
 

لدى  طلبة احملادثة   ميلتعل Powtoon  تطبيقالوسائل التعليمية على أساس تطوير  

 من مدرسة حسن الدين املتوسطة األهلية ابندار المبونج Aالصف السابع 

 

 رسالة علمية

 الرتبية والتعليم كليةاجلامعية األوىل يف   مقدمة لتكملة الشروط للحصول على الدرجة

 قسم تعليم اللغة العربية

 أمدا سيغيت فرااتما:  إعداد   

 ١٦١١٠٢٠٣٨٨:  رقم القيد   

 

 
 

 

 كلية الرتبية والتعليم

 امعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونججب

 م ٢٠٢٠ه/١٤٤٢

 

 



 

لدى  طلبة احملادثة   ميلتعل Powtoon  تطبيقالوسائل التعليمية على أساس تطوير 

 مدرسة حسن الدين املتوسطة األهلية ابندار المبونجمن  Aالصف السابع 

 

 

 رسالة علمية

 الرتبية والتعليم كليةى الدرجة اجلامعية األوىل يف  للحصول علالالزمة مقدمة لتكملة الشروط 

 قسم تعليم اللغة العربية

 بإعداد الطال    

 أمدا سيغيت فرااتما          

١٦١١٠٢٠٣٨٨        

 

 ، املاجستريسلطان شهريل الدكتور ألستاذا :  املشرف األول

 ، املاجستريإروانداين:   الثاين املشرف

 امعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونججب كلية الرتبية والتعليم
 م ٢٠٢٠ه/١٤٤٢



 ب 
 

 ملخص
لدى  طلبة احملادثة   ميلتعل Powtoon  تطبيقالوسائل التعليمية على أساس تطوير  

 من مدرسة حسن الدين املتوسطة األهلية ابندار المبونج Aالصف السابع 
 أمدا سيغيت فرااتما

تعليم اللغة العربية يف مدرسة حسن الدين املتوسطة األهلية إال ابستخدام وسائل كان 
من مدرسة حسن تعليم اللغة العربية مادة احملادثة وصالحيته وفعاليته كيف تطوير  تب،السبورة والك

وابلتايل ليس جلميع الطلبة يرغبون ويفهمون املادة املقدمة. و  .الدين املتوسطة األهلية ابندار المبونج
 فإن أحد ابتكارات الوسائل التعليمية املستخدمة هي الوسائل التعليمية على أساس تطبيق

"powtoon" هذا تطبيق ." powtoonميكن استخدامه يف تعليم اللغة العربية خاصة يف احملادثة ". 
وحيتوي هذا النموذج  .Brog and Gallمنوذج على شكل  هذا البحث هو البحث التطوير

نوع اخلرباء يف هذا البحث هو  على عشر خطوات، لكن الباحث حيدد حبثه على سبع خطوات.
 بري الوسائل. وجلمع البيا�ت ابستخدام املقابلة واملالحظة واالستبيان.خبري املادة وخ

الرسوم املتحركة واألوديو " هو تطبيق حيتوي على ميزات جذابة كمثل powtoon تطبيق "
ميكن إدخال النصوص املختلفة وكان صنعها سهل، لديها جمموعة كثرية من اخللفيات والرسوم 

 ،٨١لنسبة %ابمن خبري الوسائل أساس التقييم  علىاملنتج املطور هي الئقة . صالحية املتحركة
لالستخدام " جذابة powtoon . صالحية املنتج على أساس "٧٨،٨٨ومن خبري املادة ابلنسبة %

وجتربة اجملموعة الكبرية حصلت  ٨٣كاملادة التعليمية بناء على جتربة اجملموعة الصغرية ابلنسبة %
 .٨٨على النسبة %

لتعليم اللغة العربية  ميكن استخدامها powtoonتطوير الوسائل التعليمية على أساس تطبيق 
كمثل الرسوم املتحركة واألوديو   powtoonخاصة احملادثة، وهي حتتوي على ميزات جذابة من تطبيق 

