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 صالملخ  
 

األنشطة ادلباشرة )  DARTتطبيق الوسائل ادلتعددة التفاعلية يف تعليم اللغة العربية بشكل  " .1028 .محم د، إرشاد
" بادلدرسة العالية امسةللصف العاشر "العلوم الطبيعية اخل( Directed Activities Rolated to Text/  على النصوص

كلّية علموم قسم الّلغة العربّية  العلمّي .  البحث ".ٕٚٔٓ/ٕٛٔٓاإلسالمية احلكومية الثانية ماديون للعام الدراسي 
  .َتادلاجست الًتبّية و التعليم باجلامعة اإلسالمّية احلكومّية فونوروجو. ادلشرؼ زلّمد نصر اهلل

 Directed/  األنشطة المباشرة على النصوص)  DART، الوسائل المتعددة التفاعلية، تطبيق الكلمة األساسي ة:

Activities Rolated to Text)اللغة العربي ة ،. 
 ستطيع أن يستخدمها ادلعلم يف تعليم اللغة العربية ىي الوسائل ادلتعددة التفاعلية بشكلتوسائل التعليم 

.DART   وDART   ىي إختصارDirected Activities Related to Text  األنشطة ادلباشرة على أو تستطيع أن تسم
التفاعلية ىي مركب و يستخدمها ادلعلم لنقل الرسالة أو ادلادة إىل الطالب. و يستطيع و الوسائل ادلتعددة  .النصوص

يف تعليم اللغة   DARTالوسائل ادلتعددة التفاعلية بشكل ةتاج ادلعّلمختو  يف صنعها. ٙأن يستخدم أدويب فالش 
و هبذه خلفية . ا اللغة العربيةالطالب مل يفهمو كثَت من ولكن  السبورة ل ئوسا تقد إستخدم ةالعربية، ألن ادلعلم

تطبيق  حتت ادلوضوع " التطويريّ  بالبحث تعليم اللغة العربيةىف  الوسائل التعليميةان تطّور  الباحث ريديادلسألة 
 Directed/  األنشطة ادلباشرة على النصوص)  DARTالوسائل ادلتعددة التفاعلية يف تعليم اللغة العربية بشكل 

Activities Rolated to Text )بادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية الثانية امسةللصف العاشر "العلوم الطبيعية اخل "
  ".ٕٚٔٓ/ٕٛٔٓللعام الدراسي ماديون 

الوسائل ادلتعددة التفاعلية يف تعليم اللغة ( تصميم و تطوير ٔو ىذا البحث يهدؼ إىل الكشف عن: )
للصف العاشر ( Directed Activities Rolated to Text/  على النصوصاألنشطة ادلباشرة )  DARTالعربية بشكل 

سهال و  ٕٚٔٓ /ٕٛٔٓ" بادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية الثانية ماديون للعام الدراسي امسة"العلوم الطبيعية اخل
العالية اإلسالمية احلكومية الثانية " بادلدرسة امسةللصف العاشر "العلوم الطبيعية اخل( زيادة فهم اللغة العربية ٕ، )مفرحا

األنشطة )  DARTلوسائل ادلتعددة التفاعلية يف تعليم اللغة العربية بشكل با ٕٚٔٓ/ٕٛٔٓماديون للعام الدراسي 
 .(Directed Activities Rolated to Text/  ادلباشرة على النصوص

( كالسعي حلّل Research and Developmentىذا البحث مدخل البحث التطويرّي ) استخدم الباحث
ىذا النموذج خطوات عاّمة  تائّي وصفّي عند بورغ و غال. ثبّ البحث التطويرّي اجر  ىذا منوذجو  ادلشكالت ىف الًتبّية

للصف العاشر  لبَ االط مثانية و عشرين. اّما العيّنة ىف ىذا البحث ىي لتحصيل النتاج كدورات البحث التطويريّ 
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حتليل البيانات ادلستخدم ىف ىذا و  .اإلسالمية احلكومية الثانية ماديون عالية" بادلدرسة الامسة"العلوم الطبيعية اخل
  .التطويرّي على قسمُت مها حتليل الكيفّي و حتليل الكّمى البحث

و لكن  %(ٚٙ.ٜٚ) ٘ من ٜٚ.ٖ بقيمةعند ادلستجيبُت جّيد  وسائلالعرؼ اّن قيمة نالتجربة  نتائج من
 Ho، و  to > ttفلذلك   ٘ٓ.ٕ= ttو  ٙ٘ٔ.ٖ= to%، ٘درجة ادلغزى ىف " tو بنتائج جتربة ". التنقيحاحتاج اىل 
 Haمردود و  Ho، و  to  >ttفلذلك  ٚٚ.ٕ= ttو  ٙ٘ٔ.ٖ= to%، ٓٔو ىف درجة ادلغزى   مقبول. Haمردود و 
و التعليم  وسائلتوجد الفرؽ بُت نتائج الفحص القبلّي و نتائج الفحص البعدّي باحوال قبل استخدام  و مقبول.
تاج اىل حت وسائلال% و لكن ٚٙ.ٚٚجّيد جّدا بقيمة  وسائل ادلتعددة التفاعليةال ىذه قيمة  و عند اخلرباء بعدىا.
وسائل ادلتعددة النظرا على ذلك، كانت  . .اءالباحث التنقيح بنسبة اىل نصائح و تصحيح اخلرب  ىو ادّ  .التنقيح

 وسائل ادلتعددة التفاعلية وسيلة لتشهيل فهم اللغة العربية.الالتفاعلية أن يقال صالحية. وستكون ىذه 
 







ٔ 

 الباب األّول
 مقّدمة

 البحث خلفية .أ
الناس  يعّّب  و .يعّّب هبا كل الناس مقاصدىم  و أىدافهم التصال اللغة ىي آلة

 مهم الذيإن اللغة شيء لك، لذ .لغةبال الناس اآلخرينإىل  مقاصدىم  و أىدافهم
 ٔسها كل الناس.ار جيب أن يتَ َعلَّمها و دي

وقد وصلت إلينا  ٕالعرب عن أغرضهم. اليت يعّب هبا كلماتو اللغة العربية ىي  
بطريقة النقل. وحفظها لنا القرآن الكرمي و احاديث الشريفة و ما رواه الثقات من منثور 

تكون احدى آالت اإلتصاالت العادلية. و مع ذلك  و اللغة العربية العرب ومنظومهم.
دراسة عن  عربيةاللغة الفإن تعليمها خمتاج لكل الناس، خاصة لقوم اإلسالم. و تعليم 

  . اللغة العربيةشيئ كبَت، ألنو مصدر ادلعرفة باستخدام 
)ىف إندونسيا( إذا لديو  بشكل صحيح يف ادلدارس /جيرىتمي اللغة العربية ميتعلو  

 خداماستخدامها. و است ة يفالتحديد ادلناسبة وم يوسائل التعل و األساليب و طرقال
يستطيع أن يساعد الطالب لينسط و يفهم مادة ة التحديد ادلناسبة وم يوسائل التعل

وسائل " أّن ميوسائل التعل كتابو "  د يفاهل و سرعة. كما قال أزىار أرشالتعليم بس
يف التواصل والتفاعل بُت ادلعلمُت ىي آلة ادلساعدة الىت يستخدمها ادلعلم  ميالتعل

 ٖ.ميوالطالب يف التعل
عن  ٕٙٓٓسنة  ٕٕ رقم (permendiknas) دبناسب التنظيم الوزير الًتبية الوطنية

ستطيع أن تالتعليم وسائل و . يمأكثر نشاطا يف التعلحيشو الطالب  يمعيار ادلنت الذ
                                                           

 .ٕ، (ٕٔٔٓ، Pressفونوروغو  STAIN)فونوروغو:  Pengantar Linguistik Arab . اغوس تري جهيا، ٔ

 . ٚ(، ُٕ٘ٓٓت، جامع الدروس العربية )القاىرة: دار احلديث، . مصطفى الغالي ٕ

 .ٙ(، ٖٕٔٓ،  Pressجاواىل ا)جاكرتا: ر  Media Pembelajaranد، ار أرش. أزىٖ 
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 و  DART.بشكلالتفاعلية ادلتعددة وسائل ال ىي م اللغة العربيةييف تعل يستخدمها ادلعلم
DART   إختصار ىيDirected Activities Related to Text األنشطة سم ن تتستطيع أ أو

 علذبو  النصوص تتعلق على ية اليتفهمال لزيادة ينفع  DART و .ادلباشرة على النصوص
/ النشاطالعملية أو باستخدام ىذا و  ٗ.النصوصفهم  شديد اإلنتقاد عل الطالب

DART زيادة التفكَت مهارة القراءة و مهارة الكتابة، و  زيادة منها:من ادلزايا،  كثَت  ىناك
 و ال زبتاج األدوات الغايل, و غَتىا.الشديد, 

 ،ادلختلفة مثل الصورالتعليمية وسائل المن  مركب ىيوسائل ادلتعددة التفاعلية و ال
 وغَتىا.  و ،الفيديو و ،الرسومات، والصوت، والرسوم ادلتحركة و ،النصوص و

أكثر  لتفاعليةوسائل ادلتعددة او ال ٘طالب.إىل ال ها ادلعلم لنقل الرسالة أو ادلادةيستخدم
 الفضيلة من وساعل الصورة و النصوص اليت يستخدمها ادلعلم ىف تعليم اللغة العربية. و

سهل جيعل  تفاعلية،ال اذبية واجلأكثر  يم ىيالتعل يفوسائل ادلتعددة التفاعلية ال فوائد
م أن يديكن التعل وقت التدريس،  وخيتصر  و يكّب اإلىتمام الطالب، تفسَت البيانات،

 يف صنعها. ٙو يستطيع أن يستخدم أدويب فالش  6.أي مكان وزمانيف تم ي
(، و ىو نتاج "أدويب sofwareبرامج جاىزة )ىو (adobe flash 6)   ٙأدويب فالشو 

ىو تطوير اإلصدارات السابقة "أدويب فالش   ٙو أدويب فالش  (adobe sistem).سيستم"
شاء الرسوم ادلتحركة، و األقراص يستطيع أن ُيستخَدم إلن ٙ أدويب فالش و ".٘

ل ادلتعددة ئو األفالم، و األلعاب، و الوسا و الفيديو، و الصور ناقالت،التفاعلية،
                                                           

 DART dalam Pembelajaran IPA، ففا كوماال ساري. ٗ

)ips/documents/dartspoppy.htmlhttps://dokumen.t( ٕ٘ٔٓأغسطس  ٙ ، ادلأخوذة التارخ . 

 .ٙ٘-٘٘(، ٕٕٔٓكريا، ا سدو )باندونج: ردياجا ر  Inovasi Pendidikan. داين درماوان،  ٘

(، ٕٗٔٓكريا، ا سدو )باندونج: ردياجا ر  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabيب ىرماوان، . أسٙ
ٕٕ٘. 

https://dokumen.tips/documents/dartspoppy.html
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ادلتحرك م اسالر   تساعد ادلالمح ادلتنوعة اليت يستعدّ  ٙ أدويب فالشو  .التفاعلية، وغَتىا
 ل رامج جاىزةب يتطّورأن  ستطيعوي اجلذاب، و بشديد السهلالرسوم ادلتحركة  لصنع

(iOs) و (android) .جيعل النصوص و الصورة بآثار ثالثة  يستطيع أن ٙ أدويب فالش و
  ٚ.أبعاد

يف تعليم اللغة  ةستخدمها ادلعّلمتَ مل   DARTبشكل  وسائل ادلتعددة التفاعليةو ال
ة اإلسالمية احلكومي عاليةادلدرسة الب "امسةالعلوم الطبيعية اخل"للصف العاشر  العربية

يف تعليم اللغة   DARTبشكل وسائل ادلتعددة التفاعليةال ةتاج ادلعّلمزبو الثانية ماديون. 
الطالب مل يفهموا كثَت من ولكن  السبورة ل ئوسا تقد إستخدم ةادلعلم العربية، ألن
يف  رافقادل التعليم غَت وسائل السبورة، ول ئوسا ستخدمتمل  ةادلعلم. و اللغة العربية

 و ،العرض ىف كل الفصولمثل  ،كاملةٌ   اإلسالمية احلكومية الثانية ماديون ليةعاادلدرسة ال
ُم الطالَب ت ةادلعلم فإنّ  .غَتىاو وخمتّب اللغة،  ،غرفة ادلتعددة بُت ادلواد بالسهول و يُ َفهِّ

تستطيع أن تزيد فهم و نساط   DARTبشكل وسائل ادلتعددة التفاعليةو البالسرعة. 
م اللغة ييف تعلة التفاعلي ادلتعددةوسائل تطبيق أما و غة العربية. الطالب عن تعليم الل

ة، التفاعلي ادلتعددةوسائل مادة التعليم يف  يعطي ادلدرس الطالب DARTبشكل  العربية
ة و جييبون األسئالت التفاعلي ادلتعددةوسائل مث الطالب يتعلمون مادة التعليم يف 

إجابًة عن  ةالتفاعلي ادلتعددةوسائل قوم ة، ستالتفاعلي ادلتعددةوسائل يف  DARTبشكل 
األسئلة تنتقل إىل فالصحيح  الطالب جواب تإذا كانو بعد ذلك  ،جواب الطالب

ذلك األسئلة. و يستطيع  يف فتثبت اخلطئات الطالب جواب تإذا كانولكن  ،بعدىا
 ة.التفاعلي ادلتعددةوسائل الطالب أن يلعبون األلعب التعليمي يف 

                                                           
7
، Offset)يغياكارتا: أندي  Membuat Media Pembelajaran dengan Adobe Flash CSٙ. إخوان ك،  

ٕٓٔٓ،) ٔ. 
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العلوم الطبيعية "للصف العاشر  اللغة العربية ةالباحث مع معّلم بلةمقامن و 
 "ي فقريا حكيمًتْ ى ف ُ غ"مي انية ماديوناإلسالمية احلكومية الث عاليةال " بادلدرسةامسةاخل

(Mega Putri Fikria Hakim)  ّةادلعلم تو قال .الطالب الغش حُت جييبون التدريبات أن 
من ادلدرسة ادلتنوعة )ادلعهد، و ادلدرسة ادلتوسطة إىل الباحث أن الطالب متخرجا 

احلكومية، و ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية( لذلك فَ ْهُم الطالِب اللغَة العربية 
  KKM و ربت( %٘٘) KKMادلناسب  طالب القيمةمن بعض الو حيصل  متنوٌع.

شاىدون ادلعلمة و لمون و ال يلمة تُعلِّم الدرس أن الطالب يتكو حُت ادلع(. %٘ٗ)
 ٛيصلصلون.

 " بادلدرسةامسةالعلوم الطبيعية اخل"للصف العاشر الباحث مع الطالب  مقابلةمن و 
الغش حُت أن الطالب  (Aldan) "ألدن" انية ماديوناإلسالمية احلكومية الث عاليةال

جييبا  طالبان يستطيعان أنجييبوا التدريبات. و ألهنم ال يستطيعون أن   جييبون التدريبات
العلوم الطبيعية "للصف العاشر التدريبات و يفهما اللغة العربية من ثالثة عشر طالبا 

   9.انية ماديوناإلسالمية احلكومية الث عاليةال " بادلدرسةامسةاخل
 " بادلدرسةامسةالعلوم الطبيعية اخل"للصف العاشر الباحث مع الطالبة  مقابلةمن و 

الغش حُت جييبون أن الطالب  (Ivy)" إيف" انية ماديونلثاإلسالمية احلكومية ا عاليةال
يتكادلون و ال يشاىدون بُت ادلعلمة و ىم ، و جييبوهنايكسلون ألهنم  التدريبات

 ٓٔحُت ادلعلمة تُعلِّم الدرس. و ادلعلمة تعلم اللغة العربية بوسائل السبورة فقد. يصلصلون
ادثون و يتكادلون حُت مكان البحث أن الطالب يتح مالحظة الباحث يفمن و 

ألن  بُت الدرس يف تعليم اللغة العربية. و يصعب الطالب أن يعاًف التدريباتت ةادلعلم
                                                           

 .يف ملحق ىذا البحث ٕٛٔٓ/W/ٜٔ-II/ٔٓ :أنظر نسخة ادلقابلة.  ٛ

9
 يف ملحق ىذا البحث ٕٛٔٓ/W/ٕٕ-II/ٕٓ :أنظر نسخة ادلقابلة.   

10
 .يف ملحق ىذا البحث ٕٛٔٓ/W/ٕٙ-II/ٖٓ :أنظر نسخة ادلقابلة.  
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 ية ألنعلافل ادلتعددة التئالوسا ةج ادلعلم. و حيتا الغش حُت جييبون التدريباتالطالب 
ة احلكومية اإلسالمي عاليةال " بادلدرسةامسةالعلوم الطبيعية اخل"العاشر  الصفيف  رافقادل

   ٔٔ.، و غَتىاالعرضمثل  ،كاملةٌ  انية ماديونالث
 يبحثل زيد الباحثَ تيعملها الباحث أن اليت  ادلقابلة و ادلالحظة على أساس و 

تطبيق الوسائل ادلتعددة التفاعلية يف تعليم اللغة ادلوضوع الباحث البحث والتطوير ب
 Directed Activities Rolated to/  األنشطة ادلباشرة على النصوص)  DARTالعربية بشكل 

Text) اإلسالمية احلكومية  العالية" بادلدرسة امسةالعلوم الطبيعية اخل" للصف العاشر
 .ٕٚٔٓ/ٕٛٔٓللعام الدراسي الثانية ماديون 

 
 أسئلة البحث .ب

األنشطة ادلباشرة على ) DARTالوسائل ادلتعددة التفاعلية بشكل كيف تصميم 
 سهال و مفّرحا؟ غة العربيةيف تعليم الل( النصوص

 
 اهداف البحث .ج

( األنشطة ادلباشرة على النصوص) DARTالوسائل ادلتعددة التفاعلية بشكل  لتصميم

 سهال و مفّرحا. يف تعليم اللغة العربية
 
 
 
 

                                                           
  .يف ملحق ىذا البحث ٕٛٔٓ/O/ٕٕ-II/ٔٓ :مراقبةأنظر نسخة ادل. ٔٔ
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 فوائد البحث .د
 د النظريّة فوائ .ٔ

الوسائل ادلتعددة التفاعلية لكي يكون ادلراجع للبحث العلمّي و التطويرّي من 
تفادة االخرى لكي . و استعليم اللغة العربية للطالبخصوصا ىف  DARTبشكل 

الوسائل ادلتعددة التفاعلية بشكل زيادة العلم و الفهم الواسع عن  يكون ادلراجع يف
DART  تعليم اللغة العربيةخصوصا ىف. 

