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  البحثملخص
 

للمهارات  "أدكيب فالش" تعليمية اؼبؤسس على برنامج اؿكسيلة اؿتطوير . 2019 .علمية فيقي كريمة،
 الثانية مادييوف  اإلسالمية اغبكوميةالثانويةاؼبدرسة ب حبث تطويرم ُب تعليم اللغة العربية)اللغوية 

 تعليم اللغة العربية، كلية قسم .  الماجستير رسالة. (2018/2019السنة الدراسية 
المشرف الدكتور محمد مخلص .  جامعة فونوروغو اإلسالمية الحكوميةالدراسات العليا

.  الماجستير  مصلحة عليانا رزق : المدقق الّلغوي. الماجستير
 الوسيلة التعلمية، برنامج أدوبي فالش :  األساسية اتالكلم

الوسيلة التعليمية ؽبا دكر مهم َب عملية . أنبية الوسيلة التعليمية َب عملية التعلم كالتعليم مهم جدا
الوسيلة التعليمية كجذب الرغبة الطالب كيكوف الوسيلة . التعلم كالتعليم كجيدة للمدرس ككذلك الطالب

سيشعر اؼبدرس الصعوب َب ترقية فعالية التعليم دكف . التعليمية ألة َب تسهيل الفهم َب الدرس اللغة العربية
ر عند التعليم، ضككذالك على الطالب، دكف الوسيلة التعليمية سيشعركف اغبوا. كجود الوسيلة التعليمية

لكن إذا نظرنا . السيما اذا يلقى اؼبدرس اؼبواد التعليمية سرعة كغَت كاضحة حىت ال يفهم  الطالب درسهم
إٔب الواقع ُب عملية التعليم كالتعلم اليـو نرل أف معظم اؼبدرسُت ٓب يستخدموا الوسيلة التعلمية ُب عمليتهم 

التعليمية إاّل ُب حاالت نادرة كُب مواد خاصة، مثل ما كجدهتا الباحثة ُب اؼبدرسة العالية االسالمية 
 مادييوف، تعتمد علمية التعليم كالتعلم ىناؾ على الكتاب اؼبقرر كالسبورة فحسب دكف 2اغبكومية 

 .استخداـ أية كسيلة أخرل ال سيما الوسائل اغبديثة أمثاؿ برامج كمفوتر
أف استخداـ الوسيلة التعليمية شيء ال بد منو ُب عملية التعليم كالتعلم ُب صببع مراحلها، كأف .  

 عملية التعليم كالتعلم  ُبكاقعاؿأم مدرس ال يبكن االستغناء عنها ُب عملية تعليميو، لكن إذا نظرنا إٔب 
اليـو نرل أف معظم اؼبدرسُت ٓب يستخدموا الوسيلة التعلمية ُب عمليتهم التعليمية إاّل ُب حاالت نادرة كُب 

مواد خاصة، حيث يكتفوف على استخداـ السبورة كالكتاب التعليمي ُب تنفيد عملية التعليم كالتعلم،  مثل 
 مادييوف، تعتمد علمية التعليم كالتعلم ىناؾ 2ما كجدتو الباحثة ُب اؼبدرسة العالية االسالمية اغبكومية 

على الكتاب اؼبقرر كالسبورة فحسب دكف استخداـ أية كسيلة أخرل ال سيما الوسائل اغبديثة أمثاؿ برامج 
 . كمفوتر

كيف مواصفات إنتاج الوسيلة التعليمية ( 1): من ىذه الرسالة ركزت الباحثة َب أسئلتُت، كىى 
عند طلبة الصّف العاشر باؼبدرسة للمهارات اللغوية    (adobe flash)"أدكيب فالش"اؼبؤسس على برنامج 

إٔب أم مدل فعالية الوسيلة التعليمية اؼبؤسس على برنامج ( 2 ) مادييوف ؟2 االسالمية اغبكومية الثانوية
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للمهارات اللغوية لطلبة الصّف العاشر باؼبدرسة الثانوية االسالمية  اغبكومية  (adobe flash)"أدكيب فالش"
  مادييوف ؟2

كإلجابة ىذه األسئلة إستخدمت الباحثة منهج البحث التطويرم الذل تقدمم سوغيونو ـ برغ 
، كعبمع البيانات استخدمت الباحثة طريقة اؼبالحظة كاؼبقابلة كاالستبياف (Barg and Gall)كغاؿ 

 لتحديد صحة التحليل الوصفيأما ربليل بيانات البحث استعملت الباحثة طريقة. كاالختبارات كالوثيقية
ؼبعرفة نتائج  (t-test) ت– ربليل اختبار الوسيلة التعليمية كجذابتها كمالءمتها لتدريس مهارات اللغوية، ك

 .فرضية من االختبار القبلي كالبعدم
مواصفات إنتاج الوسيلة التعليمية للمهارات اللغوية بربنامج أّف  (1): كاغباصل من نتائج البحث 

الوسيلة التعليمية : أدكيب فالش باؼبدرسة الثانوية االسالمية اغبكومية الثانية مادييوف ُب الفصل العاشر ىي 
بربنامج أدكيب فالش سهولة ُب استخدامو، كسهولة اللغة اؼبستخدمة، ككاضحة ُب عرض اؼبادة، الوسيلة 
التعليمية مشوقة، ككاضحة ُب الصور كاألصوات، مطابقة التدريبات باؼبادة كمستول قدرة الطلبة، كتزيد 
رغبة الطلبة ك فعالية الطلبة ُب تعلم اللغة العربية، الوسيلة التعليمية بربنامج أدكيب فالش متفاعلة، كيثرم 

 فيمكن الوسيلة .عربة التعلم بالطلبة، كيسهل على ربقيق أىداؼ التعلم، كربسُت استقاللية كمهارة الطلبة
أما فعالية ىذه الوسيلة  (2 ).استعدادا للتعلم التعليمية تساعد على زيادة خربة الطلبة فتجعلو أكثر

 أقل من sig 0،00، كدؿ ىذا االختبار على أف نتيجة (t – test)التعليمية فتحصل من نتيجة اختبار ت 
من . إذف تستنجح الباحثة أف ىناؾ فرؽ ىاـ بُت معدؿ نتيجة اإلختبار القبلى كاإلختبار البعدم. 0،005

ىنا تستنبط الباحثة أف عملية تعليم اؼبهارات اللغوية باستخداـ أدكيب فالش جّيدة كفّعالة، إٔب جانب ذلك 
أف ىذه الوسيلة التعليمية اؼبطورة اليت طّورهتا الباحثة ؽبا فّعالية ُب ترقية قدرة الطالب عند فهم اؼبواد 

التعليمية كفعالية ُب ترقية رغبة تعلم الطالب ُب اتباع تعليم اللغة العربية، كذلك بالنظر إٔب إجابات الطلبة 
فهذه اغبقائق الىت أكضحت الباحثة مدل فعالية ىذه الوسيلة التعليمية، كىذا الربنامج . ُب أكراؽ االستبانة

 .يدؿ على الوسيلة التعليمية اعبّيدة فإهنا صاغبة للتطبيق
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ABSTRACT 

 

Karimah, Fiqi Ilmiyatul. 2019. “Developing the educational medium based on Adobe 

Flash Language Skills Program (Developmental Research in Teaching Arabic 

at MAN 2 Madiun).” 

Supervisor: Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. Proofreader: Rizka Eliyana Maslihah, M.Pd.I 

 

Keywords: Learning Media, Adobe Flash 

The importance of learning media in the learning and teaching process is very 

important. Learning media have an important role in the learning and teaching process 

and both for teachers and students. Learning media that interest students and 

educational media are tools to facilitate understanding in Arabic lessons. The teacher 

will find it difficult to increase the effectiveness of learning without the presence of 

learning media. Like students, without learning media will feel obstacles when learning, 

especially if the teacher delivers the material quickly and unclearly so students do not 

understand the lesson. But if we look at the reality in the teaching and learning process 

today, we see that most teachers do not use do not use instructional media in their 

educational processes except in special subjects, such as what researchers find in MAN 

2 Madiun, the teaching and learning process there depends on books and blackboards 

without using other means, such as modern media, namely computer programs that are 

very rarely used 

In this thesis, the researcher focuses on two problem formulations, namely: (1) 

What is the specification of the production of learning media based on "Adobe Flash" 

for the language skills of tenth grade students at MAN 2 Madiun? (2) To what extent is 

the effectiveness of "Adobe Flash" based learning media for language skills of tenth 

grade students at MAN 2 Madiun? 

To answer these questions, researchers used the R&D methodology presented by 

Sugiono (Burg and Gall). For data collection, researchers used observations, interviews, 

questionnaires, tests and documentation. While the researcher analyzed the data using 

descriptive analysis methods to determine the validity of instructional media, 

attractiveness and accuracy in teaching language skills, and analysis of the test (t-test) to 

determine the hypotheses of the pretest and posttest. 

The results of the study: (1) that the specifications for the production of 

language learning media skills in the Adobe Flash program in man 2 madiun are: 

educational media in the Adobe Flash program are easy to use, ease of language used, 

clear in the presentation of material, interesting learning media, clearly in the picture 

and sound, exercises that match the material and level of student ability, increase 

student motivation and student effectiveness in learning Arabic, Adobe Flash learning 

media is interactive, enriches student learning experiences, facilitates the achievement 

of learning goals, increases student independence and skills. Learning media can help 

improve student experiences and make them more willing to learn. (2) The effectiveness 

of this learning media is obtained from the results of the test (t-test), and this test shows 

that the result of sig 0.00 is less than 0.005. So the researchers concluded that there was 

a significant difference between the level of the pretest and posttest results. The 

researcher concludes that the process of language skills using Adobe Flash is good and 

effective, besides that the educational tools developed by this researcher are effective in 

improving students' abilities when understanding teaching material and effectively 

motivating students' desires to follow Arabic teaching, namely by looking at students' 
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answers in the questionnaire. These facts show researchers about the effectiveness of 

instructional media, and this program shows good and effective learning media to be 

applied. 
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ABSTRAK 

 
Karimah,  Fiqi  Ilmiyatul. 2019. “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Adobe 

Flash untuk keterampilan berbahasa (penelitian dan pengembangan pada 

pembelajaran Bahasa Arab di MAN 2 Kota Madiun).” 

Pembimbing: Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. Proofreader: Rizka Eliyana Maslihah, M.Pd.I 

 

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Adobe Flash 

Pentingnya media pembelajaran dalam proses belajar dan mengajar sangat 

penting. Media pembelajaran memiliki peran penting dalam proses belajar dan mengajar 

dan baik untuk guru maupun siswa. Media pembelajaran yang menarik minat siswa dan 

media pendidikan adalah alat untuk memfasilitasi pemahaman dalam pelajaran bahasa 

Arab. Guru akan merasakan kesulitan dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran 

tanpa kehadiran media pembelajaran. Seperti halnya siswa, tanpa media pembelajaran 

akan merasakan hambatan saat belajar, terutama jika guru menyampaikan materi 

pelajaran dengan cepat dan tidak jelas sehingga siswa tidak memahami 

pelajarannya.Tetapi jika kita melihat kenyataan dalam proses belajar mengajar hari ini, 

kita melihat bahwa sebagian besar guru tidak menggunakan tidak menggunakan media 

pembelajaran dalam proses pendidikan mereka kecuali dalam mata pelajaran khusus, 

seperti apa yang peneliti temukan di MAN 2 Madiun, proses belajar mengajar di sana 

tergantung pada buku dan papan tulis  tanpa menggunakan cara lain, seperti media 

modern yaitu program komputer yang sangat jarang sekali digunakan. 

Pada tesis ini, peneliti memfokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: (1) 

Bagaimana spesifikasi produksi media pembelajaran berbasis "Adobe Flash" untuk 

keterampilan bahasa siswa kelas sepuluh di MAN 2 Madiun? (2) Sejauh mana 

efektivitas media pembelajaran berbasis "Adobe Flash" untuk keterampilan bahasa 

siswa kelas sepuluh di MAN 2 Madiun? 

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, peneliti menggunakan metodologi 

R&D yang disajikan oleh Sugiono (Burg dan Gall). Untuk pengumpulan data, peneliti 

menggunakan observasi, wawancara, kuesioner, tes dan dokumentasi. Sedangkan 

Analisis data peneliti menggunakan metode analisis deskriptif  untuk menentukan 

validitas media pembelajaran, kemenarikan serta ketepatan dalam mengajarkan 

keterampilan berbahasa, dan analisis tes (uji-t) untuk mengetahui hipotesis dari pretest 

dan posttest.  

Hasil penelitian: (1) bahwa spesifikasi untuk produksi media pembelajaran keterampilan 

bahasa dalam program Adobe Flash di man 2 madiun  adalah: media pendidikan dalam 

program Adobe Flash mudah digunakan, kemudahan bahasa yang digunakan, jelas 

dalam penyajian materi, media pembelajaran  menarik,  jelas dalam gambar dan suara, 

latihan yang cocok dengan bahan dan tingkat kemampuan siswa, meningkatkan 

motivasi siswa dan efektivitas siswa dalam belajar bahasa Arab, media pembelajaran 

Adobe Flash bersifat interaktif, memperkaya pengalaman belajar siswa, kemudahan  

pencapaian tujuan pembelajaran, meningkatkan Kemandirian dan keterampilan siswa. 

Media pembelajaran dapat membantu meningkatkan pengalaman siswa dan 

membuatnya lebih bersedia untuk belajar. (2) Efektivitas media pembelajaran  ini 

diperoleh dari hasil tes (t - test), dan tes ini menunjukkan bahwa hasil sig 0,00 kurang 

dari 0,005. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 

tingkat hasil pretest dan hasil posttest. Peneliti menyimpulkan bahwa proses 

keterampilan  bahasa menggunakan Adobe Flash ini baik dan efektif, selain itu alat 
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pendidikan yang dikembangkan oleh peneliti ini efektif dalam meningkatkan 

kemampuan siswa ketika memahami materi pengajaran dan secara efektif dalam 

memotivasi  keinginan siswa dalam mengikuti pengajaran bahasa Arab, yaitu dengan 

melihat jawaban siswa dalam kuesioner. Fakta-fakta ini yang menunjukkan kepada 

peneliti tentang  efektivitas media pembelajaran, dan program ini menunjukkan media 

pembelajaran yang baik serta efektif untuk diterapkan. 
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 الباب األول
  المقدمة
 

 ثخلفية البح . أ
 .تعد الوسيلة التعليمية من األركاف األساسية ػبطة أم درس من الدركس

كالتعلم اليت تتم ُب اؼبؤسسات التعليمية  ع عمليات التعليمم ُب جمىاـدكر  حيث ؽبا
ك الرظبي كاؼبدارس كاؼبعاىد كاعبامعات أك ُب عمليات التعلم أاؼبعركفة بالتعليم النظامي 

الىت ربدث خارج ىذه اؼبؤسسات، كيباشر الفرد فيها التعلم على مسئولية كبرغبة منو 
  .ُب االستزادة من اؼبعرفة كتسمى بالتعليم غَت رظبي

ىي الوسائط الًتبويّة اليت ُتستخَدـ من ِقبل ؼ التعليمّية ةؿمالوسأما مفهـو 
اؼبّدرس، إليصاؿ اغبقائق كتقريب اؼبعا٘ب كاألفكار للطاّلب، كهبب أف تكوف تلك 

الوسائل مناسبةن ؼبوضوع اؼباّدة كالفئة العمريّة للطالب، لُتحّقق األىداؼ اؼبوضوعة لكّل 
 التعليمّية أيضان بأهّنا أكعية أك كسائط ربمل الرسالة التعليمّية يلةنشاط، كتُعرَّؼ الوس

الـ، ؽللطالب، كُيسَتعاف هبا ُب عملّية التعليم، كتتمّثل تلك اؼبواد ُب اؼبواد اؼبطبوعة، كاأل
  .كالصور، كالّرسومات

 كما كلذا البد للمدرس أف يكوف لديو الكفاءة ُب استخداـ الوسيلة التعليمية،
كجب عليو أف وبدد الوسيلة التعليمية اؼبناسبة الىت إذا تكاملت مع طرؽ التدريس 

كاحملتول الدراسي، كاألنشطة األخرل كاف ؽبا دكر فعاؿ ُب ربقيق الطالب ألىداؼ 
الدرس ألف الوسيلة التعليمية ىي أداة لتوضيح اؼبعا٘ب، ككشف الغموض كترتبط عادة 

  .بأىداؼ الدرس، كأف تكوف مناسبة ؼبستويات الطالب كذات أثر ُب نفوسهم
                                                           

 . 104ص . 2014، 1، ط (دار اؼبناىج للنشر كالتوزيع: عماف) أساسيات التدريسخليل إبراىيم شرب،  

 . 44، ص 1، ط ( ـ1996دار القلم، : كويت) وسائل االتصال والتكنولوجيا فى التعليمحسُت ضبيدل الطوهبى،   

مطبعة جامعة موالنا مالك : ماالنج) نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء: مهارات التدريسأكريل حبر الدين،   
 .153، ص 1، ط (2011إبراىيم االسالمية اغبكومية، 

 .104، ص أساسيات التدريسخليل إبراىيم شرب،  
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على مرحلة ال يقتصر  التعليمية يلة استخداـ الوسٍب البد من التأكيد ىهنا بأف
 زبدـ أغراض التعلم َب اؼبراحل التعليمية ألف الوسيلة التعليمةتعليمية معينة دكف أخرل، 

تى اؼبراحل التعليمية ح األطفاؿ إٔب اؼبراحل األكرب تقدما ركضةاؼبختلفة من مرحلة 
، كبذلك زبدـ أىداؼ التدريب اؼبهٌت كالتعليم الشىب كتثقيف الكباركما أهنا  ،العالية

 التعليمية كالصور اؼبتحركة كالصور يلة يعتقد أف استخداـ الوسمن نستطيع أف لبطئ
الثابتة كالتسجيالت الصوتية كاستخداـ الرحالت كاألشياء كالعينات كالنماذج يفيد َب 

 اؼبوىوبُت، طالب اؼبتخلفُت عقليا فحسب، كاهنا قليلة الفائدة بالنسبة للالطالبتعليم 
 . دكف اآلخرينالطالبدبعٌت أف فائدهتا التعليمية تقتصر على فئة معينة من 

ُب عملية التعليم شيء البد منو  التعليمية ةؿمالوساستخداـ كهبذا يتضح لنا أف 
ُب صبيع مراحلها، كأف أم مدرس ال يبكن االستغناء عنها ُب عملية تعليميو، كالتعلم 

 ،  اؼبدرسُت ٓب معظمنرل أف لكن إذا نظرنا إٔب الواقع ُب عملية التعليم كالتعلم اليـو
 ُب حاالت نادرة كُب مواد خاصة، يستخدموا الوسيلة التعلمية ُب عمليتهم التعليمية إاّل 

عملية التعليم تنفيد استخداـ السبورة كالكتاب التعليمي ُب على حيث يكتفوف 
،  مادييوف2 اإلسالمية اغبكومية ثانوية الباحثة ُب اؼبدرسة اؿامثل ما كجدتو،  كالتعلم

 استخداـ دكفكالسبورة فحسب  على الكتاب اؼبقررعلمية التعليم كالتعلم ىناؾ تعتمد ك
  . ال سيما الوسائل اغبديثة مثل استخداـ برامج كمفوترية كسيلة أخرلآ

ؿباكالت ُب ؾباؿ تطوير الوسيلة التعليمية باستخداـ  من البد كلذلك،
، (Adobe Flash) أدكيب فالش منها برنامج عرب برامج كمفوتراالكتشافات اؼبعاصرة

ىي منصة متعددة الوسائط من إنشاء  (اؼبعركؼ سابقان باسم ماكركميديا فالش)
، تستخدـ إلضافة الصور 1996منذ عاـ . ماكركميديا كىي اآلف ملك أدكيب سيستمز

فالش يشيع استخدامو إلنشاء الرسـو . اؼبتحركة كالتفاعل على صفحات الويب
اؼبتحركة، بث الفيديو كما ُب يوتيوب كاإلعالنات، كـبتلف صفحات الويب ينتشر هبا 

                                                           

، (1997دار النهضة العربية، : القاىرة) الوسائل التعليمية والمنهج أضبد خَتم ؿبمد كاظم كجابر عبد اغبميد جابر، 
  29: ص
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مكونات الفالش لدمج الفيديو ُب صفحات الويب، كُب اآلكنة األخَتة ًب تطوير 
  .التطبيقات على اإلنًتنت لتصبح أكثر اثارة

 أدكىب فالش مستخدمة ُب بعض ؾباالت التعليم، سيلةحىت اآلف، ىذه الو
ككثَت من البحوث ُب ؾباؿ التعليم الذل يكشف عن فعالية ىذه الوسائط ُب ترقية 

مثل البحوث .  التعلم، كلكن استخدامها ُب ؾباؿ التعليم اللغة خاصة للغة العربية نادرة
بالتطبيق )ابن خليل، عن استخداـ برنامج ماكرك ميديا فالش َب تنمية مهارة القراءة 

كخَت النعمة عن . صالح الدين اؼبتوسطة اإلسالمية كديرم لومبوؾ الغربيةإعلى مدرسة 
باستخداـ ماكرك ميديا فالش لًتقية استعاب اؼبفردات العربية " بقالة اؼبفردة"تطوير لعبة 

للمرحلة اإلبتدائية ك عناية تطوير اؼبواد التعليمية باغباسوب لًتقية مهارٌب االستماع 
حبث تطويرم َب مدرسة ركضة العلـو الثانوية اإلسالمية غوينجاف تراقبيل )كالكالـ 

 .(باطي جاكل الوسطى
تعليمية اؼبؤسس على برنامج اؿكسيلة اؿتطوير كُب ىذه الدراسة حاكلت الباحثة 

 الثانويةاؼبدرسة ب حبث تطويرم ُب تعليم اللغة العربية)للمهارات اللغوية  "أدكيب فالش" 
 (2018/2019 الثانية مادييوف السنة الدراسية  اإلسالميةاغبكومية

 
 سئلة البحثأ . ب

 :إٔب اإلجابة عن األسئلة الرئيسية اآلتية- من خالؿ ىذا البحث- تسعى الباحثة 
 adobe)"أدكيب فالش"كيف مواصفات إنتاج الوسيلة التعليمية اؼبؤسس على برنامج  .1

flash)    اإلسالمية الثانويةعند طلبة الصّف العاشر باؼبدرسة للمهارات اللغوية 
  مادييوف ؟2اغبكومية 

 adobe)"أدكيب فالش" فعالية الوسيلة التعليمية اؼبؤسس على برنامج إٔب أم مدل .2

flash)   اإلسالمية  الثانوية لطلبة الصّف العاشر باؼبدرسة للمهارات اللغوية
  مادييوف ؟2اغبكومية 

                                                           

 .2019 أبريل 8وبمل اإلثنُت . اؼبرجع السابق .فالش_أدكيب/https://ar.org/wiki /كيكيبيديا 
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 أهداف البحث . ج

اؽبدؼ األكٔب الذل أرادتو الباحثة ألجل ىذا البحث ىو الكشف عن عملية 
كأّما تفصيلو فقد .  اإلسالمية اغبكومية مادييوفثانويةالتعليم كالتعلم َب اؼبدرسة اؿ

 :فصلت الباحثة إٔب نقطتُت مناسبتُت بأسئلة البحث السابقة، يعٍت 
أدكيب "  الوسيلة التعليمية اؼبؤسس على برنامجالكشف عن اؼبواصفات اإلنتاج .1

 .للمهارات اللغوية   (adobe flash)"فالش
أدكيب "فعالية استخداـ الوسيلة التعليمية اؼبؤسس على برنامج البياف عن  .2

 . للمهارات اللغوية(adobe flash)"فالش
 

 فوائد البحث  . د
 :كأما فوائد البحث ؽبذه الرسالة فهي كما يلى 

 الفوائد النظرية  .1
يهدؼ البحث إٔب إثراء اؼبعارؼ ُب ؾباؿ الًتبية، خاصة ُب تطبيق طرائق أك 

ككذلك لتطوير نوع من أنواع الطرائق أك .  اللغة العربيةالوسيلة التعليميةأساليب أك 
ٍبّ أف يكوف ىذا البحث مدخال لدراسة . االساليب أك الوسائل التعليمية اؼبوجودة

 .تطوير الوسيلة التعليمية القائمة على اغباسوب فيما بعد
 الفوائد التطبيقية .2

من األىداؼ أف يفيد تطبيق ىذا البحث للباحثة نفسها ُب ترقية أساليب 
كأف يفيد الطالبة كاؼبدرسة نفسها أيضا عندما يكوف ىذا . تعليم اللغة العربية

البحث إسهاما ُب مساعدة ربسُت عملية التعّلم كالتعليم فيو، كتطوير مستول 
 .   التحصيل الدراسي لدل الطلبة كميوؽبم َب الدارسة

 
 حدود البحث . ه
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 حدكدية اؼبوضوعي كحدكدية ىذا اؼبوضوع حددت الباحثة حبثها من لسعةنظرا 
 . حدكدية الوقتاؼبكا٘ب ك

أدكيب "حاكلت الباحثة تطوير الوسيلة التعليمية اؼبؤسسة على برنامج 
كهبرم البحث ُب الصف العاشر ؼبدرسة . للمهارات اللغوية  (adobe flash)"فالش

  .ق2019-2018 مادييوف، كذالك عاـ الدراسي 2كومية اّب  اإلسالميةعاليةاؿ
 

 إفتراض البحث   . و
 لتعليم   (adobe flash)"أدكيب فالش"طّور الوسيلة التعليمية اؼبؤسسة على برنامج ت

 :اللغة العربية ببعض اإلفًتاض، كما يلى 
تطوير الوسيلة التعليمية ىو إحدل العمليات التعليمية للحصوؿ على أفضل  .1

نتيجة فبكنة من حالة تعليمية معينة، فهو يهدؼ إٔب جعل التعليم فعالية، دبعٌت 
النجاح ُب الوصوؿ إٔب اؼبؤمل إقبازة، كفعاؿ دبعٌت االستخداـ األمثل للمواد 

 ف؛اؼبتاحة كالـز
 2 اغبكومية ثانويةتعتقد الباحثة أف معلم اللغة العربية باؼبدرسة باؼبدرسة اؿ .2

مادييوف ٓب يطور كٓب يصمم كسيلة تعليم اللغة العربية قائمة على اغباسوب إاّل 
 ؛ُب قليل النادر

 مادييوف ـبتربات اغباسوب الكافية حبيث يبكن 2 اغبكومية ثانويةلدل مدرسة  .3
 ؛استخداـ ىذه الوسيلة َب التعليم

 ؛كانت اؼبدرسة كالطلبة قادرين على تشغيل الكمبيًت بشكل جّيد .4
  ؛إف الوسيلة التعليمية اؼبتطورة من السهل لالستخداـ .5
كاف اؼبخبَتاف إما خبَت الوسيلة التعليمية دكتوريب لّلذين يفهماف ؾباؿ اللغة  .6

 ؛العربية أك الوسيلة التعليمية
 بُت تعليم اللغة العربية باستخداـ الوسيلة أثر كبَتتعتقد الباحثة أف ىناؾ  .7

 ؛التعليمية اؼبتصممة كقبل استعماؽبا
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 . مادييوف2 اإلسالمية اغبكومية الثانويةاستعماؿ ىذه الوسيلة َب اؼبدرسة  .8
 

 مجاالت التطوير   . ز
لسهولة كتابة ىذا البحث كليكوف البحث موّجها كعملّيا فيمكن تركيز ؾباؿ 

 : اؼبشكالت اؼببحثة ُب ىذا البحث كمايلي 
الثانوية  اللغة العربية للصّف العاشر باؼبدرسة يةحبثت الباحثة َب كسيلة تعليم .1

 مادييوف أما اؼبادة فمأخوذه من كتاب دركس اللغة 2االسالمية اغبكومية 
 لوزارة الشؤكف ثانوية للمدارس اؿ2013 على اؼبنهج العلمي اؼبؤسسالعربية 

 .الدينية ُب صبهورية إندكنيسيا
 adobe)"أدكيب فالش"حبثت الباحثة الوسيلة التعليمية اؼبؤسس على برنامج  .2

flash)  . 
 .  (adobe flash)"أدكيب فالش"حبثت الباحثة َب األخبار كاإلعالـ عن برنامج  .3
سالمية إل االثانويةتطّور كذبّرب ىذا النتاج لطالب الصف العاشر دبدرسة  .4

