
العربية  لغة لاتعليم  تقييملتعليم لاة ليوس تصميم
( Media Flash)فالش  ائلوس أساس على

بتدائية  درسة اإلملاب اخلامس  للصف حث و التطوير الب)دراسة 
م( 2019-2018العام الدراسي غو و فونور  دار اخلي 

سالة املاجستي ر 

: ه ت قدم 
لفتا اردن زو ريزا  

212416012:    التسجيل رقم  
ة ة احلكومي  مي  نوروغو اإلسال و ة ف ع م جا 

كلية الدراسة العليا 
9201  يو ما   



ي



ك



ل



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI 

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama     :

NIM     :

Fakultas    :

Program Studi   :

Judul Skripsi/Tesis   :

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen 

pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan 

IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id.  Adapun isi dari 

keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. 

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya. 

Ponorogo,              Tahun 

Penulis 

(    ) 

:

:

:

:

:

as   

am Studi   

Skripsi/Tesis 

atakan bahwa naskahhh h ssskskskksssssss rrrrrririirirrrirrrrr pppppsp ii / ///////// ////// tttetetetetetettteteetetttetetettetetetettteteteteeeteeeeeteeeeeetet sissssiisissssissississssisissssissssssissisiisisssssissssss sssssss s sssssssssssss tetetetetetetetetetttetetttettttetetetttteetteetettettteteeeteet llalalalalalalaaallalaaalalaaaaaaaaaaalallalll h hhh hhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhh diddddddddidididddidididididddddiddddiddiiididdidddddddddiiddidd pppeppepepppperriir kskksssskssssksa aa a ddddaddadaaddddddad n disahkan oleh 

mbing. Selanjutnya saaayyyyyaaaaaaayyya bbbbbbbeeeerererrsseedia nanananaaaaaaannaaaaaaaaanaaaaaaanaskkkkkkkkskskskskssksskkskskssksssskssskssksskssksskskssskahahahahhahahahahahahahahahahahahhhahhahahahahahhhahahhahahahhhahhaaahahhhaa ttttttttttttttttttttttttttteeeerererereereeerrrerereerererereeerererererererereeerereere sesssseseeeseseeseseessessssssssseebbbubub t ddipppupuuuuuublblllliiiiikikikiiiikiii aasikan oleh perpus

Ponorogo yang dapatattttt dddddddiiiiiaaaaakkkkaaaaakaaakseeseeess didii ettethhehehheheeeeeheeheeheeheheheeeeesesesesseeseeeseeeeseeeeseeees s.ss.ss.sss iaiainpopooonnnonoorrrrrororroggggggggooogogggggoog .a.a. c.id.  Adapun is

ruhan tulisan tersebut, ssssssseeeeesseesesss pppeeeeeeeeppeennunununuuuununununuuuuuunuuuuuuuuunuhnhhnhhnhhhhhnhnhnhnhhnhnhnhhnhhhhhnhhhhhhhhhhhnyayayayayayayayayaayaaaaaayayayyyyyyyyy mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmenenenennnennneneennnenenenenennenenenneneeeneeeenneeenenjajajajajajajajajjjajajaajajjjajjajajjajaajaj dddidididididddidididididididdddidddidddiiiidddii tttttttttttttttttttttttttttttananananannananananaannanananaaaanannnaaannaaaaaananaa ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggguununnunuuunuunnunuunnnunuuununnunuuunnnunnnnnununnnggggg g gggggggggggg gggggg jjjjjajajajjjjjjjj wwwwwwwwaaawwwwww bbb dari penulis.

kian pernyataan sayayayayyyyyyyyyyyy uuuuuntntntntnttttn kkkukuukkukukkkkkukukukkkkkkkkkkkku ddddddddddddddddddddddddddapapapapapapapapapapaapapaapaapaapaaaapppapapppatatatata ddddddddddddddddipipipppipipipipippipippipiippereereeeeee gugug nanakakakakakaakakaaaaaakakaannnnnnnnn n nn sessememmemmememeeeeeememeeeeemeemememmememmmeemmmmmm ststttsttstttttstttttstssssssttsttsstssstststiiiiiiniiiinnininniniiiininiiiininnyyayayayyayayyyyyyyyy ..

PPPPPPPPoPoPPPPPPPPPPPoPP nonnnnnononoooooooooononnoonoonnonoonnnn rorooooroooooogggoggggggggg ,             

:

:

RIZA ZULIFTA ARDANI

212416012

Pasca Sarjana

S2 Pendidikan Bahasa Arab
(Media Flash)
( )

2019-2018 )

12 September 2019

RIZA ZULIFTA ARDANI



 م

 

 ث حالب ص ستخلامل
  على  العربية  لغة لاتعليم  تقييملتعليم لا ة ل يوس  تصميم .  2019 ، ريزا ، ا اردانفتزول

  للصف رالتطوي و  حث الب)دراسة  (Media Flash)ش الف ائلوس أساس 
-2018العام الدراسي غو و فونور  بتدائية دار اخلريإلاة رسدملاب اخلامس
رسالة املاجستري. قسم تعليم اللغة العربية جبامعة فونوروغو   .م( 2019

 املاجستري  ص ل خممد حمالدكتور املشرف  .احلكومية  اإلسالمية 
 (Media Flash) فالش ائلوس، تقييمالة ليوس :الكلمة السسية
ا وكذلا أنشطة  االبتدئية رسة املدلتعلم يف يبدو ا  ال يجال  دار اخلري ممالا جدا

، يف حني أن مواجهة امتحان وطين  تقييم الدروس بسبب عدم استخدام وسائط التعلم
من  الكمبيوتر حتتاج إىل التعريف بوسائط التعلم والتقييم حىت يتمكن الطالب ى علقائم 

 ضل. ت بتحضري أف انمواجهة االمتحا 
تاج وسائل تقييم اللغة العربية على  صفات إنكيف موا.1كلة: املش صياغة

مبدرسة اإلبتدائية دار   اخلامس ( عن طلبة الصف Media  Flashأساس وسائل فالش )
إىل أي  املدى فعالية هذه الوسيلة يف تقييم اللغة العربية لطلبة   .2؟ غوو اخلري فونور 

.  1لدراسة هو: الغرض من هذه ا غو؟ و نور اخلري فو دار بتدائية إلمبدرسة ا اخلامس ف الص
كيف مواصفات إنتاج وسائل تقييم اللغة العربية على أساس وسائل فالش  ملعرفة 

(Media Flash عن طلبة الصف )2 ، غوو دائية دار اخلري فونور اإلبت مبدرسة  اخلامس .  
  مس ا اخلالصف  العربية لطلبة لة يف تقييم اللغة دى فعالية هذه الوسي مإىل أي  ملعرفة 

 . غوو ة دار اخلري فونور مبدرسة اإلبتدائي
تطوير أو يشار إليها عاد ا ابسم  أساليب البحث وال  الرسالة  ه هذستخدم ت

 Dick and louتصميم التطوير م طريقة  نة تستخد البحث والتطوير. يف حني أن العي
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carey ا  ، وذل االبتدئية  درسة ملا امساخلالب الفصل لعينة من قبل ط ا أاذ ا. بينما
الواحد . البياانت   اتبار القبلي والبعدي للمجموعةتخدام منط تصميم االابس

 . tام ااتبار ، مث حتليلها ابستخدقبل وبعد تلقي العالجت ااتبار املستخدمة هي عالما
  ئل ا وس أساس  على  العربية  لغة لا تعليم ل تقييملاة ل يوس أوضحت النتائج أن 

جلاذبية. يشري  من الفعالية وااٍل توى عع مبس املستخدمة تتمت (Media Flash)فالش 
أبنشطة   عالية إىل مستوى عاٍل من اهتمام الطالب هتمامات ودوافع تعليم االوجود 

. تدعم هذه النتيجة حقائق يف هذا اجملال  للغة العربية ا س لدر ، ااصة التعليم والتعلم
إىل   69.96من  %1،49بة ر الطالب اليومية بنسفع متوسط درجات ااتباارت  حيث

82.90 . 
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ABSTRACTION 

Zulifta Ardani, Riza, 2019. Design evaluation tools for 

teaching Arabic based on Flash media (fifth 

grade research and development studies at 

Darul Khair Ponorogo elementary school in the 

2018-2019 academic year). Thesis. The  Study 

Program of Arabic language Education, The 

State Islamic University Master of IAIN 

Ponorogo. Supervisor: Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd  

Keywords: Evaluation Media, Flash Media 

Learning in Darul Khair still seems very boring as well 

as lesson evaluation activities due to the lack of use of learning 

media, while facing a computer-based national exam needs to 

be introduced to learning and evaluation media so students can 

face exams with better preparation. 

The formulation of the problem: 1. How is the media 

production of Arabic language assessment based on Media 

Flash for fifth graders in Darul Khair elementary school 

ponorogo? 2. To what extent is the effectiveness of this method 

in the assessment of Arabic for fifth grade students in Darul 

Khair elementary school ponorogo?. The purpose of this study 

are: 1. To find out how the production of Arabic language 

assessment media based on Media Flash for fifth graders in 

Darul Khair ponorogo elementary school, 2. To determine the 

extent of the effectiveness of this method in Arabic language 

assessment for fifth grade students in Darul elementary school 

Khair ponorogo. 

The type of this research uses research and 

development methods or commonly referred to as research and 
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development. While the sample uses the development design 

method Dick and Lou Carey. While the samples were taken by 

fifth grade students of elementary school, using the pattern of 

one group pretest and posttest design. The data used are daily 

test scores before and after being given treatment, then 

analyzed using the t test. 

The results showed that the evaluation tool for 

teaching Arabic language based on Flash media had a high 

level of effectiveness and attractiveness. The existence of high 

learning interests and motivations indicates a high level of 

student interest in teaching and learning activities, especially 

during the Arabic language lesson subject. This finding is 

supported by facts in the field where students' average test 

scores increased 18.49% from 69.96 to 82.90. 
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ABSTRAK 

Zulifta Ardani, Riza, 2019. Desain alat ajar untuk evaluasi 

pelajaran bahasa Arab berdasarkan media 

Flash (studi penelitian dan pengembangan 

kelas lima di sekolah dasar Darul Khair 

Ponorogo pada tahun akademik 2018-2019). 

Tesis. Program studi Pendidikan Bahasa Arab 

Pasca Sarjana IAIN Ponorogo. Pembimbing: 

Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd 

Kata kunci: Media Evaluasi, Media Flash 

Pembelajaran di MI Darul Khair masih terkesan sangat 

membosankan begitu juga dengan kegiatan evaluasi pelajaran 

karena kurangnya pemanfaatan media pembelajaran, 

sedangkan untuk meghadapi ujian nasional berbasis komputer 

perlu pengenalan terhadap media pembelajaran dan evaluasi 

agar siswa dapat menghadapi ujian dengan persiapan yang 

lebih baik. 

Adapun rumusan masalah : 1. Bagaimana produksi 

media penilaian bahasa Arab berdasarkan Media Flash untuk 

siswa kelas lima di sekolah dasar Darul Khair ponorogo? 2. 

Sejauh mana efektivitas metode ini dalam penilaian bahasa 

Arab untuk siswa kelas lima di sekolah dasar Darul Khair 

ponorogo?. Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui 

bagaimana produksi media penilaian bahasa Arab berdasarkan 

Media Flash untuk siswa kelas lima di sekolah dasar Darul 

Khair ponorogo, 2. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas 

metode ini dalam penilaian bahasa Arab untuk siswa kelas 

lima di sekolah dasar Darul Khair ponorogo. 

Adapun jenis penelitian ini  menggunakan metode  

penelitian  dan pengembangan atau yang biasa di sebut 

dangan research and development. Sedangkan sampel 
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menggunaan metode desain pengembangan Dick and lou 

carey. Sedangkan sampel yang di ambil oleh siswa kelas 

lima Madrasah Ibtidaiyah Darul Khair, dengan menggunakna 

pola one group pretes and postes desain. Data yang 

digunakan adalah nilai ulangan sebelum dan setelah diberi 

perlakuan, kemudian dianalisis dengan menggunakan uji t. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain alat 

evaluasi untuk mengajar bahasa Arab berdasarkan media 

Flash yang digunakan memiliki tingkat keefektifan dan 

kemenarikan yang tinggi. Adanya minat dan motivasi belajar 

yang cukup tinggi menunjukkan adanya ketertarikan siswa 

yang tinggi pula dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya 

pada saat mata pelajaran Bahasa Arab. Temuan ini didukung 

oleh fakta lapangan dimana nilai rata-rata ulangan siswa 

meningkat 18.49% dari 69.96 menjadi 82.90. 
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 الباب األول
 املقدمة 

 خلفية البحث . أ
وجد مكوانت أساسية للعملية التعليمية وقد تتغري من ت

جمتمع آلخر وفقاً ملتطلباته وملا حيتاجه لتحسني إجناز الطالب، 
ريقة الط، املدارس، الوالدين ،الطالب وهذه العناصر هي:

الطريقة   تؤثر  و  1. السالمة واالنضباط،  حتديد املعايري،  التعليمية 
  استخدام أن حيث التعليم، جودة على املّتبعة  التعليمية 

  اإلنتاج  وجيعل املعرفة  إىل الوصول يسهل احلديثة  التكنولوجيا 
  تطوراً  التعليم تكنولوجيا مفهوم يشهداذ  .أكثر الطالب لدى

 واملمارسة  الدراسة  أبّّنا التعليم تكنولوجيا وتُعّرف مستمراً،
 الشائعة  املفاهيم   أحد  يرتبط   حيث التعلم،   لتسهيل  املستخدمة 

 
1/.com3https://mawdoo 1(، 2018)نوفمرب،  عناصر_العملية_التعليمية . 

https://mawdoo3.com/عناصر_العملية_التعليمية
https://mawdoo3.com/عناصر_العملية_التعليمية
https://mawdoo3.com/عناصر_العملية_التعليمية
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 املستخدمة  والبصرايت السمعيات بوجود التعليم لتكنولوجيا
  2. التعليم برامج يف

 تعلقملا املبادئ أهمك  التعليمية  الطريقة  إىل ابإلضافة 
 .التعليم صالحاإلو  تقييمل اهفمن مكّوان الطالب تعّلم بنتائج

.  التعليم أنظمة لُكلّ  الرئيس املكوِّن الرتبوي يميالتق  يُعترب لذا
 ،التعليم نظم ملراقبة  املدارس يف يستخدم أن ُُيكن حيث

 التعليم فعالية  تقييم من وُُتكِّن املناهج حتسني على  وُتساعدُ 
 إجادة  مدى  وتُقّرر  الطالب  إجناز  ودرجة   التعليمية   واملمارسات

 .للمهارات الطالب

إلجنليزية هي تقييم لقيمة ابأصل الكلمة "تقييم" وأما 
تسمى القيم ابللغة  وكلمة اجلذر واليت تعين القيمة أو السعر.

يشار غالًبا إىل  العربية التقييم أو التقييم "التقييم". بينما حرفًيا
تقييم التعليم ابللغة العربية على أنه التفسري الرتبوي الذي يتم  

ابملسائل   قاملتعلالتعليم أو التقييم تقييم يف جمال التفسريه 
 

2  Rocci Luppicini ,A Systems Definition of Educational Technology in 

Society ،Educational Technology & Society,8 )2018 ،105 )مارس 
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املتعلقة ابألنشطة التعليمية. فيما يتعلق ابملصطلحات، يقدم 
: يقول إدويند يف كما يلىبعض اخلرباء آراء حول فكرة التقييم  

راماوليس إن التقييم ينطوي على إجراء أو عملية يف حتديد 
، تعريف التقييم هو نشاط   M. Chabib Thohaقيمة شيء ما.  

خمطط ملعرفة حالة الكائن ابستخدام األدوات وتتم مقارنة  
 3النتائج ابملعايري للحصول على االستنتاجات.

 أنه  على  ام ع  بشكل  التقييم  من   تعريف  تفسري  ُيكنو  
 واألنشطة  األحكام) ما شيء قيمة  لتحديد منهجية  عملية 

(  وغريها واألشياء  واألشخاص والعمليات واألداء والقرارات
 شيء قيمة  لتحديد. التقييم  خالل من معينة  معايري على بناءً 
  ته املقارن للمقيمني ُيكن املعايري، مع املقارنة  خالل من ما

  تقييمه  مت شيء قياس أيًضا وُيكن العامة، املعايري مع مباشرة
 من  التقييم يعترب ، أخرى بعبارة. معينة  معايري مع مقارنة  مث

  بعملية   املتعلقة   الثالثة   األنشطة   أن  يعين   وهذا .اهلرمية   األنشطة 
 جيب تنفيذها ويف البعض  بعضها  عن فصلها ُيكن ال التعلم

 
3 Mahirah B   .Evaluasi Belajar Peserta Didik (Siswa)  .  Jurnal Idaarah, Vol. 

I, No. 2, Desember 2017    .258   



4 
 

 متماثالن  مصطلحان  يوجد  ،  الصدد  هذا  يف.  ابلتتابع  تنفذ  أن
 يوجه. والقياس التقييم ومها ، ابلفعل خمتلفان ولكنهما تقريًبا

  شيء  كمية   لتحديد  العمليات  أو  اإلجراءات  إىل  القياس  تعريف
 أو التقييم أن حني يف. أداة إىل حيتاج ما عادة نه  أل ، ما

  التعلم تقييم. ما شيء قيمة أو جودة حتديد حنو موجه التقييم
  تنفيذها يتم  اليت والتعلم التعلم قيمة  لتحديد عملية  هو والتعلم

 حني يف. والتعلم التعلم قياس أو التقييم  أنشطة  خالل من ،
  مستوى  مقارنة  عملية  هي التعلم أنشطة  يف القياس فكرة أن

 اليت والتعلم التعلم يف النجاح مقاييس مع والتعلم التعلم جناح
  هي والتعلم التعلم تقييم فكرة أن حني  يف كمياً   حتديدها مت

 .النوعي والتعلم التعلم  يف القرار صنع عملية 
 جناح حتقيق مدى معرفة  للطالب ُيكن التقييم، مع

 الطالب فيها حيصل اليت  احلاالت يف . تعليمهم خاللالطلبة 
 حىت واحملفزات احلوافز  على أتثري هلا سيكون مرضية، قيم على

 تكون اليت احلاالت يف. أدائهم حتسني من الطالب يتمكن
 حتسني  الطالب  سيحاول  مرضية،  غري  حتققت  اليت  النتائج  فيها

 حافز  توفري للغاية  الضروري فمن ذلك، ومع ، التعلم أنشطة 
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 التقييم  أيخذ حني يف. الطالب أيس ال حىت املعلم من إجيايب
 اإلسالمي  ابلتعليم  املتعلقة   األمور  من  عدًدا  اإلسالمية   الرتبية   يف

 اإلسالمية القيم مع التعليم جناح توافق مدى معرفة  أجل من
 الدين  جالل قال ذلك، على عالوة. نفسه للتعليم كهدف

 اليت  العريضة   اخلطوط  حدد  قد  اإلسالمي  التعليم  يف  التقييم  إن
  مها   القصري  املدى  على  اهلدفني  كال.  تعليمه  أهداف  مع  تتوافق
 األهداف إىل ابإلضافة  العامل، يف أبمان  للعيش الناس توجيه

 متحدان اهلدفني هذين كال.  اآلخرة يف للرعاية  األجل الطويلة 
 كما.  النبيلة  الشخصية  تعكس اليت والسلوكيات املواقف يف

 احلياة يف السلوك انعكاس من ونبيلة  شخصية  رؤية  ُيكن
 4.اليومية 

 من. التعليم إدارة يف اهلامة  اجلوانب أحد هو التقييم
كاملة ب يتعلق فيما دقيقة  مدخالت هناك ،التقييم  خالل

 ودقة الداعمة، واملرافق البشرية  املوارد واستعداد ، الربانمج
  نتائج  تكن مل. النتائج وحتقيق ، الربانمج تنفيذ عملية  وفعالية 

 
 . 259رجع نفصه، امل 4
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 وعدم  ،  الربانمج  تصميم  دقة   عدم  بسبب  األمثل  التعليم   برانمج
 وعدم  ، الداعمة واملرافق البشرية  للموارد األمثل الدعم وجود
 منوذج  تطوير  الضروري  من  لذلك،.  الربانمج  تنفيذ  عملية   فعالية 

  حتقيق من وُيكِّن للتطبيق وقابل مناسًبا يكون تقييم  نظام أو
 5. التعليم جودة حتسني

 التكنولوجية األساليب استخدام إىل املدارس حتتاج
  التعليمية الربامج وكذلك امللموسة، الطالب مهارات لتقييم

 والضعف القوة حول للمعلمني مالحظات تقدمل للطالب،
 الغنية   التكنولوجيا  مصادر  خالل  من  وتوجههم  الطالب،  لدى

 هذه أن و الكثرة املفاهيم تطوير على وقدرهتم واملتنوعة،

 
5 Edi Supriyadi ،Pengembangan Model Evaluasi Untuk Meningkatkan 

Mutu Pendidikan Teknik Elektro   ، Jurnal Edukasi Elektro. 1 2  ،مايو(
2017 )  
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  توفر  التكنولوجيا ألن ،الرتتيبات وضع إىل حتتاج األشياء
 6.البشري اإلبتكار

 حالًيا( ICT) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تنمو
 جوانب خمتلف على كبري   أتثري هلا يكون حبيث سريع بشكل
  على القائم الوطين االمتحان . التعليم عامل أحدها ، احلياة

  استخدام على األمثلة  أحد هو( UNBK) الكمبيوتر
 الوطنية   التعليم  ملعايري  وفًقا  UNBK.  التعليم  جمال  يف  التكنولوجيا

(BSNP  )لعرض  كوسيلة   الكمبيوتر  أجهزة  يستخدم  اختبار  هو 
 إىل UNBK  تطبيق  يف  التوسع  يهدف.  عليها  واإلجابة   األسئلة 
 هذا.  االختبار  ونزاهة   ومصداقية   وموثوقية   وجودة  كفاءة  حتسني

  الكمبيوتر  على املعتمد االختبار أو UNBK أن على يدل
(CBT )شكل يف التعليمي التقييم أنشطة  أشكال أحد هو 

 
 . 106، جع نفصه ار امل 6
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 كوسيلة  الكمبيوتر أجهزة ابستخدام الطالب تعلم نتائج
 7.الوطنية  االمتحاانت أسئلة  على العمل لتسهيل

 الورق على املعتمد االختبار نظام عن UNBK خيتلف
 به القيام ُيكن بديل هو UNBK. اآلن حىت يعمل كان  الذي

 يوفر. الورقي الوطين االمتحان يف الضعف نقاط على للتغلب
UNBK األسهل من جيعل مما ، تنفيذه يف الفوائد من العديد 

 ويزيد  املواد  وتوزيع  شراء  تكلفة   يوفر  ،  االمتحاانت  أسئلة   القيام
  على كبري  بشكل تؤثر اليت املواد إعداد عملية  يف  األمن من

 إىل الطالب حيتاج ال ، UNBK مع ألنه هذا. UNBK تنفيذ
 وألواح واحلالقة  واملمحاة واألقالم الرصاص أقالم  ارتداء