ميكن إدخال النصوص املختلفة وكان صنعها سهل، لديها جمموعة كثرية من اخللفيات والرسوم 
نتائج التصديق من خبري الوسائل   powtoonكانت للوسائل التعليمية على أساس تطبيق . ملتحركةا

، وبذلك تعترب أن هذه الوسائل التعليمية على أساس تطبيق ٧٩،٩٤وخبري املادة مبجموع النسبة %
powtoon  س تطبيق فعالية واستجابة الوسائل التعليمية على أسا. الئقة لالستخدام لتعليم احملادثة
powtoon  % وبذلك ٨٥،٥للمجموعة الصغرية واجملموعة الكبرية حصلت على  جمموع النسبة ،

 "جذابة جدا"  powtoonتعترب أن هذه الوسائل التعليمية على أساس تطبيق 



 ج 
 

 powtoon، ةتعليمالوسائل ال احملادثة،:  الكلمات املفاتيح
 







 

 شعار

 ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َريبِّ لََنِفَد اْلَبْحرُ 

َنا ِمبِْثِلِه َمَدًدا  َفَد َكِلَماُت َريبِّ َوَلْو ِجئـْ   )١٠٩( قـَْبَل َأْن تـَنـْ

Artinya: Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat 

Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, 

meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)"(Q.S Al- Kahfi ; 109). 

 



 إهداء

 هذه الرسالة العلمية إىل:أهديت احلمد هلل رّب العاملني، ابلشكر إىل هللا تعاىل، 

يرمحاين يربياين و اللذان  رلينا احملبوبة وأمي أيب جونيدي (رمحه هللا) احملبوب يوالد .١

قدماين التشجيع والدافع والدعاء على جناحي. عسى أن تكون هذه الرسالة يو 

 لسعادة والدي.للوصول إىل النجاح و العلمية كاخلطوة األوىل 

وأخيت الصغرية أديليا سفطري وحريلينا أخي الكبري احملبوب أيكو هادي فرايوغي،  .٢

 .على إمتام الدراسةحىت قدرت  والتشجيع النشاطة ينو قد أعطذوالفياين الذين 

اضرين قد أخلصوا يف تقدمي العلوم، وعسى هللا أن جيزيهم أبحسن اجلزاء مجيع احمل  .٣

 آمني �رّب العاملني.

. عسى أن معىن الصداقة يف حيايت قدموينالذين  يف السالحاحملبوبني أصدقائي   .٤

 خري الناس من الناجحني وأنفعهم للناس األخرين وخاصة لوالدينا.نكون 

 ن إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.احملبوبني جبامعة رادي املتخرجني  .٥

 



 ز
 

 ترمجة الباحث

 من املتزوج ثاين من ثالثة أشقاءوهو ابن ال ،أمدا سيغيت فرااتما حثااسم الب

 ينايريمن  ١٠يف التاريخ  الباحث ولدو  .السيدة أمي رليناو أيب جونيدي (رمحه هللا)  السيد

  ابندار المبونج.يف  ١٩٩٧

وقد كوابنج تيبا  ١اإلبتدائية يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية  بدأ الباحث دراسته

ابندار األهلية املتوسطة حسن الدين مدرسة يف واستمر دراسته .  ٢٠١٠سنة الأمته يف 

درسة املتوسطة امل يف الثانوية مث التحق دراسته ٢٠١٣السنة وقد أمته يف المونج 

درسة املتوسطة املابندار المبونج . وبعد أن خترّج الباحث من  ٢اإلسالمية احلكومية 

كلية   يف قسم تعليم اللغة العربية درس الباحث، ٢٠١٦ سنةالفي ف ،اإلسالمية احلكومية

 جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج. الرتبية والتعليم

وابإلضافة إىل ذلك، فقد اتبع الباحث بر�مج خدمة اجملتمع يف قرية اتالنج 

عقد الباحث أيضا ممارسة اخلربة امليدانية يف �حية مريابو مااترام المبونج اجلنوبية. مث 

 مدرسة مفتاح العلوم املتوسطة األهلية ابندار المبونج.