 . مادييوف2كومية اّب
 

 مواصفات اإلنتاج . ح
 :كانت اإلنتاجات اؼبرجّوة من ىذا البحث فيما يلى 

ىوايات الطالب ) اللغة العربية الىت ربتول على اؼبوضوعات يةتعليماؿكسيلة اؿ .1
 ؛كنتيجة ىذا التطوير (نة كالنظاـقكاؼبعرض، اؼبهنة كاغبياة، كآب

 على اؼبؤسسدركس اللغة العربية "تشَت اؼبواد ُب ىذه كسيلة التعليم إٔب كتاب  .2
لوزارة الشؤكف الدينية ُب صبهورية إندكنيسيا "  للمدارس العالية2013اؼبنهج العلمى 

 ؛كقدمت بشكل جذاب
تشمل ىذه الوسيلة اختبار التعلم الذل يبكن معرفة نتائجها بعد اسبامو مباشرة  .3

 ؛حبيث يبكن للطالب معرفة إتقاف اؼبواد الىت يتعلموهنا
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 ؛تشمل ىذه الوسيلة لعبة تعليمية .4
 ؛تقتصر االختبارات َب ىذه الوسيلة على مبوذج األجوبة اؼبتعددة .5
أدكيب "يبكن استخداـ ىذه الوسيلة بالكمبوتر الذل نصب فيو برنامج  .6

 ؛ (adobe flash)"فالش
كقد ًب ذبهيز ىذه الوسيلة مع العديد من القوائم كأىداؼ التعلم كمادة التعلم  .7

 .  كالتقييم
 

 تنظيم كتابة البحث . ط
 :ينقسم ىذا البحث إٔب طبسة أبواب فيما يلى 

أكضح ُب ىذا الفصل عن خلفية البحث كأسئلتو . اؼبقدمة، الباب األّكؿ
 .كأىدافو كفوائده كفرضيتو كحدكده

. تطوير الوسيلة التعليمية للمهارات اللغوية كالدراسات السايقة، الباب الثا٘ب
أخذ النظريات من الكتب . كالبحوث السابقةأكضح فيو عن اإلطار النظرل 

كالوسيلة الوسيلة التعليمية ُب تعليم اللغة العربية كتشتمل النظريات على . كاإلنًتانات
 (adobe flash)التعليمية كبرنامج أدكىب فالش 

حبث فيو عن الطريقات اؼبستخدمة غبل . منهجية البحث الباب الثالث،
كيشتمل ىذه منهجية البحث على مدخل البحث كنوعو . اؼبشكالت َب البحث

 .تطويره كأسلوب ربليل البيانات كؾبتمع البحث كعينتو كإجراءات
يقدـ فيو حملة ـبتصرة عن . عرض البيانات كربليلها كمناقشتها الباب الرابع،

 .ميداف البحث كربليل البيانات كمراجعة اإلنتاجات
 .نتائج البحث كاقًتاحتو عن ا، يبحث فيواػباسبة ،الباب اػبامس
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 الباب الثاني
 تطوير الوسيلة التعليمية للمهرات اللغوية والدراسات السابقة

 
 .مفهومهه، وأهميته، وأنواعه، وفوائدته: الوسيلة التعليمية : المبحث األول 

 مفهوم الوسيلة التعليمية: المطلب األول 
الوسيلة التعليمّية ىي كّل أداة يستخدمها اؼبعلم من أجل ربسُت عملّية التعليم 

 على العادات الصاغبة، كغرس القيم الطالبكالتعّلم، أك تنمية االذباىات أك تعويد 
اؼبرغوب فيها دكف أف يعتمد اؼبعلم أساسان على األرقاـ كاأللفاظ كالرموز، كتشمل ىذه 

الوسائل صبيع الوسائط اليت يستخدمها اؼبعلم لتوصيل األفكار أك اغبقائق أك اؼبعا٘ب 
؛ كذلك من أجل جعل الدرس أكثر تشويقان كإثارة، كعبعل اػبربة الًتبويّة خربة للطالب

 .مباشرة كىادفة ُب نفس الوقت
 

 .أهمية الوسيلة التعليمية: المطلب الثاني 
أك  للوسائل التعليمّية دكر رئيس ُب عملّية التعليم؛ سواءن كاف ذلك ُب اؼبدارس

 : اعبامعات، كتنقسم أنبّية الوسائل التعليمّية لعدة أقساـ، ىي كما يأٌب  أك اؼبعاىد
   التعليمّية لعملّية التعليم يلةأهمّية الوس: األول 

 :للوسائل التعليمّية أنبّية كبَتة ُب ؾباؿ التعّلم كالتعليم، كىي كما يأٌب
 .تساعد على إثارة اىتماـ الطالب، كإشباع حاجتو إٔب التعّلم .1
 .ليمذبعل الطالب أكثر استعدادان لإلقباؿ على عملّية التع .2
تساعد على إشراؾ اغبواس ُب عملّية التعليم، فبّا يُرّسخ اؼبعلومات ُب  .3

 .الذىن
االبتعاد عن استخداـ األلفاظ اليت من اؼبمكن أف زبتلف داللتها بُت  .4

 .الطالب كاؼبعّلم
                                                           

 ./https://mawdoo3.com ،(وأنواعها، وفوائدها، مفهومها)الوسائل التعليمية جيهاف عادؿ حجاحجة، 
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 تساعد على تكوين اؼبفاىيم األساسّية ُب عملّية التعليم؛ خاّصةن عند  .5
 .كجود تنوع ُب الوسائل التعليمّية

 .تساعد على زيادة مشاركة الطالب بشكل إهبايبّ  .6
 تساعد على تنويع أساليب التعزيز التعليمّية، اليت ؽبا دكر ُب تأكيد عملّية  .7

 .التعّلم، كتثبيت االستجابات بشكل صحيح
.  تساعد على تنويع أساليب التعّلم؛ كذلك ؼبواجهة الفركؽ بُت الطلبة .8

 .تساعد على ترتيب األفكار لدل الطالب
 .تساعد على تعديل السلوؾ .9

تساعد على إثارة . تساعد على تكوين اذباىات جديدة لدل الطالب .10
الدافعّية لدل الطالب؛ عن طريق القياـ بنشاطات تعليمّية تكشف اغبقائق 

 .كاؼبعلومات
 أهمية الوسيلة للمعلم    : الثاني 

:  ٌبللوسائل التعليمّية أنبّية كبَتة لدل اؼبعّلم، فلها دكر فيما يأ
 .استعداد اؼبعّلم، كرفع درجة الكفاية اؼبهنّية لديو .1
 .جعل اؼبعّلم ىو اؼبخطط كاؼبنّفذ لعملّية التعليم .2
 .عرض اؼبعّلم اؼبادة، كالتحّكم هبا .3
 .استغالؿ اؼبعّلم كقتو بشكل أفضل .4
 توفَت كقت اؼبعّلم كجهده؛ حيث من اؼبمكن استخداـ الوسيلة التعليمّية  .5

 .الواحدة عّدة مرّات
 

أنواع الوسيلة التعليمية : المطلب الثالث 
تعددت أنواع كتقسيمات الوسائل التعليمية، كلكننا يبكن ذبمع اؼبتشابو منها 

 :َب خصائص معينة َب األقساـ التالية

                                                           

  ./https://mawdoo3.com ،(أهمية الوسائل التعليمية )ضحى إظباعيل،  
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الوسائل البصرية كىي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسة البصر، كالصور  .1
الفوتوغرافية كالصور اؼبتحركة الصامتة كصور األفالـ ك الشرائح كالرسـو التوضيخية 

 . كاللوحة الوبرية كاللوحة اؼبغناطيسية كاللوحات الكهربئية
الوسائل السمعية، كىي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسة السمع كالراديو  .2

 . كاألسطوانات كالتسجيالت الصوتية
الوسائل السمعية كالبصرية كىي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسيت البصر  .3

كالسمع كتشتمل الصور اؼبتحركة الناطقة كالتليفزيوف كاألفالـ كالتسجيالت الصوتية 
 .اؼبصاحبة للشرئح كاألسطوانات أك الصور

حيث تعّد ىذه اؼبعارض من أفضل الطرؽ : اؼبتاحف كالرحالت كاؼبعارض التعليمّية .4
 بطريق سهلة كبسيطة البالتعليمة اليت تساعد ُب إيصاؿ اؼبعلومات كاؼبعرفة للط

عرض أنشطة الطالب اؼبختلفة كاجملسمات كقطع الًتكيب كاألشكاؿ اليت : مثل
 .توصل ؽبدؼ كمعلومة معينة بشكل عملي بسيط

 
  التعليمّية يلةفوائد الوس :المطلب الرابع 

 :الستخداـ الوسائل التعليمية عدة فوائد منها ما يلي
 .تقّلل اعبهد كالوقت من قبل اؼبعلم كاؼبتعلم .1
تتغّلب على اللفظية كعيوهبا، كتساعد ُب نقل اؼبعرفة، كتثبيت عملية اإلدراؾ،  .2

 .كتوضح اعبوانب اؼببهمة ُب العلم
تثَت انتباه الدارسُت كاىتمامهم، كتثبت اؼبعلومات، كتنمي دقة اؼبالحظة كاالستمرار  .3

ُب الفكر، كتزيد من حفظ الطالب كتضاعف استيعابو، كتقيس مدل ما استوعبو 
 .الطالب من الدركس

                                                           

 .49: ، ص(1987دار القلم، : الكويت) وسائل االتصال والتكنولوجيا فى التعليم حسُت ضبدل الطويب،  
 ./https://mawdoo3.com ،(وأنواعها، وفوائدها، مفهومها)الوسائل التعليمية جيهاف عادؿ حجاحجة، 
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تتيح للمتعلمُت فرص متعددة ُب التعليم، كربقيق الذات، كتعلم اؼبهارات كتريب  .4
 .الذكؽ كتعدؿ السلوؾ

تسهل عملية التعليم على اؼبدرس، كالتعلم على الطالب، كتوضح بعض اؼبفاىيم  .5
 . اؼبعينة للتعليم

تساعد على إبراز الفركؽ الفرديّة من الطالب، ُب اجملاالت اؼبختلفة كاجملاالت  .6
 .اللغويّة

 .تزكد الطالب باؼبعلومات العلمّية الالزمة كبألفاظ اغبضارة اغبديثة الدالة عليها .7
تزيد من فرص . الطالبتساىم ُب إبقاء اػبربة التعليمّية حية لفًتة أطوؿ مع  .8

 على التعّلم بدكف ملل  الطالباؼبشاركة كالتعاكف بُت الطالب، فبا يزيد من تشجيع
 . ككسل

تقدـ للطالب أساسان ماديان من أجل اإلدراؾ اغبسّي، كما تقّلل من استخدامهم  .9
 . أللفاظ كمعاٍف ال يفهموف معناىا

كتنمي فيهم استمرارية   كبو النشاط الذاٌب،الطالبتقدـ خربات كاقعية تدعو  .10
 عند استخداـ الرحالت كالصور اؼبتحركة التفكَت كاالخًتاع كما ىو اغباؿ

 .كالتمثيلّيات
 

ة  التعليميّ يلة الوسالمعايير إلختيار: المطلب اخامس 
لكي تؤدم الوسيلة دكرىا ُب عملية التعليم بشكل فعاؿ ال بد مراعاة األمور 

: التالية عند إختيار الوسيلة أك إعدادىا 
توافق الوسيلة مع الغرض الذم نسعى إٔب ربقيقو منها، كتقدٙب اؼبعلومات أك  .1

فاألفالـ اؼبتحركة تصلح لتقدٙب . اكتساب التلميذ لبعض اؼبهارات أك تعديل اذباىاتو
اؼبعلومات اليت يكوف عنصر اغبركة أساسيا فيها بينما تفي الصور كاألفالـ الثابتة 

كباؼبثل إذا كاف اؽبدؼ من الدرس أف . بالقرض إذا ٓب تكن اغبركة مهمة ُب اؼبوضوع
                                                           

 ./https://mawdoo3.com ،(وأنواعها، وفوائدها، مفهومها)الوسائل التعليمية جيهاف عادؿ حجاحجة، 
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ينطق التلميذ بعض الكلمات نطقا صحيحا كاف من الضركرم اف يسجل  التلميذ 
 .حديثو ليتبُت مدل اكتسابو لقواعد النطق الصحيح ُب اللغة

صدؽ اؼبعلومات اليت تقدمها الوسيلة كمطابقتها للواقع كإعطائها صورة متكاملة  .2
عن اؼبوضوع كلذلك هبب أف نتأكد من أف ىذه اؼبعلومات ليست قديبة أك ناقصة 

أك ؿبرفة، إذ من اعبائز اال يساير انتاج ىذه الوسائل سرعة التغَت كالتقدٙب ُب 
فإذا ما . ؾباالت اؼبعرفة الكثَتة، كما ىو اغباؿ ُب بعض اػبرائط كالكرات األرضية

تبُت ذلك للمدرس قبل استخداـ ىذه الوسائل كجب عليو أف يبحث عن اعبديد 
منها إذا كجد، أك معاعبة ىذا النقص أك اػبطاء أك التحريف بإضافة اؼبعلومات 
اعبديدة عند عرض اؼبوضوع أك تصحيح اػبطاء الذم جاء َب اؼبعلومات اليت 

 .تقدمها
فكثَتا ما ذبد أف أجزاء كثَتة من . مدل صلة ؿبتويات الوسيلة دبوضوع الدراسة .3

األفالـ التعليمية ليست كثيقة الصلة باؼبوضوع الذم يدرسو الطالب مع ما يبتاز بو 
كإماـ اؼبدرس طريقتُت ؼبعاعبة النقص، فإما . الفيلم من الدقة العلمية كالتصوير اعبيد

استبداؿ الفيلم بآخر أك اإلقتصار على عرض جزء الفيلم الذم يتصل باؼبوضوع، 
ألف االصرار على عرض الفيلم قد يؤدم بالتلميذ إٔب اؼبلل أك إضاعة جزء كبَت من 
كقت اغبصة فال يسمح للمدرس بالوقت الكاُب للشرح كاؼبناقشة كإجراء التجارب 

 .أك استخداـ كسائل أخرل
مناسبة الوسائل العمار الطالب كمستوم ذكائهم كخرباهتم السابقة اليت تتصل  .4

باػبربات اعبديدة اليت هتيئها ىذه الوسائل كذلك من حيث اللغة اؼبستخدمة 
كعناصر اؼبوضوع الذم تعرضو كطريقة العرض، فال هبب أف تكوف ىذه األبعاد أقل 
من مستول التلميذ فال يتحمس للوسيلة كال يستهوية تتبعها كاالستفادة منها، كما 
ال ينبغي أف تكوف أعلى من مستواه كثَتا حبيث يصعب عليو فهمها أك تصورىا أك 

ككال حالتُت غَت مستحية، كاألفضل . ربطها خبرباتو السابقة فيشعر بالعجز حياؽبا
أف تكوف أعلى قليال من مستواه حىت تستثَت ضباسو للدراسة كلبحث كالتأمل كهبد 
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فيها من التحديات كاؼبشكالت ما يسهل عليو بشئء من اعبهد دراستها كالتوصل 
 .إٔب حلها فتزداد ثقتو بنقسو كرغبتو ُب االستزادة من اؼبعرفة كتنمية خربتو باستمرار

أف تكوف الوسيلة ُب حالة جّيدة، فال يكوف الفيلم مقطعا أك التصوير غَت كاضح  .5
فكل ىذه العيوب تعوؽ التعلم كتنّفر . أك اػبريطة فبزقة أك التسجيل الصوٌب مشوش

التلميذ من الدرس كتشتت انتباىو كتقلل من اىتامو فيدرؾ أف اؼبدرس ال يأخذ 
عملو دبأخذ اعبد فينعكس ذلك على سلوكو فيميل أب االستهتار كاالستهانة بعملو 

 .كاكتساب اذباىات سلبية كبو العمل كاالتقاف كحسن األداء
أف تساكم الوسيلة اعبهد أك اؼباؿ الذل يصرفو اؼبدرس أك الطالب ُب إعدادىا  .6

كينبغي أف يكوف العائد من استخداـ الوسيلة يتناسب مع ما ينفق . كاغبصوؿ عليها
عليها كاال كانت غَت اقتصادية ككجب البحث عن غَتىا أكثر مناسبة من الناحية 

 .االقتصادية
أف تؤدم الوسيلة التعليمية إٔب زيادة قدرة الطالب على التأمل كاؼبالحظة كصبع  .7

كهبب أف ىبتار منها أقرهبا إٔب ربقيق ىذه األساليب . اؼبعلومات كالتفكَت العلمي
كيتوقف ذلك ُب اغبقيقة على عاملُت، أحدانبا يتصل بطريقة . كتأكيدىا كتنميتها

انتاج ىذه الوسيلة كتقدٙب اؼبعلومات كعرضها، كاآلخر يتوقف على االسلوب الذم 
 .يتبعو اؼبدرس عند زبطيط اسًتاتيجية االستفادة من ىذه الوسيلة

فقد لوحظ أف . أف تناسب الوسيلة مع التطور العلمي كالتكنولوجي لكل ؾبتمع .8
بعض اجملتمعات غَت مهيئة اجتماعيا الستخداـ بعض األساليب التكنولوجية 
  .اغبديثة كحسن اإلستفادة منها أك تطبيق األنظمة اليت تبتدعها ىذه األساليب

: كيبكن تلخيص أىم تلك اؼبعايَت ُب ثالثة معايَت أساسية 
 .(من حيث توفرىا، كبساطتها)قابلّية الوسيلة للتطبيق . أ

من حيث السن، كاؼبستول العقلي، كاؼبيوالت، )مالئمة خصائص الطلبة . ب
 .(كاحمليط االجتمتعي

                                                           

 .61-57، ص(1987دار القلم، : الكويت) وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليمحسُت ضبدل الطوهبي،  
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 .(من حيث مالءمتها للهدؼ من استخدامها)النشاطات التعليمية . ج
فالوسيلة التعليمية، إذف تأخذ أنبيتها ُب الفعل التعّلمي، كتؤدم 

. كظيفتها، إذا ركعي ُب إختيارىا كإستعماؽبا كربضَتىا ىذه اؼبعايَت
 

صفات الوسيلة التعليمية جّيدة :  المطلب السادس
للوسيلة التعليمية اعبيدة صفات تؤثر ُب اؼبوقف التعليمي كتزيد من التفاعل 

الصفي، كربقق اؽبدؼ منها بالرغم من قلة تكلفة انتاج الوسيلة ُب بعض األحياف، كقد 
تكوف الوسيلة غالية الثمن، كلكن مردكدىا التعليمي قليل كال أثر لو ُب اؼبوقف 

التعليمي، كحىت ىبتار اؼبعلم الوسيلة التعليمية دبشاركة اؼبتعلم ُب بعض األحياف ال بد 
من معرفة صفات الوسيلة التعليمية اعبيدة، حىت تكوف ىذه الصفات معيَت وبتكم إليها 

 :عند شراء أـ إنتاج الوسيلة التعليمية كىذه الصفات تتمثل فيما يأٌب 
أف تكوف الوسيلة مثَتة لالنتباه كاإلىتماـ، كأف يراعي ُب إعدادىا كإنتجها التعلم  .1

 .كأسسو، كمطابقتها للواقع قدر اؼبستطاع
 .أف تكوف الوسيلة التعليمية تابعة من اؼبنهج الدراسي، ةربقيق أىدافو كتثرم نشاطو .2
 .تراعي خصائص اؼبتعلمُت العقلية كاالنفعالية كاعبسمية .3
أف تكوف متناسبة مع الوقت كاعبهد الذم يتطلبو استخدامها من حيث اغبصوؿ  .4

 .عليها، كاالستعداد، ككيفية استخدامها
أف تكوف مشوقة كتنمس اإلطالع كالبحث كاالستقصاء كتساعده على استنباط  .5

 .خربات جديدة
أف تناسب من حيث اعبودة كاؼبساحة كاغبجم كالصوت كعدد الدارسُت ُب الصف  .6

 .كأف تعرض ُب كقت مناسب لكي ال تفقد عنصر اإلثارة فيها
أف تكوف صحيحة خالية من األخطاء دقيقة الناحية العملية يبكن أف يستخدـ  .7

 .أكثر من مرة

                                                           

 .34-33، ص(2007دار عآب الثقافة، : عماف) إنتاج وتصميم الوسائل التعليميةؿبمد عيسى الطيطي كإخوانو،  



 

15 
 

 .أف تكوف ملونة جذابة .8
 .يفضل أف تضع من اؼبواد األكلية اؼبتوافرة ُب البيئة احمللية .9

 .أف تكوف قليلة التكاليف متينة الصنع .10
أف تكوف الكتابة اؼبرافقة للوسيلة التعليمية كاضحة كمفهومو للمستقبلُت، كأف  .11

 .تفتح اجملاؿ إلكساب مفردات كمدركات كمفاىيم جديدة كخبط كاضح كمقرؤء
 .أف تتسم باغبركة كالتصميم اعبيد كالتسلسل ُب األفكار اليت تعرضها .12
 .أف تناسب الوسيلة مع التطر التكنولوجي، كالعلمي للمجتمع .13
أف تناسب مع البيئة اليت تعرض فيها، من حيث عادهتا كتقليدىا كمواردىا  .14

 .الصناعية أك الطبيعية
 .أف تكوف مبتكرة بعيدة عن النتاج التقليدم قدر اؼبستطاع .15

 
الوظائف األساسية للوسيلة التعليمية : المطلب السابع 

ىناؾ عدة كظائف للوسيلة العليمية، كقد حددىا فركس ككركؿ بأربع كظائف 
 :أساسية لوسيلة تقنيات التعليم كىي 

  اإلثارة والتحفيز:  األول 
تعمل الوسيلة على إثارة اىتماـ اؼبتعلمُت، كحفزىم للتعامل مع اؼبوضوع 

. اؼبعركض عليهم كعدـ تشتيت انتباىهم
تقديم المعلومات :  الثاني 

تعمل الوسيلة على عرض معلومات اؼبادة العلمية بشكل مباشر، كيبكن أف 
 .تكوف الوسيلة أداة لربط خربات اؼبتعلم النظرية باػبربات العملية التطبيقية

توجيه المتعلمين  :  الثالث 
تعمل الوسيلة على توجيو اؼبتعلمُت فكريا كحفز التفكَت اإلبداعي عندىم، 

كما تعمل . عندما تقودىم إٔب تقدٙب حلوؿ جديدة للمشكالت اؼبطركحة عليهم

                                                           

 .100، ص(2009، العصماءدار : دمشق )الوسيلة التعليمية وطرائق الّتدريس، رياض عارؼ اعبّباف 
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الوسيلة على توجيو اؼبتعلمُت حسيا من خالؿ تنفيذ عمل باستخداـ الوسيلة، كتطبيق 
. ذبربة كيميائيو أك تشريح ظبكة أك تنفيذ حركة رياضية

الوظيفة التنظيمية : الرابع 
ربقق الوظيفة التنظيمية اعبانب االقتصادم ُب عملية التعلم من خالؿ تنظيم 

 .استخداـ الوسيلة اؼبتعددة كقيادة عملية التعلم بأفضل مردكد كأقل كلفة كجهد
 

  التعليمية الحديثةيلةالوس: المبحث الثاني 
 التعليمية تعمل على تسهيل العملية التعليمة كتطورىا، حيث يلةالوس

إهنا ؾبموعة من األدكات اؼبختلفة اليت يستخدمها اؼبعلم لدعم العملية 
 :التعليمية، كمن الوسائل اؼبستخدمة َب العملية التعليمية مايلي 

الوسيلة البصرية : األول 
تعترب السبورة من أكثر الوسائل التعليمية استعماالن، حيث إهنا : السبورة .1

تستعمل لكتابة أىم اؼبعلومات عليها، ككذلك تتم مشاركة الطلبة للرسم أك 
الكتابة عليها أك إجراء العمليات اغبسابية اؼبختلفة، كظهر حديثان السبورة 
الذكية اليت ال ربتاج إٔب استخداـ ألواح الطباشَت اليت ؽبا آثار سلبية على 

 .اؼبعلم كاؼبتعلم، كاستبداؽبا بأقالـ الوايت بورد كاأللواح الذكية
تعترب الصور من الوسائل التعليمية اليت تدعم عملية التعليم، كتعمل : الصور .2

على توضيح بعض اؼبعلومات، كتسهيل عملية الفهم كاالستيعاب لدل 
 .الطلبة، كتساعد الصور على ترسيخ اؼبعلومة عند الطلبة

حيث إهنا كسيلة غالبان ما تستعمل ُب مواد اعبفرافيا :  الكرة األرضية .3
، لتوضيح مواقع بعض الدكؿ كاؼبسطحات اؼبائية ككذلك  كالتاريخ كالعلـو

 .اؼبضائق
كىي عبارة عن ؾبسمات كمباذج ألشياء ـبتلفة مثل :  النماذج كالعينات .4

 .ؾبسم اؽبيكل العظمي لإلنساف، أك عينة تربة مناسبة للزراعة كغَتىا
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 السمعيةالوسيلة : الثاني 
حيث تستخدـ ىذه الوسيلة لسماع بعض األناشيد أك تالكة : اؼبذياع .1

بصوت شيخ معُت لفهم قواعد التالكة الصحيحة، أك االستماع للنصوص 
 .ُب اللغة اإلقبليزية

كيتم من خاللو مشاىدة فيلم علمي أك توضيح فكرة ما كقد :  الفيديو .2
 .يكوف الفيديو ظبعيان فقط أك ظبعيان كبصريان معان 

ىناؾ برامج كثَتة يوفرىا اغباسوب يبكن استعماؽبا كوسيلة :  اغباسوب .3
 . إلسباـ كإقباح العملية التعليمية مثل برنامج البوربوينت كغَته

ففي اغباسب اآلٕب إمكانيات تتيح لإلنساف اغبسابات العالية بصورة 
السرعة الفائقة ُب أداء العمليات  (أ): مذىلة كسريعة، كمن أىم فبيزاهتا

القدرة على خزف كم ىائل من اؼبعلومات كاستخدامها عند  (ب). اغباسبية
. القدرة على العمل فًتات متواصلة دكف سأـ أك ملل (ج). اغباجة إليها

القدرة الفائقة على إدارة البيانات كتصنيفها كذبميعها كازباذ القرارات  (د)
. اؼبنطقية

إف اغباسب اآلٕب ليس ؾبرد كسيط تعليمي شأنو شأف أم  كسيط 
تعليمي آخر، كلكنو كسيط يبكن أف يشتمل على عدة كسائط أخرل، 

كعليو يبكن أف يقـو اغباسب اآلٕب بالعديد من الوظائف اليت تؤديها 
الوسائط األخرل باإلضافة إٔب القياـ بوظائف جديدة، كيسمى ىذا النوع 

. من إفادة اغباسب اآلٕب باسم الوسائط اؼبتعددة
 يتكوف Multimediaفمصطلح الوسائط اؼبتعددة ذك األصل األجنيب 

 اؼبأخوذة من الوسائط اإلعالمي كاليت تعٍت كسائل Multiمن مقطعُت نبا 
 كاليت تعٍت التعددية أك Mediaاإلعالـ من صحافة كإذاعة كتلفزيوف، ككلمة 

اؼبتعددة أك اؼبدؾبة أك يبكن أف يقاؿ بعبارة أخرل أف الوسائط اؼبتعددة ىي 
: استخداـ كافة أكساط اؼبعلومات ُب التعامل مع اغباسب اآلٕب
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: كتتكوف الوسائط اؼبتعددة من العناصر األتية
 .النص اؼبكتوب( أ

الرسـو كالصور الثابتة، كىو صبيع الصور الفتوغرافية أك الرسم ( ب
أـ ثالثية " مسحطة"التوضيحية الثابتة سواء أكانت ثنائية األبعاد 

 ".ؾبسمة"األبعاد 
الصوت، كيعترب الصوت من العناصر اؼبهمة جدا ُب برامج الوسائط ( ج

اؼبتعددة، فبدكف كجود مؤثرات صوتية تعزز كثَتا من عنصر التفاعل ُب 
 .برنامج الوسائط اؼبتعددة

