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 AROTCE امج الوسائط المتعددة التفاعلية استخدام برن
SRIPSCA  مدرسة المتوسطة السابع  ب لطالب الفصللرفع نتائج اللغة العربية

 سيندانج ريجو ٣معلمين معارف 

 انايثشه ري نوردوي فط

ىناك حاجة  إن استخدام اإلعالم يف تعلم اللغة العربية ىو أمر غاية يف األمهية
حيث ميكن حتسني نتائج التعلم. بناء  ليكون مبدًعا ونشطًا عندما يكون ادلعلم مطلوبًا

استخدام  ىل جيد الباحثون أن إبداع ادلعلم ليس عميًقا على نتائج مالحظات الباحثني
 وسائط التعلم حبيث ال تزال نتائج التعلم منخفضة .

ىذا البحث ىو كيفية  ىذه ىي خلفية ىذه األطروحة. صياغة ادلشكلة يف
استخدام  lectoraادلعتددة الوسائط قطاع  ج الوسائط ادلتعددة التفاعليةاستخدام برام

مصدر إذلام ميكن أن حيسن سلرجات التعلم التفاعلية  lectoraسيتم كان اذا وما يلهم 
  سندنج رجيو. 3ادلللمني معارف مدرسة ادلتوسطة العربية لطالب الفصل السابع

يف   AIIVتعلم طالب اللغة العربية  تائجتشري نتائج ىذه الدراسة إىل زيادة يف الن 
عالمة قيمة  مصدر إذلام arotcelباستخدام برنامج الوسائط ادلتعددة التفاعلية  كل دورة

مع مؤشرات النجاح يف ىذه  ٪ تبعا لذلك٨۵عدد  ٧۱ KKKالطالب وصلت 
  الدراسة.

التعلم و نتائج, ,فاعليةلكلمات المفتاحية: الوسائط التعليمية العربية ، الوسائط المتعددة التا
 Lectora البرمجيات ااهام
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1 Departemen Agama, Al-Hikmah Al-Quran dan terjemahnya (QS. Al-Mujadalah :11) 
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 اهداء
 
 

م ىذه الرسالة الكتاب للنيب زلمد. تقد احلمد هلل رب العادلني. السالم والتحيات

 إىل األشخاص اجلديرين والقّيمني يف حيايت:

حيايت اليت أفتخر هبا بكل رو والدي احلبيبان أيب سناردي )متويف( و أم سيت .١

والذي يعطي  جهوده وصلواتو اليت ترافقين دائًما يف كل خطوة على الطريق ،قدرايت

 حتقيق النجاح. دائما احلماس يف احلياة والعيش

فضل صديق يل ) ليلي نور فائزة, أم نور حليمة, مشسئة احلسنة, مفتحة القيمة( أ.٢

أستطيع أن  أنا من كل قليب وكل أصدقائي الذين ال يفعلون ذلك الذي ساعد وحفز

 مجال الصداقة والعائلة. أذكر واحداً تلو اآلخر ، معك أشعر كم

الكتاب الناضجني يف  الذي لديو جامعة رادين انتان االسالمية احلكومية. ايل ٣

 التفكري والتمثيل.
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 ةترجمة الكتاب
 


أجونج كاب. وسط  سندانغسندنج رجيو يف قرية  دوي فًتي نور جحيينولد 
الطفل الثاين لثالثة أشقاء من الزوجني السيد  وىو ۱٩٩٩يناير  ٢٢المبونج يف 

هبا ادلؤلف ىي كما مستويات التعليم اليت مر  سيت رحيايت. سوناردي )الراحل( واألم
            يلي:

1. . MINU  من سندنج رجيو منطقة فرعية سندنج رجيو ادلناطق دلفونج الوسطى
 ٢٢٢٩إىل  ٢٢٢٣

 ٢۱٢٢ايل ٢٢٢٩من  يندمج رجيو ٣معلمني معارف مدرسة ادلتوسطة.٢

ايل  ٣۱٢٢عن طريق التخصص ادارة ادلكتب من  سندنج أغونج ۱معارف  .٣
مفتخ احلودي سندنج  ادلدرسة اإلسالمية الداخلية فضال عن العيش يف ٢٢۱٦

 أسري منطقة فرعية سندنج رجيو ادلناطق دلفونج الوسطى.

رادن انتان تنظيم الدولة اإلسالمية المبونج واصا ادلؤلفة تعليمو  ٢٢۱٦يف عام .٤
 أصبحت جامعة رادن إنتان المبونج اإلسالمية احلكومية و وىو اآلن احلمد هلل

 .مدرس ة الًتبية وقسم تعليم اللغة العربيةمقبول يف كلي

ادلزيد يف العمق )القرآن( يف بوندوك مث يستمر الكاتب يف التعرف علي الدين .۵
 .بدأ المبونج من البداية االلتحاق باجلامعة حىت اآلنبيسانًتين النور بندر
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 و تقديم شكر
 
 
 

ادلؤلف من إكمال حىت يتمكن  احلمد هلل سبحانو وتعاىل بفضل نعمتو وإرشاده
ىذا من أجل أن تكون مؤىالً للحصول على درجة  األوراق العلمية أو األطروحة البسيطة

 .جامعة رادين انتان االسالمية احلكوميةيف كلية الًتبية وتربية ادلعلمني   بكالوريوس الًتبية
نح دائما للنيب زلمد صلى اهلل عليو وسلم ئك بني من ىم الذين أول إن بركاتنا وحتيينا ُتم

 شفاعتو يف الدنيا واآلخرة. آمني SAWنكون أن امل, وأصدقائو وعائاتو 

تعلم نتائج حتسني يف  يف إعداد أطروحة بعنوان "استخدام الوسائط ادلتعددة"
مدرسة  متعلمي اللغة العربية الصف السابعاللغة lectora تلهم التفاعلية الربرليات

يدرك ادلؤلف أنو ال يزال ىناك العديد من أوجو  يندمج رجيو ٣معلمني معارف ادلتوسطة
فضال عن تقنية الكتابة ، وبالتايل فإن مسامهة النقد  القصور واألخطاء من حيث احملتوى

أثناء إعداد ىذه  يأمل الكاتب يف الكمال يف ادلرحلة ادلقبلة والنصيحة ىي للغاية
 .األطروحة

 اف ، مث بكل احًتام وتواضعاالجتاه من سلتلف األطر  تلقى ادلؤلف اإلرشاد و 
 الكاتب ، يف ىذه ادلناسبة ، يشكر ادلؤلفون جزيل الشكر على:

, كعميد كلية الًتبية و التعليم ةاالستاذة الدكتورة احلاجة نريفا ديانا ادلاجستري.۱
رادين انتان  تدريب ادلعلمني جبامعة رادين اينتان االسالمية احلكومية المبونج.

 لتجميع ومناقشة ىذه األطروحة. الذي أعطى اإلذن االسالمية احلكومية
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االستاذة الدكتورة امي ىجرية ادلاجسترية كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية من كلية .٢
وأمني قسم اللغة  الًتبية و التعليم جبامعة رادين اينتان االسالمية احلكومية المبونج.

ميكن للباحثني  قليب بذلك الدافع والتوجيو للباحثني من كل العربية الذي أعطى
 إكمال ادلهمة النهائية ذلذه األطروحة بشكل جيد.

ة الدكتور احلاجكمشرف االول وادلاجستريأمحد خباري مسلم الدكتور احلاج .٣
وفر الوقت وقدم إرشادات مفيدة للغاية  يتالة كمشرفة الثانية ادلاجستري  يت يوسفيجه

 ل ىذه األطروحة.يف توجيو وحتفيز الكتاب يف عملية إكما
 الذين مارسوا معرفتهم بصدق تام.سيديت و ساديت كلية الًتبية و تدريب ادلعلمني .٤

رادين اينتان االسالمية  مكتبة الكلية وادلكتبة ادلركزية لقادة ادلكتبات ومو ظفيهم  .۵
العثور على البيانات  ادلؤلف يف الذي قدم ادلساعدة لتسهيل احلكومية المبونج

 األطروحة. ىذهإلكمال 
 يندمج رجيو ٣معلمني معارف مدرسة ادلتوسطةالسيد كنفي ادلاجستري كمدير .٦

الصف السابع أ.  والذي يسر السماح للمؤلف بالقيام بالبحوث دلفونج الوسطي 
 ىذه األطروحة. توفري البيانات اليت حيتاج ادلؤلف إىل إكماذلا ٣ادلعلم ادلعاريف 

مدرسة كمدرس اللغة العربية للصف السابع من   . السيد نورحادي ادلاجستري٧
التوجيهات والتقييمات  ،الذي قدموا الدعم يندمج رجيو ٣معلمني معارف ادلتوسطة

 أكمل ىذه ادلهمة أطروحة بشكل جيد. للباحثني حىت يتمكن الباحثون

مادة للمؤلف إلكمال إعداد  مجيع األطراف اليت قدمت التشجيع ادلادي وادلعنوي. ٨
 ألطروحة.ىذه ا
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انا اسف  وأخريًا ، من خالل إدراكك دائًما لعيوب ىذه األطروحة ، الكاتب
القراء بشكل عام وخاصة الكتاب  جدا. نأمل أن تكون ىذه الرسالة مفيدة لك

 أنفسهم.

