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 لمادة) VideoScribe(تطوير الوسائل التعليمية بمساعدة سيفركول فيديوسكرايب 

  الفصل الخامس في مدرسة مشارق األنوار اإلبتدائية  تالميذالمفردات 

  باندار المبونج فنجانجب

  

  رسالة علمية

  التربية والتعليم الجامعية األولى في علم مقدمة لتكملة الشروط للحصول على الدرجة

 ليم اللغة العربيةقسم تع

  فيفي رحماتيا كرسنين :    إعداد

  ١٦١١٠٢٠٠٩٠ :   رقم القيد

  

  

 

  كلية التربية والتعليم

  جامعة رادين إينتان اإلسالمية الحكومية المبونجب

  م ٢٠٢٠/ه١٤٤٢



 أ

 

  رسالة علمية

  التربية والتعليم ى الدرجة الجامعية األولى في علمللحصول علالالزمة مقدمة لتكملة الشروط 

  قسم تعليم اللغة العربية

  ةإعداد الطالب    

  فيفي رحماتيا كرسنين             

١٦١١٠٢٠٠٩٠    

          

  ة، الماجستير أمي هجرية ةالدكتور :     ىاألول ةالمشرف

  ة، الماجستير جهيتي يوسفالدكتورة :     ةالثاني ةالمشرف

  جامعة رادين إينتان اإلسالمية الحكومية المبونجب كلية التربية والتعليم

  م ٢٠٢٠/ه١٤٤٢

بفنجانج باندار المبونج  

  

 

المفردات تالميذ الفصل الخامس في مدرسة مشارق األنوار اإلبتدائية 

تطوير الوسائل التعليمية بمساعدة سيفركول فيديوسكرايب (VideoScribe) لمادة

 



 ب 
 

  ملخص

المفردات  لماد) VideoScribe(تطوير الوسائل التعليمية بمساعدة سيفركول فيديوسكرايب  

  باندار المبونج فنجانجطالب الفصل الخامس في مدرسة مشارق األنوار اإلبتدائية ب

  فيفي رحماتيا كريسنين

د من يعتمد هذا البحث على التطورات التكنولوجية يف عامل التعليم، ولكنه يوجد العدي

ففي تعليم اللغة العربية هناك أربع املهارات جيب أن يعرفها الطالب، . التعليم مل يستخدمها جيدا

هذه املهارات األربعة، فيجب أن يتقن وإلتقان . وهي مهارة اإلستماع، والكالم، والقراءة والكتابة

كراسة التدريبات   الطالب املفردات العربية، ولكن التعليم التقليدي مثل احلفظ والرتكيز على

) ١: (إىل البحث  هذا هدفي .يسبب الطالب إىل الكسل يف تعلم املفرداتوالكتاب الدراسي 

 مبساعدة سيفركول فيديوسكرايب ملادة املفرداتوإنتاج املنتج من الوسائل التعليمية تطوير 

)VideoScribe( ،)سائل مبساعدة ملادة املفردات ملعرفة صالحية الو جتربة الوسائل التعليمية ) ٢

الوسائل معرفة إستجابة املعلم والطالب على  )٣، )VideoScribe(سيفركول فيديوسكرايب 

 .)VideoScribe( التعليمية مبساعدة سيفركول فيديوسكرايب

مجع ) ٢اإلمكانة واملشكلة، ) ١: خبطوات البحث التالية  هذا البحث هو البحث التطوير 

) ٧جتربة املنتج، ) ٦اصالحات املنتج، ) ٥تصديق املنتج، ) ٤تصميم املنتج، ) ٣البيانات، 

التحليل اإلحصائي الوصفي والتحليل حتليل البيانات يف هذا البحث باستخدام  .اصالحات املنتج

 .الوصفي النوعي

 sparkol videoscribeإنتاج الوسائل التعليمية مبساعدة  )١: نتائج هذا البحث هي  

ملادة  ية مبساعدة سيفركول فيديو سكرايبصالحية الوسائل التعليم) ٢، ردات اللغة العربيةملادة مف

نتيجة التصديق من خبري املادة حصلت ". جدا الئق"بعض اخلرباء هي مبستوى اللغة العربية عند 

ان مجيع فك. ٨٥،٥%، ونتيجة التصديق من خبري الوسائل حصلت على نتيجة ٩٤%على نتيجة 

إستجابة املعلم حنو وسائل تعليم اللغة العربية مبساعدة سيفركول ) ٣، "جدا الئق"ن املعيار النتيجة م

يف ا�موعة الطالب إستجابة . ٩١%حصلت على نتيجة  sparkol videoscribeفيديو سكرايب 

، وإستجابة الطالب يف ا�موعة الكبرية حصلت على  ٨٧،٦%حصلت على نتيجة  الصغرية

   ". جذاب جدا"مبستوى فكان مجيع هذه النتيجة   .٨٧،١٦%نتيجة 

    ، املفردات sparkol videoscribe، يةتعليمالوسائل ال:   الكلمات المفاتيح
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 شعار

 هِ نِ ذْ اِ بِ  رِ وْ ى النـُّ لَ اِ  تِ مَ لُ الظُّ  نَ مِّ  مْ هُ جُ رِ خْ يُ وَ  مِ لَ السَّ  لَ بُ سُ  هُ انَ وَ ضْ رِ  عَ بَ اتـَّ  نِ مَ  اهللاُ  هِ بِ  يْ دِ هْ يَـ 

 ﴾١٦﴿ مٍ يْ قِ تَ سْ مُّ  اطٍ رَ صِ  ىلَ اِ  مْ هِ يْ دِ هْ يَـ وَ 

Artinya : ١٦. “Dengan kitab Itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti 

keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) 

Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada 

cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki 

mereka ke jalan yang lurus.”1 

 

                                                           
1 Al-Quran Dan Terjemahan, Add-Ins Microsoft Word, Quran In Word Indonesia Versi ١,٣ 
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  إهداء

على مجيع نعمه الكثرية واهلداية  احلمد هللا رّب العاملني، بالشكر إىل اهللا تعاىل

  :هذه الرسالة العلمية إىلقّدمت   .قدرت الباحثة على إمتام هذه الرسالة العلمية حىت 

يوجهاين يربياين ومها اللذان احملبوبة سونداري،  والديتو صفيعي  احملبوب والدي .١

حىت قدرت على إمتام الدراسة جبامعة رادين إينتان اإلسالمية بكل رمحة يرمحاين و 

 .احلكومية المبونج

الكبري أيكو صابرين وأخيت نوفا نورليتا وأخي الصغري احملبوب أمحد  إىل أخي .٢

أفندي ومجيع أسرايت نواح فريد أمحد وأيوديسا الذين يدفعوين دائما مدة لقمان 

 .الدراسة

 .قارئ حياة النفوس احلي وسيندي مهدا اللتان قدماين الدافع واملساعدة .٣

يف  ٢٠١٦وزمالئي احملبوبني  ملرحلة  نيلي هداية وليلى ممتازيف السالح  صديقيت .٤

 .قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم

  .  رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج جبامعةاحملبوبني زمالئي  .٥

 



 ز

 

 ةترجمة الباحث

سوكا مرغا ناحية سيدو مليو المبونج يف ولد�ا  ،ننياتيا كرساسم الباحثة فيفي رمح

وأمي صفيعي  من املتزوج أيب ثانيةلنت اوهي الب ١٩٩٨سبتمبري من  ١٤ التاريخيف اجلنوبية 

حية  بولوك من نا ١يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية  األولية الدراسة أمتت الباحثة. سونداري

 التحقت الباحثة دراستها يفويف نفس السنة . ٢٠١٠ المبونج اجلنوبية وأمتتها سنةكاليندا 

مث استمرت . ٢٠١٣سيدو مليو المبونج اجلنوبية وأمتتها سنة  مدرسة اخلريية املتوسطة 

ففي سنة  .٢٠١٦وأمتتها سنة المبونج اجلنوبية  ١دراستها يف املدرسة اإلسالمية احلكومية 

جبامعة رادين إينتان قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم يف   درست الباحثة  ٢٠١٦

حىت  bidikmisiمث حصلت الباحثة على املنحة الدراسية  اإلسالمية احلكومية المبونج

  .اإلنتهاء من الدراسة

  

 



 

 ح
 

  تقديركلمة شكر و 

وقوته اليت قد أعطى النعمة واهلداية ى مجيع علاحلمد هللا رب العاملني بالشكر إىل اهللا 

صالة وسالما على حبيبنا حممد صلّى اهللا . هذه الرسالة العلمية قدر على إمتامتة حىت لباحثا

هذه الرسالة العلمية شرط من الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل  . عليه وسّلم

  .مية احلكومية المبونججبامعة رادين إينتان اإلسالكلية الرتبية والتعليم 

ويف كتابة هذه الرسالة العلمية حصلت الباحثة على كثري املساعدات من مجيع 

  :فبهذه املناسبة أن تقّدم الباحثة جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل. األطراف

املاجسترية، كعميدة  كلية الرتبية والتعليم جبامعة رادين  األستاذة الدكتورة نريفا ديانا، .١

  . تان اإلسالمية احلكومية المبونجإين

واألستاذ كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية،  األستاذة الدكتورة أمي هجرية، املاجسترية .٢

 .حبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونجإرواندي، املاجستري كسكريرت 