 



 كلمة شكر وتقدير

اليت أعطاه  واهلدايةعلى مجيع النعم الكثرية  ابلشكر إىل هللا تعاىل هلل احلمد

للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل  هذه الرسالة العلميةإمتام قدر على يللباحث حىت 

رادين إينتان اإلسالمية  يف كلية الرتبية والتعليم جبامعةمن قسم تعليم اللغة العربية 

والصالة والسالم على النيب الكرمي حممد صلى هللا عليه وسلم وهو  .كومية المبونجاحل

بنعمة هللا ورمحته ومساعدته، يقدر الباحثة  الذي أخرج الناس من الظمات إىل النور.

 Powtoon  تطبيقالوسائل التعليمية على أساس تطوير  على إمتام رسالته بعنوان "

من مدرسة حسن الدين املتوسطة  Aلصف السابع لدى  طلبة ااحملادثة   ميلتعل

 ".  األهلية ابندار المبونج

وال تتم هذه الرسالة العلمية بدون املساعدات والدوافع من مجيع األطراف. ويف 

 هذه املناسبة مل ينس الباحث أن يقدم شكرا عميقا إىل سادات األفاضيل:

كلية الرتبية والتعليم جبامعة  عميدةكة،  املاجستري  ة نريفا د��،الدكتور  ةاألستاذ .١

 .رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

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

 إرواندي، املاجستري كسكريرت حبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.



السيد و  لكاملشرف األو   ملاجستريا ،احلاج سلطان شهريل كتورالد األستاذ . ٣

اللذان قد أعطياين اإلرشاد والتوجيه بعناء  كاملشرف الثاين ، املاجستريإروانداين

 يف إمتام هذه الرسالة العلمية. إخالص

جبامعة رادين  كلية الرتبية والتعليم وأعضاء املوظفني مجيع احملاضرين واحملاضرات. ٤

قد أخلصوا يف تعليم علومهم وهلم اللذين  المية احلكومية المبونجإينتان اإلس

 خليقون كثري يف إبالغ الباحث ملعرفة أمهية العلوم.

كرئيس املدرسة والسيد رملي كمدرس اللغة العربية الذي قد   S.Pd. السيد جنيم، ٥

مسحا الباحث إلجراء البحث يف مدرسة حسن الدين املتوسطة األهلية ابندار 

 ونج.المب

الذين ساعدوا الباحث يف مدرسة حسن الدين املتوسطة  A. طلبة الصف السابع ٦

 األهلية ابندار المبونج.

اليت قد أعطتين الدافع واحلماس يف إمتام هذه  أخيت احملبوبة حريلينا ذو الفياين .٧

 الدراسة.

، وابخلصوص إىل أخي سوغينج هار�ديأصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية . ٨

على كل  ، أشكرهم شكرا جزيالحممد أريدا، فرت�ين د�ه أيو، أغوس موال�

 .كتابة الرسالة العلميةمساعدهتم مباشرة وغري مباشرة إلمتام  



مجيع األطراف اليت قد ساعدوا الباحثة يف كتابة هذه الرسالة العلمية ومل أذكرهم . ٩

 واحدا فواحدا

سن اجلزاء على مجيع املساعدة اجلزاء حلسنهم أبح عسى هللا أن يعطيهم

وعسى   و نفس القارئني. حبثه لنفسهعلى أن ينفع  رجى الباحث أخريا،و واملشاركة. 

أن تكون األعمال واملساعدات اليت قد أهدى إىل الباحث هلا ثواب من هللا سبحانه 

 .آمني � رب العاملنيوتعاىل. 

