البحث وعينته .ب
إن اجملتمع البحث يعين مفردات ظاهرة اليت تدرسها الباحث، أو إنه مجيع 

والعينة  36لذين يكونون موضوع مشكالت البحث،األفراد أو األشخاص أو األشياء ا
هي جزء من اجملتمع البحث األصلي، خيرتها الباحث أبساليب خمتلفة، وتضم عددا 

  37من األفراد من اجملتمع األصلي.
 اليت توسطةامل املرحلة يف التالميذ مجيع هوأما جمتمع البحث يف هذا البحث 

وعددهم  2018 /2017 الدراس عام السنة أنصار معهد يف الصفوف من تتكون
                                                           

33Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet 21 

(Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 407 
34Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan Research & Development, (Bandung: 

Alfabeta,2016), hlm.28 
35Mohammad Adnan Latief, Tanya Jawab Metode Penelitian Pembelajaran Bahasa, (Malang: UM, 

2012), hlm.107 
 109(، ص. 1997، )الرايض: دار أسامة للنشر والتوزيع،البحث العلمي: مفهومه وأداوته وأساليبهذوقات عبيدات وآخرون،  36
 110املراجع السابق، ص.  37
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يف الصف الثاين  تالميذ الذين يتعلمون وسائل التعليموأما عينته فهم ال تلميذا.  84
والفصل  تلميذا 23الذي يتكون من فصلني، والفصل األول كاجملموعة التجريبة بعدد 

 تلميذا. 24الثاين كاجملموعة الضابطة 
 متغريات البحث .ج

 ا الباحث نوعان:ومتغريات البحث اليت يستخدمه
ابستخدام كتاب دروس اللغة العربية   املتغري املستقل يف هذا البحث هو تطوير .1

 .مكرو ميداي فالش لرتقية مهارة القراءة يف معهد أنصار السنةبرانمج 
 .هاقبل التجريبة وبعد تالميذال  هذا البحث هو نتيجة التعليم لدىاملتغري التابع يف .2

 والتطوير  إجراءات البحث .د

 Brog andستخدم الباحث إجراءات البحث والتطوير بنظرية بروغ وغول ي

 Gall ،ورأ الباحث أن هذا   38ألنه يتضمن خطوات تفصيلية بوضوح وبدون تعّقد
الشكل يساعدها يف إعداد املنتج ويعاجل املشكالت املوجودة فيه، وميكن نظرها يف 

 39الصورة التالية.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
38Dewi Salma Prawiradilaga, Prinsip Desain Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2007), hlm.21 
39Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan..., hlm.37 
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 ان عن إجراءات البحث التطوير السابقة كما يلي:والبي

 املشكلة  .1
أن غرض املشكلة يف هذه اإلجراءات بسطه الباحث أن يكون حبث 
التمهيدي ألن البحث التمهيدي فيه هي حتديد املشكالت وحتليل 
االحتياجات عن امليدان. ونظر الباحث أن مشكالت واحتياجات 

ع أن حيلها بتطوير كتاب دروس التالميذ يف مهعد أنصار السنة يستطي
مكرو ميداي فالش لرتقية مهارة القراءة يف ابستخدام برانمج اللغة العربية 

 معهد أنصار السنة كمبار رايو.
 مجع البياانت أو التخطيط  .2

استمر الباحث هذه االجراءات بعد قام ابملالحظة واملقابلة واالستبانة 
يم اللغة العربية وكذلك من انحية واالختبار جلمع البياانت من معلم يف تعل

التالميذ يف مكان البحث. البياانت قد وجد يف البحث التمهيدي 
 وتصديق اخلرباء واملدرس أو املعلم وكذلك يف التجربة امليدانية.

 تصميم اإلنتاج مجع البياانت حتليل االحتياجات

1جترب اإلنتاج  إصالح التصميم تصديق التصميم  

2جترب اإلنتاج  إصالح اإلنتاج  إصالح اإلنتاج 

 اإلنتاج النهائي
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 تصميم  اإلنتاج .3
بعد ما قدم الباحث التمهيدي يعين بعد ما وجد املعلومات من مكان 

ملوجودة يف امليدان، وما هو احتياجات البحث ومعرفة ما هو املشكالت ا
تالميذ يف تعليم اللغة العربية فصمم الباحث مواد كتاب دروس اللغة العربية 

مكرو ميداي فالش لرتقية مهارة القراءة يف معهد أنصار ابستخدام برانمج 
 السنة كمبار رايو.

 تصديق التصميم .4
تعليم اللغة العربية،  االجراء التابع هو تصديق التصميم من اخلرباء يف جمال

واخلبري يف جمال إنتاج املواد املعدة. يف هذه اإلجراءات يعين التصديق 
   والتقومي وإعطاء اإلقرتاحات والتعليقات. 

 إصالح التصميم .5
هذا اإلجراء يسمى أيضا ابلتعديل، والتعديل هو التحسني. وتكون 

وجود حسب بتصحيح اإلنتاج اخلطة التصميم عن األخطاء والنقصان امل
 التصديق أو التحكيم من اخلرباء وارشادهم.

 1جتربة اإلنتاج  .6
جتربة اإلنتاج األوىل أو يسمي بتجربة الصالحية هلذا اإلنتاج هي بتحكيم 
جودة استخدام هذا اإلنتاج، مث يقوم الباحث بتجربتها إىل معلومات اللغة 

مكرو  ام برانمجابستخدالعربية، ملعرفة آرئها عن كتاب دروس اللغة العربية 
ميداي فالش قبل جتريبها إىل تالميذ يف الصف الثاين مرحلة املتوسطة 

 للمستوى األول يف معهد أنصار السنة كمبار رايو.
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 1صالح اإلنتاج إ .7
كان الباحث يقوم بتصحيح وتعديل اإلنتاج، مبعىن إعطاء التحسني عن 

العربية األخطاء والنقائص املوجودة حسب التحكيم من معلم اللغة 
 وارشادهتم.

 2جتربة اإلنتاج  .8
جتربة اإلنتاج الثانية أو يسمى بتجربة فعالية، هلذا اإلنتاج هي بتطبيق 
التعليمية يف تطوير كتاب دروس اللغة العربية اليت قام الباحث بنفسها 

 ملعرفة مدى فعاليتها.
 إصالح اإلنتاج  .9

حسب التحكيم  مادام يوجد األخطاء والنقائص املوجودة يف هذا اإلنتاج
والتحليل والتقومي من التجربة يف صف الثاين مرحلة املتوسطة معهد أنصار 
السنة، فإنه حيتاج إىل التعديل أو التحسني، حىت حصل الباحث إنتاجا 

 إىل أحسن اإلنتاج.
 اإلنتاج هنائي .10

واخلطوات األخرية هي إنتاج النهائي من تطوير كتاب دروس اللغة العربية، 
رتاحات اخلرباء واملعلمون وآراء تالميذ يف مرحلة متوسطة وهو حبسب اق

ونتيجة االختبار، ويرجو أن تكون تطوير كتاب دروس اللغة العربية 
مكرو ميداي فالش املعدة صاحلة لالستخدام يف عملية ابستخدام برانمج 

 تعيم وتعلم اللغة العربية.
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 أدوات البحث .ه
ت مجع البياانت املطلوبة وهي ستخدم الباحث يف هذا البحث ألهم أدواي

 كما يلي:
 املالحظة .1

 أو ةالبحوث الكائن مراقبة أو مراقبة خالل من البياانت جلمع وسيلة هي
 املالحظة نوع 40أعراض. وكذالك اجلماد،و  اإلنسان، ذلك كان  سواء ،ابملباشرة

 شاركي مل الباحث أن على املشاركني، غري املالحظة هو  البحث هذا يف ةاملستخدم
 الحظي الباحثأبن  طريقةلاب تنفيذه مت وقد. املستقلة كاملالحظة  أهنا غري األنشطة يف

 أنشطة يف الباحث اشرتاك بدون الفصل يف مهارة القراءة تعليم جيري حني مباشرة
 التعليم.

كتاب دروس   تطوير تنفيذ عن البياانت على للحصول املالحظة هذه تستخدم
 الثاين الصف يف مكرو ميداي فالش لرتقية مهارة القراءة ابستخدام برانمج اللغة العربية

 .السنة أنصار ابملعهد
 املقابلة .2

حمادثة موجهة ابملقابلة وبني شخص أو أشخاص آخرين هبدف  هي املقابلة
الوصول إىل حقيقة أو موقف معني تسعى الباحث لتعرفها من أجل حتقيق أهداف 

 الباحث أبن احلرة املقابلة تعين املوجهة غري بلةاملقا هو املستخدم املقابلة نوعو  41الدورة.
 توجية وحتتاج فقط العريضة اخلطوط ببساطة ولكن تفصيلية املقابلة أسئلة يستخدم ال

 42املقابلة.

                                                           
40Achmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yokyakarta: Teras, 2009), Cet.1, hlm.100 

 323(، ص. 2008، )دمشق: دار الفكر، البحث العلمي، أساسيته النظرية وممارستها العمليةء وحيد دويدري، رجا 41
42Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., hlm.197 
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 املطروح السؤال أن أي رمسية، غري املقابالت أساليب البحث هذا يف ستخدمي
 .43املقابلة على السؤال يف العفوية على تعتمد لذلك ،انفسه املقابلة على يعتمد

ستخدم هذه املقابلة لتقابل مبعلم وكذلك تلميذ الصف الثاين للحصول على ي
كتاب   مواد مهارة القراءة من تطويرالبياانت عن تنفيذ تعليم مهارة القراءة وبشكل 

يف املعهد  مكرو ميداي فالش لرتقية مهارة القراءةابستخدام برانمج  دروس اللغة العربية
 لسنة.أنصار ا

 االستبانة .3
واالستبانة هي قائمة األسئلة اليت البد للموضع أن جييبها ملعرفة حالة املوضع 

وقام الباحث بتوزيع االستبانة مباشرة إىل العينة  44وخربته ومعرفته ووجدانه ورأيه.
الذي تتكون من أربع   Skala Likertاملذكورة. ومنوذج هذه االستبانة سكاال ليكريت 

قوم الباحث االستبانة لتحليل مقبول، ضعيف. وي، يد جدا، جيدجاختيارات: 
   )قبل البحث( وملعرفة الئق املواد املطورة )بعد البحث(.  تالميذالإىل  احتياجات

 االختبار .4
 Pretest-postest Control Groupويستخدم الباحث يف تصميم التجربة  وهي 

Designويكون  تالميذتعلق مبعرفة كفاءة ال. ووظيفة االختبار هي مجع البياانت اليت ت
 يف بداية الفرتة اإلجرائية ويف آخر كل دور.

 مصادر البياانت .و
 : قسمني إىل البياانت مصادر تنقسم

 السنة. أنصار املعهد يف العربية اللغة سةادر  هو الرئيسي املصادر .1
  السنة. أنصار املعهد يف مهارة القراءة سةادر  عن حبثها الباحث ددوحي

                                                           
43Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 

hlm.189 
44Nanda Pramana Atmaja, Evaluasi Belajar Mengajar (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), hlm. 214  
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 البياانت. السنة أنصار املعهد يف الثاين الصف تالميذ هي توسطةامل دراملصا .2
 املستخدمة. مهارة القراءة تعليم بعملية تتعلق املصادر من املأخوذة

 حتليل البياانتأسلوب  .ز

مرحلة حتليل البياانت هي مرحلة مهمة يف عملية البحث، ألن البياانت احملللة 
ن البينات املطلوبة هي الكيفية والكمية يف هذا البحث ستكون البحث علمية. أل

فيحتاج الباحث إىل حتليل البياانت الكيفية والكمية أيضا. وأما اخلطوات حتليل 
  45( حصول على النتائج.3( تصنيف البياانت )2( تنظيم البياانت )1البياانت يعين )

 حتليل البياانت الكيفية (.أ

وتركيب  ية التالميذالبياانت الكيفية هي عملعرف سوكيونو أن حتليل 
البياانت اليت مت احلصول عليها من املقابالت واملالحظات امليدانية واملادة 

 46األخرى حىت يفهمون بسهولة ويستطيع ليخرب إىل األخر.

يستحدم الباحث حتليل البياانت الكيفية ابألسلوب الوصفي 
(Descriptive Analysis) ج املالحظة تحليل من نتائج االحتياجات وحتليل نتائل

واملقابلة عن مشاركة التالميذ وتفاعلهم على التعليمية املعدة وعن عملية التعليم 
والتعلم اليت تشتمل على املواد التعليمية املستخدمة وطرق التعليم فيها ووسائله 

 ومشكالت عملية التعليم والتعلم يف هذا املعهد.

 حتليل البياانت الكمية (.ب

تحدم الباحث حتليال إحصائيا وصفيا، يف حتليل البينات الكمي تس
فاإلحصاء ميدان بوسيلة فعالة لوصف البياانت واملعلومات اليت جيمع أثناء 
الدراسة. هذا وتصف البياانت اإلحصائية سلوك اجلماعة أو صفات 

                                                           
45Moh Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Bintang Sejahtera,2013), hlm.131 
46Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...,  hlm.24 
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مهارة القراءة املعدة وتصديق اخلرباء وآراء تالميذ واملعلمة وتعليقاهتم 47احلماعة.
تاب دروس اللغة العربية املعدة، وهذا الرمز لتقومي إنتاج بعد تنفيذ تطوير ك

 التصميم.