جهييت  ةالدكتور  ةتاذواألس األوىل ةكاملشرف  ة، املاجستري األستاذة الدكتورة أمي هجرية .٣

حىت التجيهات واإلرشادات اللذان يقدماين  ةالثاني ةكاملشرف ةاملاجستري  ،يوسف

 .هذه الرسالة العلمية أمتمت

 



 

 ح
 

 اللذين أعطوين علوما ومعرفة يف قسم تعليم اللغة العربية مجيع احملاضرين واحملاضرات .٤

نتان اإلسالمية احلكومية حبامعة رادين إية يف كلية الرتبية والتعليم الدراسمدة 

  .المبونج

، املاجستري الدكتور أمري الدين ، املاجستري الدكتور ذو ميكوتالدكتور أغوس ج .٥

ن يف وكذلك املدرسو رئيس املدرسة  إرواندي، املاجسترياحلنان، املاجستري  والسيد 

 يف إمتام الذين ساعدوين هم كاخلرباء المبونجباجننج اإلبتدائية مدرسة مشارق األنوار 

 .هذه الرسالة العلمية

حبامعة رادين زمالء احملبوبني يف قسم تعليم اللغة العربية أصحابيت يف السالح ومجيع  .٦

 إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

  م ٢٠٢٠ يوما ١٢المبونج باندر 

  ةالباحث

  

  نني اتيا كرسفيفي رمح

١٦١١٠٢٠٠٩٠  

     



 ي

  محتويات البحث

    أ  ...............................................................  صفحة املوضوع 

  ب  ......................................................................  خصمل

  ج ........................................................................  افقةمو 

  د  ............................................................  ناقشةتصديق جلنة امل

  هــ  ........................................................................  شعار

  و  .........................................................................  إهداء

  ز  ...................................................................ةترمجة الباحث

  ح  ............................................................  تقديرشكر و كلمة 

  ي   .............................................................    حمتويات البحث

  م  .................................................................  قائمة اجلداول

  ن.................................................................    قائمة الصور

 س  ...............................................................  امللحقات قائمة

 مقدمة: الباب األول  

  ١ ........................................................خلفيات البحث  .أ 

 ٩ ....................................................... تعيني املشكالت  .ب 

 ١٠  ......................................................  حتديد املشكالت  .ج 

  ١٠ ..................................................... البحثمشكالت   .د 

   ١٠  .......................................................    أهداف البحث  .ه 

 ١١  .......................................................    فوائد البحث  .و 

  

  

  

 



 ي

   النظري اإلطار: الباب الثاني 

   ١٣  ........................................................  اإلطار النظري  .أ 

  ١٣  ....................................................  التطويرو  البحث. ١

  ١٤  ....................................................  الوسائل التعليمية. ٢

  ٢٤  .......................................  اللغة العربيةاملفردات  يف  تعريف. ٣

  ٢٦  ...............................................  أهداف تعليم املفردات. ٤

  ٢٦  .........................  Sparkol Videoscribeسيفركول فيديو سكرايب . ٥

  ٣٦  ....................................................  الدراسات السابقة. ب

  ٣٨  ..............................................  ل التعليميةالوسائتصميم . ج

  ٣٨  ....................................................  الدراسات األولية. ١

  ٣٨  .............................................  الوسائل التعليميةتصميم . ٢

  ٣٩  ...................................  والتقومي واصالحات الوسائل التجربة. ٣

   ٤٠  .............................................  يةمالوسائل التعلي التطبيق. ٤

   منهج البحث: الباب الثالث  

 ٤١ ..................................................  البحث وزمانه مكان  .أ 

 ٤١  .............................................   البحثخصائص أهداف    .ب 

 ٤٢  ................................................  مدخل البحث ومنهجه  .ج 

 ٤٣  ................................................  البحث التطوير خطوات  .د 

  ٤٣  ....................................................  الدراسات األولية. ١

  ٤٥  .......................................  يةمالوسائل التعليختطيط تطوير . ٢

  ٥٠  ....................................املنتج التجربة، التقومي واإلصالحات. ٣

  ٥٤  .....................................................  الوسائل التطبيق. ٤

  ٥٦  ................................................  يانات وحتليلهابمجع ال. ٥   



 ي

 

  نتيجة البحث وبحثها: رابع  الباب ال

 ٦٢  .......................................  وصف نتائج البحث والتطوير  . أ

 ٦٢  ............................................  األولية نتائج الدراسات .١

 ٦٤  ................................................  والتطوير التصميم .٢

 ٦٧  ....................................................  صالحية المنتج   . ب

 ٦٨  .....................................  نتائج الصالحية من خبري املادة .١

 ٧٣  ..................................  نتائج الصالحية من خبري الوسائل .٢

 ٧٧  .................................................  اصالحات املنتج .٣

  ٧٩  .....................................................    فعالية المنتج. ج

  ٨٠  ...............................................  حتربة إستجابة املعلم. ١

  ٨٥  ..............................................  جتربة ا�موعة الصغرية. ٢

  ٨٩  ...............................................  جتربة ا�موعة الكبرية. ٣

 ٩٣  ............................................................    البحث. د

  االستنتاجات واالقتراحات : الباب الخامس  

 ٩٧  .......................................................  ستنتاجاتالا  .أ 

 ٩٩  ........................................................  قرتاحاتالا   .ب 

  اومصادره مراجع

 الملحقات
 



 م 

 

 م 

 

  قائمة الجداول

  ٥٥.......................................... جوانب التقييم املنتج ٣.١جدول 

  ٦٠.........................................  نتائج التحليلتصنيف  ٣.٢جدول 

  ٦٠........................................  صالحية الوسائلمعيار  ٣.٣جدول 

  ٦١.............................  معيار التقييم حنو إستجابة الطالب ٣.٤جدول 

  ٦١...............................................  معيار التصديق ٣.٥جدول 

  ٦٨................................  مؤشر الصالحية من خبري املادة ٤.١جدول 

  ٧٠.................................  املادةنتائج الصالحية من خبري  ٤.٢جدول 

  ٧٣..............................  مؤشر الصالحية من خبري الوسائل ٤.٣جدول 

  ٧٥..............................  نتائج الصالحية من خبري الوسائل ٤.٤جدول 

  ٨١..................................  مؤشر التجربة إلستجابة املعلم ٤.٥جدول 

  ٨٢..................................  نتائج التجربة إلستجابة املعلم ٤.٦جدول 

  ٨٥...............................  مؤشر التجربة يف ا�موعة الصغرية ٤.٧جدول 

  ٨٦...............................  نتائج التجربة يف ا�موعة الصغرية ٤.٨جدول 

  ٩٠...............................  مؤشر التجربة يف ا�موعة الكبرية ٤.٩جدول 

 ٩١..............................  نتائج التجربة يف ا�موعة الكبرية ٤.١٠جدول 



 ن 

 

  قائمة الصور

  ٦ ............................................ تقييم التعلمبيانات  ١.١الصورة 

  ٢٩........................ sparkol videoscribeلفتح  العرض األول ٢.١الصورة 

 ٢٩...............  sparkol videoscribeعرض التسجيل للدخول إىل  ٢.٢الصورة 

 ٣٠........ sparkol videoscribeعرض التعليمات عن طريقة استخدام  ٢.٣الصورة 

 ٣٠................ sparkol videoscribeعرض الصفحة األوىل إلبداء  ٢.٤الصورة 

 ٣١..................... sparkol videoscribeعرض الصفحة الفارغة  ٢.٥الصورة 

 ٣١...................... sparkol videoscribeالعرض لدخول صورة  ٢.٦الصورة 

 ٣٢...................... sparkol videoscribeالعرض لدخول النص  ٢.٧الصورة 

 ٣٢............................ sparkol videoscribeالعرض لدخول  ٢.٨الصورة 

 ٣٣................... sparkol videoscribeالعرض لدخول املوسيقي  ٢.٩الصورة 

 ٣٣.................. dubbing sparkol vidioscribeالعرض لدخول  ٢.١٠الصورة 

 ٣٤.................... sparkol vidioscribeالعرض لدخول قماش  ٢.١١الصورة 

 ٣٤.............. sparkol vidioscribeالعرض لدخول الصورة اليدية  ٢.١٢الصورة 

 ٣٥......... sparkol vidioscribeعرض التصميمات املصنوعة داخل  ٢.١٣الصورة 

 ٣٥....................... sparkol vidioscribeعرض حفظ امللف  ٢.١٤الصورة 



 س 

 

 ٣٦............................ sparkol vidioscribeعرض اخلروج  ٢.١٥الصورة 

 ٤٥................. Borg and Gallخطوات استخدام منهج البحث  ٣.١الصورة 

 ٧٨........................ من خبري املادة عرض نتيجة االصالحات ٤.١الصورة 

 ٧٨........................ عرض نتيجة االصالحات من خبري املادة ٤.٢الصورة 

 ٧٩..................... عرض نتيجة االصالحات من خبري الوسائل ٤.٣الصورة 

  



 س

 

  قائمة الملحقات

  ١٠٤ ............................................. خطة تنفيذ التعليم ١املالحق 

  ١١١  .................................................  املواد الدراسية ٢ املالحق