 م ٢٠٢٠نوفمبري  ٦ ابندر المبونج
 الباحث

 
 فرااتما أمدا سيغيت

١٦١١٠٢٠٠٣٨ 
   

    

 



 ي

 حمتو�ت البحث

  أ .............................................................. صفحة املوضوع 
 ب ............................................................. البحث خصمل
 ج ....................................................................... افقةمو 

 د........................................................... تصديق جلنة املناقشة
 هــ ....................................................................... شعار
 و ....................................................................... إهداء

 ز ................................................................ ترمجة الباحث
 ح ........................................................... تقديركلمة شكر و 

 ي  ............................................................  حمتو�ت البحث
 م ..............................................................  قائمة اجلداول

 س ............................................................  قائمة امللحقات
 الباب األول  : مقدمة

 ١ .......................................................  البحث لفيةخ .أ 
 ٨ ........................................................  عيني املشكلةت .ب 
 ٩ ........................................................  تركيز البحث .ج 
 ٩ ..................................................... البحث تمشكال .د 
 ١٠ .....................................................  ف البحثاهدأ .ه 

 ١٠ ......................................................  وائد البحثف .و 

 ١٢ .....................................................  منافع البحث .ز 

 
 
 
 
 



 ي

  النظري الباب الثاين : اإلطار
 ١٣ ...................................................... منوذج التطوير .أ 

 ١٣ .............................................. منوذج التطويرتعريف  .١
 ٢٢ .................................................. وسائل التعليميةالب. 
 ٢٢ ............................................الوسائل التعليميةتعريف . ١
 ٢٤ ..................................... الوسائل التعليمية ودورهاوظيفة . ٢
 ٢٧ .............................................. الوسائل التعليميةمزا� . ٣
 ٢٧ ............................................. . أنواع الوسائل التعليمية٤
 ٢٩ ...................................... " Powtoon الوسائل التعليمية ". ج

 ٢٩ ................................ "Powtoon "وسائل التعليمية تعريف ال. ١
 ٣٠ ................................. "Powtoon . فوائد الوسائل التعليمية "٢
 ٣١ .................................. "Powtoon . مزا� الوسائل التعليمية "٣
 ٣٢ ............................... " Powtoon عيوب الوسائل التعليمية ". ٤

 ٣٢ ............................................................ د. احملادثة 
 ٣٢ ..................................................... . تعريف احملادثة١
 ٣٤ .............................................. . أهداف تعليم احملادثة ٢
 ٣٦ .............................................. احملادثة . خطوات تعليم٣
 ٣٧ ................................................. . فوائد تعليم احملادثة٤
 ٣٨ .......................................... . الصعوابت يف تعلم احملادثة٥

 ٣٩ .................................................... ه. األحباث السابقة
 
 
 



 ي

 منهج البحثالباب الثالث  : 
 ٤٢ .....................................................  البحث هدف .أ 
 ٤٢ ...................................................... البحث مكان  .ب 
 ٤٢ ...................................................... زمان البحث  .ج 
 ٤٢ ............................................ خصائص أهداف البحث .د 
 ٤٣ .............................................. مدخل البحث ومنهجه .ه 

 ٤٥ ................................................ اإلمكانة واملشكلة .۱
 ٤٥ .................................................... مجع البيا�ت .۲
 ٤٦ .................................................... تصميم املنتج .۳
 ٤٦ ................................................. تصديق التصميم .٤
 ٤٦ .......................................... اصالحات تصميم املنتج .٥
 ٤٧ ...................................................... جتربة املنتج .٦
   ٤٧ ................................................. اصالحات املنتج .۷

 ٤٨ .................................... الوسائل التعليمية خطوات تطوير .و 
 ٤٨ .................................................... البحث األول .١
 ٤٩ ..................................... ختطيط تطوير الوسائل التعليمية .٢
 ٥٣ ............................... تصديق الوسائل وتقييمها واصالحاهتا .٣
 ٥٦ ................................................... لنموذجتطبيق ا .٤
 ٥٦ ............................................. مجع البيا�ت وحتليلها .٥
 وحبثه نتائج البحثرابع  : الباب ال