حلل الباحث البياانت من اإلستبانة ملعرفة عن احتياجات تالميذ إىل 
تطوير كتاب دروس اللغة العربية املعدة وتصديق اخلرباء وآراء تالميذ واملعلمة 

 ز لتقومي إنتاج التصميم.وتعليقات بعد تنفيذ مواد مهارة القراءة املعدة، وهذا الرم

 

𝑝 =
∑ 𝑥𝑖

∑ 𝑥
X 100% 

  

 البيان : 

 𝑃 املعدل أو مئوية قيمة لكل رقم: 

 𝑋𝑖 عدد إجاابت كل بنود الشؤال : 

 𝑋 عدد أفراد العينة : 

وفيما يلي تفسري البياانت من النتيجة التصديق والتثبيت عن طريقة 
اانت املرجوة استخدم الباحث استبانة االستبانة من اخلرباء. وللحصول على البي

التصديق للخرباء. إن حتليل البياانت املستخدم الباحث يف تصميم مكرو ميداي 
فالش بطريقة القيمة األعلى واألدىن لكل بند من البنود املوجودة يف اإلستبانة، برمز 

 48لسوغييونو:

                                                           
 379(،ص.1982، )الكويت: وكالة املطبوعات،البحث العلمي ومناهجهأصول أمحد بدر،  47

48 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cet-15. (Bandung: Alfabeta, 

2012).hal.305 
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 فالش املطور يف هذا وأما املعايري لنتيجة االستبانة من خبري تصميم مكرو ميداي
  49البحث فهي :

 3.1اجلدول 
 املعايري لنتائج االستبانة من تصميم مكرو ميداي فالش

 النسبة املئوية النتيجة األرقام
 ضعيف 1-9 1
 مقبول 10-18 2
 جيد 19-27 3
 جيد جدا 28-36 4

  

د التعليمية وأما الطريقة املستخدمة لتحليل البياانت من االستبانة خبري حمتوى املوا
مكرو ميداي فالش بتثبيت القيمة األعلى واألدىن لكل بند من بنود ابستخدام برانمج 

  50املوجودة يف االستبانة برمز لسوغييونو:

 

 

 
                                                           

49Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi), (Jakarta: Bumi Aksara, 

1999), hal.314 
50 Sugiyono, Metode Penelitian. Hal.305 

 عدد بنود األسئلة xالقيمة األعلى = النتيجة األعلى 

 عدد بنود األسئلة xالقيمة األدىن = النتيجة األدىن 

4 x 9  =36 

1 x 9 =  9 

 عدد بنود األسئلة xالقيمة األعلى = النتيجة األعلى 

 عدد بنود األسئلة xالقيمة األدىن = النتيجة األدىن 

4 x 8  =32 

1 x 8 =  8 
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ابستخدام برانمج وأما املعايري لنتيجة االستبانة من خبري حمتوى املواد التعليمي 
 51مكرو ميداي فالش املطور يف هذا البحث فهي :

 3.2دول اجل
 املعايري لنتائج االستبانة من خبري حمتوى املواد

 النسبة املئوية النتيجة األرقام
 ضعيف 1-8 1
 مقبول 9-16 2
 جيد 17-24 3

 جيد جدا 25-32 4
 Analysis Statistic   )مث يستخدم الباحث أسلوب حتليل إحصائي وصفي 

Desrcriptive) بياانت أو النتائج من االختبار القبلي ابملعدل أو النسبة املئوية لتحليل ال
والبعدي وملعرفة جناح تلميذ، وحتلل الباحث هبذه األسلوب لتحليل فعالية تعليم مهارة 

 52ابستخدام الرمز : القراءة ابستخدام اإلنتاج املعدة ويقوم الباحث ابالختبار التائي
𝑡𝑜 =  

𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷
  

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
51Sugiyono, Metode Penelitian. Hal.305 
52 Anas sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta, Grafindo Persada, 2005), Hal.305-307 
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 الفصل الرابع
 وحتليلها عرض لبياانت

عرض البياانت وحتليلها إجابة ألسئلة البحث الذي ذكرها الباحث يف الفصل 
األول. حيتوي هذا الفصل على ثالثة مباحث فهي املبحث األول: حملة عن معهد أنصار 
السنة، واملبحث الثاين: عرض البياانت وحتليلها اليت تتوكني من يتوم تطوير كتاب دروس 

مكرو ميداي فالش لرتقية مهارة القراءة يف معهد أنصار السنة م برانمج ابستخدااللغة العربية 
مكرو ميداي فالش لرتقية ابستخدام برانمج كمبار رايو وصالحية كتاب دروس اللغة العربية 

ابستخدام كتاب دروس اللغة العربية   مهارة القراءة يف معهد أنصار السنةكمبار رايو وفعالية
لرتقية مهارة القراءة يف معهد أنصار السنة كمبار رايو، وأما مكرو ميداي فالش برانمج 

 املبحث الثالث عن مناقشة نتائج البحث.

قبل يدل عن عرض البياانت من يتم تطوير، سيقدم الباحث عن اتريخ معهد 
أنصار السنة كمبار رايو، والصورته والرؤيته والبعثة املدرسية وقائمة املعلمون من معهد 

 صيصا للمعلمون املتوسطة.أنصار السنة خ

 املبحث األول: حملة عن معهد أنصار السنة كمبار رايو

 اتريخ معهد أنصار السنة .أ

اليت تقع حتت ظل  معهد أنصار السنة أحد من مهاهد اإلسالمية  يف كمبار رايو
اليت يقدمه أستاذ حممد  2001مؤسسة أنصار السنة، قام معهد أنصار السنة يف السنة 

املعهد يقع يف القرية ائري تريس كمبار رايو يف الشارع ابسر أسانج. التاريح حريصان. هذا 
من هذا املعهد يقدمه إرادة مدير املعهد وغرة اجملتمع حوله إلقام املؤسسة الدرسية اليت 

  حتتوى األجيال املسلمني أو إلطباع العلماء.

 

44 
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 53األعيان اليت تشارك يف إقامة هذا املعهد كما يلي :

 ي معاه اجملسترياحلاج مصر  (1
 احلاج حممد حريصان (2
 احلاج أزهاري اجملستري (3
 أول الدين (4
 يرنليس (5
 احلاج رملي (6
 حممد أمني (7
 مصرزل (8
 مسمنصور (9
 نوردين (10

 الرؤية والبعثة معهد أنصار السنة .ب

الرؤية " لوجود اجملتمع  املطيعني، واملتحركني، واملتعايشني، واملتقدمني، واملتقنني، من 
لك وجود مدرسة تكون مؤسسة الرتبية الشميلة واملتقنة يف مدرسة أنصار السنة. ومع ذ

 .افظةناعة الطالب احلافظ والطالبة احلرايو يف ص

 أما البعثة املدرسية تتكون :

 وجود اجملتمع اإلسالمي، ومواسع املعارف، ومكارم األخالق، املؤمني واملتقني. (1
 ترقية شعور األخوة اإلسالمية يف بيئة املدرسة (2
 املتقنة، املاهر، املخلص، املبتكر واخلالق وجود العمالة (3
 وجود العمالة من املعلمني واملوظفني احملرتفني، الراسخني واملتناسقني (4
 وجود اجملتمع املتقنني وينفع هلم. (5

                                                           
 ( 2017يويل  15أولدين،املقابلة )كمبار رايو،  53
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 قائمة املعلمني معهد أنصار السنة .ج

 أما قائمة املعلمني يف معهد أنصار السنة حصوصا ملرحلة املتوسطة منها :

 4.1 اجلدول
 السنة أنصار معهد يف واملدرس واضفامل

 الوضائف األمساء الرقم
 رئيس املدرسة أستاذ حممد حريصان 1
 حماسب فريى أندرزل 2
 رئيس اإلدارة رميان مساس 3
 جملة املنهج الدراسة سفرزال 4
 جملة التالميذ مصرل 5
جملة اإلتصاالت  يولينيس 6

 واجملتمع
 جملة البنية التتية سرسيطو 7
 املعلم رمحة أكرب 8
 املعلم مفتح فصلح 9

 املعلم ألفاين رمحن 10
 املعلم أمحد فيصل 11
 املعلم نورول أزمي 12
 املعلم حممد نلدي 13
 املعلم اسوح يودي 14
 املعلم فيداين ديين 15
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 املعلم امرجياس 16
 املعلم حسن عبد هللا 17
 املعلم حممد زهري 18
 املعلم سعيد املهاجري 19
 املعلم حممد أمني 20
 املعلمة نور عيين 21
 املعلمة سري راهيوا 22
 املعلمة نور بييت 23
 املعلمة جونينة 24
 املعلمة نور لطيفة 25
 املعلمة نور داييت 26
 املعلمة دهليا 27
 املعلمة سييت وترايين 28

 

 وحتليلها البياانت عرض: الثاين املبجث

 ة العربية ابستخدام برانمج مكرو ميداي فالشتاب دروس اللغر كيتم تطوي .1
 االحتياجات حتليل .أ

ب دروس اللغة العربية لرتقية مهارة القراءة للتالميذ فصل الثاين يف اكت  رويقبل تط
األول معهد أنصار السنة كمبار رايو، قام الباحث ابملقابلة مع مدرس اللغة ى املستو 

 دة كاآليت :و جو الحتياجات املفصل الثاين، حتليال من ا ميذالعربية والتال
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 العربية اللغة مدرس مع املقابلة من البياانت (أ

 ينال الباحث املقابلة مع مدرس اللغة العربية يف مدرسة املتوسطة معهد أنصار

 السنة عن معرفة عملية تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة. الغرض من تعليم اللغة

 سالم مبنهج أهل السنة واجلماعة، واملنهجالعربية يف هذه املدرسة هي غرس حب اإل

 لتنمية قدرة التالميذ على اإلتصال ابللغة العربية اليت 2013 الدراسي تستخدم املنهج

 تشمل املهارات األربع وهي مهارة اإلستماع، مهارة الكتابة، مهارة القراءة ومهارة

 اللغة العربية ألنهصا لتعليم و ولكن هذا املعهد يستخدم املنهج املعهد خص 54.الكالم

 .2013التالميذ يف هذا املعهد غري فعاال يف عملية التعليم ابستخدم املنهج 

 ب التعليمي،اأن وسائل التعليمية املستخدمة يف تعليم اللغة العربية منها: كت
 .قدرهتم يف جناح وسيلة لن يستطيع التالميذ أن منو رة فحسب، وهبذه الو قلم أو السب

 ن علىو بة على قدر قراءة النص، وهم حيتجو ميذ يشعرون الصعاججها التالو حىت ي
 .ن تعليما انفعا وفعاالو سائل املتعددة احلديثة عند عملية التعلم ليكو ال

 جهة اليتو سيلة املناسبة هلذه املشكلة املو ومن هذه املقابلة اختار الباحث ال
مكرو دام برانمج ابستخكتاب دروس اللغة العربية   يرو تتعلق عن عملية التعليم بتط

 .فالش لرتقية مهارة القراءة ميداي

 من املالحظةالبياانت   (ب

مكرو ميداي فالش، ابستخدام برانمج كتاب دروس اللغة العربية   يرو قبل تط
يف معهد أنصار  ينالباحث مبالحظة عملية تعليم اللغة العربية للصف الثا قام

تعليم اللغة العربية يشعرون يف عملية  .2017يويل  7 رايو يف اتريخ السنةكمبار

                                                           
 (2017يويل  7ار رايو، مصريل، املقابلة )كمب 54
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اد و صا يف فهم النص القراءة، ألن يشرح املدرس املو ل خصو واملل التالميذ ابلصعب
 .سيلة التعليمية املساعدةو وجدت ال التقليدية وما التعليمية بطريقة

 مجع البياانت .ب

دة يف ميدان و جو ات الثانية حصل الباحث البياانت عن االحتياجات املو يف اخلط
 الثاينبل تصميم هذه الكتاب، واختار الباحث أن يصمم الكتاب لصفى ق البحث

زركشي وإمام شباين، فأرد الباحث  ليفه إمامؤ دروس اللغة العربية ت جبمع من كتاب
 .مكرو ميداي فالشابستخدام برانمج ير هذا الكتاب و تط

 تصميم اإلنتاج .ج

صا و لغة العربية خصبعد معرفة املشكالت واالحتياجات عند التالميذ يف تعليم ال
. كما يف البياانت السابقات، فقام رايوالقراءة يف معهد أنصار السنة كمبار  يف مهارة

مكرو ميداي فالش. ابستخدام برانمج كتاب دروس اللغة العربية   مواد الباحث بتصميم
مكرو ميداي فالش ابستخدام برانمج اللغة العربية  اد التعليمية يفو ر الباحث مو سيط
ليفه إمام ؤ لعربية تادروس اللغة  اد التعليمية يف كتابو ة مهارة القراءة مطبقا ابمللرتقي

 8ن من كو التعليمية تت ادو مستوى األول. وهذه امل منزركشي وإمام شباين لصف الثا
املتعلم، إذا جاءت  اد وهي : األب واألم، يف الصباح ويف املساء، طلب العلم، آدبمو 

هناك  عو ضو الطبيب، يف األعداد واحلساب. ولكل املم العطلة، عمل و العطلة، ي
اد التعليمية للغة العربية و املفردات، النص والتدريبات. وأما إجراءات تصميم امل

 : مكرو ميداي فالش كما يليابستخدام برانمج 

 تعيني املواد التعليمية .1

ميذ اد التعليمية مبناسبة االحتياجات التالو يف هذا اإلنتاج، يعني الباحث امل
 : عات وهيو ضمو  8ن من كو تت اليت
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 : األب واألم الدرس األول -
 : يف الصباح ويف املساء الدرس الثاين -
 : طلب العلم الدرس الثالث -
 : آدب املتعلم الدرس الرابع -
 : إذا جاءت العطلة الدرس اخلامس -
 : يوم العطلة الدرس السادس -
 : عمل الطبيب الدرس السابع -
 واحلساب: يف األعداد  الدرس الثامن -

 رو ميداي فالشمكابستخدام برانمج ب دروس اللغة العربية كتامواد  تصميم  .2

 اد التعليمية مبناسبة كتاب دروس اللغة العربية كتب الباحثو بعد اختيار امل
إىل  مث دخل الباحث امللفات(power point) اد التعليمية يف برانمج بيوير بيني و امل

 كتاب دروس اللغة العربيةمواد   ات تصميمو برانمج مكرو ميداي فالش. وأما خط
 :رة التاليةو مكرو ميداي فالش وهي تظهر يف الص ابستخدام برانمج

 1الصورة
 تصميم الغالف األمامي
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الصفحة األوىل سيخرج األوىل، وهذه  هذهحني يتم النقر هذا امللف الوسائل 

)ابإلندونيسية( وشعار اجلامعة  الصفحة تتكون من عدة عناصرة، وهي نص اسم اجلامعة
موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ابلصورة املتحركة وبعد هذه الصفحة خيرج 

 اسم شخصية املؤلف املطور هذا برانمج مكرو ميداي فالش.
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 2الصورة
 القائمة الرئيسية

 