 لتشويه ضرورايً  ليس وهو ، أيًضا مراتحون الطالب. الركض 
  البياانت  وملء( LJUN) الوطين االختبار  إجاابت ورقة 

 الطالب حيتاج ال. دقائق 10 حوايل تستغرق اليت البيولوجية 

 
7 Rogers Pakpahan ،Model Ujian Nasional Berbasis Komputer: Manfaat 

dan Tantangan   ، Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan . 1 (2016، أبريل) 20  



9 
 

 قراءته إمكانية  عدم أو LJUN تلف بشأن القلق إىل أيًضا
 ورقًا UNBK تطبيق يتطلب ال. الضوئية  املاسحات بواسطة 

 ، لذلك. األسئلة  وتسريب االحتيال وُينع للبيئة  صديق وهو
 8.هذا UNBK وجود من كبري  بشكل الطالب يستفيد

 املدارس من واحدة هي سة االبتدئية دار اخلريدر امل
 من عال   مبستوى الطالب من كبري  عدد ولديها الرائدة

  مع   أجريت  اليت  املقابالت  نتائج  إىل  استناًدا.  واجلودة  الكميات
املدرسة االبتدئية دار  الدراسية املناهج قسم يف املعلمني أحد
  أي هناك يكن مل لكن ،UNBK تطبيق سيتم أنه تبني ، اخلري

 من  ،  لذلك.  UNBK  مواجهة   قبل  للطالب  تدريب  أو  حماكاة
 ، فالش ل وسائ إىل املستندة التقييم وسائط استخدام خالل
 مواجهة يف وأدائهم الطالب استعداد حتسني للباحثني ُيكن

UNBK ،  الدراسة هذه هتدف. العربية  للمواد ابلنسبة  وخاصة 
  املنتجات  حماكاة وعملية  ، واملدخالت ، السياق حتديد إىل

 
 .21مراجع نفصه،  8
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- 2018 املدرسة االبتدئية دار اخلري عام يف UNBK من

 UNBK  تطبيق   جودة  لتحسني   للمدرسة   مفيد  هذا.  م2019

 .األخرى للمدارس كمرجع  استخدامها وُيكن مدارسهم يف

املعروف سابقاً  (Media Flash) فالش أما وسائل
من  ددة الوسائطمتع منصة  هي ماكروميداي فالش ابسم
) Adobe أدويب سيستمز وهي اآلن ملك ماكروميداي إنشاء

)Systems.   الصور  ، تستخدم إلضافة 1996منذ عام
على صفحات الويب. فالش يشيع  والتفاعل املتحركة 

كما يف   )video(استخدامه إلنشاء الرسوم املتحركة، الفيديو 
 ، وخمتلف صفحات الويبواإلعالانت )YouTube( يوتيوب

)ebw(    لدمج الفيديو يف صفحات   مكوانت الفالش ينتشر هبا
بيقات على اإلنرتنت  التط الويب، ويف اآلونة األخرية مت تطوير

 أفضل هو أدويب فالش فإن، ذلك مع 9.لتصبح أكثر ااثرة
 اجليدة  املعاجلة   ومع  ،  ديثة احل   تقييمال  كوسيلة   الستخدامه  خيار

 
9/https://ar.wikipedia.org/wiki 1(، 2018)ديسمرب،   أدويب_فالش . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://mawdoo3.com/عناصر_العملية_التعليمية
https://mawdoo3.com/عناصر_العملية_التعليمية
https://mawdoo3.com/عناصر_العملية_التعليمية
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 فعالية  أكثر التقييم عملية  جيعل أن ُيكن ،الفالش لوسائط
 10. وكفاءة

االبتدئية درسة  امل  يف  ة الباحث  أبداها  اليت  املالحظات  يف
 ولكن التخلي مت تعليمية  لوسائ ة الباحث وجدت ، اخلريدار 

 مت إذا جيدة الوسيلة  هذه أن حني يف ، استخدامها وعدم
  تتطلب  اليت  العربية   اللغة   درسلتعليم    خاصةً   لتعلم  استخدامها

 .التعليمية  املواد حمتوايت لتوضيح لالوسائ من الكثري

 

 ابتكار  ة الباحث اولحت ، املشكلة هذه من اخلروج
 ،  التعلم تقييم أدوات لصنع تستخدم ال اليت التعليم وسائل
ى أسس عل  الوطين  االمتحان  ألن،  العربية   اللغة   درسل  وخاصة 
 من املدخالت وبعض  االبتدائية  للمدارس يقام  كمبيتري
 مالءمة  أكثر  لالوسائ  هذه   استخدام  فإن  ،  املدرسة   يف  املعلمني

 
 مراجع نفصه. 10
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 إىل ابإلضافة  ، االبتدائية  املدارس يف اخلامس الصف لطالب
 أيًضا   لالوسائ  هذه  وستكون  ،  العربية   للغة  الطالب  فهم  زايدة
 الوطين المتحان االستعداد على الطالب مساعدة على قادرة

 .على أسس كمبيتري

هذه  يعود اىل تقييمة الليوس التطوير لاختيار املوقع 
هو احلال كما  ،فهومة املو  واضحة ال أسباب عدةل الدراسة 

بتدئية االدرسة امل تارخت ة الباحث تسبة للسبب الذي جعلابلنّ 
  وسائطالدار اخلري كموقع لتطوير وسائط التقييم املرتكزة على 

 :على النحو التايل (Media Flash)فالش 

فالش  لالوسائاملبنية على وسيلة التقييم غياب  .1
(Media Flash ) دار اخلريبتدئية االدرسة امليف. 

توافر املرافق اليت تسمح ابستخدام الوسائط   .2
 .دار اخلريبتدئية االدرسة ملاحملمولة يف 
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استجابة جيدة من قبل املعلمني والطالب لتطوير   .3
 Media)فالش  الوسائطاملبنية على وسيلة التقييم  

Flash.)11 
وسيلة التعليم  تصميم الباحثة  ريدت ، السبب هلذا

 أساس وسائل  على العربية لتقييم تعليم اللغة
  تقييم نتائج على  للحصول (Media Flash)فالش 

 . وكفاءة فعالية  أكثر
 حتديد البحث . ب

نظرا التساع هذا املوضوع حددت الباحثة حبثها من 

حيث االطارات الثالثة: اإلطار املوضوعي واألطار املكاين 

 أساس  على العربية  لغة ل تقييمة ليوس تطوير, واإلطار الزماىن

وجيري البحث يف الصف , (Media Flash) فالش ل وسائ

 
 مراجع نفصه. 11
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دار اخلري يف العام الدراسي  مبدرسة االبتدائية  اخلامس

 م.  2019- 2018

 أسئلة البحث .ج
الباحثة أن توضح   تريدتمادا علي ما شرحنا سابقا,  اع

ي أن حتدد الباحثة يصدر من خلفية البحث. فمن الضرور ما 
 أساس على العربية  لغة لا تقييمة بتطوير وسائل املسألة املتعلق

 دار اخلري اإلبتدائية  درسة امليف  (Media Flash)فالش  لوسائ
 : يلي غو, وهي كماو ونور ف

 على العربية  لغة لا  تقييميف مواصفات إنتاج وسائل ك .1
 الصفعن طلبة  (Media Flash)فالش  لوسائ  أساس

 ؟فونورغودار اخلري  اإلبتدائية مبدرسة  اخلامس
 العربية  لغة لا تقييميف يلة لية هذه الوسافع املدىإىل أّي  .2

دار اخلري  اإلبتدائية مبدرسة  اخلامس لصفالطلبة 
 ؟غوو فونور 
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 أهداف البحث .د 
 ألجل هذا البحثالذي أرادته الباحثة  األوىل اهلدف

 اإلبتدائية درسة املو التعلم يف الكشف عن عملية التعليم  هو
فقد فصلت الباحثة إيل  و. وأما تفصيلهغو فونور دار اخلري 

 يعين: ،ة مناسبتني أبسئلة البحث السابقنقطتني 
 أساس على العربية  لغة ل  تقييموسيلة تطوير  حماولة  .1

    معرفة مواصفاهتا.و  (Media Flash)فالش  لوسائ
 للغة  تقييماستخدام وسيلة لية احقق من صالحية فعتال .2

عند  (Media Flash)فالش   لوسائأساس  على العربية 
 وسيلة التعليم.متخصصي اللغة و متخصصي ال

 فوائد البحث . ه
 على  التعليم  لعامل  فوائد  البحث  هذا  يوفر  أن  املتوقع  من

 : التايل النحو
 الفوائد النظرية  .1
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 ،يهدف البحث إيل إثراء املعارف يف جمال الرتبية 
اللغة العربية مبا  تقييم خاصة يف تطبيق طرائق أو وسائل 

بتدئية. وكذالك الال  ابملدرسة   اللغة العربية لطلبة   تقييمفيها  
لتطوير نوع من أنواع الطرائق أو األسلب أو الوسائل  

املوجودة. مثّ أن يكون هذا البحث   تقييمالالتعليم أو وسائل  
القائمة علي   تقييمو  تطوير الوسيلة التعليم  المدخال لدراسة  

 احلاسوب فيما بعد.
 بيقية الفوائد التط .2

للباحثة أن يفيد تطبيق هذا البحث  من األهداف  
طريقة تطوير و فهم , تقييمالنفسها يف ترقية أساليب 

أيضا عندما يفيد الطلبة و املدرسة نفسها . و أن تقييمال
عملية حتسني  هذا البحث إسهاما يف مساعدةيكون 

 ىوتطوير مستوي التحصيل الدراسفيه,  تقييمالتعليم و 
 لدي الطلبة وميوهلم يف الدراسة.
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 تعريف املصطلحات .و
 الرسالة ههذجند بعض املصطلحات اليت وردت يف 

 لسهولة الفهم القارئي. وتريد الباحثة أن تبينها 
 التصميم تعريف .1

 .التنفيذ تسبببببببقو  نهجية امل تخطيطال عملية 
 ويسبببببتخدم حمددة معايريق وف ام لشبببببيء هندسبببببة  أو
 الديكور، :لمث اجملاالت من كثري يف املصبببطلحذا ه

 .والتجارة والصناعة، واهلندسة، الداخلي، والتصميم
 

 الوسيلة التعليمية  .2
الوسببببببببيلة التعليمية هي ما تندرج حتت خمتلف 
الوسبببببببببببببببائط اليت يسببببببببببببببتخبدمهبا األسببببببببببببببتباذ يف املوقف  

إيصببببببببببال املعارف واحلقائق واألفكار التعليمي، بغرض 
وتضببببببببببببببم جمموعببة املواد الىت تعتمببد  12واملعبباين للطلبببة.

أسبباسببا على حاسببىت البصببر والسببمع، وتشببمل الصببور  
 

ماالنج،  :ssUIN Maliki Pre)  تطوير منهج تعليم اللغة العربيةأوريل حبر الدين.     12
 113م(،.  2010
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املتحركببة النبباطقببة وهي تتضببببببببببببببمن األفالم والتليفزيون. 
كما تشبببببببمل هذه الوسبببببببائل أيضبببببببا األفالم والشبببببببرائح  

صببوتية والصببور عندما تسببتخدم مبصبباحبة تسببجيالت  
 مناسبة على اسطواانت أو شرائط تسجيل.

 التقييم .3
تقييم هو عملية مجع األدلّة أو البياانت للحكم على  

كلمة التقييم مبعناها    13  .مدى حتقيق مستوى األداء أو اهلدف
العلمي واملبسط تعين وضع ميزة أو أمهية لألشياء ابلنسبة 
للربامج التعليمية تعين هذه امليزة أو األمهية وضع حكم 
معني أو قيمة معينة على الربانمج التعليمي نتيجة ملقارنة  
شواهد معينة مع معايري موضوعة أو للوصول إىل ذلك 

مدى كان هذا الربانمج  احلكم وهو قيمة توضح إىل أي
التعليمي مفيد أو انجح، حىت ُيكن أن تتم عملية التقييم 
هذه فال بد من مجع الشواهد أو مبعىن آخر البياانت 
الالزمة عن الربانمج التعليمي املعني ومقارنة هذه البياانت 
مع املعايري املوضوعة أو املنتقاة للوصول إىل حكم على 

 
 .2019فرباير  7مأخوذ ابلتاريخ   https://ar.wikipedia.org/wiki/التقييم 13

https://ar.wikipedia.org/wiki/أدوبي_فلاش
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ُيكن أن أيخذ شكل القيمة  ذلك الربانمج، وهذا احلكم
  . أي إىل أي مدى كان ذلك الربانمج التعليمي قيم ومفيد

 

  (Flash Media) فالش  وسائل .4
املعروف سابقاً   (Flash Media) فالش وسائل 

ددة متع منصة  هي ماكروميداي فالش ابسم
أدويب  وهي اآلن ملك ماكروميداي من إنشاء الوسائط
، 1996منذ عام   .)Systems Adobe( سيستمز

على  والتفاعل الصور املتحركة  تستخدم إلضافة 
صفحات الويب. فالش يشيع استخدامه إلنشاء 

كما يف  )video(الرسوم املتحركة، الفيديو 
، وخمتلف صفحات واإلعالانت )YouTube( يوتيوب
لدمج  مكوانت الفالش ينتشر هبا  )web( الويب

الفيديو يف صفحات الويب، ويف اآلونة األخرية مت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B4&action=edit&redlink=1


20 
 

 14.التطبيقات على اإلنرتنت لتصبح أكثر ااثرة تطوير
  خيار  أفضل هو أدويب فالش ذلك، فإن مع

 املعاجلة ومع ، احلديثة  التقييم كوسيلة   الستخدامه
  التقييم عملية  جيعل أن ُيكن الفالش، لوسائط اجليدة
 15. وكفاءة فعالية  أكثر

 البحث فرتاضإ . ز
 ادوب فلسأساس    على  العربية   اللغة   تقييميطور وسيلة  

(Adobe Flash)   ,كما يلي:ببعض إلفرتاض 
ات التعلمية للحصول العملي  أحد  هو  تقييمالوير وسيلة  تط .1

فهو  ،عينة املتعلمية لأفضل نتيجة ممكنة من حالة على 
إىل املؤمل ذا فعالية، مبعين النجاح  يهدف إىل جعل التعليم  

رد املتاحة مبعىن إستخدام األمثل للموا إجنازة، والفعال
 والزمن.

 
14/https://ar.wikipedia.org/wiki 1(، 2018)ديسمرب،   أدويب_فالش . 
 .رجع نفصهامل 15

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://mawdoo3.com/عناصر_العملية_التعليمية
https://mawdoo3.com/عناصر_العملية_التعليمية
https://mawdoo3.com/عناصر_العملية_التعليمية
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دار   اإلبتدائية درسة  ملابمعلم اللغة العربية  الباحثة أن    تعتقد .2
العربية للغة    تقييمالوسيلة    ومل يصمممل يطور    غوو اخلري فونور 

 اندر.و  يف قليل إالّ على احلاسوب  ئمة قا
ات احلاسوب الكافية  خمترب   غوو دار اخلري فونور لدي مدرسة   .3

 ة العربية.اللغ تقييماستخدام هذه الوسيلة يف حبيث ُيكن 
بيوتر تشغيل الكمعلى رين دت املدرسة و الطلبة قاكان  .4

 بشكل جديد.
 بسيطة من السهل ل.املتطورة  تقييمإن الوسيلة  .5
بية اللغة العر  تقييمالباحثة أن هناك أتثري بني تعتقد  .6

 املتسممة و قبل استعماهلا.دام الوسيلة خابست
دار اخلري  اإلبتدائية يف املدرسة استعمال هذه الوسيلة  .7

 .غوو فونور 
 جماالت التطوير ح. 

لسهولة كتابة هذا البحث وليكون موّجها وعملّيا  
 فيمكن تركيز جمال املشكالت املبحثة ىف هذا البحث كما يلى: 
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 عن املقرر. ة الباحث تحبث .1
 (Media Flash)فالش  لوسائ ة برانمجالباحث تحبث .2
 لوسببببببببببببائ برانمج يف األخبار و اإلعالم عن  ة الباحث  تحبث .3

 (Media Flash)فالش 
درسبة  ملاب اخلامس الصبفلطلبة النتاج   هب هذر و جترّ تطوّ  .4

 غو.و دار اخلري فونور  اإلبتدائية 
 تعيني اإلنتاج . ط

ّوة من هببذا البحببث فيمببا ت اإلنتبباجببات املرجكببانبب 
 ايى :

الىت حتتوى على املوضببببببببببوعات اللغة العربية   تقييموسببببببببببيلة  .1
، الصببلوات اخلمس، أمساء رس، أعضبباء الوضببوءأمساء الدّ )

ة، مناظر العامل، سببببببببرة، حالة احلديقعضبببببببباء األأمراض، األ
 ،(مساء احليواانتأ

وس اللغة در "إىل كتاب    تقييمالتشببري املواد يف هذه وسببيلة   .2
للمدارس  2013 الداىس العامعلى املنهج  املؤسبببببببسالعربية 
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يا الشبببببببببؤون الدينية يف مجهورية إندنيسببببببببب زارة و ل "  اإلبتدائية 
 اب.وقدمت بشكل جذّ 

الذى ُيكن معرفة   تقييمالتبار  اخعلى  هذه الوسيلة    لتشم .3
ب معرفبة شببببببببببببببرة حبيبث ُيكن للطاللئجهبا بعبد اُتبامبه مبنتبا

 يتعلموّنا. اتقان املواد الىت
 تعلمية.ال االلعابعلى تشمل هذه الوسيلة  .4
األجوبة صبببببببببر االختبات يف هذه الوسبببببببببيلة على منوذج تقت .5

 املتعددة.
دام هذه الوسبببيلة ابلكمبوتر الذى نصبببب فيه ُيكن اسبببتخ .6

 (Media Flash)فالش  لوسائبرانمج 
يبببدين من القوائم مت جتهيز هبببذه الوسببببببببببببببيلبببة مع العبببدوقبببد  .7

 .تقييمو كأهداف لتعليم 
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 الباب الثان 
فالش   لأساس وسائ  على العربية  لتقييم تعليم اللغةالتعليم  وسيلة    تطوير

(Media Flash ) 

 التعليمية الوسيلة  .أ
 التعليمية مفهوم الوسيلة  .1

امكانيات املختلفة دمت وسائل االتصال ف
ولو أحسن استخدام ىل جماالت الرتبية و التعليم.  إعظيمة  

فعالة  فادة منها لسامهت مسامهة  هذه االمكانيات و االست
يد و حتسني عملية التدريس مل يف رفع مستوى حتصيل الت

قال حسن مصطفى   1و معاجلة كثري من مشكالت التعليم.
عبد املعطي يف كتاب تطوير منهج تعليم اللغة العربية أن 
الوسيلة التعليمية هي ما تندرج حتت خمتلف الوسائط اليت 

وقف التعليمي، بغرض إيصال يستخدمها األستاذ يف امل

 
، )دار القلم :  وسائل االتصال و التكنولوجيا يف التعليمحسني محدى الطوجيى،   1

 . 21م(، 1987الكويت، 
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وذالك جيب  2املعارف واحلقائق واألفكار واملعاين للطلبة.
دد الوسائل التعلمية املناسبة، واليت إذا على املدرس ان حي

نشطة توى الدراسي، واألتكاملت مع طرق التدريس واحمل
ألهداف  كان هلا دورا فعاال يف حتقيق املتعلمني األخرى  
   الدرس. 

مفهوم الوسائل التعليمية املادية فهي تقويُّ  أما 
املالحظة، وتطبع على الدقة والتأمل، وإهنا لعظيمة التأثري 
يف النفوس، مبا تثريه من تنوع يف مسار الدرس، وبعث 

ظهر املعىن احلديث للوسائل  3للسرور، ومتثل احلقائق.
كما قيل يف -التعليمية من خربات املدرس أو املدرب 

انه تنظيم متكامل يضم مجيع   - تقنيات التعليم واالتصال 
العناصر اليت تدخل ضمن عملية التعليم أو أي عملية 

 
ماالنج،   :UIN Maliki Press)   تطوير منهج تعليم اللغة العربيةأوريل حبر الدين.     2

 113م(،. 2010
، ) عامل  طرق التدريس اخلاصة ابللغة العربية والرتبية اإلسالميةفخر الدين عامر،  3

 255 .م(،2000الكتب: القاهرة، 
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تدريب من مدرس وآلة وكيفية االستفادة منها وصيانتها  
  4نظمة التقنية. وتشغيلها وطريقة تناول واستخدام األ

وتطلق على الوسائل التعليمية عدة تسميات  
حيث تسمى املسائل التعليمية وأحياان وسائل اإليضاح و 
أحياان أخرى تقنيات التعليم. وكل هذه املسميات تعين 
خمتلف الوسائل اليت يستخدمها األستاذ يف املوقف  
التعليمي، بغرض إيصال املعارف واحلقائق واألفكار  

 5ىن للطلبة.واملعا

الوسائل التعليمية يف حد ذاهتا غاايت أو أهداف  
تربوية وإمنا هي أدوات للتعلم تساعد يف احلصول على 
خربات متنوعة لتحقيق هذه الغاايت أو األهداف. وهي 
ليست ابملواد الثانوية أو اإلضافية، وإمنا هي من الناحية  

من العملية جزء متكامل مع ما يتضمنه املنهج املدرسي 
 

.) مجيع حقوق الطبع حمفوظة:  تقنيات التعليم واإلتصال عبد العزيز حممد العقلى.  4
   145هـ(. 1419الرايض. 

    113. ، تطوير منهج تعليم . أوريل حبر الدين  5
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مقررات دراسية، كالعلوم، والرايضيات، واملواد 
اإلجتماعية، واللغات وغريها من املقررات الدراسية، وأوجه  
النشاط املتصلة هبا. وطرق وأساليب التدريس املختلفة 
املستخدمة يف تدريبها. وسوف نتناول هذه النقطة بشيء 
من التفصيل اكثر يف حديثنا عن القواعد العامة الستخدام 

 لوسائل.ا

الوسائل التعليمية تستخدم يف مجيع املراحل  
التعليمية ومع مجيع التالميذ على اختالف مستوايهتم  
العقلية. و ال يقتصر استخدام الوسائل التعليمية على مرحلة 
تعليمية معينة دون أخرى، فهي ختدم أغراض التعلم يف 
املراحل التعليمية املختلفة من مرحلة رايض األطفال إىل 
املراحل األكثر تقدما حىت املراحل التعليمية العالية. وهي 
أيضا ختدم أهداف التدريب املهىن والتعليم الشعيب وتثقيف  

 6الكبار. 

 
. )دار النهضة  الوسائل التعليمية واملنهجأمحد خريى كاظم و جابر عبد احلميد جابر.   6

 39م(.1997العربية : القاهرة. 
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 أمهية الوسائل التعليمية  .2

للوسائل التعليمية أمهية تربوية وقد أثبتت كثري من  
الدراسات جدوى استخدامها ودورها يف رفع مستوى  

وخاصة بعد أن اتسعت املناهج الدراسية  حتصيل الطلبة، 
وتعددت جوانبها وأصبحت املعارف واملعلومات تزداد يوما  
بعد يوم وأتيت من جهات ووسائط عدة، نظرا لتطور وسائل  

 7االتصال وتعدد وسائل املعرفة ومصادرها.