 ٦٣ ................................................ نتائج تطوير الوسائل .أ 
 ٦٣ .......................................... نتائج حتليل االحتياجات .۱
 ٦٥ ............................................... نتائج تصميم املنتج .۲



 ي

 ٧١ .................................................... صالحية املنتج  .ب 
 ٧٧ ............................. نتيجة اصالحات التصميم (املنتج األول) .ج 

 ٧٧ .................................. وسائلنتائج التصديق من خبري ال .١
 ٧٩ ..................................... نتائج التصديق من خبري املادة .٢

 ٨١ ........................................................ د. فعالية املنتج
 ٨١ ........................................ . التجربة للمجموعة الصغرية١
 ٨٧ ......................................... . التجربة للمجموعة الكبرية٢

 ٩٢ ............................................................ ه. البحث
  اختتامالباب اخلامس  : 

 ٩٧ ......................................................... استنتاجات .أ 
 ٩٩ ...........................................................  قرتاحاتا .ب 

 اومصادره الرسالة مراجع
 امللحقاتقائمة 

 
 

 



 قائمة اجلداول

  ٥٦ .........................................  تقرير الدرجة الصالحية ٣٫١جدول 

 ٥٧ ..............................................  معيار الصالحية ٣٫٢جدول 

 ٥٨ .......................................  صالحية الوسائل معيار ٣٫٣جدول 

  ........................ ٥٩درجة استجابة الطالب حنو تطبيق الفوتون ٣٫٤جدول 

 ٦٤ ..............................................  الكفاءة الرئيسية ٤٫١جدول 

 ٦٤ ............................................  الكفاءة األساسية ٤٫٢جدول 

 ٦٥ ..............................................  مؤشرات التعليم ٤٫٣جدول 

 ٦٥ ..............................................  أهداف التعلم ٤٫٤جدول 

 ٦٨ .........................................  أوراق تصديق الوسائل ٤٫٥جدول 

  ٦٩ ......................................  التقييم من خبري الوسائل ٤٫٦جدول 

 ٧١ .........................................  أوراق تصديق الوسائل ٤٫٧جدول 

 ٧٢ .........................................  التقييم من خبري املادة ٤٫٨جدول 

 ٧٥ .....................  االقرتاحات واالصالحات من خبري الوسائل ٤٫٩جدول 

 ٧٧ ....................... االقرتاحات واالصالحات من خبري املادة ٤٫١٠جدول 

 



 قائمة الصور

  ............................................  ADDIEالتطوير  منوذج ٢٫١الصورة 

  ...................................  Dick and Careyالتطوير  منوذج ٢٫٢الصورة 

  .....................................  Brog and Gallالتطوير  منوذج ٢٫٣الصورة 
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 الباب األول

 مقدمة

 أ. خلفية البحث

، جهود احلياةهم يف جتديد ة أحد العوامل تسااحلديث يعترب تقدم التكنولوجية

القادرة على املنافسة يف العامل.  خاصة فيما يتعلق ابلتعليم الضروري لز�دة املوارد البشرية

احلكومة واجملتمع  . وجيب أن هتتمّ اجملتمع يف البلدان الناميةعند دور التكنولوجيا ابرز  إن

يف وظيفة مهمة يعرفون أبن التكنولوجي له تقدم التكنولوجيا، أل�م ا عديدا باهتمام

 ۱م، خاصة يف جمال التعليم. حياهت

ال يتجزأ جزء لتكنولوجية احلديثة يف جمال االتصاالت اإن 

، haiku deck ،slide shere ،prezi ،tiki-tokiمثل تطبيق  الربجميات، و األجهزة من

slidedog ،sliderocket ،powtoon ،  وgoogle docs ؤثر على مجيع والذي ميكن أن ي

م يالتكنولوجيا يف التعليم شيء جيب استخدامه يف التعلو  ۲.القطاعات مبا يف ذلك التعليم

، خاصة يف حبيث تكون الوسائل الرتبوية حاجة ملحة للغاية . يف العصر احلديث

                                                           
1 Yeni Andrianti , L .R Retno Susanti,dan Hudaidah, Pengembangan Media Powtoon 

Berbasis Audiovisual Pada Pembelajaran Sejarah, Journal Crikserta Vol. 5 No.9, 2016,h.11. 
file:///C:/Users/user/Downloads/4802-10469-1-PB.pdf (diakses 18 Januari 2020). 