 
وسيلة “ ابةالكتو  األحضر ناللو  الباحث خدميست الرئيسية القائمة الصفحة هذه يف 

ويف  تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة لصف الثاين من املدرسة املتوسطة معهد أنصار السنة"
 .هذه القائمة هناك الصورة واالرشاد استعمال هذا الربانمج ابلكتابة اللغة العربية
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 3الصورة
 القائمة احملتوايت

 
الميذ أو املعلم للمستخدام يف يعد الباحث يف هذه الصفحة احملتوايت ليساعد الت 

موضوعات وهي: األب واألم، يف الصباح ويف  8حبث املواد التعليمي، واملواد تتكون من 
املساء، طلب العلم، آدب املتعلم، إذا جاءت العطلة، يوم العطلة، عمل الطبيب، ويف 

 .  األعداد واحلساب. ويف لكل موضوع تتكون من املفردات، نص القراءة والتمرينات

 4الصورة
 املفرات
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 اداملو  أول يف قدمي املفردة هذه. عبلموضو  علقتت اليت رةوالصو  املفردة فيها قدم
 .عليميةالت

 5الصورة
 نص القراءة 

 

 
 تابلصو  ويشرتك عاملوضو  عن القراءة نص الباحث فيعرض املفردات قدميي بعد 
 .حركةاملت رةالصو  فيها يظهر مث ابلنص مطابقا
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 6الصورة
 مرينالت

 

 
 5 من نتتكو  مريناتالت كان.ريناتالتو  الباحث فيعرض القراءة نص قدميي بعد

 اإلجابة الميذالت وخيرت عيةوضو امل السؤال على يحيتو  األول مرينالت وهي عاتمتنو 
 مرينالت وأما واخلطيئة، الصحيحة العبارة على يحيتو  الثاين مرينوالت للنص، وفقا الصحيحة

 مرينالت وأما فسرييةالت على السؤال حيتوي الرابع مرينوالت اجلمل كملأ على يحيتو  الثالث
 .الرتمجي السؤال على يحيتو  اخلامس
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 تصديق التصميم .د

اد التعليمي، قام الباحث بتقدميها إىل اخلبري يف جمال تعليم اللغة و بعد تصميم امل
ابستخدام كتاب دروس اللغة العربية   مواد من ير هذاو عن آراء اخلرباء عن تط العربية
ل على االقرتاحات والتعليقات إلصالح و املتحصل وللحص مكرو ميداي فالش، برانمج

ميداي فالش ابالستبانة. قدم الباحث االستبانة  مكرو ابستخدام برانمجهذا الكتاب 
راشيدي للخبري متخصص يف جمال حمتوى  هابو إىل ثالث خرباء ومها الدكتور عبد ال

الان مالك و كلية الدراسات جبامعة م معلم يف قسم تعليم اللغة العربية واد التعليمي، هو امل
مهينب، الدكتور فيزدين هرلينسه للخبري  مية ماالنج واألستاذو إبراهيم اإلسالمية احلكي

الان مالك إبراهيم و الدراسات جبامعة م مها معلم يف قسم تعليم اللغة العربية كلية ،تصميم
مالك إبراهيم اإلسالمية  الانو مية ماالنج ورئيس مكتبة جبامعة مو مية احلكاإلسال

 كصالحية.مية ماالنج. حصل الباحث  و احلك

 1إصالح التصميم  .ه

وبعد قدم الباحث تصديق اإلنتاج إىل اخلرباء املعلمني اللغة العربية 
ء ر عن األخطاو ن بتصحيح املنتج املطو تعين اإلصالحات، وتك ات التاليةو فاخلط

التصديق من االقرتاحات والتعليقات إرشاداهتم. قام  دة حسبو جو والنقصان امل
مكرو ميداي فالش  ابستخدام برانمجالتعليمية  دواالباحث التصحيح يف تصميم امل

للتالميذ واملدرس يف  الذي يقرتحه اخلرباء، حىت جتعل أحسن وأجذب وأسهل
 :  استخدامه. والبيان كما يلي

 لتعليميةمن خبري حمتوى ا .1
 التعليقات .أ

 يوجد الصورة غري مناسب ابلنص -
 ختطيط النص غري مناسب -
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 القائمة األوىل غري جذابة -
 اإلقرتحات .ب

 ينبغي على النص أن جيمع ابلصورة املتحركة -
 ينبغي على كل صفحة من املواد يوجد زر "رجوع" -
 إختيار الصورة مبناسبة النص -

 من خبري تصميم مكرو ميداي فالش .2
 ستاذ مهينبخبري تصميم األ (1

 التعليقات .أ
 القائمة األوىل أقل جذابة وال يتظاهر هوية املؤسسة -
 ال ينبغي أن يتظاهر املؤسسة األخرى -
 زر القائمة األوىل يستخدم اللغة اإلندونسيا وغري مناسب -
 اليوجد زر "رجوع" يف كل الصفحة -
 اليوجد املوضوع يف النص -
 الكالم غري مناسب ابلكتابة -
 ناسبيوجد املفردات غري م -
 اإلقرتحات .ب
 ينبغي على القائمة األوىل جذابة ويقدم اإلسم املؤسسة -
 ينبغي على املؤسسة يقدم يف املوضوع -
 ينبغي على زر القائمة ابللغة العربية الواضحة واجلذابة -
 ينبغي على كل صفحة من املواد يوجد زر "رجوع" -
 ينبغي على النص يوجد املوضوع -
 ينبغي على الكالم مناسبة ابلكتابة -
 ينبغي على املفردات املناسبة ابلصورة -
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 خبري تصميم الدكتور فيزدين هرلينسه (2
 التعليقات .أ

 تصميم الرسم أحسن -
 غري مناسب يف اختيار شكل وحجم اخلط -
 ينبغي على زر القائمة يقع يف املوضع املناسب -

 1جترب اإلنتاج  .و

ء. قد قام الباحث اصالح االنتاج مبناسبة االقرتحات والتعليقات من اخلربا
كفاءة الطالب يف ة  اإلختبار القبلي قبل عملية هذه التجربة ملعرف فقام الباحث

رة ملعرفة و سيلة التعليمية املطو األول هي تطبيق ال مهارة القراءة. والتجربة اإلنتاج
 4 ن منو عة الصغرية اليت تتكو ابجملم مدى فعالية. يف هذه التجربة قام الباحث

مكرو  ابستخدام برانمج سيلة التعليميةو ن هذه الو الخظ الباحث أهنم حيب تالميذ.
 .ميداي فالش

 2إصالح اإلنتاج  .ز

عة الصغري فيستمر الباحث إىل إصالح اإلنتاج. و بعد جتربة اإلنتاج إىل اجملم
ر يسند ابإلقرتاحات و أو التصحيح. يصحح الباحث اإلنتاج املط يسم بتحسني

 . 1 من جتربة اإلنتاج ميو حسب التحليل والتق والتعليقات والنقصان فيها

 2جترب اإلنتاج  .ح

 2أ وبعد إصالح اإلنتاج يستمر الباحث بتجربة إىل التالميذ للصف الثاين
رة بعد معرفة النقصان و السنة يعين إبعطاء التصحيح يف كتابة املادة املط عهد أنصارمب

 .2 مي من جتربة اإلنتاجو والتق فيها حسب التحليل
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 إصالح اإلنتاج .ط

حث إبصالح اإلنتاج يعين إبعطاء اإلصالح يف قائمة األساسية قد قام البا
رة بعد معرفة النقصان فيها حسب و الرسم املتحرك فيها وكتابة املادة املط وزايدة

 .2 من جتربة اإلنتاج ميو التحليل والتق

 اإلنتاج النهائي .ي

ة و ير مما سبق، وصل الباحث إىل اخلطو بعد مجيع إجراءات البحث والتط
اإلنتاج النهائية. هذ املنتج مناسبا استخدامها لتعليم اللغة العربية  هياألخرية و 

 .يف معهد أنصار السنة كمبار رايو ينللصف الثا خصصا ملهارة القراءة

 مكرو ميداي فالش ابستخدام برانمجتاب دروس اللغة العربية صالحية تطوير ك .2
ا إىل اخلبري يف قام الباحث بتقدميه، وبعد تطوير كتاب دروس اللغة العربية

ير هذا كتاب دروس اللغة العربية و عن آراء اخلرباء عن تط جمال تعليم اللغة العربية
ل على االقرتاحات و املتحصل وللحص مكرو ميداي فالش، ابستخدام برانمج

ميداي فالش ابالستبانة.  مكرو ابستخدام برانمجوالتعليقات إلصالح هذا الكتاب 
راشيدي للخبري  هابو ثالث خرباء ومها الدكتور عبد القدم الباحث االستبانة إىل 
كلية  معلم يف قسم تعليم اللغة العربية واد التعليمي، هو متخصص يف جمال حمتوى امل

مهينب،  مية ماالنج واألستاذو الان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكيو الدراسات جبامعة م
 م تعليم اللغة العربية كليةمها معلم يف قس ،الدكتور فيزدين هرلينسه للخبري تصميم

مية ماالنج ورئيس مكتبة و الان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكو الدراسات جبامعة م
مية ماالنج. حصل الباحث البياانت و مالك إبراهيم اإلسالمية احلك الانو جبامعة م
 : كما يلي
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 تصديق اإلنتاج من اخلبري يف حمتوى املواد .1

بري الدكتور عبد الوهاب راشيدي يف حمتوى قام الباحث تصديق االنتاج إىل اخل
 املواد التعليمي. وحصل الباحث البياانت كما يلي :

 4.2جدول    
 نتيجة االستبانة من خبري حمتوى املواد  

 اجلوانب املنتجة الرقم
 النتيجة اإلجابة

1 2 3 4 
جذابة املواد التعليمية يف مكرو ميداي  1

 3  √   فالش

د التعليمية يف مكرو ميداي توضيح املوا 2
 3  √   فالش

توضيح تفسري املواد التعليمية يف مكرو  3
 3  √   ميداي فالش

 4 √    مناسبة اختيار املفردات يف كل املوضوع 4

 4 √    مناسبة يف كتابة املفردات 5

مناسبة السؤال ابلواد التعليمية يف مكرو  6
 3  √   ميداي فالش

وعة ومناسبة ابملواد اشكل السؤال متن 7
 3  √   التعليمية يف مكرو ميداي فالش

 4 √    املواد املوجودة يسهل التالميذ لفهمه 8

 27 العدد
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خدم وأما الطريقة املستخدمة لتحليل البياانت من هذه االستبانة فاست
بانة، دة يف االستو جو د املو األعلى واألدىن لكل بند من البن ثبيت القيمةبت الباحث

 و:نو غيو لس مزبر 
 
 
 
 

 مكروابستخدام برانمج عليمي د التواأما املعايري لنتيجة االستبانة من خبري حمتوى امل
 55:ر يف هذا البحث فهيو فالش املطميداي 

 
 4،3اجلدول 

 املعايري لنتائج االستبانة من خبري حمتوى املواد
 النسبة املئوية النتيجة األرقام

 ضعيف 1-8 1

 مقبول 16-9 2

 جيد 17-24 3

 جيد جدا 25-32 4

 عليمية هي،اد التو وفقا هلذا جدول، فانتيجة عن تصديق اإلنتاج من خبري حمتوى امل
 ."ى "جّيد ّجداعلى مستو  وهي 27

                                                           
55 Sugiyono, Metode Penelitian. Hal. 305 

 عدد بنود األسئلة xمة األعلى = النتيجة األعلى القي

 عدد بنود األسئلة xالقيمة األدىن = النتيجة األدىن 

4 x 8  =32 

1 x 8 =  8 
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 تصديق اإلنتاج من خبري تصميم مكرو ميداي فالش .2
 ر فيزدينقام الباحث تصديق االنتاج إىل اخلبري األستاذ مهينب والدكتو 

 : ميم مكرو ميداي فالش. وحصل الباحث البياانت كما يليهرلينسه يف تص
 4،4جدول 

 االستبانة من خبري تصميم مكرو ميداي فالش )األستاذ مهينب(

 اجلوانب املنتجة رقم
 اإلجابة

 النتيجة
1 2 3 4 

جودة الربانمج 1
أن وسيلة مكرو ميداي فالش تستخدم  

 سهال
 √   2 

ش يف عملية وسيلة مكرو ميداي فال 2
 تعليم مهارة القراءة

 
√   2 

تصميم الرسم 3
 3  √   جذابة األلوان يف كل الصورة 
 3  √   تناسب الصورة ابملفردات 4
 4 √    تناسب رسم متحركة ابملواد التعليمي 5
 3  √   تناسب شكل وحجم اخلط 6

7 

نظام عملية مكرو ميداي
 

 3  √   توضيح الصوت يف مكرو ميداي فالش
تناسب تقدمي األصوات ابلنص  8

 املوجودة
  √  3 

كان زر األمر يف مكرو ميداي فالش  9
 بسيطة وسهلة يف عمليته

 
√   2 

 25 العدد
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 خدم الباحثأما الطريقة املستخدمة لتحليل البياانت من هذه االستبانة فاستو 
 بانة، برمزدة يف االستو جو د املو األعلى واألدىن لكل بند من البن ثبيت القيمةبت

 و:نو غيو لس

 

 
 

فالش ميداي  مكروابستخدام برانمج  تصميم املوادأما املعايري لنتيجة االستبانة من 
 56:ر يف هذا البحث فهيو املط

 4،5اجلدول 
 املعايري لنتائج االستبانة من خبري تصميم املواد

 النسبة املئوية النتيجة األرقام

 ضعيف 1-9 1

 مقبول 10-18 2

 دجي 19-27 3

 جيد جدا 28-36 4

 عليميةاد التو امل تصميموفقا هلذا جدول، فانتيجة عن تصديق اإلنتاج من خبري 
. والنتيجة احملصولة ى "جّيدعلى مستو  وهي 25 هي،و  مكرو ميداي فالشابستخدام برانمج 

 منها :

                                                           
56 Sugiyono, Metode Penelitian. Hal. 305 

 عدد بنود األسئلة xالقيمة األعلى = النتيجة األعلى 

 عدد بنود األسئلة xالقيمة األدىن = النتيجة األدىن 

4 x 9  =36 

1 x 9 =  9 
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 (4من انحية جودة الربانمج "غري جيد" )النتيجة  (1
 (13يجة من انحية تصميم الرسم "جيد" )النت (2
 (8من انحية نظام عملية مكرو ميداي "جيد" )النتيجة  (3