 ٢٢٢٢بندر المبونج ، أبريل 

 ةمؤلف
 
 


 ثشهياناري نور طدوي ف

٢٨۱۱٢۱۱۱٦۱ 
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 الباب األول

 مقدمة

خلفيةادلشكلة .أ

" مصطلح نفسها ىي اإلندونيسية وtaalاللغة ، اذلولندية باللغة "

"language"باللغةاإلذمليزية،و"langue"بالفرنسية،و"sprachباألدلانية،و"

"ukuqok"باليابانية،و "bhasa.العربية باللغةالسنسكريتيةو"لغة"يفاللغة "

للصوتالذييستخدموووفًقا رمز القاموسىي لغة فإن لقاموسالوسيط،

لقاموس وفًقا ومشاعر. أفكار يفشكل وأىدافو نواياه عن للتعبَت شخصما

نظامرمزيللتعبَتعن القاموساإلندونيسيالكبَت،يتمتفسَتاللغةعلىأهنا

كأداةاتصالللتعبَتعناألفكار وادلشاعر،مثلالصوتوىيتقليديةتستخدم

والكلماتوالسلوكيات ، ادلنطقة أو الدولة أو األمة الكلماتاليتتستخدمها

مؤدب وادلؤدبة أو1اجليدة الصوت رمز ىي اللغة أن استنتاج ميكن لذلك .

للتعبَتعناألفكارأواألفكارأوادلشاعر الصوتالذييستخدموشخصما

لآلخرين.
                                                             

1  Ulin Nuha, Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta : DIVA Press, Cet.1, 6112), h. 61,62.   
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ياجلملاليتيستخدمهاالعربللتعبَتعناللغةالعربيةحسبالغاليُتى

.اللغةالعربيةىياللغةادلستخدمةيفدولمنطقةغربآسيا6غرضهملآلخرين

دولة،مبايفذلكالعربيةاآلسيوية،12ومشالإفريقياومنطقةالعروبةواليتتضم

الدولالعربية،ومجيعهم يتحدثونوالعربيةاألفريقيةواخلليجاألعضاءيفجامعة

اللغةالرمسيةللغةالعربيةعلىالرغممنأنمجيعالسكانليسوامسلمُت..إىل

اللغة باعتبارىا أيًضا العربية اللغة على الرمسي الطابع إضفاء مت جانبذلك،

.27913الرمسيةاخلامسةيفاألممادلتحدة)األممادلتحدة(منذعام

ا حتتل اليت اللغة ىي العربية بُتخمتلفاللغة اسًتاتيجية األكثر دلكانة

كل اللغاتالعادلية،وبالتايلفإناللغةالعربيةىيلغةالقرآنالكرمي،واليتحيتاج

كأساس لقراءهتايفنفسالوقتلفهمحمتوياتالقرآنالستخدامها مسلمحًقا

 شاالتاليتجيبعلى كلغة العربية اللغة ؛ اهللوجتنبحترميو أمر كلللطاعة

                                                             
6 Ibid, h. 62 

3 Endah Suprihatin, Zaim Elmubarok," Pengaruh Menghafal Al Qur’an Juz 62 

Terhadap Penguasaan Kosakata Dan Keterampilan Membaca Bahasa Arab Kelas X (Studi 

Kasus Di Mapk Al Irsyad Demak)". Journal of Arabic learning and Teaching, Vol. 2 No.1 

(Juni 6112), h. 32 
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أن2مسلمالقيامهبا لنارمنادلسلمُتخصوصًا ؛إخللذلكمنالضروريجدًا

نتعلماللغةالعربية.

مناللغاتاألجنبية اخلاصة مساهتا ذلا أجنبية لغة أو ثانية ىيلغة العربية اللغة

لغةلغةمذىلة، للقيمةاألدبيةالعاليةولغةالقرآناليتتوجدهبا األخرى.نظرًا

ميكنأليشخصمطابقتها.فال

عن فصلهما نشاطُتالميكن من يفتنفيذه العربية اللغة تعلم يتكون

بعضهما،ومهاأنشطةالتعلموالتعليم.التعلمىوجهدأوجهديقومبوشخص

للتفاعلبينو شاملنتيجة يفشكلسلوكوموقفومظهر لتغيَتشخصيتو ما

يقو واٍع التدريسىوجهد والتطويروبُتبيئتو. التوجيو لتقدمي بوشخصما م

.2والتوجيومنخاللالتالعببالبيئةأوالظروفاحمليطةبوخللقجومنالتعلم

لؤلعضاء وأمثلة والتوجيو والتدريب التدريس عملية فيو تتم نشاط ىو التعلم

                                                             

2 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, Cet.1, 6112), h. 3 

2  Nandang Sarip Hidayat, "Problematika Pembelajaran Bahasa Arab". Jurnal 

Pemikiran Islam,Vol.32 No. 1 (Januari-Juni 6116), h. 26-23  
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.لذا2وتنظيموتسهيلالطالبحىتيتمكنوامنالتعلموحتقيقاألىدافالتعليمية

 وتشجع، توجو تعليمية جتارية عملية أنو على العربية اللغة تعلم تفسَت ميكن

وتوجووتطورمهاراتاللغةالعربية.

توجيو إىل أساسي بشكل ادلدارس يف تتم اليت التعلم عملية هتدف

التغيَتاتإىلالطالبيفشكلمواقف)عاطفية(،ومعرفة)معرفية(،ومهارات

علماجليدعلىنشاطالطالبوإبداعادلعلمُتيفمعاجلة)حمركنفسي(.يعتمدالت

أوتقدميادلوضوع.لذلك،جيبأنيعرفادلعلماحتياجاتالطالب،خاصة

منحيثاخلدمةوتقدميادلوادالتعليمية.

12وذلكطبقًاألىدافالًتبيةالوطنيةادلنصوصعليهايفالقانونرقم.

 الو1221لسنة التعليم الوطٍتإىلبشأننظام يهدفالتعليم وحتديداً: طٍت،

وتعاىل، ويكرسونهللسبحانو يدينون بشرًا إمكاناتالطالبليصبحوا تنمية

                                                             
2  Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta : Aswaja 

Pressindo), h. 3 
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ويصبحونمواطنُت ومستقل، وقادر،وخالق، ، ومعرفة ونبيل،وصحي،

.2ومواطنُتدميقراطيُت.ليكونمسؤوال

ليةتعليموتعلمرمسية.ادلدرسةىيواحدةمناألماكناليتتوجدفيهاعم

للغايةألهناتنطويعلىأشياء معقًدا تعدمشكلةالتفاعليفأنشطةالتعلمأمرًا

كبَتعلى بينها.ىناكالعديدمنالعواملاليتتؤثربشكل خمتلفةمًتابطةفيما

وطرقواسًتاتيجيات ، يفذلكعواملوسائطالتعلم مبا ، التعلم ذماحعملية

ومرا ، ،التعلم الدراسية وادلناىج ، التعلم ونظم ، ادلدرسة وإدارة ، التعلم فق

.2والتقييم،إخل

تعمل حيث التعلم أنشطة يف عنو غٌت ال عنصر التعليمية الوسائط

كأداةأووسيطيفتقدميادلوضوعوجتعلعمليةالتدريسوأنشطةالتعلم الوسائط

و الطالبواىتماماهتم جذبانتباه وميكنها لتحقيقسهلة ومشاعرىم أفكارىم

.2أىدافالتعلم

                                                             
2 Undang-Undang No. 61  Tahun 6113 , Undang-Undang Sistem Pendidikan  

Nasional     ( Jakarta : Sinar Grafika,  Cet ke-2, 6111), h. 2 

2 Nandang Sarip. H, Op. Cit. h. 23 

2
 Dariyanto, Media Pembelajaran (Yogyakarta: Gava Media, 6112), h. 2 
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،ونصها:22قالاهللسبحانووتعاىليفرسالةالرعداآلية

لومعقبتمنبُتيديوومنخلفوحيفظونومنأمرٱهللإنٱهللاليغَتمابقوم

ردلووماذلممندونومنحىتيغَتوامابأنفسهمدميزةآأرادٱهللبقومسوءافالم

.11(22رةالرعد:)سووال

إىلىذهاآليةأوضحناأناهلللنيغَتأحوالالناسمامليغَتىاالناس واستنادًا

أنفسهم.معٌتاآليةأعالهيعٍتأناإلنسانمطالببالتقدميفحياتو.وفقاذلذه

الدراسةحيثيريدالباحثونحتسُتنتائجالتعلمللطالبخاصةيفادلوادالعربية.