  ١١٢  .................................................  رسالة البحث ٣ املالحق

  ١١٣  ...  رسالة البيان بعد عقد البحث يف مدرسة مشارق األنوار اإلبتدائية ٤ املالحق

  ١١٤  ................................................  ورقة اإلستشارة ٥املالحق 

  ١١٥  .................................................  ورقة التصديق ٦املالحق 

  ١١٦  ...........................................  لتصديقرسالة بيان ا ٧املالحق 

  ١١٧  .............................................  ورقة بيان التصديق ٨املالحق 

  ١١٩  .........................................  أداة التقييم خلبري املادة ٩املالحق 

  ١٢٢  ....................................  خالصة التقييم خلبري املادة ١٠املالحق 

  ١٢٥  .................................  ورقة بيان التصديق خلبري املادة ١١املالحق 

  ١٢٦  .....................................  أداة التقييم خلبري الوسائل ١٢املالحق 

  ١٢٩  ..................................  خالصة التقييم خلبري الوسائل ١٣املالحق 

  ١٣٢  ...............................ورقة بيان التصديق خلبري الوسائل ١٤املالحق 

  ١٣٣  ...................................  أداة التقييم إلستجابة املعلم ١٥املالحق 



 س

 

  ١٣٦  ................................  خالصة التقييم إلستجابة املعلم ١٦املالحق 

  ١٣٨  .............................  امساء الطالب يف ا�موعة الصغرية ١٧املالحق 

  ١٣٩  ............................  دليل االستبيان يف ا�موعة الصغرية ١٨املالحق 

  ١٤١  ....................  االستجابة يف ا�موعة الصغرية خالصة نتائج ١٩املالحق 

  ١٤٣  ..............................  امساء الطالب يف ا�موعة الكبرية ٢٠املالحق 

  ١٤٤  .............................  دليل االستبيان يف ا�موعة الكبرية ٢١املالحق 

  ١٤٦  ....................  خالصة نتائج االستجابة يف ا�موعة الكبرية  ٢٢املالحق 

  ١٤٨  ......................................................  التوثيق ٢٣املالحق 

 



 
 

1 
 

  الباب األول

  مقدمة

  خلفيات البحث. أ

يف عملية ضيف إىل املشكالت يم يف إندونيسيا ييبدو أن اخنفاض جودة التعل

 خنفاض إجنازات التعلم لدى الطالب، وقدرةمن ا ظهرت هذه املشكالت، التعلم

صيل الطالب بني الطالب الدوليني، ، واخنفاض مؤشر حتغري مالئمة بالتوقعات الطالب

 لطالبا لتحسني قدرةمن أهم األماكن عامل التعليم إن . مواقف الطالب وكذلك ضعف

دافع واهتمام الطالب إحدى املشكالت اليت ال معد. اجليدة اإلتصاليةعملية أثناء 

  .تعليميةالؤسسة املكل يواجهها  

متحمسني الطالب صار  وجذابا قدر اإلمكان حىتم جيًدا يأن يكون التعل ينبغي

نقل  املعلم ميكنبوجود والتعلم ،  كان للمعلم دور مهم يف عملية التعليم.  ميف التعل

  .املتعلمرفة معلدروس واخلربات من املعلمني لزيادة ا . املواد للطالب

احلالية واملتقدمة  الزمان اآلن، استخدام التكنولوجيةويف الزمان احلديث كمثل 

وليس جلميع املعلمني قادرون ، يساعد املعلم على توصيل املواد أو املعلومات بسهولة

وف س ةصحيحبطريقة  تستخدم التكنولوجية فإذا. على استخدام هذه التكنولوجية

  .املطلوبةيف حتقيق األهداف  تكون عملية التعلم أحسن وأكثر مرحيا
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ام ستخديم التقليدية بعدم االتعلطرق  حىت اآلن يستخدمون كثري من املعلمني

عدم الطالب إىل الوسائل يسبب استخدام  نقصان. عليمالت  لتحسني جودة الوسائل

. من أهم العوامل يف التعلم، ألن الوسائل س اللغةلتعلم ، خاصة يف در والرغبة يف ا الدافع

. لتكون عملية التعلم أحسن نقل املعلوماتالوسائل مجيع املعلمني يف  أن تساعد

 يف تعاىل اهللا ا لقولوالتعلم اجليد وفق يم اجليد واملعلمون املاهرون مهم ملقرر التعليملتعلفا

 :١٥١: البقرة سورة

ْم 
ُ

ْيك
َ
�َعل ْوا

ُ
�َيْتل ْم

ُ
ْنك �ِمّ

ً
�َرُسْوال ْم

ُ
�ِفْيك َنا

ْ
ْرَسل

َ
�ا   كمآ

ْ
ْمّو

ُ
ْيك

ّ
�َوُ�َزِك � آَيِ�َنا

َ
َمة

ْ
ِ�ك

ْ
�َوا� ِكّتَب

ْ
ال

ُمْوَن 
َ
ْعل

َ
ْوا��

ُ
ْون

ُ
�

َ
ْم�ت

َ
ال ْم�مَّ

ُ
ُمك

ّ
 َوُ�َعِل

 روري للغاية ، وبوجودلتعاليم وتلقيها أمر ضا ت اآلية السابقة،  أن تقدميظهر 

اللغة  من العلوم املدروسة هي. عرفة ال يعرفها امل عن شخص أو جمموعةم سيعرف يتعلال

لغة  لغات األجنبية األخرى ألن اللغة العربيةبني المن ت يزاكانت للغة العربية مم. العربية

واحلديث وغريها من  ليل للمسلمنيالذي أنزله اهللا على النيب حممد كد القرآن الكرمي و

مكانة مهمة خاصة بالنسبة للمسلمني يف هلا اللغة العربية كلغة أجنبية و  .١.الكتب

ألن اللغة العربية تستخدم يف الطقوس الدينية مثل الصالة ، السبب هذا ليس . اإندونيسي

                                                           
1 Mukhlish Fuadi, Otomatisasi Harakat Bahasa Arab Menggunakan Pemrograman Java 

(UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI), 2010, h. 25. 
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اللغة .٢.  واملعرفة  هي أيًضا لغة العلمولكن اللغة العربية ، فحسبوالدعاء  بة اجلمعة،طاخلو 

 .عرفة مل يعرفها العامل اخلارجي لم مهم للغاية ، ألن بعلم اللغة تزيد املعربية هي عال

 ، ويؤكد على وظيفةلعربية عن املفردات وتركيب اجلملال ميكن فصل تعلم اللغة ا

.  ما ُيسَمع ويتعامل مع معظم مهام التحدث يف اللغة، أي عملية  الدماغ األيسر املسيطر

حتصيل اللغة العربية والتعلم ، كما ينخفض ية التعليم يف عمل الطالب غالبا بامللل شعري

أحد أخطاء املعلمني هو أ�م . التقاط املعلومات اليت ينقلها املعلم بسبب صعوبتهم يف

فقط املعلم و حترر الطالب للتعبري عن آرائهم طرق التقليدية اليت ال الما زالوا يستخدمون 

يعد  . الوسائل أو األجهزة األخرى مستخدقات توضيحية من الكتب وال يتعليقدم ي

أحد العوامل املهمة يف دعم جناح التعلم ، ألن الطالب مهتمون  استخدام الوسائل

جًدا  لطالب اليوم األشياء التكنولوجية، أل�م مرتبطونحيب ا. م املثري لالهتماميبالتعل

 .بالتكنولوجيا

برامج حتتوي بأ�ا مية الوسائل التعلي National Education Associationعّرف ي

الوسائل  .٣.باستخدام املعداتالتعليمية وتقدميها أحيانا علومات املرسائل أو العلى 

الوسائل الصورة هي ومن هذه الوسائل ، هي متنوعة يف عملية التعليم والتعلم ةمملستخدا

يساعد  شيئوسائل أن ال ستنتاج الميكن او . بصريةأو الوسائل السمعية ال سمعيةالأو 

                                                           
2 Roihanatul Ainak, Implementasi Pembelajaran Bahasa Arab Model Pembelajaran Aktif, 

Kreatif, Efektif, 2009, h. 1. 
3 Tejo Nurseto, “Membuat Media Pembelajaran Yang Menarik” 8, no. 1 (2011), h. 20. 
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 .رتيبة يف التعلم تليست أو الرسائل للطالب بطريقة جذابة علم على نقل املعلوماامل

حىت يتمكن الطالب من حتسني اإلمكانات املعرفية يسعى املعلم م هو عملية يالتعل

التعلم هو  .٤.واالجتماعية العاطفية بفعالية وكفاءة لتحقيق التغيريات السلوكية املتوقعة

األخرى تعلم واملعلمني والطالب واملكونات تفاعل التواصل بني مصادر الالأيًضا عملية 

  .٥.والتعلم لتحقيق األهداف يف التعليم

 يةميالتعل الستنتاج أن الوسائل، ميكن االسابقاملذكورة يف بعض النظريات من 

الطالب واهتمامهم رغبات رسالة عن طريق حتفيز اللتوصيل يستخدم هي كل ما 

ميكنها حتقيق و  ة ومثرية لالهتماهم حىت تسري عملية التعلم جيدوأفكارهم وتشجيع

 من اليت تتكونالطالب هي  جلذب اهتمام ورغبةاجليدة  أن الوسائل. أهداف التعلم

  .ركاتاحلصوات و اخلطوط واألرموز و الصور و المخسة أشكال من املعلومات يف شكل 

ويلعب ، عملية التعليم والتعلمأيًضا ل مهم يةمالوسائل التعلاستخدام كان 

يقدر املعلم على إدارة حالة التعلم حبيث يهتم الطالب  .التعلم ن دورًا مهًما يفاملعلمو 

تكنولوجيا اليوم الاملعرفة بوسائل و املعلمني ذوي اجلودة ن املعلومات إهتماما جيدا، نقصا

 هناك .يةميوسائل التعلال هم يف إتقانجيعل الطالب يشعرون بامللل بسبب ضعف

                                                           
4 Yuliana, Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbantuan Sparkol Video 

Scribe Kelas V Berbantuan Sparkol Video Scribe Kelas V Di Mi Al-Hikmah Bandar Lampung, 
2018, h. 14-15. 