الرسـو اؼبتحركة، زىي عبارة عن سلسلة من الصور الثابتة تعرض ُب ( د
تعاقب معُت كسرعة معينة، لتعطي حركة كنبية كما ىو اغباؿ ُب 

نبا الرسـو : فهناؾ نوعاف من الرسـو اؼبتحركة. األفالـ السينمائية
 .اؼبتحركة ثنائية األبعاد كثالثية األبعاد

الصور اؼبتحركة كىي ؾبموعة من اللقطات الثابتة لألشياء اغبقيقية يتم ( ق
 .عرضها بسرعة معينة لتظهر ككأهنا متحركة

حيث إف ىناؾ مسرحيات تعليمية تدعم عملية التعليم كتقاـ : اؼبسرحيات .4
 .ُب اؼبدارس سواءن كانت سبثل من قبل الطلبة أك من خالؿ فرؽ خارجية

  ةالرحالت التعليمي: الثالث 
حيث إف ىناؾ العديد من اؼبتاحف التعليمية اليت يبكن زيارهتا : اؼبتاحف .1

 .كاالستفادة منها ُب إسباـ عملية التعليم
كتعترب اؼبعارض أيضان من الوسائل التعليمية اغبديثة، سواءن كانت :  اؼبعارض .2

معارض مؤقتة تقاـ ُب أماكن ؿبددة أك داخل اغبـر التعليمي، أك معارض 
 .دائمة

                                                           

مطبعة جامعة موالنا مالك : ماالنج) نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء: مهارات التدريسأكريل حبر الدين،   
 .162، ص 1، ط (2011إبراىيم االسالمية اغبكومية، 
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تطوير الوسيلة التعليمية :  المبحث الثالث 
  خطوات تطوير الوسيلة التعليمية:المطلب األول 

كلنحصل إٔب كسايلة تعليمية متطورة، ال بد من قياـ الباحثة بالتباع العديد من 
 التعليمية كإنتاجها، تتمثل اػبطوات اليت –اػبطوات عند تصميم الوسيلة التعليمية 

: هبب اتباعها ُب تصميم اؼبواقف كالوسيلة التعليمية فيما يلي 
تحديد خصائص الطالب : األول 

ينبغي للمصمم أف وبدد خصائص اؼبتعلمُت الذين يسعى إٔب تصميم 
:  اؼبواقف كالوسيلة التعليمية إليهم، كعليو أف وبدد اآلٌب 

 .حجم ؾبموعة اؼبتعلمُت داخل الصف الدراسي .1
مستويات اؼبتعلمُت العلمية، كخرباهتم السابقة خلفية اؼبتعلمُت االجتماعية  .2

 .كاالقتصادية
 .ميوؽبم كاذباىاهتم .3
 .أعمارىم الزمنية .4
 .نسبة الذكاء عندىم .5

تحديد وصياغة األهداف السلوكية : الثاني 
ينبغي ربديد األىداؼ اػباصة باؼبوقف التعليمي، كصياغتها ُب صورة 

أىداؼ سلوكية إجرائية تصف ما يتوقع من الطالب أداءه بعد مركره خبربة تعليمية، 
كيعترب ربديد كصياغتو األىداؼ السلوكية األساس الذل بيٍت عليو تصميم اؼبوقف 

. التعليمي كاختيار الوسيلة التعليمية كطرؽ التعلم كتقوٙب نتائج التعلم
تحديد المحتوى التعليمي المرتبط باألهداف : الثالث 

يتم اخيار مواد احملتول حبيث تتناسب مع األىداؼ الىت سبق ربديدىا، 
 .ككذلك مع مستويات الطالب كخرباهتم السابقة

 
                                                                                                                                                                          

 ./https://mawdoo3.com (الوسائل التعليمية الحديثة) ،كفاء الشيحاف  



 

20 
 

تحديد الخبرات التعليمية األساسية : الرابع 
تحديد طرق وأساليب التدريس : الخامس 

ينبغي أف كبدد كلبتار أنسب طرؽ التعليم لتقدٙب موضوعات اؼبوقف 
التعليمي اليت تؤدم إٔب ربقيق األىداؼ، كتناسب خصائص اؼبتعلمُت 

اختيار المواد واألجهزة التعليمية المناسبة : السادس 
: هبب أف لبتار الوسيلة التعليمية اليت تتوافر فيها اؽبعايَت التالية 

 .مناسبتها للتعاليم اإلسالمية كلعادات كتقاليد الطالب .1
 .تناسب أىداؼ اؼبوقف التعليمي كؿبتواه .2
 .تناسب خصائص الطالب، كذبذب انتباىهم كربفزىم على اؼبشاركة ُب التعلم .3
 .يبكن اغبصوؿ عليها بسهولة؛ كاقتصادية ُب تكاليفها كصيانتها .4
 .خالية من األخطاء العلمية كالفنية، كتتصف باغبداثة .5
 .ربقق أفضل تعلم ُب أقصر كقت مع أقل تكلفو .6
. تراعي نواحي األمن كالسالمة .7

تقويم نواتج التعلم والتوجيه بعمل الالزم : السابع 
كيقصد بو تقوٙب مستول التعلم مقارنا باألىداؼ احملددة للموقف التعليمي، 
كيتم فيو تقوٙب ألم خطة من خطوات التصميم التعليمي أتناء كبعد غختيار اؼبوقف 
التعليمي على ؾبموعة من التالميذ فبثلة للعينة اليت صمم اؼبوقف التعليمي كالوسائل 

التعليمية ؽبا، كعلى ضوء ذلك تتضح اعبوانب اإلهبابية كتسعى إٔب تطويرىا، 
كربكم على مدل التقدـ اغباصل كبو . كاعبوانب السلبية كنسعى ؼبعاعبتها كربسينها

 .ربقيق األىداؼ التعليمية اؼبنشودة
أسس تصميم الوسيلة التعليمية وإنتاجها :  المطلب الثاني 

ىناؾ بعض اؼببادئ العامة اليت يبكن أف يرشدىا اؼبعلم عند تصميم أك إنتاج 
الوسيلة التعليمية حىت يضمن اؼبعلم أف الوسيلة التعليمية اليت ىبطط إلنتاجها سوؼ 

                                                           

 .125ص، الوسيلة التعليمية وطرائق الّتدريس، رياض عارؼ اعبّباف 
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فعلى اؼبعلم أف يركز اىتماماتو على . تكوف ذات كفاية ُب ربقيق األىداؼ اؼبنشودة
 :اجملالت اآلتية 

اتباع اػبطوات العملية كاؼبنطقية عند كضع األىداؼ اليت تسعى الوسيلة التعليمية  .1
دبعٍت أف عملية . لتحقيقها، ٍب التخطيط لعملية أنتاجها باستخداـ أسلوب النظم

إنتاج الوسيلة التعليمية هبب أف ينظر إليها هبذه النظرة الشمولية، اليت تعد الوسيلة 
كأف عملية تصميمها، كإنتاجها تتأثر . التعليمية جزءا من بناء اؼبوقف التعليمي

كترتبط بباقي مكونات ىذا اؼبوقف ارتباطا متبادال، كتشًتؾ معها ُب ربقيق أغراضو 
 .التعليمية كالًتبوية

األخذ بنتائج الدراسات التجريبية كاألحباث اليت أجربت ُب ؾباؿ أنتاج الوسيلة  .2
كُب مثل ىذه الدراسات كاألحباث يتم عادة ضبط العناصر، كاؼبتغَتات، . التعليمية

كبالتإب يتم التوصل . كالعوامل اليت تؤثر ُب إنتاج الوسيلة التعليمية، أك إستخدامها
إٔب تعميمات إجرائية أك إرشادات عملية، يبكن أف يستعاف هبا ُب تصميم الوسيلة 

 .التعليمية، كإنتاجها بدال من اإلعتماد على اغبدس كالتخمُت
مراعات األسس النفسية إلنتاج الوسائل التعليمية، كخباصة ما يتعلق بكيفية إدراؾ  .3

 .االشخاص ؼبا حوؽبم ككيف يتعلموف
طرق تقويم الوسيلة التعليمية : المطلب الثالث 

من الضركرم اف يكوف التقوٙب متسقا مع أىداؼ الربنامج اؼبصمم، أم أف يقـو 
كؼبا كاف . على نفس التصورات اليت يقـو عليها الربنامج، كاليت ربصل دبا ينبغي إقبازة

لتصميم الربنامج من ربليل كتركيب كترتكزاف أف تقلل من الفركؽ الفردية ُب األداء 
كتكثر من اؼبقارنات اعبماعية، ؽبذا كاف من الضركرم بياف األىداؼ بعبارت سلوكية 

قابلة للمالحظة كالقياس كاستعماؿ أدكات قياس ـبتلفة كاإلختبارات، كاؼبالحظة 
كاألداء ما، فال يكوف اؽبدؼ قياس ما تعلمو اؼبتعلم فقط بل أف لألىداؼ كظائف 

. تؤديها فس مراحل ـبتلفة
                                                           

 .135 ، ص(2014،  اؼبسَتةدار: عماف )تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق، ؿبمد ؿبمود اغبلية 
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كتعترب عملية التقوٙب جزءا أساسيا من اؼبوقف التعليمي، كذلك هبدؼ زيادة 
فاعليتها ُب ربقيق األىداؼ التعليمية عن طريق تعديلها، كربسُت اؼبواد اؼبستخدمة ُب 

إنتاجها، كؽبذا فإف التقوٙب ال يكوف ُب مرحلة معينة، بل ىو تقوٙب مستمر يبدأ من 
. ربديد األىداؼ كأثناء تنفيذ اؼبوقف التعليمي، كبعد االنتهاء من اؼبوقف التعليمي

 :كسبر عملية تقوٙب الوسيلة التعليمية بعدة مراحل ىي 
 .مرحلة ربديد األىداؼ السلوكية .1
 .مرحلة زبطيط إلنتاج الوسيلة .2
 .مرحلة تصميم الوسيلة .3
 .مرحلة اإلنتاج الوسيلة .4
 .مرحلة ذبربة الوسيلة على عينة استطالعية من ؾبتمع الدراسة .5
مرحلة تعديل كتطوير الوسيلة بعد من مرحلة التجربة ضوء التغذية الراجعة من  .6

 .خالؿ التطبيق على العينة االستطالع عنو
 .مرحلة ما بعد االستخداـ على اجملتمع األصلي الذم ستستفيد من الوسيلة .7

كىناؾ العديد من األسس اليت ال بد من مراعاهتا عند عملية تقوٙب الوسيلة أف 
: تالحظ من خالؿ التقدير اآلٕب

 .مدل مسانبتها ُب تشجيع التفكَت النافذ .1
 .مدل صحة اغبقائق كاؼبعلومات اليت تعرضها الوسيلة .2
 .مدل مطابقة الوسيلة للواقع .3
 .مدل جدة اؼبعلومات كالوسيلة .4
 .مدل مسانبتها ُب توضيح األفكار .5
 .مدل مناسبتها من حيث اؼبعلومات ؼبستول الطالب .6
 .مدل مناسبتها من حيث اللغة ؼبستول لغة الطالب .7
 :مدل جودة الوسيلة من الناحية الفنية .8

                                                           

 .147-146اؼبرجع نفسو، ص  
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 .كضوح القراءة. أ
 .كضوح الصور أك الصوت أك اللوف أك اإلضاءة. ب
 .التناسق. ج
 .التنظيم. د
 .النتانة. ق
 .مدل مناسبة التكاليف. ك
 .مدل قابلتها كالتطوير. ز
 .مدل مناسبتها لالستخداـ ُب التعليمية. ح
 .مدل توفَت عنصر األماف. ط

 
 تكنولوجيا التعليم: المبحث الرابع 

 تعريف تكنولوجيا التعليم: المطلب األول 
عرفة كاؼبهارات للُمتلّقي 

َ
يُعرَّؼ التَّعليم بالعملّية اليت يتم من خالؽبا نقل اؼب

كيُعَترب التعليم شبرة التطوُّر ُب اغبضارات، حيُث ال يُبكن للمعرفة أف . بوساِئل ـُبتلفة
كؽبذا، . تتطوَّر أك ُتطبَّق بدكف نقلها، كإاّل فسيتم ضياُعها بانتهاء اغبضارة أك قبل ذلك

ستمر ؽبذه العملّية اؽباّمة بشىّت الوساِئل كالطُُّرؽ، كذلك 
ُ
فقد ظهرت اغباجة للتطوير اؼب

خًتعات اغبديثة اليت يُبكن أف تُعزِّز من جودة ىذه 
ُ
باالستفادة من التطّورات كاؼب

  ".تكنولوجيا التَّعليم"العملّية، كِمن ُىنا ظهر ُمصطلح 
تكنولوجيا الّتعليم دبعناىا الّشامل تُضم الطُُّرؽ، كاألدكات، كاؼبواد، كاألجهزة، 

ستخَدمة ُب نظاـ تعليمّي ُمعُتِّ بغرض ربقيق أىداؼ تعليمّية ؿُبّددة
ُ
. كالّتنظيمات اؼب

كيّتضح من ذلك أّف تكنولوجيا الّتعليم ال تعٍت ؾُبّرد استخداـ اآلالت كاألجهزة 
اغبديثة، كلكّنها تعٍت ُب اؼبقاـ األكؿ األخذ بأسلوب األنظمة، كىو اتّباع منَهج 

                                                           

 .148-147اؼبرجع نفسو، ص  
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كأسلوب كطريقة ُب العمل تسَت ُب خطوات ُمنّظمة، كتستخدـ كل اإلمكانّيات اليت 
تكاملة . تُقّدمها الّتكنولوجيا ِكفق نظريّات الّتعليم كالتعلُّم

ُ
كيؤّكد ىذا األسلوب الّنظرة اؼب

  .لدكر الوسائل التعليمّية كارتباطها بغَتىا من ُمكوِّنات ىذه األنظمة ارتباطان ُمتبادالن 
 

 أهمية تكنولوجيا التعليم: المطلب الثاني 
َشِهد ؾباؿ الّتعليم طفرة عظيمة ُب القرف اغبإّب؛ فتطّورت آليات الّتعليم بصورة 

سريعة جّدان ُمستغّلةن تطوُّر الّتكنولوجيا، فازدادت إنتاجّية الّتعليم، كأصبح أكثر ُمتعة، 
كازداد تفاُعل الطّالب، كتوّفرت لو الُقدرة على اإلبداع بشكل أكرب، فأصحبت 

ُمؤّسسات الّتعليم بنوعيها اغبكومّي كاػباّص تّتجو إلهباد كتوفَت الوسائل الفّعالة اليت 
كتشمل كسائل الّتعليم اغبديث . ُتساعد الطّالب على التعلُّم بشكل أكثر ليونة

اغباسَب اآلٕب، كاألقراَص التعليمّية اؼبضغوطة، كاإلنًتنت كبحر معلوماٌّب ككسيلة 
 .ككسائل اإلعالـ السمعّية كالبصريّةتعليمّية عظيمة، 

 
 برنامج أدوبي فالش: المبحث الخامس

التعريف من أدوبي فالش : المطلب األول 
أدكيب فالش ىو برنامج مصمم من قبل أدكيب كبرنامج تطبيق معيار أداة 

التأليف اؼبهنية اؼبستخدمة ُب إنشاء الرسـو اؼبتحركة كالصور النقطية مثَتة جدا لالىتماـ 
ًب تصميم فالش مع القدرة على إنشاء الرسـو  .لبناء موقع إلكًتك٘ب تفاعلي كديناميكي

اؼبتحركة ثنائية األبعاد اليت يبكن االعتماد عليها كخفيفة الوزف حبيث يتم استخداـ على 
 .نطاؽ كاسع أف فالش لبناء كتسليم تأثَتات اغبركة على اؼبوقع، السيديهات كغَتىا

باإلضافة إٔب ذلك، يبكن أيضا أف تستخدـ ىذا التطبيق ػبلق الشعارات اؼبتحركة، 
فيلم، لعبة، عبعل اؼبالحة ُب اؼبوقع، كأزرار الرسـو اؼبتحركة، الفتات، كالقوائم التفاعلية، 
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كحقوؿ التفاعلية النموذج، البطاقات اإللكًتكنية، شاشات كتصنيع تطبيقات الويب 
 .األخرل

أدكيب فالش إظبو سابقا ماكرك ميديا فالش ىي كاحدة من اؼبنتجات الرائدة 
كيستخدـ أدكيب فالش إلنشاء ناقل الصور . َب ؾباؿ برامج الكمبوتَت أدكيب سيستمز

اؼبلفات اليت ٍب إنشاؤىا بواسطة ىذا الربنامج وبتوم على ملف . كالصور اؼبتحركة
فرنك سويسرم، كيبكن أف تقـو َب مستعرض كيب الذم ًب  تركيبها مع . التمديد

فالش يستخدـ لغة برؾبة تدعى أكشن اليت ظهرت للمرة األكٔب . مشغل أدكيب فالش
ماكرك ميديا ديركتور : كىناؾ انواع من ماكرك ميديا فالش كىي. َب فالش

(macromedia director ) ماكرك ميديا ديركتور ىو خردكات تألف من ماكركميديا ك
، كماكرك ميديا كيستخدـ اإلخراجية َب صنع األفالـ عادة. االف ىو بعض من أدكب

 ماكركميديا درٙب كيفر ىو برنامج اؼبستخدـ (macromedia dreamweaver)درٙب كيفَت 
، كماكركميديا فرم ىند مع مطورين اؼبواقع ألف اؼبالمح اجملذبة كسهل َب استخدامو

(makromedia free hand) ماكرك ميديا فرم ىند ىو تطبيقات من اغباسوب لصنع 
كىذا التطبيقات اؼبركنة، كيستخدـ فرم ىند عبعل زبطيطات، . الرسـو البيانية قياسُت 

 إحدل من ىذا 8كماكرك ميديا فالش . كصنع كتصحيح الرسـو البيانية لطبع كمواقع
 .االنواع

أدكيب فالش ىو برنامج مصمم من قبل أدكيب كبرامج التطبيقات اؼبهنية ألدة 
التأليف القياسية اؼبستخدمة إلنشاء الرسـو اؼبتحركة كالصور النقطية اليت ىي جذابية 

ًب تصميم فالش . جدا ألعراض تطوير اؼبواقع على شبكة اإلنًتنت، التفاعلية كاغبيوية
مع القدرة على إنشاء الرسـو اؼبتحرمة ثنائية األبعاد الىت يبكن االعتماد عليها كخفيفة 
الوزف حبيث يتم استخداـ على نطاؽ كاسع فالش لبناء كتعزيز الرسـو اؼبتحركة، فيلم، 

لعبة، فبا هبعل التصفح على اؼبواقع، كأزرار متحركة، الفتات، كالقوائم، كحقوؿ النموذج 
 . التفاعلية كالربيد بطاقات، شاشات، كجعل تطبيقات الويب األخرل
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َب فالش كىناؾ تقنيات إلنشاء الرسـو اؼبتحركة، صبيع النصوص عمل، 
. كاؼبرشحات، زبفيف العرؼ، كيبكن أف تشمل شريط فيديو كامل مع مرافق تشغيل

اؼبزايا اليت سبتلكها ىذه النشرة ىو كاف قادرا على اف يكوف قليال جيدة من التعليمات 
الربؾبية الربؾبة اليت تدير نفسها لتعيُت الرسـو اؼبتحركة فيو أك يستخدـ لالتصاؿ مع 

قاعدة بيانات هنج ، يبكن تعاكنات مع شبكة االنًتنت، ألنو وبتوم  برامج أخرل مثل
 . تلك اؼبزيا آخر ملف اإلخراج مغَتة اغبجم

 
مجاالت استخدام برنامج أدوبي فالش  : المطلب الثاني

مكن استخداـ ىذا الربامج َب اجملالت اؼبتنوعة، ألف ىذا الربامج يتكوف من 
أنواع الربامج مثال َب التصوير  ٍب جعل تلك الصورة متحركة، كيبكن أيضا صنع اؼبوقع، 

كل تلك العمليات . كَب ترتيب الفلم، كالتعريض كما َب بوكير بوينت، كىلم جر
 .باستخداـ برامج فالش

 
المزية من أدوبي فالش  : المطلب الثالث 

 يبلك قدرة النتيجة األخرة اؼبلف من فالش صغَتة .1
يستورد  فالش صبيع من اؼبلف، من ملف الصورة كملف السماع حىت يكـو فالش  .2

 .جيدا
حىت يستطيع أف يسَت َب أية اغباسوب دكف executableيصنع فالش َب الشكل .3

 تثبيت قبلو
 ال يغَت اػبطوط َب اغباسوب كلو كاف ذلك اغباسوب اليبلك ذلك اػبطوط .4
 windows/macintoshيقدر فالش اف يسَت َب .5
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تعليم المهارات اللغوية  : المبحث السادس
مهارة اإلستماع : المطلب األول 
مفهوم مهارة االستماع : األول 

يعرؼ اإلستماع بأنو تركيز الشخص اؼبستمع الكالـ اؼبتحدث بغرض 
فهم مضمونو كربليلو كنقده ال ليس اؼبقصود من اإلستماع األنصات اغبديث 

 .فقط بل يتجاكز ذلك إٔب ربط الرموز بدال لتها كمدل صحة ىذه الدالالت
 أهداف تعليم االستماع: الثاني 

تنمية قدرة : لعل من أىم ما هندؼ إليو من تدريس االستماع مايلي 
اؼبتعلم على اإلنصات كاالنتباه ؼبا يستمع إليو، غرس االذباىات اؼبوجبة لدل 

اؼبتعلم كبو االستماع باعتباره أحد أىم فنوف اللغة، تنمية قدرة اؼبتعلم على 
متابعة مادة االستماع، تنمية قدرة اؼبتعلم على استنتاج األفكار الرئيسة ُب مادة 
االستماع كالتمييز بينها كبُت األفكار الفرعية، غرس آداب االستماع ألحاديث 

اآلخرين كاحًتاـ كجهة نظرىم كاالىتماـ هبا من قبل اؼبتعلمُت، تنمية قدرة 
اؼبتعلم على التحصيل من اؼبادة اؼبسموعة، تنمية قدرة اؼبتعلم على التذكؽ من 
خالؿ االستماع، تنمية قدرة اؼبتعلم على التبؤ دبا سَتد ُب مادة االستماع من 

أفكار كأحداث، تنمية قدرة اؼبتعلم على استباط اؼبعا٘ب الكامنة كراء مادة 
االستماع كاستنتاج اؼبتضمن فيها، تدريب اؼبتعلم على ربديد مظاىر التشابو 
كاالختالؼ ُب األصوات اليت يستمع إليها، تنمية قدرة اؼبتعلم على تصنيف 

اغبقائق كاألفكار الواردة ُب اؼبادة اؼبسموعة كاؼبقارنة بينها، كالعثور على 
العالقات اؼبعنوية بُت الكلمات كاغبقائق كاألفكار، تدريب اؼبتعلم على تقوٙب 

 .اؼبادة اؼبسوعة كاغبكم عليها

                                                           

: دار االعتصاـ) أسس وإعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربيةعبد اغبميد عبد اهلل كناصر عبد اهلل الغأب،  
 .51، (جامعة اؼبلك سعود كجامعة طنطا، بال سنة

. 32، (2011جامعة مولنا مالك إبراىيم، : ماالنج) لتعليم المهارات اللغوية لغير الناطقين بها نورىادم،  
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 تنمية مهارة االستماع: الثالث 
 :يبكن تنمية مهارة االستماع لدل الفرد بالعديد من الطرؽ كالوسائل منها

االنتباه؛ حيث يعمل الفرد على تركيز انتباىو لسماع ما يُػَبّث من رسائل  .1
كمعلومات، كتفسَتىا تفسَتان كاضحان، كمن ٍب ربديد ما يًتتب عليها من 

 .سلوٍؾ أك فعٍل يصدر من الشخص
زبلُّص الفرد من كل األمور كاألشياء اليت تعمل على زيادة عامل التشتت  .2

لديو، سواء أكانت ىذه اؼبشتتات شعورية، أـ غَت شعورية، كاالستماع 
بعنايٍة كاىتماـ للمتحدث، فاؼبستمع اعبيد يُدرؾ أنبية استماعِو الفّعاؿ، 
كيُدرؾ أيضان مدل تأثَت كل من اؼبتاعب اعبسدية كالنفسية على درجة 

 .االستماع كما يُبٌت عليها
التدريس الفعاؿ الذم يعمل على زيادة الوعي لدل الفرد، كُيساعده ُب  .3

 .معرفة أساليب توجيو االنتباه، كالبعد عن عوامل التشتت الذىٍت كذبنُّبها
االستفادة من اػبربات السابقة ُب ىذا اؼبوضوع للوصوؿ إٔب الفهم  .4

 .الصحيح كالتفسَت اؼبناسب
تكوين كتنمية مهارة االستماع النقدم كالذم يأٌب بالتدريب؛ حيُث يتّم  .5

ّتبعة للدعاية، كاألىداؼ اليت 
ُ
اكتشاؼ األمور اؼبتناقضة، كاألساليب اؼب

 .يسعى اؼبتحدث للوصوؿ إليها
التدرب اعبيد على تفسَت الكلمات كبياف معانيها كفهمها فهمان صحيحان  .6

من خالؿ السياؽ، فقد ال يستطيع اإلنساف االستعانة بوسائل أخرل أثناء 
 .االستماع ليتّم الفهم بالصورة الصحيحة

عدـ استباؽ األمور؛ كأف وبكم اؼبستمع على اؼبتحّدث قبل ظباعو، فهذا  .7
 .األمر يُعيق عملية االستماع اعبيد

 

                                                           

 ./https://mawdoo3.com (كيفية تنمية مهارة االستماع)االء جرار،  
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أساليب تعليم مهارة اإلستماع : الرابع 
كعلى اؼبعلم أف ىبتار من . ىناؾ عدة أساليب لتدريس مادة فهم اؼبسموع

كمن األساليب . األساليب مايوافق معطيات اؼبوقف التعليمي، كمستول طالبة
الشائعة ُب تدريب الطالب على فهم ما يسمعوف، األسلوب الذم يتكوف من 

: اػبطوات التالية 
ُب اػبطوة األكٔب هبعل اؼبعلم الطالب يستمعوف إٔب النص اؼبسموع بقصد  .1

كاؼبعلم حر ُب أف يقدـ ىذه اؼبادة عن . تكوين فكرة عامة عن ؿبتول النص
أك عن طريق جهاز التسجيل الصوٌب،  (صوت اؼبعلم)طريق الصوت اغبي 

كعلينا أف نعرؼ أف لكل من ىذين االسلوبُت مزايا كعيوب فإذا قدـ اؼبعلم 
اؼبادة بصةتو ىو فإنو يساعد الطالب على االستفادة من اللغة اؼبصاحبو، 

كلكن ال يستطيع أف يضمن ؽبم صحةاؼبسار النغمي للمادة، كىذا ىو 
الشيء الذم ينجح فيو اؼبسجل، كلكنو ُب الوقت ذاتو وبـر الطالب من 

 .االستفادة من اللغة اؼبصاحبة
أما ُب اػبطوة الثانية فيستمع الطالب إٔب النص اؼبسموع ؾبزأ ُب صورة  .2

كتعقب كل جزء ؾبموعة من أسئلة اإلستيعاب يهدؼ تعميق  (مسامع)
 .فهم الطالب للمادة اليت يستمعوف إليها

كُب ىذه اػبطوة يستمع الطالب مرة ثالثة إٔب النص، كأداء التدريبات  .3
كاؽبدؼ من ىذه اػبطوة ىو التثبت . اللغوية اؼبصاحبة لنص فهم اؼبسموع
 .من إدراؾ الطالب كفهمهم للمادة

كعلى اؼبعلم ألف يعمل على تقليل عدد ىذه اػبطوات كلما تقدـ طالبو  .4
ُب تعلمهم للغة اؽبدؼ إٔب أف يصل إٔب مرحلة االستماع إٔب النص مرة 

 .كاحدة كىذا ما وبدث ُب أحواؿ االتصاؿ اللغوم َب اؼبواقف اغبياتية

                                                           

الدار العاؼبية : اعبيزة )الوسائل-األساليب-الطرق: تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ، عمر الصديق عبد اهلل  
. 73ص، (2008، للنشر كالتوزيع
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 مهارة الكالم : المطلب الثاني 
مفهوم الكالم :   األول 