 4,6جدول 
 (الدكتور فيزالدين هرلينسهاالستبانة من خبري تصميم مكرو ميداي فالش )

 اجلوانب املنتجة رقم
 النتيجة اإلجابة

1 2 3 4 
جودة الربانمج 1

أن وسيلة مكرو ميداي فالش  
 تستخدم سهال

  √  3 

لة مكرو ميداي فالش يف عملية وسي 2
 تعليم مهارة القراءة

 
 √  3 

3 

تصميم الرسم
 

 4 √    جذابة األلوان يف كل الصورة

 3  √   تناسب الصورة ابملفردات 4

 3  √   تناسب رسم متحركة ابملواد التعليمي 5

 2   √  تناسب شكل وحجم اخلط 6

7 

نظام 
عملية 
مكرو 
ميداي

 

اي توضيح الصوت يف مكرو ميد
 فالش

 
  √ 4 
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تناسب تقدمي األصوات ابلنص  8
 املوجودة

 
 √  3 

كان زر األمر يف مكرو ميداي فالش  9
 بسيطة وسهلة يف عمليته

 
 √  3 

 28 العدد

 أما الطريقة املستخدمة لتحليل البياانت من هذه االستبانة فاستخدم الباحثو 
 دة يف االستبانة، برمزو جو ملد او بتثبيت القيمة األعلى واألدىن لكل بند من البن

 و:نو غيو لس

 

 

 

ميداي فالش  مكروابستخدام برانمج  تصميم املوادأما املعايري لنتيجة االستبانة من 
 57:ر يف هذا البحث فهيو املط

 4,7اجلدول 
 املعايري لنتائج االستبانة من خبري تصميم املواد

 النسبة املئوية النتيجة األرقام

 ضعيف 1-9 1

 قبولم 10-18 2

                                                           
57 Sugiyono, Metode Penelitian. Hal. 305 

 عدد بنود األسئلة xألعلى = النتيجة األعلى القيمة ا

 عدد بنود األسئلة xالقيمة األدىن = النتيجة األدىن 

4 x 9  =36 

1 x 9 =  9 
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 جيد 19-27 3

 جيد جدا 28-36 4

 اد التعليميةو امل تصميموفقا هلذا جدول، فانتيجة عن تصديق اإلنتاج من خبري 
. والنتيجة جدا" على مستوى "جّيد وهي 28 هي،و  مكرو ميداي فالش ابستخدام برانمج
 احملصولة منها :

 تصديق اإلنتاج من معلم اللغة العربية .3
اج إىل ثالث املعلمني اللغة العربية يف معهد أنصار تقام الباحث تصديق االن

 : وحصل الباحث البياانت كما يلي .السنة
 4,8جدول 

 (أمحد فيصلنتيجة تصديق املعلم )
 النتيجة اإلجابة بنود األسئلة رقم

1 2 3 4 
1 

جودة وجوه اإلنتاج
 

وضوح دليل استخدم الوسيلة 
 التعليمية

   √ 4 

 4 √    كتابةوضوح النص أو ال 2

 4 √    وضوح املواد التعليمية 3

 4 √    مناسبة الصورة ابملفردات 4

تقدمي الوسيلة التعليميةممتعة وسهولة  5
 للتالميذ

  √  3 
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6 

وجوه تقدمي اإلنتاج
 

مناسبة الكفاءة األساسية احملققة 
 مبؤشرات النجاح

  √  3 

 4 √    سهولة يف فهم املوادالتعليمية 7

 4 √    ترتيب تقدمي ضابطة 8

اإلختبار مناسب ابملواد التعليمية  9
 املدروسة

   √ 4 

 4 √    تقدمي زر مناسب ابلدليل 10

 38 العدد

 خدم الباحثأما الطريقة املستخدمة لتحليل البياانت من هذه االستبانة فاستو 
 بانة، برمزالستدة يف او جو د املو األعلى واألدىن لكل بند من البن ثبيت القيمةبت

 و:نو غيو لس

 
 
 
 

 58:يف هذا البحث فهي تصديق معلم اللغة العربيةأما املعايري لنتيجة االستبانة من 

 
 

                                                           
58 Sugiyono, Metode Penelitian. Hal. 305 

 عدد بنود األسئلة xالقيمة األعلى = النتيجة األعلى 

 عدد بنود األسئلة xالقيمة األدىن = النتيجة األدىن 

4 x 10  =40 

1 x 10 =  10 
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 4,9اجلدول 
 املعايري لنتائج االستبانة من تصديق املعلم

 النسبة املئوية النتيجة األرقام
 ضعيف 1-10 1
 مقبول 11-20 2
 جيد 21-30 3
 جيد جدا 31-40 4

 هي،و  تصديق معلم اللغة العربيةا هلذا جدول، فانتيجة عن تصديق اإلنتاج من وفق
 جدا. والنتيجة احملصولة منها : ى "جّيدعلى مستو  وهي 38

 (19من انحية جودة وجوه اإلنتاج "جيد جدا" )النتيجة  (1
 (19من انحية تقدمي اإلنتاج "جيد جدا" )النتيجة  (2

 4,10دول ج
 نتيجة تصديق املعلم )مصرل(

 بنود األسئلة رقم
 اإلجابة

 النتيجة
1 2 3 4 

1 

جودة وجوه اإلنتاج
وضوح دليل استخدم الوسيلة  

 4 √    التعليمية

 4 √    وضوح النص أو الكتابة 2
 4 √    وضوح املواد التعليمية 3
 4  √   مناسبة الصورة ابملفردات 4
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تقدمي الوسيلة التعليميةممتعة وسهولة  5
 ذللتالمي

  √  3 

6 
وجوه تقدمي اإلنتاج

 
مناسبة الكفاءة األساسية احملققة 

 مبؤشرات النجاح
  √  3 

 4 √    سهولة يف فهم املوادالتعليمية 7

 4  √   ترتيب تقدمي ضابطة 8
اإلختبار مناسب ابملواد التعليمية  9

 املدروسة
  √  4 

 4 √    تقدمي زر مناسب ابلدليل 10
 35 العدد

اج من تصديق معلم اللغة العربية وهي هلذا جدول، فالنتيجة عن تصديق اإلنت فقا
 : لة منهاو على مستوى "جّيد ّجدا". والنتيجة احملص، وهي 35

 (18 يجةج "جيد جدا" )النتا ه اإلنتو دة وجو انحية جمن  (1
 (17 جةي" )النتاج " جيد جدامن انحية تقدمي اإلنت (2

 .عة الصغريةو  اجملموقبل جتربة اإلنتاج إىل التالميذ يف
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 4,11جدول 
 (حممد زهرينتيجة تصديق املعلم )

 بنود األسئلة رقم
 النتيجة اإلجابة

1 2 3 4 
1 

جودة وجوه اإلنتاج
 

وضوح دليل استخدم الوسيلة 
 3  √   التعليمية

 3  √   وضوح النص أو الكتابة 2

 4 √    وضوح املواد التعليمية 3

 4 √    ة ابملفرداتمناسبة الصور  4

تقدمي الوسيلة التعليميةممتعة وسهولة  5
 3  √   للتالميذ

6 

وجوه تقدمي اإلنتاج
 

مناسبة الكفاءة األساسية احملققة 
 4 √    مبؤشرات النجاح

 3  √   سهولة يف فهم املوادالتعليمية 7

 3  √   ترتيب تقدمي ضابطة 8

 اإلختبار مناسب ابملواد التعليمية 9
 3  √   املدروسة

 3  √   تقدمي زر مناسب ابلدليل 10

 33 العدد
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اج من تصديق معلم اللغة العربية وهي فقا هلذا جدول، فالنتيجة عن تصديق اإلنت
 : لة منهاو على مستوى "جّيد ّجدا". والنتيجة احملص، وهي 35

 (17 يجةج "جيد جدا" )النتا ه اإلنتو دة وجو انحية جمن  (1
 (16 جةي" )النتاج " جيد جدااإلنت من انحية تقدمي (2

بانة هناك تعليقات واإلقرتاحات من معلمني اللغة العربية يف وهذه نتيجة اإلست
 :السنة وهي معهد أنصار

سيلة التعليمية، و اللغة العربية ابحلماسة هبذه ال نو أن تالميذ يتعلم (1
 ادو لة يف فهم املو ممتوعة وسه عليميةالت سيلةو وكانت هذه ال

 رة يف هذا املعهدو سلة التعليمية وسيلة املطو الن هذه أ (2
 سيلة التعليمية تساعد التالميذ يف فهم درس اللغة العربيةو الأن هذه  (3
 

مكرو ميداي فالش يف  ابستخدام برانمجدروس اللغة العربية فعالية تطوير كتاب  .4
 معهد أنصار السنة

مكرو رانمج ابستخدام بدروس اللغة العربية كتاب ير  و عد إمتام عملية تطب
سيلة التعليمية ملعرفة و م الباحث جتربة هذه الالسنة. قا ميداي فالش يف معهد أنصار

مكرو ميداي فالش يف ابستخدام برانمج اب دروس اللغة العربية دام كتخفعالية است
ابستخدام  العربية اللغة دروس كتاب  بتجربة الباحث قام أن وبعدالقراءة.  مهارة

الباحث عملية ،مث قام للتالميذ االستبانة ورقة وزع الباحث الشف ميداي مكروبرانمج 
واالختبار البعدي. كان االختبار القبلي قبل  بار القبليالتجربة ابالختبارين هي االخت

مكرو ابستخدام برانمج ابستخدام برانمج اب دروس اللغة العربية عملية التعليم بكت
عليمية. وبعد أن أمتم الباحث اد التو يف فهم املميداي فالش ملعرفة قدرة التالميذ األولية 

ار البعدي ملعرفة مدى فعالية ب ميدان البحث فأخذ الباحث االختجربة يفالت عملية
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 مهارة مكرو ميداي فالش يفابستخدام برانمج اللغة العربية  اب دروساستخدام كت
ا، جيد، جّيد جدممتاز،  :وهي يجة إىل مخس درجاتم الباحث النتو القراءة. ويق

القبلي  بارعيف. وفيما يلي جدول معايري النتيجة من النتائج االختوض مقبول،
 :بار البعديواالخت

 4.12اجلدول 
 عناصر التحكيم إىل التالميذ

 عناصر التحكيم الرقم

1 
 

مكرو ميداي فالش ابستخدام برانمج عرض الوسيلة التعليمية "مهارة القراءة" 
 عةيف تعليم اللغة العربية ممت

مكرو ميداي فالش ترقية ابستخدام برانمج الوسائل التعليمية "مهارة القراءة"  2
 كفاءة التالميذ يف مهارة القراءة

ابستخدام برانمج الصورة املستخدمة يف الوسيلة التعليمية "مهارة القراءة"  3
 مكرو ميداي فالش ممتعة

ية " مكرو ميداي فالش" تلوين كل الصورة املستخدمة يف هذه الوسيلة التعليم 4
 ممتعة

 شرح املواد التعليمية املقدمة يف هذه الوسيلة سهلة يف فهمها 5

 التدريبات يف هذه الوسيلة تساعدين يف ترقية كفاءة القراءة للغة العربية 6

 هذه الوسيلة التعليمية " مكرو ميداي فالش" تساعدين يف التعليم نفسا 7
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 ا جدااستخدام هذه الوسيلة مفيد 8

 هذه الوسيلة " مكرو ميداي فالش" جتعلين محاسة كثرية يف تعلم اللغة العربية 9

هذه الوسيلة " مكرو ميداي فالش" جتعل األنشطة التعليمية اللغة العربية  10
 متنوعا

 ونتيجة اإلستبانة من التالميذ هي :

 4.13جلدول ا
 نتيجة االستبانة من التالميذ

تلميذ
نسبة  X Xi بنود األسئلة 

 املئوية
 البيان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
جيد  100% 40 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

 جدا
جيد  87،5% 35 40 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 2

 جدا
جيد  100% 40 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

 جدا
جيد  90% 36 40 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4

 جدا
 جيد 97،5% 39 40 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5

 جدا
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جيد  100% 40 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6
 جدا

جيد  97،5% 39 40 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 7
 جدا

جيد  100% 40 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8
 جدا

جيد  82،5% 33 40 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 9
 جدا

جيد  100% 40 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10
 جدا

د جي 97،5% 39 40 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 11
 جدا

جيد  97،5% 39 40 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 12
 جدا

جيد  100% 40 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13
 جدا

 جيد 77،5% 31 40 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 14
 جيد 77،5% 31 40 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 15
جيد  100% 40 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16

 جدا
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جيد  90% 36 40 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 17
 اجد

جيد  95% 38 40 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 18
 جدا

جيد  95% 38 40 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 19
 جدا

 جيد 77،5% 31 40 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 20
جيد  97،5% 39 40 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 21

 جدا
جيد  92،5% 37 40 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 22

 جدا
 جيد 77،5% 32 40 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 23

 

 من %87،5تلميذا أو  عشر تسعبعد أن حسب الباحث نتيجة االستبانة وهي 
ها، عرض و رة يشعرون بسرور أن يستخدمو سيلة التعليمية املطو هبذه ال نّ أ واقال التالميذ

اد، أن ترقي الشجاعة يف تعليم اللغة العربية، و لة لفهم املو عندهم سه اد مناسب حباجتهم،و امل
كفاءة تعليم اللغة العربية عندهم خاصة يف مهارة القراءة   قياد جذاب، وأن تر و عرض امل

وهذه فعالية وميكن استخدامها يف  %100 -80 "جيد جدا" ألن النسبة املؤوية هي يف
من  %17،39و أربعة تالميذ أو  . كتاهبايفجاان و التدريس بدون التصحيح كما قال س

اد مناسب و عرض امل ها،و ور أن يستخدمرة يشعرون بسر و اد املطو هبذه امل أنّ ا و التالميذ قال
اد و عرض امل اد، أن ترقي الشجاعة يف تعليم اللغة العربية،و لة لفهم املو حباجتهم، عندهم سه
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 عندهم خاصة يف مهارة القراءة بدرجة "جيد ترقي كفاءة تعليم اللغة العربية جذاب، و أن
سيلة صالحية و هذه ال من هذه االستجابة أنّ . و %86-79ألن النسبة املؤوية هي يف " 