5 Munandar, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Sparkol Videoscribe Pada 
Mata Pelajaran Akidah Akhlak Di Mtsn 02 Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, 2018, h. 33. 
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أحد  .، وخاصة مشكلة اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربيةاملشكالت العديدة يف التعليم

أساس التكنولوجيا على ئل باستخدام وساهو  الطرق املستخدمة حللول هذه املشكالت

  .الكمبيوتر مبساعدة الربامج

اليت احملنكة واجلاذبية هي الوسائل العرض  إن الوسائل التعليمية من وسائل

رموز الصوات و الصور واألطوط و منها اخلتتضمن مخسة أشكال لنقل املعلومات 

والتلفاز ) المأف(تحركة املصور الاليت تتضمن املعلومات اخلمسة هي الوسائل  .احلركاتو 

نظرا  .٦.املختلفة نقل مجيع املعلوماتجلميع أنواع األفالم والتلفاز ميكنه ، وليس )فيديو(

، لذلك املعلومات من التعليمية عن طريق تضمني مخسة أشكال إىل وظيفة الوسائل

   . سيفركوا فيديوسكرايب خدام برنامجباست إحدى الوسائلتطوير ترغب الباحثة يف 

أكتوبر  ١١يف التاريخ  ر�ا الباحثةاليت أج نتيجة املالحظة واملقابلة استناًدا إىل

حىت يف ا�ال احلادثة  التعلم واملشكالتعن حالة علومات امل فتحصل الباحثة  ،٢٠١٨

لدعم عملية  يةميعلوسائل التالتطوير واحدة منها ، تتمكن الباحثة من أخذ اخلطوة التالية

مدرسة مشارق األنوار  يفالواقعية  بأن املشكالت قابلةظهرت نتيجة امل  .لم اجليدةالتع

قصان الطالب نهي اللغة العربية  ، وخاصة يف مادة اندر المبونجباإلبتدائية بفنجانج 

 ومن نتيجة املالحظة .التالية سو صعوبة يف الدر الجيدون و  اوإتقا� املفردات فهم يف

                                                           
6 Ibid, h. 21 
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  .نتائج التعلم الصف اخلامس يف املواد العربيةعن بيانات ال حتصل الباحثة ، املشاركة

 :ةالتالي الصورة  احملصولة ظهرت يفبيانات النتائج 

 

بيانات تقييم التعلم ١.١ الصورة  

  

املادة  ال يفهمون الطالب بعض  األصلية ، ظهرت من النتائج، من اجلدول أعاله

يركز الطالب فقط على نقطة واحدة، وهي  جيًدا ألن عملية التعلم تقليدية ، حيث

، وطريقة احلفظ تب اليت حيملو�ايعتمدون على استخدام الك املعلمون واملتعلمون

 امثري ا و جيديصبح التعلم التعليمية ل الوسائل، وعدم استخدام   مملة للغايةاملستخدمة 

  . لالهتمام
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والسيما يف تعلم اللغة التعلم على رغبة الطالب يف  أثر كبري التعلمكانت حلالة 

، حىت يستمتع الطالب الطالب  جلذب رغباتتعلم التعليم و العملية  حتتاج اليتالعربية 

مع  ن املقابلةماليت حصلت عليها الباحثة خرى األ تكالاملش .بزيادة التعلم واإلجناز

مدرسة مشارق األنوار اإلبتدائية  يف  S. Pd السيد هادي فتح اهللا هو  مدرس اللغة العربية

اة فعرفت الباحثة أن عدم استخدام الوسائل التعليمية كأد، المبونجاندر ببفنجانج 

كذلك  يةميوسائل التعلال وجود التحديثات يفدم ولع والتعلم ملساعدة املعلمني يف التعليم

 اليت تسبب الطالب  أسباب ، هذه هيالتكنولوجيةحنو الوسائل معرفة املعلمني نقصان 

، يم اللغة العربية إال باستخدام الكتب املطبوعة املتوفرةتعل. س اللغة العربيةال يهتمون بدر 

ملعلم مث ا إىل بيان يستمعونفقط  وهم الطالبة ، حيث ال ينشط تقليديليم بعملية والتع

 يف الطالب أن يفعل اليت جيب ةاملنزلي اتيقومون بالواجبات اليت قدمها املعلم والواجب

  .اللقاء القادم

تعليمي الو حتقيق اجلسابًقا، فإن  الباحثة هاتمن بني املشكالت املختلفة اليت وصف

اللغة م يتعل إىل تطوير وسائل  الباحثة با، وهو أحد األسباب اليت دفعتجذاأكثر 

مدرسة مشارق األنوار   يف) VideoScribe(سيفركول فيديوسكرايب  مبساعدة عربيةال

سيفركول مبساعدة  الوسائل التعليمية تطوير. اندر المبونجباإلبتدائية بفنجانج 

هي الوسائل اجلذابة   تقدمها الباحثةهذه الوسائل اليت. ) VideoScribe(فيديوسكرايب 
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م و رسالهو  )VideoScribe(إن سيفركول فيديوسكرايب  .عينةاملهداف واملثرية لتحقيق األ

 هذه  متستخد .سمى بالرسوم املتحركة للوحة البيضاءما تأو  املكتوبة خبط اليد ةتحركامل

وميكن أن  ا صوت متحركص الربجمية ، واليت هلالسرد أو النصو   الرسوم املتحركة لتوضيح

  .تقوم بالدبلجة كما نرغب

تحركة للفيديو املرسوم هي وسائل ال) VideoScribe(فيديوسكرايب سيفركول 

خبصائصه .  اخلطوط واألصوات املرتبة يف صورة سليمة وجذابةصور و التتكون من 

 تعليمي جيمع بنيالتوى احملتقدمي ) VideoScribe(فيديوسكرايب  ، يستطيعالفريدة

بعملية التعليم والتعلم الطالب يستمتع  صميمات اجلذابة حبيثور والتالصوت والص

،  خبط اليدتحركة امل الرسومب كتابةالقدرة على ال األشياء اجلذابة األخرى هي   .املرحية

الصور  واليت حتتوي على، السبورة عن طريق شرح املواد املقدمةنكتب على كمثل 

 كننا اختيارها مية املثري و ختلفة امل ، هناك أيًضا أنواع مناذج احلروفواأللوان أثناء شرح املواد 

اخليارات مع  هاتسليمعن  ختتلف، ولكن للطالب مباشرة يشرح املعلم .وفًقا ملا نريد

حىت نستطيع أن نعطي الطالب انطباع التعلم  )VideoScribe(فيديوسكرايب  تنوعة يفامل

ميكنه غري متصل باإلنرتنت حبيث  )VideoScribe(فيديوسكرايب  ويف إنشاء . املريح 

 .)VideoScribe(فيديوسكرايب مبساعدة التعليمية  احثة على تطوير الوسائللبتسهل ا
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بعنوان  هارغب يف إجراء حبثة ت، الباحثالبحث السابقة وبناء على خلفيات

ادة مل) VideoScribe(الوسائل التعليمية مبساعدة سيفركول فيديوسكرايب تطوير "

املفردات يف الفصل اخلامس يف مدرسة مشارق األنوار اإلبتدائية بفاجننج باندار 

  ." المبونج

 المشكالت تعيين. ب

 :هي كما يلي عيني املشكالت يف هذا البحثت

 . رتابة هيالتعليم عملية التعلم  .١

 .اللغة العربية درس يف التعلم  واهتمام الطالب بعمليةعدم رغبة  .٢

 لطالبمملة عند ا   تعلمعملية ال .٣

 .والتعلم عملية التعليمالتعليمية يف  ان املعلم يف استخدام الوسائلنقص .٤

املعلم الوسائل التعليمية مبساعدة سيفركول فيديوسكرايب  ال يستخدم .٥

)VideoScribe ( ملادة املفردات يف الفصل اخلامس يف مدرسة مشارق األنوار

 . بونجالماإلبتدائية بفاجننج باندار 
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  تحديد المشكالت.  ج

سيفركول فيديوسكرايب  املفردات يف شكل التعليمية ملادة وسائلال .١

)VideoScribe( . 