كتعليم ىذه اؼبهارة يأتى بعد معرفة الطالب أصوات اللغة العربية كمعرفة 
اؼبهارات الالزمة َب اؼبستمع اعبيد السالف . التمييز بُت األصوات اؼبختلفة

ذكرىا ال أف تعليمها يأتى بعد ألفة الدراس األصوات اللغة عن طريق 
إف اإلستماع ىو اؼبهارة األكٔب لتعليم اللغة، كلكى : اإلستماع كمن ٍب قيل 

نعرؼ أنو أجاد ىذه اؼبهارة اإلستماع ال بد أف يعرب عنها بالنطق كاغبديث كمن 
 .ٍب فإف اغبديث بعد اؼبهارة الثانية لتعليم اللغة

أهداف مهارة الكالم :   الثاني 
ؼبهارة الكالـ أىداؼ عامة على مستوم الربنامج التعليمي اؼبعُت، كما 
ؽبا أىداؼ خاصة ترتبط عادة باغبصة الدراسية، كلكل  نوع من ىذين النوعُت 

صياغة لغوية زبتلف عن األخرل كعلى اؼبعلم كىو يصوغ أىدافو عند تعليم 
كفيما يلى األىداؼ . ـبارة الكالـ أف يبيز ُب الصياغة بُت ىذه األىداؼ

 :العامة ؼبهارة الكالـ كما يشَت بذلك كثَت من علماء اللغة التطبيقُت
 . نطق األصوات نطقا صحيحا .1
 .التمييز عند النطق بُت األصوات اؼبتشاهبة سبييزا كاضحا .2
 .التمييز عند النطق بُت اغبركات القصَتة كبُت اغبركات الطويلة .3
 .تأدية أنواع النرب كالتنغيم بطريقة مقبولة من متحثىت العربية .4
 .نطق األصوات اؼبتجاكزة نطقا صحيحا .5
 .التعبَت عن االفكار كاستخداـ الصيغ النحوية اؼبناسبة .6
 .استخداـ التعبَتات اؼبناسبة للمواقف اؼبختلفة .7

                                                           

 .53  ص،(2011جامعة مولنا مالك إبراىيم، : ماالنج) لتعليم المهارات اللغوية لغير الناطقين بهانورىادم،   
. 77ص ...،الوسائل-األساليب-الطرق: تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ، عمر الصديق عبد اهلل  
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استخداـ عبارات اجملاملة كالتحية استخداما سليما ُب ضوء فهمو للثقافة  .8
 .العربية

 .استخداـ النظم الصحيح لًتاكيب الكلمة العربية عند الكالـ .9
التعبَت كاغبديث عند توافر ثركة لغوية سبكنة من االاختبار الدقيق  .10

 . للكلمة
 .ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسو اؼبستمع .11
التحدث بشكل متصل كمًتابط لفًتات زمنية مقبولة فبا ينىبء عن ثقتو  .12

 ... بالنفس كقدرتو على مواجهة اآلخرين، اْب
 

مهارة القراءة : المطلب الثالث 
 مفهوم القراءة:   األول 

تعليم القراءة يكوف بعد تعليم مهارة اإلستماع كالكالـ كالشك أف 
القدرة على قراءة اللغة األجنبية ىى أىم أىداؼ تعليم اللغات َب العآب العرىب، 
حيث لن تتاح فرصة لإلستماع أك الكالـ إال للنزر اليسَت، أما الغالبية العظمى 
من اؼبتعلمُت فإف مهارة القراءة ضركرية لقراءة اؼبراجع كالكتب العلمية كاإلطالع 

ككذلك يكوف نفس اؽبدؼ . على الًتاث الفكرل كاغبضارم للعآب اػبارجى
 .للناطقُت بغَت اللغة العربية

أهداف القراءة :  الثاني  
ؼبهاراة القراءة أىداؼ عامة على مستول اؼبقرر الدراسي كما أف ؽبا 

أىدافا خاصة على مستول الدرس اليومي، كلكل نوع من ىذين اؽبدفُت 
صياغة لغوية خاصة، كفيما يلي قائمة باألىداؼ العامة ؼبهارة القراءة كما 

 :أكردىا رشدم كلناقة 

                                                           

  . 58اؼبرجع نفسو، ص   
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أف يتمكن الطالب من ربط الرموز اؼبكتوبة باألصوات اليت تعرب عنها ُب  .1
 .اللغة العربية

 .أف يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية ينطق صحيح .2
أف يتمكن من استنتاج اؼبعٌت العاـ مباشرة من الصفحة اؼبطبوعة كإدراؾ  .3

 .تغَت اؼبعٌت بتغَت الًتاكيب
أف يتعرؼ معا٘ب اؼبفردات من معا٘ب السياؽ، كالفرؽ بُت مفردات اغبديث  .4

 .كمفردات الكتابة
 .أف يفهو اؼبعا٘ب اعبمل ُب الفقرات كإدراؾ عالقات اؼبعٌت اليت تربط بينها .5
 .أف يقرأ يفهم كطالقة دكف أف تعوؽ ذلك قواعد اللغة كصرفها .6
أف يفهم األفكار اعبزئية كالتفاصيل كأف يدرؾ العالقات اؼبكونة للفكرة  .7

 .الرئيسية
 .أف يتعرؼ عالمات الًتقيم ككظيفة كل منها .8
 .اف يقرأ بطاقة دكف االستعانة باؼبعاجم اك قوائم مفردات مًتصبة إٔب اللغتُت .9

أف يقرا قراءة كاسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إٔب قراءة األدب كالتاريخ  .10
كالعلـو كاألحداث اعبارية مع إدراؾ األحداث ةربديد النتائج كربليل اؼبعا٘ب 

 .كنقدىا كربط القراءة الواسعة بالثقافة العربية كاإلسالمية
المراحل القرائية  : الثالث 

إف القراءة اؼبكثفة اليت تتم ُب غرفة الصف سبر ُب ثالث مراحل  
ُب ىذه اؼبرحلة يعرض اؼبعلم اؼبفردات اغبديدة كالًتاكيب . ما قبل القراءة .1

 .كيكوف ىذا دبثابة سبهيد للمرحلة القراءة ذاهتا. اعبديدة عرضا كافيا

                                                           

للنشر  الدار العاؼبية: اعبزيرة) الطرق، األساليب، الوسائل: تعليم اللغة العربية لناطقين بغيرهاعمرالصديق عبد اهلل،  
.  98ص ، (2008كالتوزيع، 
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بعد أف يتعرؼ الطالب على اؼبفردات اعبديدة كالًتاكب . القراءة الصامتة .2
اعبديدة ُب حدة قرائية ما، يطلب منهم اؼبعلم أف يقرؤكا الوحدة قراءة 

 .صامتة يقصد االستيعاب
بعد أف يتم الطالب القراءة الصامتة، تأٌب اؼبرحلة الثالثة اليت . ما بعد القراءة .3

تشمل أسئلة االستيعاب كاإلجابات عليها، كما تشمل القراءة النموذجية 
 .اليت يقدمها اؼبعلم كالقراءة اعبهرية اليت يقـو هبا الطالب

 
 مهارة الكتابة : المطلب الرابع 

تعريف الكتابة بأهنا رسم اغبركؼ خبط كاضح ال ليس فيو كال ارتباب مع 
مراعات النهج السليم للكلمات كفق قواعد الكتابة العربية اؼبتفق عليها لدل أىلها 

كتعد مهارة الكتابة من اؼبهارات . حبيث تعطى َب النهاية معٌت مفيدا كداللة معينة
اللغوية اؼبراكبة حيث تتطلب أكثر من حاسة للعلم فيها فاليد زبط كالعُت تتابع كالعقل 
يراقب كينظم كمن أجل ىذا التعقيد كالًتكيب أتى تعليم الكتابة َب هناية تعليم اؼبهارات 

اللغوية، ليس إقالؿ من أنبيتها كلكن ألهنا مهارة ال يبكن السيطرة عليها إال بعد أف 
يستمع الدراس اللغة كيألف أصواهتا، ٍب وباكيها نطقا كحديثا ٍب يعرؼ رموزىا َب 

 .القراءة كأخَتا يكتبها
 

 الدراسات السابقة
نطالقا من البحوث القديبة الىت تبحث فيها تطوير الوسيلة التعليمية القائمة على ا

 :، أف ىناؾ كثَتا من اإلنتاج العلمى، منها "أدكيب فالش"الربنامج 

                                                           

، : الرياض) أساليب تدريس اللغة العربية، ؿبمود علي اػبوٕب  .  120ص، (1982دار العلـو
. 64ص ، ...الطرق، األساليب، الوسائل: تعليم اللغة العربية لناطقين بغيرهاعمرالصديق عبد اهلل،   
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استخداـ برنامج ماكرك ميديا فالش َب تنمية مهارة ) 11720064ابن خليل،  .1
بالتطبيق على مدرسة اإلصالح الدين اؼبتوسطة اإلسالمية كديرم لومبوؾ )القراءة 
  .(الغربية

يهدؼ ىذا البحث إٔب التعرؼ على استخداـ برنامج ماكرك ميديا فالش 
كاستخداـ ىذا البحث اؼبنهج التجرييب . لتنمية مهارة القراءة َب تعليم اللغة العربية

كقاـ . حيث اختار الباحث تصميم االختبار القبلي كالبعدم باجملموعة الواحدة
كمن أىم .  طالبا كطالبة24على عينة البحث  (التجربة)الباحث بالتعليم التطبيقي 

كاستنادا إٔب اختبار البياف اإلحصائى اؼبنتاِب  النتائج الىت توصل إليها البحث ما يلي
ؿبتول )احملصولة من اإلختبارين القبلى كالبعدم َب مهارة فهم اؼبعلومات التفصيلية 

 كجود فركؽ نتيجة إحصائية َب مهارة فهم 0(t test)عن طريق اختبار ت  (النص
اؼبقركء لدل التالميذ قبل استخداـ برنامج ماكرك ميديا فالش لتنمية مهارة القراءة 

كبالنظر إٔب متوسط النتائج من االختبار البعدم بُت اؼبهارتُت أف مهارة . العربية
  .الطلبة َب فهم اؼبعلومات التفصيلية أحسن من مهارهتم َب فهم األفكار الرئيسية

اف ابن خليل ىنا ىبصص حبثو َب استخداـ الربنامج ماكرك ميديا لًتقية مهارة 
القراءة، ك استخداـ ىذا البحث اؼبنهج التجرييب، ك نتائج البحث ىنا يعٌت اف 

كىذا البحث . الربنامج ماكرك ميديا فعالية َب ترقية مهارة القراءة عند الطالب
متفرقة بالبحث الذم سيعمل الباحثة ىنا، ألف تستخدـ الباحثة ىنا البحث 

   .اؼبؤسسة على برنامج أدكىب فالش التعليمية كادكالتطوير، ستطور الباحثة ىنا آب
باستخداـ ماكرك ميديا " بقالة اؼبفردة"تطوير لعبة  (12720028 )خَت النعمة  .2

 فالش لًتقية استعاب اؼبفردات العربية للمرحلة االبتدائية
يهدؼ ىذا البحث لتطوير اللعبة كوسيلة التعليمية كؼبعرفة ىذه اللعبة َب تعليم 

استخدمت الباحثة : اؼبفردات العربية للتالميذ َب الفصل اػبامس باؼبدرسة االبتدائية

                                                           

بالتطبيق على مدرسة اإلصالح الدين ) استخدام برنامج ماكرو ميديا فالش فى تنمية مهارة القراءةابن خليل،  
 (.2013اؼبتوسطة اإلسالمية كديرم لومبوؾ الغربية، قسم تعليم اللغة العربية 
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 Research and)َب ىذا البحث اؼبدخل الكيفي الكمي كاؼبنهج التطويرم 

Development) . كاألدكات اؼبستخدمة َب صبع البيانات ىي اؼبقابلة كاإلستبانة
 .كاالختبار

بقالة "أف عملية تطوير اللعبة : أما نتائج ىذا البحث فيمكن تتخلص فيما يأٌب
بقالة "تطوير اللعبة  (2الدراسة اؼبيدانية،  (1: ربتاج إٔب اػبطوات التالية" اؼبفردات
ذبربة  (6ذبربة الصالحية،  (5ربسُت اإلنتاج،  (4تصديق اإلنتاج،  (3، "اؼبفردات

( 1: ىي كما يلي" بقالة اؼبفردات"مواصفات اللعبة . إنتاج النهائي (7اؼبيدانية، 
تتكوف من تدريبُت، تدريب األكؿ ىو حفظ اؼبفردات كتدريب الثا٘ب ىو ترتيب 

يأٌب بثالثة موضوعات ىي َب اؼبدرسة كَب اؼبكتبة  (2الكلمة لتكوف صبلة مفيدة، 
نتيجة . أف استخداـ اللعبة اؼبطورة فعالية لتعليم اؼبفردات العربية. كَب اؼبقصف

من اػببَت َب ؾباؿ تعليم  % 82،5االستبانة من اػبرباء ؽبذا اإلنتاج التطويرم ىي 
االستبانة التالميذ . من اػببَت َب ؾباؿ الوسيلة التعليميىة % 77،5اللغة العربية ك

كَب اؼبدرسة مفتاح العلـو  % 86َب اؼبدرسة إنساف أمانة اإلبتدائية ماالنج 
   %.95،6االبتدائية اإلسالمية باتو 

ؤلف اللعبة للمفردات كمن ىذا البحث يدؿ إٔب اف اللعبة تخَت النعمة ىنا 
كاستخداـ . بربنامج ماكرك ميديا ىنا فعالية لًتقية استيعاب اؼبفردات عند الطالب

 كىذا البحث متفرقة بالبحث الذم سيعمل. البحث ىنا من البحث كالتطوير
 

 

 

 

 

 

                                                           

باستخدام ماكرو ميديا فالش لترقية استعاب المفردات العربية للمرحلة " بقالة المفردة"تطوير لعبة خَت النعمة ،   
 .2014، قسم تعليم اللغة العربية، االبتدائية
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 الباب الثالث

 منهجية البحث 

 
 منهج البحث . أ

صممت الباحثة ىذه الرسالة باستخداـ منهج البحث التطويرم الذل تقدمم 
ىذه الطريقة مستخدمة للحصوؿ على نتائج   (Barg and Gall)سوغيونو ـ برغ كغاؿ 

معينة كذبربة فعالة كىو عملية أك خطوات لتطور النتائج اعبديدة أك اسباـ النتائج 
 فالبحث على ىذه النوع ؿبتاج ليحلل االحتياجات كىبترب فعالية اإلنتاج .اؼبوجودة

 وبتوم ىذا البحث على نتيجة  .اؼبخصوص حىت يبكن اجملتمع اإلنتفاع هبذا اإلنتاج
الدراسة اؼبتعلقة باالنتاج الذل يراد تطويره، كتطوير االتاج اؼبؤسس على الدراسة 

اؼبيدانية، كاالختبار ُب اؼبكاـ الذل أرادت الباحثة تنفيذ ىذا البحث، كالتنقيح إلصالح  
 .العيوب اؼبوجودة عند اإلختبار

كاستخدمت ىذه الرسالة مدخل الكيفي الكمي كنوع ىذه الرسالة ىو حبث 
استخداـ ىذا اؼبدخل لوصف تطوير كسيلة . (Research and Development)تطويرم 

تعليم اؼبهارات اللغوية مؤسسة على برنامج أدكيب فالش َب اؼبدرسة العالية االسالمية 
كجبانب ذلك استخدمت الباحثة اؼبدخل الكيفي ؼبعرفة فعالية .  مادييوف2اغبكومية 

 .كسيلة التعليم اؼبطورة من حيث اقًتاحات خبَت اؼبادة كخبَت الوسيلة
فقصارل القوؿ أرادت الباحثة ُب ىذا البحث أف تطّور الوسيلة التعليمية 

مؤسسة على برنامج أدكيب فالش عند طلبة الصف العاشر دبدرسة العالية االسالمية 
 . مادييوف لتعليم اؼبهارات اللغوية2اغبكومية 
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 Nana Syaodikh Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan  :cet 5, (Bandung   (طرق البحث التربوي)

PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 164. 
36 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet. XI ( طرق البحث الكمى والبحث
(النوعى، والبحث التطويري  (Bandung: Alfabeta 2013), 297. 
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 مجتمع البحث وعينته  . ب
لة ىم طلبة الفصل العاشر من اؼبدرسة الثانوية االسالمية ؾبتمع ىذه الرسا

كأما عينتو يتكوف من الصف العاشر .  طالبا372اغبكومية مادييوف اليت بلغ عددىم 
 Random Cluster). فاختياره بطريقة معاينة مساحة عشوائية.  طالبا158كبلغ عددىم 

Sampling)  
 

 أدوات جمع البيانات . ج
احتاج أدكات صبع البيانات غبصوؿ على البيانات الصحيحة كفبكن مسؤكلية 

 :ككاف أساليبو فبا يلي . عاؼبية
   المقابلة .1

 إلجراء دراسة ةدت الباحثامع البيانات إذا أرِب ة كأسلوب اؼبقابلتستخدـا
 أف ادترأ ة الباحثتأكلية للعثور على اؼبشاكل اليت يتعُت دراستها، كأيضا إذا كاف

كتنقسم  .كُتترتعرؼ األشياء من اؼبستطلعُت أعمق كقليال أك عدد قليل من اؼبش
كاستخدمت . طريقة اؼبقابلة أب قسمُت نبا اؼبقابلة الًتكيبية كاؼبقابلة غَت الًتكيبية

الباحثة طريقة اؼبقابلة غَت الًتكيبية ىو الباحث ٓب يستخدـ اإلرشادات اؼبقابلة اليت 
  .ًب ترتيبها بشكل منهجى عبمع البيانات

إجراء اؼبقابلة ُب ىذا البحث مع مدرسة اللغة العربية كذلك الستخالص آرائهم 
حوؿ مشكالهتم ُب تعليم اللغة العربية كمدل احتياجهن إٔب كطوير الوسيلة 

 اؼبؤسسة على اؼبهارات اللغويةكالوقوؼ على نتائج تطوير كسيلة تعليم . التعليمية
. برنامج أدكيب فالش فنموذجها اؼبقابلة شبو اؼبنظمة
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (  .194 ,(Bandung: Alfabeta, 2006) ( البحث التربويطرق

38
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet. XI ( طرق البحث الكمى والبحث

(النوعى، والبحث التطويري …, 140. 
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  المالحظة .2
طريقة اؼبالحظة ىي طريقة البحث باؼبالحظة على موضوع البحث  مالحظة 

  .باؼبشاركة أك بدكف اؼبشاركة
استخدمت الباحثة طريقة اؼبالحظة بدكف مشاركة الكتساب البيانات اغبقيقة 

كاستخدمها اساسا عبمع البيانات عن  أحواؿ الفصل . كالشميلة من بيانات اؼبيداف
إما الطلبة كاؼبدرس كعملية التعلم بالوسيلة التعليمية فيها كذلك الوقوؼ على 

كمشكالهتم الىت أصبحت نقطة االنطالؽ ُب  (اؼبدرسة كاؼبدرسة كالطلبة)إمكانياهتم 
. ىذه الدراسة

 
 االستبيان .3

يعترب االستيباف أك االستقصاء أداة مالئمة للحصوؿ على معلومات كبيانات 
كحقائق مرتبطة بواقع معُت، كيقدـ االستبياف بشكل عدد من االسئلة يطلب 

 .االجابة عنها من قبل عدد من االفراد اؼبعنيُت دبوضوع االستبياف
من التعريف اؼبذكور تفهم الباحثة بأنو عملية معرفة أحواؿ الطلبة قبل استخداـ 

مثال ُب ؾباؿ رغبة . الوسيلة اؼبطورة كبعد استخدامها ىذه تدخل إٔب أم اجملالت
. الطالب ُب تعليم اللغة العربية كألسئلة تتعلق بعملية التعلم كإجابية اإلنتاج اؼبتطور

فاالستبياف اؼبغلقة . كاستخدـ ىذه الرسالة نوع االستبياف اؼبغلقة كاؼبفتوحة
الكتساب التقوٙب الكمية كأما االستبياف اؼبفتوحة الكتساب التقوٙب الكيفية إما من 

 .اػببَت أك اؼبدرس أك عينة البحث
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S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan (  .158 ,(Jakarta: Rineka Cipta, 1997) ( البحث التربويطرق
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 Nana Syaodikh Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan  :cet 5, (Bandung   (طرق البحث التربوي)
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مقايس ليكرت . (Likert)كُب ىذه االستبانة استخدمت الباحثة مقايس ليكرت 
كُب كل . ىي أسلوب لقياس السلوكيات كالتفضيالت مستعمل ُب االختبار النفسية

 تيتخدـ ىذه اؼبقايس باالستبانات ُب ؾباؿ .بنود ينقسم إٔب طبسة مقاييس
. يعتمد اؼبقايس على دليل درجة الواقعة أك اإلعًتاض على صيغة ما. اإلحصاءات

:   كالدرجة مستخدمة ُب االستبانة ىي 
 3,1الجدول 

الدرجة المستخدمة في االستبانة 
صفة درجة 

موافق جّدا /جّيد جّدا 5
موافق /جّيد 4
موافق إٔب حّد ما /مقبوؿ 3
غَت موافق /ناقص 2
غَت موافق جدا /راسب 1

 
: كؼبعرفة صحة االنتاج البد للباحثة أف تبدؽبا إٔب البينات الكمية بالرموز التالية 

 
 

  :البيان  
P  = اؼبئوية الصالحية

XiΣ  = ؾبموعة القيمة احملصولة
X Σ = ؾبموعة األسئلة ضرب على قيمة األعلى

 
: ٍب تعُت صفة نتيجة االستبانة باؼبعيار التإب   

                                                           

 . اؼبرجع نفسو 
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 3,2                        الجدول 
   معيار تحصيل االستبانة 

 التقدير الفئات المئوية الرقم
 موافق جّدا/جّيد جّدا 100% - 81% 5
 موافق/جّيد 80% - 61% 4
 موافق إٔب حّد ما/مقبوؿ 60% - 41% 3
 غَت موافق/ناقص 40% - 21% 2
 غَت موافق جدا/راسب 20% - 0% 1

 
إتضح من خالؿ أساليب صبع البيانات أف أنواع البيانات الىت احتاجت إليها 

كقد أخذت الباحثة . الباحثة جاءت على شكل البيانات الكمية كالبيانات الكيفية
: البيانات الكمية من اؼبصادر اآلتية 

بيانات من خبَت اؼبادة كخبَت الوسيلة التعليمية حوؿ صالحية الوسيلة التعليمية ( أ
لتعليم اللغة العربية للصف العاشر دبدرسة ثانوية حكومية اسالمية مدييوف حيث 

 .مضموهنا كلغتها كتطويرىا
بيانات من الطلبة كاؼبدرسات حوؿ مناسبة الوسيلة التعليمية كمالءمتها للمهارات ( ب

 .اللغوية لطلبة الصف العاشر
.  بيانات حوؿ فعالية الوسيلة التعليمية الىت جاءت من االختبار القبلى كالبعدم( ج

أما البيانات الكيفية فقد ًب اغبصوؿ عليها من مدخالت كاؼبالحظات الىت 
. حصلت عليها من خالؿ اؼبقابلة كاغبوار مع اػبرباء كاؼبدرسات كالطلبة

 
 (Test)االختبارات  .4

 (أسئلة شفوية اك كتابية أك صور أك رسـو)االختبار ىو ؾبموعة من اؼبثَتات 
أعدت لتقيس بطريقة كمية أك كيفية سلوكا ما، كاالختبار يعطي درجة ما، أك قيمة 
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ما، أكرتبة ما، للمخصوص، كيبكن أف يكوف االختبار ؾبموعة من االسئلة أك 
 .جهازا معّينا

فاستخدمها ُب ىذا البحث لعيارة فعالية اإلنتاج بالبيانات الكمية من نتائج 
كيهدؼ تصميم األختبارات إٔب اغبصوؿ على البيانات عن . تعليم الطالب

كفاءات الطلبة كاستيعاهبم َب فهم اؼبهارات اللغوية من درس اللغة العربية خالؿ 
دراسهم كالكشف عن رغبتهم ُب تعليم اللغة العربية بعد استخدامهن الوسيلة 

 .التعليمية اؼبطورة
يستخدـ ىذا االختبار . فطريقتو دبقارنة االختبار القبلي كاالختبار البعدم

. للوقوؼ على اؼبقارنة بُت نتائج الطلبة ُب فهم اؼبهارات اللغوية قبل استخداـ
االختبار القبلي يعٍت االختبار تقدـ قبل . برنامج أدكيب فالش كبعد استخدامها

استخداـ برنامج أدكيب فالش كاالختبار البعدم يعٍت اختبار تقدـ بعد استخداـ 
 .برنامج أدكيب فالش

 :أما معيار نتيجة الطلبة َب االختبار كما اعبدكؿ اآلٌب
 3,3الجدول 

معيار نتيجة الطلبة 
التقدير التتيجة رقم 
فبتاز  96-100 1
جّيد جّدا  76-95 2
جّيد  66-75 3
مقبوؿ  55-65 4
ضعيف  54-10 5

                                                           

القاىرة، دار النهضة العربية )،مناهج البحث في التربية وعلم النفس جابر عبد اغبامد جابر كأضبد خَتم كاظم،  
 .189: ص (ـ1978

44
 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (  Jakarta: Raja Grafindo) (مقدمة في التقييم التربوي
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 الوثائق  .5
يقصد بالوثيقة َب ىذا البحث ىو الواثائق أك الصور أك اؽبواش اؼبدكنة َب 

   .الكتاب أـ غَت اؼبدكنة
كقد استعملت الوثائق اؼبكتوبة َب ىذا البحث ؼبعرفة البيانات اؼبكتوبة عن األشياء 

اؼبهمة اؼبتعلقة بإعداد برنامج أدكيب فالش ُب تعليم اللغة العربية لطلبة الصف 
الوثائق ُب ىذا البحث للوقوؼ .  مادييوف2العاشر دبدرسة عالية اسالمية حكومية 

 :على معرفة البيانات العاّمة منها 
 . مادييوف2تاريخ تأسيس مدرسة عالية اسالمية حكومية ( أ

 . مادييوف2 تركيب اؼبنظمة ؼبدرسة عالية اسالمية حكومية ( ب
 .أحواؿ اؼبعلم كاؼبوظفُت كطالب الصف العاشر( ج
 . مادييوف2الوسائل اؼبوجودة ُب مدرسة عالية اسالمية حكومية ( د

     

 مصادر البيانات  . د
لنجاح الباحثة ُب كتابة الرسالة استخدمت البيانات األساسية كىي كتاب اللغة 

كالثا٘ب البيانات الثانوم ىو . العربية للصف العاشر الثانوم ككتاب تكنولوجيا التعليم
 .  صبيع البيانات الىت كجدهتا الباحثة ُب الكتب كنتائج البحوث السابقة

 
 أسلوب تحليل البيانات . ه

ربلل الباحثة البيانات اؼبأخوذة ُب آخر عملو ؼبعرفة فعالية برنامج أدكيب فالش 
اؽبدؼ اؼبهم من ىذا التحليل ىو معرفة الفرؽ بُت نتائج الطلبة ُب . ككمالة اؽبدؼ

كاستخدمت الباحثة أسلوبُت لتحليل البيانات، . االختبار القبلي كاالختبار البعدم
: كنبا
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 التحليل الوصفي  .1
استخدمت الباحثة ىذا التحليل لتحديد صحة الوسيلة التعليمية كجذابتها 

فكما سبق ذكره اف البيانات اليت ٍب صبعها . كمالءمتها لتدريس مهارات اللغوية
فقد ًب ربليلها عن طريق ربويلها إٔب . نوعاف، نبا البيانات الكمية كالبيانات الكيفية

األرقاـ كحساب اؼبعدؿ اؼبئوم منها بطريقة معينة حىت تتمكن الباحثة من ربديد 
 :كقد ًب حساب ىذا اؼبعدؿ اؼبئوم بالصيغة التإب . جذابتها كمالئمتها

 