يف عملية تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءة مبعهد أنصار  ينللصف الثا للتالميذ
 السنة

 4.14جدول 
 معايري نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي

 البيان التقدير النسبة املئوية فئة النتائج
 انجح ممتاز 100% - 91% 100- 91
 انجح جيد جدا 90% - 71% 90 – 71
 غري انجح جيد 70% - 61% 70 – 61
 غري انجح مقبول 60% - 51% 60 – 51
 غري انجح ضعيف 50% - 10% 50 – 10

 

 البياانت من نتيجة االختبار القبلي والبعدي للفصل الضابط .أ
ملعرفة كفاءة  ين الفصل الثاعليم اللغة العربية يفقد قام الباحث عملية الت

ليم اللغة العربية ابلطريقة التقليدية. وقبل عملية التعليم، أيخذ الباحث عت الميذ يفالت
ي أيخذ الباحث بار القبلي الذللفصل الظابط. ونتيجة االخت بار القبلينتيجة االخت

 : ايلكما يف اجلدول الت
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 4.15اجلدول 
 نتيجة االختبار القبلي للفصل الضابط

 البيان نتيجة اإلسم رقم
 غري انجح 45 ألتثاريعبد الرمحن ا 1
 غري انجح 55 عبد احلافظ احلكم 2
 غري انجح 65 أغوغ موليا فطرا 3
 غري انجح 70 دفري يولندا 4
 غري انجح 55 فضل مستقيم 5
 انجح 74 فحر نور رزكي 6
 غري انجح 58 حيكل علي هرموان 7
 غري انجح 69 إمام إسالمي 8
 غري انجح 43 إسفهين رمضان 9

 غري انجح 65 الدمجيل خ 10
 انجح 72 حممد رحيان 11
 غري انجح 60 حممد الفاروقي نثري 12
 غري انجح 50 حممد ألف سفيق 13
 غري انجح 53 حممد أزلنسه 14
 غري انجح 47 حممد فئط إلوندا 15
 غري انجح 65 حممد فرحان 16
 غري انجح 58 حممد مقبط 17
 غري انجح 66 حممد فرسيطيو 18
 غري انجح 61 كيل فطرانوفل أ 19
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 غري انجح 53 رندا رزقي فرمتا 20
 غري انجح 50 رحيان ديواند 21
 انجح 74 رضوان صليح 22
 غري انجح 57 سالم اخلري 23
 غري انجح 64 شهر مهندرا 24

 1429 اجملموعة
 59,54 معدل الدرجة

الفصل  الميذ يف فهم القراءة يفول السابق فعرف الباحث كفاءة التومن اجلد
عليم يف الفصل الضابط ثالثة لقاءات. بدأ الباحث اللقاء الباحث عملية الت الضابط. فقام

ويف اللقاء  ."ع "األب واألمو ضو عن امل 2017أوكتويبري  19اريخ الت األول يف ييم اخلامس
املساء." ع "يف الصباح و و ضو عن امل 2017أوكتويبري  20 ريخام اجلمعة يف التو الثاين يف ي

ع "طلب و ضيو عن امل 2017أوكتويبري  23 م اإلثنني يف التواريخو اللقاء الثالث يف ي ويف
م. و الييف هناية الدراسة هلذا  عليميةاد التو ويف هذا اللقاء يعطي الباحث التالميذ امل العلم".

التالميذ لثالثة  يجةويف اللقاء التايل فقام الباحث ابالختبار البعدي للتالميذ ملعرفة نت
 :ط، كما يليبات. وأما نتيجة االختبار البعدي للفصل الضالقاء

 4.16اجلدول 
 للفصل الضابط البعدينتيجة االختبار 

 البيان نتيجة اإلسم رقم
 غري انجح 50 عبد الرمحن األتثاري 1
 غري انجح 65 عبد احلافظ احلكم 2
 غري انجح 68 أغوغ موليا فطرا 3
 انجح 73 دفري يولندا 4
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 غري انجح 63 يمفضل مستق 5
 انجح 80 فحر نور رزكي 6
 انجحغري  65 حيكل علي هرموان 7
 انجح 75 إمام إسالمي 8
 غري انجح 55 إسفهين رمضان 9

 غري انجح 70 مجيل خالد 10
 انجحغري  76 حممد رحيان 11
 غري انجح 68 حممد الفاروقي نثري 12
 غري انجح 62 حممد ألف سفيق 13
 غري انجح 64 حممد أزلنسه 14
 غري انجح 62 حممد فئط إلوندا 15
 انجح 72 حممد فرحان 16
 غري انجح 66 حممد مقبط 17
 انجح 77 حممد فرسيطيو 18
 غري انجح 65 نوفل أكيل فطرا 19
 غري انجح 65 رندا رزقي فرمتا 20
 غري انجح 60 رحيان ديواند 21
 انجح 80 رضوان صليح 22
 جحغري ان 68 سالم اخلري 23
 انجح 72 شهر مهندرا 24

 1621 اجملموعة
  67,54 معدل الدرجة
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 السابق، نعرف أن يشرتك االختبار البعدي مجيع التالميذ يف الفصل نتيجةومن 
الذي يقرر  (KKM)األدىن يجة حتديد معيار ن نتو الميذ يبلغت 7 تالميذ و  24هيأ( 2)2

 . 70هي  ينالعربية يف الفصل الثا مدرس اللغة

 بياانت من نتيجة االختبار القبلي والبعدي للفصل التجريبال .ب
رة لرتقية قدرة التالميذ يف و سيلة التعليمية املطو قد قام الباحث بتطبيق هذا ال

سيلة و سنة. وقبل أن يطبق الباحث هذا الاللغة العربية يف معهد أنصار ال ادو فهم امل
ه العملية هتدف الظابط، وهذبار القبلي للفصل نتيجة االخت رة، أيخذ الباحثو املط

رة. و سيلة التعليمية "مكرو ميداي فالش" املطو ال خدامملعرفة كفاءة التالميذ قبل است
 : كما يف اجلدول التوايل  بار القبلي الذي أيخذ الباحثونتيجة االخت

 4.17اجلدول 
 تجريبللفصل ال القبلينتيجة االختبار 

 البيان نتيجة اإلسم رقم

 غري انجح 55 عبد احلافظ 1

 غري انجح 59 عبد الرمحن 2

 انجح 73 أدام سرتاي وجيكسنو 3

 غري انجح 57 برليو أدب رزنندي 4

 انجح 74 فربي وهيودي 5

 غري انجح 60 حبيب الرمحن 6

 انجح 71 إهلام جااي كوسوما 7
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 انجحغري  55 حممد عبد املرشدين 8

 غري انجح 67 حممد ألدي الفارزي 9

 انجح 74 فكري  حممد حيكل 10

 انجحغري  50  حممد زفران 11

 غري انجح 45  املباركحممد  12

 انجح 75 حافظ زرمحنحممد  13

 غري انجح 67 مرسيدان بلدا 14

 انجح 80 فرحان نوفل عرق 15

 غري انجح 55 رحا نسوا رنلدي 16

 انجح 76 رزق جونك فرتا 17

 غري انجح 65 رزق دلفندي 18

 غري انجح 62 ي متباغسعيد ألفارس 19

 غري انجح 60 سريف عرفان علي 20

 انجح 82 يوغ أندك سفرتي 21

 غري انجح 64 زكر الفرتي 22
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 انجح 75 زكر ديو مرفندرا 23

 1501 اجملموعة

  65,260 معدل الدرجة

الميذ يف فهم القراءة يف الفصل ول السابق فعرف الباحث كفاءة التومن اجلد
ت. بدأ الباحث عليم يف الفصل الضابط ثالثة لقاءاحث عملية التالبا الضابط. فقام

واألم."  ع "األبو ضو عن امل 2017نيفيمبري  2اريخ الت م اخلامسو اللقاء األول يف ي
ع "يف الصباح و ضو عن امل 2017نيفمبري  3اريخ م اجلمعة يف التو ويف اللقاء الثاين يف ي

ع و ضو عن امل 2017نيفيمبري  6 اريخيف الت م اإلثننيو ي واملساء". ويف اللقاء الثالث يف
يف هناية الدراسة  عليميةاد التو ويف هذا اللقاء يعطي الباحث التالميذ امل "طلب العلم".

 الميذ اللقاء فقام الباحث ابالختبار البعدي للتالميذ ملعرفة نتيجة التيفم. و و هلذا الي
 .لثالثة لقاءات

 4.18اجلدول 
 تجريبفصل اللل البعدينتيجة االختبار 

 البيان نتيجة اإلسم رقم

 غري انجح 64 عبد احلافظ 1

 انجح 77 عبد الرمحن 2

 انجح 84 أدام سرتاي وجيكسنو 3

 غري انجح 70 برليو أدب رزنندي 4
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 انجح 89 فربي وهيودي 5

 انجح 74 حبيب الرمحن 6

 انجح 86 إهلام جااي كوسوما 7

 انجحغري  65 حممد عبد املرشدين 8

 انجح 77 حممد ألدي الفارزي 9

 انجح 79 حممد حيكل فكري  10

 انجحغري  70  حممد زفران 11

 غري انجح 66  املباركحممد  12

 انجح 93 حافظ زرمحنحممد  13

 انجح 77 مرسيدان بلدا 14

 انجح 94 فرحان نوفل عرق 15

 غري انجح 67 رحا نسوا رنلدي 16

 انجح 81 رزق جونك فرتا 17

 انجح 77 دلفندي رزق 18
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 انجح 77 سعيد ألفارسي متباغ 19

 غري انجح 68 سريف عرفان علي 20

 انجح 94 يوغ أندك سفرتي 21

 انجح 73 زكر الفرتي 22

 انجح 90 زكر ديو مرفندرا 23

 1792 اجملموعة

 77,913 معدل الدرجة

 الميذ يفنعرف أن يشرتك االختبار البعدي مجيع التيجة السابق، ومن نت
 (KKM) يجة حتديد معيار األدىنتالميذ يبلغني نت 17 تالميذ و 23هي  أ(2)2الفصل

 .70 هي ينيف الفصال الثا الذي يقرر مدرس اللغة العربية
 4.19اجلدول 

 نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي للفصل التجريب

 اإلسم رقم
X Y 

D=Y-X 

 𝐃𝟐 )الزايدة(
االختبار 

 القبلي
ار االختب

 البعدي
 81 9 64 55 عبد احلافظ 1
 324 18 77 59 عبد الرمحن 2
 121 11 84 73 أدام سرتاي وجيكسنو 3
 169 13 70 57 برليو أدب رزنندي 4
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 225 15 89 74 فربي وهيودي 5
 196 14 74 60 حبيب الرمحن 6
 225 15 86 71 إهلام جااي كوسوما 7
 100 10 65 55 حممد عبد املرشدين 8
 100 10 77 67 حممد ألدي الفارزي 9

 25 5 79 74 حممد حيكل فكري  10
 400 20 70 50  حممد زفران 11
 441 21 66 45  املباركحممد  12
 324 18 93 75 حافظ زرمحنحممد  13
 100 13 77 67 مرسيدان بلدا 14
 196 14 94 80 فرحان نوفل عرق 15
 141 12 67 55 رحا نسوا رنلدي 16
 25 5 81 76 رزق جونك فرتا 17
 144 12 77 65 رزق دلفندي 18
 225 15 77 62 سعيد ألفارسي متباغ 19
 64 8 68 60 سريف عرفان علي 20
 144 12 94 82 يوغ أندك سفرتي 21
 81 9 73 64 زكر الفرتي 22
 225 15 90 75 زكر ديو مرفندرا 23

 1792 1501 اجملموعة
294 4076 

  77,91 65,24 معدل الدرجة
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بار البعدي للفصل الظابط السابقة، نعرف أن مقارنة بني نتيجة االخت يجةمن نت
  :يب كما يليالتوجر  وللفصل

 4.20اجلدول 
 مقارنة بني االختبار البعدي للفصل الضابط وللفصل التجريب

 نتيجة االختبار للفصل التجريب نتيجة االختبار للفصل الضابط

 االسم رقم
االختبار 

 بعديال
 االسم

االختبار 
 البعدي

 64 عبد احلافظ 50 عبد الرمحن األتثاري 1
 77 عبد الرمحن 65 عبد احلافظ احلكم 2
 84 أدام سرتاي وجيكسنو 68 أغوغ موليا فطرا 3
 70 برليو أدب رزنندي 73 دفري يولندا 4
 89 فربي وهيودي 63 فضل مستقيم 5
 74 حبيب الرمحن 80 فحر نور رزكي 6
 86 إهلام جااي كوسوما 65 يكل علي هرموانح 7
 65 حممد عبد املرشدين 75 إمام إسالمي 8
 77 حممد ألدي الفارزي 55 إسفهين رمضان 9

 79 حممد حيكل فكري  70 مجيل خالد 10
 70  حممد زفران 76 حممد رحيان 11
 66  املباركحممد  68 حممد الفاروقي نثري 12
 93 حافظ زرمحنحممد  62 حممد ألف سفيق 13
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 77 مرسيدان بلدا 64 حممد أزلنسه 14
 94 فرحان نوفل عرق 62 حممد فئط إلوندا 15
 67 رحا نسوا رنلدي 72 حممد فرحان 16
 81 رزق جونك فرتا 66 حممد مقبط 17
 77 رزق دلفندي 77 حممد فرسيطيو 18
 77 سعيد ألفارسي متباغ 65 نوفل أكيل فطرا 19
 68 سريف عرفان علي 65 ارندا رزقي فرمت 20
 94 يوغ أندك سفرتي 60 رحيان ديواند 21
 73 زكر الفرتي 80 رضوان صليح 22
 90 زكر ديو مرفندرا 68 سالم اخلري 23

 1792  1621 اجملموعة
 77,91  67,54 معدل الدرجة

 للفصل البعدي واالختبار القبلي االختبار ائحنت من البياانت الباحث وحلل
 البعدي واالختبار القبلي االختبار نتائج بني الفرق ملعرفة T اختبار ستخداماب التجريب
ابستخدام برانمج  العربية اللغة دروس بكتا  استخدام قبل الفرق وجود ملعالفة أخرى وبعبارة
 : تلي كما t االختبار نتيجة على الباحث وحصل. استخدامها وبعد فالش ميداي مكرو
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 tالمتحان : نتائج ا 4.21 اجلدول