 .فرداتمن ناحية امل  فقط املقدمة املواد .٢

 .على تأثري إجناز الطالبوال تتم جتربتها قييم جودة الفيديو جتربة هذا املنتج لت .٣

  مشكالت البحث. د

ير الوسائل التعليمية ملادة املفردات مبساعدة سيفركول فيديوسكرايب كيف تطو . ١

)VideoScribe (؟  

كيف صالحية الوسائل التعليمية ملادة املفردات مبساعدة سيفركول . ٢

  )VideoScribe(فيديوسكرايب 

كيف إستجابة املعلم والطالب حنو الوسائل التعليمية ملادة املفردات مبساعدة . ٣

  ؟)VideoScribe(وسكرايب سيفركول فيدي

  أهداف البحث. ه

ملادة املفردات مبساعدة سيفركول من الوسائل التعليمية تطوير وإنتاج املنتج . ١

  )VideoScribe(فيديوسكرايب 
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ملادة املفردات ملعرفة صالحية الوسائل مبساعدة سيفركول جتربة الوسائل التعليمية . ٢

  ).VideoScribe(فيديوسكرايب 

الوسائل التعليمية مبساعدة سيفركول ستجابة املعلم والطالب على معرفة إ. ٣

  ).VideoScribe(فيديوسكرايب 

  فوائد البحث. و

  الفائدة النظرية. ١

سيفركول فيديوسكرايب  الفائدة النظرية هلذا البحث هي أن استخدام

)VideoScribe(  سيفركول فيديوسكرايب . من الفيديو كالوسائل التعليمية

)VideoScribe(  صور وأصوات وتصميمات ميكن  فيه وجدي حيثجذابة هي وسيلة

وهناك . السبورةبيضاء مثل الشاشة مثري مع خلفية ال الكامل إلنشاء فيديوتصميمها 

، حىت  ةمباشر  يشرح املواد علمكأّن املرسوم متحركة يدوية ميكن إدراجها يف الفيديو  

العرض املتطورة هي الوسائط اليت حتتوي  وسائل .والتعلم بعملية التعليمالطالب  يفرح

  .طوطاخلصوات و احلركات واألورموز و الصور من العلومات املعلى مخسة 
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 العملية الفائدة. ٢

 للباحثني. أ

سيفركول فيديوسكرايب خربة عملية يف تطوير الباحث اكتسب 

)VideoScribe( اإلعالم القائمة على التعلم.  

  للمعلمني والطالب. ب

لتحسني التعليمية وكمعيار  كوسيلة ومرجع يف استخدام الوسائل  هذا البحث

 .فهم الطالب يف التعليم والتعلم

  

 

  

. 
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 الباب الثاني

  اإلطار النظري

 اإلطار النظري  . أ

 يرالبحث والتطو . ١

، وهو Research And Development البحث التطوير أو باللغة اإلجنليزيةمنهح 

 يفّسر  من ناحية أخرى ، .١. عني واختبار فعالية املنتجاملنتج املإلنتاج املنهج املستخدم 

ويره وحتسينه نتج والبحث عنه وتطكشف املهدف إىل  منهج يالبحث والتطوير على أنه 

  .املطلوبة قياسي وفًقا لالحتياجات واألهدافالنتج املوإنتاجه واختباره إلنتاج 

، املواد ، واألدواتهو جهد لتطوير وإنتاج املنتجات يف شكل  البحث التطوير

الوسائل واإلسرتاتيجية املستخدمة حللول مشكلة التعليم يف الفصل الدراسي أو يف و 

، فإن البحث املستخدم هو حتليل املعني املنتجنتاج إل .٢.لنظرياتاملخترب وليس الختبار ا

هناك و ، ميكن استخدامه يف ا�تمع األوسعحبيث االحتياجات واختبار فعالية املنتج 

 .٣.البحث الختبار فعالية املنتجعقد إىل   اجةاحل

 

                                                           
1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D  

(Bandung: ALFABETA, 2017), 407. 
2 I Made Tegeh, Pengembangan Bahan Ajar Metode Penelitian Pendidikan Dengan 

ADDIE Model. h. 13. 
3 Ibid, 407. 
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عملية تستخدم لتطوير املنتجات  هو  Borg and Gall ـ عند البحث والتطوير

هو �ج حبثي فالبحث التطوير  Sukmadinataووفقا ل  . التعليمية والتحقق من صحتها

  .٤.ديد أو حتسني املنتجات احلاليةاجلنتج املإلنتاج 

البحث أن منهج  ستنتاجالميكن االسابقة،   بعض التفسريات من اخلرباءمن 

 املنتجات احلالية وميكن نيت جديدة أو حتسمنتجاينتج فيه بحث منهج الوالتطوير هي 

اجليدة نتجات املإلنتاج  الوسائل واإلسرتاتيجيةدوات و املواد واألشكل ب اختبار فعاليتها

  . عينةامل  هدافلتحقيق األ يف التعلم وتستخدم

 يةميتعلالوسائل ال. ٢

 يةميوسائل التعلتعريف ال  . أ

ويف  .٥".أوساط"مبعىن   ”medius“تأيت كلمة الوسائل من الكلمة الالتينية 

وهي نقل الرسالة من املرسل إىل " وسيلة"مجع من " وسائل"اللغة العربية كلمة 

تعليمية هي مكونات النظام التعليمي الالوسائط أو املواد كمصادر  .٦.مستحقها

 الوسائط أو املواد .باإلضافة إىل الرسائل واألشخاص وتقنيات اخللفية واملعدات

عدات املتعليمية يتم تقدميها باستخدام العلومات املرسائل أو الحتتوي على  برامج هي

                                                           
4 Budiyono Saputro, Manajemen Penelitian Pengembangan (Research & Development) 

bagi Penyusun Tesis dan Disertasi (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), h. 8 
5 Evi Fatimatur Rusydiyah Ali Mudlofir, Desain Pembelajaran Inovatif Dari Teori ke 

Praktik (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 121. 
6 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), h. 3. 
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وفقا   .٧. نقل الرسالة املضمنة يف الوسائلميكنها املساعدة يف  " أجهزة" ما تسمىأو 

شكال على أ�ا مجيع األ تعرف الوسائل   ،معية التعليم واالتصال بشأن التكنولوجياجل

 .٨.املعلومات والقنوات املستخدمة لعملية

التطبيقية  سائل التعليمية، الو  كتابهروبرت هاينتش وآخرون يف   يعرف

علومات تربط بني مصادر املهي قناة  أن الوسائل التعليمية " يةميالتعلواألساليب 

  .٩.املعلومات واملتلقني

تصال تقدم ال، تعد الوسائط أيًضا أداة ااملذكورة أعالهراء ن بعض اآلم

جهزة ميكنها تفسري الرسائل باستخدام األدوات أو األعلومات يف التعلم املرسائل أو ال

التصال لتوصيل الرسائل من عملية ا تعلم هيعملية التعليم وال ويف احلقيقة،. املنقولة

رموز الالرسالة املنقولة يف شكل وكانت إىل املتلقي أو من املعلم إىل الطالب ،  املرسل

التصال املستخدمة كأداة االوسائل تتعلق بعملية التعلم، فإ�ا  .  لفظيةاللفظية وغري ال

أيًضا  Brigs يرى .إىل الطالباملعلومات من املعلم  يف عملية التعليم والتعلم لتقدمي

                                                           
7 Ali Mudlofir, Desain Pembelajaran Inovatif Dari Teori ke Praktik (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2016), h. 122-123. 
8 Yuliana, Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbantuan Sparkol Video 

Scribe Kelas V Berbantuan Sparkol Video Scribe Kelas V Di Mi Al-Hikmah Bandar Lampung, 
2018, h. 17. 

9 Musfiqon, Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran (Jakarta: PT Prestasi 
Pustakaraya, 2017), h. 26.  
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كلها أشكال مادية ميكنها توجيه املعلومات وحتفيز الطالب على   أن الوسائل

   .١٠.التعلم

بيئة الالطالب مع املعلمني وموارد التعلم يف بني تفاعل الم هو عملية يالتعلإن 

عملية التعليم والتعلم هي  ١١.رمسيةالرمسية أو غري التعليمية ال يف البيئةتعليمية سواء ال

وهي  املهمة يف عملية االتصال كونات هناك ثالث امل .ستمراملتواصل العملية 

اليت تنقل الرسالة أو يسمى الرسالة اليت يتم تسليمها أو يطلق عليها املنهج ، و 

من أجل تشغيل االتصال  .املتصل أيًضا املعلم ، واملتواصل يف هذه احلالة هو الطالب

  .يةميالتعل الوسائلاجة إىل أداة تسمى احلفعال ، هناك ال

له للرسالة من املرسل إىل املستلم حبيث املستلم الوسائل التعليمية هي وسيلة 

مطبوًعا أو غري أشكاهلا ، بينما ائج التعليم املثليةللحصول على نتلتعلم دافع ا

املواد (الرسائل  ل ما يستخدم لتقدميوالوسائل التعليمية هي أيًضا ك .١٢.مطبوع

مشاعرهم يف م وأفكارهم و ، حبيث ميكنها حتفيز اهتمام الطالب ورغبا�)التعليمية

  .١٣.عينةاملتعليمية الهداف أنشطة التعلم لتحقيق األ

                                                           
10 Ibid, h. 19. 
11

 Abdul Hafidz Zaid, Diah Ayu Rizkiyanti Ardisya, ثا�ي����محاوالت�مع�د�دار�السالم��ونتور�للبنات�ال

مات��سالمّية،�ص
ّ
٤٤.ت�و�ن�الب�ئة�اللغو�ة�إلكساب�م�ارة�الكالم�العر�ي�لطالبات�السنة��و���ب�لية�املعل  

12 Munandar, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Sparkol Videoscribe Pada 
Mata Pelajaran Akidah Akhlak Di Mtsn 02 Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, 2018, h. 34. 