التعليمية يف مواقف التعلم أصبح    وسائلواستخدام  
رىف التكنولوجى، وتعدد ضرورة تربوية نتيجة لالنفجار املع

مصادر املعرفة وأوعيتها، إلاتحة الفرصة خلربات متنوعة،  
ومواقف خمتلفة ينتقل فيها التلميذ من نشاط إىل آخر، ومن 

التعليمية تعمل على تنمية    والوسائلإدراك صلة بني شيئني،  
، وتنمى لديه املهارات اليدوية،  بة الطالالثروة اللغوية لدى 

ىن مفهوم واضح ىف الذهن، وتعمل كما يصبح لكل مع
على تعزيز اخلربة اإلنسانية وتقدم حقائق هادفة ذات معىن، 

 
    113ص.   ، تطوير منهجأوريل حبر الدين.   7
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وتثري االهتمام، وتساعد على توجيه استجابة املتعلم حنو 
اهلدف املنشود، كما أن الوسائط التعليمية تتغلب على 
احلدود الطبيعية وتتعداها إىل اآلفاق  البعيدة، وإىل األزمنة 

وتساعد على حل املشكالت، كما أهنا تقدم الغابرة، 
األدوات الىت تساعد على التشخيص والعالج، وحتمل 
املعلم من شارح للدرس وملقن للمعرفة إىل مشرف وموجه  

 8للتلميذ.

كذلك تساعد الوسائل التعليمية األستاذ يف  
مواجهة إعداد الطلبة الكبرية وكثافة الفصول الدراسية بعد 

لزما يف بعض مراحله وازداد الوعي واحتل أن أصبح التعليم م
 التعليم مكانة كبرية يف نفوس الناس. 

 ومما جيعل الوسائل التعليمية مهمة أهنا كما يلي:    

 
. )الدار املصرية اللبنانبة: لبنان.  تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق حسن شحاتة.   8

 406م(. 1992
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ساعدت الوسائل التعليمية على حل املشكالت   .أ
املرتبطة ابملدنية والتقدمي احلديث يف اجملاالت التعليم 

 والتعلم.

تساعد املدرس يف عمليات التعليم والتعلم بني طالبه    .ب 
 يف الفصل.

 9تساعد الطالب يف شعب الدراسية.   .ج

 الوسائل التعليمية تثري النشاط الذايت لدي الطالب. .د

 الوسائل التعليمية تثري يف اإلستمرار يف الفكر.  .ه

تسهل الوسائل التعليمية عملية التعليم على املدرس  . و
 الب.وعملية التعلم على الط

تساعد الوسائل التعليمية املعلم على أن يتفرغ لبعض  . ز
 10األعمال املدرسية املطلوبة منه. 

 

 
) مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف:   ، تقنيات التعليم واإلتصالعبد العزيز حممد، 9

 . 155-139م(، 1999الرايض،
) عامل   ،والرتبية اإلسالمية طرق التدريس اخلاصة ابللغة العربية فخر الدين عامر،  10

 297-294م(، 2000الكتب: القاهرة، 
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 املعايري الختيار الوسائل التعليمية .3

لكي تؤدى الوسيلة دورها يف عملية التعليم بشكل  
فعال ال بد مراعاة األمور التالية عند اختيار الوسيلة أو  

 عدادها:إ

توافق الوسيلة مع الغرض الذي نسعى إىل حتقيقه منها،   -أ
كتقدمي املعلومات أو اكتساب التلميذ لبعض املهارات  
 أو تعديل اجتاهاته. فاألفالم املتحركة تصلح لتقدمي 

املعلومات الىت يكون عنصر احلركة أساسيا فيها بينما 
تفي الصور واألفالم الثابتة ابلقرض إذا مل تكن احلركة 
مهمة يف املوضوع. وابملثل إذا كان اهلدف من الدرس  
أن ينطق التلميذ بعض الكلمات نطقا صحيحا كان  
من الضروري أن يسجل التلميذ حديثه ليتبني مدى  

 طق الصحيح يف اللغة.اكتسابه لقواعد الن

صدق املعلومات اليت تقدمها الوسيلة ومطابقتها    -ب 
للواقع واعطائها صورة متكاملة عن املوضوع ولذلك 
جيب أن نتأكد من أن هذه املعلومات ليست قدمية أو 
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انقصة أو حمرفة، إذ من اجلائز اال يساير انتاج هذه 
ثرية،  الوسائل سرعة التغري والتقدم يف جماالت املعرفة الك

كما هو احلال يف بعض اخلرائط والكرات األرضية.  
فإذا ما تبيني ذلك للمدرس قبل استخدام هذه  
الوسائل وجب عليه أن يبحث عن اجلديد منها إذا 
وجد، أو معاجلة هذا النقص أو اخلطاء أو التحريف 
إبضافة املعلومات اجلديدة عند عرض املوضوع أو  

 مات اليت تقدمها. تصحيح خلطاء الذي جاء يف املعلو 

مدى صلة حمتوايت الوسيلة مبوضوع الدراسة. فكثريا    -ج
ما جند أن أجزاء كثرية من األفالم التعليمية ليست 

مع ما ميتاز    طالبة الوثيقة الصلة ابملوضوع الذي يدرسه  
به الفيلم من الدقة العلمية والتصوير اجليد. وإمام 

الفيلم  املدرس طريقتني ملعاجلة النقص، فاما استبدال
آبخر أو االقتصار على عرض جزء الفيلم الذي يتصل 
ابملوضوع، ألن االصرار على عرض الفيلم قد يؤدي 
ابلتلميذ إىل امللل أو إضاعة جزء كبري من وقت احلصة 
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فال يسمح للمدرس ابلوقت الكايف للشرح واملناقشة 
 وإجراء التجارب أو استخدام وسائل اخرى. 

العمار التالميذ ومستوى ذكائهم  مناسبة الوسائل  -د
وخرباهتم السابقة اليت تتصل ابخلربات اجلديدة اليت 
هتيئوها هذه الوسائل وذلك من حيث اللغة املستعملة 
وعناصر املوضوع الذي تعرضه وطريقة العرض، فال  
جيب أن تكون هذه األبعاد أقل من مستوى التلميذ  

ستفادة  فال يتحمس للوسيلة وال يستهويه تتبعها واال
منها، كما ال ينبغي أن تكون أعلى من مستواه كثريا 
حبيث يصعب عليه فهمها أو تصورها أو ربطها خبرباته  
السابقة فيشعر ابلعجز حياهلا. وكال احلالتني غري 
مستحبة، واألفضل أن تكون أعلى قليال من مستواه 
حىت تستثري محاسه للدراسة ولبحث والتأمل وجيد فيها  

واملشكالت ما يسهل عليه بشيء من  من التحدايت 
اجلهد دراستها والتوصل إىل حلها فتزداد ثقته بنفسه 
 ورغبته ىف اإلستزادة من املعرفة وتنمية خربته ابستمرار. 



35 
 
 

أن تكون الوسيلة يف حالة جيدة، فاليكون الفيلم  -هـ
مقطعا أو التصوير غري واضح أو اخلريطة ممزقة أو  

ذه العيوب تعوق التسجيل الصويت مشوش. فكل ه
التعلم وتنّفر التلميذ من الدرس وتشتت انتباهه وتقلل 
من اهتمامه فيدرك أن املدرس ال أيخذ عمله مبأخذ  
اجلد فينعكس ذلك على سلوكه فيميل اىل االستهتار 
واالستهانة بعمله واكتساب اجتاهات سلبية حنو العمل 

 واالتقان وحسن األداء.

ملال الذي يصرفه املدرس أن تساوي الوسيلة اجلهد أو ا -و
أو التلميذ يف إعدادها واحلصول عليها. وينبغي أن 
يكون العائد من استخدام الوسيلة يتناسب مع ما ينفق 
عليها واال كانت غري اقتصادية ووجب البحث عن 

 غريها أكثر مناسبة من الناحية االقتصادية.  

 أن تؤدي الوسائل التعليمية إىل زايدة قدرو التلميذ على -ز
التأمل واملالحظة ومجع املعلومات والتفكري العلمي. 
وجيب أن خنتار منها أقرهبا إىل حتقيق هذه األساليب 
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وأتكيدها وتنميتها. ويتوقف ذلك يف احلقيقة على 
عاملني، أحدمها يتصل بطريقة انتاج هذه الوسائل 
وتقدمي املعلومات وعرضها، واآلخر يتوقف على 

عند ختطيط اسرتاتيجية  األسلوب الذي يتبعه املدرس
 االستفادة من هذه الوسائل.

أن تتناسب الوسائل مع التطور العلمي والتكنولوجي    -ح
لكل جمتمع. فقد لوحط أن بعض اجملتمعات غري مهيئة 
اجتماعيا الستخدام بعض األساليب التكنولوجية  
احلديثة وحسن اإلستفادة منها أو تطبيق األنظمة اليت  

 11. تبتدعها هذه األساليب

 أنواع الوسائل التعليمية  .4

ميكن أن نقسم هذه الوسائل ليسهل عرضها  
ودراستها إىل ثالثة أنواع وسائل بصرية ووسائل مسعية،  
ووسائل مسعية بصرية. وانقسمت الوسائل حسب احلاسة  

 
) دار القلم:   .وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليمحسني محدى الطوجبى.  11

 61-57م(. 1986الكويت، 
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اليت ختاطبها  إىل أنواع، مث بعدها نبحث يف املزااي والعيوب 
 عامة. أما التبيني كما يلي: 

 الوسائل البصرية -1

 مفهوم الوسائل البصرية (أ)

وهي تضم جمموعة من األدوات والطرق 
الىت تستغل حاسة البصر وتعتمد عليها. وتشمل 
هذه اجملموعة الصور الفوتوغرافية، والصور 
املتحركة الصامتة، وصور األفالم، والشرائح 
أبنواعها املختلفة، والرسوم التوضيحية، والرسوم  

 . البيانية وغري ها

والوسائل البصرية مصطلح يطلق على 
الوسائل التعليمية اليت ختاطب حاسة البصر عند  
اإلنسان أساسا، وتتوجه إليها ابلرسالة اللغوية.  
ومن املعلوم ابلضرورة أن هذه الوسائط الرتبوية  
ليست وسائل تعليمية يف حد ذاهتا وال توصف  
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هبذه الصفة إال إذا استخدمت معها مواد بصرية 
 12.أخرى

 مزااي الوسائل البصرية   (ب )

 ميكن استخدامها اباأللوان واألشكال.  ( 1)

 ميكن استخدامها مع مجيع املواد الدراسية.   ( 2)

 سرعة نقل املوضوع إىل التلميذ.   ( 3)

 يساعد على تنمية خيال التلميذ.   ( 4)

 عيوب الوسائل البصرية   (ج)

حيتاج بعض الوسائل البصرية إىل تعتيم، مثل   ( 1)
 (. OHPجهاد العرض فوق الرأس ) 

بعض صور الوسائل البصرية أحياان بدون    ( 2)
  الوضوح.

 

 

 

 
  - األساليب -تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها الطرقعمر الصديق عبد هللا.  12

 172م(.   2008) الدار العاملية للنشر والتوزيع :اجليزة.   ، الوسائل
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 الوسائل السمعية -2

 مفهوم الوسائل السمعية (أ)

وتضم جمموعة املواد واألدوات اليت تساعد 
على زايدة فاعلية التعلم والىت تعتمد أساسا على  

السمع، وتشمل الراديو، وبرامج اإلذاعة  حاسة 
 املدرسية، واألسطواانت، و التسجيالت الصوتية. 

ويقصد ابلوسائل السمعية تلك الوسائل 
الىت تعتمد على حاسة السمع عند اإلنسان  
وتتوجه ابلرسالة اللغوية إليها. وهذه الوسائل  
ليست وسائل أو وسائط تربوية، يف حد ذاهتا وال  

تكتسب تلك الصفة إال إذا تعد كذلك، وال 
استخدمت معها التسجيالت الصوتية أو الصوت 

 13احلي.

 

 

 
   153.. جع السابقااملر  13
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 مزااي الوسائل السمعية   (ب )

تساهم يف توفري املميزات اليت تعتمد   ( 1)
  – أساسا على الصوت مثل )املوسيقى 

 التمثيل(.  -األدب  -الغناء

سهولة إنتاج الشرائط يف السوق احمللي إذا    ( 2)
 ما قورنت ابألنواع األخرى. 

 توفري أجهزة التسجيل وسهولة تشغلها.   ( 3)

الرجوع إىل التسجيالت يف األوقات   ( 4)
 الحقة حسب احلاجة. 

سهوله عمل نسخ إضافية من  ( 5)
 التسجيالت.

 تستخدم من قبل التلميذ واملدرس.  ( 6)
التسجيل املسبق للدرس يعطي فرصة    ( 7)

لالستماع من قبل الدرس للمراجعة  
 واحلذف واالضافة عند الرغبة. 
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 عيوب الوسائل السمعية (ج)

يف تعاملها مما تعتمد على السرعة فقط  ( 1)
 يكون له اثر كبري على السرحان. 

 وسيلة تعليمية يف اجتاه واحد. ( 2)

تعتمد على سرعة واحده ولذا فهي التراع  ( 3)
 14الفروق الفردية.

 الوسائل البصرية والسمعية -3

 مفهوم الوسائل البصرية والسمعية (أ)

وتضم جمموعة املواد الىت تعتمد أساسا على  
حاسىت البصر والسمع، وتشمل الصور املتحركة  
الناطقة وهي تتضمن األفالم والتليفزيون. كما  
تشمل هذه الوسائل أيضا األفالم الثابتة والشرائح  
والصور عندما تستخدم مبصاحبة تسجيالت 

 
.  الوسائل السمعيةبدون اسم. 14
 ).ppt5(103%20girls.net/ab/_private/4http://www.svu.   مأخوذ ابلتاريخ
 2019ينايري  2

http://www.svu4girls.net/ab/_private/103%20(5).ppt
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صوتية مناسبة على اسطواانت أو شرائط  
 تسجيل.

طلح الوسائل السمعية البصرية  يطلق مص
على تلك الوسائل التعليمية اليت ختاطب حاسيت 
السمع والبصر عند املتعلم. وهي تعد من أفضل 
الوسائط الرتبوية ألهنا تتوجه إىل أكثر من حاسة  
عند اإلنسان مما جيعل التعليم عن طريقها أسرع  

 15وأدوم يف أذهان املتعلمني.

 سمعيةمزااي الوسائل البصرية وال (ب )

ختاطب حاسيت السمع والبصر فتزيد من   ( 1)
 استيعاب التلميذ. 

تثري انتباه التلميذ لتوفر عنصر احلركة واللون    ( 2)
 ونقل صور من احلياة الواقعية. 

قدرهتا على ختطى حدود الزمان وعرض   ( 3)
 األحداث والشخصيات التارخيية. 

 
 229،. تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها . عمر الصديق عبد هللا 15
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إمكانية التحكم يف سرعة العرض )منو نبات،    ( 4)
 تفاعالت كيميانية(. 

ميكن عرضها يف الوقت واملكان املناسب    ( 5)
 للتالميذ.

ميكن تكرار العرض لتحقيق األهداف   ( 6)
 الرتبوية. 

ميكن نسخها وتوزيعها على عديد من   ( 7)
 املؤسسات التعليمية. 

 سهولة محلها ونقلها داخل الفصل وتشغيلها.  ( 8)

 ودروس منوذجية بتكلفه زهيدة.  إنتاج برامج  ( 9)

جتمع كثري من وسائل االتصال التعليمية يف   ( 10)
درس واحد مما يساعد املعلم على الوصول 

 للهدف بقليل من اجلهد.

 إعدادها املسبق يؤدي إىل توفري الوقت. ( 11)
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إمكانية التدريب ابملشاهدة على بعض  ( 12)
املهارات اليت يصعب احلصول عليها يف 

 16الفصل.

 لبصرية والسمعيةعيوب الوسائل ا (ج)

قد تعطي األفالم فكرة خاطئة عن: احلجم  ( 1)
الطبيعي للظواهر السطحية أو احليوانية أو  
احلشرات، الزمن بعرضه لبعض األحداث 

 التارخيية. 

تعطي بعض األفالم فكرة انقصة أو هبا دعاية    ( 2)
 ال حيتاج إليها التلميذ. 

حيتاج عرض الصور املتحركة إىل استعدادات    ( 3)
م والتهوية ومتديد التوصيالت  خاصة كالتقيي

الكهرابئية وتثبيت شاشة العرض فيكون هذه  
 االستعدادات من املعوقات االستخدام.

 
الوسائل البصرية والسمعية.  دعاء حممد سيد عبد الرحيم.  16

http://www.scribd.com/doc. .  2019ينايري  3مأخوذ ابلتاريخ 

http://www.scribd.com/doc/31573050/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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األفالم وسيلة اتصال من طرف واحد ألن    ( 4)
ظروف العرض ال تسمح بفتح احلوار واملناقشة 
والتعليق على بعض فقرات الفيلم مما يؤثر على 

 حتقيق بعض األهداف التعليمية. 

 تطبيق الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية   .5

اللغة العربية لغري الناطقني هبا تعترب من اللغات 
األجنبية، شأهنا يف ذلك شأن ابقي اللغات سواء كانت 
لغة أوىل أو لغة اثنية فإهنا يلزم هلا توافر مهارات لغوية  
معينة إلتقان تعلمها. وهذه املهارات اللغوية هي:  

والكالم و القراءة والكتابة. وحتتاج هذه املهارات   االستماع
 إىل الفهم والتكرار واملمارسة لتعلمها بكفاءة وإتقان. 

قد قّسم عبد احلفيظ وغريه يف "تطوير منهج تعليم  
اللغة العربية" إىل مساعية شفهية وخطية كتابية حسب 

 17الرسم التايل:
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 (1شكل )
 املهارات  رسم الوسائل التعليمية الالزمة لتنمية

 

 

 

 

 

 

 

 

   يةوسيلة التعليمتطوير ال  .ب

 التعليميةتطوير الوسيلة خطوات  .1

ة، البد من قيام  على وسائل تعليمية متطور   حىت حنصل
د تصميم الوسائل ع العديد من اخلطوات عناملعلم ابلتبا 

المهارات 

 اللغوية

خطية 

 كتابية

سمعية 

 شفهية

السماع  الكالم القراءة

 والفهم

 الكتابة
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اخلطوات مبا  هذه وانتاجها، تتمتل التعلمية  – التعلمية 
 أييت:  

 العامة من الوسيلة التعلمية  هدافهتديد األ .أ

العامة يف أهنا مية يمتكن أمهية حتديد األهداف التعل 
يف اختيار حمتوى  املصمم على االنطالق تساعد 

تتفق واستعداد ظيمه وترتيبه بطريقة الوسيلة وتن
التحصيلية، وخلفيتهم وقدراهتم ومستوايهتم املتعلمني 

املتعلم ية، األمر الذى يساعد اإلجتماعية واالقتصاد
جهد وأقصر وقت. األهداف التعلمية أبقل    على بلةغ

الىت نسعى إىل تكون األهداف التعلمية العامة وقد 
لة معرفية أو  خالل الوسيقيقها لدى املتعلم من حت

ضوئها يتم حتد اخلصائص أو مهارية الىت يف لية اانفع
 واألنشطة.واحملتوى 

 احملتوى واألنشطة.  ديد خصائص الفئة حت .ب 

عملية  حتديد األهداف التعلمية، أيتى بعد 
خرباء  من الوسيلة. وجتمع  حتديد خصائص املستفدين  
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خصائص على أن هناك عددا من تكنوجليا التعليم 
الوسائل  لمني ميكن اعتبارها عند تصميم للمتع

أربع  وتقع هذه اخلصائص يف التعلمية،  – التعليمية 
 جمموعات هي: 

 جسمية كالطول و الوزن، خصائص  (1

تماعية واقتصادية كالعالقات خصائص اج (2
 يف اجملموعات.االجتماعية مع األقران، والتعلمل 

والتعميمات  هيم معرفية كاحلقائق واملفاتربوية  (3
 دئ والنظرايت،  واملبا

ئص كية كالفروق الفردية وخصانفسية سلو  (4
 التعليم. 

هذه اخلصائص ابلتفصيل  ولكن يعترب حتديد كل 
كان، من األمور الصعبة، ال بل  األي متعلم  

دها،  ة، ولكن من املهم أن نعرتف بوجو ل ياملستح
 لمية. ونعتربها عند تصميم الوسائل التعليمية الع

 

 



49 
 
 

 ليل احملتوى التعليمي  حتج. 
ديد األهداف ومعرفة الصف الذى بعد حت   

التعلسمي خدم فيه الوسيلة، البد من حتليل احملتوى  تست
والتعميمات من مجيع اجلوانب "املفاهيم واحلقائق 

والقوانني واملبادئ واملهارات" وذالك من أجل بياهنا  
املعلم االستعانة بدليل وميكن  وتوضيحها يف الوسيلة، 

هج يف ذالك، وعملية حتليل للمناضية  أو اخلطوات العر 
املصمم يف حتديد مكوانت الوسيلة  احملتوى تساعد 

 التعليمية. 
 ة" اخلاصة د. حتديد األهداف السلوكية "األدائي

للمصمم أن  بعد حتليل احملتوى التعليمي ميكن     
 -انفعالية  –معرفية حيدد األهداف اخلاصة "

لتحقيقها لدى  الىت تسعى الوسيلة التعليمية    "حركةنفس 
س، وهذ ات سلوكية قابلة للمالحظة والقيل الطلبة بعبار 

مكوانت الرسالة الىت من شأنه املساعدة يف حتديد 
 بشكل أدق.حتملها الوسيلة التعليمية 
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السكلي اخلاص هو وصف  ويقصد ابهلدف    
بعد إهنائه لدرس النتعلم من عمله  تفصيلي ملا سيمكن  

   18ما.
يف التعليم "إسرتاجتية  إسرتاجتية املستعملة حتديد ه. 

 إستخدام الوسيلة"
من أجل حتديد اسرتاجتية التعليم البد من    

هناك ثالثة  املثالية م اجملموعة، ومن الناحية مراعاة حج
التعليم ة الصفية تستخدم يف عملية أمناط من اجملموع

 والتعلم هي:
 طريق املعلم،الغرض عن  (1

 ستقلة "الذتية" عن طريق املتعلم،ة املالدراس (2

بني الطلبة يف التفاعل بني املعلم واملتعلم، أو  (3
يها األسئلة  اجلماعية أو حصص تتم فاملناقشات 

 بة وغري ذالك. واألجو 

 نوعة منها واملادة املصو. حتديد حمتوى الوسيلة 

 
 . 143املرجع نفسه،  18
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ومن مث إنتاج املخطط األويل للوسيلة وحتكيمه ز. عمل 
 مية وجتريبها الوسيلة التعليمية التعل 

 19التقومي واملتابعة ح. 