 د العملّيةفوائ .ٕ
 للجامعة .أ 

 اجلامعة كون اإلضاعة اىل قائمة ادلراجع يفان ي
 للمعلم .ب 

 التعليم  ادلساعد يف وسائلان يكون 
 للطالب .ج 

و يساعدىم لَتتفع  اللغة العربيةفهم مادة  ليساعد يفالتعليم  وسائلان يكون 
 قيمة اللغة العربية

 لقسم تعليم اللغة العربّية .د 
تعليم عن تطوير  مادة التعليم حصوصا يف لكي يكون ادلرشيد و ادلراجع يف

 تطوير يف ةُمْبِدع طالبلكي يكون ال DART الوسائل ادلتعددة التفاعلية بشكل
 .وسائل التعليم

 
 افتراض التطوير .ه

م اللغة ييف تعل ةستخدمها ادلعلمتن ستطيع أتاليت  التفاعليةادلتعددة وسائل و ال
 Directedإختصار ىي   DART و DART.بشكل التفاعلية ادلتعددة وسائل ال ىي العربية
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Activities Related to Text و .األنشطة ادلباشرة على النصوصسم طيع أن تتست أو 
DART  شديد اإلنتقاد  الطالب علذبو  النصوص تتعلق على ية اليتفهمال لزيادة ينفع

ألن  على النصوص األنشط ادلباشرىو  م اللغة العربيةيتعلو  ٕٔ.النصوصفهم  ىعل
لكالم، و القراءة، و ا ادلهارات اللغوية، و ىي اإلستماع، و لتبليغ إىل م اللغة العربيةيتعل

بالطريقة ادلتنوعة و ادلختلفة  طالبادلهارات اللغوية لل علمتُ أن  ةادلعلم ىنبغتالكتابة. 
 فهما.   الطالب حىت يفهم

التفاعلية ادلتعددة وسائل ال يف صنع (adobe flash 6) ٙو يستخدم أدويب فالش 
ادلتحركة الذي  ىو إحدي من برنامج لصنع الصور ٙ أدويب فالشو   DART.بشكل 

يستطيع أن ُيستخَدم إلنشاء الرسوم ادلتحركة، و األقراص  ٙ أدويب فالش و قادرا جدا.
و األفالم، و األلعاب، و الوساعل ادلتعددة  و الفيديو، و الصور ناقالت،التفاعلية،

لذلك، . (android) و (iOs)التطبيقات ل  يتطّورأن  ستطيعي و. التفاعلية، وغَتىا
يف   األلعابمثل يلعبون  DARTبشكل  التفاعلية ادلتعددة وسائل طالب ىذه اليستخدم ال

اللغة العربية إجتهادا و مفرحا. و يفهمون الللغة العربية  ونو الطالب سيتعلم. كموبيوتر
 بسهل و سرعة.

 
 احتواء التطوير .و

ل الوسائالتعليمّية يعٍت  آلة ادلساعدةاحتواء ادلبحث يف ىذا البحث التطويرّي ىو 
 يف تعليم اللغة العربية( األنشطة ادلباشرة على النصوص) DARTادلتعددة التفاعلية بشكل 

                                                           
 DART dalam Pembelajaran IPA، ففا كوماال ساري. ٕٔ

)https://dokumen.tips/documents/dartspoppy.html( ٕ٘ٔٓأغسطس  ٙ ، ادلأخوذة التارخ . 

https://dokumen.tips/documents/dartspoppy.html
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اإلسالمية  عالية" بادلدرسة الخلامسةالعلوم الطبيعية ا" للصف العاشرسهال و مفّرحا 
 .احلكومية الثانية ماديون

 
 مواصفة النتاج .ز

األنشطة ) DARTعلية بشكل الوسائل ادلتعددة التفاالنتاج ادلتقدم يف ىذا البحث ىي 
 دبواصفة كهذا: سهال و مفّرحا يف تعليم اللغة العربية( ادلباشرة على النصوص

األنشطة ادلباشرة ) DARTالوسائل ادلتعددة التفاعلية بشكل التعليم يف شكل  وسائل .1
 (،على النصوص

 يف صنعها، ٙأن تستخدم أدويب فالش و الوسائل ادلتعددة التفاعلية تستطيع  .2
اللغة العربية  الكتاب العربية " التعليم باللغة العربية تشَت إىل وسائل ادة يفادل .3

للصف للطالب" )كتاب اللغة العربية من قسم الدين إندونسيا( الذي يستخدم 
اإلسالمية احلكومية الثانية ماديون  عالية" بادلدرسة الامسةالعلوم الطبيعية اخل" العاشر

 ،(األنشطة ادلباشرة على النصوص) DARTل بشك ٕٚٔٓ/ٕٛٔٓللعام الدراسي 
 وسائل التعليم احلمل:يقتصر نوع من  .4

 النصوص . أ
 الصور  . ب
 الرسوم ادلتحركة . ت
 الصوت . ث

 كومبيوتر.  يف (aplikasi)ّبنامج الربميلها يف 
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  البحوث السابقة .ح 
تعليم اجلغرافيا, ال( قسم ٕ٘ٔٓ) (Oktaviana) أكتافيئانا البحث كما حدث يف

وسائل : "دور وضوعاجلامعة إندونيسيا, ربت ادل لوم االجتماعية يفعكلية الًتبية لل
ا ىذ الباحث يفاجلغرافيا". يقول لزيادة رغبة تعليم بشكل كاكي  ادلتعددة التفاعلية

وسائل الذى يهدف ليطّبق  البحث بأن حبثو من البحث اإلجرائي الفصول الدراسية
 , و حيّدد أجوبة الطالب يفاجلغرافيايم لزيادة رغبة تعل, و التعليم تفاعلية بشكل كاكي

 .وسائل التعليم تفاعلية بشكل كاكيالتعليم الذي يستخدم 
أو  ( قسم علم النفسٕٔٔٓابدين )عزين ال البحث كما حدث يف  

يف اجلامعة األسالمية احلكومية سونا   جتماعيةواإلكلية العلوم اإلنسانية فيسيقاالجّيا,  
رغبة  يف وسائل ادلتعددة التفاعليةب فعالية التعلم"  :ضوعو ربت ادلكاليجاىا يغيكرتا, 

 فعالية التعلميهدف ليعرف  ا البحث بأن حبثوىذ الباحث يفيقول األجنلزّي".  تعليم
 األجنلزّي.  رغبة تعليم يف وسائل التعليم تفاعليةب

 تعليم العلومقسم  ماجستَت يف( ٕٓٔٓرضوان أزىري, ) البحث كما حدث يف  
 DARTكيمّي بشكل   وسائل التعليم"تطوير  :وضوعربت ادلعة تدولك, يف اجلام

(Directed Activities Rolated to Texts)  نظم ادلادة  التمرين التهرريّة غَت التجربة يفيف
فالو للعام الدراسي  ٛ للصف العاشر ادلدرسة الثانوية احلكومية الغروية

 R&Dالتطوير/  البحث ثو منا البحث بأن حبىذ الباحث يفيقول ". ٕٓٔٓ/ٕٔٔٓ

للصف العاشر  نظم الغرويةادلادة  التمرين التهرريّة غَت التجربة يفالذي يهدف ليطّور 
 استخِدمإذا  ,DARTالتمرين التهرريّة بشكل فالو. و  ٛادلدرسة الثانوية احلكومية 

  . التعليم يف الطالب لَتشد للمدرسوفعالة  التعليمحصيل  يزيدأن  يستطيعبصحيح 
و اإلختالفات ىذا البحث بُت األحباث السابقة ىي من حيث مكان البحث، و 

الوسائل ادلتعددة ترقيز البحث, و ادلبحث. و الباحث مل جيد البحث الذي جيمع بُت 
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الذي يستخَدم يف التمرين التهرريّة أو النص. و ىذا البحث  DARTو شكل التفاعلية 
األنشطة )  DARTفاعلية يف تعليم اللغة العربية بشكل الوسائل ادلتعددة الت ويرتطيرّكز يف 

العلوم " للصف العاشر( Directed Activities Rolated to Text/  ادلباشرة على النصوص
الدراسي اإلسالمية احلكومية الثانية ماديون للعام  عالية" بادلدرسة الامسةالطبيعية اخل

ٕٓٔٛ/ٕٓٔٚ.  
 
 تعريف المصطلحاتط. 

. و ىذا ىادن ادلصطالحات مرتبط بالبحث لتأكيحات ىي تعريف متعريف ادلصطل
 :الوسائل ادلتعددة التفاعليةتعريف ادلصطلحات عن 

يف التواصل والتفاعل بُت يستخدمها ادلعلم  ىي آلة ادلساعدة اليت ميوسائل التعل
وسائل المن  مركب ىيوسائل ادلتعددة التفاعلية . و الميادلعلمُت والطالب يف التعل

 ،الرسومات، والصوت، والرسوم ادلتحركة و ،النصوص و ،ادلختلفة مثل الصورلتعليمية ا
 اذبية واجلأكثر  يم ىيالتعل يفوسائل ادلتعددة التفاعلية ال فوائد غَتىا. و و ،الفيديو و
. و أي مكان وزمانيف م أن يتم يديكن التعل وقت التدريس،  وخيتصر  تفاعلية، وال
الوسائل ادلتعددة التفاعلية يف  ىذا البحث ىي تطّور يف اليتتفاعلية وسائل ادلتعددة الال

 Directed Activities/  األنشطة ادلباشرة على النصوص)  DARTتعليم اللغة العربية بشكل 

Rolated to Text ) .بالتصميم السهل و ادلفرّح 
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 تنظيم كتابة تقرير البحث . ي
 :سيكتوب البحث خبمس االبواب يعٌت

أسئلة خلفية البحث، و ب األّول يبحث ىف الدارسة ادلقّدمة الىت ربتوى على البا
البحث، و اىداف البحث، و فوائد البحث، و افًتاض البحث، و احتواء التطوير، و 

 البحوث السابقة، و تعريف ادلصطلحات، و تنظيم كتابة تقرير البحث.مواصفاة النتاج، 
شكل و  ،الوسائل ادلتعددة التفاعليةمن الباب الثاين يبحث ىف االطار النظرى 

DART  (األنشطة ادلباشرة على النصوص ،)تعليم اللغة العربية. و ،  أدويب فالش و 
، و نوع البحث، و  مدخل البحث، و الباب الثالث يبحث ىف منهج البحث

ع أنوا ، و اجملتمع و العّينة، و تصميم التجربة، و أسلوب التجربة، و اجراءات التطويرية
 .تنظيم كتابة تقرير البحث، و طريقة ربليل البيانات، و ادوات البحث، و البيانات

ادلوقع  و ،ادلدرسةصورة جانبية  و ،ادلدرسةتاريخ تأسيس الباب الرابع يبحث ىف 
، و ادلتعلمُتاحوال ادلدّرسُت، و أحوال ، و ادلدرسة يفالوسائل ادلوجودة اجلغرايف، و 

، و يف الوسائل ادلتعددة التفاعلية  DARTشكل ، و ة التفاعليةتصميم الوسائل ادلتعدد
 ، و ربليلها، و تنقيح النتاج عرض البيانات التجربة

 .االقًتاحات، و اخلالصةالباب اخلامس يبحث ىف 
 

 جملس الشيوخ
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 الباب الثانى
 اإلطار النظري  

 
 وسائل المتعددة التفاعلية .أ

 التصميمتعريف  .1
، ادلظهر ، واألسلوب ، والربنامجادلواصفات  صنعالتصميم ىو مرحلة 
قبل الذىاب إىل مرحلة التصميم أواًل نذىب إىل  .واالحتياجات ادلادية للربنامج

و  .مرحلة الَتَصوَِّر. و الَتَصوَِّر ىو مرحلة حتديد اذلدف و من ىو مستخدم الربنامج
باإلضافة  .لربنامج سوف يَ َتأَثَّر على شكل الربنامجاذلدف و من ىو مستخدم ا

غري  و ،التفاعلي و ،)العرض التقدمييالربنامج نوع الَتَصوَّر ُُيدِّد ، إىل ذلك
ستو   و أّما ىدف التصميم ىو إنشاء األسلوب و الربنامج على ادل ٔ(.ذلك

الكبري )ادلاكرو(، مثل الربامج و ادلناىج الدراسية. و أما على ادلستو  الصغري، 
و تصميم الشيء على األقل يتضّمن أربعة .التليمية  الوحدات م ويمثل التعل

 ٕ، منها:األرلال الرئيسية من النظرية والتطبيق
 يمالتعل نظمالتصميم  .أ

 و ،يتضمن خطوات التحليلالذي م ىو إجراء منظم ينظام التعلالتصميم 
م ىو إجراء ينظام التعلالتصميم و  .التقييم و ،التطبيق و ،التطوير و ،التصميم

أن كل خاصية العملية و  .ستقرارالذي خيتاج الدقة واإلتفاعلي ال طي واخل

                                                           
1
 .ٜ٘-ٜٗ،Membuat Media Pembelajaran dengan Adobe Flash CSٙإخوان ك، .  

2
 .٘-ٗ،  Inovasi Pendidikanداين درماوان، .  
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نظم اليف تصميم و  قب.شيء جيب أن يكون شاماًل ليعمل الوسيلة للمرا
 .تعتمد على العمليةالنتاج ثقة ألن . كالنتاجمهم   أن العملية يمالتعل

  تصميم الرسائل  .ب
مبادئ  ُيتوي و .لرسائليزّور شكل االتخطيط ل لئيتضمن تصميم الرسا

لتواصل بني ل الرسائلشكل ينظم ترمجة اليت  الفهم و ،اإلدراك و ،االىتمام
الرسائل على ( Fleming dan levie) اليف و فلمني تقيد .ادلستقبل ادلرسل و
احلركية  و ،العاطفية و ،أو الرموز اليت تعّدل السلوكيات ادلعرفية اإلشارة
 .النفسية

 يةميالتعل األسلوب .ج
م يف يالختيار أحداث التعلم أو التعل اتواصفادلاسًتاتيجية التعلم ىي 

 لقواعد يةميالتعلاألسلوب من  عنصرم نظرية أو يستخدم مصمِّ  .ةساالدر 
 و .ميالتعل بأحوال ية تستخدمميالتعلاألسلوب على وجو التحديد  .ميالتعل

نوع  و نوع ادلواد، و ،ميالتعل )أحوال دلختلفاتاية ميالتعلاألسلوب تطّبق 
 .التعّلم(

 بالخصائص الط .د
و  .مياليت تؤثر على فعالية عملية التعلالطالب خصائص الطالب ىي خلفية 

يف تُعتَقد ب أن ب اليت جتيبنّي خلفية الطالب ىو الىدف خصائص الط
 .التصميم

 تعريف وسائل التعليم .2
اليت تعين حرفيا "الوسط" أو "،medius"كلمة وسائل تأيت من كلمة التينية

 أو ادلوصل الرسالة من ادلرسل إىل "ادلوصل". يف اللغة العربية, وسائل ىي وسيط
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بأّن الوسائل التعليمية ىي وسيلة ماّدية إللقاء Briggs ير  و  .ادلستعلم الرسالة
 ٖمواّد الدراسي، كالكتب والفلم والفيديو وما أشبو ذلك.

أنو إذا مت فهم الوسائل بتقريبيّة  (Gerlach dan Ely)ير  "جريالخ و اعل" و 
يعين اإلنسان، و ادلادة، أو األحدث اليت حصل علي الطالب أن اإلكتساب 

و  وسيلة من مجع الوسائليف اللغة العربية كلمة  ادلعارف و ادلهارت و ادلوقف. و
والطالب  يستخدمها ادلعلم يف التواصل والتفاعل بني ادلعلم آلة ادلساعدة اليت ىي

  ٗ .مييف التعل
 فوائد و وظيفة وسائل التعليم .3

و ير  "أمحد سامل"، ىناك الفوائد الذي ميكن أن تشري هبا وسائل التعليم 
 ٘لتدريس، و ىي:

  ،أكثر اجلاذبية و التفاعلية .أ
 ب،يكرب اإلىتمام الطال .ب
 وحتسني فهم الطالب للمادة، .ج
 سهل تفسري البيانات،جيعل  .د
 يساعد تطوير فاستعمال اللغة. .ه

ادلعلومات من ادلصدر  و أما الوظيفة وسائل التعليم يف التعليم، ىو ُيمل
ادلستلم )الطالب(. و الطريقة ىي اإلجراءت دلساعدة الطالب يف  )ادلعلم( إىل

  ٙيبلغ غرض التعليم.تسلم وجهزت ادلعلومات ل
                                                           

 .ٙ(، ٕٓٔٓ، Press)جاكرتا: راجاواىل  Media Pendidikan. أريف سادميان،  ٖ

4
 .ٙ-ٖ، Media Pembelajaranد، ار أرشأزى. 

5
 .ٕٕ٘ ،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabيب ىرماوان، أس.  

6
 .ٛ(، ٕٙٔٓ)يغياكرتا: غاىف ميديا، Media Pembelajaranدرياينطو، .  
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 أقسام وسائل التعليم .4
عدة أقسم، و  ل، و أما تنقسم وسائل التعليم إىلىناك كثري من الوسائ

 ٚىي:
 ناألنسا وسائل التعليم مؤسس على .أ

 هتدف ىذه الوسائل أن تغيري موقف الطالب.
 الطبع وسائل التعليم مؤسس على .ب

الطبع، ىي ادلواد الطباعية، و  أن األكثر التعليم مؤسس على و من ادلعروف
 الكتاب, و اجملالت, و الصحف، و اجلريدة، و غريىا. 

 البصرية  وسائل التعليم مؤسس على .ج
و الرسوم البيانية و اخلرائط مثل الصوار، أن يكون الوسائل بشكل البصري 

 تبني العالقات بني العناصر يف ادلواد. اليت
 السمعية و البصرية وسائل التعليم مؤسس على .د

مثال على ىذه وسائل التعليم، ىي: الشرائح الصوتية, و األفالم الصوت، و 
 التلفزيون، و فيديو. 

 الكمبيوتر وسائل التعليم مؤسس على .ه
ل، وشكلت وسائل التعليم قائمة د تطورت الكمبيوتر مستندة إىل الوسائو ق
التكنولوجيا متكامل. و ادلتكامل ىو وسيلة إلنتاج و توزيع ادلواد التعليمية  على

لكمبيوتر. ا ع من وسائل التعليم اليت تشري علىمن خالل اجلمع بني عدة أنوا 
 وسائل التعليم متكامل. وسائل ادلتعددة ىي إحد 
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 .ٜٙ – ٕٛ ،Media Pembelajaranد، ار أرشأزى.  