تائجماقبلالبحث،أجرىالباحثونيفالصفالسابع.الفئةالسابعةبناًءعلىن

كبياناتCitra Wulandari أىي ،حيثميكناستخدامالبياناتمننتائجادلقابلة

يتعلقبنتائجادلقابلةمعمدرساللغةالعربيةالفصل أوليةيفىذهالدراسة.فيما

السابعأجاءعلىالنحوالتايل:

طل من 2٪ .1 غت ابال ل م ب ية درجاهت رب ع  5ال

                                                             
11 Departemen Agama, Al-Hikmah Al-Quran dan terjemahnya (QS. Al-

Mujadalah:11) 
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عدماىتمامالطالببالتعلميفعمليةتعلماللغةالعربية..6

يستخدممعلمواللغةالعربيةطريقةاحملاضرةوالسؤالواجلوابأثناءعملية.3

التعلم.

عادةمايوجومدرساللغةالعربيةالطالبإىلحفظادلفرداتمنخالل.2

مثلةعلىمفرداتدماثلةأخرىغَتواردةيفطفلُتوإعطاءأ-تطويرطفلُت

ادلوادالتعليمية.

كتبعربيةللصف.۵ يستخدممدرسواللغةالعربيةموادالتدريسيفشكل

.1221مساواة-السابعمنهجمدرستنا

ادلتحدثُتيفقطاعبرامجالوسائط.2 مليستخدممعلمواللغةالعربيةمطلًقا

عم أثناء التفاعلية عرضادلتعددة أجهزة وجود من الرغم على ، التعلم لية

بالفعلولكنمليتماستخدامهابالكامل.
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ادلواد.2 وىي ، البسيطة الوسائط يستخدمون العرب ادلعلمون يزال ال

.11التعليميةالعربيةوالسبوراتوالعالمات

تعلنما أ الباحثُتألحدطالبالفصلالسابع جاءتنتائجمقابلة فيما

يلي:

طالبأقلحتفيزًالتعلماللغةالعربيةبسببطرقالتعلماألقلإبداًعا.ال.۱

التفاعلي.1 ادلتعددة الوسائط برنامج باستخدام الطالبأبًدا تعليم يتم مل

eLipkeI arotceL.عندتعلماللغةالعربيةوعملياتالتعلماألخرى

.16العربيةيريدادلتعلمونشيًئاجديًدايفعمليةأنشطةالتعلمخاصة.1

،عندمايقوممعلموسابعقامهباالباحثونيفالصفالبناءعلىادلالحظاتاليت

اللغةالعربيةبتدريسمادةعناأللوان،يبدوالطالبأقلنشاطًاويولوناىتماًما

أقلللمعلمعندمايشرحادلعلمادلوادالتعليمية،وذلكألنادلعلميفتقدميادلواد

يفاستخدامالوسائطالتعليميةاليتفقطاستخدامعالماتالوسائطأقلإبداًعا
                                                             

11 Nurhadi, wawancara dengan penulis, face to face, Sendang Rejo, 12 Januari  

6161 

16 Citra Wulandari, wawancara dengan penulis, komunikasi media sosial 

(Whatsapp), 12 Januari 6161 
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واللوحاتالبيضاءحبيثتكونأقلجاذبيةللطالب.بعدانتهاءادلعلممنشرح

ادلعلم يسأل مث ، للمادة الطالب فهم مدى معرفة يف ادلعلم يرغب ، ادلادة

دمنالطالبالذينالالطالبعنادلادةادللونةونتيجةلذلكاليزالىناكالعدي

يفهمونادلادةومليتقنهاوالميكنهماإلجابةعلىاألسئلةاليتطرحهاادلعلم.

وبناًءعلىادلشكالتادلذكورةأعاله،ميكنللباحثأنيستنتجأننتائجالتعلم

للطالبالعربيفالصفالسابع.وذلكبسببقلةإبداعادلدرسُتيفاستخدام

ةلنقلموادتعلماللغةالعربية.يفاألساساللغةالعربيةىيلغةالوسائطالتعليمي

مبدعُتونشطُتحبيث يكونوا أن التعلم ادلعلمُتيفعملية يُطلبمن أجنبية

تكونعمليةالتدريسوأنشطةالتعلمدمتعةوغَتدملة.يعداستخدامالوسائطيف

للغاية،ألناللغ ضروريًا الكثَتمنالتعقيدتعلماللغةالعربيةأمرًا ةالعربيةلديها

استيعابادلواد سيتم ، تطبيقوسائطالتعلم حبيثمع عالًيا وتتطلباستيعابًا

التعليميةالعربيةبسهولةمنقبلالطالبدوناحلاجةإىلاخلضوعلعمليةطويلة

.13ودملة

                                                             
13 13

Aminudin, “Media Pembelajaran Bahasa Arab”. Al-Munzir, Vol. 2 No. 6 

(November 6112), h. 12  
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ربيةبناًءعلىنتائجالتوثيقالذيحصلعليوالباحثونمنصفمدرساللغةالع

يف العربية اللغة دلواد اليومي التعلم متارين نتائج معرفة ميكن ، الصفالسابع

كماسندنجرجيو1ادلعللمُتمعارفمدرسةادلتوسطةالصفالسابع،أما فهي

 يلي:

 

TABEL 1.1 

Daftar Nilai Latihan Harian Bahasa Arab kelas VII.A MTs Al- 

Muallimin Ma’arif 30 Sendang Rejo Lampung Tengah Semester 

Genap T.A. 0312/0303 

No NamaPeserta Didik 

 

Kemampuan 

L/P 
KKM Nilai Tuntas 

Tidak 

Tuntas 

1 Adelia Mayang Sari P 21 22    

6 Afnes Raswati P 21 22    

3 Ahmad Faisal L 21 21    

2 Ahmad Ganjar A.P L 21 21    

2 Andi Prasetio L 21 21    

2 Ardi Ansyah L 21 22    

2 Ardi Wijayanto L 21 21    

2 Arya Dwi Saputra L 21 21    

2 Citra Wulandari P 21 21    

11 Della Khusnus. S P 21 21    
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11 Eko Setiawan L 21 21    

16 Fatimatuz Zahro P 21 26    

13 Fikri Alhafis L 21 21    

12 Hani Ma’rifah P 21 21    

12 Indri Fa’i Qotul. H P 21 22    

12 M. Ruben Ilhamsyah L 21 21    

12 Ndaru Tri Diji. A L 21 22    

12 Nur Aisyah P 21 21    

12 Rangga Apriyanto. P L 21 26    

61 Rizka Rahmawati P 21 21    

61 Rizky Azhary L 21 21    

66 Shinta Wahidiyah P 21 21    

63 Sivaul Karimah P 21 22    

62 Tika Triwahyuni P 21 21    

62 Titi Nurcahyati P 21 22    

62 Tri Atika Sari P 21 22    

62 Tri Rahmawati P 21 22    

Jumlah    8 12 

Presentase Ketuntasan    033 %33 

Nilai Rata-Rata   %3   

 

إىلاجلدولأعاله،ميكنمالحظةأنخمرجاتالتعلمللموادالعربيةيف استناًدا

الطالبالذينملتصلقيمتهم12طالببنسبة8الصفالسابع. ٪،بينما



16 

 

 ىناك االكتمال لقيمة األدىن احلد 27إىل بنسبة لذلكميكن92طالًبا ، ٪

االستنتاجأننتائجالتعلميفالفصلالرابع.

علىادلشاكلادلذكورةأعاله،يرغبالباحثيفتقدميحلميكنأنبناءً

ميكن يفالصفالسابع العربية لطالباللغة التعلم جلعلنتائج ادلعلم بو يقوم

سَتكز قبل. من استخدامها يتم مل تعليمية وسائل باستخدام أي ، حتسينها

الطالبعلىادلواداليت أويقدمهااستخدامالوسائطيفالتعلمانتباه سيقدمها

ادلعلم،حبيثتتحسننتائجالتعلم.

تأيتمنالالتينيةوىيمتوسطةتعٍتحرفياالوسطأوالوسيطكلمةميديا

كلمةوسائلتعٍتوسيطأو كلمة"وسائط"من أوادلقدمة.يفاللغةالعربيةتأيت

اةمرسلرسالةمنشخصإىلشخصآخر،وسائلاإلعالمىيوسيطأوأد

تستخدملنقلالرسائلأوادلعلوماتمنشخصإىلشخصآخر.