 X Y Y)-( X= D 2Y)-( X2= D االسم الرقم

41 50 64 أ 1  196 
 144 12 65 77 ب 2
61 68 84 ج 3  562  
3- 73 70 د 4  9 
42 63 89 ه 5  562  
2- 80 78 و 6  4 
12 65 86 ز 7  441 
10- 75 65 ح 8  100 
22 55 77 ط 9  844  

 81 9 70 79 ي 10
6- 76 70 ك 11  36 
2- 68 66 ل 12  4 
13 62 93 م 13  961 
31 64 77 ن 14  691  
33 62 94 س 15  0891  
 81 -7 72 67 ع 16
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 عرف الباحث النتيجة األخرية ابخلطوة فيم يلي:  (tوز االختبار )رموابستخدام 
𝑡𝑜 =  

𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷
  

 وأما خطوات إحصائيتها فهي ما يلي:

𝑀 :الرمز  خدامعن معدل التفريق ابست حبث الباحث (أ
𝐷= 

∑ 𝐷

𝑁

 
𝑀

𝐷= 
∑ 𝐷
𝑁

 

10,61  =244

23
      = 

 الرمز :خدام ابست Defiasi Standar dari Diference (DSD)عن  حبث الباحث (ب

 𝑆𝐷𝐷 =  √
∑ 𝐷2

𝑁
−  

(∑ 𝐷)2

𝑁
             

𝑆𝐷𝐷 =  √
6747

23
−  

(244)2

23
  

𝑆𝐷𝐷 =  √293,35 −  112,57  

         =   √180,78 = 13,44 

 225 15 66 81 ف 17
0- 77 77 ص 18  5 
21 65 77 ق 19  441  
 9 3 65 68 ر 20
43 60 94 ث 21  1156 
7- 80 73 ت 22  49 
22 68 90 ش 23  484 

 6747 244 1621 1792 جمموعة النتيجة
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                                               Standar eror dari me )MD(SE diference an ofعن  حبث الباحث (ج
𝑆𝐸𝑀𝐷الرمز :

=  
𝑆𝐷𝐷

√𝑁−1
        

𝑆𝐸𝑀𝐷
=  

13,44

√23−1
       

𝑆𝐸𝑀𝐷
=  

13,44

√22
       

𝑆𝐸𝑀𝐷
=  

13,44

4,69
       

        𝑆𝐸𝑀𝐷
= 2,87    

𝑡𝑜ابستعمال الرمز :  otعن  حبث الباحث (د =  
𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷

  
𝑡𝑜 =  

10,61

2,87
 

𝑡𝑜 = 3,69 

وبعد ذلك حبث  3,69  تعين tأن نتيجة  ومن احلساب السابق، وجد الباحث
. df = 23 -1 =22فـ  .df= n-1ابستخدام الرمز  df (degree of freedom)عن  الباحث
ودة املوج "t"أن قيمة  ودة يف اجلدول املعترب. وقد اتضحاملوج  tيرجع إىل قيمة  22والعدد 

وعند مستوى الداللة  2,074% تدل على العدد  0,05 يف اجلدول عند مستوى الداللة
احلساب أكرب من قيمة  "t"أن قيمة  فعرف الباحث 2,819% تدل على العدد  0,01

"t" .املوجودة يف اجلدول 

لى حساب النتيجة األخرية فيها اختالف بني نتائج االمتحان البعدي اعتمادا ع
ابستخدام برانمج دروس اللغة العربية من اجملموعة الضابطة والتجربة وبعبارة أخرى أن كتاب 

 لرتقية كفائة التالميذ يف مهارة القراءة.فعالة  مكرو ميداي فالش
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 البحث مناقشة: الثالث املبحث

. السنة أنصار معهد يف خدماملست العربية اللغة ابكت  هي العربية اللغة دروس ابكت
 سيلةالو  إىل ابالكت هذا الباحث رويتطو . باينش وإمام زركشي إمام لفهيؤ  ابالكت هذا
 مهارة يف صاخصو  العربية اللغة تعليم يف الميذالت لةلسهو " فالش ميداي مكرو" عليميةالت

 أنصار معهد من الثاين للصف األوىل املرحلة يف دااملو  هي خدمةاملست ادو وامل. القراءة
  .كمبار رايوالسنة

 الميذالت خصائص حيث من جديدا كاراإبت اجحيت املعهد هذا يف العربية اللغة تعليم
 ميداي مكروابستخدام برانمج  العربية اللغة دروس ابمواد كت الباحث رفيتطو . الزمن روتطو 
من كتاب دروس  النص فهم ويف العربية اللغة تعليم يف ذالميالت ليسهل القراءة ملهارة فالش
 العربية اللغة تعلم يف الميذالت اجههاتو  اليت املشكالت الباحث فيحلل. العربية اللغة

 اللغة دروس ابكت  يرتطو  يف املساعدة البياانت الباحث فجمع. القراءة مهارة يف صاخصو 
 اللغة دروس ابكت  الباحث صمم ذلك وبعد .فالش ميداي مكروابستخدام برانمج  العربية
 أنصار مبعهد األوىل للمستوى الثاين للصف فالش ميداي مكروابستخدام برانمج  العربية
 . السنة

 دروس بكتا  هذا يرتطو  عن اخلرباء آراء ملعرفة اخلرباء من صديقالت الباحث وقام
 على هوجربت الباحث حصل مث. بانةابالست فالش ميداي مكروابستخدام برانمج  العربية اللغة

. العملية تلك من النقصان حسب اثنية مرة الباحث وصلح ،الثاين للصف الميذالت 4
 يف امليدانية جربةالت إىل" فالش ميداي مكرو" العربية اللغة دروس ابكت  الباحث وجرب
 دروس ابكت  خداماست من لةاحملصو  البياانت حسب اثلثة مرة وصلح"، 2الثاين "أ الصف

 اجاإلنت هي األخرية ةواخلطو  القراءة مهارة عليمالت عملية يف" فالش ميداي مكرو" لعربيةا اللغة
 . النهائي
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 اليت (Borg and Gall) وغال لربوغ طيريوالت البحث بنظرية تناسب العملية هذه
 ،التصميم صديقالت اج،اإلنت تصميم البياانت، مجع ياجات،االحت حتليل: من نتتوكو 

 الثانية، االنتاج جربةالت الثانية، اإلصالحالتصميم ،االنتاج األوىل جربةالت ،التصميم اإلصالح
 59.النهائي جواإلنتا  ،الثالية اإلصالح االنتاج

 من يجةالنت جدفو " فالش ميداي مكرو" عليميةوبعد أن جرى الباحث الوسيلة الت
. جرييبالت للفصل والبعدي القبلي ابرواالخت الضابط للفصل والبعدي ىالقبل باراالخت

 جيةالنت املعدل وأما 65,260  هي جرييبالت للفصل القبلي باراالخت من يجةالنت واملعدل
 بني الفرق الباحث وجد كلها  وهبذه 77,91 هي يبالتجر  للفصل البعدي باراالخت من
 العربية اللغة دروس ابكت  أن على يدل وهذا البعدي، بارواالخت القبلي باراالخت يجةنت

 .الدراسة يجةنت ترقي أن طيعتست ألهنا كبرية  وأمهية فعاال هي راملطو 
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  اخلامس الفصل 

 واإلقرتاحات والتوصيات البحث نتائج

 البحث ائجنت الباحث يقدم ،الثاين الفصل يف البياانت الباحث حبث أن بعد
 :وهي السابقة وحتليلها البياانت لعرض وفقا واالقرتاحات صياتوالتو 

 البحث نتائج .أ

 العربية اللغة دروس ابكت  يرتطو  عن حتليلها مث البياانت الباحث عرض دبع
 يف هاوفعاليت هاوصالحيت القراءة مهارة لرتقية فالش ميداي مكرو ابستخدام برانمج

 البحث ائجنت الباحث يقدم أن فعليها السنة، أنصار معهد يف القراءة مهارة ترقية
 :يلي كما

 فالش ميداي مكروابستخدام برانمج  عربيةال اللغة دروس ابكت  يرتطو  مت قد .1
 واألم، األب: وهي عاتاملوضو  8 سيلةالو  هذه نوتتكو القراءة  مهارة لرتقية

 ميو  العطلة، جاءت إذا علم،املت العلم، آدب طلب املساء، ويف الصباح يف
 ذةاملأخو  عاتاملوضو هذه . واحلساب األعداد يف الطبيب، عمل العطلة،

هذه . شعباىن وإمام ىزركس إمام ليفهتؤ  اليت العربية اللغة دروس ابكت  من
. مريناتوالت العربية والنص واملفردات الرئيسية القائمة من نتتكو  سيلةالو 

 العربية النص فيأيت عابملوضو  علقتت اليت اد املفرداتاملو  بداية يف ويقدم
 فيها ويقدم. حركةاملت رةالصو فيها  يظهر مث ابلنص مطابقا تابلصو  ويشرتك

 ي علىحيتو  األول مرينالت وهي عاتمتنو  5 من نتتكو  اليت مريناتالت
 مرينوالت للنص، وفقا الصحيحة اإلجابة الميذالت وخيرت عيةاملوضو  السؤال
 يحيتو  الثالث مرينالت وأما ئة،واخلطي الصحيحة العبارة ي علىحيتو  الثاين
 مرينالت وأما ةفسرييالت السؤال على يحيتو الرابع  مرينوالت اجلمل أكمل على

  .الرتمجي السؤال على يحيتو  اخلامس
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إعتمادا على نتيجة اإلستبانة من اخلرباء عن صالحية هذه املواد املعدة  .2
على مستوى  27بثالثة اخلطوات وهي : نتيجة من خبري حمتوى املواد هي 

"جيد جد" ونتيجة اإلستبانة من خبري تصميم مكرو ميداي فالش)األستاذ 
على مستوى "جيد" مث نتيجة اإلستبانة من خبري تصميم  25مهينب( هي 

على مستوى  28مكرو ميداي فالش )الدكتور فيز الدين هرلينسه( هي 
 "جيد جدا".

 اللغة دروس كتاب  تطوير عن التالميذ من إعتمادا على نتيجة االستبانة .3
النتيجة  الباحث فوجد فالش، ميداي مكروابستخدام برانمج  العربية
املؤوية هي  النسبة ألن" جيد جدا" درجة يف وهي لتالميذا من 87,5%

 للتالميذ فعاليةالتعليمية  الوسيلة هذه أن النتيجة ومن هذه 100% -80
مبعهد  القراءة مهارة يف خاصة العربية اللغة تعليم عملية يف الثاين للصف
 االختبار يف التالميذ عليها حصل اليت إعتمادا على نتائجمث  السنة. أنصار
 اللغة دروس كتاب  إستعمال أن يلخص الباحث البعدي واالختبار القبلي
 فعالية هلا ميداي فالش مكرو ابستخدام برانمج القراءة مهارة لرتقية العربية
 ، فوجدTابستخدام  السنة أنصار معهد من الثاين للصف التالميذ لدى

هي  طالضاب للصف القبلي االختبار لنتيجة املعدل أن النتيجة الباحث
 67,54هي  الضابط للصف االختبار البعدي لنتيجة ,وأما 59,54
 املعدل وأما 65,260هي  التجريب للصف قبليال االختبار لنتيجة واملعدل
 بني الفرق الباحث وجد وهبذه كلها 77,91هي  البعدي االختبار لنتيجة
 دروس أن كتاب على يدل وهذا البعدي، واالختبار القبلي االختبار نتيجة
 نتيجة ترقي أن تستطيع ألهنا كبرية  وأمهية فعاال هي املطور العربية اللغة

ابستخدام برانمج  العربية اللغة دوس كتاب  أن على يدل وهذا. الدراسة
 فعالية. القراءة مهارة فالش لرتقية ميداي مكرو
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 التوصيات .ب
 :ةاليالت صياتالتو  قدم السابقة احلقائق من الباحث شفهاكت ما على نادااست

 العربية اللغة ملعلم .1
 عددةاملت سائلابلو  القراءة ملهارة صاخصو  عليميةالت اداملو  رواو طييت أن ميكن .أ

 .العربية اللغة تعليم يف نيشجعو الميذ الت لكي
 سيلةكالو   العربية اللغة خدامالست الميذالت العربية اللغة معلم يشجع أن ميكن .ب

 .ايحترير  أو شفواي بينهم ابللغة العربية صاللالت
 للتالميذ .2

 كثريا  قراءة وميارس مكان أي يف ومحاسا جيدا العربية اللغة علميت أن ميكن .أ
 .العربية اللغة نص عن

 للباحث التايل .3
 عن البحث يسعى أن ايلالت الباحث ايرجو  العلمية، مصلحة على بناء .أ

 ميداي مكروابستخدام برانمج  القراءة مهارة عليمية لرتقيةالت الكتاب يرتطو 
 .الثانية املرحلة ىلإ فالش

 االقرتحات .ج
 :منها اإلقرتاحات بعض الباحث يقدم البحث، هذا يف ماجاء على بناء

 املقرر معايري حسب على عليميةالت اداملو  ليعد العربية اللغة معلمني على ينبغي .1
 .الشؤون الرتبية وزارة من

 .جبيد لعربيةا اللغة تعليم يف عددةاملت سيلةالو  هذه فيدليست املعلمني على ينبغي .2
 هذا مبثل ايقومو  أن ملن مفيدا مدخال البحث هذا نتكو  أن الباحث يرجي .3

 .أوسع وجتربة أجيد ا ببحثيقومو  وأن البحث،
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ANGKET UNTUK SISWA 

(Sebelum Penelitian) 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab   Kelas / Semester : VIII/I 

Hari/Tanggal   : 07 Juli 2017 

Petunjuk 

1. Pada angket ini terdapat 9 pernyataan 

2. Berilah jawaban yang benar benar sesuai dengan pilahanmu dan jangan 

terpengaruh oleh teman 

3. Berilah tanda ceklis dikolom yang sesuai dengan pilahanmu 

4. Keterangan Pilihan Jawaban : 

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

 

NO PERNYATAAN 

JAWABAN 

SS S TS STS 

1 
Buku ini meningkatkan semangat saya dalam 

belajar bahasa arab 
    

2 Materi buku ini sangat mudah dipahami     

3 
Buku ini memberikan saya kegiatan belajar yang 

bervariasi 
    

4 
Materi yang diajarkan menarik dan sesuai 

kebutuhan 
    

5 

Penjelasan yang ada dalam buku ini sangat 

menarik dan memudahkan saya dalam memahami 

materi  

    

6 
Latihan latihan dalam buku ini membantu saya 

dalam memahami materi  
    

7 
Buku ini bisa membantu saya untuk belajar 

mandiri 
    

8 

Saya mudah memahami materi dalam buku ini jika 

dalam pembelajaran menggunakan media yang 

bervariasi 

    

9 
Hasil belajar maharah qira’ah siswa meningkat 

dengan  menggunakan media ini  
    



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

  الحظةدليل امل
 أنصار السنة كمبا رايومعهد يف 

 

Aspek yang diamati :  

1. Profil sekolah 

2. Visi Misi 

3. Kurikulum Yang digunakan 

4. Lingkungan sekolah  

5. Sarana prasarana Tersedia  

6. Kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran 

7. Kondisi guru  

8. Bagaimana mengatasi masalah yang ada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 دليل املقابلة 
 أنصار السنةمعهد اللغة العربية تعليم  مع معلم

 

Nama Guru  :  

Hari/Tanggal  :………………………………………………….. 