هناك طرق  واملتابعة من سيقوم ويعترب التقومي 
اجلوانب املختلفة ميكن أن تسنخدم يف عملية تقومي  متنوعة  

نية  مل خمتلفة بشرية، ومالية وقانو للتعليم، إضافة إىل عوا
 أن تعمل علي عملية التقومي. وبيئية ميكن 

، فتضمن ألوان النشاط الىت  أما ابلنسبة للمتابعة
لزايدة  الوسيلة دام خأن ميارسها املتعلم بعد است ميكن

من  ث مزيدحداواإلها، واإلستفادة منها، حمتوااستتيعاب 
 رسل واملستقبل. املعل بني التقا

جالل مرحلة اإلعداد أن يضمن مصمم ينبغي و 
ميكن أن يقوم هبا  مقرتحات ببعض األنشطة اليت الوسيلة 

 
 . 145-141املرجع نفسه، ص  19
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للوسيلة وذالك من خالل التقومي  بعد استخدام الدارسون 
 واملستقبل.يت، أو التواصل بني املرسل الذا

 مية وإنتاجها  التعليأسس تصميم الوسيلة  .2

دها بادئ العامة الىت ميكن أن يرشهناك بعض امل
ية حىت يضمن الوسائل التعليماملعلم عند تصميم أو انتاج 

ف  اليت خيطط إلنتاجها سو مية أن الوسائل التعلياملعلم 
داف املنشودة. فعلى تكون ذات كفاية يف حتقيق األه

 20ته على اجملالت االتية. املعلم أن يركز اهتماما

داف  تباع اخلطوات العملية واملطقية عند وضع األها (أ
مث التخطيط ، قيقهالة التعليمية لتحالىت تسعى الوسي

م أسلوب النظم. مبعىن أن لعملية أنتاجها اتسبخدا
إليها  تاج الواسائل التعليمية جيب أن ينظر عملية ان

زءا  جالوسيلة التعليمية    تعدظرة الشمولية، الىت  النذه  هب
ة تصميمها،  تعليمي. وأن عمليالمن بناءا املوقف 

 
 . 136-135ص  ، تكنولوجيا التعليم بني النظرية و التطبيقحممد حممود احليلة،   20
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ارتباطا  بباقي مكوانت هذا املوقف وإنتأثر و ترتبط 
راضه التعليمية  يف حتقيق أغ متبادال، وتشرتك معها

 بوية. والرت 

واألحباث اليت ببتائج الدراسات التجريبية  خذاأل  (ب 
ج الوسائل التعليمية. ويف مثل هذه ريت يف جمال أنتا أج
ناصر،  دراسات واألحباث يتم عادة ضبط العال

يف إنتاج الوسيلة عوامل اليت تؤثر الواملتغريات، و 
يتم التوصل إىل  تخدامها. وابلتايل التعليمية، أو اس 

أو إرشادات عملية، ميكن أن  تعميمات إجرائية 
نتاجها  عان هبا يف تصميم الوسائل التعليمية، وإيست

 ني. بدال من االعتماد علي احلدس والتخم

ية،  تاج الوسائل التعليممراعات األسس النفسية الن (ج
ية إدراك األشخاص اماحوهلم  وخباصة ما يتلق بكيف

 ف يتعلمون. وكي
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 رق تقومي الوسيلة التعليمية ط .3

قا مع أهداف من الضروري أن يكوت التقومي متس 
نفس التصورات الىت أي أن يقوم على الربانمج املصمم، 

 إجنازه. ينبغي ها الربانمج، والىت حتصل مبا يقوم علي
ج من حتليل وتركيب وملا كان لتصميم الربانم

التقومي  منو شخصية املتعلم، لذا فإن عملية وترتكزان على 
يف األداء وتكثر من ينبغي أن تقلل من الفروق الفردية 

ي بيان األهداف  ت اجلماعية، هلذا كان من الضرور املقاران
يكون  للمالحظة واألداء ما، فال بعبارت سلوكية قابلة 

اهلدف قياس ما تعلمه املتعلم فقط بل أن لألهداف  
  وظائف تؤديها يف مراحل خمتلفة.

جزءا أساسيا من املوقف  تقومي تعترب عملية ال و 
  هداف األدة فاعليتها يف حتقيق  زاي وذالك هبدف  التعليمي،  

 املستخدمة يف تعديلها، وحتسني املواد طريق  التعلمية عن
وهلذا فإن التقومي  إنتاجها، أو طريقة تصميم أو إنتاجها، 

تقومي مستمر يبدأ من ال يكون يف مرحلة معينة، بل هو 
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تنفيذ املوقف التعليمي، وبعد حتديد األهداف وأثناء 
 يمي.االنتهاء من املوقف التعل 

الوسيلة التعليمية بعدة مراحل ومتر عملية تقومي 
 هي:

 األهداف السلوكيةمرحلة حتديد   (أ

 ختطيط إلنتاج الوسيلةمرحلة   (ب 

 مرحلة تصميم الوسيلة   (ج

 مرحلة اإلنتاج الوسيلة  (د

جمتمع  جتريبة الوسيلة علي عينة استطالعية من  مرحلة   (ه
 الدراسة

مرحلة التجربة  مرحلة تعديل وتطوير الوسيلة بعد  ( و
الراجعة من خالل التطبيق علي العينة ضوء التغذية 

 الع عنه االستط

علي اجملتمع األصلي الذي مرحلة ما بعد االستخدام   ( ز
 21سيستقيد من الوسيلة.

 
 . 147-146املرجع نفسه،   21
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الىت البد من مراعاهتا  وهناك العديد من األسس 
تالحظ من خالل التقدير عنه عملية تقومي الوسيلة أن 

 االيل: 

 دى مسامهتها يف تشجيع التفكري النافذ  م  (أ

 مدى صحة احلقائق واملعلومات الىت تعرضها الوسيلة    (ب 

 مدى مطابقة الوسيلة للواقع  (ج

 مدى جدة املعلومات والوسيلة (د

 ها يف توضيح األفكارمدى مسامهت (ه

مدى مناسبتها من حيث املعلومات امستوى  ( و
 ذالتالمي

 مدى مناسبتها من حيث اللغة امستوى لغة التالميذ  ( ز

 الناحية الفنية: مدى جودة الوسيلة من  (ح

 وضوح القراءة (1

 وضوح الصورة أو الصوت أو اللون أو اإلضاءة  (2

 التناسق (3

 التنظيم (4
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 النتانة  (5

 مدى مناسبة التكاليف  (6

 مدى قابلتها للتعديل والتطوير (7

 سبتها لالستخدام يف البيئة التعليمية  مدى منا (8

   22.مدى توفري عتص األمان (9

 تكنولوجياال .ج
 تكنولوجيامفهوم ال .1

 هو التعريب الذي اقرتحه جممع اللغة التكنولوجيا
وبعض الدول  اجلامعة العربية   واعتمدت   بدمشق  العربية

العربية. والتكنولوجيا لغوايً، كلمة أعجمية ذات أصل يوانين،  
واليت تعين حرفة أو مهارة أو   تكنو مةتتكّون من مقطعني، كل 

اليت تعين علم أو دراسة. ليصاغ الكل يف  لوجي فن، وكلمة
كلمة تكنولوجيا مبعىن علم األداء أو علم الّتطبيق؛ وقد أورد 

 23. الكثري من العلماء تعريفات أخرى عديدة للكلمة
 

 . 148-147جع نفسه،  ااملر   22
 9201ينايري   5مأخوذ ابلتاريخ  /https://ar.wikipedia.org/wiki التكنولوجيا  23

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 : ابإلجنليزية) يرجع مصطلح تكنولوجيا التعليم

educational technology)   إىل استخدام التكنولوجيا يف
األوساط التعليمية سواء يف املدارس االبتدائية، أو الثانوية، أو  
اجلامعات، أو الكليات، أو املراكز التدريبية، أو حىت التَّعلم 
املنزيل بشكل مستقل، ويُذكر أبن هناك معاٍن متخصصة 

ملدرّ سني والعامة وأخرى عامة للمصطلح، حيث يرى أغلب ا
أن املصطلح يرجع إىل االنتفاع التعليمي من أجهزة احلواسيب،  
والتلفزة، واألدوات والربامج اإللكرتونية، يف حني أن  

كأولئك الذين جيرون األحباث -املتخصصني يف هذا اجملال 
لون استخدام  -ويدرّ سون مساقات تكنولوجيا التعليم يفضّ 

 ابإلجنليزية)  ية أو التدريسيةمصطلح التكنولوجيا التعليم

: technology instructional)  وذلك للفت االنتباه إىل
االستخدام التعليمي والتدريسي لتكنولوجيا التعليم، حيث يرمز 
املصطلح إىل جمموعة األجهزة والعمليات والطرق اليت يطبقها  
املدرّ سني يف الصفوف الدراسية. ومبعىن أدق فإن تكنولوجيا  
التعليم هي الدراسة والتطبيق األخالقي لتسهيل وتبسيط التعليم 
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ير األداء من خالل استحداث واستخدام التكنولوجيا  وتطو 
 وإدارة املوارد والعمليات التكنولوجية. 

 24: التعليم  تكنولوجيا  لتوظيف  اإلجيابية  اآلاثر  أبرز  هذه
 األحباث  جتميع يف صعوبة الطالب  يواجه قد: البحث .أ

 كانت  إذا هبا يقومون اليت األحباث  أو للمقاالت  الالزمة
 ولكن العناوين، لبعض تفتقر أو  قدمية  املدرسة مكتبة
  يتمكنون  الطالب  فإن املدرسة يف احلاسوب  خمترب بوجود

 لتحصيل  واإلنرتنت الرقمية املوسوعات استخدام من
 الطالب  حيرتس أن جيب ذلك  ومع الالزمة، األحباث 
 .  يطالعوهنا اليت احملتوايت  من العديد وصحة ملشروعية

  للمساعدة   املواقع  بعض  من  االستفادة  مثل:  العوملة  تطوير .ب 
 جمموعة  ربط   خالل  من  اإلنرتنت  عرب  جديدة   لغة  تعلُّم  يف

  ربط  إىل  ابإلضافة أخرى،  بالد من معلم مع الطالب  من
 معاً   العامل  أو  البالد  من  أخرى  أماكن  يف  املوجودة  املدارس

 
 املرجع نفسه.   24
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 خالل من بزمالئهم االلتقاء من  الطالب  متكني هبدف
 من( video conference: ابإلجنليزية) املرئية االجتماعات 

 .  الصف داخل
  املشاركة  من  يتمكنون   سابقاً   الطالب   كان:  بعد  عن  التعلُّم .ج

  يف  بعد  عن التعليم أو  املستمر التعليم صفوف يف
 فبعد  الربيد، خالل من فقط الكليات  أو اجلامعات 
  اخلاصة  املستندات  يتلّقون كانوا  املساقات  يف تسجيلهم
  مدرّ سيهم  إىل الواجبات  ويرسلون الربيد، عرب ابملساقات 

 ولكن ومعقدة، مطوَّلة العملية فكانت أيضاً، الربيد عرب
 يف املشاركة من الطالب  متكَّن التكنولوجيا بفضل

 طريق عن يناسبهم الذي الوقت خالل املساقات 
 . اإلنرتنت

  التعليمية   املؤسسات   تعدُّها  اليت  الدراسية  احللقات   حضور .د
 أاتح برانمج بتقدمي  انسا  وكالة قامت مثالً  اإلنرتنت، عرب

 يف تواجدهم أثناء الفضاء رواد مع احلديث للطالب 
 . الفضاء
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 . الصغار صفوف يف التعليمية  األلعاب  استخدام .ه
  األساسية  التكنولوجية األدوات  بعض هناك

 املدرّ سني  تزويد هبدف دراسي، فصل لكل والالزمة
  إشراك  تستهدف اليت اجلديدة  التعليمية ابلطرق

  حىت  وذلك  بفعالية، التعليمية املسرية يف الطالب 
  مع  تفاعلهم خالل من أفضل بشكل يتعلموا

  العرض  جهاز . اإلنرتنت: يلي ما ومنها التكنولوجيا،
. رقمية كامريا. واثئقية كامريا(. LCD: ابإلجنليزية)

هذه بعض املشاكل اليت قد تواجه     25 . الذكية  السبورة
 تكنولوجيا التعليم: 

عدم وجود تعريف جلي ملا يشتمل عليه جمال 
تكنولوجيا التعليم. االفتقار لألحباث اليت تثبت نوع  
التكنولوجيا الفعَّالة. نقص املوارد املالية. مواصلة  
تدريب املدرّ سني ملواكبة التَّطورات التكنولوجية. تطوُّر  

 
 املرجع نفسه   25
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بسرعة تفوق تطوُّر البيئة التعليمية. تتطلب   التكنولوجيا
 .معدات وأجهزة ابإلضافة إىل اقتناء الربجميات 

 ( Media Flash)فالش  لوسائ .2
  على قائم متحركة رسوم برانمج هوفالش  وسائل

 حبيث ( خفيفة) صغرية ملفات  إنتاج ميكنه  املتجهات 
 حتميل وقت إىل احلاجة دون بسهولة إليه الوصول ميكن
 مشغل برانمج تثبيت دون الفالش فتح ميكن. طويل

 على  املثبت  الفالش  مشغل  استخدم  فقط  ولكن  ،   الفالش
  برانمج  هو Windows. Adobe Flash إىل يستند متصفح
  والنسبة   الويب   وإنشاء  املتحركة   الرسوم   تصميم  إىل  يهدف 
 التعلم وعملية  التجارية  األعمال تستهدف  اليت املئوية 
 26. حتديًدا أكثر أخرى وأهداف تفاعلية ألعاب  وصنع

 إصدارات من العديد عن Yudhiantoro كشف
 :هي اإلصدارات  هذه بعض فالش وسائل منتجات 

 
26 Yudhiantoro ،Membuat Animasi Web dengan Macromedia Flash 
Professional (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), 2. 
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1 .Adobe Flash 4 عام يف واسع نطاق على معروف 
 ، الوقت ذلك  يف(. 4)  الرابع ابإلصدار 1999

  ،   بيانياً   flash  مشغالت   وتوزيع  إبنشاء  Adobe  قامت
  تستخدم  اليت املتحركة امللفات  لتشغيل برانمج وهو

  تطبيق ( تثبيت) إىل احلاجة دون الفالش تطبيقات 
Adobe Flash مشغل ابستخدام الكمبيوتر على 

 .الفالش

. 2000 عام من اعتبارًا Adobe Flash 5 إصدار مت. 2
. Adobe Flash 4 من حتسيًنا Adobe Flash 5 يعد
 منتجات من أسهل التشغيل يستخدمه برانمج وهو

Adobe Flash السابقة. 

 ابسم Adobe flash 6 (Flash MX) يُعرف . 3
macromedia studio MX .ملفات إنشاء  سيكون 

  ألنه  adobe flash 6 استخدام يف أسهل متحركة
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  إصدار  مت. اكتماال أكثر معدات  أو أدوات  يوفر
 .2000 عام يف flash 6 (Flash MX) برانمج

4 .Adobe flash 7 (Flash MX 2004) تطبيق هو 
adobe flash  شركة  بواسطة  إنشاؤه  مت  adobe  عام  يف 

. adobe flash 6 حتسني هو التطبيق هذا. 2004
 من التسهيالت  من جًدا كبرية   إضافة  هناك  الربانمج
 مع التفاعل على القدرة وهي ، السابق اإلصدار

 من استريادها ميكن اليت األبعاد  ثالثية الكائنات 
  و  3DS Max مثل الشائعة األبعاد ثالثية الربامج

Light Wave وغريها ، 

5 .Adobe flash basic 8 و adobe flash professional 
  وقت  يف الربانجمني كال Adobe شركة أصدرت  8

  نفس  هلما الربانجمني كال.  2005 عام يف واحد
  صانعي ) واملطورين املتحركة الرسوم إنشاء. الوظيفة
  وصانعي ( البياانت  وقاعدة الفين اجلانب من الربامج



65 
 
 

 من  أكثر  تسهيالت   تتطلب  اليت  التفاعلية  التطبيقات 
 . األساسية Adobe Flash مرافق

 العديد دعم يتم  ، الفالش  لوسائ اختيار  مع
 27: التالية  لألسباب  منها

 .صغري حجم لديه  فالش. 1

 وملفات  الصور ملفات  مجيع استرياد Flash يستطيع. 2
 أكثر الفالش استخدام يكون حبيث تقريًبا الصوت 

 . لالهتمام إاثرة

 والسيطرة ،  وتنفيذها ،  املتحركة الرسوم  تشكيل ميكن. 3
 .عليها

)*.   للتنفيذ  قابلة ملفات  إنشاء على قادر فالش . 4
  كمبيوتر   أي على الفالش تشغيل ميكن(. إكس

 
 رجع نفصه امل  27
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  تثبيت  إىل احلاجة دون حممول كمبيوتر  أو شخصي
 .أوالً  الفالش برانمج

 أن من الرغم على التقدميي العرض خط يتغري لن. 5
 ،  اخلط على حيتوي ال املستخدم الكمبيوتر

 ،  املرات  مئات  التكبري  عند الصورة تنكسر لن. 6

  األزرار  من خمتلفة أشكال عمل للفالش ميكن. 7
 ، التفاعلية

 Windows تشغيل أنظمة على الفالش تشغيل ميكن. 8

 ، Macintosh أو

*.    مثل  خمتلفة  أشكال  يف  النهائية  النتيجة  ختزين  ميكن.  9
  تنسيق  ملف  أو ، التحقق وسائل*.   ،  gif*.   ، ايف

 .آخر
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 التقييم  .د

عملية مجع األدّلة أو البياانت للحكم على مدى هو  تقييم
مبعناها العلمي كلمة التقييم  28.حتقيق مستوى األداء أو اهلدف

واملبسط تعين وضع ميزة أو أمهية لألشياء ابلنسبة للربامج 
التعليمية تعين هذه امليزة أو األمهية وضع حكم معني أو قيمة  
معينة على الربانمج التعليمي نتيجة ملقارنة شواهد معينة مع  
معايري موضوعة أو للوصول إىل ذلك احلكم وهو قيمة توضح  

الربانمج التعليمي مفيد أو انجح، حىت إىل أي مدى كان هذا  
ميكن أن تتم عملية التقييم هذه فال بد من مجع الشواهد أو 
مبعىن آخر البياانت الالزمة عن الربانمج التعليمي املعني ومقارنة 
هذه البياانت مع املعايري املوضوعة أو املنتقاة للوصول إىل حكم 

شكل القيمة   على ذلك الربانمج، وهذا احلكم ميكن أن أيخذ
   . أي إىل أي مدى كان ذلك الربانمج التعليمي قيم ومفيد

وعملية التقييم تنقسم يف واقع األمر إىل قسمني  
والتقييم غري الرمسي ويعتمد التقييم    -رئيسيني مها التقييم الرمسي  

 
 . 9120 ايرفرب  7مأخوذ ابلتاريخ    /https://ar.wikipedia.org/wikiالتقييم 28

https://ar.wikipedia.org/wiki/أدوبي_فلاش
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الرمسي على االستطالعات املنظمة والزايرات املخططة 
واملقارانت املضبوطة واختيارات القياس. كما يعتمد التقييم غري 

الضمنية والعادات الرمسي على املالحظات العابرة واألهداف 
الفطرية واألحكام السريعة، ورغم أن كال النوعني مفيدان يف  
تقييم الربامج التعليمية إال أن التقييم الرمسي هو ما يستخدم 

 تقييم  29.بصفة مركزة يف إدارة البحوث مبعهد اإلدارة العامة
  تعلم   عملية  حول  املعلومات   جلمع  نشاط   هو  العربية  اللغة  تعلم

 خالل من متكرر بشكل تتم واليت العربية اللغة وتدريس
 . هبا القيام مت اليت واألهداف املعايري إىل املستندة األحكام

  للغاية  مفيدة الكمبيوتر على املعتمدة التقييم أدوات 
  املعتمدة  التقييم  وأدوات  التعلم عملية نوعية  حتسني وميكنها

 املعلمني من جيدة استجاابت  على واحلصول الكمبيوتر على
 على  املرتكزة التقييم وسائل ابستخدام وذلك  ، والطالب 
  ابلطبع  توفر اليت فالش وسائل على تعتمد اليت الوسائط
 .التعليم عامل يف ممتازة مسامهة

 
 . 38، (2012إمليو،   غراها: يوجياكارات)،  التعلم تقييم   ، أساسياتايانسودار   29
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 ث السابقةو البح ه. 

تبحث فيها تطوير  القدمية اليت  وث لبحانطالقا من ا
كثريا من القائمة على احلاسوب، أن هناك  الوسيلة التعلمية 

 اإلنتاج العاىل منها:

 على  العربية  اللغة  تعلم  وحدات   إعداد"  2010.  رييندراسة   .1
 . " اإلعدادية للمدرسة( CD) مضغوط قرص  أساس

 Borg and التنموي البحث منوذج الدراسة  هذه تستخدم
Gold  ،  تصنيع  إجراءات   يف  تتمثل  اليت  التطوير  مرحلة  وهي 
 صحة  من والتحقق ، الوسائط خبري من والتحقق ، املنتج

 وسائل   أن   الدراسة   نتائج   ذكرت .  ابملراجعة  متبوًعا  اخلبريات 
  صحة   من  التحقق  نتائج  مع  جيد  بشكل  صنفت  هذه  التعلم
 30. 75  الوسائط  خبري  من  التحقق  ونتائج  85  ال  املواد  خرباء

 
للمدرسة    (CD)مبنية على قرص مضغوطإعداد وحدة تعلم اللغة العربية ريين،  30

اإلسالمية اإلندونيسية سوانن كاليجاجا   مكتبة اجلامعة   :يوجياكارات  أطروحة ، اإلعدادية
 ،2010. 