التعلم ادلعلمونيفعملية تعدالوسائطإحدىاألدواتاليتيستخدمها

لوسائل التخطيط جيب الطالب. تعلم نتائج على يؤثر خارجي عامل وىي

التعليموالتعلمقدراإلمكانحبيثتكونالنتائج ادلستخدمةيفأنشطة اإلعالم
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علىا ىيوسائطقادرة الوسائطاجليدة ىومتوقع. كما ليتمتاحلصولعليها

كلمازادتاحلواساخلمساليتيستخدمها حتفيزاحلواساخلمسللطالب،ألنو

الطالبيفالتعلم،سيكونالطالبأكثرنشاطًا،معالتعلمالنشطسيزيدمن

التعلم يفاخت12نتائج اليتجيبمراعاهتا األشياء يف. مبا ، اإلعالم وسائل يار

ذلكمايلي:

غَت.۱ كانتالوسائطادلستخدمة إذا يعٍتأنو ىذا حمدودة. حملية مصادر

موجودةيفادلصدر،فيجبأنتشًتيهاأوتصنعهابنفسك.

ىلىناكأمواللشراءأوصنعوسائلاإلعالم..1

فًتةطويلة.العواملادلتعلقةمبرونةوعمليةومتانةوسائلاإلعالمل.1

 12الفعاليةعلىادلدىالطويل.٤

ىي ادلتعددة الوسائط ادلتعددة. الوسائط ىي اخًتهتا اليت الوسائط

استخدامأنواعخمتلفةمنالوسائطمًعاويفوقتواحدمنخاللأداةواحدة.
                                                             

12  Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 

6113), h.3 

12  Muhamad Ali, "Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Mata Kuliah 

Medan Elektromagnetik". Jurnal Edukasi@Elektro, Vol. 2 No. 1 (Maret 6112): 13-12. 
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والصوت والنص الرسومات من مزيج ىي ادلتعددة الوسائط أن القول ميكن

رسومادلتحركةحبيثتكونوحدةتعرضادلعلوماتأوالرسائلوالفيديووالصوروال

أواحملتوىمًعا.إنالوسائطادلتنوعةوالفعالةوذاتالصلةمبوادالتعلمسيكونذلا

بالتأكيدتأثَتإجيايبعلىنتائجتعلمالطالب.

 العروضeLipkeIبرنامج لتقدمي يستخدم تطبيقي برنامج ىو ادللهم

لدمجeLipkeI arotceLالتعلم.يفاستخدامو،ميكناستخدامالتقدمييةووسائط

الفالشوتسجيلالفيديوودمجالصوروالتقاطالشاشة.

البحث الباحثبفحصعنوان يهتم ، أعاله ادلشكلة علىخلفية بناًء

يفحتسُتخمرجاتeLipkeI arotceL"استخدامبرامجالوسائطادلتعددةالتفاعلية

ا للطالب السابعالتعلم الفصل يف ادلتوسطةلعرب مدرسة معارف 1ادلعللمُت

 .سندنجرجيو

تركيزادلشكلة .ب

يركزىذاالبحثعلىاستخدامبرامجالوسائطادلتعددةالتفاعليةادللهمة

السابع الصف يف العرب للطالب التعلم نتائج حتسُت مدرسةيف
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ادلتعلقةبأحدمواضيعاللغةالعربيةحىتسندنجرجيو1ادلعللمُتمعارفادلتوسطة

 الفصلالسابع.بييت

 مشكلةالبحثج.

بناًءعلىخلفيةادلشكالتادلذكورةأعاله،فإنصياغةادلشكلةيفىذهالدراسة

ىي:

حتسُت.۱ يف ادللهم التفاعلي ادلتعددة الوسائط برنامج تستخدم كيف

؟علمللطالبالعربيفالصفالسابعخمرجاتالت

التفاعلي.1  eLipkeIىلميكنأنيؤدياستخدامبرنامجالوسائطادلتعددة

arotceL؟لمللطالبالعربيفالفصلالسابعإىلحتسُتخمرجاتالتع 

البحثأىدافد.

بناًءعلىاخللفيةأعاله،فإنأىدافىذهالدراسةىي:
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كيفيةاستخدامبرامجالوسائطادلتعددةالتفاعليةادل.۱ لهمةيفحتسُتدلعرفة

السابع الصف لطالب العربية اللغة تعلم ادلتوسطةنتائج ادلعللمُتمدرسة

سندنجرجيو.1معارف

1. التفاعلي ادلتعددة الوسائط برنامج استخدام كان إذا ما  eLipkeIدلعرفة

arotceLلطالبالصف العربية اللغة تعلم يؤديإىلحتسُتنتائج أن ميكن

.سندنجرجيو1ادلعللمُتمعارفسطةمدرسةادلتوالسابع

فوائدالبحثه.

نظري.۱

ومنادلأمولزيادةاألفكارالعلميةوالكنوزبعداستخدامبرنامجالوسائطادلتعددة

 بشكلeLipkeI arotceLالتفاعلي التعلم وسائل واألدبياتعن ادلراجع وإضافة

عام،وخاصةتعلماللغةالعربية.
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عملي.1

للباحثُتأ(

الفائدةللباحثُتىيأنيكونواقادرينعلىتوفَتجتربةفيمايتعلقبتطبيقبرنامج

 التفاعلية يفeLipkeI arotceLالوسائطادلتعددة مبثابةخربة تعتربنتائجالدراسة .

إعدادالعملالعلميوتكونمبثابةأحكاملتصبحمعلمُتحمًتفُت.

للمعلمُتب(

ا تقدمي ادلدرسُت على التعليميةسّهل الوسائط برنامج باستخدام التعليمية دلواد

الوسائط كمادةeLipkeI arotceLالتفاعليمتعدد نتائجالدراسة استخدام يتم .

للنظرفيهاوإدخاذلاللمعلمُتيفإنشاءعمليةتعلممثَتةلالىتمامحىتيتمكنوا

منحتسُتنتائجتعلمالطالب.

للطالبج(

 ادلوضوعوفهموسّهلعلىالطالبقبول

 



 

 الباب الثاني

 أساس النظرية
 

 إعالم تعلم اللغة العربية . أ

 فهم وسائل اإلعالم باللغة العربية.۱

تأيت من الالتينية وىي متوسطة تعٍت حرفيا الوسط أو الوسيط أو كلمة ميديا 
، تأيت كلمة وسائل اإلعالم من كلمة وسائل واليت تعٍت وسيط ادلقدمة. يف اللغة العربية 

 .1أو مرسل رسالة من شخص إىل آخر

ىناك رأي آخر يقول أيًضا أن كلمة وسائط تأيت من اللغة الالتينية اليت ىي 
واليت تعٍت وسيطًا أو مقدمة. الوسائط ىي وسيط أو صيغة اجلمع من كلمة متوسط 

الة إىل مستلم الرسالة. وفًقا دلاك لوىان ، تعد الوسائط رسول الرسائل من مرسل الرس
قناة / قناة ألهنا تنقل الرسائل أو ادلعلومات من مصادر ادلعلومات إىل مستلمي 

 .2ادلعلومات

Association for Education and Communication Technology   (AECT) 

 Nationalعاجلة ادلعلومات. الوسائط بأهنا مجيع األشكال والقنوات ادلستخدمة دل كلمة

                                                             
1
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2113), h.3 

2
 Purba et.al,  "Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Lectora Inspire 

Untuk Mata Pelajaran Dasar Dan Pengukuran Listrik Kelas X Di SMK Swasta Imelda 

Medan".JurnalManajeme Pendidikan, Vol. 9 No.1 (Juni 2112), h. 22 
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Education Association (AEN)  وسائل اإلعالم بأهنا أي شيء ميكن التالعب بو أو
 .3رؤيتو أو مساعو أو قراءتو أو مناقشتو مع األدوات ادلستخدمة يف ىذه األنشطة

بناًء على بعض الفهم أعاله ، ميكن استنتاج أن ادلقصود من وسائل اإلعالم ىو أداة أو 
 وسيلة تستخدم كوسيط أو مقدمة يف توصيل الرسائل.

تتكون وسائط التعلم من كلمتُت ، مها كلمة الوسائط والتعلم. تعٍت كلمة 
الوسائط حرفيا وسيطًا أو مقدمة ، يف حُت يتم تفسَت كلمة تعلم كشرط دلساعدة 

 enaeca و  ianat uK peceCشخص ما على القيام حبالة أنشطة التعلم. يف كتاب كتبو 

oKnpCtpS  عربوا عن رأي مفاده أن وسائل التعلم ىي أداة ميكن أن تساعد يف عملية
التعليم والتعلم وتعمل على توضيح معٌت الرسالة ادلنقولة ، وذلك لتحقيق أىداف التعلم 

 .4بشكل أفضل ومثايل

أو على أهنا أدوات رسومية  ElEو  haalenGيتم تعريف الوسائط التعليمية وفًقا لـ 
فوتوغرافية أو إلكًتونية تستخدم اللتقاط ادلعلومات ادلرئية أو الشفهية ومعاجلتها وإعادة 
ترتيبها. وفًقا لوسائل اإلعالم مالك ، فإن وسائل اإلعالم ىي أي شيء ميكن أن ينقل 
رسالة ، حبيث ميكنها ربفيز انتباه واىتمام وأفكار الطالب لتحقيق أىداف التعلم )عبد 

. الوسائط التعليمية ىي أداة تشكل جزءًا من 5(869-868: 8008رون احلميد وآخ
مصادر التعلم وىي عبارة عن مزيج من الربامج )مواد التعلم( واألجهزة )أدوات التعلم( ، 
                                                             

3  Tejo Nurseto,"Membuat Media Pembelajaran Yang Menarik", Jurnal Ekonomi Dan 

Pendidikan,Vol. 8 No. 1 (April 2111), h. 21. 