 

ٔٙ 
 

 كيفية وسائل التعليم .5
ليعرف كيفية وسائل التعليم بشكل برامج جاىزة، ال بد عليها ألن تقديرىا. 
التقدير ىو أىم عملية يف صنع وسائل التعليم. بتقدير، نعرف كثرتو مساعدة 

 وسائل التعليم على جناحة و فعالية عملية التعليم.
ير لتقدير برامج جاىزة ، ادلعا(Walker dan Hess)ير  " والكري" و " ىيس" 

 8وسائل التعليم مؤسس على كيفية، تًتكب من ثالثة ادلعاير، من بني ذلك:
كيفية من ادلواد و الغرض، منهم: السداد، و األمهية، و الكمال، و التوازون،  .أ

 و اإلىتمام، و ادلناسبة بني الطالب.
صة لتعلم، و يعطي مساعدة لتعلم، و  كيفية من إلرشادات، منهم: يعطي فر  .ب

كيفية يف يعطي دافع، و ادلرونة إرشادهتن و كيفية اإلجتماعى التفاعل 
إرشادتو، و كيفية اإلختبار و تقديره، و يعطي األثر للطالب، و ُيمل ألستاذه 

 و طالبو.
كيفية من الصناعي، منهم: القراءة، و سهل فاستعمالو، و كيفية ادلظاىر، و   .ج

 ة يف تنفيد األجوبة، و كيفية يف إلدارة برامج.كيفي
 وسائل ادلتعددة التفاعلية .6

لة احلسب  وسائل كمبيوتر. ليس الكمبيوتر آمبعين وسائل ادلتعددة التفاعلية
العادة، ولكن "الة التفكر". باإلكتشاف تيكنولوجي مشغل، لو قدرة ليجهز كل 

الكلت، و الصوت، و الصورة  من رموز اللغة لتهيج، كمثل الرقم، و احلرف، و
 الثابتة، و الصورة ادلتحركة، و غريىا. 
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 .Ibid، ٕٜٔ – ٕٕٓ. 
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ادلختلفة مثل التعليمية وسائل المن  مركب ىيوسائل ادلتعددة التفاعلية و ال
 و ،الفيديو و ،الرسومات، والصوت، والرسوم ادلتحركة و ،النصوص و ،الصور
و قال "أزىر  9طالب.لإىل ا ها ادلعلم لنقل الرسالة أو ادلادةيستخدم وغريىا. 

حلواس، مثل اتستطيع أن تورط كل من  وسائل ادلتعددة التفاعليةأرشاد" أن 
 السمعي، و البصري، و اليد، و هبذا ورطا ميكن سهل ليفهم ادلعلومات.

ة و وسائل قسمني، يعين: وسائل ادلتعددة اخلطي إىلتنقسم وسائل ادلتعددة 
ادلتعددة التفعلية. وسائل ادلتعددة اخلطية ىي وسائل ادلتعددة اليت ال يكمل بااللة 
لرقبة اليت تشغيلها ادلستخدم. تشغيل وسائل ادلتعددة بشكل تسليلي، مثال من 
ىذه الوسائل يعين التلفزيون واألفالم. و وسائل ادلتعددة التفاعلية ىي وسائل 

قبة اليت يستطيع تشغيلها من قبل ادلستخدم، و ميكن ادلتعددة يكمل بااللة لر 
مع ىذه وسائل ادلتعددة  10للمستخدم اختيار ما ىو ادلطلوب دلزيد من ادلعلجة.

التفاعلية سوف أن يتعلم الطالب وفقا لوتريهتا، حبيث الطالب الذين جيدة 
الذين أقل ذكاء. و من ىذه وسائل يعين  اإلنتهاء يف وقت أقصر من الطالب

التعليم التفاعلية، والتطبيقات، واأللعب، والقواميس التفاعلية، والتعليم مبساعدة 
 احلاسوب، وعرض وتسجيل واألصوات اللعب، وخلق الرسم ادلتحركة وغري ذلك.

 أشكال وسائل ادلتعددة التفاعلية .7
ن أن نقسمها علي مخسة فيمك لتعليم، أما شكل وسائل ادلتعددة التفاعلية

 أشكال:
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  .ٙ٘-٘٘،  Inovasi Pendidikanداين درماوان، . 

10
 .ٜٙ، Media Pembelajaranدرياينطو، .  
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 برامج التعليم اخلصوصي .أ
 ، وصغرية تعليمي بتقدمي ادلعلومات يف وحداةو ىنا يقوم الربنامج ال

فالربامج التعلمية يف ىذه احلالة تكون ، يف كل منها  سؤال عند تلك الوحدةال
يمي ىنا معدة لتعليم عن طريق الوسائل ادلتعددة، حيث يقوم الربنامج التعل

مقام ادلعلم فيحصل التفاعل بني الطالب و ادلعلم. و ىذا برامج مساعدة يف 
و بررلة تعليم اللغة العربية لغري تعليم اللغة العربية مثل بررلة العربية للجمع، 

 ناتقني هبا، و بررلة أخر  سلصصة لتعليم اللغة العربية.
 برامج اللعب .ب

لك الربامج تعلمية إذا كانت برامج اللعب فمن ادلمكن أن تصبح ت
و علي ادلعلمني أن ادلهارة اليت يراد التدريب عليها ذات صيلة هبدف تعليمي، 

يضعوا يف أذىاهنم اذلدف أوال من برامج اللعب. حيث تصميم تلك الربامج 
 .و ادلفردات للعب و ميكن اإلستفادة منها لتعليم احلروف و األصوات

 برامج التعليم التظاىر .ج
وم برامج التعليم التظاىر كعملية اليت تقع يف العامل. و ادلثال من ىذا يق

 علىبرامج التعليم التظاىر ىو تظاىر الطيارة، يشري سعي صغري، و غري ذلك. 
 األساس يعطي ىذا الربامج اخلربة من العامل الذي لو أثر.

 برامج التعليم التجربة .د
أنشطة التجربة.  ولكن يظهر إىلج التعليم التظاىر، ىذا الربامج كالربام

مثل جتربة يف معمل علم احلياة، أو الكيميا. يستعد ىذا الربامج اآللة و ادلادة، 
 مث جيرب ادلستخدم.
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 برامج التعليم التدريب .ه
من ادلمكن أن يدرب ادلستخدمي، حىت لو ادلهارة برامج التعليم التدريب ف

فكل  سللة بدون نظام. حىتكومبيوتري األالفكرة. إستعد ال أو يقوي على
 11يستعمل فيتبدل األسللة.

 أىداف وسائل ادلتعددة التفاعلية .8
"دريانطو" التعليم باستخدام وسائل ادلتعددة التفاعلية إنتشر بوجود  ير 

ادلسألة اليت يظهر فالستعمال التكنولوجي يف عملية التعليم و ادلالل، و نقيص 
 يدافع التعلم لطالب.ادلوصالت ادلواد يف الفصل الذي 

 12و أما األحداف وسائل ادلتعددة التفاعلية يف التعليم ىي:
منفعة يف التعليم باستحدام وسائل ادلتعددة التفاعلية تكون احلال عن ادلسألة  .أ

 لرتفاع كيفية التعليم يف الفصول
التفاعلية أن الغرض لسهولة عملية التعليم, و تعليم باستحدام وسائل ادلتعددة  .ب

 تنبيت اإلبكاري و التجديد ادلعلم يف تصميم التعليم.
تطوير وسائل ادلتعددة التفاعلية تنفع لعملية التعليم يف الفصل ليبدل أو ليكمل  .ج

 يف التعليم التقليدية.
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يف تعليم اللغة العربية منهج الدراسي  ٛإىدنا أسوة النساء، "تطوير وسائل التعليم مكروميديا فالش  . 
"، ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓلصف اخلامس "عمر" بادلدرسة األبتدائية اإلسالمية الوحدة "دار الفالح" فونوروغو السنة الدراسية 

   (.ٕٙٔٓلمي، اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو،)حبث الع

12
 .ٕٛ، Media Pembelajaranدرياينطو، .  
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  (adobe flash 6)   6أدوبي فالش .ب
   ٙأدويب فالشتعريف  .1

(، و ىو نتاج sofwareبرامج جاىزة )ىو (adobe flash 6)   ٙأدويب فالشو 
كثر من برامج جاىزة اليت تنفع لتبين التعليم بوسائل ادلتعددة،  ."أدويب سيستم"

أفضل باستخدام كيفية برامج جاىزة و مبساعدة تعيني كمبيوتري. من بني برامج 
و تستعمل لتبين الصور  يف إندوسيا ٜٜٗٔجاىزة اليت قد عائلية من السنة 

 مكروميديا فالش.  يسمى أدويب فالش. و يف السابقة أدويب فالشادلتحركة ىي 
أدويب  و ".٘ىو تطوير اإلصدارات السابقة "أدويب فالش   ٙو أدويب فالش

و يستطيع أن ُيستخَدم إلنشاء الرسوم ادلتحركة، و األقراص التفاعلية، فالش
ألفالم، و األلعاب، و الوساعل ادلتعددة التفاعلية، و ا الفيديو، و الصور ناقالت،

من برنامج لصنع الصور ادلتحركة الذي قادرا  ىو إحد  أدويب فالشو  .وغريىا
بالنسبة إيل برنامج األخر يف حالة مقياس  أدويب فالشجدا. ىذا مثبت بدليل أن 

ن برنامج ملف و أصغر الصور ادلتحركة. لذلك، أكثر الصور ادلتحركة اليت حتصل م
 ٖٔتستعمل لصنع قرص مدمج اليت تفعلي. أدويب فالش
 ادلتحرك لصنعم استساعد الر  ادلالمح ادلتنوعة اليت يستعدّ  ٙ أدويب فالشو 

 (iOs)ل التطبيقات  يتطّورأن  ستطيعوي اجلذاب، و بشديد السهلالرسوم ادلتحركة 
جيعل النصوص و الصورة بآثار ثالثة  يستطيع أن ٙ أدويب فالش و. (android) و

 ٗٔ.أبعاد
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 .ٕٖٕ،  Inovasi Pendidikanداين درماوان، .  

14
 .ٔ،Membuat Media Pembelajaran dengan Adobe Flash CSٙ. إخوان ك،  
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 ٙ أدويب فالشصر عنا .2
ذلا عناصر لصنع الصور ادلتحركة، و فيديو، و الوسائل التعليمية و  ٙ أدويب فالش

 15األفالم، من بني ذلك:
( ىو الكتاب، Movie Flash. إذا تعرب فيلم فالش )(Timeline)اجلدول الزماين  .أ

لكل موقف دتثيلي  اجلدول الزماين يعين جدول التفاعلي من دخلها.
(Adegan( كالباب، و لكل ىيكل )Frame( كالصفحة، و أما طبقة )Layer  )

 كاكومة من الكتب.
  مكان للعمل يف صناع الصور ادلتحركة.(. ادلسرح يعينStageادلسرح ) .ب
(. فيو فرقة من خدمية لصناع و اختار شحنة يف Toolbarشريط األدوات ) .ج

 اجلدول الزماين و ادلسرح.
(. إحدي من عناصر فالش الذي يستعمل لريتب Color Windowنافدة ألوان ) .د

 أللوان يف شيئ مدرك باحلواش الذي يصنع.
( يف Actionscriptن )صفحة لكتابة أكش(. يعين Action Frameإطار العمل ) .ه

 فالش. أكسن لزمام شيئ مدرك باحلواش الذي يريد. 
(. يعين عنصر لريتب شيئ مدرك باحلواش الذي Propertiesاخلصائص ) .و

 يصنع.
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 .Ibid، 2-22.  
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   ٙ أدويب فالشمزايا  .3
 16بعض ادلميزات ال دتلكها برنامج األخري، و منها: ٙ أدويب فالش

 مقياس ملفو صغري. .أ
 لو جهة التفاعلية. .ب
 تطاعة مربمج يف صناع برامج يف فالش.ال ُيتج إس .ج
 يستطيع يف صنع الصوار ادلتحركة. .د
 يستطيع يف صنع شيئ زائف. .ه
 يستطيع يف صنع اللعبة. .و
 يستطيع يف صنع برامج. .ز
 يستطيع يف صنعإعالن. .ح
 سهل يف صنع الصور ادلتحركة. .ط
 و يستطيع تكوين مع برامج األخر. .ي

 
 ألنشطة المباشرة على النصوص( ا) DARTشكل  .ب

 (األنشطة ادلباشرة على النصوص) DARTتعريف  .1
DART أو تذكر(Directed Activities Rolated to Texts/ األنشطة ادلباشرة على
 األنشطة اليت تتصل مباشرة إىل النص أو اخلطاب.ىي العملية أو (، النصوص
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 Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Adobe Flashإردين ليس ترينطا، . 

Profesional CS6 dengan Memperhatikan Fungsi Kognitif Rigorous Mathematical Thinking (Rmt) pada 

Materi Melukis Segitiga

(3878http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/mathedunesa/article/view/( أبريل ٕٔ التارخ، ادلأخوذة
ٕٖٓٔ. 

 

http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/mathedunesa/article/view/3878
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جتعل فهم النص و  لتزيدمفيدة DART اإلعمار وحتليل. من شكلDARTتتكون 
  ىناك DART/ النشاطالعملية أو باستخدام ىذا و  النص. الفهم عن ريكثالطالب  
زيادة التفكري مهارة القراءة و مهارة الكتابة، و  زيادة منها:من ادلزايا،  كثري

 17الشديد, و ال ختتاج األدوات الغايل, و غريىا.
DART ة. أي التفاعلي ادلتعددةوسائل  أن جتَعلكن دتم اللغة العربية ييف تعل
وسائل تطبيق أما .وDARTبشكل  م اللغة العربيةييف تعلة التفاعلي ادلتعددةوسائل 
مادة  يعطي ادلدرس الطالب DARTبشكل  م اللغة العربيةييف تعلة التفاعلي ادلتعددة

وسائل ة، مث الطالب يتعلمون مادة التعليم يف التفاعلي ادلتعددةوسائل التعليم يف 
ة، التفاعلي ادلتعددةوسائل  يفDARTة و جييبون األسلالت بشكل التفاعلي ادلتعددة

 تإذا كانو بعد ذلك  ،إجابًة عن جواب الطالب ةالتفاعلي ادلتعددةوسائل قوم ست
 جواب تإذا كانولكن  ،األسللة بعدىاتنتقل إىل ف ةالصحيح الطالب جواب
ذلك األسللة. و يستطيع الطالب أن يلعبون األلعب  يف فتثبت اخلطلات الطالب

 ة.التفاعلي تعددةادلوسائل التعليمي يف 
م اللغة يتعلن يف ألة التفاعلي ادلتعددةوسائل يف  DART الباحثستخدم ي
 الباحث يبتكر أن جيمعحىت جييدون كثريا من النص,  الطالب ىال بد عل العربية
 وفهمة ليسّهل الطالَب أن يالتفاعلي ادلتعددةوسائل  مع DART شكلبني 

 بيقتط تعليم اللغة العربية. و آخر أن و يزيد رغبة الطالب يف النصوص العربية

                                                           
DART dalam Pembelajaran IPA، ففا كوماال ساري. 17

)https://dokumen.tips/documents/dartspoppy.html(، ٕ٘ٔٓأغسطس  ٙ ادلأخوذة التارخ . 

https://dokumen.tips/documents/dartspoppy.html
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للموضوع أو  الكاملفهم الكن أن تعطي الطالب على دت ةالتفاعلي ادلتعددةوسائل 
 يتعلموهنا.ادلواد اليت 

 DARTأنواع  .2
DART :ٛٔنوعان   

 اإلعمار بشكلDART .أ
 (Text Completion)ل النصيتكم (1

أو القصة غري كامل/مفيدة  النص الطالبل كمّ يىو  ل النصيتكم
  .يف مهارة الكتابةأو القصة الكامل/ادلفيدة. و ىذا  النصلتكون 
أَنَا طَاِلب يف ال َمْدَرَسة ال ُمتَ َوسِّطَة اإِلْساَلِميَّة. ..... ِمَن الن َّْوم يف ادلثال: 

ال َمْسِجد مَجَاَعًة. الساَعِة الرَّاِبَعِة َصَباًحا. مُثَّ أَتَ َوضَّأ َو ..... الصُّْبح يف 
ْكَتب َأْو ..... بَ ْعَض الدُُّرْوس. َو 

َ
َوبَ ْعَد الصَّالَة ..... الُقْرآن يف ُغْرَفِة ادل

َْطَبِخ. مُثَّ أَْذَىب ِإىَل 
بَ ْعَد َذِلَك ...... الِباَلَط بِادلِْكَنَسة و ..... اُمِّي يف ادل

مُثَّ ..... َمالَِبس ال َمْدَرَسة  احَلمَّام َو..... اأَلْسَنان بِالُفْرَشة َو.....،
 بِادلِْكَواة. ..... ِإىَل ال َمْدَرَسة بَ ْعَد تَ َناُوِل الُفطُْور.

 (Diagram Completionإدتام الصورة ) (2
الصورة غري كاملة لتكون الصورة  الطالب إدتام الصورة ىو يتمّ 

 الكاملة.
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الصورة غري كاملة، مث  ون او يتّمونرمسي الطالب ادلثال: 
 يًتجم الطالب ادلفردات إيل اللغة العربية.

 (Table Completion)يل اجلدوال تكم (3
اجلدوال غري كامل/مفيدة ليكون ل كمّ ياجلدوال ىو  ل ايتكم

 اجلدوال الكامل/ادلفيدة. 

 ادلثال:

 
 
 
 
 
 
 

 (Completion Activities with disordered textترتيب اجلملة ) (4
 الالب اجلملة غري مفيدة لتكون اجلملة ادلفيدة. يرّتب

 ! الخط تحته الَِّتي الِعَبارَات ِمنَ  ِاب ِتَداء   الِعَبارات رَتِّب    ادلثال:

   ُعْثَمان اأُلْسَتاذ ىَذا  –  ُمَدرِّس ُىوَ   -  الَعَربِيَّة اللَُّغة يَُدرِّسُ  ُىوَ 
  ُمَدرِّسة ِىيَ  - اإِلْساَلم تَارِْيخَ  ُتَدرِّس ِىيَ  –  َخِدجْيَة اأُلْسَتاَذة وىِذهِ 

 Isim إسم

berdasarkan 

jenisnya 

Isim 

berdasrkan 

jumlahnya 

Isim 

berdasarkan 

umum atau 

khususnya 

 َمْعرِفة ُم ْف َردٌ  ُم ذَّك   ر الطَاِلبُ 

 .... .... .... مدَرَسة

 .... .... .... ُم ْس لِ َم ات



 

ٕٙ 
 

 َس   يَّارَة-ادل    َْدَرَسة أَْم   نِ  َعلَ   ى-َيُس   ْو  ُى   وَ  –بَ    وَّاب ى   َذا–ُُيَ   اِف  ُى   وَ –َس   اِئق وى   َذا
  ادل َْدَرَسة

 (Diagram cut and pasteإقطع و وضع الصورة ) (5
 يعَمر الطالب أن يقطعو الصورة مث يضعها مبناسب األمر /األسللة.

 ضع ىذه الصورة من اإلسم أو الفعل ادلثال:

 
     فعل

     إسم

 (Scramble)نظام الاحلرف دون  (6
الطالب يعَطي احلرف دون نظام، مث يعمر الطالب أن يألفون 

 الكلمة ادلفيدة.
 ادلثال:

 

 

 

 
 
 

Soal Huruf acak Jawaban 

Profesi yang 

menyembuhkan 

orang sakit 

 .... ط-ب-ي-ب

Alat yang digunakan 

untuk menulis م- -ل  .... 
Tempat untuk 

beribadah umat islam ج-س-م-د  .... 
Dia (LK) sedang 

menyapu ن-س-ي-ك  .... 
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 حتليل بشكل .ب
 (Underlining)إعطاء اخلط  (1

يعمر الطالب أن يقرئو النص مث يعطون اخلط علي اجلملة او 
الكلمة األمهية. و يستطيع الطالب أن يتطورون او يبسطون ذالك 

 ية.اجلملة او الكلمة األمه
 (Labelling abellingإعطاء البطقة ) (2

ما عنده ن البطقة الصورة او كل شيئ الذي يعمر الطالب أن يعطو 
 البطقة.