Pukul   :………………………………………………….. 

 

1. Bagaimana menurut bapak tentang media pembelajaran ini ? 

2. Apakah media ini sesuai dengan tujuan pembelajaran qira’ah ? 

3. Apakah media ini sesuai dengan materi yang diajarkan ? 

4. Bagaimana pendapat bapak tentang respont siswa ketika mempelajari 

maharah qira’ah ketika menggunakan media ini ? 

5. Apakah Animasi yang digunakan sesuai dengan kondisi siswa ? 

6. Apakah siswa dapat memahami teks yang dipelajari dengan menggunkan  

media ini ? 

7. Apakah semangat siswa dalam mempelajari maharah qiraah dapat 

meningkat dengan menggunakan media ini ? 

8. Bagaimana hasil belajar siswa dengan menggunakan media ini ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANGKET UNTUK SISWA 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab  Kelas / Semester : VIII/I 

Hari/Tanggal  : . . . . . . . . . . 

Petunjuk 

1. Pada angket ini terdapat 10 pernyataan 

2. Berilah jawaban yang benar benar sesuai dengan pilahanmu dan jangan 

terpengaruh oleh teman 

3. Berilah tanda ceklis dikolom yang sesuai dengan pilahanmu 

4. Keterangan Pilihan Jawaban : 

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

 

NO PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S TS STS 

1 

Penyajian media “Maharah Qira’ah” berbasis 

macromedia flash  dalam pembelajaran bahasa 

arab sangat menarik 

    

2 
Media “maharah qira’ah” berbasis macromedia 

flash meningkatkan kemampuan membaca saya. 
    

3 
Gambar yang digunakan dalam media “maharah 

qiraah” berbasis macromedia flash ini menarik. 
    

4 

Pewarnaan pada masing-masing gambar yang 

digunakan dalam media “maharah qiraah” berbasis 

macromedia flash ini menarik. 

    

5 
Penjelasan materi yang disajikan dalam media 

macromedia flash ini mudah dipahami  
    

6 

Latihan latihan dalam media “maharah qiraah” 

berbasis macromedia ini membantu saya dalam 

meningkatkan kemampuan membaca bahasa arab. 

    

7 
Media “maharah qira’ah” berbasis macromedia 

flash membantu saya dalam belajar mandiri. 
    

8 
Penggunaan media “maharah qira’ah” berbasis 

macromedia flash sangat bermanfaat bagi saya. 
    

9 

Media “maharah qira’ah” berbasis macromedia 

flash membuat saya semakin bersemangat belajar 

bahasa arab. 

    

10 

Media “maharah qira’ah” berbasis macromedia 

flash membuat kegiatan pembelajaran bahasa arab 

menjadi lebih bervariasi. 

    



 

 
 

 

KOMPETENSI INTI (KI) DAN KOMPETENSI DASAR 

 

BAHASA ARAB KELAS VIII SEMESTER 1 

 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

- Memahami teks tulis dalam 
bentuk gagasan, melalui 
gagasan membaca,menganilisis 
dan menemukan pokok pikiran 
tentang  
األب واألم، يف الصباح ويف املساء، 
طلب العلم، آدب املتعلم، إذا 
جاءت العطلة، يوم العطلة، عمل 

 الطبيب، يف األعداد واحلساب

 

- Membaca nyaring, melafalkan 
mufrodat yang berhubungan tentang  

األب واألم، يف الصباح ويف املساء، طلب 
ة، يوم العلم، آدب املتعلم، إذا جاءت العطل

العطلة، عمل الطبيب، يف األعداد 
 واحلساب

- Mengindentifikasi kata frase, 
atau kalimat sederhana dalam 
wacana tertulis sederhana 
tentang :  

األب واألم، يف الصباح ويف املساء، 
طلب العلم، آدب املتعلم، إذا جاءت 
العطلة، يوم العطلة، عمل الطبيب، 

 سابيف األعداد واحل
- Menemukan informasi umum 

dan atau rinci dari wacana tulis 
sederhana tentang 

األب واألم، يف الصباح ويف املساء، 
طلب العلم، آدب املتعلم، إذا جاءت 
العطلة، يوم العطلة، عمل الطبيب، 

 يف األعداد واحلساب
 

 

 



 

 
 

 

KELAS: VIII A1    BULAN: 

NO Nama Santri 
 Tanggal: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ABDUL AL HAFIZH           

2 ABDUL RAHMAN           

3 ADAM SATRIA WICAKSONO           

4 BRILLIO ADYB REZNONDE           

5 FEBRI WAHYUDI           

6 HABIBUR ROHMAN           

7 ILHAM JAYA KESUMA           

8 M. ABDUL MURSYIDIN           

9 M. ALDI ALFARIZI           

10 M. HAIKAL FIKRI           

11 M. ZAFRAN           

12 MHD. AL MUBAROK           

13 MHD. HAFIZH ZHURRAHMAN           

14 MURSYIDAN BALDAN           

15 FARHAN NAUFAL ARIQ           

16 RAKHA NASYWA RINALDY           

17 RIFQI JONIKA PUTRA           

18 RIZKI DELPANDI           

19 SAID AL-FARISI TOMBANG           

20 SYAREEF IRFAN ALI           

21 YOGI ANDIKA SAPUTRA           

22 ZIKRI AL FITRAH           

23 ZIKRI DWI MARPENDRA           

 Paraf guru           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

KELAS: VIII A1(b)    BULAN: 

NO Nama Santri 
Tanggal: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ABDURRAHMAN AL ATSARI           

2 ABDA HAFIZ AL HAKIMI           

3 AGUNG MULYA PUTRA           

4 DEFRI YOLANDA           

5 FADHIL MUSTAQIM           

6 FAHRI NUR RIZKI           

7 HAIKAL ALI HERMAWAN           

8 IMAM ISLAMI           

9 ISVIHANI RAMADHAN           

10 JAMIL KHALID           

11 M. RAYHAN           

12 MHD. ALFARUQI NASRI           

13 MHD. ALIF SYAFIQ           

14 MHD. AZLANSHAH           

15 MHD. FAITH EWALDO           

16 MHD. FARHAN           

17 MHD. MUKHBIT           

18 M. PRASETYO           

19 NAUFAL AQILA PUTRA           

20 RANDA RIZKY PRATAMA           

21 RAYHAN DIWANDA           

22 RIDWAN SHOLEH           

23 SALAMUL KHAIRI           

24 SYAHRIAL MAHENDRA           

 Paraf guru           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 االْخِتَباُر الَقْبِلي
 رايو -لِلصَّفِ  الثاين يف َمْعَهِد أنصار السنة كمبار 

 : .............................. اْسم  

 : .............................. َفْصل  

 اأَلُب َواأْلُم  

. يفي اْلبَـْيتي َأٌب َوأٌُم. وَ  ُهَما َعَمٌل َخاٌص. ايْشتَـَغَل األُب َخاريَج اْلبَـْيتي نـْ ٍد مي ليُكلّي َواحي
 َفَذَهَب إيىَل احْلُُقْولي َأوي إيىَل اْلَمزَاريعي أَْو َقَصَد ُسْوقًا أَْو دُكَّااًن ليلتّيَجارَةي َأْو تـََوظََّف يفي بـَْعضي 

. َواويْيني َأْو َعلََّم يفي اْلَمَداريسي  الدَّ

ْثَل َذليَك، َبْل هيَي اْشتَـَغَلْت يفي اْلَمْنزيلي فـََرتَـَّبْت ُكلَّ َشْيٍء يفي اْلبَـْيتي َولَْيسَ  تي اأْلُمُّ مي
. أمََتَّتي اأْلُمُّ تيْلَك  َخةي. مُثَّ اْستَـَعدَّْت َوابـَْتَدَأْت يفي الطَّْهيي َوَنظََّفْتُه َوَغَسَلتي اْلَماَلبيَس اْلَوسي

َرَة  .اأْلَْعَماَل اْلَكثييـْ  هيَي َوْحَدَها. َأْو َساَعَدتْـَها ابـَْنٌة هَلَا، مُثَّ اْستَـرَاَحْت ميَن اأْلَْعَمالي

. فَإيَذا اْشتَـَغْلتي  ْدَمةي اأْلُمّي ُب َعَلْيَك أَيُـّتـَُها اْلَفَتاُة اْلُمتَـَعلّيَمُة اإْليْخاَلُص يفي خي فَاْلَواجي
ْرَشاَداتي تـََقدَّمْ  َها اإْلي نـْ ْلُعُلْومي َوالتََّجاريبي ريحْبًا َعظيْيًما.َمَعَها َوقَبيْلتي مي ْتي ابي  تي َوَرحبي

ْيُذ اْشتَـَغْلَنا أَْيًضا ُكلَّ يـَْوٍم يفي اْلبَـْيتي َفَساَعْداَن الَواليَدْيني يفي اأْلَْعَمالي اْلَمْنزيلييَّ  ةي. ََنُْن َتاَلمي
، فَبيَذليَك َخَدْمنَا َولََنا أَْعَماٌل يفي اْلَمْدَرَسةي َكَذليَك، َنظَّْفَنا اْلَفْصلَ  ْيَع اأْلََدَواتي َنا مجَي  َوَرتَـّبـْ

اأْلَْعَمالي اْلَمْدَرَسَة بـَْعَض اخلْيْدَمةي. َوََنُْن تـََعلَّْمَنا يفي اْلَمْدَرَسةي ُعُلْوًما ُمتَـنَـوّيَعًة َوَعليْمَنا َكثييـْرًا ميَن 
.  َواأْلَْشَغالي

 

 



 

 
 

 : التَّْمرِيْ َنات

ًقا لِلنَّصِ  !ِاْختَ ْر اإِلَجابََة ال .أ  صَِّحْيَحَة َوف ْ
ْدَرَسةي ؟ .1

َ
ْيُذ َخاريَج امل  َماَذا تـَْعَمُل التَّاَلمي

 تـَْلَعُب يفي اْلُبْسَتاني  -ج َتْذَهُب بـَْيَت َصديْيقيهي  -ب ُتَساعيُد الَوليَدْيني  -أ
ْدَرَسةي ؟ .2

َ
ْيُذ يفي امل  َماَذا تـََعلََّم التَّاَلمي

  عيْلَم الرّياَيَضةي   -ج  َسابي عيْلَم احلي  -ب ُعُلْوًما ُمتَـنّيَوًعا -أ
ًقا َعَلى  .ب َئًة َوف ْ ِاْختَ ْر  )ص( إَذا َكاَنِت اْلِعَبارَُة َصِحْيَحًة، َواْختَ ْر )خ( ِإَذا َكاَنْت َخِطي ْ

 النَّصِ  ! 
 ) ص / خ (    ْاأَلْشَياءي يفي اْلبَـْيتي  َرتَـَّبتي اأْلُمُّ ُكلَّ  .1
ْيُذ يفي اللَّْعبي  .2  ) ص / خ (     َتْشَتغيُل الّتاَلمي

 َأْكِمِل اجلَُمَل األَتَِيَة وفًقا لِلنَّص ِ  .ج
ُب َعَلْيَك َأْن ........... األمَّ  .1  الَواجي
ْيُذ اَْن يـَُنظّيُفوا ............. ؟ .2 ُب التَّاَلمي  جيَي

ًقا لِلنَّصِ  السَّاِبِق ! .د  َأِجْب اأَلْسِئَلَة األَتَِيَة َوف ْ
طََة األُمّي يفي  اْلبَـيْ  .1  تي !اُذُْكْر أَْنشي

............................................................... 
ْيُذ ؟ .2  َما أَْعَماُل التَّاَلمي

............................................................... 
َرأ اجلَُمَل األَتَِيَة ِقَراَءًة صحيحًة ُثَّ تَ ْرِجْم ! .ه  اق ْ

ْيُذ ُكلَّ  .1  يـَْوٍم يفي اْلبَـْيتي  ايْشتَـَغَل التَّاَلمي
............................................................... 

َرةً  .2 ْدَرَسةي ُعُلْوًما َكثييـْ
َ
ْيُذ يفي امل  تـََعلََّم التَّاَلمي

............................................................... 