4 Purba etal, Op. Cit. h. 22-28 

5
 Aminudin, “Media Pembelajaran Bahasa Arab”, Al-Munzir, Vol. 2 No. 2 (November 

2114), h. 19 
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مع استخدام ىذه الوسائط ، من ادلتوقع أن يتمكن الطالب من استخدام أكرب عدد 
نعيش ما مت رؤيتو ومساعو للحصول على  شلكن من حواسهم للمراقبة واالستماع والشعور

 .6عدد من ادلعارف وادلواقف وادلهارات نتيجة التعلم

ميكن أن نستنتج أن ادلقصود بوسائل التعلم ىو أداة يستخدمها ادلعلم لنقل الرسائل أو 
ادلواد للطالب يف عملية التدريس وأنشطة التعلم حىت يتمكن الطالب من تلقي ىذه 

 كن ربقيق أىداف التعلم بشكل صحيح.الرسائل بسهولة ومي

يف رللة ادلنذر بعنوان اإلعالم العريب ، أوضح أن اإلعالم التعليمي العريب ىو وسيلة 
تعليمية سلططة ومربرلة وأىداف حىت يسهل على الطالب فهم مادة اللغة العربية وربقيق 

 .2أىداف تعلم اللغة العربية

ية ىي أداة أو وسيط مادي يستخدم للمساعدة ميكن االستنتاج أن وسائط التعلم العرب
 يف تسهيل ادلعلم يف نقل الرسائل أو مواد التعلم العربية للطالب.

 دور ووظيفة وسائل التعلم.8

التدريس اإلعالمي مهم للغاية يف تعلم اللغات األجنبية ، دبا يف ذلك اللغة العربية. 
 ر مهمة ، وىي على النحو التايل:لوسائط التعلم يف رلال التدريس والتعلم ثالثة أدوا

، جيب على وسائل اإلعالم جذب (attentional role)بصفتها دورًا مقصوًدا  ( أ
 انتباه الطالب وزيادة الفضول ونقل ادلعلومات.

                                                             
6

 Irwandani, dkk, “Kotak Pop-Up Berbasis Problem Solving:Pengembangan Media 

Pembelajaran pada Materi Cahaya dan Alat-alat Optik untuk KelasVIII SMP”, Jurnal Pendidikan 

Matematika dan IPA, Vol.9 No.2 (Juli 2118), h. 112 

2
Ibid, h. 21 
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، ميكن لوسائل اإلعالم مساعدة الطالب  (communication role)دور االتصال  ( ب
 يف فهم الرسالة اليت ينقلها ادلعلم.

، تساعد الوسائط الطالب على تذكر ادلفاىيم (retention role)دور االستبقاء ج( 
 .8ادلهمة اليت مت احلصول عليها أثناء التعلم

 فيما يلي بعض أدوار وسائل اإلعالم التعليمية:

وضح عرض ادلادة حبيث ال تكون فقط لفظية )يف شكل كلمات مكتوبة أو   ( أ
 كتابة(.

ادلناسبة وادلتنوعة إىل التغلب على الطبيعة  ميكن أن يؤدي استخدام الوسائط ( ب
 السلبية للطالب.

 .9ذبنب سوء فهم األشياء وادلفاىيمج( 

لذا ميكن االستنتاج أن دور الوسائط التعليمية ىو أداة لنقل ادلواد التعليمية بشكل أكثر 
وضوًحا وإثارة لالىتمام حىت ال يشعر الطالب بادللل وأكثر اىتماًما بتعلم اللغة 

 .11لعربيةا

 

                                                             
8  Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN-Malang 

Press, Cet. Ke-1, 2119), h.21 

9 Talizaro Tafonao,  "Peranan Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan Minat Belajar 

Mahasiswa,”Jurnal Komunikasi Pendidikan, Vol.2 No. 2 (Juli 2118): 119. 

11
 Steffi Adam et al," Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi 

Bagi Siswa Kelas X SMA Ananda Batam" CBIS Journal, Vol. 3 No. 2 (2115), h. 29. 
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 تعمل وسائط التعلم على النحو التايل:

 وظيفة وسائط التعلم كمصدر تعليمي ( أ

من الناحية الفنية ، وسائل اإلعالم كمورد التعلم. يف ىذه اجلملة ، يشَت مصدر التعلم 
 إىل معٌت النشاط ، أي كموزع ، وجهاز إرسال ، واتصال ، وغَتىم.

 دالة داللية ( ب

وسائل اإلعالم على إضافة إىل مفردات ادلعٌت أو ادلعٌت اليت الوظيفة الداللية ىي قدرة 
يفهمها الطالب حًقا. ربتوي اللغة على رموز )رموز( للمحتوى ، أي األفكار أو 

 ادلشاعر ، وقد أصبح كالمها رلموعة من الرسائل اليت ال ميكن فصلها.

 وظيفة تالعبج( 

قدرة على تسجيل حدث أو شيء تستند وظائف التالعب إىل ادليزات الشائعة ، وىي ال
وزبزينو وحفظو وإعادة بنائو ونقلو. بناًء على ىذه اخلصائص العامة ، تتمتع وسائل 
 اإلعالم بقدرات ، وىي التغلب على حدود ادلكان والزمان ، والتغلب على قيود احلسية.

ميكنو بناًء على الفهم أعاله ، ميكن استنتاج أن وظيفة وسائط التعلم ىي مصدر تعليمي 
 نقل ادلواد بوضوح.

 أنواع وسائط التعلم. ٣

مجعت اعمار مهاليك ومجرة وسادمان وسائل اإلعالم حسب أنواعها يف عدة أنواع ، 
 وىي:



23 
 

الوسائط السمعية ، وىي الوسائط اليت تعتمد فقط على القدرات الصوتية ، مثل  ( أ
 مسجالت األشرطة.

على حاسة البصر يف شكل الوسائط ادلرئية ، وىي الوسائط اليت تعتمد فقط  ( ب
 مرئي.

الوسائط السمعية والبصرية ، أي الوسائط اليت ربتوي على عناصر صوتية ج( 
 .11وعناصر صورة

بناًء على الفهم أعاله ، ميكن استنتاج أن أنواع وسائط التعلم تنقسم إىل ثالثة أجزاء دبا 
، مثل الصور ؛ يف ذلك: الوسائط الصوتية ، مثل مسجل األشرطة ؛ الوسائط ادلرئية 

 وسائل اإلعالم السمعية والبصرية ، مثل األفالم ، إخل.

 خصائص وسائل اإلعالم التعليمية. ٤

، ىناك ثالث خصائص لوسائل اإلعالم ، وىي على  ElEو  haalenGوفًقا لكل من 
 النحو التايل:

 اخلصائص الثابتة ( أ

حدث مهم وحفظو ُتظهر ىذه ادليزة التثبيتية قدرة الوسائط على تسجيل حدث أو 
 وحفظو.

 

                                                             
11

Umar, " Media Pendidikan Peran Dan Fungsinya Dalam Pembelajaran",Jurnal 

Tarbawiyah, Vol. 11 No. 1, (Januari-Juli 2114), h. 135. 
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 خصائص التالعب ( ب

ميكن أن يوفر معاجلة األحداث عن طريق ربرير السجالت الوقت. ميكن عرض 
 التعديالت عن طريق التسريع أو اإلبطاء أو األمام أو اخللف.

 اخلصائص التوزيعيةج( 

يتم  تسمح الطبيعة التوزيعية لوسائل اإلعالم بنقل احلدث ، سواء من خالل ادلساحة اليت
تقدمي احلدث هبا تلقائًيا إىل مجيع الطالب الذين لديهم نفس ذبربة التحفيز حولو ، أو 

 .12من خالل تسجيالت الفيديو والصوت وما إىل ذلك

 اخلصائص العامة لوسائل التعلم حسب عمر مهاليك ىي كما يلي:

 وسائط التعلم متطابقة مع معٌت التظاىر ادلستمد من كلمة "جسد" دبعٌت كائن ( أ
 ميكن دلسو ورؤيتو ومساعو وميكن مالحظتو من خالل احلواس اخلمس.