 ادلثال: اخًت ادلفردة الصحيحة مث ضع حتت الصورة الصحيحة.

 

 )...(    )...(   )...(    )...(    )...(    )...(   )...( 

 يستحم-استحم يكتب-كتب يصلي-صلي

يكنس-كنس يركب-ركب يستيق -استيق    

 (Segmentingاإلنفصل ) (3
 ينفصل الطالب مجلة النص علي مجلة اإلمسية او مجلة الفعلية. 

َهاَفالَُّحون ِاىَل اْلَمَزارِِع ُكلَّ يَ ْوٍم َيْذَىُب الادلثال:  ، َويَ ْزَرُعون ْاأَلُرزَّ ِفي ْ
هَ  ُعون ِفي ْ ، ُمتَ نَ وَِّعةَ ا اْلَبَضاِئَع الْ َوالتُّجَّاُر َيْذَىُبون ُكلَّ يَ ْوٍم ِاىَل السُّْوِ  َويَِبي ْ

اجلَْرَاِئِد  ْونَ َها يف َوَيْكُتب ُ  اِفَعةِ َوالَصَحِفيُ ْوَن يَ ْبَحثُ ْوَن َعِن ْاأَلْخَباِر النَّ 
 .َواْلَمَجالَّتِ 
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 الجملةالفعلية الجملةاإلسمية

َوالتُّجَّاُر َيْذَىُبون ُكلَّ يَ ْوٍم ِاىَل 
 السُّْو ِ 

َفالَُّحون ِاىَل اْلَمَزارِِع  َيْذَىُب ال
 لَّ يَ ْومٍ كُ 

.... .... 
 (Tabulatorاجعل البني الًتتيب ) (4

 يعطي الطالب البني غري الًتتيب مث الطالب يعَمر لريتبون البني.
َأْستَ ْيِقُ  ِمَن الن َّْوم يف الساَعِة الرَّاِبَعِة َصَباًحا. مُثَّ أَتَ َوضَّأ َو ُأَصلِّي ادلثال: 

. َوبَ ْعَد الصَّاَلة أَق ْرَأُ و النصف الرَّاِبَعةِ  يف الساَعةِ  الصُّْبح يف ال َمْسِجد
ْكَتب َأْو أَُذاِكُر بَ ْعَض الدُُّرْوس

َ
اخلامسة و  الساَعةِ حيت  الُقْرآن يف ُغْرَفِة ادل

َْطَبِخ. مُثَّ الربع
. َو بَ ْعَد َذِلَك َأْكُنُس الِباَلَط بِادلِْكَنَسة و اَُساِعُد اُمِّي يف ادل

ام َوأَُنظُِّف اأَلْسَنان بِالُفْرَشة َوَأْسَتِحمُّ، مُثَّ َأْكِوي َمالَِبس أَْذَىب ِإىَل احَلمَّ 
. أَْذَىُب ِإىَل ال َمْدَرَسة بَ ْعَد السادسة إال الربع يف الساَعةِ  ال َمْدَرَسة بِادلِْكَواة
 .السادسة و النصف يف الساَعةِ  تَ َناُوِل الُفطُْور

Nama Kegiatan Jam  

 َصَباًحا الساَعة الرَّاِبَعة  الن َّْوم َأْستَ ْيِقُ  ِمنَ 
 الساَعة الرَّاِبَعة و النصف ُأَصلِّي الصُّْبح يف ال َمْسِجد

.... .... 
 (Question)اجعل األسللة  (5
 (Summary)اجعل اخلالصة  (6
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 تعليم اللغة العربية .د
 زلاولة و التعليم ٜٔمن التفاعل بالبيلة. ةعملية تغيري السلوك االفرادي م ىوالتعل

التقريبة لتحقيق أىداف  الطريقة و و األسلوبلتجعل الطالب أن يتعلمون ب ادلعلم
اللغة ىى نظام و  ٕٔ .ة للتعبري عن غرضهااللغة ىي صوت لغة طرحتها دول ٕٓالتعليم.

اعتباطى لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار وادلشاعر بني أعضاء مجاعة لغوية 
 متجانسة. ويربز ىذا التعريف النقاط األتية:

 لغة نظام، إن اللغة ليست فوضية بل لتنظيمات زلدودة.ال .1
نظام اللغة اعتباطى، النظام الذ  تبديو لغة ما ليس منطقيا وال خيضع لتربيرات.  .2

 فهو أساساً نظام اعتباطى.
اللغة أساسًا صوتية، فلقد تكلم اإلنسان اللغة قبل أن يكتبها. كما أن الطفل  .3

 بها.يتكلم اللغة قبل أن يستطيع كت
 اللغة رموز، فا الكلمات رموز دلا تدل عليو، وليست ما تدل عليو. .4
 ٕٕوظيفة اللغة نقل األفكار وادلشاعر، وليس نقل األفكار فقط. .5

و اللغة العربية  ٖٕأغرضهم. اليت يعرب هبا العرب عن كلماتو اللغة العربية ىي  
 تدريس يف ادلدارس يف إندونسيا. إحد  اللغات األجنبية اليت مت تضمينها يف ادلواد اليت

وقد وصلت إلينا بطريقة النقل. وحفظها لنا القرآن الكرمي و احاديث الشريفة و ما رواه 

                                                           
 .ٖٚ(، ٜٜ٘ٔ)جاكرتا: بومي أكسارا،  Kurikulum dan Pembelajaranر مهلك، عم. 19

  .ٕٖ ،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabيب ىرماوان، أس. 20

)جاكارتا: راجا غرافيندو فرسادا،  Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktifزواحلنان، . ٕٔ
ٕٓٔٗ ،)ٕ. 

 .ٙٔ-٘ٔ(، ٕٓٓٓ)عمان: دار الفالح،  أساليب تدريس اللغة العربيةزلمد على احلوىل، . ٕٕ

 . ٚ. مصطفى الغاليني، جامع الدروس العربية،  ٖٕ
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ومنظومهم. و اللغة العربية تكون احد  آالت اإلتصاالت الثقات من منثور العرب 
العادلية. و مع ذلك فإن تعليمها سلتاج لكل الناس، خاصة لقوم اإلسالم. و تعليم اللغة 

 العربية دراسة عن شيئ كبري، ألنو مصدر ادلعرفة باستخدام اللغة العربية.  
 و ،الكالم و ،اإلستماع ىي، و هارات اللغويةادل اللغة العربية لتبليغ إىلتعليم و 
بالطريقة ادلتنوعة طالب لل اللغوية هاراتادل ينبغى علي ادلعلم أن يُعّلم الكتابة. و ،القراءة

 ، منها:لطالبتعلم اللغة العربية لديها غرض تطوير لو و ادلختلفة حىت يفهم فهما. 
 مهارة اإلستماع، الكالم، القرأة، و الكتابة جبّيد. .1
عة من اللغة والسياقية، حبيث للطالب تفسري زلتويات سلتلفة من معرفة متنو  .2

 .النص الشفوي والكتايب واالستجابة يف شكل أنشطة متنوعة وتفاعلية
معرفة أمناط اجلملة اليت يستخدمها لبناء النص ادلختلفة وتكون قادرة على   .3

 .تطبيقها يف شكل الشفهي الكتاب
لقادرة على ربطها باجلوانب االجتماعية معرفة عدد من النص ادلتنوعة وا .4

 والشخصية.
القدرة على تفسري زلتويات سلتلفة أشكال النص ادلكتوب والرد يف شكل   .5

 أنشطة متنوعة وتفاعلية، و تفريح.
 مهارة القراءة الكتب اخليالية والكتب القصصية البسيطة تقدمي القّصة.  .6
إلبداعي ليعري ادلعلومات، والتعبري عن مهارة الكتابة أشكال سلتلفة من النص ا .7

 األفكار وادلشاعر.
 ٕٗ.القدرة على مناقشة وحتليل النص .8

  

                                                           
 Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi danعبد احلميد و اخرون،   ٕٗ

Media  ،يوغياكارتا: اجلامعة اإلسالمية احلكومية(ٕٓٓٛ ،)ٔ٘ٛ-ٜٔ٘. 
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 

 مدخل البحث .أ
 ىوالبحث ك التطوير  .(R and D) البحث مبدخل البحث ك التطويراستخدـ ىذا 

كاف البحث التطويرم  1حبث مستخدـ حلصوؿ على اإلنتاجات ادلعينة، كجتربة فعاليتها.
على اإلنتاجات كما ادلاّدة، ك الوسائل التعليمية، ك اآللة، ك  زلاكلة لتطوير ك حصوؿ

بورغ ك  ك يرل ٕاألساليب التعليمية. كأهنا يستخدـ حلل ادلشكالت التعليمية يف الفصل.
اإلنتاجات. لبحث التطويرّم ىو خطوات لتطوير ك تنقيح ، ا(Borg and Gall) غاؿّ 

بناء  اإلنتاجاتر بدأت خطوات البحث التطويرّم ببحث اإلنتاجات ادلتقّدمة، ك تطوي
 3 .بعدىا تنقيح نتائج البحث، ك جتربة اإلنتاجات ثّ  على

الوسائل ادلتعددة التفاعلية يف تعليم اللغة كامنا يف ىذا البحث، يستخدـ لتطوير 
 Directed Activities Rolated to/  األنشطة ادلباشرة على النصوص)  DARTالعربية بشكل 

Text) . 
 التطويرنوع  .ب

 Borg and) بورغ ك غاؿو يستخدـ ىذا البحث بنوع من أنواع البحث كالتطويرم، فه

Gall .) 

                                                           
 (،ٕ٘ٔٓبندكنج: الفابيتا، ) Metode Penelitian  (Kualitatif, Kuantitatif, dan RnD )، سوغييونو.  ٔ

ٕٜٚ . 

2
  .xii، (ٕٗٔٓ)يوغياكارتا: غراىا إدلو، Model Penelitian Pengembangan ، ك أصدقاءتيجو  مدامإ  .

نجانا، )جاكرتا: كي Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan، فوناجى سيتياسارل ٖ
ٕٖٓٔ ،)ٕٕٕ -ٕٕٖ. 
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 اجراءات التطويرية .ج
  4تقّدـ البحث على عشر اخلطوات، منها:

 البحث ك مجع البيانات .1
  مبا فيو دراسة مطبوعات كمراقبة الفصل

 ختطيط .2
 دركس، كالتجربة يف ادلقياس احملددة.  يشتمل على تعيني األىداؼ، تعقيد ال

 تطوير النتاج األّكؿ  .3
 يشتمل فيو استعداد مواد الدراسي، الكتاب، ك جتهيزات النتيجة.

 التجربة التحديدة .4
 .ك كسائلو ىي اكراؽ ادلراقبة، ك كتيب ادلقابلة بطال( الٕٔ-ٙجتربة النتاج لػ)

 تنقيح النتاج .5
 التجربة ادلعتدلة .6

 .كسائلو ىي اكراؽ ادلراقبة، ك كتيب ادلقابلة، البالط (ٓٓٔ-ٖٓالنتاج لػ)جتربة 
 تنقيح النتاج .7
 التجربة الواسعة يف ادليداف .8

بتقومي نوعّي ليقارف بني نتائج ك اىدافو، ك  بالطال (ٕٓٓ-ٓٗجتربة النتاج لػ)
 بتقومي كمّي ليقارف بني نتائج إختبار اّكيّل ك بعد جتربة.

 تاج االخرتنقيح الن .9
 نشر ك تطبيق النتاج بالندكة اك رلّلة علمّية. .11

                                                           
4
  .Model Penelitian Pengembangan ، 7 ،ك أصدقاءتيجو  مدامإ .  
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 مبا فيو دراسة مطبوعات كمراقبة الفصل-البحث ك مجع البيانات
   

   ختطيط
   

ىداؼ، ك ألج، ك اوذ نمال  تطوير
 األنشطة

   
ج النتاجمنوذ  تطوير    
   

 تنقيح االّكؿ  التجربة االكىل
   

ةيح الثانيتنق  التجربة الثانية  
   

جتطبيق النموذ   تنقيح االخري  
   
  تطبيقو ك نشرة النتاج  

 
 5التطوير خطوات ٔ.ٖالصورة 

                                                           
5
(، ٕٗٔٓ)بندكنج: الفابيتا،   Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikanأندنج ملياتبننجسة،.  

ٔٙ٘. 
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 أسلوب التجربة .د
 تصميم التجربة .1

ىو ليعرؼ فّعالّية النتاج. معيار النتاج اجلّيد ىو معيار التعليم  اذلدؼ من ىذه التجربة
( جتربة اخلبري اللغوّم لتأكد ٔك معيار التمثيل. كاف خطوة التجربة ثالثة اخلطوات، )

( جتربة ٖ( التجربة احملّدد اىل الفرقة الصغرية كمستعميل النتاج، )ٕك لتقّيم النتاج، )
ك جتربة ادليداف يف ىذا البحث اىل   .انفار ٕٓٓ-ٓٗو ادليداف اىل الفرقة الكبرية حن

 انفار. ٓٗ-ٕ٘فرقة الكبرية حنو 
 عّينةالو  المجتمع .2

 اجملتمع  .أ 
صف العاشر "العلـو الطبيعية " بادلدرسة ال يفطالب الىذا البحث ىو  اجملتمع يف

 .ٕٚٔٓ/ٕٛٔٓاإلسالمية احلكومية الثانية ماديوف للعاـ الدراسي  عاليةال
 عّينةال .ب 

صف ال يفطالب أك ال من الطالب انفار ٓٗ-ٕ٘عيّنة من ىذا البحث ىي ال
اإلسالمية احلكومية الثانية  عالية" بادلدرسة ال األكىل العاشر "العلـو الطبيعية
 .ٕٚٔٓ/ٕٛٔٓماديوف للعاـ الدراسي 

 نوع البيانات .3
يعين البيانات الكمية إف أنواع البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي كصفية كمية، 

. كأّما بيانات الكمّي من األستبيافكالبيانات الكيفية. كانت البيانات الكمية لتعيني 
  .حتصيل البيانات الكيفية من ملحوظات ادلقابلة كادلالحظة
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 البيانات أسلوب جمع .4
البيانات.  مجعاحدل انشطة البحث ىي تعيني نظاـ ليقّدر متغرّي البحث ك ادكات 

 أسلوب مجعالبيانات. ك  مجعاج ىذا البحث اىل ادكات البحث ليقّدر مغرّي احت
 البيانات يف ىذا البحث ىي:

 الفحص .أ 
ك معرفتهم، ك ذكائهم، ك  ،ليقيس ادلهارة الطالب الفحص ىو رلموعة األسئلة

ك ادكاتو ىو رلموع األسئلة بادلّواد ىواية الطالب ك ادلعرض، ك ادلهنة  .موىبتهم
استخدـ ىذا الفحص للوقوؼ على ادلقارنة بني نتائج ادلتعلم يف . ك ةك احليا

يف  بعد استخدامها كالوسائل ادلتعددة التفاعلية تعليم اللغة العربية قبل استخداـ 
الفحص القبلي يعين  . استخدـ الفحص يف ىذا البحث ىوتعليم اللغة العربية

ليم اللغة العربية بشكل الوسائل ادلتعددة التفاعلية يف تعالفحص يعطي قبل 
DART  الوسائل ادلتعددة الفحص البعدم يعين الفحص يعطي بعد استخداـ  ك

ك ادكاتو ىو رلموع األسئلة  .  DARTالتفاعلية يف تعليم اللغة العربية بشكل 
 سِ اجنك أربعة أ بادلّواد "ادلهنة ك احلية" تًتكب على ثالث ك عشرين األسئلة.

 6، منها:األسئلة
I.  األسئلة( ٛ)   مناسب ادلفردات 

II. األسئلة( ٘)            اكماؿ اجلملة 
III.  األسئلة( ٘)    صحيح ك خطأ 
IV. (األسئلة ٘)    إجابة األسئلة 

                                                           
6
 يف ملحق ىذا البحث. RI/W/9-III/2118/15: سباؾ الفحصر اىل نسخة انظ.  
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 7غري الفحص .ب 
 المقابلة (1

ؿ ادلهّمة ىف البحث العلمّي. نتناك  عملّية اإلّتصالة احدلادلقابلة ىي 
البيانات العميقة هبذه الطريقة، ألّف نستطيع اف نكشف فكرة الراكيّوف اك 

 ة.ادلنظم غري ادلقابلةة ك ادلنظمادلقابلة ك ادلقابلة نوعاف:  رأيهم عن الشيء.
م األسئلة. ك ة ىي إذا كاف الباحث قد عرؼ البيانات ك ينظّ ادلنظمادلقابلة 

ة ىي إذا كاف الباحث مل يعرؼ البيانات ك الباحث مل ادلنظم غري ادلقابلةأما 
ك ة ليقابل الطالب. ادلنظمادلقابلة ك يستخدـ الباحث ينّظم األسئلة. 

 يف ىذاك  ة ليقابل معلم اللغة العربية.ادلنظم غري ادلقابلةيستخدـ الباحث 
الوسائل رأم الطالب عن  ليصفىي  األخرم البحث، من اىداؼ ادلقابلة

 األسئلة ىف التجربة الفرديّة ك الفرقتّية ك ادليداف. ك من ادلتعددة التفاعلية
 :ىي ادلقابلة إرشاد

 ؟الوسائل ىذه ىف كتابة كيف (أ 
 ؟الوسائل ىذه عن تصميم كيف (ب 
 ؟الوسائل ىذه ىف مواد كيف (ج 

 (Observation) المراقبة (2
ة استيفاء البيانات مبراعة اىل شيء ك مبالحظة مواقف ادلراقبة ىي احدل ادا

بادلشًتكني، ىي يتوّرط  ادلراقبةاجملتمع بنظامّية معّينة. ك الباحث يستخدـ 
 كيُػَعلُِّم  الباحثمبصدر بيانات البحث. ب الىت يستعمل مع الطال الباحث

                                                           
7
 .Ibid ، ٕٗ-ٖٗ. 
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نشطة ك اّدم الباحث ادلراقبة ليعرؼ ا .تعليم اللغة العربيةل ادلراقبةيعمل 
 التعليم ىف تعليم اللغة العربية.