= اؼبعدؿ اؼبئوم 
نتيجة كل من البند اؼبختار × اإلجابات 

 100%×  ؾبموع نتائج صبيع البنود 

 
 3,4                        الجدول 

 التقدير من نتيجة قياس صدق اإلنتاج
النسبة 
المئوية 

البيان المستوي 

يبكن استخدامها ُب التدريس بدكف أم جّيد جدا  80-100%
تعديل 

يبكن استخدامها ُب التدريس بالتصحيح جّيد  75-84%
البسيط 

ربتاج إٔب التعديل كاليبكن استخدامها ُب مقبوؿ  60-74%
التدريس 

ربتاج إٔب التعديل كاليبكن استخدامها ُب ناقص  50-59%
التدريس 
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اليصلح كلو أكيبدؿ ناقص جّدا  0-49%
 

 (t-test) ت –تحليل اختبار  .2

ؼبعرفة نتائج فرضية من  (t-test) ت –استخدمت الباحثة اسلوب إختبار 
 :االختبار القبلي كالبعدم، فالصيغة اؼبستخدمة ىي 

 

t =    

                                                                    

:  البيان 
Md  = (كالبعدم اختبار القبلي)متوسطة االكبراؼ بُت االختبارين 
Xd  = اكبراؼ نتيجة كل الطلبة، كالرموز اؼبستخدمة :Md –d 

 اعبملة اؼبربعة من اكبراؼ نتيجة كل الطلبة=  
N  =عدد أفراد العينة 

d.b  = التعيُت بN-1 
 

 نموذج تطويري  . و
فاستخدمت مبوذج . مبوذج تطويرم ىو أساس لتطوير النتائج الىت حصلتها الباحثة

البحث التطويرم اإلجرائّي كالصفّي الذل اقًتح بورغ كغاؿ الذل تثّبت ىذا النموذج 
ؽبا عشرة مراحل ُب تطوير . خطوات عاّمة لتحصيل اإلنتاجكدكرات البحث التطويرم

 : فهي كمايلي. اإلنتاجات
 .االمكانية كاؼبسائل .1
 .صبع البيانات .2
 .زبطيط اإلنتاج .3
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 .تصديق اػببَت .4
 .ربسُت التخطيط .5
 .ذبرية اإلنتاج .6
 .ربسُت اإلنتاج .7
 .ُب اؼبقياس األكسع (الثانية)ذبربة اإلنتاج  .8
 .ربسُت اإلنتاج الثانية .9

 .االنتشار كاخبار اإلنتاج .10
 

 3,5                          الجدول 
نموذج التطوير عند بورغ وغال 

  
  

 
  
  

 
 

  
 

 
احتاجت الباحثة على إعداد الكاملة كاػبطوات الدقيقة لتطوير اإلنتاج، حىت يكوف 

كشكل زبطيط الوسيلة التعليمية اؼبستخدمة َب ىذا البحث . اإلنتاج إنتاجا فعاال
                                                           

48
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet. XI ( طرق البحث الكمى والبحث 

 .408 ,(النوعى، والبحث التطويري

 

جمع 
البيانات 

االمكانية 
والمسائل 

تخطيط 
اإلنتاج 

تصديق 
الخبير 

تجربة 
االنتاج 

تحسين 
االنتاج 

تجربة 
االنتاج 

تحسين 
التجطيط 

تحسين 
االنتاج 

االنتشار واخبار اإلنتاج 
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  استبشار اػببَت،،طيط االنتاج، تخبيانات، صبع اؿاالمكانية كاؼبسائل: كالتطوير فيما يلي
ربسُت االنتاج، االنتشار ، ربة االنتاج، تجذبربة االنتاج، ربسُت االنتاج اإلنتاج، ربسُت

. كاخبار االنتاج
 إجراءات البحث والتطوير . أ

 اإلمكانية والمسائل .1
كىو أف تقـو الباحثة دبراقبة الفصل اك اؼبالحظة كاؼبقابلة ؼبعلم اللغة 

العربية للوقوؼ على امكانية اؼبدرسة كلعض اؼبسائل الىت تواجهها مدّرسة اللغة 
 .العربية خاصة ُب استخداـ الوسائل التعليمية

كقبل أف تصمم الباحثة الوسيلة التعليمة قامت بالدراسة األكلية 
كحصلت على البيانات الىت تتكوف من البيانات اؼبتعلقة دبيوؿ الطلبة ُب تعليم 

 .اللغة العربية كأحواؽبم عند التعليم
 3,6الجدول 

المعلومات المتعلقة بميول الطلبة فى تعلمهم اللغة العربية أحوالهم 
. عند تعلمها والمشكالت التى يواجهنها عند التعلم

 اإلجابة
 الرقم البيان

 أ ب ج د
.1 ىل ربب كهتتم درس اللغة العربية 9 24 5 2  

ال أحب . د
 جدا

ال أحب. ج أحب. ب  أحب جدا. أ   

 

 

ىل اؼبواد اؼبدركسة ترتبط إلحوالك  6 27 6 1
 اليومية؟

2.  

ُب بعض االحياف . ُب كثَت من األحياف  ج. دائما  ب.أ  
أبدا. د  

 

ىل درس اللغة العربية من درس  5 20 13 2 3.  



 

47 
 

 صعب؟

سهل جدا. د سهل. ج  صعب. ب  صعب جدا. أ   
 

 
تتنوعت اؼبدرسة ُب استخداـ طريقة  4 21 14 1

 التدريس
4.  

ُب بعض االحياف . ُب كثَت من األحياف  ج. دائما  ب.أ  
أبدا. د  

 

ىل استخدمت اؼبدرسة الوسائل اؼبعينة  7 12 16 5
 عند التعليم؟

5.  

ُب بعض االحياف . ُب كثَت من األحياف  ج. دائما  ب.أ  
أبدا. د   

 

ىل سبق لك أف فعلت التعلم خارج  - 1 7 32
 الفصوؿ الدراسية ؟

6.  

ُب بعض االحياف . ُب كثَت من األحياف  ج. دائما  ب.أ  
أبدا. د   

 

ىل بصعب لك ُب فهم اؼبواد  3 9 23 5
 التعليمية؟

7.  

ُب بعض االحياف . ُب كثَت من األحياف  ج. دائما  ب.أ  
أبدا. د   

 

.8 ىل بياف اؼبدرسة كاٍؽ لك لفهم اؼبادة؟ 2 14 23 1  

ُب بعض االحياف . ُب كثَت من األحياف  ج. دائما  ب.أ  
أبدا. د   

 

إف استخداـ الوسيلة التعليمية اؼبتعددة  11 27 2 -
 َب التعلم سيجعل التعلم أكثر فبتعة

9.  

غَت موافق جدا. غَت موافق د. موافق  ج. موافق جدا  ب.أ   
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ىل توافق بقياـ الباحثة على تطوير  24 14 2 -
الوسيلة التعليمية حبيث يبكن أف 
 يساعد ُب إتقاف اؼبواد التعليمية؟

10.  

غَت موافق جدا. غَت موافق د. موافق  ج. موافق جدا  ب.أ   
 

 3,7الجدول 
أجوبة االستبانة في المائوية 

 اإلجابة
 الرقم البيان

 أ ب ج د
5%  12%  60%  22% .1 ىل ربب كهتتم بدرس اللغة العربية   

ال أحب . د
 جدا

ال أحب. ج أحب. ب  أحب جدا. أ   

 

 

2%  15%  67%  15% ىل اؼبواد اؼبدركسة ترتبط ألحوالك  
 اليومية؟

2.  

ُب بعض االحياف . ُب كثَت من األحياف  ج. دائما  ب.أ  
أبدا. د  

 

5%  32%  50%  12% ىل درس اللغة العربية من درس  
 صعب؟

3.  

سهل جدا. د سهل. ج  صعب. ب  صعب جدا. أ   
 

 
2%  35%  52%  10% تتنوع اؼبدرسة ُب استخداـ طريقة  

 التدريس
4.  

ُب بعض االحياف . ُب كثَت من األحياف  ج. دائما  ب.أ  
أبدا. د  
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ب
ناء على ما حصلت الباحثة من إجابة األستبانة ظهرت أف ميوؿ الطالب دبدرسة 

12%  40%  30%  17% ىل تستخدـ اؼبدرسة الوسائل اؼبعينة  
 عند التعليم؟

5.  

ُب بعض االحياف . ُب كثَت من األحياف  ج. دائما  ب.أ  
أبدا. د   

 

80%  17%  2% ىل سبق لك أف فعلت التعلم خارج  - 
 الفصوؿ الدراسية ؟

6.  

ُب بعض االحياف . ُب كثَت من األحياف  ج. دائما  ب.أ  
أبدا. د   

 

12%  57%  22%  7% ىل بصعب لك ُب فهم اؼبواد  
 التعليمية؟

7.  

ُب بعض االحياف . ُب كثَت من األحياف  ج. دائما  ب.أ  
أبدا. د   

 

2%  57%  35%  5% .8 ىل بياف اؼبدرسة كاٍؽ لك لفهم اؼبادة؟   

ُب بعض االحياف . ُب كثَت من األحياف  ج. دائما  ب.أ  
أبدا. د   

 

- 5%  67%  27% إف استخداـ الوسيلة التعليمية اؼبتعددة  
 َب التعلم سيجعل التعلم أكثر فبتعة

9.  

غَت موافق جدا. غَت موافق د. موافق  ج. موافق جدا  ب.أ   
- 5%  35%  60% ىل توافق بقياـ الباحثة على تطوير  

الوسيلة التعليمية حبيث يبكن أف 
 يساعد ُب إتقاف اؼبواد التعليمية؟

10.  

غَت موافق جدا. غَت موافق د. موافق  ج. موافق جدا  ب.أ   
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ثانوية اسالمية حكومية الثانية مادييوف قوية جدا، فإهنم يرجوف بأف تكوف التعليم 
ةىم ُب حاجة إٔب تطور الوسيلة التعليمية حبيث يبكن أف يساعدىم . اكثر إهبابية

. َب إتقاف اؼبواد التعليمية
كمن األمور اؼبذكور أعاله إتضح أف عملية تعليم كتعلم اللغة العربية ُب حاجة 

ماسة إٔب اإلبتكار، فواحد منو تطوير كسيلة تعليمية دافعة إل ربقيق قباح 
 .الطالب

 بياناتجمع ال .2
ىذه . ذبمع الباحثة البيانات اؼبتعلقة بتعليم اللغة العربية ُب ىذه اؼبدرسة

اػبطوة للحصوؿ على البيانات عن حاؿ اؼبدرسة كاؼبعلم كالوسائل التعليمية 
كتستخدمها كمادة لتخطيط . كطريقة التعليم الىت استخدمتها اؼبعلم ُب الفصل

ُب ىذا اعبزء قامت الباحثة باؼبقابلة مع . االنتاج بعض اؼبشكالت اؼبوجودة
 .اؼبعلم كاؼبالحظة غَت مشاركة

  اإلنتاجخطيطت .3
 :ُب ىذه اػبطوة قامت الباحثة بعدة أمور، منها 

ُب مواد اؼبهارات اللغوية بالنظر إٔب أىدافها ربليل كتاب اللغة العربية ( أ
 .موادىا

 كظركؼ الطلبةاؼبهارات اللغوية تعيُت الوسيلة التعليمية مناسبة لتعليم ( ب
  .صبع اؼبواد للوسائل التعليمية مثل الصور كالصور اؼبتحركة كاألصوات( ج

 تصديق الخبير .4
إٔب اػببَت لتعرؼ للمهارات اللغوية تقدـ مبوذجية تطوير كسيلة تعليم 

. أخذت االستيبانات كرؽ اإلرشادات كأداة صبع البيانات. الباحثة نقصاف
كقد قامت الباحثة باؼبقابلة مع اػبرباء ُب تصميم الوسيلة التعليمية اؼبؤسسة 

:  على برنامج أدكيب فالش، كىم
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مدير ُب جامعة فونوركغو االسالمية )ب مشّفع فطٍت اؼباجستَت .دكتور أ( أ
 (اغبكومية

جاءت الباحثة إٔب سيادتو من أجل االستماع إٔب توجيهاتو 
. كإرشاداتو فيما يتعلق بتعليم اللغة العربية خاصة ُب تعليم اؼبهارات اللغوية

 .(مدير ُب جامعة فونوركغو االسالمية اغبكومية)ىرجإب اؼباجستَت .  د( ب
لقدجاءت الباحثة إٔب سيادتو من أجل االستماع إٔب توجيهاتو 

. كإرشاداتو فيما يتعلق بتصميم الوسيلة التعليمية بربنامج أدكيب فالش
 تحسين التخطيط .5

 عملت الباحثة بتحسُت الوسيلة مناسبا باالقًتاحات اػببَت
  (التجربة الفردية أو الفرقة الصغيرة) تجربة اإلنتاج .6

بعد إجراء اؼبقابلة مع اػبرباء كمدرس اللغة العربية كربسُت كسائل التعليم 
على أساس مدخالت منهم، قامت الباحثة بتطبيقها ألكؿ مرة كبو ؾبموعة 

ٍب بدأت .  طلبة36كىذه التجربة مبطها مع . صغَتة من طلبة الصف العاشر
 .الباحثة بالعملية التدريسية باستخداـ أدكيب فالش جملموعة التجربة

 تحسين االنتاج .7
مؤسسا على  (ؿ التعليمية اؼبطورةئالوسا)تقـو الباحثة بتصحيح اإلنتاج 

. نتيجة التجربة األكٔب من نتائج االختبار كالستبياف كاؼبقابلة مع اؼبدرسة كالطلبة
 (التجربة الميدانية)جربة االنتاج الثانية ت .8

كىذه التجربة . بعد التجربة االكٔب كربسينها قامت الباحثة بالتجربة األكسع
 مادييوف بعدد 2حققت ُب الصف العاشر دبدرسة ثانوية اسالمية حكومية 

 .دبنهج االختبار القبلى كاالختبار البعدل مع االستبيانات.  طالبا122
 تحسين االنتاج الثانية .9

كبعد انتهاء التجربة الثانية قامت الباحثة بتحسُت الوسيلة التعليمية مناسبا 
. على نتيجة التجربة الثانية
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 االنتشار واخبار االنتاج .10
فتم حبث . كىذه اػبطوة األخرة بعد انتهاء كل العملية َب البحث كالتطوير

كىذا اإلنتاج ال يزاؿ قابال للتحسُت حىت يأٌب بشكل . إنتاج الوسيلة التعليمية 
 .أفضل كأحسن
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 
يشتمل ىذا الباب على إعداد الوسيلة التعليمية باستخداـ أدكيب فالش للمهارات 
اللغوية للمرحلة الثانوية، كتصميم شاشات الوسيلة التعليمية، كمكونات الشاشات كنتيجة 

ذبربة أك تصديق الوسيلة التعليمية على اػببَت اؼبتخصص َب أساليب التدريس كاؼبادة )التجربة 
التعليمية، ذبربة أك تصديق الوسيلة التعليمية على اػببَت اؼبتخصص ُب تكنولوجييا التعليم 

. ، كمناقشة النتائج(كاغباسوب التعليمي، ذبربة الوسيلة التعليمية على ؾبموعة من الطلبة
 

عرض البيانات العامة : المبحث األول
  مادييون 2تاريخ تأسيس المدرسة الثانوية االسالمية الحكومية  . أ

نشأت اؼبدرسة الثانوية االسالمية اغبكومية من مدرسة مدرس الدين االسالـ 
(SGAI) ٍب تتغَت اظبها إٔب 1950 اليت تقف ُب عاـ PGAAN( 1951)  تتغَت مرة

 يزيد على PGAANىذا . 1964- 1952 سنوات من ستة PGAN 4أخرم إٔب 
PGAN 6 سنوات كتتغَت مرة اخرم إٔب PGAN Madiun على 1978 يناير 1 منذ 

SK Menteri Agama 1997 مارس 16 مكتوب بتاريخ 19/1977 رقم. 
 كلتحسُت درجة اعبودة األساتيذ فيشرط األساتيذ الدينية PGAألف كفرة متخرج 

على االساس بقرار كزير الدين  Man 2 Madiunإٔب  PGA Madiun، فتتغَت 2أقلو دبلـو 
 يوليو 1 كاؼبستعمل يبدأ ُب تاريخ 1992 يناير 27 مكتوب بتاريخ 42/1992الرقم 

1992. 
لتحسُت إدارة اؼبدرسة الثانوية كلتحسُت جودة التعلم َب اؼبدرسات الثانوية، 

،  (MAM)فيحسن كزير الدين جودة اؼبؤسسة بتكوين اؼبدرسة الثانوية النموذجية
 مدارسات 35 مادييوف كاألحد من 2كتستدّؿ اؼبدرسة الثانوية االسالمية اغبكومية 

الثانوية  االسالمية اغبكومية ُب صبيع البالد إندكنيسيا كاؼبدرسة الثانوية النموذجية على 
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األساس بقرار اؼبدير العاـ مؤسسات اإلرشاد االسالمية كزارة الشؤكف الدينية ُب صبهور 
 فرباير 20 مكتوب بتاريخ A/KEP/PP. 00.6/E.IV. 98/17إندكنيسييا الرقم 

   .1999-1998 كيبدأ فعالة منذ السنة الدراسية 1998
 

  مادييون2صورة جانبية المدرسة الثانوية االسالمية الحكومية  . ب
 الرؤية .1

  تتفوؽ ُب العلـو كاإلحساف كاإلخالص
 الرسالة .2

 .تنشر اؼبواقف كالسلوؾ كالدراسة االسالمية ُب اؼبدرسة( أ
 .تعلم اؼبعرفة اإلسالميةمبّى اغبماسة ( ب
تنفيذ التوجيو كالتعلم بنشاط كإبداع كفعالية كسركر، حبيث يبكن لكل طالب ( ج

 .تطّور على النحو األمثل كفقا لقدراهتم
اغبماس االمتياز التنافسية بشكل مكثف كصحي عبميع مواطٍت اؼبدرسة  لٖبّ ( د

 .سواء ُب اإلقبازات األكاديبية أك غَت األكاديبية
 .خلق بيئة مدرسية صحية كنظيفة كصبيلة( ق
تشجيع الطالب كمساعدهتم كتسهيلهم على تطوير قدراهتم كمواىبهم ( ك

كاىتماماهتم من خالؿ أنشطة اجملموعة التعليمية، حبيث يبكن تطويرىم على 
 .النحو األمثل كاغبصوؿ على قدرة تنافسية عالية

 .تطوير مهارات اغبياة ُب كل نشاط تعليمي( ز
 .تطوير موقف حساسية للبيئة( ح
تطبيق اإلدارة من خالؿ إشراؾ صبيع سكاف اؼبدارس كعباف اؼبدارس كأصحاب ( ط

 .اؼبصلحة ُب صنع القرار
 .إدراؾ اؼبدرسة باعتبارىا مؤسسة تعليمية ربظى بثقة اجملتمع( م

                                                           

 .  2019 أبريل 17، الوثائق مادييوف، 2تاريخ تأسيس اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية   
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 .تطوير طبيعة صادقة ُب كل عمل إهبايب من فضيلة ُب اؼبدرسة كاجملتمع( ؾ
 

  مادييون 2إدارة منظمة المدرسة الثانوية االسالمية الحكومية  . ج
 4,1الجدول 

 إدارة منظمة
عارم سيسوانتو اؼباجستَت رئيس اؼبدرسة 
عبد اغبليم رئيس اؼبعهد 
اغباج مسعود اؼباجستَت رئيس اللجنة 
فارد مابينا رئيس اإلدارة 
اغوس بودم باسوكي اؼباجستَت رئيس اؼبكتبة 

اغباج زين العارفُت اؼباجستَت  (قسم األكاديبي)مساعد الرئيس 
سوبييانتو اؼباجستَت  (قسم اإلدارة العامة)مساعد الرئيس 
ؿبمد زينورم اؼباجستَت  (قسم شؤكف الطالب)مساعد الرئيس 
 ؿبمد رمضاف اؼباجستَت (قسم صلة اإلجتماعّية)مساعد الرئيس 

 
 أحوال الطلبة والمدرسين . د

 كما َب اعبدكاؿ 2018/2019عدد الطلبة ؽبذه اؼبدرسة السنة الدراسية 
 :التإب

 
 
 

                                                           

 .  2019 أبريل 17، الوثائق مادييوف، 2صورة جانبية اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية  
 

 .  2019 أبريل 17، الوثائق مادييوف، 2إدارة منظمة اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية   

 .  2019 أبريل 17، الوثائقأحواؿ الطلية كاؼبدرسُت،  
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 4,2الجدول 
 عدد الطلبة

عدد عدد ؾبتمع التعلم الفصل 
الطلبة  MIA IIK IIS MODEL 

10 214 34 90 34 372 
11 193 31 94 30 348 
12 223 30 97 32 382 

   
 مدرسُت، كأما عدد اؼبواظفُت 73كأما عدد اؼبدرسُت ُب ىذه اؼبدرسة فيبلغ إٔب 

 . موظفُت21ُب ىذه اؼبدرسة فيبلغ إٔب 
 

 أحوال الوسيلة التعليمية  . ه
كىذه تساعد كثَتا . إف الوسيلة التعليمية أمر مهم ُب عملية التعليم كالتعلم

 Lcdكالوسيلة التعليمية اؼبستخدمة لعملية التعليم كالتعلم ىي . للطلبة لفهم الدرس

Projectorالسبورة البيضاء كمعمل اللغة الكمبوتر . 
 

  مادييون2تعليم المهارات اللغوية فى المدرسة الثانوية االسالمية الحكومية  . و
قبل بداية البحث الحظت الباحثة كيفية تعليم اللغة العربية خاصة ؼبادة القراءة ُب 

 : فبياف تقصيلها فبايلي .  مادييوف كحصلت على عدة أمور2اؼبدرسة الثانوية اغبكومية 
 منهج التعليم  (1

 مادييوف اؼبنهج الدراسي الذل 2تتبع اؼبدرسة الثانوية اغبكومية االسالمية 
قررتو كزارة الشؤكف الدينية، فتستخدـ ىذه اؼبدرسة منهج الدراسية التعليمية الذل 

                                                           

نتيجة مالحظة ) .2019 مايو 15، اؼبالحظة مادييوف، 2أحواؿ الوسيلة التعليمية اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية   
 (َب الدراسة األكلية
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كمن ىدؼ ىذا النتهج . 2013استخدمو أكثر اؼبدارس، ىو اؼبنهج الدراسي العاـ 
 .ىو إلعداد اعبيل الصاّب كالصاغبة

 الكتاب اؼبدرسي (2
دركس "الكتاب الذل استخدمت اؼبدرسة ُب تدريس اللغة العربية ىي كتاب 

لوزارة الشؤكف الدينية الذل الفو اغباج مسركحُت اؼباجستسر، اؼبؤسس " اللغة العربية
: أما اؼبواد اؼبقررة ُب ىذا الكتاب يلي  .2013على اؼبنهج الدراسي 

 
 4,3الجدول 

المواد المقررة لكتاب دروس اللغة العربية 
الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول 

البيانات الشخصية : الدرس األكؿ 
اؼبرافق العامة ُب : الدرس الثا٘ب 

اؼبدرسة  
اغبياة ُب األسرة : الدرس الثالث 

كُب سكن الطلبة 

ىوايات الطلبية : الدرس الرابع 
كاؼبعرض 

اؼبهنة كاغبياة : الدرس اػبامس 
اؼبهنة كالنظاـ : الدرس السادس 

 
مواصفات اإلنتاج الوسيلة التعليمية في المهارات اللغوية ببرنامج أدوبي : المبحث الثاني

فالش 
 تحليل اإلحتياجات . أ

 عرض البيانات من المقابلة مع المعلم والطلبة .1
قامت الباحثة باؼبقابلة ؼبعرفة حالة تعليم اللغة العربية كأحواؿ الطلبة 

 :كنالت اؼبعلومات منهم كما يلى

                                                           

    .2019 مايو 15، اؼبقابلةؿبمد زينورم، 
    اؼبرجع نفسو
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َب عملية التعليم اللغة العربية إف اؼبدرسة يشرح درس اللغة العربية شرحا جيدا ( أ
كلكن دكف استخداـ الوسيلة التعليمية، كتستخدـ اؼبدرسة الوسيلة التعليمية 

 .كصعوبة َب استعداد الوسيلة التعليمية. أحيانا
أف تعليم اللغة العربية َب ىذا الفصل غَت ؾبذبة، كبعض من الطالب يشعركف ( ب

 .فبال عند تعليم
أف كتاب اللغة العربية اليت تستخدـ َب ىذه اؼبدرسة ىي الكتاب اللغة العربية ( ج

كىذا الكتاب غَت جذب َب التعليم لدل الطلبة َب ىذه . 2013على منهج 
اؼبدرسة ألف الطلبة يشعركف بعدـ الراحة عند التعلم بو، كربتاج العملية التعليمية 
إٔب كقت طويل حىت يفهم الطلبة ما ضمن َب اؼبادة، كوبتاج الكتاب إٔب التوفَت 

اؼبفردات كالصور اؼبساعدة لفهم اؼبادة حىت تستطيع الطلبة أف يفهموا كأف 
 . يتعلموا بأنفسهم

شعر الطلبة بالصعوبة َب فهم النص أك اغبوار، ككانت رغبتهم َب الكتاب ( د
الطالب قليلة بسبب الكتاب الذم وبتوم على اؼبادة غَت اعبذبة كىم ضعيفوف 

. َب فهم اؼبادة اؼبدركسة
  تصميم المنتج . ب

كلنحصل إٔب كسايلة تعليمية متطورة، ال بد من قياـ الباحثة بالتباع العديد من 
 التعليمية كإنتاجها، تتمثل اػبطوات اليت –اػبطوات عند تصميم الوسيلة التعليمية 

: هبب اتباعها ُب تصميم اؼبواقف كالوسيلة التعليمية فيما يلي 
 .ربديد خصائص اؼبتعلمُت .1

بعضهم تعلموا اللغة العربية ما قبل الثانوية كبعض آخر ٓب تتعلم من قبل ألف ( أ
 . بعضهم متخرجوف من غَت اؼبعاىد

أهنم وببوف درس اللغة العربية، ك لكن كثَت من طالب ٓب يكونوا قادرين على ( ب
 .فهم اللغة العربية

 كفائتهم عن اللغة بسيطة جّدا، كالسيما َب اؼبهارات اللغوية( ج
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 أهنم قادركف على استخداـ اغباسوب على شكل جّيد ( د
 ربديد كصياغة األىداؼ السلوكية .2

: أما األىداؼ السلوكية اػباصة اليت يرجي ربقيقها بعد التعليم ىي كما يلي 
 مهارة اإلستماع( أ

 تقليد النص الذم ظبع (1
 حفظ النص جيدا (2
 يبكن تلخيص األفكار الرئيسية (3
 يبكن فهم ؿبتويات النص جيدا (4

  مهارة الكالـ( ب
. يبكن ربدث بوضوح جّيد (1

  مهارة القراءة( ج
 .إدراؾ معا٘ب اؼبفردات اعبديدة (1
 .قراءة النص قراءة سليمة (2
 .ترصبة النص ترصبة صحيحة (3
 .استنتاج األفكار الرئيسية كالثانوية ُب النص (4

 مهارة الكتابة( د
 .(كغَتىا ،، الفقرات، الًتكيباؼبفردات)تقاف اللغة اؼبكتوبة  (1
 .مهارة التعبَت عن األفكار بالكتابة (2

 ربديد احملتول التعليمي اؼبرتبط باألىداؼ  .3
كجدت الباحثة أف اؼبواد اؼبكتوبة ُب كتابة اللغة العربية اؼبؤسس على منهج 

كمن األىداؼ اػباصة لكّل مادة ىي .  تبدأ من األمور البسيطة إٔب اؼبركبة2013
 :

إف اؽبدؼ اػباص سيشتمل إكساب : (البيانات الشخصية)الدرس األكؿ 
، حفظ النص جيد، كإكساب الطلبة تقليد النص الذم ظبعالطلبة على معرفة 
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ُب مهارة .  األفكار الرئيسية، كإكساب الطلبةيبكن تلخيصكإكساب الطلبة 
ُب مهارة القراءة إكساب . الكالـ إكساب الطلبة على معرفة ربدث بوضوح جّيد