13 Dyah Ayu Wulandari, Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Sparkol 
Videoscribe Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ipa Materi Cahaya 
Kelas VIII Di Smp Negeri 01 Kerjo Tahun Ajaran 2015/ 2016, 2016, h. 3. 
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هي  يةميالتعل الوسائلماكلوهان أن يقوله ، يف تعريف الوسائل رأي آخر

وفًقا هلذه . ما عندهم اتصال مباشريسمح هلا بالتأثري على اآلخرين  امتداد بشري

فالم واهلواتف ، وأن الرسائل والتلفزيون واأل ية على االتصال الصيغة، تشمل الوسائل

      .١٤.املرء مع اآلخرين أن يتواصل  متكن الوسائلهي  الطرق والسكة احلديد

أو املركبات  هي مكونات املوارد التعليميةالوسائل  أن Briggs و Gagne يقرتح

الفيديو واألفالم و األشرطة وأشرطة كامريا  الكتب ومسجالت تتضمن فيهااملادية 

عرف مجرة وأسوان أن ي  .١٥.وأجهزة الكمبيوتر والصور والرسومات والتلفاز والشرائح

الرسائل علومات أو املكأداة ميكن استخدامها كوسيلة لتوجيه   يةميالتعل الوسائل

 .١٦.يةميهداف التعللتحقيق األ

، إىل الوسائل علم حيتاجالت: متشابههلا شيء  السابقة، ظهر أن راءبعض اآل

والوسائط املستخدمة هي كل األشياء اليت ميكنها توجيه املعلومات أو الرسائل إىل 

التعليمية هي حاوية لنقل املعلومات من املرسل  لذلك فإن الوسائل .متلقي املعلومات

رغبات علومات لتحفيز املجهزة حتتوي على باستخدام األدوات أو األتلقي املإىل 

                                                           
14 Ali Muhson, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi” 

VIII, no. 2 (2010), h. 1–10. 
15 Abdul Wahab Rosyadi, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN Malang 

Press(Anggota IKAPI), 2009), h. 26. 
16 Ali Muhson, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi” 

VIII, no. 2 (2010), h. 3. 
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حىت حتقق األهداف يف عملية م وأفكارهم ومشاعرهم يف التعلم واهتمامه الطالب

  .والتعلمالتعليم 

 وظائف الوسائل وفوائدها   . ب

هلا  والوسائل . التعلم أمرًا مهًما كأداة لدعم التعلم األفضلالوسائل يف 

ة، أقل فعال، فإن عملية التعليم والتعلم بدون الوسائل . في التعليموظيفة ودور حيوي

واحد يف  كعنصر  .نقل الرسائل أو املعلومات إىل الطالبحيتاج الوسائل ل  ألن التعليم

 ١٧.إلرساهلا إىل الطالبحمملة برسائل التعلم  لديها وظيفة كعناصروسائل ال، لمالتع

اضطرابات تؤدي إىل عدم فهناك يف عملية التعلم عند توصيل الرسائل للطالب ، 

اضطرابات التواصل اليت حتدث بني هذه  . تلقي رسائل التعلم من قبل الطالب

 التفسري وشكلأو سوء  ئية غري داعمة أو مزدوجة االهتمامبيالعوامل هي ال مني املعل

  .تصورات ال معىن هلاال

يف  هو يقع  يف التعلم يف نقل املعلومات للطالب ةثحلل املشكالت احلاد

فإن ، ، على وجه عام) ٢٠٠١(وفقا لدجيينج  .وسائل املستخدمةالاستخدام 

  :هي يةمالوسائل التعليوظائف 

  

                                                           
17 Ali Mudlofir, Desain Pembelajaran Inovatif Dari Teori ke Praktik (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2016), h. 128. 
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    جتنب اللفظية )١

      الدافع/ االهتمام  إثارة  )٢

     الطالب جذب اهتمام )٣

      املكان والوقت واحلجم: التغلب على القيود  )٤

     تنشيط الطالب يف أنشطة التعلم )٥

      جعل التحفيز للتعلم فعال  )٦

ية ميتعلال الوسائلأنه ميكن النظر إىل وظيفة ) ٢٠٠٤(يشرح إبراهيم وآخرون 

 . تفاعل بني الطالب وبيئتهمالوأنشطة تصال االعملية التعلم كعملية : ، مهامن شيئني

ملعلومات هي كناقل ا صال، فإن وظيفة الوسائلتالا عملية التعلم كعملية ناحية منو 

 .١٨.)الطالب(إىل متلقي املعلومات ) املعلم(من املصدر 

، وهي تغيري تركيز التعليم الرمسي ،فهناك أربع وظائف١٩ McKnownأما يرى و 

 التعليم الذي يهتم من التعليم الذي يركز على التدريس األكادميي إىلوهي 

  .، وإثارة الدافع التعليمي ، وتوفري الوضوح ، وتوفري التحفيزباحتياجات حياة الطالب

  

                                                           
18 Ibid, h. 129. 
19 Ibid, h. 132. 
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يف عملية التعليم والتعلم ، وهي وظيفة  تشبه سابًقا املعروضة  وظائف الوسائل

يف التعلم ، وجتنب سوء الفهم لدى الطالب  إلثارة اهتمام الطالب ودوافعهم الوسائل

  .حول املعلومات املقدمة ، وتوفري االستجابات التحفيزية ، وتوفري احملفزات

رًا مهًما يف التعلم حبيث ميكن هلا دو  يةميالتعل ئلوساال، تلعب  وفًقا لوظيفتها

ئل لوساافوائد هناك العديد من  .تواصل بني املعلم والطالباليد و اجلتفاعل ال

أ�ا  ٢٠، ٢٠٠٣ وزارة الرتبية الوطنية   يف Dayton و Kempكما يرى ،  التعليمية

  :، وهي يةميوسائل التعللفوائد لالحددت عدة 

     هاتقدمي املواد املتنوعة )١

      ومثرية لالهتمامجيدة  تصبح عملية التعلم    )٢

     تصبح عملية التعلم أكثر تفاعلية  )٣

      هدالكفاءة يف الوقت واجل  )٤

   تعلم الطالبنتائج حتسني جودة  )٥

 وسائل بإجراء عملية التعلم يف أي مكان ويف أي وقتالتسمح   )٦

   املواد وعملية التعلم حنو تعزيز املواقف اإلجيابية للطالب ميكن للوسائل  )٧

 تغيري دور املعلم يف اجتاه أكثر إجيابية وإنتاجية  )٨

                                                           
20 Ali Muhson, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi” 

VIII, no. 2 (2010), h. 4. 
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 ٢١:عالم بشكل عام على النحو التايلميكن استنتاج فوائد وسائل اإل

  توضيح الرسالة حىت ال تكون لفظية للغاية )١

 لقوة احلسيةالتغلب على قيود الفضاء والوقت والطاقة وا )٢

 يعطي شغًفا للتعلم والتفاعل املباشر بني الطالب ومصادر التعلم )٣

 وفًقا ملواهبهم وقدرا�م البصرية واالتصال الذايت لطالب بالتعلميسمح ا  )٤

 التعلم أوضح وأكثر إثارة لالهتمام حىت يتمكن من حتسني جودة التعلم  )٥

  أنواع الوسائل التعليمية. ج

استناًدا إىل فئات . يف عامل التعليم  التعليمية وسائلالدة من هناك أنواع عدي

بأن هناك ست فئات،  Rishe (2007)خالل  Paul and David (1999) الوسائل ، يرى

هي الوسائل غري املشروع ، والوسائل املتوقعة ، والوسائل السمعية ، ووسائل األفالم 

 Brig  بينما حدد .ة على االتصاالتالقائم والفيديو، والوسائل املتعددة ، والوسائل

التعليمية ، وهي الكائنات ، والنماذج ، والصوت  ثالثة عشر نوًعا من الوسائل

وسائل املطبوعة ، والتعلم املربمج ، والسبورات ، الاملباشر ، والتسجيالت الصوتية ، و 

  .ةسينمائي، واألفالم اإلطارية ، واألفالم الالوسائل الشفافية، واألفالم املتسلسلةو 

                                                           
21 Nurul Imamah, “Pengaruh Penerapan Media Videoscribe Untuk Meningkatkan 

Pemahaman Aqidah Akhlaq di MTs Darul Ulum Purwodadi.”, 2018, h. 91 
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، لوسائل باستخدام ثالثة العناصرتصنيف اهو أن  Soeparno رأي آخر لـ

 بتصنيف Bretz مث يقوم . ااستخدامه حسب خصائصها وأبعاد عرضها ، وحسب

، هي الصوت والصورة الرئيسيةعناصر الإىل ثالثة  اخلصائص الرئيسية للوسائل التعليمية

ر وخطوط ورموز وهي سلسلة متصلة ميكن تنقسم العناصر املرئية إىل صو  .واحلركة

أيًضا بني وسائل  Bretz ، مييزباإلضافة إىل ذلك .التقاطها حباسة البصر

 حبيث توجد مثانية تصنيفات للوسائل هي الوسائل تالتسجيالووسائل  االتصاالت

ية ية البصر السمع ل السمعية املرئية الصامتة، والوسائلالصوتية املرئية املتحركة ، والوسائ

، والوسائل املرئية الصامتة ، وشبه الوسائل احلركة املرئية شبه احلركة ، والوسائل

  .٢٢.الطباعة الوسائلالصوتية و  والوسائل

ومصادر التعلم من  ر أن جتميع الوسائلظه املختلفة،  اوأشكاهل من الوسائل

 وهي الوسائل الصوتية والوسائل املرئية والوسائل السمعية والبصرية والوسائلنوعها 

  .الشاملة

       الوسائط الصوتية )١

  .الراديو ، تسجيل الفونوغراف ، الشريط الصويت ، مسجل الشريط واهلاتف

  