 يتم وضع الضغط الرئيسي على األشياء أو األشياء اليت ميكن رؤيتها ومساعها. ( ب

 وسائط التعلم ىي "وسيط" )وسيط ، وسائط( وتستخدم يف إطار التعلم.ج( 

ارتباطًا وثيًقا بطريقة ربتوي وسائط التعلم على جوانب ، كأداة وتقنية ترتبط  د( 
 .13التعلم

لذا فإن خصائص الوسائط التعليمية ىي شيء مادي وىو أداة مساعدة بصرية يف نقل 
 ادلواد التعليمية ووفًقا لطرق وأىداف التعلم.

                                                             
12 Azhari Arsyad,Op.Cit, h.15-12. 

13 Tafonao, Op.Cit, h. 115   
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 eLipseI arotceLبرامج الوسائط المتعددة التفاعلية  . ب

 eanpSae ac tCaaفهم برامج الوسائط ادلتعددة التفاعلية .۱

الواقع ما ادلقصود بالوسائط ادلتعددة ىو مزيج نشأ من وسائط سلتلفة ، حيث  يف
ميكن استخدام ىذه اجملموعة ألغراض التعلم. ميكن القول أن الوسائط ادلتعددة ىي مزيج 
من الرسومات والنص والصوت والفيديو والصور والرسوم ادلتحركة حبيث تكون وحدة 

 توى مًعا.تعرض ادلعلومات أو الرسائل أو احمل

تنقسم الوسائط ادلتعددة إىل نوعُت ، مها الوسائط ادلتعددة اخلطية والوسائط 
ادلتعددة التفاعلية. الوسائط ادلتعددة اخلطية ىي وسائط متعددة غَت رلهزة بأي وحدة 
ربكم ميكن للمستخدم تشغيلها. بينما الوسائط ادلتعددة التفاعلية ىي وسائط متعددة 

 .14أو زر تنقلرلهزة بوحدة ربكم 

، تعد الوسائط ادلتعددة التفاعلية ىي استخدام أجهزة   Hofstetterاستناًدا إىل تعريف
الكمبيوتر لدمج النصوص والرسومات والصوت والصور / الرسوم ادلتحركة والفيديو يف 
وحدة واحدة مع الروابط واألدوات الصحيحة حبيث ميكن للمستخدمُت التنقل والتفاعل 

 لتواصل.واإلبداع وا

ادللهم ىو برنامج تطبيقي يستخدم لتقدمي العروض التقدميية ووسائط  eanpSaeبرنامج 
وىي أداة تأليف  paCtecpC  iSatSaepCScبواسطة شركة  eanpSae Cc tCaaالتعلم. مت تطوير 

                                                             
14 Purba et al, Op.Cit, h.28-29  
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يف سينسينايت ، أوىايو ،  pCnSpGE L  eSKeaanCTلتطوير تعلم احملتوى. مؤسسها ىو 
يف استخدامو يف  lanpSae. ميكن استخدام 8999حدة األمريكية يف عام الواليات ادلت

 .15اجلمع بُت الصور والتقاط الشاشة والفيديو

 eanpSaeاستناًدا إىل الفهم أعاله ، ميكن االستنتاج أن برنامج الوسائط ادلتعددة التفاعلي 

ac tCaa اجلمع بُت  ىو وسيط تعلم تفاعلي يتميز بوجود زر تنقل وميكن استخدامو يف
 الصور والتقاط الشاشة والرسوم ادلتحركة والفيديو.

 eanpSae ac tCaaخصائص .8

جيب أن يكون لكل وسيطة تعليمية خصائص أو خصائص خاصة زبتلف عن وسائط 
الذي تظهر  eanpSae ac tCaaالتعلم األخرى ، مثل برنامج الوسائط ادلتعددة التفاعلي 

وات )األدوات( وقابليتها لالستخدام ، واألجهزة خصائصو يف وظائف القوائم واألد
 إذلام. eanpSaeاألخرى اليت مت توفَتىا بواسطة برنامج الوسائط ادلتعددة التفاعلية 

اليت سبيزىا عن الوسائط األخرى ، فإن  eanpSae ac tCaaبالنسبة لبعض خصائص 
eanpSae  لديها قالب ميكن استخدامو لتجميع ادلواد التعليمية ، وىناك صور ورسوم

على برنامج دعم يتم تثبيتو تلقائيًا مباشرًة  eanpSae ac tCaaمتحركة وغَتىا. حيتوي برنامج 
والذي ميكنو اجلمع  oceaCpأو  ienpe Ceأو  rlEtetaa، وىو  eanpSaeعند تثبيت تطبيق 

 أو الصورة أو التقاط الشاشة.بُت الفالش أو الفيديو 

 نتائج التعلمج. 

                                                             
15

Shalikhah, Primadewi, Iman, " Media Pembelajaran Interaktif Lectora Inspire Sebagai 

Inovasi Pembelajaran" Warta LPM , Vol. 21 No.1 (Maret 2112)  
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 فهم سلرجات التعلم. ۱

التعلم ىو نشاط أو عمل يقوم بو شخص ما ويهدف إىل إجراء تغيَتات على 
دلعرفة وادلهارات ، وما إىل شخص ما يتضمن تغيَتات يف السلوك والعادات وادلواقف وا

قيق أىدافو ، جيب أن يكون ىناك . دلعرفة ما إذا كان النشاط ناجًحا أم ال يف رب16ذلك
تقييم كمعيار. وبادلثل يف أنشطة التدريس والتعلم ، لقياس صلاح عملية التعلم دائًما ما 

 يتم إجراء قياسات لعملية التدريس والتعلم حبيث ميكن معرفة نتائج تعلم الطالب.

 لتايل:على النحو ا 8-7ويف ىذا الصدد قال اهلل تعاىل يف سورة الزلزلة اآليات 

    

      

    

     :12(8-7)سورة الزلزلة. 

من اآلية السابقة ، مت شرح أن الشخص الذي يريد احملاولة مث سيحصل ىذا 
حبيث ميكن ربسُت نتائج التعلم الشخص على نتائج ما مت القيام بو. وبادلثل مع الطالب 

 مث جيب عليهم زلاولة التعلم.

                                                             
16 Dalyono, PsikologiPendidikan, (Jakarta : RinekaCipta, Cet. ke-8, 2115), h.49 

12
 Departemen Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang:Toha Putra, 1991), h. 

825 
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ميكن تفسَت نتائج التعلم "على أهنا مجيع ادلعلومات اليت مت احلصول عليها بنجاح خالل 
عملية التعليم واليت يتم استخدامها كاعتبار لتحسُت ادلدخالت والتحول يف عملية 

 .18دقيق سيسهل أنشطة ربسُت التعليم التعلم. إن وجود ردود فعل دقيقة نتيجة لتقييم

وفًقا لنتائج التعلم يف مهاليك ، ىي األحداث اليت ميكن فيها مالحظة التغَتات 
يف السلوك وادلواقف وادلهارات وادلعرفة يف الشخص وقياسها. ميكن تفسَت ىذه التغيَتات 

 .19على أهنا حدث ربسن أو تطوير ضلو أفضل من ذي قبل

أعاله ، ميكن استنتاج أن نتيجة التعلم ىي نتيجة حققها الطالب بعد استناًدا إىل الفهم 
 تنفيذ عملية أنشطة التعلم مع تغيَتات ملحوظة يف السلوك والسلوك وادلعرفة.

 مؤشرات سلرجات التعلم.8

يف جوىرىا ، فإن نتيجة التعلم ادلثالية ىي التغيَت يف مجيع اجملاالت النفسية نتيجة 
لم للطالب. ميكن معرفة صلاح الطالب يف إتقان العلوم من خالل لتجارب وعمليات التع

النظر يف إصلازاهتم. إذا كان أداء الطالب جيًدا ، فيمكن القول أنو ناجح والعكس 
 صحيح.

ادلفتاح الرئيسي للحصول على القياسات أو البيانات اخلاصة بنتائج تعلم الطالب ىو 
ط بعد ذلك بأنواع اإلصلاز اليت سيتم التعبَت معرفة اخلطوط العريضة للمؤشرات اليت ترتب

عنها أو قياسها. تقسم مؤشرات نتائج التعلم وفًقا لبنيامُت س.بلوم مع تصنيف أىداف 
 التعليم األىداف التعليمية إىل ثالثة رلاالت ، وىي اإلدراكية والعاطفية واحلركية.