  (Kuisioner) اإلستبيان (3

 صف البنايات عنيادلستجيبني ل قائمة األسئلة الىت دتنح اىل اإلستبياف ىو
ستعمل ي الذم مقياس القياسك  ىف التجربة ادليدانّية. النتاجعن  طالبرأم ال

 8:ا يلي، ك ىو كم(Skala Likert) مقياس ليكرتىو  ىذه الطريقةيف 
 3. 1الجدول 

 (Skala Likert) مقياس ليكرت
 البيانات مقياس

 مردكد ٔ
 ناقص ٕ
 كفاية ٖ
 جيد ٗ
 جيد جدا ٘

 
 
 
 
 

                                                           
8
 . ٖٜ-ٕٜ ،Metode Penelitian  (Kualitatif, Kuantitatif, dan RnD )، سوغييونو.  
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 كما يلي:  ىذه الطريقةيف  اإلستباف للطالب أّما مؤّشرُ  ك
 3. 3الجدول 

 مؤّشر اإلستبيان للطالب
جوانب 
 التقومي

 رمؤشّ 
رقم 
 البياف

/+- 

 + ٔ الوسائل التعليمية رلذب ليتعلم عرض غالؼ
 + ٕ مناسب الصورة ك كاضح كتابة

 + ٖ جذب الصورة كسهولة للفهم صورة

أفهم ادلفردات يف الوسائل أف  األلعاب التعليميةجتعلين  
 العربية

ٗ + 

 + ٘ وسائل التعليميةيلّوف اللوف يف ال لوف

يف تعليم اللغة  اذلّمةالوسائل التعليمية  يفجيعلين اللوف 
 العربية

ٙ + 

 + ٚ م اللغة العربيةأف أتعلّ  السعيدجتعلين الوسائل التعليمية  كسائل

السهولة للفهم ادلواد اللغة جتعلين الوسائل التعليمية 
 العربية

ٛ + 

 + ٜ م اللغة العربية أف أتعلّ  النسيط جتعلين الوسائل التعليمية

 + ٓٔ تصميم ادلادة مجيل كرلذب تصميم

 + ٔٔ مناسبة ادلادة بادلادة زلتول

 + ٕٔ شرح ادلادة كاضح كّل باب

 + ٖٔ أف تكوف الصورة تساعد على فهم مفردات اللغة العربية

 + ٗٔ أسئلة التدريبات سهولة للفهم
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جوانب 
 التقومي

 رمؤشّ 
رقم 
 البياف

/+- 

 + ٘ٔ ع فهم ادلفرداتأسئلة التدريبات تساعد على ارتفا 

 + ٙٔ دقيقأسئلة التدريبات 

 + ٚٔ ُتْسَتخدـ اللغة يف الوسائل سهولة للفهم اللغة

 + ٛٔ تركب اجلملة بغري الطويل كاحلرية

 + ٜٔ أحّب أتعلم اللغة العربية باستخداـ ىذه الوسائل 

 + ٕٓ تعّلم اللغة العربية باستخداـ ىذه الوسائل سهال

 العالمتقييم   (4
الوسائل ادلتعددة التفاعلية يف تقييم العامل دلعرفة استخداـ  استخدـ الباحث

الوسائل ادلتعددة . كتقييم العامل األكؿ ألىل ادلادة كاللغة يف تعليم اللغة
 الوسائل ادلتعددة التفاعليةكتقييم الثاين ألىل التصميم كالوسائل يف التفاعلية 

 .إلستخداـ ىذا ادلنتجلوسائل ادلتعددة التفاعلية ا تتطّورىا دلعرفة صالحية اليت
اليت ادلتعددة التفاعلية  الوسائلاإلستباف ألىل ادلادة كاللغة يف  أّما مؤّشرُ ك 

 :تتطورىا كمايلي
 3. 3الجدول 

 مؤّشر اإلستبيان ألهل المادة واللغة
اجلوانب 
 التقومي

رقم  مؤشر
 البياف

/+- 

كاسعة 
 ادلادة

 + ٔ لتعليمادلواد تناسب بغرض ا
 + ٕ ادلادة تناسب بأىلية ادلتعلم
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اجلوانب 
 التقومي

رقم  مؤشر
 البياف

/+- 

 + ٖ ادلادة تناسب بادلوضوع

 + ٗ التدريبات تناسب بادلادة

 + ٘ دقة اجلوىر بادلادة

 + ٙ ادلادة تناسب بالكتاب الدراسي

 + ٚ بأحدث التطوراتادلادة تناسب 

تقدمي 
 ادلادة

 + ٛ باحلياة اليوميةادلادة أك ادلفردة تناسب 

 + ٜ مجلة اإلختبار كفاية

 + ٓٔ كسائل التعليم جتعل السهولة يف تعّلم

تقدمي 
 ادلادة

 

 + ٔٔ  غرض التعليمتسّهل كسائل التعليم الطالب بتحقيق 

 + ٕٔ كسائل التعليم الطالب النساطنيجتعل 

جتعل كسائل التعليم الطالب يف تعلم اللغة العربية 
 منفردا

ٖٔ + 

 + ٗٔ عليم فهم االغة العربيةتسّهل كسائل الت

 + ٘ٔ جتعل كسائل التعليم الطالب التفاعلية

 + ٙٔ جتعل كسائل التعليم اذلمة يف التعليم

 + ٚٔ غرس سلوؾ الطالب اإلجايب

 + ٛٔ سهولة ادلادة ليفّهمها

تركيب 
 اجلملة

 + ٜٔ ك الواضح استخداـ اجلملة ادلؤثر

 + ٕٓ ربية كاإلندكنيسيةتوافق الكتابة بقواعد اللغة الع

 + ٕٔ استخداـ اللغة ادلتناسقةاختيار 
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اجلوانب 
 التقومي

رقم  مؤشر
 البياف

/+- 

  الكلمة
 ك اللغة

 + ٕٕ تقدمي اللهة منظمة

 + ٖٕ استخداـ اللغة اليت يسهل ادلتعلم ليفّهمها

 + ٕٗ اختيار الكلمات ادلناسبة

 + ٕ٘ طالباجلملة توافق قدرة التركيب 

 + ٕٙ استخداـ اجلملة إجيابية البساطة

 + ٕٚ التفاعلية )التحفيز كاالستجابة(

ادلتعددة التفاعلية  الوسائلاإلستباف ألىل التصميم كالوسائل يف  أّما مؤّشرُ 
 تتطورىا كمايلى:اليت 

 3. 3الجدول 
 مؤّشر اإلستبيان ألهل التصميم والوسائل

اجلوانب 
 التقومي

 -+/ النمرة مؤشر

 + ٔ تصميم الوسائل تصميم
تكامل 
 العنصر

 + ٕ مل األجهزة يف كسائل التعليمتكا
 + ٖ تقدمي إشارة ادلستخدـ

 + ٗ مؤشر التعليم تقدمي

 + ٘ ألعاب التعليم تقدمي

 + ٙ مالمح ادلطور تقدمي

 + ٚ تشجيع فضوؿ الطالب التقدمي

 + ٛ تفاعل الطالب مع الوسائل تشجيع
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اجلوانب 
 التقومي

 -+/ النمرة مؤشر

 + ٜ ادلتناسقةتقدمي ادلادة 

 + ٓٔ قةتقدمي التدريبات ادلتناس

 + ٔٔ رلذب كسائل التعليم موضع

 + ٕٔ مناسب الصوت كالتأثري

 + ٖٔ كضوح الصور كاخلطوط كاأللواف يف كسائل التعليم

 + ٗٔ إشارة ادلستخدـمناسب 

 لوف
 

 + ٘ٔ دقة اختيار لوف الوسائل

 + ٙٔ عرض كسائل التعليم

 + ٚٔ ادلادةاأللواف يف كل  مناسب

 + ٛٔ  ية مع ادلادةلوف اخللفتوافق 

 + ٜٔ أك الرسـو ادلتحركة صورةالكضع مناسب  صورة

 + ٕٓ أك الرسـو ادلتحركة صورةدقة اختيار لوف ال

أك الرسـو ادلتحركة الطالب أف يفهموا  صورةتساعد ال
 ادلادة بسهوؿ

ٕٔ + 

 + ٕٕ جيذب الصورة اىتماـ الطالب

 (Documentation) الوثائق المكتوبة (5
 الوثائق، إىل بالرجوع البيانات مجع طريقة ىي ادلكتوبة وثائقال قةطري

 يف ادلكتوبة الوثائق .احملتاجة دلعرفة تستخدـ الىت ادلهمة كاجملاّلت كالكتب،
 :منها العاّمة البيانات ليعرض البحث ىذا
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العاـ  الثانية ماديوفاإلسالمّية احلكومّية  عاليةال درسةتاريح تأسيس بادل (أ 
 .ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓسي الدرا

اإلسالمّية احلكومّية  عاليةالدرسة بادل ، ك بعث ادلدرسةرؤيةأىداؼ، ك  (ب 
 .ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالعاـ الدراسي  الثانية ماديوف

العاـ  الثانية ماديوفاإلسالمّية احلكومّية  عاليةال درسةبادلادلكاف اجلغرفية  (ج 
 .ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالدراسي 

صف العاشر "العلـو الطبيعية " ىف الب أحواؿ ادلدرسني كادلؤظفني كطالّ  (د 
اإلسالمية احلكومية الثانية ماديوف للعاـ الدراسي  عاليةبادلدرسة ال

ٕٓٔٚ-ٕٓٔٛ. 
اإلسالمية احلكومية الثانية ماديوف  عاليةبادلدرسة الالوسائل ادلوجودة  (ق 

 .ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓللعاـ الدراسي 
 تحليل البياناتطريقة  .5

 مما يلى: حتليل البياناتلوبني يف استخدـ يف ىذا البحث أس
 الكيفي حتليل .أ 

(. كقد Miles and Hubermanبنوع ميلس كىابريماف ) تحليلال استخدـ
( بأف عملية حتليلو تعاملية كمستمرة إىل االنتهاء، Sugiyonoأكضح سوغيونو )

ت حىت كانت البيانات كاملة كال يوجد البيانات القادمة. كاجراءتو من مجع البيانا
(Data Collection( كتقليص البيانات ،)Data Reduction كعرض البيانات ،)
(Data Display( كاالستنتاج أك التحقيق ،)Conclusion/Verification.)ٜ  

                                                           
9

 .٘ٗ،  Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikanأندنج ملياتبننجسة،. 
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 بصيغة ادلرحلة  ٕ.ٖ الصورة

Mile   s Huberman 

 )التحليل بنوع ميلس كىابريماف( ٕ.ٖالصورة 

كاستخدامو لتجهيز البيانات االنتقهات من األىليني، كادلدرسني، كرلتمع 
البحث. كطريقة استخدامو جبمع االستعالمات الكيفية، من االجوبة ك 

النتقادات ك االقًتاحات التعديلية يف ادلقابلة. كىذه ىي كلها لتصحيح ادلنتاج ا
 ادلتطور.

 الكمي حتليل .ب 
 tحتليل بالتجربة  (1

جتربة بعدّم  ( ك Pretest) قبليّ  جتربةالتجربة ادلستخدـ ىف ىذا البحث ىي 
(Posttest بادلستجيبني حنو )ٖٓ م ك رمز مستخدـ الّرمز العنّي الصغري الذ

 توجد ارتباط بني عّينو. ك خطوهتا كما ياىل:

 تعيني الفرضيات (أ 
جتربة  ( كPretest) فال توجد الفرؽ بني نتائج جتربة قبليّ  ،Ho =1 اذا 

 جتربة قبليّ  نتائج ؽ بنيالفر فتوجد  ،Ha≠ 1 (، ك إذا Posttest) بعدمّ 
(Pretestك )  ّجتربة بعدم (Posttest.) 
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 الّرمز  (ب 

     √  2

 
  

  

 
 

2

 

D          = Y1-Y2 

ΣDD           =  Deviation Standart  ٕك  ٔمن الفركؽ بني نتيجة  

     ΣD         = ٕك  ٔالفركؽ بني نتيجة    

      
   

√  1
 

SEMD = Standar Error من Mean of Difference 

    
  

    

       
  

 
 

 MD = Mean of Difference  

 ttقليل من  to، فإذا مقبوؿ Haك  مردكد Hoفػ  ttاكثر من  t1تفسريىا إذا 
 11.مردكد Haمقبوؿ ك  Ho ػ ؼ
 

 11حتليل مبعّدؿ النتيجة (2

 الّرمز (أ 

 رلموعة النتائج = ادلعّدؿ
 عدد األسئلة

 س النتاجقيمة مقيا (ب 
 يتناكؿ من ىذا الّرمز: مقياس التنقيح النتاج مقياس ليكريتعند 

   رلموعة النتائج = الفسحة

 نتائج األقصى 
X ٔٓٓ 

                                                           

11
 . ٜٚ -ٕٜ (،ٖٕٔٓ، فستاكا فليسيا:يوغياكارتا)  Statistika، كديّاننجرـكرتنا .  

11
 . ٜ٘-ٕٜ ،Metode Penelitian  (Kualitatif, Kuantitatif, dan RnD )، سوغييونو.  
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 12األتّية. النتاج ك من حساب بالّرمز األتى تتناكؿ قيمة مقياس
 النتاج قيمة مقياس ٘.ٖاجلدكؿ 
 المعنى قيمة مقياس النتاج

 ، ال حيتاج اىل التنقيحممتاس %ٓٓٔ-%ٜٓ
  التنقيحقليل  ، حيتاج اىلجّدا جّيد %ٜٛ-%٘ٚ
 التنقيحكثري حيتاج اىل  ، جّيد %ٗٚ-%ٔٙ
 ناقص، ال يستطيع اف يستعمل %ٓٙ-%ٙٗ
 ، ال يستطيع اف يستعملمردكد %٘ٗ-%ٓ

 

 

                                                           
12

 .ٖٙ ، Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikanأندنج ملياتبننجسة،. 
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 الباب الرابع
 مناقشتها و التطويري   البحث نتائج

 ةعرض البيانات العام   .أ 
 1المدرسة العالية اإلسالمية الحكومية الثانية ماديون  تأسيس تاريخ .1

من مدرسة مدرس  اظتدرسة العالية اإلسالمية اضتكومية الثانية ماديون نسأت
 PGAANمث تتغَت إشتها إىل  ٜٓ٘ٔالىت تقف ىف عام   (SGAI)الدين اإلسالم 

. ٜٗٙٔ -ٕٜ٘ٔسنوات من سنة  PGAN 4(، و تتغَت مرة أخرى إىل ٜٔ٘ٔ)
  PGAN Madiun سنوات و تتغَت مرة أخري إىل ست   PGANيزيد إىل   PGAANىذا 
 . ٜٚٚٔمارس  ٙٔمكتوب بتاريخ  ٜٚٚٔ/ٜٔرقم  SKعلى  ٜٛٚٔيناير  ٔمند 

و تتحسُت درجة اصتودة األساتيد فيشرط ألساتيد بقرار  PGAألن وفرة متخرج 
 و اظتستعمل يبدأ يف ٕٜٜٔيناير  ٕٚمكتوب بتاريخ  ٕٜٜٔ/ٕٗوزير الدين الرقم 

 .ٕٜٜٔيوليو  ٔتاريخ 
اظتدرسات العالية،  العالية و لتحسُت جودة التعليم يفلتحسُت إدارة اظتدرسة 

، و (MAM)اظتدرسة العلية النموذجية فُيحّسن وزير الدين جودة اظتؤسسية بتكوين 
من ستس و ثالثُت   اظتدرسة العالية اإلسالمية اضتكومية الثانية ماديونُتستَدّل 

مدرسًة من اظتدرسة العالية اإلسالمية اضتكومية يف رتيع بالد إندونيسيا اظتدرسة 
العالية النموذجية على األساس بقرار اظتدير العام مؤسسات اإلرشاد اإلسالمية وزارة 

  A.ٔٚ/KEP/ٓٓ.ٙ.PP/ٔٚ. E/ٜٛالشؤون الدينية يف رتهور إندنيسيا الرقم 
 -ٜٜٛٔو يبدأ فعالة مند الينة الدراسية   ٜٜٛٔربايَت ف ٕٓمكتوب بتاريخ 

ٜٜٜٔ .  

                                                           
1
 يف ملحق ىذا البحث.D/82-III/8112/11  انظر نسخة الوثيقة: 
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علَم  اظتدرسة العالية اإلسالمية اضتكومية الثانية ماديونو كان ُمعلم 
ُ

ستُت اظت
و من ثالثة و ستُت معلًما الذي يعلمون يف اضتكومَي و تسائد ثالثَة اظتعلمُت. 

علمَ ماديون، شتانية و ثالثون  ٕاظتدرسة العالية الإلسالمية اضتكومية 
ُ

الشهادة  اظت
علمَ ، و أربعة و عشرون (S8)ماجستَت 

ُ
 .(S1)الشهادة سرجانا  اظت

ماديون يُأَلِّف من  ٕاظتكان للتعليم يف اظتدرسة العالية الإلسالمية اضتكومية 
 النموذجيةسبعة وعشرين الفصَل العادية و الفصلُت اظتتسارعُت، و ثالثة الفصوِل 

(model) و ستة ؼتتربات يشتعمل مبخترب اللغة، و ؼتترب علم األحياء، و ؼتترب ،
رب الكمبيوتر، و ثالث غرف اظتهارات و تشمل الكيمياء، و ؼتترب الفيزياء، و ؼتت

مبهارات السيارات، و الكهربائية، و مهارات اطتياطة، ّتانبها قاعتان و ثالثة 
مساكن )مسكان إثنان للمائة و عشرين طالبًة و مسكن واحد ألربعُت طالبا(. و 

 ماديون غرفة للرياضة. ٕللمدرسة العالية الإلسالمية اضتكومية 
2المدرسة العالية اإلسالمية الحكومية الثانية ماديون صورة جانبية  .2

 

 أىداف اظتدرسة .أ 

ية ، الرعاية البيئ األخالق النبيلة و الشخصية و اظتعرفة و حتسُت الذكاء و
 ش ومتابعة التعليماوكذلك اظتهارات الالزمة للع

 اظتدرسة رؤية .ب 

 .البيئةثقافة  ، واإلجنازات و ،رىااظتو ، الطالب األخالق الكرًنحتقيق 

 بعث اظتدرسة .ج 

 يف اظتدرسة العمل السلوك، و و ،اظتوقف طويرت (ٔ
 دراسة العلوم اإلسالمية مهّةتعزيز  (ٕ

                                                           
8
 يف ملحق ىذا البحث.D/82-III/8112/13 انظر نسخة الوثيقة: 



ٜٗ 
 

ْتيث  فرحاظت و ،فعالال و ،بدا اإل و ،نشاطالم بيالتعل و فيقتنفيذ التو  (ٖ
 إلمكانات اظتملوكةب وار أن يتطوّ يستطيعون  الطالب

صتميع سكان اظتدارس تعزيز روح التميز بشكل مكثف وصحية تنافسية  (ٗ
 سواء يف التحصيل األكادميي وغَت األكادميي

 ميلة اصت نظيفة، وو الة، صحالخلق بيئة  (٘
م َرغباهت ىم لتطوير قدراهتم ومواىبهم ويسَت وت ،مساعدهتم و ،الطالب دفع (ٙ

 من أنشطة التعلم اصتماعي
 التعليمتطوير اظتهارات اضتياتية يف كل نشاط  (ٚ

 الجغرافيالموقع  .3

 Sumber)شترب كريا يف الشار  ماديون  ٕاظتدرسة العالية الإلسالمية اضتكومية تقع 

Karya)  غترجى  ٘منرة(Mojorejo)  تامان(Taman) باضتدوح اصتغرافية كما  ماديون
 3يلي:

 مرغاباويرا : حيّددىا بشار  من اصتهة الشمالية .أ 

 غنضاصويل  : حيّددىا بشار  من اصتهة اصتنوبية .ب 

 : حيّددىا مبساكن اجملتمع من اصتهة الغربية .ج 

 : حيّددىا مبساكن اجملتمع من اصتهة الشرقية .د 

 
 
 

 

                                                           

 
3
 يف ملحق ىذا البحث.D/82-III/8112/18 انظر نسخة الوثيقة:  

 غتلس الشيوخ



٘ٓ 
 

 المدرسة فيالوسائل الموجودة  .4

 ٗماديون  ٕاظتدرسة العالية الإلسالمية اضتكومية  يفالوسائل اظتوجودة   ٔ.ٗ اصتدول
 الحال العدد  اإلسم األرقام

 جيد 1 رئيس اظتدرسةغرفة  ٔ
 جيد 1 دارةاإل غرفة ٕ
 جيد 33 الفصول ٖ
 جيد 1 غرفة اظتعلم ٗ
 جيد 1 رئيس اظتدرسة نائب غرفة ٘
 جيد 1 رئيس اظتعهدغرفة  ٙ
 جيد 11 اظتكتبة ٚ
 جيد 11 الطبئية العلوم معمل ٛ
 جيد 81  الكمبيوتَت معمل ٜ

 جيد 11 اللغة معمل ٓٔ
 جيد 1 البيولوجيا معمل ٔٔ
 جيد 1 الفيزياء معمل ٕٔ
 جيد 1 الكيمياء معمل ٖٔ
 جيد 1 مهارة اطتياطةغرفة  ٗٔ
 جيد 1 مهارة اإللكًتونيةغرفة  ٘ٔ
 جيد 1 السيارات مهارةغرفة  ٙٔ
 جيد PSBB 1 بناء ٚٔ

                                                           
ٗ
 يف ملحق ىذا البحث.D/82-III/8112/14 انظر نسخة الوثيقة:  
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 الحال العدد  اإلسم األرقام
 جيد 1 غرفة الصحة ٛٔ
 جيد OSIM 1غرفة  ٜٔ
 جيد 1 ستشارةغرفة اإل ٕٓ
 جيد 1 لسياراتاموقف  ٕٔ
 جيد 4 قصفاظت ٕٕ
 جيد 8 الطالبمعهد  ٖٕ
 جيد 1 صحفيةالغرفة  ٕٗ
 جيد 1 (hadroh) غرفة اضتضرة ٕ٘
 جيد pala/pmr 1 غرفة ٕٙ
 جيد  1 (pramuka) غرفة الكشفية ٕٚ
 جيد 1 اظتسجد ٕٛ
 جيد 1 اظتخزن ٜٕ
 جيد 8 اظتيدان ٖٓ
 جيد 1 غرفة الرياضة ٖٔ
 جيد 81 اضتمام ٕٖ
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" خامسةالعلوم الطبيعية ال"للصف العاشر  المتعلمينو أحوال المدر سين  .5
 اإلسالمية الحكومية الثانية ماديون عاليةبالمدرسة ال

" باظتدرسة امسةالعلوم الطبيعية اطت"للصف العاشر أحوال اظتدّرسُت  ٕ.ٗ اصتدول
 5اإلسالمية اضتكومية الثانية ماديون عاليةال

 المواد األسماء نمرة
 الرياضيات سغنضا  .ٔ
 فيزياء اظتاجستَتدرميئاتى   .ٕ
 الًتبية البدنية ػتمد نور عريف  .ٖ
 كيمياء يولِت الفيٍت قمرية  .ٗ
 اللغة اإلندونيسيا اظتاجستَتكسمٍت   .٘
 اللغة اإلجنليزية اظتاجستَت إيدا سريويدايت  .ٙ
 و اضتديث القرآن اظتاجستَتدمييت   .ٚ
 فقو اظتاجستَتمرياىن   .ٛ
 تربية الوطنية اظتاجستَتسوترسنا   .ٜ

 الفنون اظتاجستَتمرتٍت   .ٓٔ
 تاريخ اإلسالمي اظتاجستَت ناعبد الرزت  .ٔٔ
 اللغة العربية اظتاجستَتماغى فُ ًْتي فقريا حاكم   .ٕٔ
 علم االحياء سوين ميكروف نورفيدة  .ٖٔ
 عقيد األخالق اظتاجستَت دوي سوسيلوايت  .ٗٔ

 
                                                           

 
 يف ملحق ىذا البحث. ٕٛٔٓ/D/ٕٛ-III/٘ٓ انظر نسخة الوثيقة:5
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 ٙماديون ٕية الإلسالمية اضتكومية اظتدرسة العال يف اظتتعلمُتأحوال  ٖ.ٗ اصتدول
 اصتملة اظتتعلمات اظتتعلمُت

ٖٜٛ ٚ٘ٓ ٖٜٔٔ 
 
 اصةالبيانات الخ عرض .ب 

  DARTالوسائل المتعددة التفاعلية في تعليم اللغة العربية بشكل تصميم  .1

للصف ( Directed Activities Rolated to Text/  األنشطة المباشرة على النصوص)
اإلسالمية الحكومية الثانية " بالمدرسة العالية خامسةالعلوم الطبيعية ال" العاشر
  ماديون

 الوسائل اظتتعددة التفاعليةتصميم  .أ 
ىو جزء االّول  7ثالثة األجزاء. الوسائل اظتتعددة التفاعلية هًتّكب ىذت

استخدام  شارةإ، و دراسة العقدالقوائم الرئيسية، و  اظتقّدمة تًتكب على
 :يلتكما ها  و عرض، و مؤثر التعليم الوسائل،

 الوسائلعرض جزء مقّدمة  ٗ.ٗاصتدول 
 الصورة اظتوضو 

 القوائم الرئيسية

 

                                                           

 
 يف ملحق ىذا البحث. ٕٛٔٓ/D/ٕٛ-III/٘ٓ انظر نسخة الوثيقة: 6

7
 يف ملحق ىذا البحث. ٕٛٔٓ/D/ٔٔ-V/ٜٓ-ٙٓ انظر نسخة الوثيقة:.  
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 الصورة اظتوضو 

 دراسة العقد

 
 

 الوسائلاستخدام  شارةإ

 

 

 مؤثر التعليم

 

 
 

ىي ىواية الطالب و اظتعرض، و اظتادة  اظتادة األوىل ًتكب علىيجزء الثاىن  
كما ا  و عرضه. الثانية ىي اظتهنة و اضتياة، و اظتادة الثالثة ىي اظتهنة و النظام

 :ييل
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 عرض جزء اظتّواد ٘.ٗاصتدول 
 الصورة اظتوضو 

)ىواية  المادة األولي
 الطالب و اظتعرض(

 

 

)اظتهنة و  المادة الثانية
 اضتياة(

 

 

)اظتهنة و  المادة الثالثة
 النظام(

 

 
  

 سَتةو  ،ةاأللعب التعليمي ، وتقوًن التعليمًتكب على يجزء الثالث اإلختتام  
 . و عرضو كما يلى:اظتطور
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 عرض جزء اإلختتام ٙ.ٗاصتدول 
 الصورة اظتوضو 

 تقوًن التعليم

 
 
 
 
 

 

 ةاأللعب التعليمي

 

 سَتة اظتطور

 
 التفاعليةالوسائل اظتتعددة يف   DARTشكل  .ب 

  DARTالتفاعلية يف تعليم اللغة العربية بشكل الوسائل اظتتعددة  هىذ تمستخدَ اُ 

. و أما (Directed Activities Rolated to Text/  اظتباشرة على النصوصاألنشطة )
 كما يلى:،  التفاعليةالوسائل اظتتعددة يف   DARTشكل 

 



٘ٚ 
 

 Directed/  األنشطة اظتباشرة على النصوص)  DARTشكل  ٚ.ٗاصتدول 

Activities Rolated to Text)  التفاعلية الوسائل اظتتعددة في 
 الصورة اظتوضو 

المادة 
 األولي

)ىواية 
الطالب و 

 اظتعرض(
 

 األستما 
البطقة إعطاء )

(Labelling 

abelling)) 
 

 

 

 اضتوار
الصورة إتمام )

(Diagram 

Completion)) 
 

 القراءة
)اإلنفصل 

(Segmenting)) 
 

 الكتابة
الحرف دون )

النظام 
(Scramble)) 
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 الصورة اظتوضو 

المادة 
 الثانية

)اظتهنة و 
 اضتياة(

 األستما 
البطقة إعطاء )

(Labelling 

abelling)) 
 

 اضتوار
)تكميل 
الجدوال 

(Table 

Completion)) 

 

 

 القراءة
الخط إعطاء )
(Underlining)) 

 

 الكتابة
الجملة ترتيب )

(Completion 

Activities with 

disordered 

text)) 
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 الصورة اظتوضو 

 
 
 
 

المادة 
 الثانية

)اظتهنة و 
 اضتياة(

 األستما 
البطقة )إعطاء 

(Labelling 

abelling))  
 اضتوار

و وضع )إقطع 
الصورة 

(Diagram cut 

and paste))  

 القراءة
الخط )إعطاء )
(Underlining)) 

 
 الكتابة

 النصتكميل )

(Text 

Completion)) 
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 عرض البيانات التجربة .2
 استجاب الخبراء .أ 

 اللغة و المو اد اللغة العربي ة ةاستجاب خبير  (1
و اظتّواد اللغة  ةاىل خبَت  اظتتعددة التفاعليةالوسائل  الباحث ىذهاعطى 

ىف  ةالئقالوسائل  ىذه الدارسّية "رسكا أليٌت اظتاجستَت" و عندىا
و من  .ميالتعل مؤشرىركات، و اظتواد، و التقوًن، و بالتنقيح  ااستخدامه

 : ا ىيتصليحه
 احملددةغَت م يالتعل مؤشر (أ 

 من حقيقة اظتفردات والكلمات واصتمل صحيحت (ب 

 ٘من  ٗٚ.ّٖتانب اللغويّة و اظتّواد "جّيد" بقيمة  وسائلال هىذو 
 كما يلى:  او تفصيله%. ٔٛ.ٗٚ

رسكا أليٌت  للغويّة و اظتّواد عندّتانب ا وسائلقيمة ال ٛ.ٗاصتدول 
 اظتاجستَت

 البيان القيمة جانب  
 ّتانب اظتّواد

 جيد ٗ التعليماظتواد تناسب بغرض 
 جيد ٗ اظتادة تناسب بأىلية اظتتعلم

 كفاية ٖ اظتادة تناسب باظتوضو 

 كفاية ٖ التدريبات تناسب باظتادة

 كفاية ٖ دقة اصتوىر باظتادة

 كفاية ٖ اظتادة تناسب بالكتاب الدراسي



ٙٔ 
 

 البيان القيمة جانب  
 جيد ٗ اظتادة تناسب بأحدث التطورات

 جيد ٗ اظتادة أو اظتفردة تناسب باضتياة اليومية

 كفاية ٖ رتلة اإلختبار كفاية

جدا جيد ٘ وسائل التعليم جتعل السهولة يف تعّلم  

تسّهل وسائل التعليم الطالب بتحقيق 
جدا جيد ٘ غرض التعليم  

 جيد ٗ جتعل وسائل التعليم الطالب النساطُت

جتعل وسائل الطالب يف تعلم اللغة العربية 
جدا جيد ٘ منفردا  

 جيد ٗ التعليم فهم االغة العربيةتسّهل وسائل 

 جيد ٗ جتعل وسائل التعليم الطالب التفاعلية

جدا جيد ٘ جتعل وسائل التعليم اعتمة يف التعليم  

 جيد ٗ غرس سلوك الطالب اإلجايب

 كفاية ٖ سهولة اظتادة ليفّهمها

اللغة ّتانب  
 كفاية ٖ و الواضح استخدام اصتملة اظتؤثر

بقواعد اللغة العربية توافق الكتابة 
 ٖ واإلندونيسية

 كفاية

 كفاية ٖ استخدام اللغة اظتتناسقة

 كفاية ٖ تقدًن اللهة منظمة



ٕٙ 
 

 البيان القيمة جانب  
 كفاية ٖ استخدام اللغة اليت يسهل اظتتعلم ليفّهمها

 كفاية ٖ اختيار الكلمات اظتناسبة

 جيد ٗ طالبتركيب اصتملة توافق قدرة ال

 جيد ٗ استخدام اصتملة إجيابية

جدا جيد ٘ التفاعلية )التحفيز واالستجابة(  

 لمعد لا
ٖ.ٚٗ 

 جّيد
ٚٗ.ٛٔ% 

  الوسائل و التصميماستجاب خبير  (2
التصميم و اىل خبَت  اظتتعددة التفاعليةالوسائل  اعطى الباحث ىذه

الوسائل الئقة ىف  ىذهو عنده ". اظتاجستَت"عريف رزتان حكيم  الوسائل
 عند التصميم و الوسائل تنقيح و نصائح خبَتو من  .بالتنقيح استخدامها

 :ىي، اظتاجستَتعريف رزتان حكيم 
 الكثَت من األلوانالوسائل تستخدم  (أ 
   استخدام األلوان مطابقة (ب 
 حكاية سَتة اظتطورحتسُت  (ج 

من  ٘ٗ.ٕ" بقيمة ناقص" التصميم و الوسائلّتانب  وسائلال هىذ و
 :يكما يل  او تفصيله. %ٜٓ.ٜٗ ٘
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عريف رزتان عند  التصميم و الوسائلّتانب  وسائلقيمة ال ٜ.ٗاصتدول 
 اظتاجستَت حكيم

 البيان القيمة جانب
 التصميمّتانب 

 ناقص ٕ تصميم الوسائل
 ناقص ٕ تكامل األجهزة يف وسائل التعليم

 ناقص ٕ تقدًن إشارة اظتستخدم

 ناقص ٕ تقدًن مؤشر التعليم

 كفاية ٖ تقدًن ألعاب التعليم

 كفاية ٖ مالمح اظتطورتقدًن 

 كفاية ٖ تشجيع فضول الطالب

 كفاية ٖ تفاعل الطالب مع الوسائل تشجيع

 كفاية ٖ تقدًن اظتادة اظتتناسقة

 ناقص ٕ تقدًن التدريبات اظتتناسقة

 كفاية ٖ وسائل التعليم غتذب

 كفاية ٖ مناسب الصوت والتأثَت

وضوح الصور واطتطوط واأللوان يف وسائل 
 ناقص ٕ التعليم

 ناقص ٕ مناسب إشارة اظتستخدم

وسائلالّتانب   
 كفاية ٖ دقة اختيار لون الوسائل
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 البيان القيمة جانب
 كفاية ٖ عرض وسائل التعليم

 كفاية ٖ مناسب األلوان يف كل اظتادة

 ناقص ٕ توافق لون اطتلفية مع اظتادة 

 ناقص ٕ مناسب وضع الصورة أو الرسوم اظتتحركة

 ناقص ٕ الرسوم اظتتحركةدقة اختيار لون الصورة أو 

تساعد الصورة أو الرسوم اظتتحركة الطالب أن 
 يفهموا اظتادة بسهول

 ناقص ٕ

 ناقص ٕ جيذب الصورة اىتمام الطالب

 لمعد لا
ٕ.ٗ٘  

 مردود
ٜٗ.ٜٓ% 

 إستجاب الطالب .ب 
 إستجاب الطالب بعد التجربة الفردي ة  (1

 عملّيةو . اظتواجهتان ىف بالطال أربعة عند الفردية التجربة الباحثى ادّ 
 وسائل اظتتعددة التفاعليةبالىواية الطالب و اظتعرض  اظتادة بتعليم ىي تهاجترب

 . و من ىذه التجربة نعرف اّّنمبعدىا اظتقابلةالباحث  ىادّ  مثّ  ةاظتطّور 
 ىف بالطال فعدت ان ستطيعت األّنّ  وسائل اظتتعددة التفاعليةال ههبذ جيذبون

 :كمايلى وسائل اظتتعددة التفاعليةالعن  نصائحهمو  تعليقهم من و. التعّلم
خطٌأ )ال تستطيع أن تنقل إيل  وسائل اظتتعددة التفاعليةالالربنامج يف  (أ 

 8صفحة بعدىا(
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 يف ملحق ىذا البحث. AYA/W/2-III/8112/14انظر اىل نسخة اظتقابلة:  
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 9 واضًحا وسائل اظتتعددة التفاعليةالصوت  حتسُت (ب 

 يئيةجاب الطالب بعد التجربة الفإست (2
 ٗ-ٖ على تتكّون الفرقة ثالثة عند الفرقتّية التجربة الباحثي ادّ 

"ىواية الطالب و اظتعرض"  ظتادة الفرقيتّ  بالتعليم ىي التجربة عملّية. بالطال
 اظتقابلةالباحث  يادّ  و ةاظتطّور  وسائل اظتتعددة التفاعليةبالو "اظتهنة و اضتياة" 

وسائل اظتتعددة اله هبذ جيذبون و من ىذه التجربة نعرف اّّنم. بعدىا
و  تعليقهم من و. التعّلم ىف بالطال يدفع ان يستطيع مألّنّ  التفاعلية

 :كمايلى وسائل اظتتعددة التفاعليةالعن  نصائحهم
ابٌة و تستطيع أن  وسائل اظتتعددة التفاعليةالتصميم و مواد  (أ  جيدٌة و جدَّ

َمٍت اللغة العربية   ٓٔتفهِّ
 ٔٔ وسائل اظتتعددة التفاعليةالالكتابة و اعتركة يف  حتسُت (ب 
 ٕٔالصور و الرسوم اظتتحركة  حتسُت (ج 

 إستجاب الطالب بعد التجربة الميداني ة (3
. الطلبَ  ذتانية و عشرين على تتكّون اظتيدانّية التجربة الباحثي ادّ 
 وسائل اظتتعددة التفاعليةبالاظتهنة و النظام  ظتادة بالتعليم ىي التجربة عملّية

 بإعطاء وو اظتقابلة بعض الطالب  بعدىا تقييمال ي الباحثادّ  و ةاظتطّور 
 .اظتيدانّية التجربة إنتهاء بعد الطالب استجاب عن استبيان

                                                           
 يف ملحق ىذا البحث. RI/W/9-III/8112/15انظر اىل نسخة اظتقابلة:  9

11
 يف ملحق ىذا البحث. MS/W/89-III/8112/16انظر اىل نسخة اظتقابلة:  

11
 يف ملحق ىذا البحث.  NRM/W/89-III/8112/17انظر اىل نسخة اظتقابلة:  

 يف ملحق ىذا البحث.ID/W/31-III/8112/12 انظر اىل نسخة اظتقابلة:18



ٙٙ 
 

ىف آخَت  لبَ االط ذتانية و عشرين اىل استبيانات الباحث ياعطمّث 
 وسائل اظتتعددة التفاعليةبال جيذبون اّّنم عرفن نتائجهم من والتجربة 