                                                           
22 Ibid, h. 5. 
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      املرئيةالوسائل ) ٢

      فيلم بدون صوت: ة املتحركةالوسائط املرئي ) أ

، والكتب ، واملوسوعات ، وا�الت الصور ،: الوسائط املرئية الصامتة ) ب

، والرسوم ية ، واملطبوعات األخرى، والصور، والكتب املرجعوالصحف

فالم املتسلسلة، والورق ، واألالتوضيحية، واملقاطع، وأفالم اإلطار

، والرسوم رض، والرسوم البيانيةالشفاف، وامليكروفونات، وجهاز الع

والرسومات وامللصقات والرسوم املتحركة واخلرائط والكرات البيانية، 

 .األرضية

      السمعية والبصريةالوسائل ) ٣

الفيديو واألقراص املدجمة واألفالم : ركةصرية احملالسمعية والب الوسائل) أ

      .والصور والصوتوالصوت والتلفاز 

الصامت والشرائح  التلفاز: معية والبصرية الصامتةسال الوسائل )ب

  .واألصوات واألفالم والصوت والكتب واألصوات
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      املتعددة الوسائل) ٤

جمالت / اإلعالنات / السبورات ، لوحات العرض : الالفتات والشاشات) أ

  .احلائط ، األلواح املغناطيسية ، السبورات، املضاعفات

     ، مناذج ، ديوراما ، عروضعينات، قطع أثرية: عادة األبالوسائل ثالث) ب

، ، التمثيل املسرحي ، لعب األدوارالدراما : تقنيات الدراما اإلعالمية  )ج

، الدمى/ الكرنفا ، مرحلة الدمى/  العرض التوضيحي ، العرض

  .  احملاكاة

، العمل امليداين، واجلوالت الدراسية: لتعلم ا�تمعيةمصادر ا ) د

    .  كراتواملعس

    التعلم املربمج )ه

       أجهزة الكمبيوتر   )و

 اللغة العربيةالمفردات  في  تعريف .٣

أفراد الفئات االجتماعية  هاتستخدمالرموز االعطتباطية اللغة هي نظام 

بأ�ا اللغة العربية  من تعريف اللغة أعاله، ميكن تعريف .٢٣.لتبادل األفكار واملشاعر

تطورات تتماشى مع التطور االجتماعي للمجتمع واحدة من لغات العامل هلا 

                                                           
23 Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: BaSan 

Publishing, 2010), h. 1. 
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اليت دول وهي اللغة املستخدمة من قبل ال واللغة العربية من اللغة السامية،. والعلوم

الشرق (، وسهول سوريا وشبه اجلزيرة العربية تعيش حول �ري دجلة والفرات

فإن  وبالتايل .٢٤.مثل الفنلندية واألشورية واإلبرانية والعربية والسورية والبابلية) األوسط

 .التصال يف العامل وتتضمن لغة القرآنلاللغة العربية هي أحد الرموز املستخدمة 

مهارة   إتقا�ا هيجيب    املهارات األساسية أربع العربيةكانت للغة 

األربعة  املهاراتهذه   ٢٥ .الكتابة مهارةو  القراءة مهارة ،  اإلستماع  مهارة  ، الكالم

املفردات ضرورية يف تعلم إن . متعددةإذا كانت معرفة املفردات العربية ، ميكن إتقا�ا

هنري جونتور تارجيان بأن جودة املهارات اللغوية للمرء تعتمد على نوعية  يرى. اللغة

لدى  ، زادت احتمالية اللغةوكميتها، ألنه كلما زاد عدد املفرداتاملفردات 

  .٢٦. الشخص

وهي خزينة  vocabularyاملفردات يف اللغة العربية، ويف اللغة اإلجنليزية 

الكلمات املعروفة ببعض الناس وهي جزء من اللغة املعينة ميكن استخدامها لرتتيب 

   .اجلمل اجلديدة

                                                           
24 Abdul Wahab Rosyadi, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN Malang 

Press(Anggota IKAPI), 2009, h. 1. 
25 Juhaeti Yusuf, Ahmad Zaki Alhafidz, Menulis Terstruktur Sebagai Urgensi Pembelajaran 
Maharah Al-Kitabah, 2019, h.203 

26 Setiawan, Penerapan Metode Scramble Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Unsur 
Mufrodat di MI Istiqomah Sambas Purbalingga, 2016, h. 2. 
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. عند هورن أن املفردات هي جمموعة من الكلمات تشكل فيها اجلملة

أن  فاليت ، كما ذكر  اللغوية  املهارات  أربعتلعب املفردات دورًا مهًما يف إتقان 

تعتمد على إتقان املفردات اليت    اللغوية  املهارات أربع على إتقان قدرة الشخص

  ٢٧. ميتلكها

 م المفرداتيأهداف تعل  .٤

 .٢٨:م املفردات العربية هي كما يلييلعامة لتعلاألهداف ا

 اجلديدة لطالبهفردات املتقدمي   . أ

 ا وسليماصحيح قدروا على نطق املفردات نقاليتدريب الطالب    . ب

 فهم معىن املفردات  . ج

 كتابيا  وأشفويا القدرة على تقدير تطبيق املفردات . د

  Sparkol Videoscribeفيديو سكرايب  ركولسيف. ٥

 سيفركول فيديو سكرايبتعريف . أ

سيفركول فيديو  يف جمال التعليم هو املطورة يف الزمان اآلنأحد الربامج 

يف  هو أجهزة اة جيدة لتطوير التعلم الذايت سيفركول فيديو سكرايب . كرايبس

  .٢٩.املنزل أو يف مكان ميسور التكلفة على اإلنرتنت

                                                           
27 Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (UIN-MALIKI PRESS 

(Anggota IKAPI), 2011, h.63.  
28 Ibid. 
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مقطع فيديو على  هو) Sparkol Videoscribe( سيفركول فيديو سكرايب

أو  sketch videos، doodle videos ،video scribing أو ما يطلق عليه  السبورة

explainer vidions . البيضاء  للوحة  بشكل عام ُيسمى الرسوم املتحركةو 

)whiteboard animations(  .بواسطة  ٢٠١٢مت تطوير هذا الربنامج يف عام  .٣٠

sparkol  )هو برنامج  سيفركول فيديو سكرايب ٣١).إحدى الشركات يف اإلجنليزية

إلنشاء تصاميم الرسوم و ، املختلفةنشطة أل، ميكن استخدامه لالوظائفمتعدد 

  .٣٢.ةاملتحركة بسهولة بالغ

كة تتكون من تحر املرسوم بالفيديو  هو أيًضا وسائل سيفركول فيديو سكرايب

توجد خصائص فريدة من  . .٣٣.يف مقطع فيديو كامل سلسلة من الصور املنهجية

والتصميم  بةالصور واخلطوط والكتافيه  سيفركول فيديو سكرايب ميقد، وهي نوعها

  .تمتع مستلم الرسالة باملعلومات املقدمةس، حىت يوالصوت يف كل شيء جذاب

يف  ية اليت هلا وظيفة كوسيلةميالتعل من الوسائلإحدى  فيديو سكرايبوسائل 

                                                                                                                                                               
29 Tri Sutrisno, “Pengembangan Media Videoscribe Berbasis E-Learning pada Mata 

Pelajaran Komunikasi Data dan Interface di SMK Sunan Drajat Lamongan”, 2016, h. 1069. 
30 Nurul Imamah, Pengaruh Penerapan Media Videoscribe Untuk Meningkatkan 

Pemahaman Aqidah Akhlaq di MTs Darul Ulum Purwodadi, 2018, h. 91-92.  
31 Wulandari, Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Sparkol Videoscribe 

Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ipa Materi Cahaya Kelas VIII 
Di Smp Negeri 01 Kerjo Tahun Ajaran 2015/ 2016, h. 50. 

32 Zahra A., Asnimar, Srirarasati, Pemanfaatan Media Videoscribe-Sparkol untuk 
Meningkatkan Budaya Literasi Guru dan Peserta Didik, 2017, h. 305” 

33 Yuliana, Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbantuan Sparkol Video 
Scribe Kelas V Berbantuan Sparkol Video Scribe Kelas V Di Mi Al-Hikmah Bandar Lampung, 
2018, h. 25. 
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 Videoscribe creates whiteboard animations videos from a  .عملية التعلم

library of graphics, music, content, and drawing styles, or from your own 

drawing. ٣٤.  