الطلبة على معرفة إدراؾ معا٘ب اؼبفردات اعبديدة، كإكساب الطلبة قراءة النص قراءة 
استنتاج  ترصبة النص ترصبة صحيحة، كإكساب الطلبة سليمة، كإكساب الطلبة

ُب مهارة الكتابة كإكساب الطلبة على معرفة . األفكار الرئيسية كالثانوية ُب النص
 مهارة ، كإكساب الطلبة(كغَتىا ،، الفقرات، الًتكيباؼبفردات)تقاف اللغة اؼبكتوبة 

 .التعبَت عن األفكار بالكتابة
إف اؽبدؼ اػباص سيشتمل إكساب : (اؼبرافق العامة ُب اؼبدرسة)الدرس الرابع 
، حفظ النص جيد، كإكساب الطلبة تقليد النص الذم ظبعالطلبة على معرفة 
ُب مهارة .  األفكار الرئيسية، كإكساب الطلبةيبكن تلخيصكإكساب الطلبة 

ُب مهارة القراءة إكساب . الكالـ إكساب الطلبة على معرفة ربدث بوضوح جّيد
الطلبة على معرفة إدراؾ معا٘ب اؼبفردات اعبديدة، كإكساب الطلبة قراءة النص قراءة 

استنتاج  ترصبة النص ترصبة صحيحة، كإكساب الطلبة سليمة، كإكساب الطلبة
ُب مهارة الكتابة كإكساب الطلبة على معرفة . األفكار الرئيسية كالثانوية ُب النص

 مهارة ، كإكساب الطلبة(كغَتىا ،، الفقرات، الًتكيباؼبفردات)تقاف اللغة اؼبكتوبة 
 .التعبَت عن األفكار بالكتابة

إف اؽبدؼ اػباص : (اغبياة ُب األسرة كُب سكن الطالب)الدرس الثالث 
، كإكساب الطلبة تقليد النص الذم ظبعسيشتمل إكساب الطلبة على معرفة 

 األفكار ، كإكساب الطلبةيبكن تلخيص، كإكساب الطلبة حفظ النص جيد
ُب . ُب مهارة الكالـ إكساب الطلبة على معرفة ربدث بوضوح جّيد. الرئيسية

مهارة القراءة إكساب الطلبة على معرفة إدراؾ معا٘ب اؼبفردات اعبديدة، كإكساب 
ترصبة النص ترصبة صحيحة،  الطلبة قراءة النص قراءة سليمة، كإكساب الطلبة

ُب مهارة الكتابة . استنتاج األفكار الرئيسية كالثانوية ُب النص كإكساب الطلبة
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 ،، الفقرات، الًتكيباؼبفردات)تقاف اللغة اؼبكتوبة كإكساب الطلبة على معرفة 
.  مهارة التعبَت عن األفكار بالكتابة، كإكساب الطلبة(كغَتىا

إف اؽبدؼ اػباص سيشتمل إكساب الطلبة : (ىوايات الطالب)الدرس الرابع 
، كإكساب حفظ النص جيد، كإكساب الطلبة تقليد النص الذم ظبععلى معرفة 

ُب مهارة الكالـ إكساب .  األفكار الرئيسية، كإكساب الطلبةيبكن تلخيصالطلبة 
ُب مهارة القراءة إكساب الطلبة على معرفة . الطلبة على معرفة ربدث بوضوح جّيد

إدراؾ معا٘ب اؼبفردات اعبديدة، كإكساب الطلبة قراءة النص قراءة سليمة، 
استنتاج األفكار  ترصبة النص ترصبة صحيحة، كإكساب الطلبة كإكساب الطلبة

تقاف اللغة ُب مهارة الكتابة كإكساب الطلبة على معرفة . الرئيسية كالثانوية ُب النص
 مهارة التعبَت عن ، كإكساب الطلبة(كغَتىا ،، الفقرات، الًتكيباؼبفردات)اؼبكتوبة 

 .األفكار بالكتابة
إف اؽبدؼ اػباص سيشتمل إكساب الطلبة : (اؼبهنة كالنظاـ)الدرس اػبامس 

، كإكساب حفظ النص جيد، كإكساب الطلبة تقليد النص الذم ظبععلى معرفة 
ُب مهارة الكالـ إكساب .  األفكار الرئيسية، كإكساب الطلبةيبكن تلخيصالطلبة 

ُب مهارة القراءة إكساب الطلبة على معرفة . الطلبة على معرفة ربدث بوضوح جّيد
إدراؾ معا٘ب اؼبفردات اعبديدة، كإكساب الطلبة قراءة النص قراءة سليمة، 

استنتاج األفكار  ترصبة النص ترصبة صحيحة، كإكساب الطلبة كإكساب الطلبة
تقاف اللغة ُب مهارة الكتابة كإكساب الطلبة على معرفة . الرئيسية كالثانوية ُب النص

 مهارة التعبَت عن ، كإكساب الطلبة(كغَتىا ،، الفقرات، الًتكيباؼبفردات)اؼبكتوبة 
 .األفكار بالكتابة

إف اؽبدؼ اػباص سيشتمل إكساب الطلبة : (اؼبهنة كالنظاـ)الدرس السادس 
، كإكساب حفظ النص جيد، كإكساب الطلبة تقليد النص الذم ظبععلى معرفة 

ُب مهارة الكالـ إكساب .  األفكار الرئيسية، كإكساب الطلبةيبكن تلخيصالطلبة 
ُب مهارة القراءة إكساب الطلبة على معرفة . الطلبة على معرفة ربدث بوضوح جّيد
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إدراؾ معا٘ب اؼبفردات اعبديدة، كإكساب الطلبة قراءة النص قراءة سليمة، 
استنتاج األفكار  ترصبة النص ترصبة صحيحة، كإكساب الطلبة كإكساب الطلبة

تقاف اللغة ُب مهارة الكتابة كإكساب الطلبة على معرفة . الرئيسية كالثانوية ُب النص
 مهارة التعبَت عن ، كإكساب الطلبة(كغَتىا ،، الفقرات، الًتكيباؼبفردات)اؼبكتوبة 

 .األفكار بالكتابة
 اختيار اؼبواد كاألجهزة التعليمية اؼبناسبة .4

ستطور الباحثة ىنا الوسيلة التعليمية َب اللغة العربية بربنامج أدكيب فالش  
كاؼبواد َب ىذه الوسيلة التعليمية مطابقا باؼبواد التعليمية َب كتاب التعليمي اللغة 

كىذه الوسيلة التعليمية للمرحلة الثانوية .  الصف العاشر2013العربية على منهج 
ىذه الوسيلة التعليمية بربنامج أدكيب فالش من ثالث موضوع كىو . للصف العاشر

كىذا اؼبوضوع من اؼبستول " اؼبهنة كالنظاـ"ك " اؼبهنة كاغبياة"ك " ىوايات الطالب"
اؼبوضوع األكؿ ىناؾ اؼبفردات كاالستماع كالقراءة كالكالـ كالكتابة . الثا٘ب

كالًتكيب، كاؼبوضوع الثاٗب ىناؾ اؼبفردات كاالستماع كالقراءة كالكتابة كالًتكيب، 
. كاؼبوضوع الثالث ىناؾ اؼبفردات كاالستماع كالقراءة كالكتابة كالًتكيب

 اختيار اؼبواد: اػبطوات األكٔب( أ
ىذه الوسيلة التعليمية اخذهتا الباحثة من اؼبواد َب الكتاب التعليمي 

اؼبواد اؼبستخدمة ىي اؼبواد َب الفصل العاشر . 2013اللغة العربية على منهج 
 .َب اؼبستول الثانية كىي ىوايات الطالب كاؼبهنة كاغبياة كاؼبهنة كالنظاـ

 اختيار الربنامج: اػبطوات الثانية( ب
كاختيار الباحثة برنامج أدكيب فالس ألف ىذا الربنامج أكثر دراية كمرنة 

. ألف َب ىذا الربنامج يكوف الوسيلة التعليمية فبتعة ك ؾبذبة
 اػبطوات الثالثة( ج

 : كلبناء الوسيلة التعليمية اتبعت الباحثة اػبطوات اآلتية
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 كتابة السيناريو (1
 الغالؼ
   

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 اػبركج

تصميم اللوحات القصصية   (2
اللوحة القصيصة لعرض 

 الغالف/المقدمة
اللوحة القصيصة لعرض 
تعليمات لالستخدام 

MEDIA PEMBELAJARAN 

INTERAKTIF 

MATA PELAJARAN 

BAHASA ARAB 

 

 

UNTUK SISWA KELAS X  

MADRASAH ALIYAH 

 

 

OLEH : 

………………………………… 

ىذا العرض تتكوف من بياف 
كيفية استخداـ ىذه الوسيلة 

التعليمية 
(Symbol Button) 

 

 

 تعليمات االستخداـ

 نقطة اؼبواد
  األساسيةالكفاءة

أىداؼ  الكفاءة
 اؼبفردات التعليم

 مادة التعليم الًتكيب

 اؼبهارات اللغوية

 مسابقة
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 اللوحة القصيصة لعرض نقطة المواد
ىذا العرض تتكوف من ؾبتمع 

 الباب ُب مستول الثا٘ب 
الباب الرابع  

الباب اػبامس  
الباب السادس 

 
 اللوحة القصيصة لعرض المواد التعليمية

الكفاءات األساسية 
مؤشر التعليم ك أىداؼ التعليم 

: اؼبواد التعليمية 
اؼبفردات، الًتكيب، االستماع، الكالـ، القراءة، ): الباب الرابع 

 (الكتابة
اؼبفردات، الًتكيب، االستماع، القراءة، الكتابة،  ):الباب اػبامس 

 (مسابقة
اؼبفردات، الًتكيب، االستماع، القراءة، الكتابة،  ):الباب السادس

 (مسابقة
 

 إرسال الملفات إلى أدوبي فالش (3
تثبيت برنامج أدكيب فالش إٔب اغباسوب، ألنو برنامج أساسي ُب  ( أ

 .تكوين ىذه اؼبادة
 

 action script 3.0إفتح برنامج أدكيب فالش بشكل ( ب
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 بعد اختيار اؼبواد كتبت الباحثة اؼبفردات كتدريبات عن اؼبواد ىوايات ( ج
 ميكركسوؼ كاردالطالب ك اؼبهنة كاغبياة ك اؼبهنة كالنظاـ َب برنامج 

(Microsoft Word)  ميكركسوؼ ٍب حاكلت الباحثة اؼبلفات من برنامج
لقطع القرطاس مناسبا  (Paint)إٔب فاينت  (Microsoft Word)كارد 

ادكات برنامج أدكيب . بإرادة الباحثة ٍب صدرىا إٔب برنامج أدكيب فالش
فالش، استخدمتها الباحثة َب تصميم الوسيلة التعليمية كىي تظهر َب 

ّ: الصورة التالية

 
أدكات برنامج أدكيب فالش : 1                         الصورة 

 إٔب «« استَتاد « «أدخل القائمة ملف إرساؿ صورة َب أدكيب فالش ( د
 إٔب ««إلرساؿ الصور َب اؼبكتبة  (file »» Import »» to Library)اؼبكتبة  
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 إخًت الصورة ««( stage)إلرساؿ الصور مباشرة َب اؼبسرح  (stage)اؼبسرح 
 . انقر الفتح««اليت سيتم استَتادىا 




( stage) إٔب اؼبسرح ««طريقة إرساؿ الصور َب اؼبكتبة : 2    الصورة 
 »» (text tool) أدخل يبكن أف تكوف مباشرة أدكيب فالشإرساؿ النص إٔب ( ق

أك يبكن يأخذ من الربامج األخرل ٍب لصفة . أدخل الكتابة«« يكتب الكتبة 
.  فالشأدكيبَب 



كيفية إدخاؿ كتابة إٔب برنامج أدكيب فالش : 3الصورة 


 أشكاؿ اؼبوسيقى كاؼبلفات الصوتية اؼبستخدمة -
، (MP3)اؼبوسيقى كاؼبلفات الصوتية اؼبستخدمة يستخدـ صيغة  -

 .يبكن قراءة كلعب َب أدكيب فالش (MP3)ألف ىيكل ملفات 
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 . عملية إرساؿ األصوات َب أدكيب فالش -
 ، ٍب اسحبو الصوت stage استَتاد األصوات مباشرة إٔب اؼبكتبة أك -

 .، كيفية استَتاد الصوت كإستَتاد الصور(stage)إٔب 
 

 
 

  اإلنتاج النهائى  . ج
الوسيلة التعليمية بربنامج أدكيب فالش ىي الوسيلة التعليمية لتعليم اللغة العربية 

كاخذت الباحثة . للصف العاشر باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية الثانية مادييوف
لتوضيح عرض الربنامج، .  َب اؼبستول الثا٘ب2013من الكتاب التعليمي على منهج 

 :قامت الباحثة ببياف عن ىذه الوسيلة التعليمية اؼبؤسسة على برنامج أدكيب فالش كىي
 

 شاشة البداية .1
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 شاشة تعليمات االستخداـ  .2



 
 

 شاشة نقطة اؼبواد .3
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. شاشة الكفاءات األساسية كأىداؼ التعليم .4
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 شاشة المواد التعليمية  .5

 المفردات( أ
اؼبهنة ك   ىوايات الطالبَب ىذه الوسيلة التعليمية ىناؾ اؼبفردات عن

كيتعرؼ اؼبعلم إٔب الطالب تلك اؼبفردات عن التعريف . كاغبياة كاؼبهنة كالنظاـ
بعد عرؼ صبيع اؼبفردات بداء بتدريب حفظ . كنطق اؼبفردات كمعا٘ب اؼبفردات

 .  اؼبفردات
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 االستماع( ب

 الوسيلة قىذا القسم ىناؾ اؼبواد التعليمية عن اإلستماع، َب ىذ
التعليمية ىناؾ الصوت عن مادة التعليمية من اإلستماع كىناؾ أيضا التدريب 

 .ؼبهارة االستماع
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 الكالم ( ج

 
 

  

 القراءة ( د
فيو " اؼبهنة كاغبياة" َب ىذه اؼبهارة ىناؾ اؼبواد التعليمية ربت اؼبوضوع 

. ىذا النص ىناؾ الصوت مناسب باؼبواد التعليمية َبك. ثالثة من فقرات
دبعٌت َب . كيستطيع الطالب اف يقرأ ىذه اؼبواد التعليمية ألف ىناؾ نص القراءة

 .ىذه اؼبواد يوجد نص القراة كالصوت
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كَب ىذا التدريب يتكوف من طبسة . كىذا، ىو التدريب َب اؼبهارة القراءة
 .األسئلة كهبب على الطالب اف هبب ىذه األسئلة بإجابة كتابية

 الكتابة ( ه
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 التركيب ( و

 الوسيلة التعليمية ىناؾ اؼبواد التعليمية عن الًتكيب ربت قَب ىذ
كَب ىذا الًتكيب العطف ىناؾ التعريف عن العطف ". العطف"اؼبوضوع 

 .كحركؼ العطف كاؼبثل من حركؼ العطف
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 مسابقة ( ز

َب اآلخر من تقجيم الوسيلة التعليمية بربنامج أدكيب فالش، تقدـ 
بعض من . الباحثة إٔب الطالب اؼبسابقة كىذه اؼبسابقة يتضمن من األسئلة

كبعض من األسئلة بشكل  (True or False)االسئلة بشكل صحيح أك خطاء 
 (. Multiple Choice)إختيار اإلجابة 
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 تصديق اإلنتاج من الخبيرين باالستبانة . ج
قامت الباحثة بعد تصميم الوسيلة التعليمية باؼبقابلة مع اػبرباء َب ؾباؿ تصميم 

ك . ىرجإب اؼباجستَت. أب، مشّفع فطا٘ب اؼباجستَت ك د. الوسيلة التعليمية، كنبا د
 مادييوف، كذلك لتقييم 2مدرسة اللغة العربية َب اؼبدرسة الثانوية االسالمية اغبكومية 

كفيما يلي نتائج . الوسيلة التعليمية اؼبظورة كاغبصوؿ على تصديق منهما قبل تطبيقها
 : تقييم كل من اػبرباء 

 تصديق اإلنتاج من الخبير فى مجال الوسيلة التعليمية .1
ىرجإب . قامت الباحثة تصديق اإلنتاج إٔب اػببَت َب ؾباؿ اؼبواد التعليمية، ىو د

. (ؿباضر َب اعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوركغو)اؼباجستَت 
 4,4الجدول 

 نتائج تقويم الخبير لمجال الوسيلة التعليمية

الرقم 
عناصر 
التقويم 

بنود التقويم 
نتيجة التقويم 

الدرجة المعدل التيجة 
1 .

تقنيات 
العرض 

تناسق العرض 
اؼبنهجي ُب كل 

فصل 

ج  80% 4

ج  %80 4مطالب عرض اؼبواد . 2
توازف احملتول اؼبادل . 3

بُت الفصوؿ 
كاألقساـ الفرعية 

ج  80% 4

االكتماؿ اؼبنتظم َب . 4
مقدمة، )الفصوؿ 

 (مادة، كتدريب

ج  80% 4

ج  %80 4تنوع التدريبات  . 5
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كجود ردكد فعل . 6
على التدريب  

ج  80% 4

دعم عرض . 7
الوسيلة 

تعليمات استخداـ 
الوسيلة كاضحة 

ج  80% 4

8 .

اسًتاتيجية 
تقدٙب اؼبواد 
التعليمية 

تفاعلية الوسيلة 
التعليمية 

ج  80% 4

ربمل الوسيلة على . 9
نشاط الطلبة َب 

التعلم 

ج  80% 4

قدرة الوسيلة . 10
التعليمية على زيادة 
إتقاف اؼبواد التعليمية 

ج  80% 4

قدرة الوسيلة . 11
التعليمية على تنمية 
موقفا اهبابيا للمتعلم 

ج  80% 4

12 .
استخداـ 
اؼبصطلح 

كرمز أك زر 

االتساؽ َب 
استخداـ اؼبصطلح 

ج  80% 4

االتساؽ َب . 13
استخداـ رمز أك زر 

ج  80% 4

14 .

البيانية 

ؽ  %60 3دقة اختيار اػبلفية 
دقة اختيار اػبط أك . 15

الكتابة 
ؽ  60% 3

تعديل لوف اػبلفية . 16
كالكتابة  

ؽ  60% 3
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اختيار دقيق للصور . 17
كالرسـو اؼبتحركة 

ؽ  60% 3

دقة ترتيب الصور . 18
كالرسـو اؼبتحركة 

ج  80% 4

عرض الوسيلة  . 19
بسيطة كجذابة 

ج  80% 4

سهولة كالطابع . 20
العملي َب استخداـ 
الوسيلة التعليمية  

ج  80% 4

كلوصف نتائج االستبانة كتصنيفها قد كضعت الباحثة اؼبعايَت َب الباب 
.  الثالث، كاما النتيجة من حالؿ اغبساب التإب

 
P= x %100  

:  البياف 
     P=  اؼبئوية الصالحية

   Σxi =  ؾبموعة القيمة اغبصولة
   Σx =  ؾبموعة األسئلة ضرب على قيمة االعلى

   
 

(جّيد) %76= اؼبئوية الصالحية   

َب % 76حصلت الباحثة على نتيجة  (4.4)من بيانات التقوٙب َب اعبدكؿ  
اؼبستول جّيد،  إضافة إٔب ذلك حصل أيضا على البيانات من إقًتحات اػببَت 

 :إقًتاحات كتعليقات منو كما يلي. كتعليقتو كبو الوسيلة التعليمية
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 تصحيح اللوف بعض من التدريبات ( أ
  تصحيح اختيار اػبلفية( ب
 مضوىناؾ بعض الكتابات اليت غا (ج
 تصحيح ترتيب الصور( د

        
 تصديق اإلنتاج من الخبير فى مجال المواد التعليمية .2

أب . قامت الباحثة تصديق اإلنتاج إٔب اػببَت َب ؾباؿ اؼبواد التعليمية، ىو د
. (ؿباضر َب اعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوركغو)مشّفع فطا٘ب اؼباجستَت 

 
 4,5الجدول 

نتائج تقويم الخبير لمجال المواد التعليمية 

الرقم 
عناصر 
التقويم 

بنود التقويم 
نتيجة التقويم 

الدرجة المعدل التيجة 
1 

مطابقة اؼبواد 
بالكفاءة 
األساسية 

مطابقة اؼبواد 
بالكفاءة اؼبطلوب 

ربقيقها 

ج  80% 4

توافق اؼبادة باؼبواد . 2
التعليمية 

ج   80% 4

عدـ اكبراؼ . 3
اؼبواد اؼبقدمة 
عن اؼبفهـو 

اؼبواد اؼبقدمة ُب 
شكل الرسـو اؼبتحركة 
أك الصورة ال تنحرؼ 

عن اؼبفهـو 

ج  80% 4

مطابقة . 4
احملتول مع 

مطابقة احملتول مع 
مستول قدرة الطالب 

ج  80% 4
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مستول قدرة . 5
كاحتياجات 

الطالب 

مطابقة احملتول 
باحتياجات الطلبة 

ؽ  60% 3

كضوح تسليم . 6
اؼبواد 

تدفق تسليم اؼبواد 
كاضح 

ج ج  100% 5

كضوح . 7
تعليمات 

االستخداـ ك 
اإلصطالحات 

كضوح ُب تعليمات 
االستخداـ 

ج  80% 4

االتساؽ َب استخداـ . 8
اإلصطالحات 

ج ج  100% 5

كجود اإلدراؾ . 9
بالًتابط 

كجود اإلدراؾ 
بالًتابط 

ؽ  60% 3

كجود األمثلة . 10
كالتمارينات 
مع ردكد 
الفعل 

كجود األمثلة 
كالتمارينات 

ج  80% 4

كجود ردكد فعل من . 11
التدريب أك التقييم 

ج  80% 4

12  .

قدرة الوسيلة 
التعليمية لًتقية 
نشاط الطلبة 

توفر الوسيلة التعليمية 
حافزا لنشاط اؼبتعلم 

ج  80% 4

توفر الوسيلة التعليمية . 13
للمتعلمُت فرصة 

التعلم بشكل مستقل 
أك ُب ؾبموعات 

ج ج  100% 5

يتم عرض . 14
الصور 
كالرسـو 

دقة اختيار نوع 
كحجم اغبركؼ 

ج  80% 4

ج  %80 4عرض الصور اؼبقدمة . 15
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اؼبتحركة 
كالنصوص 
كاأللواف 
بانسجاـ 
كتناغم 
كتناسب 

بشكل كاضح كال 
يسبب إٔب تقييم 

الًتكيز 

فعالية الوسيلة فعالية الوسيلة . 16
التعليمية 

ج ج  100% 5

أزرار التنقل سهولة سهولة التنقل . 17
الفهم 

 ج  80% 4

18 .

سهولة فهم 
اللغة 

اؼبستخدمة 

مناسبة بُت اؼبفردات 
كالصور 

ج  80% 4

توافق الكتاب مع . 19
قواعد كتابة اللغة 

العربية أك اإلندكنيسية 

ج  80% 4

توافق اللغة مع . 20
مستول التطور 
الفكرل للطالب 

ج  80% 4

كلوصف نتائج االستبانة كتصنيفها قد كضعت الباحثة اؼبعايَت َب الباب 
.  الثالث، كاما النتيجة من حالؿ اغبساب التإب

 
P= x %100  

:  البياف 
     P=  اؼبئوية الصالحية
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   Σxi =  ؾبموعة القيمة اغبصولة
   Σx =  ؾبموعة األسئلة ضرب على قيمة االعلى

 
 

(جّيد جّدا) %82=  اؼبئوية الصالحية             

 من ؾباؿ اؼبواد التعليمية حصلت 4,5من بيانات التقوٙب َب اعبدكؿ 
كحصل على البيانات من . َب اؼبستول جّيد جّدا% 82الباحثة على نتيجة 

 :إقًتاحات كتعليقات منو كما يلي. إقًتحات اػببَت كتعليقتو كبو اؼبواد التعليمية
 بعض االخطاء ُب كتابة اغبركات( أ

 ىناؾ الكتابة اليت ليست مناسبة ( ب
  خاصة على مهارة الكتابةهبب إعطاء كل سؤاؿ إجابة(ج
 زر لكتم الصوت (صوت)هبب أف يكوف لكل صوت  (د
 

 تجربة اإلنتاج إلى المعلم . د
 4,6الجدول 

 نتائج تقويم مدرسة اللغة العربية

 الرقم
عناصر 
 بنود التقويم التقويم

 نتيجة التقويم
 الدرجة المعدل النتيجة

تقنيات  1
 العرض

الكتماؿ اؼبنتظم ُب 
الفصوؿ 

 (مقدمة،مادة،كتدريب)

 ج ج 100% 5

توافق احملتول  2
 مع مستول 

 ج %80 4 التوافق مع االحتياجات 

 ج %80 4 التوافق مع اؼبادة التعليميةقدرة  3
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كاحتياجات  4
 الطالب

التطابق مع مستول قدرة 
 الطالب

 ج ج 100% 5

فعالية  5
الوسيلة 

 التعليمية 

قدرة الوسيلة التعليمية 
على زيادة إتقاف اؼبواد 

 التعليمية

 ج 80% 4

تساعد الوسيلة التعليمية  6
على ربسُت قدرة الطلبة 

 على اؼبهارات اللغوية 

 ج 80% 4

قدرة الوسيلة على زيادة  7
 نشاط كدكافع الطلبة

 ج ج 100% 5

 ج %80 4 تفاعلية الوسيلة التعليمية 8
دعم عرض  9

 الوسيلة
كضوح التعليمات 

 لالستخداـ
 ج 80% 4

10 

 البيانية

 ج %80 4 دقة تركيبات األلواف
دقة اختيار اػبط أك  11

 الكتابة
 ج 80% 4

دقة اختيار الصور  12
 كالرسـو اؼبتحركة

 ج 80% 4

مستول  13
 االبداع

 ج %80 4 مستول االبداع

سهولة فهم  14
اللغة 

 اؼبستخدمة

دقة استخداـ اللغة 
 اؼبستخدمة

 ج 80% 4

 ج ج %100 5استخداـ ـبتلف كجود  15
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االستنتاجات 
كاألمثلة 

كالتمارينات 
مع ردكد 

 الفعل

 التدريبات مع ردكد الفعل

 
كلوصف نتائج االستبانة كتصنيفها قد كضعت الباحثة اؼبعايَت َب الباب 

.  الثالث، كاما النتيجة من حالؿ اغبساب التإب
 

P= x %100  

:  البياف 
     P=  اؼبئوية الصالحية

   Σxi =  ؾبموعة القيمة اغبصولة
   Σx =  ؾبموعة األسئلة ضرب على قيمة االعلى

 
  

 

  (جّيد جّدا) %85=  اؼبئوية الصالحية 
 

أدكيب من التحليل البيانات حصل ربسُت اإلنتاج الوسيلة التعليمية بربنامج 
 َب أدكيب فالش من جهة كجوه الوسيلة التعليمية بربنامج %85 بالدرجة فالش

من ىذه النتيجة من اؼبعلم اللغة العربية يدؿ أف ىذه . اؼبستول جّيد جّدا
 فالش مناسب للطالب كمناسبا لتستخدـ أدكيببرنامج على الوسيلة التعليمية 
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كىناؾ التعليقات كاالقًتاحات من اؼبعلم اللغة العربية َب . َب تعليم اللغة العربية
 : كىي كما يليمادييوف، 2 اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية

الطالب كالطالبات يتعلموف اللغة العربية باغبماس هبذه الوسيلة التعليمية  .1
 فالش ككانت ىذه الوسيلة اعبذبة َب عملية تعليم اللغة أدكيببربنامج 

 .العربية
 فالش هبذب رغبة الطالب ليتعلم أدكيبكىذا الوسيلة التعليمية بربنامج  .2

 . اللغة العربية
كيطلب اؼبعلم إٔب الباحثة اف تكرب الصوت َب اإلستماع ألف الصوت غَت  .3

 .كاضحا
كربسُت َب ترتيب الصور على اؼبفردات َب الباب الرابع  .4

         
فعالية استخدام الوسيلة التعليمية فى اللغة العربية ببرنامج أدوبي  فالش : المبحث الثالث

 .بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية مادييون
 التجربة األولى للوسيلة التعليمية  . أ