وسائل ال أنّ  يتكلمون%( ٗ٘) لبَ استسة عشر الط منهم و ،%(ٓٓٔ)
إثنا  منهم و ،اللغة العربية ميتعل ىف ستخدمتل جّدا جّيد اظتتعددة التفاعلية

 جّيد وسائل اظتتعددة التفاعليةال أنّ  يتكّلمون%(  ٖٗ) البَ الط عشر
 أنّ  يتكلمون%( ٖ) الطالب واحد منهم و ،اللغة العربية ميتعل ىف ستخدمتل

 عدم و ،اللغة العربية ميتعل ىف ستخدمتل كفاية وسائل اظتتعددة التفاعليةال
 ىف ستخدمتل اصتّيد غَت وسائل اظتتعددة التفاعليةال أنّ  يتكّلمون ان الطالب

 ٘ من ٜٚ.ٖىي بالطال إلستجابة قساس معتدل و .اللغة العربية ميتعل
  او تفصيله ."جدا جّيد" البالط عند وسائلال قيمة حىّت %( ٚٙ.ٜٚ)

 :كما يلى
 اإلستبيان للطالب قيمة ٓٔ.ٗاصتدول 

 مقياس بُّت 

 مقياس
 شفرة

 
 السؤال

8

1 

1

9 

1

2 

1

7 

1

6 

1

5 

1

4 

1

3 

1

8 

1

1 

1

1 

9 2 7 6 5 4 3 8 1 

اجيد  جد     4.61 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 1 

اجيد  جد     4.51 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 8 3 5 4 4 5 5 8 

 3 3 4 3 4 3 8 4 3 3 3 3 3 4 3 3 8 3 3 4 3 3.15 جيد

 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3.95 جيد

اجيد  جد   4.45 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 

 6 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 3 3.21 جيد

اجيد  جد   4.31 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 7 

 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 3.61 جيد

اجيد  جد   4.15 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 8 4 5 5 5 3 8 3 9 

 11 5 3 4 3 3 8 3 3 3 4 5 4 4 5 4 3 3 4 5 4 3.71 جيد

اجيد  جد   4.41 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 3 5 3 5 3 4 5 5 4 5 11 

اجيد  جد     4.51 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 18 

 13 3 3 3 3 3 3 4 8 8 8 8 3 8 4 3 4 3 3 8 3 8.21 كفاية



ٙٚ 
 

 مقياس بُّت 

 مقياس
 شفرة

 
 السؤال

8

1 

1

9 

1

2 

1

7 

1

6 

1

5 

1

4 

1

3 

1

8 

1

1 

1

1 

9 2 7 6 5 4 3 8 1 

 14 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3.65 جيد

اجيد  جد   4.11 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 15 

اجيد  جد   4.81 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 4 5 5 5 16 

 17 4 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 جيد

اجيد  جد   4.31 5 4 8 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 5 4 5 4 12 

اجيد  جد   4.15 4 5 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 19 

3.11  جيد  3 8 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 81 

 81 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 8 5 4 4 جيد

اجيد  جد   4.81 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 88 

 83 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 3.51 جيد

 84 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3.41 جيد

 85 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 5 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3.55 جيد

اجيد  جد   4.35 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 86 

اجيد  جد   4.65 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 87 

اجيد  جد   4.45 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 82 

اجيد  جد   
3.97 

 المعد ل
79.67%  

 :كمايلى نصائحهم و تعليقهم من و 
 13وسائل غَت واضحةالولكن صوت  جّيد وسائلال (أ 

وسائل الصوت   لكنّ  وو اظتفردات  مّواد فهم ىف سّهلتل جّيد وسائلال (ب 
 14غَت مناسبة.

 15ًن و صوت الوسائلسؤال التقو  حتسُت (ج 

 16بيانات يف مقدمة الوسائل زيادة (د 

                                                           
 يف ملحق ىذا البحث.AA/W/19-IV/8112/19 انظر اىل نسخة اظتقابلة: ٖٔ

 يف ملحق ىذا البحث.SA/W/19-IV/8112/ٓٔ انظر اىل نسخة اظتقابلة: ٗٔ

 يف ملحق ىذا البحث.SR/W/81-IV/8112/11 انظر اىل نسخة اظتقابلة: ٘ٔ

16
 يف ملحق ىذا البحث.N/W/81-IV/8112/ٕٔ انظر اىل نسخة اظتقابلة: 



ٙٛ 
 

 17صوت الوسائل كصوت العريب حتسُت (ه 

 (Post-test( و الفحص البعدي  )Pre-testنتائج الفحص القبلي  ) .ج 
 ذتانية و عشرينالفحص القبلّي و الفحص البعدّي اىل  الباحثي اعط

 و جدول كمكتوب ىف اظتلحق. بَ لاالط
 الفرضيات (ٔ

( و جتربة بعدّي Pretestفال توجد الفرق بُت نتائج جتربة قبلّي ) ،Ho =1 اذا 
(Posttest و إذا ،) Ha ≠1، ( فتوجد الفرق بُت نتائج جتربة قبلّيPretest و )

 (.Posttestجتربة بعدّي )
 toتعيُت قيمة  (ٕ

 كمكتوب ىف اصتدول اآليت: toتعُّت قيمة  مثّ  الفرضيات تعيُت بعد
 toاضتساب ليحصل قيمة  ٔٔ.ٗاصتدول 

 Y1 Y2 D D2 شفرة

ٔ ٜٙ ٜٙ ٓ ٓ 
ٕ ٜٙ ٔٓٓ ٗ- ٔٙ 
ٖ ٙٛ ٚٙ ٛ- ٙٗ 
ٗ ٕٚ ٜٙ -ٕٗ ٘ٚٙ 
٘ ٛٛ ٔٓٓ ٕٔ- ٔٗٗ 
ٙ ٘ٙ ٛٛ ٖٕ- ٕٔٓٗ 
ٚ ٜٙ ٜٙ ٓ ٓ 
ٛ ٘ٙ ٛٗ ٕٛ- ٚٛٗ 
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 يف ملحق ىذا البحث.Y/W/86-IV/8112/ٖٔ انظر اىل نسخة اظتقابلة: 



ٜٙ 
 

 Y1 Y2 D D2 شفرة

ٜ ٗٓ ٛٓ ٗٓ- ٔٙٓٓ 
ٔٓ ٕٚ ٜٙ ٕٗ- ٘ٚٙ 
ٔٔ ٙٛ ٔٓٓ ٖٕ- ٕٔٓٗ 
ٕٔ ٜٙ ٔٓٓ ٗ- ٔٙ 
ٖٔ ٛٗ ٛٛ ٗ- ٔٙ 
ٔٗ ٕٚ ٜٕ ٕٓ- ٗٓٓ 
ٔ٘ ٙٗ ٚٙ ٕٔ- ٔٗٗ 
ٔٙ ٜٙ ٜٙ ٓ ٓ 
ٔٚ ٕٚ ٔٓٓ ٕٛ- ٚٛٗ 
ٔٛ ٛٓ ٔٓٓ ٕٓ- ٗٓٓ 
ٜٔ ٔٓٓ ٔٓٓ ٓ ٓ 
ٕٓ ٕٚ ٜٕ ٕٓ- ٗٓٓ 
ٕٔ ٜٕ ٜٙ ٗ- ٔٙ 
ٕٕ ٜٕ ٔٓٓ ٛ- ٙٗ 
ٕٖ ٙٗ ٚٙ ٕٔ- ٔٗٗ 
ٕٗ ٙٓ ٜٕ ٖٕ- ٕٔٓٗ 
ٕ٘ ٙٓ ٛٛ ٕٛ- ٚٛٗ 
ٕٙ ٔٓٓ ٔٓٓ ٓ ٓ 
ٕٚ ٛٓ ٜٕ ٕٔ- ٔٗٗ 
ٕٛ ٔٓٓ ٔٓٓ ٓ ٓ 



ٚٓ 
 

 Y1 Y2 D D2 شفرة

 ٗٗٔٓٔ ٛٓٗ- ٕٓٓٙ ٕٜٕٔ غتمو 
 الّرمز (ٖ

  يت تناول اضتساب:اصتدول اآلمن 

     √  8

 
- 

  

 
 
8
 

     √11144

82
- 

-412

82
 
8

 

 SDD =  83.971 

D          = Y1 - Y8 

ΣDD           =  Deviation Standart  ٕو  ٔمن الفرق بُت نتائج  

    ΣD  = ٕو  ٔالفرق بُت نتائج    
 
      

   

√ -1

 

SEMD = Standar Error من Mean of Difference 

 

 SEMD = 
83.971 

5.196 

 SEMD = 4.613 

 

    
  

    

       
  

 
 

 MD = Mean of Difference  

 

    
  

 
 

    
-412

82
 

 
    -14 571 

 

 



ٚٔ 
 

    
  

    

   

 

    
 14 571

4 613
   

  
     3 156 
 db = n-1= 89=1-31   

ألّن ىو فرق الدرجة بُت نتائج و  َاصتَْرْب  ( ىنا ليس عالمة -)عالمة النقص )
 ( ال حيتاج اىل اظتقارنة(-نتائج سواء بقيمة ىذا الفرق حىت عالمة النقص )

و  ٙ٘ٔ.ٖ= to%، ٘ففى درجة اظتغزى  ".tل القيمة "( ّتدو dbمّث رجع )
tt =ٕ.ٓ٘   فلذلكto > tt  و ،Ho  مردود وHa .و ىف درجة   مقبول

 Ho، و  to  >ttفلذلك  ٚٚ.ٕ= ttو  ٙ٘ٔ.ٖ= to%، ٓٔاظتغزى 
 مقبول. Haمردود و 

ألّن توجد الفرق بُت نتائج الفحص القبلّي و نتائج الفحص البعدّي باحوال 
 .و بعدىاالتعليم  وسائلقبل استخدام 

 تقييم الخبراء .د 
 اللغة العربي ةتقييم عند خبير اللغة و المو اد  (1

 الماجستير الباء الحسنىتقييم عند   (أ 
و التقييم من جانب اللغويّة و اظتّواد.  اظتاجستَت اضتسٌتالباء اعطى 

 :ا ىيو من تصليحهإلستخدام بالتنقيح.  ةالئق وسائلال همن تقييم ىذ
 احملددةغَت م يالتعل ةمؤشر  (ٔ)

 من حقيقة اظتفردات والكلمات واصتمل صحيحت (ٕ)

  إيل اظتهاراتتقسيم اظتواد  (ٖ)

 الذكور دتييز أصوات بُت اإلناث و (ٗ)

 .مهيمن جدااألغنية صوت  (٘)



ٕٚ 
 

 ٘من  ٛٗ.ٖ" بقيمة  ّتانب اللغويّة و اظتّواد "جّيد وسائلال هىذو 
 كما يلى:  او تفصيله%. ٖٙ.ٜٙ

 الباء اضتسٌتّتانب اللغويّة و اظتّواد عند  وسائلقيمة ال ٕٔ.ٗاصتدول 
 اظتاجستَت

 البيان القيمة جانب
 ّتانب اظتّواد

 جّيد ٗ اظتواد تناسب بغرض التعليم

 جّيد ٗ تناسب بأىلية اظتتعلماظتادة 

 جّيد ٗ اظتادة تناسب باظتوضو 

 جّيد ٗ التدريبات تناسب باظتادة

 جّيد ٗ دقة اصتوىر باظتادة

 جّيد ٗ اظتادة تناسب بالكتاب الدراسي

 جّيد ٗ اظتادة تناسب بأحدث التطورات

 جّيد ٗ اظتادة أو اظتفردة تناسب باضتياة اليومية

 جّيد ٗ كفايةرتلة اإلختبار  

 كفاية ٖ وسائل التعليم جتعل السهولة يف تعّلم

تسّهل وسائل التعليم الطالب بتحقيق 
 كفاية ٖ غرض التعليم 

 جّيد ٗ جتعل وسائل التعليم الطالب النساطُت

جتعل وسائل الطالب يف تعلم اللغة العربية 
 جّيد ٗ منفردا



ٖٚ 
 

 البيان القيمة جانب
 كفاية ٖ تسّهل وسائل التعليم فهم االغة العربية

 كفاية ٖ جتعل وسائل التعليم الطالب التفاعلية

 جّيد ٗ جتعل وسائل التعليم اعتمة يف التعليم

 كفاية ٖ غرس سلوك الطالب اإلجايب

 كفاية ٖ سهولة اظتادة ليفّهمها

اللغة ّتانب  
 كفاية ٖ و الواضح استخدام اصتملة اظتؤثر

توافق الكتابة بقواعد اللغة العربية 
 واإلندونيسية

 كفاية ٖ

 كفاية ٖ استخدام اللغة اظتتناسقة

 كفاية ٖ تقدًن اللهة منظمة

 كفاية ٖ استخدام اللغة اليت يسهل اظتتعلم ليفّهمها

 كفاية ٖ اختيار الكلمات اظتناسبة

 كفاية ٖ طالبتركيب اصتملة توافق قدرة ال

 كفاية ٖ استخدام اصتملة إجيابية

 جّيد ٗ واالستجابة(التفاعلية )التحفيز 

 لمعد لا
ٖ.ٗٛ 

 جّيد

ٜٙ.ٖٙ% 
 
 



ٚٗ 
 

 الماجستيرغى فُ ْتري فقريا حاكم مي تقييم عند  (ب 
التقييم من جانب اللغويّة  اظتاجستَتغى فُ ًْتي فقريا حاكم مي اعطى

إلستخدام بالتنقيح.  ةالئق وسائلال هّواد الدراسّية. و من تقييم ىذو اظت
 : ا ىيو من تصليحه

 ة يف ىذه الوسائلالكثَت  األلوان زيادة (ٔ)
من  ٜٙ.ٖ" بقيمة جّدا ّتانب اللغويّة و اظتّواد "جّيد وسائلال هىذو 

 كما يلى:  او تفصيله%. ٕ٘.ٜٚ ٘

غى فُ ًْتي مي للغويّة و اظتّواد عندّتانب ا وسائلقيمة ال ٖٔ.ٗاصتدول 
 اظتاجستَت فقريا حاكم

 البيان القيمة جانب  
 ّتانب اظتّواد

 جيد ٗ تناسب بغرض التعليم اظتواد
 جيد ٗ اظتادة تناسب بأىلية اظتتعلم

 جيد ٗ اظتادة تناسب باظتوضو 

 جيد ٗ التدريبات تناسب باظتادة

 جيد ٗ دقة اصتوىر باظتادة

 جيد ٗ اظتادة تناسب بالكتاب الدراسي

 جيد ٗ اظتادة تناسب بأحدث التطورات

 جيد ٗ اليوميةاظتادة أو اظتفردة تناسب باضتياة 

 جيد ٗ رتلة اإلختبار كفاية

 جيد ٗ وسائل التعليم جتعل السهولة يف تعّلم



ٚ٘ 
 

 البيان القيمة جانب  
تسّهل وسائل التعليم الطالب بتحقيق 

 جيد ٗ غرض التعليم 

 جيد ٗ جتعل وسائل التعليم الطالب النساطُت

جتعل وسائل الطالب يف تعلم اللغة العربية 
 منفردا

 جيد ٗ

 جيد ٗ فهم االغة العربيةتسّهل وسائل التعليم 

 جيد ٗ جتعل وسائل التعليم الطالب التفاعلية

 جيد ٗ جتعل وسائل التعليم اعتمة يف التعليم

 كفاية ٖ غرس سلوك الطالب اإلجايب

 جيد ٗ سهولة اظتادة ليفّهمها

اللغة ّتانب  
 جيد ٗ و الواضح استخدام اصتملة اظتؤثر

العربية توافق الكتابة بقواعد اللغة 
 واإلندونيسية

 جيد ٗ

 جيد ٗ استخدام اللغة اظتتناسقة

 جيد ٗ تقدًن اللهة منظمة

 جيد ٗ استخدام اللغة اليت يسهل اظتتعلم ليفّهمها

 جيد ٗ اختيار الكلمات اظتناسبة

 جيد ٗ طالبتركيب اصتملة توافق قدرة ال

 جيد ٗ استخدام اصتملة إجيابية



ٚٙ 
 

 البيان القيمة جانب  
 جيد ٗ واالستجابة(التفاعلية )التحفيز 

 لمعد لا
ٖ.ٜٙ 

جّدا جّيد  
ٜٚ.ٕ٘% 

 

 الوسائل و التصميمتقييم عند خبير  (2
 عريف رحمان حكيم الماجستيرتقييم عند  (أ 

التصميم و من جانب  تقييمال اظتاجستَت عريف رزتان حكيماعطى 
ّتانب  وسائلال هىذ و. ةالئق وسائلال هو من تقييم ىذ. الوسائل

و . %ٕٚ.ٚٚ ٘من  ٙٛ.ٖ" بقيمة جّدا "جّيد التصميم و الوسائل
 كما يلى:  اتفصيله

عريف عند  التصميم و الوسائلّتانب  وسائلقيمة ال ٗٔ.ٗاصتدول 
 اظتاجستَت رزتان حكيم

 البيان القيمة جانب
 التصميمّتانب 

 جّيد ٗ تصميم الوسائل
 جّيد ٗ تكامل األجهزة يف وسائل التعليم

 جّيد ٗ تقدًن إشارة اظتستخدم

 جّيد ٗ تقدًن مؤشر التعليم

 كفاية ٖ تقدًن ألعاب التعليم
 جّيد ٗ مالمح اظتطورتقدًن 

 جّيد ٗ تشجيع فضول الطالب



ٚٚ 
 

 البيان القيمة جانب
 جّيد ٗ تفاعل الطالب مع الوسائل تشجيع

 جّيد ٗ تقدًن اظتادة اظتتناسقة

 جّيد ٗ تقدًن التدريبات اظتتناسقة

 جّيد ٗ وسائل التعليم غتذب

 جّيد ٗ والتأثَت مناسب الصوت

وضوح الصور واطتطوط واأللوان يف وسائل 
 التعليم

 كفاية ٖ

 جّيد ٗ مناسب إشارة اظتستخدم
وسائلالّتانب   

 كفاية ٖ دقة اختيار لون الوسائل
 جّيد ٗ عرض وسائل التعليم

 جّيد ٗ مناسب األلوان يف كل اظتادة

 جّيد ٗ توافق لون اطتلفية مع اظتادة 

 جّيد ٗ الصورة أو الرسوم اظتتحركةمناسب وضع 

 جّيد ٗ دقة اختيار لون الصورة أو الرسوم اظتتحركة

تساعد الصورة أو الرسوم اظتتحركة الطالب 
 جّيد ٗ أن يفهموا اظتادة بسهول

 جّيد ٗ جيذب الصورة اىتمام الطالب

 لمعد لا
ٖ.ٛٙ  

جّدا جّيد  
ٚٚ.ٕٚ% 



ٚٛ 
 

 الماجستير فائق عين الرفيقتقييم  (ب 
التصميم و من جانب  تقييمال اظتاجستَت اعطى فائق عُت الرفيق

و من  إلستخدام بالتنقيح. ةالئق وسائلال هو من تقييم ىذ. الوسائل
 ا ىي:تصليحه

 (اظتفردات والكلمات واصتملكتابة )الصوت ال يتطابق مع ال (ٔ)