                                                             
18 Dimyati, Mudjiono, Belajar  dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2116), h. 193 

19 OemarHamalik, Proses BelajarMengajar, (Jakarta:Bumi Aksara,2112), h.31 
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     Jenis dan Indikator Hasil Belajar 

No.  Ranah Indikator 

1. Kognitif 

a.Ingatan, pengetahuan 

(knowledge) 

b.Pemahaman(comprehension) 

 

c.Penerapan(application) 

 

d.Analisis(analysis) 

 

e.Menciptakan(synthesis) 

 

f.Evaluasi(evaluation) 

1 1 Dapat menyebutkan 

1 2 Dapat menunjukkan kembali 

 

 

1 1 Dapatmenjelaskan 

1 2 Dapat mendefinisikan dengan 

bahasa sendiri 

3 1 Dapat memberikan contoh 

1 1 3 2 Dapat menggunakan secara tepat 

4 1Dapat menguraikan 

4 2 Dapat mengklasifikasikan 

5 1 Dapat menghubungkan materi 

5 2 Dapat meyimpulkan 

5 3 Dapat menggeneralisasikan 

6 1 Dapat menilai 

6 2 Dapat menjelaskan dan menafsirkan 

6 3 Dapat menyimpulkan 

2. Afektif 

a.Penerimaan(receiving) 

b.Sambutan 

 

c.Sikap menghargai(apresiasi) 

 

 

d.Pendalaman(internalisasi) 

1 1 Menunjukkan sikap menerima 

1 2 Menunjukkan sikap menolak 

2 1 Kesediaan berpartisipasi 

2 2 Kesediaan memanfaatkan 

3 1 Menganggap penting dan 

bermanfaat 

3 3 Mengagumi 

4 1 Mengakui dan meyakini 
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e.Penghayatan(karakterisasi) 

4 2 Mengingkari 

5 1 Melembagakan atau meniadakan 

5 2 Menjelmakan dalam pribadi dan 

prilaku sehari-hari 

3. Psikomotorik 

a.Keterampilan bergerak dan 

bertindak 

b.Kecakapan ekspresi verbal dan 

nonverbal 

1 1 Kecakapan mengkoordinasikan 

gerak mata, telinga, kaki dan 

anggota tubuh lainnya. 

2 1  Kefasihan melafalkan 

2 2 Kecakapan membuat mimik dan  

gerakan jasmani
21

 

 

الدراسة ، سَتكز الباحثون فقط على مؤشرات نتائج التعلم ادلعريف. فيما يتعلق يف ىذه 
دبؤشرات نتائج التعلم ادلعريف يف بلوم وكراثول ومسبسون يف أحباثهم ادلعروفة باسم التصنيف 
التعليمي لبلوم ، ذكر وآخرون أن اجملال ادلعريف يتكون من ستة أنواع من السلوك ، على 

 النحو التايل:

 عرفة ، أي قدرة الطالب على تذكر األشياء اليت مت تعلمها.ادل ( أ

 الفهم ، أي قدرة الطالب على فهم معٌت ومعٌت األشياء ادلكتسبة. ( ب

التنفيذ ، أي قدرة الطالب على تطبيق األساليب والقواعد يف التعامل مع ج( 
 ادلشكالت اجلديدة.

 أجزاء.التحليل ، أي قدرة الطالب على تفكيك الوحدة إىل د( 

                                                             
21

https://Repository Uin raden intan.ac.id, (14 Maret 2121, 14:55 WIB)  
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 التوليف ، أي قدرة الطالب على صنع أمناط جديدة.ه( 

التقييم ، أي قدرة الطالب على إبداء اآلراء حول شيء ما بناًء على معايَت و( 
 .21معينة

بناًء على الشرح أعاله ، ميكن استنتاج أن مؤشر سلرجات التعلم يف اجملال ادلعريف يتكون 
 التطبيق والتحليل والتوليف والتقييم.من ستة مكونات ، وىي ادلعرفة والفهم و 

 العوامل ادلؤثرة على سلرجات التعلم.٣

بناًء على الفهم أعاله ، ميكن استنتاج أن العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم تتكون من 
عاملُت ، مها العوامل من داخل الطالب )داخلًيا( والعوامل الناشئة من الطالب 

 اخلارجيُت )خارجي(.

 الداخليةالعوامل  ( أ

 وفقا لعوامل التوىرين الداخلية اليت تؤثر على نتائج التعلم ىي كما يلي:

 الطبيعة ادلعرفية مثل ضعف القدرة الفكرية.)۱

 العاطفية مثل عدم االستقرار العاطفي وادلوقف.)8

 .22زلرك نفسي يف الطبيعة مثل اضطراب حاسة البصر والسمع)٣

 تتكون من األمور التالية:وذكر داليونو أن العوامل الداخلية 
                                                             

21 Dimyati, Mudjiono, Op.Cit, h.26-22 

22
 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  (Jakarta:PT. Raja Grafindo 

Persada, 2118), h. 143 
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 الصحة)٤

تؤثر الصحة البدنية والصحة الروحية بشكل كبَت على نتائج التعلم لدى الطالب. إذا  
كان الطالب يف حالة أنشطة التدريس والتعلم ليسوا بصحة جيدة )الصداع وآالم ادلعدة 

ر على ، وما إىل ذلك( ، فقد يؤدي ذلك إىل عدم رغبة الطالب يف التعلم حبيث يؤث
 نتائج التعلم للطالب.

 الذكاء وادلواىب)۵

الشخص الذي لديو ذكاء جيد )ذكاء مرتفع( ولديو موىبة يف اجملال الذي يتعلمو ، 
 ستكون عملية التدريس وأنشطة التعلم أسهل.

 الفائدة والدافع)6

ميكن أن ينشأ االىتمام بسبب اجلذب القوي الذي يأيت من اخلارج ويأيت أيًضا من 
 القلب. الفائدة زبتلف عن الدافع. الدافع ىو القوة الدافعة.داخل 

 كيف تتعلم)7

إذا مت تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم بغض النظر عن التقنيات والعلوم الفسيولوجية 
والنفسية والصحية ، فإن نتائج التعلم اليت يتم احلصول عليها ستكون أقل من ادلستوى 

 األمثل.
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 عوامل خارجية ( ب

 أسرة) ۱

األسرة ىي األب واألم واألطفال الذين أصبحوا مقيمُت يف ادلنزل. يؤثر دور األسرة 
بشكل كبَت على نتائج التعلم للطالب ، مثل مستوى تعليم الوالدين ، واالنسجام أو 

 الفشل لكال الوالدين ، وحجم دخل الوالدين وغَتىم.

 مدرسة )8

على صلاح الطالب يف التعلم.  تؤثر ادلدرسة أو مكان التعلم ومكوناتو بشكل كبَت
ادلكونات ادلعنية مثل جودة ادلعلم ، أو االسًتاتيجيات أو األساليب اليت يستخدمها 
ادلعلمون ، ومدى مالءمة ادلنهج الدراسي مع قدرة الطالب وادلرافق والبنية التحتية 

 وكذلك اللوائح أو إدارة ادلدرسة.

 عامة )٣

ب من ادلكان الذي يعيش فيو الطالب أيًضا على صلاح تؤثر حالة اجملتمع الذي يقع بالقر 
الطالب يف التعلم. إذا كان اجملتمع احمليط بو متعلمُت جيًدا وأخالقيُت ، فسيكون 

 الطالب بالتأكيد أكثر محاًسا للتعلم ، والعكس صحيح.

 البيئة احمليطة )٤

وبناء ادلنازل وما إىل تؤثر الظروف احمليطة بالبيئة مثل ظروف حركة ادلرور وادلناخ واجلو 
 .23ذلك بشكل كبَت على التحصيل التعليمي للطالب

                                                             
23 Dalyono,Op.Cit, h. 55-61 
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بناًء على الفهم أعاله ، ميكن استنتاج أن العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم تنقسم إىل 
عاملُت ، ومها العوامل الداخلية واخلارجية. العوامل الداخلية مثل الصحة وطرق التعلم 

واىب ، بينما العوامل اخلارجية مثل األسرة واجملتمع والبيئة والذكاء واالىتمامات وادل
 احمليطة.

 نظرة عامة على المواد العربية د.

 فهم ادلوضوعات العربية. ۱

اللغة اإلندونيسية ىي نفسها مصطلح "تال" باللغة اذلولندية ، و "اللغة" 
باألدلانية ، و "كوكوغو" باإلصلليزية ، و "اللغة اإلصلليزية" بالفرنسية ، و "السرباخ" 

باليابانية ، و "باسا" باللغة السنسكريتية ، و "لغة" يف اللغة العربية. ووفًقا لقاموس 
الوسيط ، فإن لغة القاموس ىي رمز للصوت الذي يستخدمو شخص ما للتعبَت عن 
 نواياه وأىدافو يف شكل أفكار ومشاعر. وفًقا لقاموس القاموس اإلندونيسي الكبَت ، يتم
تفسَت اللغة على أهنا نظام رمزي للتعبَت عن الصوت وىي تقليدية تستخدم كأداة اتصال 
للتعبَت عن األفكار وادلشاعر ، مثل الكلمات اليت تستخدمها األمة أو الدولة أو ادلنطقة 

 .24، والكلمات والسلوكيات اجليدة وادلهذبة مؤدب

لتفاعل مع البشر. يف ىذا تعد اللغة واحدة من أىم أدوات االتصال ادلستخدمة ل
العامل ، كانت ىناك أنواع سلتلفة من اللغات تستخدم مجيعها للتواصل مع بعضها 

 البعض. الغرض من اللغة ىو نقل األفكار واألفكار وادلشاعر إىل اآلخرين.