 2عقدت الباحثة ىذه التجربة األكٔب َب اؼبدرسة الثانوية االسالمية اغبكومية 
كاف ىدؼ التجربة األكٔب معرفة صالحية الوسيلة التعليمية .  طالبا36مادييوف مع 

 .كمناسبتها للتطبيق كبو اجملموعة البحث كمناسبة الزماف اؼبخصص ؽبا كسهولة تطبيقها
ىوايات "فاختارت الباحثة ىذا اؼبوضوع . كقامت الباحثة بعملية التدريس نفسها

ؼبعرفة صالحية الوسيلة التعليمية كزعت الباحثة  أكراؽ االستبانة ُب هناية  ".الطالب
:   كأما نتائج االستبانة فيما يلي .التجربة
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 4,7الجدول 
 نتائج االستبانة من الطلبة

 اجملموع اؼبعدؿ

 النتيجة

 أسئلة االستبانة

جدا
فق 

 موا
غَت

 
وافق

َت م
غ

 
شرط

ق ب
مواف

 

وافق
م

جدا 
فق 

موا
 

87% 156 
 -  -  - 24×4 

 =96 
12×5 
 =60 

سهولة استخداـ الوسيلة 
 التعليمية

83% 149 
 -  - 5×3

 =15 
21×4 
 =84 

10×5 
=50 

 تقدٙب الربنامج مشوؽ

89% 160 
 -  -  - 20×4 

 =80 
16×5 
=80 

 تقدٙب اؼبادة كاضحة

90% 163 
 -  -  - 17×4 

 =68 
19×5 
 =95 

يسهل الربنامج على 
 فهم اؼبادة

82% 148 
 -  - 4×3 

=12 
24×4 
 =96 

8×5 
=40 

استخداـ الصور 
كأصوات الربنامج 

 كاضحة
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83% 149 
 -  - 6×3 

=18 
19×4 
 =76 

11×5 
 =55 

كانت اللغة اؼبستخدمة 
 سهلة للفهم

92% 165 
 -  -  - 15×4 

 =60 
21×5 

 =
105 

أسئلة التدريبات مطابقة 
 للمادة

82% 148 
 -  - 6×3 

 =18 
20×4 
 =80 

10×5 
 =50 

أسئلة التدريبات مطابقة 
 ؼبستول قدرة الطلبة

87% 156 
 -  - 5×3 

 =15 
14×4 
 =56 

17×5 
 =85 

كاف الربنامج يزيد رغبة 
الطلبة ُب تعلم اللغة 

 العربية

84% 152 
 -  - 2×3 

 =6 
24×4 
 =96 

10×5 
 =50 

كاف الربنامج يزيد فعالية 
الطلبة ُب تعلم اللغة 

 العربية

85% 154 
 -  - 3×3 

 =9 
20×4 
 =80 

13×5 
 =65 

 كانت الربنامج متفاعلة

84% 152 
 -  - 5×3 

 =15 
18×4 
 =72 

13×5 
 =65 

يعمل الربنامج على 
ربسُت استقاللية كمهارة 

 الطلبة ُب التعلم
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85% 154 
 -  - 4×3 

 =12 
18×4 
 =72 

14×5 
 =70 

يسهل الربنامج على 
 ربقيق أىداؼ التعلم 

83% 150 
 -  - 3×3 

 =9 
24×4 
 =96 

9×5 
 =45 

كاف الربنامج يثرم عربة 
 التعلم اػباصة بالطلبة

84% 152  -  - 4×3 
 =12 

20×4 
 =80 

12×5 
 =60 

كانت الربنامج يزيد 
استعداد التعلم 

 
:  توضيح البيانات الرقمية الىت َب اعبدكؿ السابق كما يلى 

، أم أف (جّيد جّدا) %87أف اؼبعدؿ العاـ لسولة استخداـ لربنامج أدكيب فالش  (1
 .الوسيلة سهولة االستخداـ عند الطلبة

 .، أم أف تقدٙب الربنامج مشوؽ عند الطلبة%83أف اؼبعدؿ العاـ لتقدٙب الربنامج  (2
 .، أم أف تقدٙب اؼبادة كاضح(جّيد جّدا) %89أف اؼبعدؿ العاـ لتقدٙب اؼبادة  (3
، أم أف (جّيدجّدا) %90أف اؼبعدؿ العاـ ؼبضموف الربنامج أدكيب فالش اؼبادة  (4

 .مشوؽ كسهل للفهم
جّيد ) %82أف اؼبعدؿ العاـ لتوضيح األصوات كالصور ُب زيادة فهم اؼبادة  (5

 .، أم أهنا مناسبة كيعُت على فهم اؼبادة عند الطلبة(جّدا
، أم أهنا سهل (جّيد جّدا) %83أف اؼبعدؿ العاـ للغة الربنامج أدكيب فالش  (6

 .لفهم
، أم أهنا (جّيدجّدا) %92أف اؼبعدؿ العاـ لتوافق أسئلة التدريبات كبو اؼبادة  (7

 .موافقة ؼبادة اللغة العربية
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، أم (جّيدجّدا) %82أف اؼبعدؿ العاـ لتوافق التدريبات كبو مستول قدرة الطلبة  (8
 .أهنا سهولة الفهم

 %87أف اؼبعدؿ العاـ لربنامج أدكيب فالش يزيد رغبة الطلبة ُب تعلم اللغة العربية  (9
 .، أم أهنا يساعد ُب ترقية رغبة الطلبة ُب تعلم اللغة العربية(جّيد جّدا)
أف اؼبعدؿ العاـ لربنامج أدكيب فالش يزيد فعالية الطلبة ُب تعلم اللغة العربية  (10

 . ، أم أهنا يساعد ُب ترقية فعالة الطلبة(جّيدجّدا) 84%
، أم أهنا مشوؽ (جّيدجّدا) %85أف اؼبعدؿ العاـ لتفاعلية برنامج أدكيب فالش  (11

 .كمتفاعلة
أف اؼبعدؿ العاـ لربنامج أدكيب فالش ُب ربسُت استقالؿ كمهارة الطلبة َب  (12

، ام أهنا يساعد الطلبة ُب ربسُت استقالؽبم كمهارهتم (جّيدجّدا) %84التعلم 
 .ُب التعلم

جّيد ) %85أف اؼبعدؿ العاـ لربنامج أدكيب فالش ُب ربقيق أىداؼ التعلم  (13
.     ، أم أهنا يساعد الطلبة ُب ربقيق أىداؼ التعلم(جّدا

جّيد ) %83أف اؼبعدؿ العاـ لربنامج أدكيب فالش ُب زيادة عربة تعلم الطلبة  (14
 .، أم أهنا يزيد عربة تعلم الطلبة(جّدا

جّيد )  %84أف اؼبعدؿ العاـ لربنامج أدكيب فالش ُب زيادة استعداد التعلم  (15
.       ، أم أهنا يزيد استعداد التعلم(جّدا

كالنتيجة العامة من االستبانة الىت كزعتها الباحثة يبكن حساهبا على النحو 
: التإب 

= اؼبعدؿ اؼبئوم 
نتيجة كل من البند اؼبختار × اإلجابات 

 100×  %ؾبموع نتائج صبيع البنود 

 

=  اؼبعدؿ اؼبئوم 
2308 
2700 %  ×100 
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 %85،48= اؼبعدؿ العاـ 
. أم اف الوسيلة التعليمية جّيدة كصاغبة للتطبيق كال ربتاج إٔب تعديالت

 
  التجربة الثانية للوسيلة التعليمية . ب

عقدت الباحثة ىذه التجربة الثانية اؼبموسعة َب اؼبدرسة الثانوية االسالمية 
. كقامت الباحثة بعملية التدريس نفسها.  طالبا122 مادييوف مع 2اغبكومية 

بعد إسباـ عملية تطوير الوسيلة التعليمية بربنامج أدكيب فالش قامت الباحثة 
ذبربة ىذه الوسيلة التعليمية ؼبعرفة فعالية استخداـ الوسيلة التعليمية بربنامج أدكيب فالش 

كقامت الباحثة عملية التجربة َب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية . َب تعليم اللغة العربية
َب ىذه عملية التجربية قامت الباحثة باإلختبارين كىي . اغبكومية الثانية مادييوف

قامت اإلختبار القبلي قبل عملية التعليم بالوسيلة . اختبار القبلي ك اختبار البعدم
كبعد أف اسبت . التعليمية بربنامج ادكيب فالش ؼبعرفة قدرة الطالب َب تعليم اللغة العربية

الباحثة العملية التجربية َب ميداف البحث فأخذت الباحثة االختبار البعدم ؼبعرفة مدل 
كُب هناية  .فعالية استخداـ الوسيلة التعليمية بربنامج أدكيب فالش َب تعليم اللغة العربية

التجربة كزعت البباحثة أكراؽ اإلستبانة إٔب اؼبدرسة كالطلبة لتقوٙب مدل جودة الوسيلة 
.  التعليمية
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  4,8الجدول 
نتائج االستبانة من المدرسة  

 اجملموع اؼبعدؿ

 النتيجة

 أسئلة االستبانة

جدا
فق 

 موا
غَت

 
وافق

َت م
غ

 
شرط

ق ب
مواف

 
وافق

م
جدا 

فق 
موا

 
100% 5 

برنامج أدكيب فالش مناسبة ؼبادة  √    
 اللغة العربية 

80% 4 
نظاـ ترتيب مادة الربنامج يساعد   √   

 لتعليم دركس اللغة 
 تقدٙب الصور مشوقة كسهولة الفهم  √    4 80%

تقدٙب األصوات لزيادة فهم اؼبادة   √    4 80%
 كاضحة

مضموف الربنامج مشوؽ كسهل  √     5 100%
 الفهم

80% 4 
اللغة اؼبستخدمة َب الربنامج سهل   √   

 الفهم

الصور َب مضموف الربنامج منلسبة   √    4 80%
 ؼبادة اللغة العربية

كانت الربنامج يزيد رغبة الطلبة ُب  √     5 100%
 تعليم مادة اللغة العربية 

كاف الربنامج يعُت إٔب دفع اؼبلل َب  √     5 100%
 تعلم مادة اللغة العربية 
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100% 5 
كانت الربنامج يساعد الطلبة على  √    

 فهم اؼبهارات اللغوية
 

النتيجة العامة من االستبانة الىت كزعتها الباحثة يبكن حساهبا على النحو التإب 
 :

= اؼبعدؿ اؼبئوم 
نتيجة كل من البند اؼبختار × اإلجابات 

 100×  %ؾبموع نتائج صبيع البنود 

 

=  اؼبعدؿ اؼبئوم 
45 
50 %  ×100 

 %90= اؼبعدؿ العاـ 
. أم اف الوسيلة التعليمية جّيدة كصاغبة للتطبيق كال ربتاج إٔب تعديالت

 4,9 الجدول
نتائج االستبانة من الطلبة 

 اجملموع اؼبعدؿ

 النتيجة

 أسئلة االستبانة

جدا
فق 

 موا
غَت

 
وافق

َت م
غ

 

شرط
ق ب

مواف
 

وافق
م

جدا 
فق 

موا
 

86% 528 
 -  - 13×

3=
39 

56×
4 = 

224 

53×
5 = 

265 

سهولة استخداـ الوسيلة 
 التعليمية



 

93 
 

82% 502 

 -  - 15×
3 =

45 

78×
4 

 =
312 

29×
5 
=

145 

 تقدٙب الربنامج مشوؽ

84% 510 

 -  - 10×
3=

30 

80×
4 = 

320 

32×
5 
=

160 

 تقدٙب اؼبادة كاضحة

88% 536 
 -  - 8×3

=24  
58×
4 = 

232 

56×
5 = 

280 

يسهل الربنامج على 
 فهم اؼبادة

83% 507 
 - 6×

2=
12 

13×
3 
=39 

59×
4 = 

236 

44×
5=

220 

استخداـ الصور 
كأصوات الربنامج 

 كاضحة

82% 499 
 - 4×

2=
8 

12×
3 
=36 

75×
4 = 

300 

31×
5 = 

155 

كانت اللغة اؼبستخدمة 
 سهلة للفهم

90% 547 
 -  - 6×3

=18 
51×
4 = 

204 

65×
5 = 

325 

أسئلة التدريبات مطابقة 
 للمادة

85% 522 
 -  - 14×

3 = 
42 

60×
4 = 

240 

48×
5 = 

240 

أسئلة التدريبات مطابقة 
 ؼبستول قدرة الطلبة
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83% 507 
 - 3×

2=
6 

9×3 
 =27 

76×
4 = 

304 

34×
5 = 

170 

كاف الربنامج يزيد رغبة 
الطلبة ُب تعلم اللغة 

 العربية

85% 517 
 - 5×

2=
10 

8×3 
 =24 

62×
4 = 

248 

47×
5 = 

235 

كاف الربنامج يزيد فعالية 
الطلبة ُب تعلم اللغة 

 العربية

86% 525 
 -  - 7×3 

 =9 
71×
4 = 

284 

44×
5 = 

220 

 كانت الربنامج متفاعلة

85% 520 
 - 4×

2=
8 

10×
3 = 

30 

58×
4 = 

232 

50×
5 = 

250 

يعمل الربنامج على 
ربسُت استقاللية كمهارة 

 الطلبة ُب التعلم

87% 529 
 -  - 9×3 

 =27 
63×
4 = 

252 

50×
5 = 

250 

يسهل الربنامج على 
 ربقيق أىداؼ التعلم 

86% 527 
 -  - 7×3 

 =9 
69×
4 = 

276 

46×
5 = 

230 

كاف الربنامج يثرم عربة 
 التعلم اػباصة بالطلبة

88% 538  -  - 5×3 
 =15 

62×
4 = 

248 

55×
5 = 

275 

كانت الربنامج يزيد 
استعداد التعلم 

 
 :توضيح البيانات الرقمية َب اعبدكؿ السابق كما يلي 
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يوافقوف جّدا أف برنامج أدكيب فالش سهل  (%43،44) طالبا 53أف  (1
يوافقوف ف  برنامج أدكيب فالش سهل  (%46) طالبا 56لالستخداـ، ك 

كاؼبعدؿ . طالب كاد يوافقوف على ىذا األمر (%11 )13لالستخداـ، 
 أم استخداـ ىذا الربنامج %86العاـ لسهولة استخداـ ىذا الربنامج 

 .سهل جدا
يقولوف إف تشويق الربنامج جّيد جّدا، ك  (%24) طالبا 29أف  (2

( %12،29) طالبا 15يقولوف إف تشويق الربنامج جّيد، ك (64%)78
 .%82 تقدٙب الربنامج مشوؽكاؼبعدؿ العاـ . كاد يوافقوف على ىذا األمر

يقولوف إف تقدٙب اؼبادة هبذا الربنامج كاضح  (%26،22) طالبا 32أف  (3
يقولوف إف تقدٙب اؼبادة هبذا الربنامج  (%65،57) طالبا 80جّدا، ك

يقولوف إف ىذا الربنامج ٓب يتضح ُب  (%8،19) طالبا 10كاضح، ك 
أم أف الوسيلة جذابة كصاغبة للتطبيق عند تعليم اللغة . تقدٙب اؼبادة

 .%84كاؼبعدؿ العاـ لتوضيح تقدٙب اؼبادة . العربية
يقولوف إف برنامج أدكيب فالش يساعدىم على  (%46) طالبا 56أف  (4

يقولوف  (%47،54) طالبا 58فهم مادة اللغة العربية بسهولة جّدا، ك 
إنو تساعدىم بسهولة، كطالباف يقوالف إف مستول سهولة الربنامج لفهم 

. كاد يوافقوف على ىذا األمر (%6،55) طالبا 8اؼبادة متوسط، ك
، أم أف الوسيلة يساعد كثَتا (جّيد جّدا) %88كاؼبعدؿ العاـ ؽبذا األمر 
 .ُب فهم مادة اللغة العربية

يقولوف إف توضيح األصوات كالصور لزيادة  (%36،06) طالبا44أف  (5
يقولوف إف توضيح  (%48،36) طالبا 59فهم اؼبادة  جّيد جّدا، ك 

كاد  (%11 )13األصوات كالصور لزيادة فهم اؼبادك اؼبتوسط، ك 
كاؼبعدؿ العاـ . ال توافق (%5) طالبا 6يوافقوف على ىذا األمر، ك 

 .%83لتوضيح األصوات كالصور لزيادة فهم اؼبادة 
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يقولوف إف اللغة اؼبستخدمة ُب الربنامج سهلة  (%25،40) طالبا 31إف  (6
يقولوف إف اللغة اؼبستخدمة ُب  (%61،47) طالبا 75جّدا للفهم، ك 

يقولوف إف فهم اللغة ُب  (%9،83) طالبا 12الربنامج سهلة للفهم، ك 
يقولوف إف اللغة اؼبستخدمة ُب  (%3،27) طالبا 6الربنامج متوسط، ك 

 .%82كاؼبعدؿ العاـ ؽبذا األمر . الربنامج السهلة للفهم
يقولوف إف تدريبات مطابق جّدا دبادة  (%53،27) طالبا 65أف  (7

 6يقولوف إف التدريبات مطابق باؼبادة، ك  (%42) طالبا 51التعليم، ك 
كاؼبعدؿ العاـ . يقولوف إف طباقة التدريبات باؼبادة متوسط (%5)طالبا 

 (.%90)ؽبذا األمر 
 60يقولوف أف التدريبات سهلة جّدا، ك  (%39،34) طالبا 48أف (8

 طالبا 14طالبا يقولوف إف التدريبات سهلة، ك   (49،18%)
كاؼبعدؿ العاـ ؽبذا األمر . كاد بصعب ُب إهناء التدريبات (11،47%)

85%. 
يقولوف إف برنامج أدكيب فالش يزيدىم رغبة أكثر  (%28) طالبا 34أف  (9

يقولوف إنو يزيدىم رغبة  (%62،29) طالبا 76ُب تعليم اللغة العربية، ك
يقولوف إنو يزيدىم رغبة تعليم  (%7،37) طالبا 9ُب تعلم اللغة العربية، ك

كاؼبعدؿ العاـ لربنامج أدكيب فالش . اللغة العربية على مستول متوسط
83 . 

يقولوف إف برنامج أدكيب فالش يزيد كثَتا  (38،52) طالبا 47أف  (10
يقولوف إنو يزيد  (%51) طالبا 62فعاليتهم ُب تعلم اللغة العربية، ك 

يقولوف إف قدرة برنامج أدكيب  (%6،55) طالبا 8فعاليتهم َب التعلم، ك 
 5فالش ُب زيادة فعاليتهم ُب تعليم اللغة العربية على مستول متوسط، ك 

يقولوف إف برنامج أدكيب فالش ال يزيد فعاليتهم ُب تعلم  (4،09)طالبا 
 .%85كاؼبعدؿ العاـ ؽبذا الشأف . اللغة العربية
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يقولوف إف برنامج أدكيب فالش متفاعلة  (%06، 36) طالبا 44أف  (11
يقولوف إف برنامج أدكيب فالش متفاعلة،  (%58،19) طالبا 71جّدا، ك

يقولوف إف برنامج أدكيب فالش متفاعلة على مستوم  (%6) طالبا 7ك
 .%86كاؼبعدؿ العاـ ُب ىذا االمر . متوسط

يقولوف إف برنامج أدكيب فالش يساعد كثَتا ُب  (%41) طالبا 50أف  (12
يقولوف  (%47،54) طالبا 58ربسُت استقالؽبم كمهارهتم ُب التعلم، ك 

إف برنامج أدكيب فالش يساعد كثَتا ُب ربسُت استقالؽبم كمهارهتم ُب 
يقولوف إف برنامج أدكيب  (%8،19) طالبا 10تعلم اللغة العربية، ك 

فالش يساعد كثَتا ُب ربسُت استقالؽبم كمهارهتم ُب تعلم اللغة العربية 
يقولوف إف برنامج أدكيب  (%3،27) طالبا 4على مستول متوسط، ك 

فالش ال يساعد كثَتا ُب ربسُت استقالؽبم كمهارهتم ُب تعلم اللغة 
 .%85كاؼبعدؿ العاـ ؽبذا الشأف . العربية

يقولوف إف برنامج أدكيب فالش يساعد ىم أكثر  (%41) طالبا 50أف  (13
يقولوف إف برنامج أدكيب  (%52) طالبا 63ُب ربقيق أىداؼ التعلم، ك

( %7،37) طالبا 9فالش يساعد ىم ُب الوصوؿ إٔب أىداؼ التعلم، ك 
طالبا يقولوف إف قدرة برنامج أدكيب فالش ُب مساعدهتم للوصوؿ إٔب 

 .%87كاؼبعدؿ العاـ ُب ىذه األمر . أىداؼ التعلم على مستول متوسط
يقولوف إف برنامج أدكيب فالش يثرم كثَتا عربة  (%38) طالبا 46أف  (14

يقولوف إف برنامج أدكيب فالش يثرم  (%56،55) طالبا 69تعلمهم، ك
يقولوف إف برنامج أدكيب فالش يثرم  (%2،45) طالبا 7عربة تعلمهم، ك

 .%86كاؼبعدؿ العاـ ؽبذا الشأف . عربة تعلمهم على مستول متوسط
يزيد كثَتا يقولوف إف برنامج أدكيب فالش  (%45،08) طالبا 55أف  (15

يزيد يقولوف إف برنامج أدكيب فالش  (%51) طالبا 62استعداد التعلم، ك
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يقولوف إف برنامج أدكيب فالش ( %4،09) طالبا 5استعداد التعلم، ك 
 .%88 كاؼبعدؿ العاـ ؽبذا األمر .يزيد استعداد التعلم َب اؼبستول اؼبتوسط

 
كالنتيجة العامة من االستبانة الىت كزعتها الباحثة يبكن حساهبا على 

: النحو التإب 

= اؼبعدؿ اؼبئوم 
نتيجة كل من البند اؼبختار × اإلجابات 

 100%×  ؾبموع نتائج صبيع البنود 

 

=  اؼبعدؿ اؼبئوم 
7814 
9150   ×%100 

 %85،39= اؼبعدؿ العاـ 
. أم أف الوسيلة التعليمية جّيدة كصاغبة للتطبيق كال ربتاج إٔب تعديالت

 
 تحليل نتائج اإلختبار .1

نتائج اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي   ( أ
 4,10الجدول 

 نتيجة اإلختبار القبلي 
التقدير اإلختبار البعدى التقدير اإلختبار القبلي  الطالب

ج  73ؽ  60 1
ؽ  60ض  48 2
ج ج  86ج ج  80 3
ؽ  56ض  44 4
ج  70ؽ  64 5
ج  73ؽ  60 6
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ؽ  56ض  40 7
ؽ  60ض  48 8
ج  66ض  52 9
ج  73ؽ  60 10
ج ج  83ج  72 11
ج  70ؽ  56 12
ج  73ج  68 13
ؽ  63ض  48 14
ج ج  76ؽ  60 15
ج  66ؽ  52 16
ج  66ؽ  56 17
ج ج  93ج ج  84 18
ج  66ؽ  52 19
ج  70ؽ  64 20
ج ج  80ج  72 21
ج ج  76ؽ  60 22
ؽ  60ض  44 23
ج  70ؽ  64 24
ج  66ؽ  56 25
ج ج  83ج ج  76 26
ج ج  76ج  68 27
ج  66ؽ  56 28
ج  70ؽ  64 29
ؽ  60ؽ  52 30
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ج  73ؽ  60 31
ؽ  63ض  48 32
ج  73ؽ  64 33
ج  70ض  52 34
ج  73ؽ  64 35
ؽ  63ض  40 36
ؽ  60ض  40 37
ج ج  93ج ج  80 38
ج  66ؽ  56 39
ج ج  83ج ج  76 40
ج  66ؽ  60 41
ؽ  63ض  48 42
ؽ  63ض  52 43
ج ج  90ج ج  80 44
ؽ  60ض  44 45
ج  70ؽ  56 46
ؽ  63ض  52 47
ج  73ؽ  60 48
ج  66ض  40 49
ؽ  60ض  48 50
ج ج  83ج  72 51
ج ج  90ج ج  84 52
ج ج  80ج  72 53
ج ج  86ج  72 54
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ؽ  63ض  40 55
ج  66ض  52 56
ج  73ؽ  64 57
ج ج  86ج ج  80 58
ج  70ؽ  64 59
ؽ  56ض  48 60
ج ج  93ج ج  88 61
ؽ  63ض  52 62
ؽ  63ض  40 63
ج  73ؽ  56 64
ج  66ض  52 65
ج  70ض  52 66
ج ج  76ج  68 67
ج ج  93ج ج  88 68
ج  70ؽ  64 69
ج  73ؽ  60 70
ج  66ؽ  56 71
ج ج  83ج ج  80 72
ؽ  63ض  52 73
ج ج  80ج  72 74
ج   70ؽ  60 75
ج ج  83ج  72 76
ج  66ض  52 77
ؽ  60ض  40 78
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ؽ  56ض  48 79
ج  70ؽ  56 80
ج ج  83ج  76 81
ج ج  83ج  72 82
ؽ  63ض  48 83
ج  66ؽ  56 84
ج ج  90ج ج  84 85
ج  73ؽ  64 86
ج  73ج  68 87
ج ج  76ج  68 88
ج  70ؽ  56 89
ج  73ؽ  60 90
ج ج  86ج ج  80 91
ؽ  63ؽ  56 92
ج  70ؽ  60 93
ج  73ج  68 94
ج  70ؽ  64 95
ؽ  56ض  40 96
ؽ  60ض  44 97
ج  70ؽ  64 98
ج  73ج  68 99
ؽ  63ؽ  56 100
ؽ  63ض  52 101
ج ج  83ج  76 102
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ج  73ج  68 103
ج  70ؽ  64 104
ؽ  63ؽ  56 105
ؽ  63ض  48 106
ؽ  60ض  52 107
ج  70ؽ  58 108
ج  73ؽ  64 109
ؽ  60ض  40 110
ؽ  63ض  52 111
ج ج  80ج  76 112
ج ج  86ج ج  80 113
ج ج  80ج  72 114
ج ج  83ج ج  80 115
ؽ  63ؽ  56 116
ج  70ج  68 117
ج ج  80ج  72 118
ج  70ؽ  56 119
ؽ  63ض  44 120
ج ج  93ج ج  88 121
ج  66ؽ  58 122

 
نظرا إٔب اعبدكؿ السابق أف نتائج الطلبة َب اإلختبار القبلى يبكن 

:  تصنيفها إٔب 
 ٓب ينلها أحد : درجة فبتاز ناؽبا  ( أ
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  طالبا16:  درجة جّيد جّدا ناؽبا ( ب
  طالبا22: درجة جّيد ناؽبا   (ج
  طالبا46:درجة مقبوؿ ناؽبا   (د
  طالبا38: درجة ضعيف ناؽبا  ( ق

:    أما ُب اإلختبار البعدم يبكن تصنيفها إٔب 
 ٓب ينلها أحد : درجة فبتاز ناؽبا  ( أ

  طالبا34:  درجة جّيد جّدا ناؽبا ( ب
  طالبا53: درجة جّيد ناؽبا   (ج
  طالبا35: درجة مقبوؿ ناؽبا   (د
 ٓب ينلها أحد: درجة ضعيف ناؽبا  ( ق

 
% 86، 27كمن ىنا توضحنا أف قدرة الطلبة ُب فهم اؼبهارات اللغوية 

على % 68، 28على مستول جّيد، % 43،44على مستول جّيدجّدا، 
: ؼبعرفة النتيجة اؼبعدلة، استخداـ الباحث الرمز كما يلي . مستول مقبوؿ

=      الدرجة اؼبعدلة 
ؾبموع الدرجة 
 100%×  ؾبموع الطلبة 

 
8696 
122   ×%100 = 71،27% 

 
 (مستول جّيد) %71،27من نتيجة اؼبعدلة السابقة بالتقدير 

:   ، كحصلت على ىذه النتيجة SPSSؼبعرفة فعالية التعلم استخدمت الباحثة الربنامج 
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عندما قارنت الباحثة بُت نتائج االختبار القبلى كاالختبار البعدل، كما َب 

أقل  (0،000) ُب ىذا البحث sig (2-tailed) سهل اعبدكاؿ السابق اتضح أف نتيجة
كمن ذلك تستنتج الباحثة أف تعليم اؼبهارات اللغوية باستخداـ برنامج . 0،05من 