70 
 
 

م و ليس هذا البحث عن وسيلة التقييأما الفرق بينه و بني  
فالش لتقييم   لسائو هذا البحث يستخدم و وسيلة التعليم،  

 مبدرسة االبتدئية. الدرس اللغة العربية 
  وسائل  جهود تطوير" 2008. فوزان فريماندراسة  .2

  فعالية  لتحسني اإلسالمي  الكمبيوتر على القائمة التعليمية
 القرآن  موضوع حول التعلم وحدة تطوير) الطالب  تعلم

   ،(" املتوسطة التاسع الصف لطالب  الكرمي
 للتعلم مناسبة إعالمية مناذج هي البحث هذا نتائج 

 31.القرآن موضوع( PAI) اإلسالمي

 
جهود تعليم الرتبية اإلسالمية القائمة على الكمبيوتر لتحسني فاعلية  فريمان فوزان.   31

الكرمي لطلبة املدارس املتوسطة  حول موضوع القرآن   تطوير وحدة التعلم تعلم الطالب
اإلسالمية اإلندونيسية سوانن   ي مكتبة اجلامعة) ، أطروحة (يف الصف التاسع

 .2008،   كاليجاجا
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أما الفرق بينه و بني هذا البحث عن وسيلة التقييم و ليس 
فالش لتقييم   لوسيلة التعليم، و هذا البحث يستخدم وسائ

 الدرس اللغة العربية مبدرسة االبتدئية. 
هذا  وضعان املذكران أعاله مل يكن بناء علي امل

إما من انحية موضع البحث البحث متسواي هبا وكاان متفرق  
  تصميم هذا البحث هو تركيزه أو جمتمعه. كان تركيز أو 

فالش    أساس وسييطى  على  العربية  وسيلة التقييم لتعليم اللغة
(Media Flash)    يف مدرسة  أما جمتمعه طلبة الفصل اخلامس

 االبتدئية دار اخلري.
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 ث لالباب الثا
  البحث منهج 

 البحث تصميم .أ
  البحث   منهج  ابستخدام  الرسالة  هذه  الباحثة   صممت

 Barg and) وغال برغ  من سوغينو تقدمه الذى التطويرى

Gall).  و  معينة نتائج للحصول على مستخدمة الطريقة هذه  
  أو  اجلديدة النتائج  لتطور خطوات   أو عملية  هو و فعالة جتربة
 ليحلل حمتاج النوع هذا على فالبحث 1. املوجودة النتائج  امتام

 نميك حت  املخصوص جنتا اإل فعالية  وخيترب االحتياجات 
هذا البحث على نتيجة    حيتوى  2.اإلنتاج  هبذا  االنتفاع    تمعاجمل

املتعلقة ابالنتاج الذى يراد تطويره، تطوير اإلنتاج  الدراسة
  املكان  يف  امليداين واالختبار امليدانية،  املؤسس على الدراسة 

 
1 Nana suyud sukmadinata  ،Metode Penelitian Pendidikan  ،الطبعة اخلامسة ،  
Bandung     : Remaja Rosda karya  2009 ،164.  
2 Sugiono ،Metode penelitian kualitatif dan R&D الطبعة التاسع، 2009، ص
297.  
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  إلصالح والتنقيح الباحثة تنفيذ هذا البحث، أرادت  الذى
 3. االختبار عند املوجودة العيوب 

منهج البحث الرسالة ه يف هذ ةستخدم الباحث
التطويري والتجرييب. وهي طريقة البحث املستخدمة للحصول 

ٍ وجتربية. وليحصل على اإلنتاج اجليد،   4على إنتاج معَّين
  تقييم حتليل احلاجات قبل عملية التطوير  ةستعمل الباحثت

الكمي  التعليمة. ويستند هذا البحث على املدخل 
(Quantitative approach)  مع جمتمع   ةعامل الباحثتتحيث

البحث وجيمع منهم البياانت بطريقة املالحظة أو املقابلة أو 
واألسلوب التطويري هو الدراسات   5االستبانة أو االختبار. 

الت ال تتناول الوضع القائم للظاهرات و العالقات املتبادلة  
بينها فحسب، بل تتناول أيضا التغريات الت حتدث نتيجة  

 
 .40٨-32٨ جع نفسه، ااملر  3

 .297جع نفسه، ااملر  4
5  Syamsudin dan dimyati ،Metode Pengajaran Bahasa ، Bandung  

 :Remaja Rosda karya   2007 ،73.  
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ملرور الزمن. فهي تصف املتغريات ىف جمرى يطورها عرب فرتة 
 6زمنية متتد لشهور أو لسنوات.

 هذا البحث أن تطّورفقصارى القول أرادت الباحثة يف  
 Media) فالش  وسائطأساس  على العربية  للغة تقييموسيلة ال

Flash)،    دار    اإلبتدائيةمبدرسة    اخلامسوجيري البحث يف الصف
 اخلري فونوروغو.

 جمتمع البحث و عينته  .ب
الفصل اخلامس من جمتمع هذه الرسالة هم طلبة 

 23دار اخلري فونوروغو اليت بلغ عددهم املدرسة االبتدئية 
 Randomبطريقة معاينة مساحة عشوائية )فاختيار طلبا. 

Cluster Sampling ) 
 أدوات مجع البياانت  .ج

حلصول على البياانت  أدوات مجع البياانت احتاج 
 الصحيحة وممكن مسؤولته عاملية. وكان اساليبه مما اييل:

 

 
عبد الرمحن أمحد عثمان، مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسالة اجلامعة. )جامعة أفرقيا العاملية.    6

1990 ،)74. 
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 (Quisioner)االستبيان   .1
اإلستبيان هو قائمة األسئلة الت متنح إىل  
املستجيبَّي ليصف البناايت عن رأي التالميذ عن املقرر 
الدراسي يف التجربة امليدانّية. تستعمل هذه الطريقة يف 

  أبنه  الباحثة تفهم املذكور التعريف من 7العاطفي.اجملال 
استحدام الوسيلة و بعد  قبل الطلبة أحوال معرفة عملية

جمل  يف مثال . الت اجمل أي إىلاستحدامها. هذه تدخل 
بعملية  لة تتعلق ألسئاو رغبة الطلبة تعلية اللغة العربية  

 التقييم و اجابية االنتاج.
غلقة و  ملاالستبيان اواستخدم هذا البحث نوع 

غلقة الكتساب التقومي الكمية  ملفتوحة. فاالستبيان ا ملا
فتوحة الكتساب التقومي الكيفية إما من ملستبيان ا الوأما ا

 .درس أو عينة البحثملربي أو اخلا

 

، )الرايض: دار  أساليبه - أدواته -البحث العلمي مفهومهذوقان عبيدات وآخرون،  7
 121م(.1997أسامة، 
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االستبانة املقيدة هي االستبانة اليت تطلب من املستجوب  (أ
االستبانة دون  أن خيتار إحدى اإلجاابت املكتوبة يف تلك  

 غريه.

االستبانة املفتوحة هي االستبانة اليت تعطى املستجيب  (ب 
الفرصة ليجيب على كل األسئلة فيها حبرية حسب رأيه  

 ٨وابجلمل أو العبارات اليت من عنده.

االستبانة املقيدة واملفتوحة جلمع    ةستخدم الباحثت
ط  وسائالبياانت ملعرفة آراء اخلبري و املدرس ملعرفة ُجودة 

اللغة  تقييم وملعرفة حاجات الطلبة ورغبتهم يف  الفالش
 وسائط الفالشبطوير برجمية  الكمبيتري العربية بوسائل 

(Media Flash.)  بقائمة   هبذه الرسالة تستخدم االستبانة
 (.checklistالتدقيق )

 

 

 
8 AininMoh. Arab,Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa dkk, . (Malang, 

Miskat 2006).119   
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  ( Test) االختبارات  .2
هو أدوات جلمع البياانت عن قدرة  االختبار 

ليقيس االختبار موضوع البحث. ىف الرتبيّة، ُأستخِدم 
قدرات التالميذ سواء من حيث معرفتهم وذكائهم 

ابملعيار الذى  االختبار قسمان مها  االختباروموهبتهم. و 
يستوىف املعايري املعّينة مثل املصداقّية واملفعولّية ىف املقياس  

دون املعيار الذى مل يقس املصداقّية   ر االختباالواسع. و 
هلذا البحث هو  االختبار و  9.واملفعولّية ىف املقياس احملّدد

دون املعيار مل يقس املصداقّية واملفعولّية الذى  االختبار 
يتكّون على جمموع األسئلة ابملّواد لإلنشاء ترتّكب على 

 د. ثالثَّي سؤاال ملعرفة كفاءات التالميذ ىف املقياس احملدّ 
هذا البحث ملعرفة فعالية النتاج  يففاستخدمه 

فطريقته مبقارنة    .ابلبياانت الكمية من نتائج تعليم التالميذ
االختبار القبلي واالختبار البعدي. يستخدم هذا االختبار  

مادة   تقييمللوقوف على املقارنة بَّي نتائج التالميذ يف 
ه.  قبل استخدام املقرر وبعد استخدام اللغة العربية

 
9   Wina Sanjaya    ،Penelitian Pendidikan: Gender, Metodologi dan Perilaku   ،

Jakarta :Kankan 2014 ،252 . 
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االختبار القبلي يعين اختبار يعطي قبل استخدام املقرر 
 واالختبار البعدي يعين اختبار يعطي بعد استخدام املقرر. 

 ( Documentationالواثئق املكتوبة ) .3
طريقة واثئق املكتوبة هي طريقة مجع البياانت  
ابلرجوع إىل الواثئق والكتب واجملّالت املهّمة الت تستخدم 

 10احملتاجة وتسّمى أيضا الوسائل غري اإلنسانية. ملعرفة 
الواثئق املكتوبة يف هذا البحث ليعرض البياانت العاّمة 

 منها: 
 . فونوروغو" اخلري"دار  املدرسة اتريخ أتسيس  (أ

   .فونوروغو" اخلري"دار   املدرسةاملكان اجلغريف  (ب 
.العام الدراسي فونوروغو"  اخلري"دار    املدرسةتركيب املنظة   (ج

201٨-2019. 
 اخلامسأحوال املدرسَّي واملوظّفَّي والتالميذ للفصل  (د

-201٨العام الدراسي  .فونوروغو" اخلري"دار  املدرسة 
2019. 

 
10 Sugiono  ،Metodologi Penelitian Pembangunan  ،  Bandung  :  Alfabet  ،2015  ،

239 .  
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العام  . فونوروغو" اخلري"دار  املدرسةالوسائل املوجودة يف  (ه
 .2019-201٨الدراسّي 

 (Observation)املالحظة  .4
املالحظة هي احدى أدوات مجع البياانت 
مبالحظة سلوك موضوع البحث وتسجيله بنظام 

غري املشاركة لتعرف   ةالباحث املالحظةوامنا  11، خاص
  ة مّث أّدت الباحثاللغة العربية أنشطة التعليم يف تعّلم 

املالحظة املشاركة لتعرف استجاب التالميذ حينما جترى 
 أحوال عن البياانت  جلمع أساسا واستخدامها .التقييم
 التقييم  ابلوسائل  التعليم  وعملية  واملدرس  الطلبة  إما  الفصل

و مشكالهتم اليت  إمكانياتهم على الوقوف وكذالك  فيها
 أصبحت نقطة االنتالق يف هذه الدراسة.  

 (Interview)املقابلة  .5
املقابلة هي إحدى عملّية اإلّتصالة املهّمة ىف  
البحث العلمّي. نتناول البياانت العميقة هبذه الطريقة،  

نستطيع أن نكشف فكرة الراوّيَّي أو رأيهم عن  وهبا
 

11  Endang Mulyani ،Metodologi Penelitian Terapan ،Bandung : Alfabeta  ،

2014 ،26 .  
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وهتدف املقابلة يف هذا البحث هي الوصوف    12شيء. 
على آراء التالميذ عن املقرر ىف التجربة الفرديّة والفرقّية.  
وأنواع املقابلة ىف هذا البحث هي مقابلة شبه املنّظمة.  
ومن اهلدف هذه املقابلة هو إكتشاف املشكالت متحّررا 

  الباحثة قامت البحث هذا يف إمنا و 13ودليال معّينا. 
العربية و ذالك الستخالص   اللغة مدرسة مع ابملقابلة

 القائم   الوطين  مقابلة االمتحان  يف  أرائهم حول مشكالتهم
احتياجهم   ومدى  العربية  اللغة(   UNBK)  الكمبيوتر  على

الكمبيوتر. و الوقوف    على  إيل تطوير وسائل التقييم القائم
علي نتائج تطوير وسائل التقييم املؤسس علي وسائط  

 (.Media Flashفالش )
 ومن األسئلة ىف دليل املقابلة هي: 

 الطريقة انحية  العربية؟ )من اللغة تعليم جيرى كيف (أ
   ووسائله و تقييمه( املستخدمة

   ؟وسائلهعند التقييم ب  تواجهه   مشكالت   املدرس   لدى  هل (ب 
 

12 Mamang Sanjaya dan Sabina ،Metodologi Penelitian: Pendekatan praktis 

untuk penelitian   ، Yogyakarta    : Penerbit Andy  ،2010 ،150-152 .  
13 Sugiono ،Metode Penelitian R&D ،BAndung : Alfabeta .233 ،2015 ، 
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 معرفةهم )الطالب( األولية؟كيف  (ج
 كان نتيجة هذا الدرس؟كيف   (د

لكشف عن البياانت و من االسئلة دليل مقابلة 
  املتعلقة بنتائج وسيلة التقييم اللغة العربية مؤسس علي وسائط 

 هي : ( Media Flash)فالش 
 هل نتائج هذا التطوير ممتعة وفعالة؟ (أ

 أي انتقادات و اقرتاحات هلذا االنتاج؟  (ب 
 د. مصادر البياانت  

كتابة الرسالة استخدمت البياانت   لنجاح الباحثة يف
  املدرسة االبتدئية   اخلامسساسية وهي كتاب اللغة العربية للصف  ألا

البياانت الثانوي وهو جميع  وكتاب تكنولوجيا التعليم. والثاين
  .وجدهتا الباحثة يف الكتب ونتائج البحوث السابقة  البياانت اليت 

 البياانت حتليل أسلوبه. 
عرفة فعالية  ملآخر عمله  أخوذة يفملالباحثة البياانت الل حت

هم من  ملدف اهلدف. ا هلوكمالة ا( Media Flashالفالش ) لبوسائ
هذا التحليل هو معرفة الفرق بين نتائج الطلبة يف ااخلتبار القبلي  
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  وااخلتبار البعدي. واستخدمت الباحثة أسلوبين لتحليل البياانت، 
 :ومها

 التحليل الوصفي . 1
استخدمت الباحثة هذا التحليل لتحديد صحة 

ئمتها لتدريس مادة القراءة. الالوسائل التعليمية وجذابتها وم
 جمعها نوعان، مها البياانت  ت   يتفكما سبق ذكره أن البياانت ال

ويلها حتليلها عن طريق حت الكمية والبياانت الكيفية. فقد ت
  ئوي منها بطريقة معينة حت ملعدل املرقام وحساب األا إىل

حساب   متها. وقد ت ئالتتمكن الباحثة من حتديد جذابتها وم
  :ئوي ابلصيغة التايلملعدل املهذا ا

 

  ختارملنتيجة كل من البند ا  xجاابت إلا  =ئويملعدل املا
00% x 1 

 موع نتائج جميع البنود جم
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1،3 دولجلا  

 نتاجإلالتقدير من نتيجة قياس صدق ا
 البيان  املستوى النسبة املئوية

جيد   ٨0-100%
 ّجدا

التقييم بدون أي   استخدامها يفميكن 
 تعديل

التقييم  كن استخدامها يفمي جيد 75-79%
 ابلتصحيح البسيط 

حتتاج إيل التعديل واليمكن  مقبول 60-74%
 استخدامها يف التقييم

حتتاج إيل التعديل واليمكن  انقص 50-59%
 استخدامها يف التقييم

انقص  0-49%
 جدا

 ال يصلح كله أو يبدل

 

 test-t) )  ت  –.  حتليل اختبار 2
يف حتليتتل البيتتاانت من نتيجتتة  هالبتتاحثتت  تستتتتتتتتتتتتتتتختتدمتت ا

االختبتار القبلي والبعتدي للمجموعتة املتكتافئتة، يعت أن تعَّي 
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وعدمها تقاس  التقييموفعالية املواد  .  التقييمفعالية أو أثر املواد 
حستب نتيجة اجملموعة وتظهر يف فروق املقياس املعدىل نتيجة 

 الطلبة يف االختبار القبلي و البعدي.
 Level of) التتداللتتة أو ذي معت وملعرفتتة منتتاستتتتتتتتتتتتتتبتتة 

) Significantالرمز  ةالبتتتتتتاحث تستختتتتتتتتتدماtest -t 14:   
t =    

𝑀𝑑

√
Σx2

N  
d

(N − 1)

 

 : البيان
Md   :اختبار القبلي  )ختبارين  ال راف بين احنمتوسطة اال

 (والبعدي
 Xd : ة ستخدمملراف نتيجة كل الطلبة، والرموز احنا 

M𝑑 − 𝑐𝑑 
Σ𝑥d 2  :راف نتيجة كل الطلبةحنربعة من اململة اجلا 

         N :  افرد العينةعدد من 
d. b   : ب  تعيَّيال −𝑁    

 
14 Arikuntoi Suharsim ،  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek

(Edisi Revisi) (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010),    . 349-350 
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 التصميم منوذج و. 

هو أساس لتطوير النتائج الت حصلها.   التصميممنوذج 
فاستخدمت الباحثة منوذج البحث التطويرّي اإلجرائّي والصفي 

الذى تثّبت هذا النموذج  (Borg and Gall)الذى اقرتح بورغ وغال 
هلما  خطوات عاّمة لتحصيل النتاج كدورات البحث التطويري. 

 عشرة مراحل يف تطوير اإلنتاجات. فهي كما يلى: 

 االمكانية واملسائل.  .(أ
 .مجع البياانت  .(ب 
 .النتاجختطيط  .(ج
 مؤكد التخطيط. .( د
 حتسَّي التخطيط. .(ه
 .جئ النتاجتربة  .( و
 ج. ئحتسَّي النتا .( ز
 .جتربة النتاج )الثانية( يف املقياس األوسع .(ح
   .حتسَّي النتاج الثانية .( ط



87 
 

 15االنتشار واخبار اإلنتاج. .( ي
 

 3،2 دولجلا
 وذج التطوير عند بورغ و غالمن

 
 
 
 
 
 

منوذجهما ألهنما مؤسسا   ة الباحث تاستخدموقد 
. منوذجهما الشك فيه من 19٨3البحث والتطوير يف سنة 

األكادمييَّي مث تبع بعد مها النموذج الذي اقرتحه ديك وكاري  
مث ظهر كثري ممن جدد البحث والتطوير بعدهم   1996يف سنة  

   مثل سوغيونو وسوكماديناات.

 
15 Sugiono ،Metode penelitian kualitatif dan R&D   ، ،427، 2009الطبعة التاسع-

40٨. 
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 التصميم إجراءات  .ز
 االمكانية واملسائل.   .1

للصف   اللغة العربيةمبقابلة املعلم    ة قوم الباحثتأن  
للوقوف على املسائل اليت تواجهها املعلم  اخلامس

بتحليل االحتياجات أو   ةقوم الباحث توالتالميذ. مث 
  .املشكالت 

و التقييم   تعليمال  جراءاال  حظةال ابمل  الباحثة  قامت
 ابحوال  كذالك   حظت،والاخلامس  الفصل  يف  العربية  اللغة

 من عشر فونوروغو الثالث االبتدئية دار اخلري درسةامل
 :قائقحلا هذه الباحثة  وجدت  هنا .2019  سنة فرباير

  املدرسة  يف  العربية وخاصة  الدروس تقييم يزال ال .أ
 . والورق األقالم مثل التقليدية وسائل يستخدم

استخدام الوسيلة  يفتتنوع  ملأن مدرسة اللغة العربية  .ب 
 .التقييم

 على قائمة تقييم وسائط بتطوير املدارس تقم مل  .ج
 كمبيوتر.   أجهزة لديها  املدرسة أن رغم ،  الكمبيوتر
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  الكمبيوتر  ابستخدام تقييم إبجراء املدرسة تقم مل  .د
  القائم   الوطين  االختبار   تطبيق  سيتم   أنه  من  الرغم  على
 .  الكمبيوتر على

  على  احلالية  تكنولوجيا  وسائل تستخدم مل  ةاملدرس .ه
 .وجه أكمل

 والتواصل  وامللكية  الفعال  للتدريب  الكافية  الفرص  قلة . و
 .العربية اللغةدرس  خاصةقييم درس ت يف

 قامت التقييم  الوسائل الباحثة  تصمم  أن  قبل و
 من  تتكون  يتال  البياانت   على  وحصلت  وليةاأل  ابلدراسة
  اللغة و التقييم  تعلم يف الطلبة يولمب تعلقةملا  البياانت 

 على القائم  الوطين  االمتحانمقابلة    يف وأحواهلم  العربية
 عليها حصلت البياانت  وهذه . (UNBK)الكمبيوتر

  موعة جملا يف إما وذالك . ستبانةاال طريق عن الباحثة
 .الضابطة موعة جملا و التجربة

 
 
 



90 
 

 3،3 جدول
 للغة و التقييم تعلم ف  الطلبة مبيول املتعلقة املعلومات
 ا هنيواجهو   اليتواملشكالت  م اهلأحو  العربية

 البيان  الرقم 
 جابةاإل

 ه د ج ب أ

1 

 صعوبة  أجد ،  الدراسة عند
 يف أفكر ألنين الرتكيز يف

 القائم الوطين االمتحان
 . الكمبيوتر على

1 13 7 2 

 

2 
  االمتحان من الصداع يف أان

 على القائم الوطين
 . الكمبيوتر

 11 10 2 
 

3 

 غري بشكل ينبض قليب
 االمتحان مبعرفة منتظم
 على القائم الوطين

 . الكمبيوتر

1 5 9 ٨ 
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4 

  القدرة حول ابلريبة أشعر
 االمتحان مواجهة على

 على القائم الوطين
 . الكمبيوتر

 13 7 3 

 

5 

 على القدرة عدم أخشى
  أسئلة على اإلجابة

  القائم الوطنية االمتحاانت 
 . الكمبيوتر على

2 12 6 3 

 

6 

 االمتحان أن من الرغم على
 على القائم الوطين

  أانم أن  ميكنين الكمبيوتر
 .سليم بشكل

5 7 ٨ 3 

 

7 

 االمتحان من الرغم على
 على القائم الوطين

 على كنت  ، الكمبيوتر
  االمتحان ملواجهة  استعداد
 .الوطين

 3 11 9 
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 الوطين االمتحان أحب ٨
  ٨ 7 7 1 . الكمبيوتر على القائم

9 

 قدريت حول ابلثقة أشعر
 االمتحان مواجهة على

 على القائم الوطين
 . الكمبيوتر

2 5 7 9 

 

10 
 على الرد يف ابلراحة أشعر

 القائم الوطين االمتحان
 . الكمبيوتر على

3 6 ٨ 6 
 

التوافق يف أقل. ج متوافق. ب    جدا متوافق. أ : البيان
 متوافق غري  جداه.    متوافق غري. د 

 3،4 جدول
 املئوية   ف  االستبانة أجوبة

 البيان  الرقم 
 جابةاإل

 ه د ج ب أ

  ،  الدراسة عند 1
  %9 %30 %56 %4  يف صعوبة أجد
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 أفكر ألنين الرتكيز
 االمتحان يف

 على القائم الوطين
 . الكمبيوتر

2 

 من الصداع يف أان
 الوطين االمتحان

 على القائم
 . الكمبيوتر

 4٨% 43% ٨% 

 

3 

 بشكل ينبض قليب
 مبعرفة منتظم غري

 الوطين االمتحان
 على القائم

 . الكمبيوتر

4% 22% 39% 35% 

 

4 
  حول ابلريبة أشعر
 على القدرة

  االمتحان مواجهة
 56% 30% 13% 

 



94 
 

 على القائم الوطين
 . الكمبيوتر

5 

 القدرة عدم أخشى
 على اإلجابة على

 االمتحاانت  أسئلة
  على القائم الوطنية

 . الكمبيوتر

9% 52% 26% 13% 

 

6 

 أن من الرغم على
 الوطين االمتحان

 على القائم
  ميكنين الكمبيوتر

 بشكل أانم أن
 .سليم

22% 30% 35% 13% 

 

7 

 من الرغم على
 الوطين االمتحان

 على القائم
  كنت  ، الكمبيوتر

 13% 4٨% 39% 
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 استعداد على
 االمتحان ملواجهة 
 .الوطين

٨ 
 االمتحان أحب
 على القائم الوطين

 . الكمبيوتر
4% 30% 30% 35% 

 

9 

  حول ابلثقة أشعر
 مواجهة على قدريت

 الوطين االمتحان
 على القائم

 . الكمبيوتر

9% 22% 30% 39% 

 

10 

  يف ابلراحة أشعر
 االمتحان على الرد

 على القائم الوطين
 . الكمبيوتر

13% 26% 35% 27% 

 

التوافق يف أقل. ج متوافق. ب    جدا متوافق. أ : البيان
 متوافق غري  جداه.    متوافق غري. د 
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 من األول السؤال يف السابق اجلدول من ظهر
 إجراء  من ابلقلق يشعر الطالب أن اإلستبانة  أسئلة

  للغةابخلصص ا الكمبيوتر  على القائم الوطين االمتحان
  أن حَّي يف% . 75وية ائملصل درجتهم يف  احيو  العربية،
 االمتحان للتعامل اآلن حت التدريب يتلق مل املدرس
 .الكمبيوتر على القائم الوطين

  االستبانة  إجابة من الباحثة حصلت ما على بناء
  دار اخلرياالبتدئية  مبدرسة الطالب ميول أن ظهرت 

  االمتحان التدريب يعقد أبن  يرجون فإهنم جدا، قوية
 يف  وهم. االمتحان ملواجهة  الكمبيوتر على القائم الوطين
 لتعليم اللغةصص ابخلوسيلة التقييم  تصميم إيل حاجة
 .(Media Flash)فالش   أساس وسائط على العربية

 مجع البياانت.  .2
اللغة البياانت املتعلقة بتدريس  ةمع الباحث جت

. هذه اخلطوة لتحصيل البياانت املدرسة  هيف هذ العربية
عن حال الفصل واملعلم واألنشطة التعليمية وطريقة 

 التدريس اليت استخدمها املعلم يف الفصل. 
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 . النتاجختطيط  .3
بنموذجية تصميم املقرر الدراسي    ة عمل الباحثتأن  
ابإلنشاء املوجه سعيا حلل بعض املشكالت  اللغة العربية

 الت عرف بعد عمل املقابلة مما سبق بياهنا. 
  تصميم  بنموذجية الباحثة تعمل أن ذالك  بعد و

أساس   على العربية لتعليم اللغةابخلصص وسيلة التقييم 
 بعض لحل سعيا (Media Flash)فالش  وسائط

 مما   قابلةملوا الحظةملا قيامها بعد عرفت الت شكالتملا
 . ماهن بيا سبق

 مؤكد التخطيط.  .4
تقدم منوذجية تصميم املقرر الدراسي إىل اخلبري  

املقابلة مع   ة الباحث  ت نقصانه ومزيته. أخذ  ة عرف الباحثتل
 االستبياانت كأداة مجع البياانت.