                                                             
24

 Ulin Nuha, Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab 

(Yogyakarta:DIVA Press, Cet. Ke-1, 2116), h. 21,24.   
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اللغة العربية ىي لغة مستخدمة يف مناطق غرب آسيا ومشال إفريقيا. أصبحت 
، وتستخدم كلغة رمسية  897٣خامسة يف األمم ادلتحدة منذ عام  اللغة العربية لغة رمسية

(APN)دلنظمة الوحدة األفريقية 
25
  

اللغة العربية ىي لغة ثانية أو لغة أجنبية ذلا امتيازات خاصة هبا من اللغات 
األجنبية األخرى. قيمتو األدبية العالية ولغة القرآن اليت ربتوي على لغة لغوية مذىلة 

. حبسب الغاليُت ، اللغة العربية ىي اجلمل اليت 26د يستطيع أن يتطابق معهاذبعلو ال أح
 .22يستخدمها العرب للتعبَت عن أىدافهم )األفكار وادلشاعر(

اللغة العربية ىي إحدى لغات العامل اليت تطورت مع التطور االجتماعي 
عائلة اللغات اللغة العربية ىي أكرب لغة من حيث عدد ادلتحدثُت يف  للمجتمع والعلوم

السيمية. اللغة العربية ىي مجلة يستخدمها العرب للتعبَت عن نواياىم وأغراضهم يف 
شكل رسائل حجية يستخدمها العرب يف التواصل والتفاعل االجتماعي اجتماعياً 

 .28ولفظياً 

                                                             
25 Endah Suprihatin, Zaim Elmubarok, " Pengaruh Menghafal Al Qur’an Juz 29 Terhadap 

Penguasaan Kosakata Dan Keterampilan Membaca Bahasa Arab Kelas X (Studi Kasus Di Mapk 

Al Irsyad Demak)" Journal Of Arabic Learning and Teaching, Vol.6 No.1 (2112), h. 39. 

 

26 Nandang Sarip Hidayat,  "Problematika Pembelajaran Bahasa Arab" Jurnal Pemikiran 

Islam, Vol.32 No.1, (Januari-Juni 2112), h. 82. 

22
Mustafa al- Ghalayin, Jami’ ad-Durusal-‘abiyah jilid I (Beirut: Dar al-kutubalilmiyah, 

2115), h. 2 

28 Abdul Wahab Rosyidi, Op. Cit, h. 1 
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قسم اللغويون أربع مهارات يف تعلم اللغة العربية ، وىي مهارة كالم )مهارات التحدث( 
رة إستماع )مهارات االستماع( ، ومهارة قرا )مهارات القراءة( ، ومهارة كتاب ، ومها

 .29)مهارات الكتابة(

 البحوث ذات الصلةه. 

يف  kaae N pKpCT  ،PKtKp seceapC nK CnenpSاستناًدا إىل حبث سابق أجرتو 
 8086رللة كلية تعليم اذلندسة الكهربائية بكلية اذلندسة ، جامعة والية سورابايا يف عام 

 eanpSae ac tCaaبعنوان "تطوير الوسائط التعليمية التفاعلية للوسائط ادلتعددة دبساعدة 

oSapteaa  لتحسُت سلرجات التعلم يف دروس اذلندسة الكهربائية" ، يفoku AaaaaC 8 
( نتائج جدوى ادلنتج 8بايا أن نتائج البحث اليت مت احلصول عليها ىي: وذكر سورا

( حصلت نتائج استجابات الطالب على نسبة 8: ؛ ٣7،  87حصلت على نسبة 
،  9٤( احلصول على نتائج تعلم اكتمال الطالب ربصل على نسبة ٣: ؛ 78،  98
نتائج التعلم للطالب يف  . استناًدا إىل النتائج ادلذكورة أعاله ، ميكن القول أن87:31

بعد استخدام برنامج  oku AaaaaC 2 oKaeaeEeموضوعات اذلندسة الكهربائية يف 
قد زادت وقد مت تضمينها يف معايَت جيدة  eanpSae ac tCaaالوسائط ادلتعددة التفاعلية 

 جًدا.

                                                             
29 Juhaeti Yusuf, Ahmad Zaki.A, Muhammad Fahmi.L, “Menulis Terstruktur Sebagai 

Urgensi Pembelajaran Maharah Al-Kitabah”Jurnal an-nabighoh, Vol.21 No.12 (2121), h. 212 

31  Mega Astutik, Puput Wanarti Rusimanto, “Pengembangan Media Pembelajaran 

Multimedia Interaktif Berbantu Software Lectora Inspire Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada 

Mata Pelajaran Teknik Listrik, di SMK Negeri 2 Surabaya”, Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, 

Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas  Negeri Surabaya,Vol. 15 No. 11, 2116 
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باإلضافة إىل ذلك ، حبث أجرتو يوليا رمحاوايت يف أطروحتها بعنوان "تطوير 
باستخدام منوذج التعلم  eanpSae ac tCaaائط ادلتعددة للتعلم التفاعلي القائم على الوس

. مت إجراء البحث يف "Iaالقائم على حل ادلشكالت يف األجهزة البصرية من الفئة 
 okN AaaaaC 8الصف احلادي عشر يف ثالث مدارس يف منطقة برينسيسو ، وىي 

oKTSGeauS  وokN AaaaaC 8 و NeClKtCG MA Ma’arif Keputran يف ىذه الدراسة .
 تألفت من ذبربتُت ، ومها ذبارب رلموعات صغَتة وذبارب ميدانية.

: جلانب جودة 8٤طالًبا نتائج معروفة بنسبة  ٣0أجريت ذبارب اجملموعة الصغَتة على 
: للجودة التقنية ، مث حصل متوسط 88: جلوانب جودة الوسائط و 88احملتوى ، و 
: حبيث يتم تضمينها يف 8٣حب التجارب على رلموعات صغَتة بنسبة استجابة س

 ادلعايَت مثَت لإلعجاب.

: من النتائج جلودة احملتوى ، و 79طالبًا على  67حصل تنفيذ التجارب ادليدانية على 
تقييم التجارب : للجودة التقنية ، حبيث حصل متوسط 88: جلودة الوسائط و 80

 .31: وأدرج يف معايَت مثَتة لالىتمام80بة بنسبة ادليدانية على نتائج جذا

استناًدا إىل التعرض للبحث أعاله ، ميكن مالحظة أن استخدام برامج الوسائط 
يف أنشطة التعلم لو تأثَت إجيايب ولديو إمكانات كبَتة  eanpSae ac tCaaادلتعددة التفاعلية 

علم الطالب. التشابو بُت كوسيلة للمساعدة يف عملية التعلم وميكنو ربسُت نتائج ت
البحث السابق والبحث احلايل ىو أهنم ال جيرون سوى البحث باستخدام برنامج 

                                                             
31  Aulia Rahmawati, “Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Berbasis 

Lectora Inspire  Menggunakan Model Problem Based Learning Pada Materi Alat-Alat Optik Kelas 

XI”,(Skripsi Pendidikan Fisika , UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 8102), h. 001-001 
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، يف حُت أن االختالف يكمن يف نوع  eanpSae ac tCaaالوسائط ادلتعددة التفاعلي 
البحث وادلوضوع. يف الدراسات السابقة ، استخدم كالمها نوع البحث والتطوير 

اللغة العربية بل حول اذلندسة الكهربائية واألجهزة البصرية ، يف حُت وادلوضوع مل يكن 
استخدم الباحثون يف ىذه الدراسة نوع حبث العمل يف الفصول الدراسية وادلواد حول 

 اللغة العربية.

 فرضية العملو. 

الفرضية ىي زبمُت من احملتمل أن يكون صحيًحا وردبا خاطًئا. سيتم قبول الفرضيات إذا  
أن  oKGea CnC NaCTKcpSكانت احلقائق صحيحة ورفضها إذا كانت خاطئة. ذكر 

 .32الفرضية ىي إجابة مؤقتة دلشكلة البحث حىت يتم إثبات أن البيانات مت مجعها

ج أن الفرضية ىي إجابة مؤقتة خبصوص الدراسة. بناًء على الفهم أعاله ، ميكن استنتا 
 فرضية العمل يف ىذه الدراسة ىي كما يلي:

إىل ربسُت  eanpSae ac tCaaميكن أن يؤدي استخدام برنامج الوسائط ادلتعددة التفاعلية 
 نتائج تعلم الطالب العرب يف الصف السابع.

جذب انتباه طالب   ac tCaaLectoraميكن دلزايا مفتش برامج الوسائط ادلتعددة التفاعلية 
  مدرسة الثناوية ادلعللمُت معارف سندنج رجيو.الصف السابع 

                                                             
32

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka 

Cipta), 199, hlm. 28  
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