ربنامج ال هو سيفركول فيديو سكرايب أننفهن  من التعريفات السابقة،

والصور والدبلجة والكتابة خبلفية بيضاء األصوات مثري وجذاب من  فيه حمتوىيقدم 

لرسائل واملعلومات اليت يقدمها املعلم من الطالب أن يستمتع امثل السبورة، حبيث 

  .يةميالتعل الوسائلخالل 

 : يف عامل التعلم هي كما يليسيفركول فيديو سكرايب إن وظيفة 

  ةاملدروساملعلومات من املواد / تيسري املعلم يف نقل الرسائل  )١

 ملعلومات اليت يقدمها املعلمتسهيل فهم الطالب عن ا )٢

 سكرايب فيديواألخطاء يف املواد املقدمة عرب تغيري املعلم على سهل أن ي  )٣

 جذابةأنشطة التعلم أكثر أن تكون  )٤

   ز اهتمام الطالب على املواد املقدمةيرك  )٥

 يف التعلم البأن يعزز حتفيز الط )٦

 

                                                           
34 Hakim, Pengaruh Media Videoscribe Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi 

Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungan di Kelas VII SMPN 1Simpang Tiga Kabupaten Aceh 
Besar, 2017, h. 4. 
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 يديو سكرايبعرض سيفركول ف. ب

  :هو على النحو التايل سيفركول فيديو سكرايبومن عرض  

     العرض األول )١

 

 sparkol videoscribe  تطبيق: املصدر

  ٢.١الصورة 

 لفتح سيفركول فيديو سكرايب العرض األول

    خال بالربيد اإللكرتوين وكلمة املرورالعرض بإد )٢

 
 sparkol videoscribe  تطبيق: املصدر

  ٢.٢ الصورة

  العرض بإدخال بالبريد اإللكتروني
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 تعليمات استخدام سيفركول فيديو سكرايب    )٣

 

 sparkol videoscribe  تطبيق: املصدر

  ٢.٣الصورة 

  فيديو سكرايب تعليمات استخدام سيفركول

 sparkol videoscribe الصفحة األوىل إلبداء  )٤

 

  sparkol videoscribe  تطبيق: املصدر

 

  ٢.٤الصورة 
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 sparkol videoscrib الصفحة األولى إلبداء 

 sparkol videoscribe      فارغةالصفحة عرض ال  )٥

 

  sparkol videoscribe  تطبيق: املصدر

  ٢.٥الصورة 

 sparkol videoscrib      عرض الصفحة الفارغة 

 العرض يف إدخال الصور )٦

 

 sparkol videoscribe  تطبيق: املصدر

  ٢.٦الصورة 
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  العرض في إدخال الصور

 العرض يف إدخال النص ) ٧

 

 sparkol videoscribe  تطبيق: املصدر

  ٢.٧الصورة 

 العرض في إدخال النص

 sparkol videoscribe يف إدراج صورة  عرضال) ٨

 

 sparkol videoscribe  تطبيق: املصدر

  ٢.٨الصورة 
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  sparkol videoscribeالعرض في إدراج صورة  

 sparkol videoscribe   قييف إدراج املوسي عرضال )٩

 

 sparkol videoscribe  تطبيق: املصدر

  ٢.٩الصورة 

 sparkol videoscribe  الموسيقي العرض في إدراج

 dubbing sparkol vidioscribeإدراج  يف عرضال )١٠

 

  ٢.١٠الصورة 
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 dubbing sparkol vidioscribeالعرض في إدراج 

 kanvas sparkol videoscribe يف إدراج عرضال )١١

 

 sparkol videoscribe  تطبيق: املصدر

  ٢.١١الصورة 

 kanvas sparkol videoscribeالعرض في إدراج 

 hand sparkol videoscribeإدراج  يف رضالع )١٢

 

  ٢.١٢الصورة 
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 hand sparkol videoscribeالعرض في إدراج 

 sparkol videoscribeاملصنوعة يف عرض التصاميم  )١٣

 

   sparkol videoscribe  تطبيق: املصدر

  ٢.١٣الصورة 

 sparkol videoscribeعرض التصاميم المصنوعة في 

 sparkol videoscribe  لفاتاملعرض حفظ  )١٤

 

  sparkol videoscribe  تطبيق: املصدر
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  ٢.١٤الصورة 

 sparkol videoscribe  عرض حفظ الملفات

  عرض مقاطع فيديو سباركول  )١٥

 

  sparkol videoscribe  تطبيق: املصدر

  ٢.١٥الصورة 

 sparkol videoscribeالخروج عرض 

 الدراسات السابقة. ب

ذات  وجود الدراسات. صلةالمماثلة ذات  ة هي الدراسة اليت هلااجليد الدراسة

نتائج . ني البحث احلايلإلضافة وتطوير وحتس ميكن استخدامها كدليل رئيسيالصلة 

 :هي كما يلي  صلة �ذا البحثالذات البحث 

معرفة  إىل هدفالذي يالبحث والتطوير  الذي قامت �ا يوليانا مع منهج بحثال

 نتائج هذا البحث هي إنتاج املنتج على شكل وسائل .ةوفعالية الوسائل املطور ر يتطو 
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إن  ". Bangun Ruang "ادة على أساس سيفركول فيديو سكرايب مبتعلم الفيزياء 

من خبري املادة، ومن خبري الوسائل  ٪٨٨.٢٩درجة جودة املنتج الئقة مبتوسط  صالحية

هي استجابة املعلم  نمدرجة ، ومتوسط مبعيار الئقة جًدا ٪٩٩.٣٣درجة مبتوسط 

 و ةصغري ا�موعة ال، ودرجة التقييم من استجابة الطالب مع جتربتني مها ٪٨٨.٦٩

  .٣٥.مبعيار جذاب جدا ٪٩٢.٥٩ موعة الكبريةا�

والذي تطوير الالذي قامت �ا دياه أيو ولنداري مع منهج البحث  بحثال

نتائج   .التعلملزيادة رغبات الطالب يف ة وفعالية الوسائل املطور ر يتطو معرفة  إىل هدفي

إن  ". Cahaya "ئل تعلم العلوم مبادة وساهذا البحث هي إنتاج املنتج على شكل 

على أساس اجلودة الفنية و  ٪٧٢.٥ من خبري الوسائل هيجودة املنتج  صالحية

خبري من  بينما نتائج التصديقوانب اإلعالمية بفئات جيدة ، على أساس اجلو   ٪٧٥.٩

جوانب على أساس   ٪٨٧.٥اجلوانب اإلعالمية و  أساس بعلى ٪٨٦.١هي املادة 

  .٣٦.املالءمة املادية مع فئة جيدة جدا

  

  

  

                                                           
35 Yuliana, h. 36. 
36 Wulandari, Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Sparkol Videoscribe 

Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ipa Materi Cahaya Kelas VIII 
Di Smp Negeri 01 Kerjo Tahun Ajaran 2015/ 2016, h. 67. 
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 تصميم الوسائل التعليمية. ج

 الدراسات األولية .١

لومات عن الكائن املعللحصول على  الدراسات األولية اليت أجر�ا الباحثة

املطورة على أساس  ت الباحثة بأنشطة البحث التطوير، والوسائلمقا . املبحوث

.  سيفركول فديو سكرايب لطالب الصف اخلامس املدرسة اإلبتدائية مبادة املفردات

، ألن أمهية مبادة املفردات هماهتمامو  الطالب إجراء هذا البحث لرتقية رغبات

  .اللغة العربية املفردات يف اللغويات هي

 يةميالوسائل التعلتصميم  .٢

فيما يلي  .لتقليل األخطاء على املنتج يم املنتج األويل من قبل الباحثةمت تصم

 :sparkol videoscribeسيفركول فيديو سكرايب تطوير املستخدمة لاخلطوات 

القرطاس اخللفي بلون العربية باستخدام  إنشاء هذه وسائل تعليم اللغة )١

، واستخدام  Sakkal Majallaيض، وجنس الكتابة املستخدمة هو  األب

  .الصور يتوافق مع املفردات

 املوسيقى والدبلجة لتحريك الوسائلحسب احلاجة و  وقت احملدوداستخدم ال )٢

 Inkscape الكتابة العربية مع تطبيق  إنشاء  )٣
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يبدأ  ايبسيفركول فيديو سكر  أساسعلى تعليمية ال تصميم الوسائلإعداد   )٤

من االفتتاح األويل ، عنوان املادة ، املادة ، أسئلة املمارسة ، االستنتاجات ، 

 .تامالختاو 

 لتجربة والتقومي واصالحات الوسائل ا .٣

 وسائل جتربة ال  . أ

ملعرفة  النموذج الذي صنعت الباحثةمرحلة اختبار  جتربة النموذج هي

راء عند إج وصعوبا�م الطالب التعلم مبالحظة استجابةفعالية النموذج يف 

 .بتدائيةاإلجترى التجارب النموذجية يف مدرستني . أنشطة التعلم

 تقييم الوسائل  . ب

، والتقييم هو يةميوسائل التعلالر يتطو بتقييم  ةالباحث تماقبعد االختبار، 

أن من نتائج التقييم ميكن  .املختربة ية الوسائلنشاط يتم إجراؤه لتحديد فعال

 .هجيد يف استخدامالنموذج ل نعرف ه

 اصالحات املنتج  . ج

يف هذه املرحلة  اصلحت الباحثة عيوب املنتج حسب احلقائق احلادثة يف 

هناك حاجة إىل التقييم حىت تصبح املنتجات احلالية أحسن ومناسبة  .هذا ا�ال

 .لالستخدام يف التعلم
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 يةمالوسائل التعلي تطبيق .٤

إنشاء أو تطوير بعد  .ه وترتيبه بالتفصيلمت ختطيطالذي التنفيذ هو التطبيق 

يطبق . والئقاجعلت املنتج جيًدا  املنتج، فإن مرحلة االختبار والتقييم واالصالحات

هذا املنتج يف عامل التعليم لدعم التعلم الناجح، وتسهيل املعلم يف التعلم، وترقية 

  .رغبات الطالب ودوافعهم وكذلك لتسهيل الطالب يف التعلم
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