  علي اضتوار رموز/عقدة اإلعدة زيادة (ٕ)
 خاطئة اعتاركات (ٖ)
   واضحالغَت سرعة و  صوتال (ٗ)

" بقيمة جّدا "جّيد التصميم و الوسائلّتانب  وسائلال هىذ و
 كما يلى:  او تفصيله. %ٗ٘.ٗٛ ٘من  ٖٕ.ٗ

فائق عُت عند  التصميم و الوسائلّتانب  وسائلقيمة ال ٘ٔ.ٗدول اصت
 اظتاجستَت الرفيق

 البيان القيمة جانب
 التصميمّتانب 

 جّيد ٗ تصميم الوسائل

 جّيد ٗ وسائل التعليمتكامل األجهزة يف 

 جّيد ٗ تقدًن إشارة اظتستخدم

جّدا جّيد ٘ تقدًن مؤشر التعليم  

 جّيد ٗ تقدًن ألعاب التعليم

 جّيد ٗ مالمح اظتطورتقدًن 

 جّيد ٗ تشجيع فضول الطالب



ٜٚ 
 

 البيان القيمة جانب
 جّيد ٗ تفاعل الطالب مع الوسائل تشجيع

 جّيد ٗ تقدًن اظتادة اظتتناسقة

 جّيد ٗ اظتتناسقةتقدًن التدريبات 

 جّيد ٗ وسائل التعليم غتذب

 كفاية ٖ مناسب الصوت والتأثَت
وضوح الصور واطتطوط واأللوان يف 

 وسائل التعليم
 جّيد جّدا ٘

جّدا جّيد ٘ مناسب إشارة اظتستخدم  
وسائلالّتانب   

 جّيد ٗ دقة اختيار لون الوسائل

 جّيد ٗ عرض وسائل التعليم

 جّيد ٗ كل اظتادةمناسب األلوان يف  

 جّيد ٗ توافق لون اطتلفية مع اظتادة 

جّدا جّيد ٘ مناسب وضع الصورة أو الرسوم اظتتحركة  
 جّيد ٗ دقة اختيار لون الصورة أو الرسوم اظتتحركة

تساعد الصورة أو الرسوم اظتتحركة 
جّدا جّيد ٘ الطالب أن يفهموا اظتادة بسهول  

جّدا جّيد ٘ جيذب الصورة اىتمام الطالب  

 لمعد لا
ٗ.ٕٖ 

جّدا جّيد  
ٛٗ.٘ٗ% 
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 تحليل البيانات .ج 
حتليل البيانات من التجربة الفرديّة، و التجربة  يقّدم الباحث بقدر اىل البيانات اآلتية 

 و  تصميمال ، و خبَتم خبَت اللغة العربّية و اظتّوادالفرقتّية، و التجربة اظتيدانّية، و تقيي
 كمايلى:يف الوسائل اظتتعددة  التفاعلية،   وسائل ال
 اءتحليل البيانات من تقييم الخبر  .1

 اللغة و المو اد اللغة العربي ة ةاستجاب خبير  .أ 
 عرف انّ و اظتّواد الدارسّية "رسكا أليٌت اظتاجستَت" اللغة  ةخبَت  تصحيحمن نتائج 

ىركات، و اظتواد، و التقوًن، و  بالتنقيح ىف اىف استخدامه ةالئقالوسائل  ىذه
 .ميالتعل مؤشر

 استجاب خبير التصميم و الوسائل  .ب 

" اظتاجستَت"عريف رزتان حكيم  التصميم و الوسائلخبَت  تصحيحمن نتائج 
حتسُت ألوان الوسائل و يف  بالتنقيح الوسائل الئقة ىف استخدامها ىذه عرف انّ 

 .حكاية سَتة اظتطور
 التجربةتحليل البيانات من  .2

 التجربة الفردي ة .أ 
الوسائل اظتتعددة   هعرف اّن اظتستجيبُت جيذبون هبذ فرديّةمن نتائج التجربة ال

وسائل اظتتعددة الالربنامج يف )التصميم  ، و لكن احتاج اىل التنقيح ىفالتفاعلية
وسائل الصوت و   خطٌأ )ال تستطيع أن تنقل إيل صفحة بعدىا( التفاعلية

 .الواضح( غَت التفاعليةاظتتعددة 
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 يئيةالفالتجربة  .ب 
الوسائل اظتتعددة   ههبذالتجربة الفرقتّية عرف اّن اظتستجيبُت جيذبون  نتائجمن 

، و الكتابة، و الصور أو إعطاء اضتركة ، و لكن احتاج اىل التنقيح ىفالتفاعلية
 .الرسم اظتتحركة

 التجربة الميداني ة .ج 
عند اظتستجيبُت جّيد جّدا  وسائلالتجربة اظتيدانّية عرف اّن قيمة ال نتائجمن 

الوسائل ه و رتيع اظتستجيبُت جيذبون هبذ  .%(ٚٙ.ٜٚ) ٘ من ٜٚ.ٖبقيمة 
وسائل ال أنّ  يتكلمون%( ٗ٘) ستسة عشر الطالبَ  منهم و، اظتتعددة  التفاعلية

 إثنا عشر منهم و ،اللغة العربية ميتعل ىف ستخدمتل جّدا جّيد اظتتعددة التفاعلية
 ىف ستخدمتل جّيد وسائل اظتتعددة التفاعليةال أنّ  يتكّلمون%(  ٖٗ) البَ الط
وسائل اظتتعددة ال أنّ  يتكلمون%( ٖ) الطالب واحد منهم و ،اللغة العربية ميتعل

 و لكن احتاج اىل التنقيح ىف ،اللغة العربية ميتعل ىف ستخدمتل كفاية التفاعلية
 .و الكلمة إعطاء اضتركةوسائل، و سؤال التقوًن، و الصورة، و الصوت 

 تحليل البيانات من الفحص .3
 Ho، و  to > ttفلذلك   ٘ٓ.ٕ= ttو  ٙ٘ٔ.ٖ= to%، ٘ىف درجة اظتغزى 

 ٚٚ.ٕ= ttو  ٙ٘ٔ.ٖ= to%، ٓٔو ىف درجة اظتغزى   مقبول. Haمردود و 
ألّن توجد الفرق بُت نتائج الفحص  مقبول. Haمردود و  Ho، و  to  >ttفلذلك 

 و بعدىا.التعليم  وسائلالقبلّي و نتائج الفحص البعدّي باحوال قبل استخدام 
 اءتحليل البيانات من تقييم الخبر  .4

، و خبَت عند خبَت اللغويّة و اظتّوادالتفاعلية  الوسائل اظتتعددة ّ  تقييم بعد
 كمايلى:وسائل فتحّصل خالصة التقييم  التصميم و ال



ٕٛ 
 

 نتائج نسبة مئويّة )%( خالصة التقييم عند اطترباء ٙٔ.ٗل دو اصت
 القيمة الطبقة اصتانب اسم اطترباء

 %ٖٙ.ٜٙ جّيد اللغويّة و اظتّواد الباء اضتسٌت اظتاجستَت
 غى فُ ًْتي فقريا حاكممي

 %ٕ٘.ٜٚ جّيد جّدا اللغويّة و اظتّواد اظتاجستَت

%ٕٚ.ٚٚ جّيد جّدا و الوسائلتصميم ال اظتاجستَت عريف رزتان حكيم  
 %ٗ٘.ٗٛ جّيد جّدا و الوسائلتصميم ال فائق عُت الرفيق اظتاجستَت

%ٚٙ.ٚٚ جّيد جّدا اظتعّدل  
 

جّيد جّدا  DARTالوسائل اظتتعددة التفاعلية بشكل من ذلك اصتدول عرف اّن قيمة 
ح بنسبة التنقي الباحث يتاج اىل التنقيح و ادّ حت الوسائلو لكن %ٚٙ.ٚٚبقيمة 

، و احملددةغَت م يالتعل مؤشر ىي ص. و من النقائاءاطترب  اتاىل نصائح و تصحيح
 ، ومن حقيقة اظتفردات والكلمات واصتمل صحيحت، و وًن التعليميمنوذ التق زيادة

األغنية صوت ، و الذكور دتييز أصوات بُت اإلناث و، و إيل اظتهاراتتقسيم اظتواد 
، و (اظتفردات والكلمات واصتملكتابة )ال يتطابق مع ال الصوت، و مهيمن جدا

، و الكثَت من األلوانالوسائل تستخدم ، و اضتوار على رموز/عقدة اإلعدة زيادة
   ة.استخدام األلوان مطابق
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 تنقيح النتاج .د 
 تنقيح بعد تصحيح عند خبير اللغة و المو اد  .1

تنقيح . و من و اظتّواداللغة  ةخبَت "رسكا أليٌت اظتاجستَت"  تصحيح عند اّدى الباحث
 منها:"رسكا أليٌت اظتاجستَت"  و اظتّواداللغة  ةو نصائح خبَت 

 احملددةغَت م يالتعل مؤشر .أ 

 بعد التنقيح قبل التنقيح

  

 من حقيقة اظتفردات والكلمات واصتمل صحيحت .ب 

 بعد التنقيح قبل التنقيح

  

 وسائل ال التصميم وتنقيح بعد تصحيح عند خبير  .2
. و التصميم و الوسائل "اظتاجستَت"عريف رزتان حكيم  تصحيح عند اّدى الباحث

 "اظتاجستَت"عريف رزتان حكيم  التصميم و الوسائلتنقيح و نصائح خبَت من 
 منها:
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 الكثَت من األلوانالوسائل تستخدم  .أ 
 بعد التنقيح قبل التنقيح

  

   استخدام األلوان مطابقة .ب 
 بعد التنقيح التنقيحقبل 

  

 بعد التنقيح قبل التنقيح

  

 حكاية سَتة اظتطورحتسُت  .ج 
 بعد التنقيح قبل التنقيح
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 تنقيح بعد التجربة .3
 الوسائل ال تستطيع أن تنقل إيل صفحة بعدىا .أ 

ال تستطيع أن تنقل إيل التدربات يف مهارة اإلستما  يف اظتادة األوىل بعد إجابة 
تستطيع أن تنقل إيل صفحة بعدىا  التنقيح بعد وصفحة بعدىا )مهارة اضتوار( 

 )مهارة اضتوار(.

 واضًحا وسائل اظتتعددة التفاعليةالصوت  احسن .ب 

 وسائلالصوت  التنقيح بعد وغَت واضح مع الكتابة  وسائلالصوت كثَت من 
  واضح مع الكتابة.

  وسائل اظتتعددة التفاعليةالالكتابة و اعتركة يف  ُتسحت .ج 
 بعد التنقيح قبل التنقيح

  

 الصور و الرسوم اظتتحركة  ُتسحت .د 
 بعد التنقيح قبل التنقيح
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 بيانات يف مقدمة الوسائل زيادة . ه
 بعد التنقيح قبل التنقيح

  

 ًن و صوت الوسائلحتسُت سؤال التقو  . و
 التنقيحبعد  قبل التنقيح

  

 تنقيح بعد تقييم عند خبير اللغة العربي ة و المو اد الدراسي ة . ي
ىواية  يعٌت االبواب ثالثة على تًتكب اّوال الوسائل اظتتعددة التفاعلية ختطيط

تًتكب على  االبوابالطالب و اظتعرض، و اظتهنة و اضتياة، و اظتهنة و النظام. و كل 
الًتكيب و أربعة اظتهارات )اإلستما ، و اضتوار، و القراءة، و الكتابة( اليت جتميع معا 

أن الًتكيَب و أربعة  ،الباء اضتسٌت اظتاجستَت عند اقًتاحاتب و. االبوابيف كل 
 .االبواباظتهارات )اإلستما ، و اضتوار، و القراءة، و الكتابة( تفريٌق يف كل 

 عد التنقيحب قبل التنقيح
 

 



ٛٚ 
 

 :منها. ةاظتخطئ و اللغة اظتّواد احملتويات من التنقيح اعطاءه ذلك ّتانب و
 احملددةغَت م يالتعل ةمؤشر  .أ 

 بعد التنقيح قبل التنقيح

  

 ة يف ىذه الوسائلالكثَت  األلوان زيادة .ب 
 من حقيقة اظتفردات والكلمات واصتمل صحيحت .ج 

 بعد التنقيح قبل التنقيح

  

 الذكور دتييز أصوات بُت اإلناث و .د 

 .مهيمن جدااألغنية صوت  .ه 

  وسائلالتصميم و ال خبير من التنقيح . أ أ
 هو من تقييم ىذ التصميم و الوسائل. خبَت من اظتاجستَت فائق عُت الرفيق عند

 من و. %ٗ٘.ٗٛ ٘من  ٖٕ.ٗقيمة و  إلستخدام بالتنقيح ةالئق وسائلال
 :ىو نصائحو

 (اظتفردات والكلمات واصتملكتابة )الصوت ال يتطابق مع ال .أ 
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 علي اضتوار رموز/عقدة اإلعدة زيادة .ب 
 بعد التنقيح قبل التنقيح

  

 خاطئة اعتاركات .ج 
 بعد التنقيح قبل التنقيح
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 الباب الخامس
 اإلختتام

 
. اخلالصة ىذا البحث ىو نتائج االقًتاحات اإلختتام تًتكب على اخلالصة و

اىل مؤسسة لتحّسن كيفّية الًتبّية  االقًتاحات البحث الىت جتيب أسئلة البحث. و اعطت
 بالبحث كهذا البحث التطويرّى.

 الخالصة .أ 
بقدر اىل البيانات و التحليل تأخذ اخلالصة كما يلى: اّوال، اّن التصميم اجلّيد من 

األنشطة ادلباشرة على )  DARTالوسائل ادلتعددة التفاعلية يف تعليم اللغة العربية بشكل 
العلوم الطبيعية " للصف العاشر (Directed Activities Rolated to Text / النصوص

للعام الدراسي اإلسالمية احلكومية الثانية ماديون  العالية" بادلدرسة امسةاخل
 تصنع مببدأ أساسي آتّية: 8108/8107

وفقا . الطالب يف تعليم اللغة العربيةتسهيل فهم تفريح و وسائل التعليم  ىذه .0
 نتائج ، ومع الطالب ة الباحثقابلم نتائج ، والطالب يعملو الختبارات اليت

 .ىذه وسائل التعليمالباحث بعد استخدام  راقبةم
على ىذه وسائل التعليم حتتوى على ثالثة األجزاء، جزء األّول مقّدمة تًتكب  .8

جزء . و مؤثر التعليم الوسائل،استخدام  شارةإ، و دراسة العقدالقوائم الرئيسية، و 
الثانية ىي ادلادة األويل ىي ىواية الطالب و ادلعرض، و ادلادة كب على يًت الثاىن 

ًتكب يجزء الثالث اإلختتام  .ادلهنة و احلياة، و ادلادة الثالثة ىي ادلهنة و النظام
 .سرية ادلطورو  ،ةاأللعب التعليمي ، وتقومي التعليمعلى 
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 Directed Activities Rolated to/  األنشطة ادلباشرة على النصوص)  DARTشكل  .3

Text)  البطقة )إعطاء يًتكب على  التفاعليةيف الوسائل ادلتعددةLabelling 

abelling إمتام ،)( الصورةDiagram Completion اإلنفصل ،)(Segmenting ،) احلرف
اخلط ، إعطاء (Table Completion)اجلدوال تكميل ، (Scramble)دون النظام 

(Underlining) ، ترتيب( اجلملةCompletion Activities with disordered text) إقطع ،
 .(Text Completion) النصتكميل ، (Diagram cut and pasteوضع الصورة ) و

و وسائل ال عرض وسائل التعليم ىي ةىذه وسائل التعليم تصنع جبوانب الئق .4
بالعرض لو اجلّذابة و مناسب  فن الرسم البيانّ ادلّواد، و ز  ادلنفعة، و اللغويّة، و الئق

 وسائل التعليمعرف اّن قيمة نالتجربة  نتائج من. ثانّيا، ة ادلدرسةمبنهاج الدراسيّ 
ه و مجيع ادلستجيبني جيذبون هبذ %(79.67)عند ادلستجيبني جّيد جّدا بقيمة 

وسائل ال أنّ  يتكلمون%( 54) مخسة عشر الطالب   منهم و، وسائل التعليم
 إثنا عشر منهم و ،اللغة العربية ميتعل ىف ستخدمتل جّدا جّيد ادلتعددة التفاعلية

 ميتعل ىف ستخدمتل جّيد وسائل ادلتعددة التفاعليةال أنّ  يتكّلمون%(  43) الب  الط
 وسائل ادلتعددة التفاعليةال أنّ  يتكلمون%( 3) الطالب واحد منهم و ،اللغة العربية

صوت و لكن احتاج اىل التنقيح ىف   ،اللغة العربية ميتعل ىف ستخدمتل كفاية
و بنتائج جتربة  .و الكلمة إعطاء احلركةوسائل، و سؤال التقومي، و الصورة، و ال
"t " 5درجة ادلغزى ىف ،%to =3.056  وtt =8.15   فلذلكto > tt  و ،

Ho  مردود وHa .01و ىف درجة ادلغزى   مقبول ،%to =3.056  وtt =
توجد الفرق بني نتائج  و مقبول. Haمردود و  Ho، و  to  >ttفلذلك  8.77
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و التعليم  وسائلالفحص القبلّي و نتائج الفحص البعدّي باحوال قبل استخدام 
جّيد جّدا بقيمة  وسائل ادلتعددة التفاعليةال ىذه قيمة  و عند اخلرباء .بعدىا

التنقيح بنسبة اىل  الباحث ىتاج اىل التنقيح و ادّ حت وسائلال% و لكن 77.67
أن  وسائل ادلتعددة التفاعليةالنظرا على ذلك، كانت  .اءنصائح و تصحيح اخلرب 

وسيلة لتشهيل فهم اللغة  وسائل ادلتعددة التفاعليةالوستكون ىذه  صالحية. يقال
  العربية.

 
 االقتراحات .ب 

 بقدر اىل نتائج البحث اآلتية: اقًتاحات يقّدم الباحث
 ميكن للطاّلب ان يطّورواكثرية و كان انواع ادوات التعليم ىف تعليم اللغة العربّية   .0

لكتاب الدراسّي، و ادلعجم ليسّهل تقدمي ادلّواد اوسائل التعليمية، و اادوات التعليم كا
 الدراسّية.

ىذا البحث ىف خطوة جتربة النتاج، و ميكن للباحث اآلخر ليستمر  ادى الباحث .8
 ىذا البحث اىل خطوة اآلخري ليكّمل كيفّية النتاج.

ىف  وسائل ادلتعددة التفاعليةال وا ىذهان يستخدم ادلدّرسيستطيع اىل الطالب و  .3
 .ادلّواد و للتعّلم الفردّي لطالب باىداف ليسّهل فهم اللغة العربيةتعليم 

و وسائل ادلتعددة التفاعلية ال تطّور الباحث مّواد الفصول الدراسية الثانية فقد يف ىذه .4
 ليتطّور مّواد الفصول الدراسية األوىل. ميكن للباحث اآلخر
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