 تصميم يف اءرب خلا مع قابلة ملاب  الباحثة قامت وقد
فالش   أساس وسائط   على  العربية  وسيلة التقييم لتعليم اللغة

(Media Flash) وهم: 
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  يف  )أستاذ M.Ag. مفتخ أولوم، م دكتور .أ
  ويرجع   احلكومية(  اإلسالمية   فونوروغو  جامعة
 :يلي ما  إىل سيادته اختيار سبب

 اللغة تعليم الجم يف متخصص أنه .1
 العربية،

  يف  العربية اللغة تعليم املواد أستاذ أنه .2
 .احلكومية اإلسالمية فونوروغو  جامعة

  أجل  من سيادته إىل الباحثة  جاءت 
 يتعلق   فيما   وإرشاداته  توجيهاته  إىل  االستماع

 العربية. اللغة بتعليم
 يف  أستاذ)  M,.Pd.I  طينأب. مشفع ف  دكتور  .ب 

  ويرجع   (احلكومية  اإلسالمية   فونوروغو  جامعة
 :يلي ما  إىل سيادته اختيار سبب

 التعليم،   تكنولوجيا  الجم  يف  متخصص  أنه .1
  يف التعليم  املواد تكنولوجيا أستاذ  أنه .2

 .احلكومية فونوروغو اإلسالمية  جامعة
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  االستماع   أجل   من  سيادته  إىل  الباحثة   جاءت   لقد
 الوسائل بتصميم يتعلق وإرشاداته فيما توجيهاته إىل

 قامت  ذلك   إىل  وإضافة  التقييم على اسس وسائل فالش.
االبتدئية   مبدرسة العربية اللغة مدرسة مع ابملقابلة  الباحثة

على الوسائل التقييم  مناسبة حول لالستفساردار اخلري 
 . املدرسة  هذه يف الطلبة وبظروفاسس وسائل فالش 

 حتسَّي التخطيط.  .5
  مناسبا  الوسيلة بتحسيين ةالباحث تعمل 

 ابالقرتاحات اخلبري.
 .  الفرقة الصغرية(التجربة الفرديّة أو ) النتاججتربة  .6

  ت تلميذا. وأخد 6-3هذه التجربة منطها مع 
 االستبياانت كأداة مجع البياانت.  ة الباحث

 
 حتسَّي النتاج.  .7

مناسبا ابإلقرتاحات  النتاجبتصحح  ة قوم الباحثت
 األوىل.يف التجربة 

 .  التجربة امليدانّية( جتربة النتاج الثانية ) .٨
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هذه التجربة يف املقياس األوسع وحققت للتالميذ 
بطريقة  اللغة العربية الذين قد درسوا  اخلامسيف الصف 

 Pretestالتجربية مع االختبار القبلي واالختبار البعدي 

and Postest .مع االستبياانت  
 حتسَّي النتاج الثانية.   .9

بتحسَّي   ة الباحث  توبعد انتهاء التجربة الثانية قام
 النتاج مناسبا ابالقرتاحات عينة البحث.  

 االنتشار واخبار اإلنتاج. . 10
  يف  العملية كل  انتهاء بعد ةري خاأل طوةخلا وهذه

 وهذا. التقييم الوسائل إنتاج ثحب فتم. والتصميم البحث
 أفضل بشكل أييت حيت للتحسين قابال يزال ال نتاجاإل

 .وأحسن
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 الباب الرابع 
لتقييم التعليم  فالش  لوسائ برانمج  فعالية حتليلانت و عرض البيا

   العربية اللغة
 ابستخدام التقييم الوسيلة إعداد على الباب  هذا يشتمل

للفصل  العربية لتقييم التعليم اللغة (Media Flash) فالش لوسائ
  ،التقييم الوسيلة شاشات  وتصميم ،اإلبتدئية للمرحلةاخلامس 
  التقييم   الوسيلة  استبشار   أو   جتربة)  التجربة  ونتيجة  الشاشات   ومكوانت 

  استبشار  أو جتربة التعليمية، التقييم أساليب يف املتخصص اخلبري على
 واحلاسوب  التعليم تكنولوجيا يف املتخصص اخلبري على التقييم الوسيلة

  ومناقشة  ،(الطلبة من جمموعة على التقييم الوسيلة جتربة  التعليمي،
   . النتائج

 ةالعام البياانت .1
 اإلبتدائية دار اخلري فونوروغو  املدرسة اتريخ  .أ

اإلبتدئية دار اخلري فونوروغو يف قرية تقع املدرسة 
مرتا من كيلو   18، حول فونوروغو –جيناعان  -جيميب 

أتسيس حتت يقع  يجاوي الشرقة. و همدينة فونوروغو 



102 
 

، االثانوية و املعهد ايضالذي فيه املدرسة اخلري فونوروغو 
 يف انجحني رجال صار متخرجها من أكثر ذالك  يبدوا و

 .  جمتمعهم

حتت رعاية  2009أسست هذه املدرسة عام 
هي األستاده  برئيس املدرسة األول  اخلري فونوروغومعهد 

هذه املدرسة  حيت األن توضح  مند أتسيسها  زولفا خريية،  
نتأمل أهنا  و ية الدينية.  صخووجودها يف الش حتسني جودهتا  

على املسامهة لدعاية  ، أن تكون أكثر قدرة مبرور الزمان
القائم على ثبات اإلميان  إلسالم والتقدم التكنولوجي ا

   1والتقوى.

 وجهة النظر ورسالة املدرسة .ب

كانت وجهة النظر من هذه املدرسة هي تكوين  
بعلومهم و   املسلمني املتفوقني يف العلوم العاملنيأجيال 

 2متقني برهبم. و أما رسالة هذه املدرسة فهي: 

 
 واثئق مدرسة اإلبتدئية دار اخلري.  1
 جع نفسه. ااملر   2
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 . غرس قيمة اإلميان واإلخالص يف وقت مبكر .1
عقد التعليم اإلسالمي على حد سواء الدينية    .2

 .والعامة
 .حتقيق جيل قادر وقوي وملتزم للغاية  .3
 . احلياة اليوميةحتقيق التجربة وتعميق الدين يف   .4
 . ليم اإلسالميةعغرس أحكام الدعوة والرتبية والت  .5
 .حتويل اللغة العربية واإلجنليزية إىل الطالب   .6
 . يف احلياة اليوميةالسنة   احياءالتعود على   .7

 اهليكل التنظيمي  .ج
اإلبتدائية دار اخلري  التنظمي ملدرسة أما اهليكل 

 3فيما يلي:  فونوروغو
 
 
 
 
 

 
 جع نفسه. ااملر   3
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 املدرسني و الطلبة أحوال  . د
و املوظفني يف هذه املدرسة فيبلغ  درسني املعدد 

 4كما يف اجلدوال التال:  15إىل 

 ات واملوظف عدد املدرسني واملدرس

 مصتوي الرتبية  التخصص
SLTA D1 D2 D3 S1 S2 

 - 1 - - - - مدر املدرسة 
 - 10 - - - - املدرس

موظف  
 ارةاالد

- - - - 1 - 

قسم 
 االستشار

- - - - 1 - 

 - - - - - 1 البستاين
حارس  

 رسة املد
1 - - - - - 

 
 جع نفسه. ااملر  4
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هلذه املدرسة السنة الدراسية  وأما عدد الطلبة 
طالبا كما يف اجلدوال   111فقد بلغ ايل    2018-2019

 5:التال

 الطلبة عدد 

 عدد الطلبة الطلبة الطلب الفصل
1 11 7 18 
2 6 12 18 
3 14 12 26 
4 6 7 13 
5 12 11 23 
6 10 3 13 

 111 عدد الطلبة
 

 و التقييم     ميةياحول الوسائل التعل .ه
 ُتستخَدم  اليت الرتبويّة الوسائط هي التعليمّية الوسائل

  واألفكار   املعاين  وتقريب  احلقائق  إليصال  املّدرس،  ِقبل  من
 

 جع نفسه. ااملر   5
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  ملوضوع  مناسبة   الوسائل تلك  تكون أن وجيب للطاّلب،
  املوضوعة  األهداف لُتحّقق للطالب، العمريّة  والفئة  املاّدة
  أو   أوعية   أبهّنا  أيضا    التعليمّية  الوسائل  وتُعرَّف  نشاط،  لكلّ 

  يف  هبا  وُيسَتعان  للطالب، التعليمّية الرسالة حتمل  وسائط
  املطبوعة، املواد  يف املواد تلك  وتتمّثل التعليم، عملّية

الباحثة أن هذه  وجدت  .والّرسومات  والصور، واألفالم،
و غريه   السبورة و الكمبيرت بتدئية تستخدم املدرسة اال

  6تعلم.لعملية التعليم و ال
 وال عملية التقييم  حا . و

يف عملية التعليم و  أمر مهم إن عملية التقييم 
تقييم هو عملية مجع األدّلة أو البياانت للحكم على . التعلم

  هذه  أن حني يف 7.مدى حتقيق مستوى األداء أو اهلدف
 وال ،  الدرس لتقييم الكمبيوتر تقنية تستخدم مل املدرسة

 القلم  ابستخدام  الكالسيكية  التقييم  وسائط  تستخدم  تزال
 والورق. 

 
 نتيجة مالحظة الباحثة يف املدرسة.   6
 . 1920 فرباير 7مأخوذ ابلتاريخ   /https://ar.wikipedia.org/wikiالتقييم 7

https://ar.wikipedia.org/wiki/أدوبي_فلاش
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 ةاخلاص البياانت .2

 قيام من البد متطورة، التقييم وسائل إيل لنحصل و
 التقييم   الوسائل  تصميم  عند  اخلطوات   من  العديد  ابلتباع  الباحثة 

 : أييت مبا اخلطوات  هذه تتمثل وإنتاجها،

 الوسيلة من العامة  التعليمية األهداف حتديد .أ

 وقد  العربية، اللغة درس لتقييم خاصة الوسيلة هذه
 مساعدة يعني حتقيقها إيل نسعى اليت األهداف تكون

 الطلبة استعداد إيل حنصل حيت  التقييم عملية يف املدرسة
 وأما. الكمبيوتر على القائم الوطن  االمتحان ملواجهة
   هذه يف العربية اللغة درس لتقييم العام التعليمي اهلدف
 . الفعالة أو اجلذابة التقييم عملية هي املرحلة

 املستهدفة الفئة خصائص حتديد .ب

 : منها  خصائص،   هلم  الوسيلة  هلذه  املستهدفة  فالفئة

 . بسيطة القرائي النص فهم يف كفائتهم   .أ



108 
 

 جيد  شكل  على  احلاسوب   استخدام  على  قادرون  أهنم  .ب 
. 

 بعض  يف  لكنهم  العربية،  النصوص  قراءة  ابلفعل  ميكنهم .ح
 الكتابة  مياثلون ال  ألهنم بقراءهتا اهتمام ا  أقل األحيان

 . اإلندونيسية
 خارج العربية  للدروس خاصة دروسا   بعضهم أخذ .د

 .الفصل

 التعليمي امحلتوى  حتليل. ج

كتاب اللغة    كتوبة يف مل واد املوجدت الباحثة أن ا
ؤسس على ملالصف اخلامس مبدرسة االبتدئية العربية 
ركبة. وهي مل ا  مور البسيطة إيلألتبدأ من ا  2013منهج  

 – يف غرفة املذاكرة  –ملوضوع يف غرفة اجللوس بدأت اب
 العامة  املواد  من  مادة  كل  فرز  يتم،  االلوان  -يف احلديقة  

  يرتبط  فصل كل  أن جانب إىل ، احملددة املواد إىل
  التكرار  من العديد إليه يشري ما  وهو البعض، ببعضها
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  عدة  الباحثة وجدت  املادة  آخر  ويف .السابقة للمادة
 .فهمهم لتحقيق بعمليتها مأمور تدريبات 

  ل ائ وس إنتاج ةالباحث ت أراد ، املناسبة هذه يف
 على  بناء   اخلامس للصف العربية اللغة لتعلم تقييمال

  هذه  استكشاف. واحد دراسي لفصل فالش لوسائ
 :التايل النحو على هو الفصول

 يف  الغرف  أمساء  الفصل  هذا  يف غرفة اجللوس، يناقش .1
 النوم وغرفة اجللوس وغرفة األكل غرفة من املنزل
  من  فرد كل  هبا يقوم اليت واألنشطة املذاكرة وغرفة
  يف  املوجودة بضعة أمساء بضعة مع فيها األسرة أفراد
 .عام بشكل موضحة ، غرفة كل

 يناقش الثاين العنوان هذا يزال يف غرفة املذاكرة، ال .2
  ابملوضوع السابق،   مرتبطة  تزال  ال  اليت  املنزل  يف  الغرفة

ا،  أكثر شيئ ا املرة املوضوع هذه ويفسر   وهو  حتديد 
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  هذه  يف املوجودة  العناصر تناقش اليت املذاكرة غرفة
 . فيها تنفيذها يتم اليت واألنشطة الغرفة

  احملتوايت  املوضوع يناقش هذا يعد يف احلديقة، مل .3
  املنزل  خارج ما شيئ ا يناقش بل املنزل، يف املوجودة

  املادة  توسيع  يف جيد  وهذا املنزل،  حول  يبقى ولكنه
 يزال ال ولكن أوسع عنواان   املادة تتضمن حيث ،

 مناقشة الفصل هذا يف اآلخرين، مع به  القيام يتعني
 . بداخلها هو وما املنزل من ابلقرب  احلديقة

 اللغة درس يتم الدراسي، الفصل هناية يف االلوان، .4
املوضوع    هلذا   يزال  ال  حيث  ابملوضوع االلوان،  العربية
  به  توجد  الذي  املنتزه أي السابق، ابلعنوان  عالقة
 ومن خمتلفة، أبلوان واألشجار الزهور من العديد
  األشياء   ذكر  للطالب   ميكن  الفصل  هذا  يف  أنه  املتوقع
 . حوهلم من امللونة
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 اخلاصة" األدائية"  السلوكية األهداف حتديد . د
  حتقيقها   يرجي  اليت  اخلاصة  السلوكية  األهداف  أما

 : يلي كما  هي لئاالوس اهذ استخدام بعد
 ،  اجلديدة املفردات  معىن فهم .أ

 سليمة،  قراءة النص قراءة فهم .ب 
  القائم  متحانالكمبيوتر الخدام تة اإلسييكيف  فهم .ج

 . وجيالالتكنو  على
 .اجلديدة التكنولوجيا معرفة .د

 منها  املصنوعة واملادة الوسيلة حمتوى حتديد .ه
  هي  الباحثة أرادها اليت التقييم الوسائل كانت

، التقييم عملية يف سهولة ، التفاعلي التقييم ل وسائ إنشاء
،  الكمبيوتر على القائم الوطن لالمتحان األطفال إعداد
 واألصوات   األلوان،  املتحركة،  الصور   ابلتيار   الباحثة  قامت

 ستفادوا  حىت املرحلة  هذه  يف الطلبة ظروف  على اعتمادا
 .العربية اللغة تعليم يف اهب  واستعانو مياهلخ شغالإل منها
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 انتاج الوسيلة التقييم  . و
 طريقة التصميم   .أ

 وسائل  على أسس  التقييم  وسائل  هذا  جعل  يفد
 برانمج  الباحثة  تستخدم( media flashفالش )

wondershar quiz creator (WQC) .قوائم توجد  حيث 
 أسئلة، إلضافة أسئلة وهي ،WQC على شريط

  االختبار،   خصائص  لتعيني  االختبار  وخصائص   جديدة،
 للتحقق واملعاينة  االختبار،  خلفية لتعيني املشغل وقوالب

  أو  األسئلة للنشر والنشر النشر، قبل االختبارات  من
 يتم. آخر تطبيق يديره ميكن تنسيقات  يف االختبارات 

 :التايل  النحو على WQC عرض
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 Wondershare تطبيق عرض - 1 شاشة

Quiz Creator املعلم على جيب سؤال، أي اختاذ قبل 
 أجزاء،  مخسة  إىل  تنقسم  اليت  االختبار   خصائص  تعيني
  ونتائج  السؤال وإعدادات  االختبار معلومات  وهي

 عرض  هو 2 الشكل. الوصول يف والتحكم االختبار
 . االختبار خلصائص

 
  لعرض  املسابقة معلومات- 2 شاشة

  ميكن . إجراؤها ت  اليت ابملسابقة املتعلقة املعلومات 
  االختبار،  عنوان إضافة  السؤال صانع أو للمدرس
  والعرض  ، السؤال لصانع الشخصية والبياانت 
 نتيجة  نوع من االختبار إعداد يتكون. االفتتاحي
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 التصريح  ليتم القيمة حد إلدخال املستخدم االختبار
.  االختبار  مدة لطول الوقت لضبط  الزمنية  املهلة. به
  يضغط  حىت االختبار فسيستمر حتديده، يتم مل إذا

  لرتتيب  العشوائي التوزيع. اإلرسال زر على املستخدم
  إجابة . عشوائي بشكل أو ابلتسلسل األسئلة عرض
 حتديد  ت إذا اإلجاابت، لتقدمي خياران هناك التقدمي
  واحد  سؤال فكل ، مرة كل   يف واحد سؤال إرسال
 للمتابعة  اإلرسال  زر فوق النقر املستخدم على جيب

  واحدة  دفعة الكل إرسال كان  وإذا التايل، السؤال إىل
  النقر   ذلك   بعد  أوال    األسئلة  مجيع  على  اإلجابة  فيجب

 الصحيحة  اإلجابة   إظهار  من  حتقق و  اإلرسال  زر  على
 .الصحيحة  اإلجابة  لعرض التقدمي بعد
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 سؤال أو سؤال تقدمي عرض- 3 شاشة

 Microsoft يشبه السؤال مظهر يف القائمة وظهور

Word أو للمدرس ميكن. االستخدام سهل ابلفعل 
 ومقاطع والصوت  الصور إضافة  األسئلة  صانع

ستماع  ملهرة اال أسئلة طرح للمدرسني ميكن. الفيديو
 الصوت  من مدعوم التطبيق هذا ألن املتقدمة
 آخر سؤال منوذج ابستخدام سؤال طرح إن. والفيديو

 عن  أي خطأ، /  صواب  سؤال طرح مثل يكون  يكاد
 على عالمة ووضع  واإلجاابت  األسئلة إدخال طريق

 .الصحيحة اإلجابة
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  أو  االختبار  عرض كان  إذا- 3 شاشة

 تغيري للمدرس فيمكن لالهتمام، إاثرة أقل االختبار
 قوالب قدمت قد ذلك  يف. الالعب قالب يف املظهر
 .خمتلفة

 الزسيلة التقييم .ب 
  ببيان  الباحثة قامت الربانمج، عرض  توضيح

 على أسس وسائل فالش قييمالت الوسيلة هذه عن
 : وهيونديرشاري  برانمج على املؤسسة

 عن  عبارة   الشاشة   هذه  البداية )املقدمة(. يف  شاشة .1
 االسم وهي الشخصية، البياانت اإلمالء  أوامر

  فيأيت الباحثة  ذلك  ضوء على. الفصل/والطبقة
 : التالية بصورة
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 هذه يف .االستخدام تعليمات  العرض شاشة .2

  الربانمج وهو موضوع  موضوع  عن عبارة الشاشة
 وكذلك الطالب عنها به سيقوم الذي االمتحان

فيأيت  ذلك  ضوء . علىبذلك  القيام كيفية  شرح
 : التالية بصورة الباحثة 
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  عامة تعليمات  يقرأوا أن ينبغى الطلبة أن ذلك  ومعىن
 جّيدا منها:  

  30 من لألسئلة اإلمجايل العدد يتكون  .1
 خيارات  من سؤاال   20 من يتكون عنصر ا

  5 و خطاء/  صحيح أسئلة 5 و متعددة
  عليها  اإلجابة وجيب ،.االختبار  عناصر
 . مجيع ا

  عن   سهلة  جتدها  اليت   األسئلة  على  أوال    أجب .2
 ". outline" يف حتديدها طريق

  ال  ألنه ،" submit" قبل عملك  من حتقق .3
 ". submit"  بعد إجابتك  تغيري ميكنك 

"  continue" بعد دقيقة 30 ملدة  وقتك  يبدأ .4
 . تلقائي ا التطبيق سينتهي  دقيقة 30 وبعد

 تنقسم الشاشةهذه االمتحان.  /األسئلة شاشة  .3
  أسئلة  شاشات  وهي األسئلة، من أنواع ثالثة إىل

/  الصحيح األسئلة وشاشات  متعدد من االختيار
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 ذلك  ضوء  على .االختبار  أسئلة وشاشات  طاءاخل
  : التالية بصورة فيأيت الباحثة 