  كأف 10،27أدكيب فالش ُب ىذه الفرقة ناجح، كالدليل بوجود الرتقاء التعلم بقدر 
. 0،05 ُب ىذا البحث أقل من sig (2-tailed)نتيجة 

 
مناقشة نتائج البحث   : المبحث الرابع

رباكلت الباحثة َب ىذا البحث مناقشة البيانات كنتائج التحليل اؼبوجودة َب الباب 
 :الرابع سابقة، كما يلي

 مواصفات اإلنتاج الوسيلة التعليمية للمهارات اللغوية على برنامج أدوبي فالش . أ
تصممت الباحثة ىذه الرسالة باستخداـ منهج البحث التطويرم الذل تقدمم 

ىذه الطريقة مستخدمة للحصوؿ على نتائج   (Barg and Gall)سوغيونو ـ برغ كغاؿ 
معينة كذبربة فعالة كىو عملية أك خطوات لتطور النتائج اعبديدة أك اسباـ النتائج 

فالبحث على ىذه النوع ؿبتاج ليحلل االحتياجات كىبترب فعالية اإلنتاج . اؼبوجودة
وبتوم ىذا البحث على نتيجة . اؼبخصوص حىت يبكن اجملتمع اإلنتفاع هبذا اإلنتاج

الدراسة اؼبتعلقة باالنتاج الذل يراد تطويره، كتطوير االتاج اؼبؤسس على الدراسة 
اؼبيدانية، كاالختبار ُب اؼبكاـ الذل أرادت الباحثة تنفيذ ىذا البحث، كالتنقيح إلصالح  

. العيوب اؼبوجودة عند اإلختبار
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. ُب مرحلة دراسة هتيدية عقدت الباحثة مقابلة مع مدرسة اللغة العربية
. استخدمت الباحثة اؼبقابلة شبو اؼبنظمة للحصوؿ على البيانات بُت الباحثة كاؼبخرب
كأما نصوص اؼبقابلة  الذل قدمتها الباحثة فيحتول على حوؿ مشكلة الىت توجو 

.  اؼبدرسة ُب تعليم اللغة العربية خاصة ُب تنفيذ كسيلة تعليمية
قامت الباحثة بتصميم . ُب مرحلة التالية ىي مرحلة زبطيط كربسُت اإلنتاجية

فبهذا أجرت الباحثة بعدة أمور . الوسيلة التعليمية من حيث أنبيتها ُب عملية التعليمية
ربديد خصائص اؼبتعلمُت، ربديد كصياغة األىداؼ السلوكية، ربديد احملتول : كىي

التعليمي اؼبرتبط باألىداؼ، ربديد طرؽ كأساليب التدريس،كاختيار اؼبواد كاألجهزة 
لقد . لتوضيح خطة اختار كسيلة التعليمية قامت الباحثة بشرحها. التعليمية اؼبناسبة

  بنظر إٔب ٢٠١٣قامت الباحثة بتحليل كتاب دركس اللغة العربية للمنهج الدراسي 
موادىا كأىدافها، كنتيجة ربليل اؼبادة ؽبذا الكتاب بأنو يبدأ بتدريس اؼبواد البسيطة من 

كبعد ذلك، قامت .  اؼبفردات، كاإلستماع، كالًتكيب، كالكالـ، كالقراءة، كالكتابة
الباحثة دبراعات بعض أمور لتعيُت ىذه الوسيلة، فاألكؿ، توافق الوسيلة مع الغرض 

الذم نسعى إٔب ربقيق منها، كتقدٙب اؼبعلومات أك اكتساب التلميذ لبعض اؼبهارات أك 
فبهذا األمر  يهدؼ تصميم ىذه الوسيلة التعليمية إٔب اكتساب . تعديل اذباىاتو

من معٍت ذلك . صدؽ اؼبعلومات اليت تقدمها الوسيلة الثا٘ب، .الدارس للمهارات اللغوية
هبب أف تكوف اؼبعلومات مطابقة للواقع كأف تعطي الوسيلة صورة متكاملة عن اؼبوضوع 

 الثالث، .كلذلك هبب أف نتأكد من أف ىذه اؼبعلومات ليست قديبة أك ناقصة أك ؿبرفة
من معٌت ذلك البد ؿبتويات الوسيلة . مدل صلة ؿبتويات الوسيلة دبوضوع الدراسة

الرابع، . كثيقة الصلة باؼبوضوع الذم يدرسو التالميذ مع الدقة العلية كالتصوير اعبّيد
 العمار التالميذ كمستوم يلةمناسبة الوسمن معٌت ذلك . مالئمة خصائص الطلبة

ذكائهم كخرباهتم السابقة اليت تتصل باػبربات اعبديدة اليت هتيئها ىذه الوسائل كذلك 
أف  اػبامس، .من حيث اللغة اؼبستعملة كعناصر اؼبوضوع الذم تعرضو كطريقة العرض

من معٌت ذلك أف تساكم الوسيلة . السادس، الكفاية. تكوف الوسيلة ُب حالة جّيدة
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فيجب أف . اعبهد أك اؼباؿ الذم يصرفو اؼبدرس أك التلميذ ُب إعدادىا كاغبصوؿ عليها
ف السابع، أ. يكوف إختيار الوسيلة التعليمية على أساس إقتصادس أك قليلة التكلفة

تؤدم الوسيلة التعليمية إٔب زيادة قدرة التلميذ على التأمل كاؼبالحظة كصبع اؼبعلومات 
كهبب أف ىبتار منها أقرهبا إٔب ربقيق ىذه األساليب كتأكيدىا . كالتفكَت العلمي

.  تناسب الوسيلة مع التطور العلمي كالتكنولوجي الثامن،.كتنميتها
 كالصور ،بعد تعيُت الوسيلة التعليمية قامت الباحثة جبمع اؼبواد مثل الصور

كمن ىذه اػبطة اؼبذكورة فاختارت الباحثة .  كالصوت بأصلوب جّيد كجذاب،اؼبتحركة
الوسيلة التعليمية  مؤسس على برنامج أدكيب فالش عند طلبة الصف العاشر دبدرسة 

إختيار ىذه الوسيلة ألف .  مادييوف لتعليم اؼبهارات اللغوية2العالية االسالمية اغبكومية 
تعليم اللغة العربية َب ىذه اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية الثانية مادييوف وبتاج إٔب 

كخلفية الطالب . ألف َب ىذه اؼبدرسة فيها قدرة متنوعة من الطالب. اإلبتكار اعبديد
ألف ىذه خلفية . متخرج من اؼبدرسة اؼبتواسطة اإلسالمية كاؼبدرسة اؼبتواسطة العمومية

ككاف اؼبدرس اليستخدـ الوسيلة التعليمية َب . اؼبدرسة يكوف قدرة من الطالب متنوعة
باغبجة اف َب استعداد الوسيلة التعليمية حبتاج إٔب كقت طويل كقوة . تعليم اللغة العربية

  .كثَتة
قامت الباحثة بتصميم الوسيلة التعليمية اؼبؤسس . كبعده، ىي خطوة التصميم

فأكؿ ما قامت الباحثة بإجرائها يعٍت اختيار اؼبواد ىذه . على برنامج أدكيب فالش
الوسيلة التعليمية اخذهتا الباحثة من اؼبواد َب الكتاب التعليمي اللغة العربية على منهج 

اؼبواد اؼبستخدمة ىي اؼبواد َب الفصل العاشر َب اؼبستول الثانية كىي ىوايات . 2013
ٍب قامت الباحثة بإجرائها يعٍت كتابة السيناريو . الطالب كاؼبهنة كاغبياة كاؼبهنة كالنظاـ

كَب ىذه الوسيلة . كاستعمالو لتصميم أمباط ترتيب الربنامجكتصميم اللوحة القصصية، 
التعليمية بربنامج أدكيب فالش ىناؾ الكفاءة االساسية كمؤشرات التعليم اللغة العربية 

كأىداؼ التعليم كاؼبفردات لكل اؼبوضوع كاالستماع لكل اؼبوضوع كالكالـ َب اؼبوضوع 
كَب اؼبواد االستماع كالقراءة ىناؾ . األكؿ كالقراءة لكل اؼبوضوع كالًتكيب لكل اؼبوضوع
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سول ذلك تقدـ . كَب اؼبفردات ىناؾ الصوت كالصورة. الصوت ليشرح اؼبواد التعليمية
. الباحثة فيديو مناسبا باؼبوضوع الدرس

كاليت يقـو خببَت . كبعد خطوة التصميم قامت الباحثة دبرحلة تصديق اػببَت
ىرجإب . أب مشّفع فطا٘ب اؼباجستَت ىو خبَت جملاؿ اؼبواد التعليمية ك د. اإلنتاج ىو د

اؼباجستَت ىو خبَت جملاؿ تصميم الوسيلة التعليمية، ك أستاذة ميكا فوترم اؼباجستَت 
كبعد تصديق االنتاج قامت الباحثة ربسن االنتاج تأسس . ىي مدرسة اللغة العربية

فلما أًب التحسُت . على اؼبدخالت كاالقًتاحات من اػببَت ليكوف ىذا أجود للتطبيق
من اػببَت عقدت الباحثة التجربة األكٔب ؽبذا اإلنتاج، كبالتإب ىذه التجربة ُب ؾبموعة 
صغَتة ٍب يأٌب التجربة األخرل دبجموعة كبَتة ؼبعرفة صالحية الوسيلة التعليمية كمعرفة 

فبعد انتهاء العملية كاػبطوات َب . مناسبتها للطلبة كفعاليتها َب تعليم اؼبهارات اللغوية
.  البحث كالتطوير فتم البحث كيبكن إنتاج الوسيلة التعليمية

بعد مرحلة مواصفات اإلنتاج ٍب فعالية الوسيلة التعليمية باستخداـ برنامج 
. أدكيب فالش

 
  (adobe flash)"أدوبي فالش"فعالية الوسيلة التعليمية المؤسس على برنامج  . ب

 .للمهارات اللغوية
 كما سبق ذكره أف الباحثة ُب إجراء حبثها إعتمدت على منهج البحث كالتطوير 

تتضح للباحثة من نتائج تقييم . حيث مر ىذا اؼبنهج على اػبطوات لتصميم االنتاج
. اػبرباء، كنتائج استبانة الطلبة ٍب نتائج االختبار القبلى كالبعدل

 نتائج تقييم اػببَت الوسيلة التعليمية .1
: بناء على درجة اؼبثبت ُب اإلستبانة ىي كما يلي 

 2 صفة مقبوؿ، درجة 3 صفة جّيد، درجة 4 صفة جّيد جّدا، درجة 5درجة 
كمن نتائج خبَت اؼبواد التعليمية فوجدت .  صفة راسب1صفة ناقص كدرجة 

تناسق العرض )الباحثة أف الوسيلة التعليمية اؼبتطورت حيث من تقنيات العرض 
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اؼبنهجي ُب كل فصل، مطالب عرض اؼبواد، توازف احملتول اؼبادل بُت الفصوؿ 
تنوع . مقدمة، مادة، كتدريب:كاألقساـ الفرعية، االكتماؿ اؼبنتظم َب الفصوؿ 

تعليمات )، دعم عرض الوسيلة (التدريبات، كجود ردكد فعل على التدريب
تفاعلية الوسيلة )، اسًتاتيجية تقدٙب اؼبواد التعليمية (استخداـ الوسيلة كاضحة

التعليمية، ربمل الوسيلة على نشاط الطلبة َب التعلم، قدرة الوسيلة التعليمية على 
زيادة إتقاف اؼبواد التعليمية، قدرة الوسيلة التعليمية على تنمية موقفا اهبابيا 

االتساؽ َب استخداـ اؼبصطلح، )، استخداـ اؼبصطلح كرمز أك زر (للمتعلم
دقة اختيار اػبلفية، دقة اختيار اػبط أك )، البيانية (االتساؽ َب استخداـ رمز أك زر

الكتابة، تعديل لوف اػبلفية كالكتابة، اختيار دقيق للصور كالرسـو اؼبتحركة، دقة 
ترتيب الصور كالرسـو اؼبتحركة، عرض الوسيلة بسيطة كجذابة، سهولة كالطابع 

تكوف صاغبة لتدريس اؼبهارات اللغوية َب  (العملي َب استخداـ الوسيلة التعليمية
 . اؼبدرسة الثانوية

كمن تعليقات من خبَت جملاؿ الوسيلة التعليمية الدكتور ىرجإب اؼباجستَت ىي 
ىناؾ بعض الكتابات ، تصحيح اختيار اػبلفية، تصحيح اللوف بعض من التدريبات

كبالتإب إلختصار كلتوضيح تلك النتائج تأٌب . مضو، تصحيح ترتيب الصوراليت غا
 :الباحثة بالرسـو البيا٘ب كما يلي 

 
  نتائج تقييم اػببَت اؼبواد التعليمية .2
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كمن نتائج خبَت اؼبواد التعليمية فوجدت الباحثة أف الوسيلة التعليمية اؼبتطورت 
مطابقة اؼبواد بالكفاءة اؼبطلوب )حيث من مطابقة اؼبواد بالكفاءة األساسية

اؼبواد )، عدـ اكبراؼ اؼبواد اؼبقدمة عن اؼبفهـو (ربقيقها، توافق اؼبادة باؼبواد التعليمية
، مطابقة (اؼبقدمة ُب شكل الرسـو اؼبتحركة أك الصورة ال تنحرؼ عن اؼبفهـو

مطابقة احملتول مع مستول قدرة )احملتول مع مستول قدرة كاحتياجات الطالب
تدفق تسليم )، كضوح تسليم اؼبواد(الطالب، مطابقة احملتول باحتياجات الطلبة

كضوح ُب تعليمات )، كضوح تعليمات االستخداـ ك اإلصطالحات(اؼبواد كاضح
كجود )، كجود اإلدراؾ بالًتابط(االستخداـ، االتساؽ َب استخداـ اإلصطالحات

كجود األمثلة )، كجود األمثلة كالتمارينات مع ردكد الفعل(اإلدراؾ بالًتابط
، قدرة الوسيلة التعليمية لًتقية (كالتمارينات، كجود ردكد فعل من التدريب أك التقييم

توفر الوسيلة التعليمية حافزا لنشاط اؼبتعلم، توفر الوسيلة التعليمية )نشاط الطلبة
، يتم عرض الصور (للمتعلمُت فرصة التعلم بشكل مستقل أك ُب ؾبموعات

دقة اختيار نوع )كالرسـو اؼبتحركة كالنصوص كاأللواف بانسجاـ كتناغم كتناسب
، (كحجم اغبركؼ، عرض الصور اؼبقدمة بشكل كاضح كال يسبب إٔب تقييم الًتكيز

، (أزرار التنقل سهولة الفهم)، سهولة التنقل(فعالية الوسيلة التعليمية)فعالية الوسيلة
مناسبة بُت اؼبفردات كالصور، توافق الكتاب مع قواعد )سهولة فهم اللغة اؼبستخدمة

كتابة اللغة العربية أك اإلندكنيسية، توافق اللغة مع مستول التطور الفكرل 
 . تكوف صاغبة لتدريس اؼبهارات اللغوية َب اؼبدرسة الثانوية (للطالب

كمن تعليقات من خبَت جملاؿ اؼبواد التعليمية الدكتور أب مشّفع فطا٘ب 
، ىناؾ الكتابة اليت ليست مناسبة ،بعض االخطاء ُب كتابة اغبركاتاؼباجستَت ىي 

هبب أف يكوف لكل ،  خاصة على مهارة الكتابةهبب إعطاء كل سؤاؿ إجابة
كبالتإب إلختصار كلتوضيح تلك النتائج تأٌب . زر لكتم الصوت (صوت)صوت 

 :الباحثة بالرسـو البيا٘ب كما يلي 
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 نتائج تقييم مدرسة اللغة العربية .3
كمن نتائج مدرسة اللغة العربية فوجدت الباحثة أف الوسيلة التعليمية اؼبتطورت 

، توافق احملتول مع (الكتماؿ اؼبنتظم ُب الفصوؿ)حيث من تقنيات العرض
التوافق مع اؼبادة )، قدرة كاحتياجات الطالب(التوافق مع االحتياجات)مستول

قدرة الوسيلة )، فعالية الوسيلة التعليمية(التعليمية، التطابق مع مستول قدرة الطالب
التعليمية على زيادة إتقاف اؼبواد التعليمية، تساعد الوسيلة التعليمية على ربسُت 

قدرة الطلبة على اؼبهارات اللغوية، قدرة الوسيلة على زيادة نشاط كدكافع الطلبة، 
، (كضوح التعليمات لالستخداـ)، دعم عرض الوسيلة (تفاعلية الوسيلة التعليمية

دقة تركيبات األلواف، دقة اختيار اػبط أك الكتابة، دقة اختيار الصور )البيانية
دقة استخداـ )، مستول االبداع، سهولة فهم اللغة اؼبستخدمة(كالرسـو اؼبتحركة
، كجود االستنتاجات كاألمثلة كالتمارينات مع ردكد (اللغة اؼبستخدمة

تكوف صاغبة لتدريس اؼبهارات  (استخداـ ـبتلف التدريبات مع ردكد الفعل)الفعل
 . اللغوية َب اؼبدرسة الثانوية
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الطالب كمن مقًتحات من مدرسة اللغة العربية ميكا فوترم اؼباجستَت 
 أدكيبكالطالبات يتعلموف اللغة العربية باغبماس هبذه الوسيلة التعليمية بربنامج 

كىذا الوسيلة ، فالش ككانت ىذه الوسيلة اعبذبة َب عملية تعليم اللغة العربية
كيطلب ،  فالش هبذب رغبة الطالب ليتعلم اللغة العربيةأدكيبالتعليمية بربنامج 

، كربسُت اؼبعلم إٔب الباحثة اف تكرب الصوت َب اإلستماع ألف الصوت غَت كاضحا
كبالتإب إلختصار كلتوضيح تلك . َب ترتيب الصور على اؼبفردات َب الباب الرابع

 :النتائج تأٌب الباحثة بالرسـو البيا٘ب كما يلي 
 



ٍب من خالؿ ذبرهبا ُب ؾبموعة صغَتة كؾبموعة موسعة قامت الباحثة 
كنقصد من ىذه التجربة معرفة مدل مناسبتها . بتحسُت إصالح الوسيلة التعليمية

فلذلك ىذه التجربة ربتاج إٔب ربسُت . للطلبة كفعاليتها لتعليم اؼبهارات اللغوية
اإلنتاج كذبربة أخرل لكوف فعاليتها كما تدؿ ىذه عملية من خالؿ اؼبقارنة بُت 

:  نتائج اإلختبار القبلى كاإلختبار البعدم كىي كما يلي 
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أما صالحية الوسيلة اؼبطورة تناكلت الباحثة من نتيجة استبانة الطلبة، كىي 
: كمايلي 

 النتيجة

 أسئلة االستبانة

جدا
فق 

 موا
غَت

 

وافق
َت م

غ
 

شرط
ق ب

مواف
 

وافق
م

جدا 
فق 

موا
  -  - سهولة استخداـ الوسيلة  43،44% 45،90% 10،65%
 التعليمية

 -  -  تقدٙب الربنامج مشوؽ 23،77% 63،93% 12،29%

 -  -  تقدٙب اؼبادة كاضحة 26،22% 65،57% 8،19%
 -  - يسهل الربنامج على فهم  45،90% 47،54% 6،55% 

 اؼبادة
 - استخداـ الصور كأصوات  36،06% 48،36% 10،65% 4،91%

 الربنامج كاضحة
 - كانت اللغة اؼبستخدمة  25،40% 61،47% 9،83% 3،27%

 سهلة للفهم
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 -  - أسئلة التدريبات مطابقة  53،27% 41،80% 4،91%
 للمادة

 -  - أسئلة التدريبات مطابقة  39،34% 49،18% 47،11%
 ؼبستول قدرة الطلبة

 - كاف الربنامج يزيد رغبة  27،86% 62،29% 7،37% 2،45%
الطلبة ُب تعلم اللغة 

 العربية
 - كاف الربنامج يزيد فعالية  38،52% 50،81% 6،55% 4،09%

الطلبة ُب تعلم اللغة 
 العربية

 -  -  كانت الربنامج متفاعلة 36،06% 58،19% 5،73%
 - يعمل الربنامج على  40،98% 47،54% 8،19% 3،27%

ربسُت استقاللية كمهارة 
 الطلبة ُب التعلم

 -  - يسهل الربنامج على  40،98% 51،63% 7،37%
 ربقيق أىداؼ التعلم 

 -  - كاف الربنامج يثرم عربة  37،70% 56،55% 2،45%
 التعلم اػباصة بالطلبة

 -  - كانت الربنامج يزيد  45،08% 50،81% 4،09%
استعداد التعلم 

 
الشركط منها توافق الوسيلة مع فّعالة إذا استوفت بعض كسيلة التعليمية تعترب 

تقدٙب اؼبعلومات كتسهيل اؼبدرس ُب التعليم أك )الغرض الذل نسعى إٔب ربقيقها 
، كصدؽ اؼبعلومات الىت تقدمها الوسيلة، كصلة ؿبتويات الوسيلة (الطلبة ُب التعلم
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دبوضوع الدراسة، كمناسبة الوسيلة بأعمار كمستول ذكاء الطلبة،  كقدرة كسيلة 
على زيادة مالحظة الطلبة كبو الدرس، مناسبة الوسيلة مع التطور العلمي 

كالتكنولوجي فقد صلحت الباحثة ُب إختيار برنامج أدكيب فالش كوسيلة تعليمية 
ٍب من جهة بعض صفات الوسيلة التعليمية اعبّيدة منها أف تكوف . للمهرات اللغوية

الوسيلة مثَتة لالنتباه كاالىتماـ، كأف تكوف الوسيلة التعليمية تابعة من اؼبنهج 
 أف تكوف الدراسي، كتناسب الوقت مع اعبهد ُب استخدامها، كجذابة الوسيلة،

كأف تكوف الكتابة اؼبرافقة للوسيلة كاضحة، كأف قليلة التكاليف متينة الصنع، 
تناسب الوسيلة مع التطور التكنولوجي، كأف تناسب مع البيئة، أف تكوف مبتكرة 

 .بعيدة عن االنتاج التقليدم
كبعد أف أجرت الباحثة عملية التقوٙب، رأت أف الوسيلة التعليمية َب اللغة 
العربية بربنامج أدكيب فالش فعالية لدل الطالب الفصل العاشر باؼبدرسة الثانوية 

الطلبة . اإلسالمية اغبكومية الثانية مادييوف مناسبا بنتيجة اإلختبار كاالستبانة
يتعلموف اللغة العربية باغبماسة كتعليم اللغة العربية تكوف جذابة لدل الطالب 

استنتجت الباحثة بأف ىذا الربنامج تدؿ على الوسيلة  ك.باستخداـ كسيلة التعليمية
. التعليمية اعبّيدة فإنو صاّب للتطبيق

بالنسبة اؼبئوية من صبيع االستبانات لدل الطالب الفصل العاشر باؼبدرسة 
كىذا . %85،39الثانوية اإلسالمية اغبكومية الثانية مادييوف فحصلت النتيجة إٔب 

يدؿ على اف قبوال الطالب ىذه الوسيلة التعليمية بربنامج أدكيب فالش اؼبطورة 
كمن ىذه نتيجة األستبانة، يبكننا أيضا أف نالخص أف استخداـ ". جيد جدا"

الوسيلة التعليمية َب اللغة العربية بربنامج أدكيب فالش أعطى األثر َب اىتماـ 
. الطالب لتعليم اللغة العربية

ٍب اكتشفت بأف الطلبة يرغبوف ُب تعلم اللغة العربية خاصة ُب تعليم 
اؼبهارات اللغوية هبذا الوسيلة التعليمية الف ىذه الوسيلة متنوعة مشوقة بالصور 

 .كاأللواف كاألشكالواألصوات اعبذابة
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ف استخداـ الوسيلة التعليمية َب تعليم اللغة العربية أ الباحثة تكلكن عند رأ
كسيلة بُت اؼبواد التعليمي كاؼبعلم اؿكسيلة التعليمية يكوف اؿألف َب .  جداةمهم

بالوسيلة التعليمية يكوف اؼبواد التعليمية سهال َب فهمو كيكوف تعليم . كالطالب
ككانت الوسيلة التعليمية . كسيلة التعليمية فبتعة كمروبة كؾبذبةاؿاللغة العربية ب

 التعليمية يلةساعد الوستكبالتإب،  .ف يرقي فّعالية تعليم اللغة العربيةأستطيع ت
التعليمية تساعد يلة كالوس .ليذاكر الفكرات اؼبهمة اليت تناؿ َب تعليم اللغة العربية

. ر استعدادا للتعلمثعلى زيادة خربة التلميذ فتجعلو أؾ
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 الباب الخامس
 الخاتمة

 
 نتائج البحث . أ

إعتمادا على البيانات اليت حصلت عليها الباحثة ٍب القياـ بتقوٙب أك بتحليلها سواء 
من الدرس األكؿ، كأما من نتائج الطالب َب اإلختبار القبلى كاإلختبار البعدل يبكن 

 :أف تلخص نتائج البحث كما يلي
مواصفات إنتاج الوسيلة التعليمية للمهارات اللغوية بربنامج أدكيب فالش باؼبدرسة  .1

الوسيلة : الثانوية اإلسالمية اغبكومية الثانية مادييوف ُب الفصل العاشر ىي 
التعليمية بربنامج أدكيب فالش سهولة ُب استخدامو، ككاضحة ُب عرض اؼبادة، 

الوسيلة التعليمية مشوقة، ككاضحة ُب الصور كاألصوات، مطابقة التدريبات باؼبادة 
كمستول قدرة الطلبة، كتزيد رغبة الطلبة ك فعالية الطلبة ُب تعلم اللغة العربية، 

الوسيلة التعليمية بربنامج أدكيب فالش متفاعلة، كيثرم عربة التعلم بالطلبة، كيسهل 
 فيمكن الوسيلة .على ربقيق أىداؼ التعلم، كربسُت استقاللية كمهارة الطلبة

 .استعدادا للتعلم التعليمية تساعد على زيادة خربة الطلبة فتجعلو أكثر
، كدؿ ىذا (t – test)أما فعالية ىذه الوسيلة التعليمية فتحصل من نتيجة اختبار ت  .2

إذف تستنجح الباحثة أف . 0،005 أقل من sig 0،00االختبار على أف نتيجة 
من ىنا . ىناؾ فرؽ ىاـ بُت معدؿ نتيجة اإلختبار القبلى كاإلختبار البعدم

تستنبط الباحثة أف عملية تعليم اؼبهارات اللغوية باستخداـ أدكيب فالش جّيدة 
 الباحثة ؽبا طّورهتا إٔب جانب ذلك أف ىذه الوسيلة التعليمية اؼبطورة اليت ،كفّعالة

فّعالية ُب ترقية قدرة الطالب عند فهم اؼبواد التعليمية كفعالية ُب ترقية رغبة تعلم 
الطلبة ُب أكراؽ ات كذلك بالنظر إٔب إجاب،  اتباع تعليم اللغة العربية ُبالطالب
، فهذه اغبقائق الىت أكضحت الباحثة مدل فعالية ىذه الوسيلة التعليمية. االستبانة

 . للتطبيقة صاّبادؿ على الوسيلة التعليمية اعبّيدة فإنومكىذا الربنامج 
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  اقتراحات . ب

بناء على نتائج البحث كاالستنباط اؼبتقدمة، فقدمت الباحثة بعض االقًتاحات 
:كما يلى  

أف يقـو العلم باعداد الوسيلة التعليمية اعبيدة اؼبناسبة للطالب، كذلك باختيار  .1
 . اؼبوضوعات السهلة كما ؽبا ارتباط بأحواؽبم اليومية حىت ال يبل منها الطالب

أف يزيد اؼبعلم الطالب بأنواع التدريبات إلثراء معرفتهم كتنويع خرباهتم كتوثيق  .2
 . كفاءهتم

سيستنفيد ىذا اإلنتاج عند عملية التعليم كالتعلم ليسهل فهم الطالب َب درس  .3
 . اللغة العربية

 .سيستنفيد ىذه  الوسيلة التعليمية بربنامج أدكيب فالش بإفادة  كبَتة .4
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