 

 
 

 طلب العلم

ْيُذ إيىَل اْلَمدْ  . طََلُب اْلعيْلمي َذَهَب التّيْلمي َرَسةي ُكلَّ يـَْوٍم ليطََلبي اْلعيْلمي
ٌب َعَلى ُكلّي ُمْسليٍم َوُمْسليَمٍة.  وَاجي

. فَـْهُم الدَّريسي  ْمتيَحاني ْيُذ َدْرَسُه فـَْهًما َجيّيًدا جَنََح يفي ااْلي َم التّيْلمي إيَذا َفهي
ْيٍذ. وََكَذا اْلَعَمُل َعَلى ني  ٌب َعَلى ُكلّي تيْلمي ظَامي اْلَمْدَرَسةي. فـََنَجاُحُه يفي َواجي

ْيٍذ قيرَاَءُة  ُب َعَلى ُكلّي تيْلمي هي. فـََيجي طََلبي اْلعيْلمي َعَلى َقْدري فـَْهميهي ََنََو َدْرسي
ْفُظ َما ُهَو َضُرْورييٌّ َأوي كيَتابـَُتُه أَوي  يَّةي َوحي الدَّْرسي َوالنَّْظُر إيىَل اْلُكُتبي الدّيرَاسي

َنَّ َشرَْح اْلُمَدرّيسي ُيَساعيُدُه السَُّؤاُل َعمَّ  ، ألي ا َصُعَب َعَلْيهي ميْن َشرْحي اْلُمَدرّيسي
 . ْفظي الدَّْرسي رًا َعَلى فـَْهمي الدَّْرسي َوَهَذا اْلَعَمُل طَريْيٌق إيىَل حي  َكثييـْ

كَ   َفُحْسُن نيظَامي اْلَعَملي َيْضَمُن ُوُصْوَل اأْلََملي . َوإيَذا جَنَْحَت يفي َدْرسي
ْنَك النـَّْفَع.  نيْلَت ريَضى النَّاسي َوَسَيْأُخُذْوَن مي

 : التَّْمرِيْ َنات

ًقا لِلنَّصِ  !اَ أِاْختَ ْر اإِلَجابَة .أ   الصَِّحْيَحَة َوف ْ
ْدَرَسةي ؟ .1

َ
ْيُذ إيىَل امل  َمىَت َتْذَهُب التَّاَلمي

 لسَّابيَعةي ُكلَّ يـَْوٍم يف السَّاَعةي ا  -ج  ُكلَّ يـَْومي السَّْبتي   -ب  ُكلَّ يـَْومٍ  -أ
 َما ُحْكُم طََلبي اْلعيْلمي َعَلى ُكلّي ُمْسليٍم َوُمْسليَمٍة ؟ .2
بٌ  -ب  ُسنَّةٌ  -أ  ُمَباحٌ   -ج   َواجي

  
 
 



 

 
 

ًقا َعَلى  .ب َئةً َوف ْ ِاْختَ ْر  )ص( إَذا َكاَنِت اْلِعَبارَةُ َصِحْيَحًة، َواْختَ ْر )خ( ِإَذا َكاَنْت َخِطي ْ
 النَّصِ  ! 

ْيُذ إيىَل  .1 ثـْنَـنْيي فـََقطْ َذَهَب التّيْلمي  ) ص / خ (   اْلَمْدَرَسةي يـَْوَم اإْلي
ْمتيَحاني إيَذا َفهيَم الدَّْرسَ  .2 ْيُذ يفي ْاالي  ) ص / خ (   جَنََح التّيْلمي

 َأْكِمِل اجلَُمَل األَتَِيَة وفًقا لِلنَّص ِ  .ج
ْيُذ ..... ُكلَّ يـَْوٍم ليطََلبي اْلعيْلمي  .1  َذَهَب التّيْلمي
ُب َعَلى ُكلّي ا .2 يَّةي فـََيجي ْيذي قيرَاَءُة الدَّْرسي ..... الدّيرَاسي  لتّـْلمي

ًقا لِلنَّصِ  السَّاِبِق ! .د  َأِجْب اأَلْسِئَلَة األَتَِيَة َوف ْ
َنا طََلُب اْلعيْلمي  ؟ .1 ُبَ َعَليـْ  َهْل جيَي

............................................................... 
ْمتيَحاني ؟ َكْيَف يـَْنَجُح التّيْلميْيُذ يفي  .2  ااْلي

............................................................... 
َرأ اجلَُمَل األَتَِيَة ِقَراَءًة صحيحًة ُثَّ تَ ْرِجْم ! .و  اق ْ

ٌب َعَلى ُكلّي ُمْسليٍم َوُمْسليَمةٍ  .1  طََلُب اْلعيْلمي َواجي
............................................................... 

ْيذٍ  .2 ٌب َعَلى ُكلّي تيْلمي  فـَْهُم الدَّْرسي َواجي
............................................................... 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 االْخِتَباُر البَ ْعِدي
 رايو -لِلصَّفِ  الثاين يف َمْعَهِد أنصار السنة كمبار 

 : .............................. اْسم  

 ..............................:  َفْصل  

 اأَلُب َواأْلُم  

 . ُهَما َعَمٌل َخاٌص. ايْشتَـَغَل األُب َخاريَج اْلبَـْيتي نـْ ٍد مي يفي اْلبَـْيتي َأٌب َوأٌُم. َوليُكلّي َواحي
ْو تـََوظََّف يفي بـَْعضي َفَذَهَب إيىَل احْلُُقْولي َأوي إيىَل اْلَمزَاريعي أَْو َقَصَد ُسْوقًا أَْو دُكَّااًن ليلتّيَجارَةي أَ 

. َواويْيني َأْو َعلََّم يفي اْلَمَداريسي  الدَّ

ْثَل َذليَك، َبْل هيَي اْشتَـَغَلْت يفي اْلَمْنزيلي فـََرتَـَّبْت ُكلَّ َشْيٍء يفي اْلبَـْيتي  َولَْيَستي اأْلُمُّ مي
َخةي. مُثَّ اْستَـَعدَّْت َوابْـ  . أمََتَّتي اأْلُمُّ تيْلَك َوَنظََّفْتُه َوَغَسَلتي اْلَماَلبيَس اْلَوسي َتَدَأْت يفي الطَّْهيي

. َرَة هيَي َوْحَدَها. َأْو َساَعَدتْـَها ابـَْنٌة هَلَا، مُثَّ اْستَـرَاَحْت ميَن اأْلَْعَمالي  اأْلَْعَماَل اْلَكثييـْ

ْدَمةي اأْلُ  ُب َعَلْيَك أَيُـّتـَُها اْلَفَتاُة اْلُمتَـَعلّيَمُة اإْليْخاَلُص يفي خي . فَإيَذا اْشتَـَغْلتي فَاْلَواجي مّي
ْلُعُلْومي َوالتََّجاريبي ريحْبًا َعظيْيًما. ْتي ابي ْرَشاَداتي تـََقدَّْمتي َوَرحبي َها اإْلي نـْ  َمَعَها َوقَبيْلتي مي

ْيُذ اْشتَـَغْلَنا أَْيًضا ُكلَّ يـَْوٍم يفي اْلبَـْيتي َفَساَعْداَن الَواليَدْيني يفي اأْلَْعَمالي اْلمَ  ْنزيلييَّةي. ََنُْن َتاَلمي
، فَبيَذليَك َخَدْمنَا  ْيَع اأْلََدَواتي َنا مجَي َولََنا أَْعَماٌل يفي اْلَمْدَرَسةي َكَذليَك، َنظَّْفَنا اْلَفْصَل َوَرتَـّبـْ

رًا ميَن اأْلَْعَمالي  اْلَمْدَرَسَة بـَْعَض اخلْيْدَمةي. َوََنُْن تـََعلَّْمَنا يفي اْلَمْدَرَسةي ُعُلْوًما ُمتَـنَـوّيَعًة َوَعليْمَنا َكثييـْ
.  َواأْلَْشَغالي

 

 



 

 
 

 التَّْمرِيْ َنات

ًقا لِلنَّصِ  ! .أ  ِاْختَ ْر اإِلَجابََة الصَِّحْيَحَة َوف ْ
 َمْن يفي اْلبَـْيتي ؟ (1

 أُمٌّ َوَأبٌ   -ج  َجدٌّ َوَجدَّةٌ   -ب   َأٌخ َوُأْختٌ  -أ
 أَْيَن َتْشَتغيُل األُمُّ ؟ (2

ْزَرَعةي  -أ
َ
 اْلَمْنزيليفي   -ج  يفي السُّْوق  -ب   يفي امل

 
ًقا َعَلى  .ب َئةً َوف ْ ِاْختَ ْر  )ص( إَذا َكاَنِت اْلِعَبارَةُ َصِحْيَحًة، َواْختَ ْر )خ( ِإَذا َكاَنْت َخِطي ْ

 النَّصِ  ! 
 ( ) ص / خ     َوليأْلَبي َواألُمّي َعَمٌل َخاصٌّ  (1
 ) ص / خ (      َيْشَتغيُل اأَلُب يفي اْلبَـْيتي  (2

 
 فًقا لِلنَّص ِ َأْكِمِل اجلَُمَل األَتَِيَة و  .ج

 .. عيْنَدَما خَيْرُُج ميَن اْلبَـْيتي ..........َقَصَد اأَلُب  (1
ْنزيلي ..... (2

َ
 ُكلَّ َشْيئٍ   .........ايْشتَـَغَلْت األمُّ يفي امل

 
ًقا لِلنَّصِ  السَّاِبِق ! .د  َأِجْب اأَلْسِئَلَة األَتَِيَة َوف ْ

 أَْيَن َيْشَتغيُل اأَلُب ؟ (1
............................................................... 

 اُذُْكْر أَْمَكاَن َعَملي اأَلبي ! (2
............................................................... 
 
 



 

 
 

َرأ اجلَُمَل األَتَِيَة ِقَراَءًة صحيحًة ُثَّ تَ ْرِجْم ! .ه  اق ْ
زَا (1

َ
 ري عُ ايْشتَـَغَل األُب َخاريَج اْلبَـْيتي َوَذَهَب إيىَل امل

............................................................... 
الَبيسَ  (2

َ
ْنزيلي وَنظََّفْت َوَغَسَلْت امل

َ
 اْشتَـَغَلتي األمُّ يف امل

............................................................... 

 طََلُب اْلِعْلمِ 

ْيُذ إيىَل اْلَمْدَرسَ  . طََلُب اْلعيْلمي َذَهَب التّيْلمي ةي ُكلَّ يـَْوٍم ليطََلبي اْلعيْلمي
ٌب َعَلى ُكلّي ُمْسليٍم َوُمْسليَمٍة.  وَاجي

. فَـْهُم الدَّريسي  ْمتيَحاني ْيُذ َدْرَسُه فـَْهًما َجيّيًدا جَنََح يفي ااْلي َم التّيْلمي إيَذا َفهي
ْيٍذ. وََكَذا اْلَعَمُل َعَلى نيظَامي  ٌب َعَلى ُكلّي تيْلمي اْلَمْدَرَسةي. فـََنَجاُحُه يفي  َواجي

ْيٍذ قيرَاَءُة  ُب َعَلى ُكلّي تيْلمي هي. فـََيجي طََلبي اْلعيْلمي َعَلى َقْدري فـَْهميهي ََنََو َدْرسي
ْفُظ َما ُهَو َضُرْورييٌّ َأوي كيَتابـَُتُه أَوي  يَّةي َوحي الدَّْرسي َوالنَّْظُر إيىَل اْلُكُتبي الدّيرَاسي

َنَّ َشرَْح اْلُمَدرّيسي ُيَساعيُدُه السَُّؤاُل َعمَّا صَ  ، ألي ُعَب َعَلْيهي ميْن َشرْحي اْلُمَدرّيسي
 . ْفظي الدَّْرسي رًا َعَلى فـَْهمي الدَّْرسي َوَهَذا اْلَعَمُل طَريْيٌق إيىَل حي  َكثييـْ

َك  َفُحْسُن نيظَامي اْلَعَملي َيْضَمُن ُوُصْوَل اأْلََملي . َوإيَذا جَنَْحَت يفي َدْرسي
ْنَك النـَّْفَع.نيلْ   َت ريَضى النَّاسي َوَسَيْأُخُذْوَن مي

 
 
 
 



 

 
 

 : التَّْمرِيْ َنات

ًقا لِلنَّصِ  !أاَ ِاْختَ ْر اإِلَجابَة .أ   الصَِّحْيَحَة َوف ْ
ْيُذ ؟ 1  َكْيَف إيَذا َفهيَمْت التّيْلمي

 ُكلَّ يـَْوٍم يف السَّاَعةي السَّابيَعةي   -ج ُكلَّ يـَْومي السَّْبتي   -ب   ُكلَّ يـَْومٍ  -ب
ْيٍذ ؟ما  2 ُب َعَلى ُكلّي تيْلمي  جيَي

َلةٍ   -ج مَشاَهَدُة التيْلَفاز -ب  قيرَاَءةي الدَّْرسي  -أ   النـَّْوَم طُوَل لَيـْ
ًقا َعَلى  .ب َئةً َوف ْ ِاْختَ ْر  )ص( إَذا َكاَنِت اْلِعَبارَةُ َصِحْيَحًة، َواْختَ ْر )خ( ِإَذا َكاَنْت َخِطي ْ

 النَّصِ  ! 
ْيذي  1  ) ص / خ (     قيرَاَءُة اْلقيصَّةي جتَيُب َعَلى ُكلّي التّيْلمي
ْيَذ ليَفْهمي الدَّْرسي  2  ) ص / خ (    ُيَساعيُد اْلُمَدرّيُس التَّاَلمي

 َأْكِمِل اجلَُمَل األَتَِيَة وفًقا لِلنَّص ِ  .ج
رًا َعَلى فـَْهمي الدَّْرسي  1 َدرّيُس ُيَساعيُدُه َكثييـْ

ُ
 ..... امل

ْيُذ َدْرَسُه فـَْهًما 2 َم التّيْلمي  َجيّيًدا جَنََح ..... إَذا َفهي
ًقا لِلنَّصِ  السَّاِبِق ! .د  َأِجْب اأَلْسِئَلَة األَتَِيَة َوف ْ

حاً ! 1 ْيُذ اَنجي ْيذي ليَكْي َيُكْوَن التّيْلمي َباتي التّيْلمي  اُذُْكْر َواجي
............................................................... 

يْ  2  َذ َعَلى فـَْهمي الدَّْرسي ؟َما الَّذيي ُيَساعيُد التّيْلمي
............................................................... 

َرأ اجلَُمَل األَتَِيَة ِقَراَءًة صحيحًة ُثَّ تَ ْرِجْم ! .ه  اق ْ
هي فـَْهًما جيًدا 1 ْيذي ليَفْهمي َدْرسي ُب َعَلى ُكلّي التّيْلمي  فـََيجي

............................................................... 
رًا َعَلى فـَْهمي الدَّْرسي  2 َدرّيُس ُيَساعيُدُه َكثييـْ

ُ
 َشرُْح امل

............................................................... 



 

 
 

 الرسوم للفصل الضابط

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 

 الرسوم للفصل التجربي
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