 
 متعدد من االختيار  أسئلة شاشة

 

 طاءاخل/   الصحيح سئلةاأل شاشة
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 االختبار  سئلةاأل شاشة

 ملخص ا الشاشة هذه تعرض .ملخص شاشة   .4
  سيسهل  مما  ، لالوسائ هذه على املوجودة  لألسئلة

  عليها سيعملون اليت األسئلة اختيار الطالب  على
 الصعبة األسئلة يف حماصرين يكونوا ال حىت أوال  

  .أوال   سهلة يعتربوهنا اليت املشكالت  حل وميكنهم
  معاينة  رؤية أيض ا ميكننا ، الشاشة هذه يف

  ذلك  ضوء على .إجراؤها ت  اليت لالختبارات 
  : التالية بصورة فيأيت الباحثة 
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 ( 1) شاشة

 

 ( 2) شاشة
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  قيام بعد الشاشة هذه  ستظهر . االستنتاج شاشة   .5
  ستظهر. إجراؤه ت اختبار كل"  submit" الطالب
 أم صحيحة  احملددة اإلجابة كانت  إذا ما الشاشة
  بصورة  فيأيت الباحثة ذلك  ضوء . علىخاطئة 
   : التالية

 
 ( 1) شاشة
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 ( 2) شاشة

  هناك  ،  اخلتامية الشاشة هذه  يف. النهائية  الشاشة  .6
 الطالب  عليها حصل اليت للدرجات  تراكم

 هذا يف الطالب  غياب  أو ختريج من واستنتاجات 
  لالختبارات " review"  أيض ا وهناك  ، االختبار

فيأيت   ذلك  ضوء . علىإجراؤها ت اليت الكلية
   : التالية بصورة الباحثة 
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 ( 1) شاشة

 
 ( 2) شاشة
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 ري بخل استبشار ا. ز
  التقييم  الوسائل تصميم بعد الباحثة قامت

  ،  التقييم الوسائل تصميم مجال يف الغرابء مع ابملقابلة
أب. مشفع  دكتور ،  M.Agم. مفتخ أولوم،  دكتور
 املطورة  التقييم الوسائل لتقييم وذلك  .M,Pd.I فطن

 يلي وفيما . تطبيقها قبل منهم تصديق على واحلصول
   :اخلرابء من كل  تقييم نتائج 

 4،1 دولجلا
 التقييم  الوسيلة  الجمل ري بخلا ميتقو  نتائج 

 عناصر التقومي  الرقم
 نتجة التقومي 

 الدرجة  املعدل النتجة

 النص ختطيط) النسيب النسق 1
 (والصورة

 ج 80% 4

  توازن) اللون نسبة مالءمة 2
 ج %80 4 (اللون

 ج %80 4 ( الصورة اختيار) الصورة عرض 3
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  اخلط نوع  اختيار  مالءمة 4
 ج %80 4 (واألرقام اخلطوط)

 ج %80 4 تقييماملوضوع   وضوح 5

  اخلط حجم اختيار  مالءمة 6
 ( وعدده اخلط حجم)

 ج 80% 4

 ج ج %100 5 التصميم النصر 7
 ج %80 4 لالوسائ حجم 8

  البيانية الرسوم بني التزامن 9
 ج %80 4 واللفظية واملرئية

10 
 التعلم تعليمات  وضوح

 %80 4 (لالستخدام تعليمات )
 ج

/   التقييم أهداف صياغة وضوح 11
 ق %60 3 لالوسائ  الكفاءات 

 ج ج %100 5  وسائل  استخدام يف سهولة 12
 ج %80 4 التقييم اسرتاتيجية تنفيذ دقة 13
 ج %80 4 األخرى  وسائل مع الروابط 14
 ج %80 4 ل الوسائ مكوانت  اكتمال 15
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P =    

81
100 𝑥 100% 

 

 ج %80 4   وسائل مع التفاعل سهولة 16

 لالوسائ عن البحث سهولة 17
 ج %80 4 ( اختبار /  سؤال)

 اللغة ومالءمة وضوح 18
 ( التواصل؟ لغة) املستخدمة

 ج 80% 4

 املواد /  التاريخ إىل يصل ما 19
 ق %60 3 السياقية

20 
 الرسوم/  والصور ابأللوان  متتاز

  أو غامق)  واحلروف التوضيحية
 ( إخل ، تسطري أو مائل

5 100% 
 ج ج
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 %81=  الصاحلية  املئوية
 صاحلة إعدادها ت اليت التقييم الوسيلة أن ذلك  ومع

على طالب الصف اخلامس ابملدرسة االبتدئية دار   للتطبيق
 اخلري فونوروغو مع قلل من التعديل والتصحيح.

 4.2 دولجل
 التقييم  املواد  الجمل ري بخلا ميتقو  نتائج 

 عناصر التقومي  الرقم
 نتجة التقومي 

 الدرجة  املعدل النتجة

 أسئلة للقيام التعليمات  وضوح 1
 ق %60 3 االختبارات /  املمارسة 

 ج %80 4 شامل املقدمة األسئلة تسلسل 2
 ج %80 4 األسئلة  صعوبة مستوى 3

4 
 مع االختبار /  املمارسة مالءمة

 %60 3 األساسية الكفاءات 
 ق

 أسئلة نسبة بني التوازن حتقيق 5
 ج %80 4 االختبارات /  املمارسة 
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 على مالحظات  إعطاء يف دقة 6
 ج %80 4 املستخدم إجاابت 

 جوانب توفري يف التقييم وضوح 7
 ج %80 4 املشكالت  حل

 ج %80 4 التفاعلية لالوسائ تقييم 8
 ج %80 4 للسؤال العملي التطبيق 9

10 
/   التدريب يف اخلطوات  وضوح
 %80 4 االختبار إعداد

 ج

11 
 التدريب اسرتاتيجيات  تنفيذ دقة

 %80 4 االختبار  /
 ج

 جلانب األويل املكون  من االنتهاء 12
 ق %60 3 التقييم

 املستهدفني املستخدمني وضوح 13
 االختبار /  التمرين يف

 ق 60% 3

 ج %80 4 األسئلة أنواع يف االختالفات  14

 حتفيز  يف التقييم مواد استكشاف 15
 ج %80 4 املستخدمني
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P =    

74
100 𝑥 100% 
 

 %74=  الصاحلية  املئوية
 صاحلة إعدادها ت اليت التقييم الوسيلة أن ذلك  ومع

على طالب الصف اخلامس ابملدرسة االبتدئية دار   للتطبيق
 اخلري فونوروغو مع قلل من التعديل والتصحيح.

/   حمتوى( وعمق اتساع) تغطية 16
 ج %80 4 التقييم/  التمرين وصف

 ج %80 4 التقييم مواد حمتوايت  تقنني 17
 ج %80 4 التقييم مواد حمتوايت  تفعيل 18
 ق %60 3 السؤال متايز 19
 ق %60 3 االسئلة  اخلداع وظيفة 20
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 4.3 دولجلا
 العربية اللغة مدرسة ميتقو  نتائج 

 عناصر التقومي  الرقم
 نتجة التقومي 

 الدرجة  املعدل النتجة
 ج ج %100 5 االحتياجات  مع التوافق 1

 قدرة مستوى مع التطابق 2
 الطالب

 ج 80% 4

3 
 على التقييم الوسيلة تساعد
  اجابة على الطلبة قدرة حتسني
 األسئلة

4 80% 
 ج

 نشاط  زايدة على الوسيلة قدرة 4
 ج ج %100 5 الطلبة ودوافع

 ج %80 4 التقييم   الوسيلة تفاعلية 5
 ج %80 4 األلوان تركيبات  دقة 6
 ج %80 4 الكتابة  وا اخلط  التيار دقة 7

  والرسوم الصور يار ختا دقة 8
 املتحركة 

 ج 80% 4
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P =    

43
50 𝑥 100% 
 

 %86=  الصاحلية  املئوية
 صاحلة إعدادها ت اليت التقييم الوسيلة أن ذلك  ومع

على طالب الصف اخلامس ابملدرسة االبتدئية دار   للتطبيق
 اخلري فونوروغو مع قلل من التعديل والتصحيح.

  

 ج ج %100 5 املستخدمة اللغة استخدام دقة 9

 مع التدريبات  خمتلف استخدام 10
 ج %80 4 الفعل ردود



1
3
3

 
 

اجلدوال 
4.4

 

تعديالت اخلبري جملال
 

الوسيلة
 

التقييم 
 

 ما بعد االصالح
 ما قبل االصالح

 البيان 

 
 

 اصالح الكتبة  

الكتبت االسئلة يف هاذا شاشة ابحلركة 
 

الكتبت االسئلة يف هاذا شاشة بدون  
احلركة

 
التوضيح 

 



1
3
4

 
 

 
 

زايدة
 

الصور 
  ة 

املتحركة
   

اصالح 
الصورة

 
عادية وال تتحرك اىل 

الصور 
 ة

املتحركة 
 

الصورة
 

على
 

الشاشة
 

عادية وال تتحرك
 

التوضيح 
 

   



1
3
5

 
 

اجلدوال 
4.5

 

تعديالت اخلبري 
الجمل

 
املواد

 
التقييم 

 

 ما بعد االصالح
 ما قبل االصالح

 البيان 

 
 

زايدة 
الكفاءة 

  
 األساسية 

زايدة 
الكفاءة 

 
األساسية 

 
بعد طريقة

  
استخدام

 
الوسائ

ل 
 

حتتوي
 

طريقة
 

استخدام
 

الوسائ
ل 

فقط
 

التوضيح 
 



1
3
6

 
 

 
 

اصالح الكتبة 
 

اصالح  
كلمة

 "
َعلَ 

 ي"
بكلمة 

 "
َعَلى

"  
 

َماَذا َعَلى املْكَتِب؟ 
َعلَ "

 ي"
َْكَتبِ  امل

 
التوضيح 

 



137 
 

 مية يالتقي لوسيلة األول  التجربة ح.

الوسائل التقييم   اخلبري، تقوي  عملية انتهاء  بعد
 يف تطبيقه  فالش اليت يتمها الباحثة املأسس على وسائل

  أجهزة ابستخدام الدراسي الفصل يف التقييم عملية
عقدت الباحثة هذه التجربة األوىل يف املدرسة   الكمبيوتر

طالبا. كان هدف   12فونوروغو مع  اخلرياالبتدئية دار 
التجربة األوىل معرفة صالحية الوسيلة التقييمية ومناسبتها  
للتطبيق حنو جمموعة البحث ومناسبة الزمان املخصص هلا  
وسهولة تطبيقها. وقامت الباحثة بعملية التقييم نفسها.  
فاختارت الباحثة موضعان ومها "يف غرفة اجللوس" و"يف 

رة" حيث يضمن هذا املوضوع صعب يف الفهم غرفة املذاك
من املفردات اجلديدة مل تعرفها الطالبة. ملعرفة صاحلية  
الوسيلة التقييمية وزعت الباحثة أوراق االستبانة يف هناية  

 :التجربة. وسيأيت تفصيل بيان االستبانة كما يلي

 .كانت الربانمج مطابقة ملادة اللغة العربية .1
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 . التقييمية سهولة استخدام الوسيلة .2
 .تقدمي الربانمج مشوق .3
 .استخدام الصور وأصوات الربانمج واضحة .4
 .كانت اللغة املستخدمة سهلة للفهم .5
 . تقدي املادة واضحة .6
 . يسهل الربانمج على فهم املادة .7
 . أسئلة التدريبات مطابقة للمادة .8
 .أسئلة التدريبات مطابقة ملستوى قدرة الطلبة .9
 .تعلم اللغة العربية الطلبة يفكان الربانمج يزيد رغبة  . 10
 .تعلم اللغة العربية كان الربانمج يزيد فعالية الطلبة يف . 11
 . كان الربانمج متفاعلة . 12
لية ومهارة الطلبة  سين استقالحتتعمل الربانمج على  . 13

 .التعلم يف
 .قيق أهداف التعلمحتيسهل الربانمج على  . 14
 ابلطلبة. اصة خلكانت الربانمج يثري عربة التعلم ا . 15
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 4،6 اجلدوال
 نتائج االستبانة من الطلبة 

 االستبانة  أسئلة 

 النتيجة 

افق املعدل  اجملموع 
مو

 
 جدا 

افق 
مو

 

افق
مو

 
رط

بش
 

 غري
افق 

مو
 

  غري
افق

مو
  

 جدا

كانت 
الربانمج  

مطابقة ملادة  
 .اللغة العربية

4 6 2   50 83% 

سهولة  
استخدام 
الوسيلة 
 . التقييمية

5 7    53 88% 

تقدمي 
الربانمج  

 .مشوق

6 6    54 90% 



140 
 

استخدام 
الصور 

وأصوات 
الربانمج  
 .واضحة

4 5 3   49 81% 

كانت اللغة 
املستخدمة 
 .سهلة للفهم

3 8 1   50 83% 

تقدي املادة  
 . واضحة

5 7    53 88% 

يسهل الربانمج  
على فهم 

 . املادة

7 5    55 92% 

أسئلة 
التدريبات  
مطابقة 
 . للمادة

4 8    52 86% 
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أسئلة 
التدريبات  

مطابقة 
ملستوى قدرة  

 .الطلبة

7 5    55 92% 

كان الربانمج  
يزيد رغبة  
تعلم  الطلبة يف

 .اللغة العربية

7 5    55 92% 

كان الربانمج  
يزيد فعالية  

تعلم  الطلبة يف
 .اللغة العربية

4 6 2   50 83% 

كان الربانمج  
 .متفاعلة

8 4    56 93% 

تعمل الربانمج  
سين حتعلى 

6 6    54 90% 
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لية  استقال
ومهارة الطلبة  

 .التعلم يف
يسهل الربانمج  

قيق حتعلى 
 .أهداف التعلم

4 8    52 86% 

كانت 
الربانمج يثري  

عربة التعلم 
اصة  خلا

 ابلطلبة.

6 6    54 90% 

 ميكن  الباحثة وزعتها اليت االستبانة من العامة و النتيجة 
 :التايل النحو على حساهبا
 x 100%   املختار النبد من كل  نتيجة x اإلجاابت =  املئوي املعدل

 البنود مجيع  نتائج جمموع                       
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 x 100%   792=  املئوي املعدل   
900 

 %88 العام = املعدل
 التقيمية  لوسيلة الثانية التجربة .ط

يف   املوسعة الثانية  التجربة هذه  الباحثة عقدت 
.  طالبا 23 مع فونوروغو املدرسة االبتدئية دار اخلري

 .نفسهاالتقييم  بعملية  الباحثة وقامت
 استخدمت  التقييمية  الوسيلة  فعالية  مدى  فلمعرفة

 القبلي تبار خاال نوع على تبارية خ اال سئلةاأل الباحثة
 فهم  عرفةمل ريرايحت تبارخاال يكون كما  البعدي  تبارخاال

  تبار خ اال  الباحثة   استخدمت  ريريحت  تبارخاال  ففي.  الطلبة
ات تبار خاال  أنسب  أنه  جةحب  متعدد  من  تبارخاال  نوع  على

.  األسئلةعلى اجابة  قدرهتم الطلبة اي الطلبة قياس يف
 .اإجلابة من طأخلوا الصحة إىل ابلنظر ديالتق وميكن
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 4،7اجلدوال
 نتائج االستبانة من الطلبة 

 االستبانة  أسئلة 

 النتيجة 

افق املعدل  اجملموع 
مو

 
 جدا 

افق 
مو

 

افق
مو

  
رط

بش
 

 غري
افق 

مو
 

  غري
افق 

مو
 

 جدا

كانت 
الربانمج  

مطابقة ملادة  
 .اللغة العربية

5 15 3   94 82% 

سهولة  
استخدام 
الوسيلة 
 . التقييمية

7 16    99 86% 

تقدمي 
الربانمج  

 .مشوق

5 17 1   96 83% 
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استخدام 
الصور 

وأصوات 
الربانمج  
 .واضحة

7 12 4   95 83% 

كانت اللغة 
املستخدمة 
 .سهلة للفهم

12 11    104 90% 

تقدي املادة  
 . واضحة

6 17    98 85% 

يسهل الربانمج  
على فهم 

 . املادة

5 16 1   92 80% 

أسئلة 
التدريبات  
مطابقة 
 . للمادة

12 11    104 90% 



146 
 

أسئلة 
التدريبات  

مطابقة 
ملستوى قدرة  

 .الطلبة

8 15    100 87% 

كان الربانمج  
يزيد رغبة  
تعلم  الطلبة يف

 .اللغة العربية

6 17    98 85% 

كان الربانمج  
يزيد فعالية  

تعلم  الطلبة يف
 .اللغة العربية

9 14    101 88% 

كان الربانمج  
 .متفاعلة

8 12 3   97 84% 

تعمل الربانمج  
سين حتعلى 

7 16    99 86% 
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لية  استقال
ومهارة الطلبة  

 .التعلم يف
يسهل الربانمج  

قيق حتعلى 
 .أهداف التعلم

8 15    100 87% 

كانت 
الربانمج يثري  

عربة التعلم 
اصة  خلا

 ابلطلبة.

12 11    104 90% 

 ميكن  الباحثة وزعتها اليت االستبانة من العامة و النتيجة 
 :التايل النحو على حساهبا
 x 100%   املختار النبد من كل  نتيجة x اإلجاابت =  املئوي املعدل

 البنود  مجيع  نتائج  جمموع                          
 
 



148 
 

 x 100%   1481 = املئوي املعدل
1725 

 %86 العام = املعدل
 البياانت    حتليل .ب

 الوسائل استخدام وميكن الطلبة التقييم عملية انتهاء  بعد
 اليت  املنتجات   على  للردود  استبياانً   الباحثة  يقدم  ،  صحيح  بشكل

 استخدام حول الطالب  استبياانت  نتائج وصف  يتم. تطويرها مت
 : يلي كما   فالش وسائل على اسس التقييم وسائل

  وسائل  على الطالب ردود
 1 العنصر

 
 لوسائ  يف  املقدمة  األسئلة  فهم  سهولة  حول  1  العنصر

 بسهولة  اإلجابة  متت ، الفالش لوسائ على القائمة التقييم
 (% 82.6) 19 أي .%100 بنسبة الطالب  إجاابت  على

 .جدا  بسهولة أجاب  (% 17.4) 4 و  بسهولة أجاب 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 
Valid 4 

          5 

     Total 

19 

  4 

23 

  82.6 

  17.4 

100.0 

  82.6 

  17.4 

100.0 

    82.6 

100.0 
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 2 العنصر

 
 ابستخدام يتعلمون الطالب  سعادة حول  2 العنصر

  اإلجابة  متت ، الفالش لوسائ على القائمة التقييم لوسائ
 14 أي .%100 بنسبة الطالب  إجاابت  على سعادةب
 سعادة ب  أجاب   (%  39.1)  9  و  سعادةب  أجاب   (%  60.9)

 .جدا
 

 3 العنصر

 
  ل وسائ ابستخدام االمتحان روح حول  3 العنصر

 سعادة ب  اإلجابة متت ، الفالش ل وسائ على القائمة التقييم
  ( % 4.3) 1 أي  .%100 بنسبة الطالب  إجاابت  على

 .جدا  سعادةب أجاب  (% 95.6) 22 و سعادةب أجاب 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 
Valid 4 

          5 

     Total 

14 

  9 

23 

  60.9 

  39.1 

100.0 

  60.9 

  39.1 

100.0 

    60.9 

100.0 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 
Valid 4 

          5 

     Total 

    1 

22 

23 

    4.3   

  95.6 

100.0 

    4.3   

  95.6 

100.0 

      4.3   

100.0 
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 4 العنصر

 
  ل وسائ اللغة العربية يف القواعد فهم  حول  4 العنصر

 بسهولة  اإلجابة  متت ، الفالش لوسائ على القائمة التقييم
  ( % 30.4) 7 أي .%100 بنسبة الطالب  إجاابت  على

 .جدا  بسهولة  أجاب  (% 69.6) 16 و  بسهولة أجاب 
 
 5 العنصر

 
 التقييم  لوسائ يف الصور جاذبية  حول  5 العنصر

 على  اذبيةجب اإلجابة متت ، الفالش لوسائ على القائمة
 أجاب   (%  52.2)  12  أي   .%100  بنسبة  الطالب   إجاابت 

 . جدا  اذبيةجب أجاب   (% 47.8) 11 و  اذبيةجب
 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 
Valid 4 

          5 

     Total 

    7 

61 

23 

  30.4   

  6.69  

100.0 

  30.4   

  69.6 

100.0 

  30.4   

100.0 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 
Valid 4 

          5 

     Total 

  12 

11 

23 

  52.2   

  47.8 

100.0 

  52.2   

  47.8 

100.0 

100.0 
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 6 العنصر

 
  املوجودة   الصعبة  الكلمات   من  العديد  حول    6  العنصر

  أجاب   (%82.6)  19 وهي  الطالب   ردود   الفالش،  لوسائ  يف
 . تفقت ال أجاب  (% 17.4) 4 و توافق أقل

 
 7العنصر

 
 استخدام يف التعليمات  سهولة حول  7 العنصر

 أجاب  %(47.8)11 وهي الطالب  ردود الفالش، لوسائ
 . جدا بسهولة أجاب   (%52.2) 12 و بسهولة

 
 
 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 
Valid 4 

          5 

     Total 

  19 

  4 

23 

  82.6   

  17.4 

100.0 

  82.6   

  17.4 

100.0 

100.0 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 
Valid 4 

          5 

     Total 

   11 

 12 

23 

  47.8   

  52.2 

100.0 

  47.8   

  52.2 

100.0 

100.0 



152 
 

 8العنصر

 
 األسئلة العمل يف التعليمات  سهولة حول  8 العنصر

 أجاب  (%4.4)1 وهي الطالب  ردود  الفالش،  لوسائ يف
 . جدا بسهولة أجاب   (%95.6) 22 و بسهولة

 
 9العنصر

 
  يف  املعروضة  األسئلة فهم سهولة  حول   9 العنصر

 أجاب  (%13.1)3 وهي الطالب  ردود  الفالش،  لوسائ
 . جدا بسهولة أجاب   (%89.9) 20 و بسهولة

 
 
 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 
Valid 4 

          5 

     Total 

     1 

 22 

23 

    4.4   

  95.6 

100.0 

    4.4   

  95.6 

100.0 

100.0 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 
Valid 4 

          5 

     Total 

    3 

20 

23 

  13.1   

  86.9 

100.0 

  13.1   

  86.9 

100.0 

100.0 
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 10العنصر

 
  يساعد  وسائل التجربة هذه نتائج حول  10 العنصر

  ردود  ، الكمبيوتر  على املستندة  األسئلة العمل على الطالب 
 (%21.7) 5 و فيدمب أجاب  (%78.3)18 وهي الطالب 
 . جدا فيدمب أجاب 

 االختبار   نتائج  . حتليلج

 امليداين االختبار نتائج. 1

  لديها االبتدئية دار اخلري  املدرسة  هذه أن الرغم على
 التعليم عملية  أن  لكن ،التحتية  والبنية املرافق من يكفي ما

 عملية وكذلك للغاية تقليدية تزال ال املدرسة هذه يف والتعلم
لتقييم درس  خاصة  التقييم  عملية تبدأ  عندما  حيث ، التقييم
  وغالًبا  األسئلة على العمل يف بطيئة  ية كان الطالب العرب اللغة

  طبق  أن بعد لكن ، والصعوبة ابمللل الشعور من يشكون ما

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 
Valid 4 

          5 

     Total 

  18 

  5 

23 

  78.3   

  21.7 

100.0 

  78.3   

  21.7 

100.0 

100.0 
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 الطالب  ردود أصبحت ، لالوسائ هذه مع التقييم ة الباحث
 ل الوسائ  هذه  لوجود  وسعادة  محاسا  أكثر  وكانوا  ،  للغاية  متغرية

لدرس اللغة اب اهتمامهم وزاد تعلمهم نتائج وزادت  ، التقييمية
 .عربيةال

 املشاركني خصائص. 2
 على احلصول مت ، البياانت  معاجلة نتائج على بناءً 

  ملدرسة اب اخلامس الصف طالب  خصائص حول معلومات 
 من يتألفون طالًبا 23 إىل يصل ما  أي ،االبتدئية دار اخلري

 .ذكرًا 12 و أنثى 11
 4،8 دولجلا

 جنس

 
 ( البعدي  االختبار  و   القبلي  االختبار)  tاالختبار  نتائج  من  البيان.   3

 االختالف  مستوى  لتحديد  t  االختبار  نتائج  ُتستخدم
 العالج تلقي قبل الطالب  عليها حصل اليت القيم متوسط يف

 

Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Laki-laki 

Perempuan 

Total 

  12 

11 

23 

  52.2   

  47.8 

100.0 

  52.2   

  47.8 

100.0 

100.0 
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 شكل على العالج كان  ، الدراسة هذه يف .العالج وبعد
  فالش وسائل أساس على العربية لغةلتعليم ال تقييمال لوسائ

 السابق  الفرعي  القسم  يف   شرحه   مت   فقد  لالوسائ  لتصنيع  ابلنسبة
  النتائج   عرض  وسيتم  ،تصميم الوسيلة التقييم و الفعاليتها  حول
 احلصول يتم. لالوسائ هذه استخدام وبعد قبل من املرة هذه
  االختبارات  من العالج تلقي قبل االختبار  درجات  على

  نتائج   على  احلصول  يتم  بينما  قبل،  من  إجراؤها  مت  اليت  املكتوبة
 يف التفاعلية االختبارات  من العالج تلقي بعد االختبار

 اجلدول  يف   االختبار  وبعد  قبل  االختبار   نتائج   سرد  يتم.  لالوسائ
 :التايل

 4،9 دولجلا
 نتائج االختبار القبلي و البعدي لفرق التجربة 

نتيجة   الرقم
االختبار  

 القبلي

نتيجة االختبار   الدرجة 
 البعدي

 الدرجة 

 جيد 80 جيد 70 1
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جيد   90 جيد 73 2
 جّدا

 جيد 80 مقبول 69 3
جيد   90 جيد 80 4

 جّدا
 جيد 80 جيد 75 5
جيد   90 جيد 82 6

 جّدا
 جيد 80 مقبول 61 7
 جيد 80 جيد 70 8
 جيد 80 جيد 70 9

 جيد 80 جيد 72 10
جيد   90 جيد 80 11

 جّدا
جيد   90 مقبول 65 12

 جّدا
 جيد 80 مقبول 69 13
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 جيد 80 صعيف  55 14
 جيد 80 جيد 70 15
 جيد 70 مقبول 65 16
جيد   90 جيد 82 17

 جّدا
 جيد 80 مقبول 69 18
جيد   90 مقبول 65 19

 جّدا
 جيد 80 جيد 75 20
جيد   90 جيد 80 21

 جّدا
 جيد 80 جيد 72 22
 جيد 80 صعيف  54 23

  مبعاجلة  ةالباحث  يقوم ، وتوثيقها  القيمة مجع بعد
  الواحدة  اجملموعة اختبار أي ، SPSS 21 ابستخدام البياانت 

  يف  االختبار نتائج رؤية ميكن .(والبعدي القبلي االختبار )
 : التايل اجلدول
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 4،10 دولجلا
One sample statistics 

 
One sample statistics 

 

  العينة  اختبار وجدول الواحدة العينة  إحصاء يوضح
 23 عددهم البالغ( الطالب ) املستطلعني عدد أن  الواحدة

  وحرية  ،  االختبار  بعد  وما املسبق االختبار  قيمة  ابلفعل لديه
  ثقة  بدرجة  sig.2 tailled 0.000 بقيمة 30 االحنراف

 قبل الطالب معدل كان   املتوسطة القيمة  بينما  %95 تبلغ
  االختبار  بعد الطالب درجة وكانت 69.96 االختبار
 كانت   اختبارقبل  لطالب  قيمة أدىن كانت  حيث. 82.90

 بعد ما لطالب  قيمة  أدىن كانت  بينما 82 كانت  وأعلى 54
  ،  النتائج  هذه على بناءً . 90 كانت  وأعلى 70 هي  االختبار

 

 N Mean Std. devination Std. Error Mean 

Pre-tes 

Post-tes 

  23 

23 

  69.96   

82.90 

  7.17   

5.88 

1.288 

1.059 

 

 
 
 

 Test Value=0 

t Df Sig.(2-tailed) Mean Difference 
95%CID 

Lower Upper 

Pre-tes 

Post-tes 

  54.320 

78.445 

  30   

30 

  .000   

.000 

69.967 

82.903 

67.33 

80.74 

72.59 

85.06 
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  أو  نقطة 12.94 بنسبة زايدة  الطالب  درجات  أظهرت 
18.49 %. 

 املناقشةو   البياانت حتليل .  د 
 ف  فالش وسائل على القائمة التقييم وسائل تصميم حتليل .1

 املدرسة االبتدئية دار اخلري  ف  اللغة العربية الدروس تقييم
 هذه  تصميم  إجراءات   أن  هذا  قبل  الباحثة  قدمت  كما

 دراسات  مرحلة وهي تدرجة ملا راحلملاب  التعليمية الوسيلة
 تصديق  ومرحلة   التصميم،   ومرحلة  التخطيط،   ومرحلة  هيدية، مت
 ومرحلة  التحسين،  مع  وىلألا  التجربة  ومرحلة  سينه،حت  مث  نتاجإلا

 وتلك . خرياأل نتجملا ومرحلة التحسين، مع الثانية التجربة
  سوغينو  يقدمه كما  نتاجاإل عدادإل طوات خلاب مطابقة راحلملا
(Sugiono) وغال برغ من (Gall and Barg)طريقة ،وهي  

 .فعالة ربةجتو  معين نتاجاإل لتحصيل ستخدمةملا البحث
  مع  مقابلة  الباحثة عقدت  هيديةمت دراسة  مرحلة ويف 

  نظمة ملا شبه  قابلة ملا الباحثة  استخدمت. العربية اللغة مدرسة
  نصوص  وأما. خرب ملوا  الباحثة نيب البياانت  على للحصول

 اليت مشكلة حول على فيحتوي الباحثة قدمتها الذي قابلةملا
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 على القائم  الوطين االمتحانمقابلة  يف املدرسة توجه
  يف  ساسيةاال واد ملا من هنا أل ادةمل ا هذه  تيار خا. الكمبيوتر

دار اخلري فونوروغو   االبتدئية درسةملا يف االبتدئية ستوىملا
  تنفيذ  يف  درسةملا واهتمام أدوار على يفصل ال احهاوجن

 الوطين االمتحان ملواجهة التحضري ألن التعليمية  الوسائل
   .الكمبيوتر على القائم

  إىل  أحياان نتاجاإل تصميم إىل دفهت رحلةملا هذه
  وقد  وكيفيا، كميا  نيالدارس احجن مثل بويةت ال نتاجيةاإل سينحت

او   التعليمية الوسائل أو  دراسيا  منهجا صمم ملا نتاجاإل يكون
  مية التقيي الوسائل بتصميم الباحثة وقامت. يميةقيالت الوسائل

 على القائم الوطين االمتحانمقابلة  يف أمهيتها حيث من
  تيارها خفا  متنوعة،يمية قيالت الوسيلة إن وابلتايل. الكمبيوتر

  بدقة،  الوسيلة  ستحققها  اليت التعليمية  هدافاأل على معتمدا
  وأبذهان  درسي،ملا نهجملا و ستهدفة،ملا الفئة ائصصوخل
  ومناسبة  الوسيلة،  ستخدامال ناسبملا وابجلو  ميذ،الالت

  فبهذا . تمع من لكل والتكنولوجي  العلمي التطور  مع الوسائل
 هداف ألا ديدحت (1: ) وهي أمور بعدة الباحثة أجرت 
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  الفئة  صائصخ ديد ( حت2) الوسيلة، من العامة  التعليمية
  اصة، خلا " دائية األ" السلوكية هدافاأل ديد حت( 3) ستهدفة،ملا
 إستخدام  إسراتجتية"  التقييم  يف  ستعملةملا  يةجتإسرات  ديدحت(4)

 . الوسيلة توى حم ديد ( حت5)،"الوسيلة
  أسئلة  بتحليل ة الباحث يقوم ،  التالية  اخلطوة يف

 املستخدم العربية اللغة كتاب   وكذلك  الوطنية االمتحاانت 
 ميكن  حىت إجراؤها سيتم  اليت التقييم لوسائ حمتوى لتحديد

 األسئلة ة الباحث حلل أن بعد .متوقع هو كما   لالوسائ تقييم
  الوطنية  االمتحاانت  مواجهة يف الطالب  واحتياجات  واملناهج
 الفالش لوسائ أن إىل ةالباحث خلص الكمبيوتر،  على القائمة

(Media Flash)مجيع  لتلبية الستخدامها للغاية مناسبة كانت  
 على قائم متحركة رسوم برانمج نه، ألاملطلوبة اجلوانب

 ميكن  حبيث( خفيفة) صغرية  ملفات  إنتاج ميكنه  املتجهات 
 ميكن.  طويل  حتميل  وقت  إىل  احلاجة  دون  بسهولة  إليه  الوصول

 فقط ولكن ، الفالش مشغل برانمج تثبيت دون  الفالش فتح
 إىل  يستند متصفح على املثبت الفالش مشغل استخدم

Windows. Adobe Flash تصميم  إىل  يهدف  برانمج  هو  
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  تستهدف  اليت املئوية والنسبة الويب وإنشاء املتحركة الرسوم
 وأهداف   تفاعلية   ألعاب   وصنع  التعلم  وعملية   التجارية   األعمال

 .حتديًدا أكثر أخرى
 قامت   مرحلة  وهي  التصميم،  مرحلة  هي  التالية  رحلةملوا

  . علي أسس وسائل فالش   التقييمية  الوسيلة  بتصميم الباحثة 
  السيناريو،  كتابة يعين إبجرائها الباحثة قامت ما فأول

 كل  وتزيين كمالوإل . انمجرب ال ترتيب اطمنأ لتصميم واستعماله
  دور   تلعب  هناأل  الصور  استخدام  الباحثة  فتعينانمج  رب ال  درس
  الطلبة على إجابة االسئلة. انشطة  الجم يف تؤديه  اليت كربي

 . سئلةبيان اال  لتوضيح صوات األ كذالك   واستخدمت
 تصديق  مربحلة الباحثة قامت التصميم مرحلة بعد

م. مفتخ أولوم،  .  د  هو  نتاجاإل  ريبخب  يقوم  واليت.  ريبخلا  استبشار
M.Ag   د  و احلكومية(    اإلسالمية   فونوروغو  جامعة   يف  )أستاذ  .

  فونوروغو  جامعة يف )أستاذ M,.Pd.I أب. مشفع فطين
  اللغة  مدرسة) فيدة إمرأة امل أستاذة  و   احلكومية(  اإلسالمية

 نتاج اإل  بتحسين  الباحثة  قامت  نتاجاإل  تصديق  وبعد.  (  العربية
 عقدت   ريبخلا  من  التحسين  متأ  فلما.  للتطبيق  أجود  هذا  ليكون
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 يف التجربة هذه وابلتايل نتاج،اإل ذاهل وىلاأل التجربة  الباحثة
  عرفة مل كربية  جموعةمب رىخاأل التجربة أييت مث صغرية موعةجم
  يف   وفعاليتها   للطلبة  مناسبتها   ومعرفة  التقييمية   الوسيلة   حية الص

 قامت  التجربة هذه لخال ومن تقييم درس اللغة العربية.
.  صورها   أبحسن  أييت   حىت  رى خأ  مرة  وإصال   بتحسين  الباحثة 

 البحث   فتم  والتطوير  البحث  يف  طوات خلوا  العملية  انتهاء  فبعد
 . يميةالتقي الوسيلة إنتاج كنميو 

  وسائل  على  القائمة التقييم وسائل فعالية مستوى حتليل  .2
املدرسة االبتدئية   ف  اللغة العربية الدروس تقييم ف  فالش

 دار اخلري. 
  تقييم  املعلم يتقنها  أن جيب اليت الكفاءات  بني من

 املعلم  ومسؤوليات   واجبات   مع  الكفاءة  هذه  وتتماشى  ،  التعلم
 لعمليات   تقييم  إجراء  ذلك   يف  مبا  التعلم  تقييم  وهي  ،  التعلم  يف

 على القائمة التقييم لوسائ تطبيق يتطلب. التعلم ونتائج
املدرسة االبتدئية    يف   العربية اللغة    الدروس  تقييم  يف  فالش   لوسائ

  الحتياجات  وفًقا الدقيق والتخطيط والصرب املثابرةدار اخلري 
 غري يعترب يزال ال ، املخطط الوقت من. الطالب  عمر وتطور
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  التقييم  وسائل  تنفيذ مت عندما املثال سبيل على ، مناسب
 يف  العربيةاللغة  الدروس تقييم يف فالش لوسائ على القائمة

  التقييم  من جو يف البداية يف ميلياملدرسة االبتدئية دار اخلري 
 .فقط والقلم الورق ابستخدام السابق

  جاًدا  يكون ال أن الدرس تقييم من يُطلب ، لذلك 
  هذه   ستكون.  فعال  حنو  على  جاذبية  أكثر  أيًضا   ولكنه  ،   ورتيًبا 
 بطريقة  الدرس تقييم إجراء من ليتمكنوا للطالب  مفيدة احلالة
  التقييم  إجراء بسبب هذا. واململ ابلتوتر الشعور دون مرحية

 أكثر  يكونوا أن على الطالب  وقدرة الطالب  قدرات  لتحديد
 . واهلدوء ابلراحة  يشعرون عندما رؤية

  إجراء  يف الطالب  ومحاس حتفيز لزايدة حماولة يف
  دار املدرسة االبتدية    يف  العربية  اللغة  درسل  وخاصة   ،متحاناال

 الفرد داخل من الداعمة العوامل معرفة جيب ،فونوروغو اخلري
  أجواء  تكييف  يف الفصل يف املعلم وظيفة  تتمثل. خارجه أو

 يف التغيريات  دعم أجل من الفصل  يف العربية اللغة درس تقييم
 التغيريات  ملعرفة  ،  لذلك .  متحاناال  إجراء   أثناء  الطالب   سلوك

  العربية،  اللغة تعلم تقييم عملية يف الطالب  لدى حتدث  اليت
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  االختبار  وهي: مراحل ثالث  إىل التعلم أنشطة تقسيم يتم
 post)الالحق  واالختبار(proses)  والعملية(pre test)  التمهيدي 

test) . 
 اليت األوىل اخلطوة  هو  (pre test) التمهيدي  االختبار 

  كاملعتاد   االمتحاانت /التقييمات  إعطاء طريق عن إجراؤها يتم
  تعلم  نتائج لتحديد  وتستخدم ،  والقلم الورقية  لالوسائ مع

  ل وسائ على القائمة التقييم لوسائ استخدام قبل الطالب 
 زالت  ما املسبق االختبار هذا نتائج أن القول ميكن. الفالش

  صعوبة  جيدون زالوا ما الطالب  أن يبدو يزال وال مرضية غري
  عملية  إجراء  مت  ، ذلك  بعد. بسيطة أسئلة على اإلجابة يف

 على  القائمة التقييم لوسائ ابستخدام تعليمي  امتحان/تقييم
 على الطالب  عمل حيث ،  الفالش لوسائ

 ملوانً  نًصا عرضت شرائح ابستخدام االمتحاانت /التقييمات 
  ،  وابملثل. لالهتمام مثرية أيقوانت  وصور  ابملوسيقى مصحوابً 

  يكون   حىت  جذاب   مبظهر  األسئلة  طرح  يتم  األسئلة،  طرح  عند
 . عليها لإلجابة متحمسني الطالب 
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 طالب  يف إجراؤها مت اليت التجريبية البياانت  أظهرت 
 أدىن  أن فونوروغو اخلري داراملدرسة االبتدية  اخلامس الصف

 وأعلى 54 كانت  للطلبة (pre test)  التمهيدي  لالختبار قيمة
 بعد  ما لنتائج قيمة أدىن كانت  حني يف. 82 كانت  قيمة

  فإن  لذا. 90 كانت   قيمة وأعلى 70 هي للطالب  االختبار 
  التقييم  لوسائ استخدام أن على يدل هذا االختبار  نتائج 

 الصف يف العربية اللغةلدرس  الفالش لوسائ على القائمة
 يف   فعاالً   يعترب  فونوروغو  اخلري  داراملدرسة االبتدية    من  اخلامس

  درجات  زايدة  من يتضح كما  الطالب  لتعلم الدافع زايدة 
 .%18.49 أو نقطة 12.94 بنسبة الطالب 
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 الباب اخلامس
 والتوصياتنتائج البحث 

 البحث نتائج  .أ

  تصميم  عن سابقة وحتليلها البياانت  عرض على اعتمادا
املؤسسة على وسائل لتعليم درس اللغة العربية  التقييم الوسيلة

ري فونوروغو  فالش للصف اخلامس املدرسة االبتدئية دار اخل
 : تلي كما  البحث نتائج  الباحثة تقدمت

  حيث  ستخداماال سهولة  هي  طورةامل الوسيلة  مواصفات  إن .1
  جة احلا دون مع التقييم املادة وتقدمي إنشاء للمدرسة كنمي

  التدريس،  أبهداف ووفقا متفاعل، و برانمج، إجراء إىل
 يف ودعم الطلبة،  أو للمدرسة إما عليها الوصول  وإمكانية
  وتو  وفعالة، ، الطلبة خلصائص ووفقا التعليمية، املواد توصيل

 الوسيلة هذه استخدام فيمكن. التعليمية  ادلواد عرض ح
  أجهزة  ابستخدام الفردي أو  الكالسيكي التعلم يفالتقييمية 

  طالبة،  لكل مولةحملا واسيبحلا أو  الكمبيوتر أو العرض
 .الوسائل التقييم تقدمي يف درسةملا ساعدةمل واستخدامها
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  ت   اختبار  نتيجة  من  فتحصلالتقييمية    الوسيلة  هذه  فعالية  أما .2
(t-test)  23 عددهم البالغ( الطالب ) املستطلعني عدد أن 

  وحرية  ، االختبار بعد وما املسبق االختبار  قيمة ابلفعل لديه
  متوسط  بلغو  sig.2 tailled 0.000 بقيمة  30 االحنراف

 يف  للطالب   األولية  القدرة  إىل  تشري  اليت  االختبار  قبل  ما  نتائج
  التقييم  إجراء بعد .69.96 اخلامس للصف العربية اللغة مواد
  رتفع إ ،املؤسسة على وسائل فالش  التقييم الوسيلة هذه مع

  هذا . % 18.49 بزايدة 82.90 إىل الطالب  قيمة  متوسط
املؤسسة على وسائل   التقييم الوسيلة استخدام أن على يدل

  .فعال بشكل تطبيقه  مت قد فالش

 التوصيات  .ب
  تصميم   حول  البحوث   من  مزيد  إجراء   يف  حًقا   ة الباحث  ملأت
املؤسسة على وسائل لتعليم درس اللغة العربية  التقييم الوسيلة
  التوصيات  يتم. للصف اخلامس املدرسة االبتدئية  فالش

 التقييم  الوسيلة تصميم يتعلق فيما ةالباحث نقلهات اليت االقرتاحات 
 ،  االستخدام بشأن املشورة تقدمي وهي: أجزاء ثالثة إىل

    .املنتج  تطوير من ملزيد واقرتاحات  للنشر واقرتاحات 
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   استخدام التوصيات  .1
  الباحثون  يقدم ،التقييم الوسيلة استخدام لتحسني

 :التالية االقرتاحات 
املتعلمة من نتائج   التقييم الوسيلةلقد مت ابلفعل اختبار  .أ

هذا التطور من خالل املراحل املختلفة، وبناًء على بياانت 
التقييم تظهر مستوى الفعالية واجلاذبية. ومع ذلك، ال 

أيًضا إمكانية وجود العديد من أوجه    الوسيلةتستبعد هذه  
القصور يف بعض املكوانت. لذلك، إذا كانت هناك  

اجعتها فورًا  أخطاء ونقاط ضعف يف االستخدام متت مر 
  .لحبيث ال تؤثر األخطاء املوجودة يف هذه الوسائ

 ال: ذلك  يف  مبا قيوًدا، التقييم الوسيلة  هذه لدى  يزال ال .ب 
  أن  كما   ، نسبًيا صغرية جمموعة على اختبارها يتم يزال
 التجارب  أتخذ  بينما  ،  نسبًيا قصري التجربة  إجراء وقت

  فقط،  معينة موضوعات  من عينات  احلقل يف اجلماعية
 ميكن  االستخدام،  من  ملزيد  وابلتايل،.  الوقت  ضيق  بسبب
 .أوسع ومواضيع جمموعات  على املنتجات  اختبار 
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 للنشر التوصيات  .2
 طالب  خصائص على بناءً  هذه التقييم الوسيلة صميمت مت

 لذلك  ،دار اخلري فونوروغو للصف اخلامس املدرسة االبتدئية
 إجراء   الضروري  من  ،  آخرين  طالب   قبل  من  استخدامها  عند
 . احملليني  الطالب   خلصائص  وفًقا  واملراجعة  التعديالت   من  مزيد

 املنتج   تطوير من ملزيد  التوصيات   .3

  من  ملزيد التقييم الوسيلة  هذه منتجات  التصميم جيب
  ،درس اللغة العربية بتعلم مرتبطة تزال  ال اليت  األخرى املواد

  اجلديدة   األساليب  أو  اجلديدة  الدقيقة  الفروق  ابستخدام  وذلك 
 . الدراسة جمال خلصائص وفًقا نسبًيا  نضارة أكثر تكون اليت

 الوسيلة تطوير يف املستخدمة الطريقة عن النظر بغض
  بعناية  التطوير خطوات  اتباع املطورين على جيب ،التقييم
  ة الباحث به  قام الذي  التصميم يف ،  املثال سبيل على. وثبات 

  اتباع  جيب ، Dick and Carrey تطوير منوذج ابستخدام
  وسائط  إنتاج من يتمكنوا حىت ابستمرار واملفاهيم اخلطوات 
 . وكفاءة بفعالية التعلم يف الطالب  وتساعد تسهل تعليمية
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