2 Nopriyanti, Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Kompetensi Dasar 
Pemasangan Sistem Penerangan dan Wiring Kelistrikan di SMK, Journal Pendidikan Vokasi Vol. 
5 No. 2, 2015, h.10.  https://journal.uny.ac.id/index.php.jpv/article/view/6416/5540 (diakses 18 
Januari 2020). 

https://journal.uny.ac.id/index.php.jpv/article/view/6416/5540
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وخاصة  اد الدراسية يف املدرسةيف مجيع املو  يةميالتعل الوسائلميكن استخدام  .املستقبل

، احلديثة اليوم أمر مهم جدا يف عصر التكنولوجية  يةميلتعل. فالوسائل ا اللغة العربية ادةم

تبسيط  من أجل التعلم املستخدمة لتسهيل عمليةداة أو األ الوسائط هي ألن الوسائل

ويسهل على الطالب  التدريسيساعد املعلم يف  وهذا . التواصل بني الطالب واملعلمني

الفعالية أ�ا قادرة على ترقية ، استخدام الوسائل  . بواسطةفهم الدروس اليت يقدمها املعلم

 . والكفاءة يف حتقيق األهداف

تطوير قدرة لية التعليمية، يطلب من املعلم أن يقدر على مبادئ التعلم يف العم

فرتة زمنية قصرية،  ساسه شيءأ الطالب إمكانةحتقيق  يف  هودإن اجل الطالب ابألمثل. 

لرغم أن تطوير الطالب ميكن أن ينظر إليه من ة، ابعيناملرحلة املال ميكن أن يقاس يف 

ؤدي لذلك ، جيب أن ي .والتعلم عليمالتعلم  اليت يستخدمها املعلم يف التخالل أدوات 

 ۳. مجيع عمليات ومراحل التعلم إىل الطالب

ية وطرق ميالتعل ة التعليم من عنصرين مهمني للغاية، ومها الوسائلتتكون عملي

 اختيار طرق التعليم يؤثر و . مأو عالقة يف عملية التعل هذان اجلانبان هلما صلة التعليم.

ختيار االهتمام اب يد من اجلوانب جيبناك العدأن هلو وسائل املستخدمة، العلى 

، واالستجابة املتوقعة من املتنوعة الواجبةهداف التعلم، و أ ، كمثلالوسائل التعليمية

                                                           
3 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 11.  
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هي أدوات يتم ترتيبها  يةميالتعل الوسائل، فإن ومع ذلك .التعلمبعد اتباعهم   الطالب

 ٤. املعلم وصنعها من قبل

 ميم يستخدتعلالعملية  يف ، قالوا إن قابلة مع طالب الصف السابعنتائج امل

الوسائل العادية من ابوربوينت.   الغناء وأحياً� ابستخدامطريقة و  طريقة احملاضرة املعلم 

ورسوم حركة صورة و ألن هناك أكثر جذابة يف التعلم،  مةاملستخدأن الوسائل  أيضا قالواو 

جهاز  ة يف الفصل وهي ستخدميف بعض األحيان، الوسائل امل متحركة وموسيقية.

الوسائل وال تتطلب وقتا،  استخداميف  أو املنفردة ومرونةموعة الشاشة على شكل اجمل

 .٥هما جيدا.فلطالب أن يفهم اميكن يلقيها املعلم و ما ويرون  حىت يسمعون 

مع  بلةواملقا الباحث يف اختيار تطوير هذه الوسائل ألنه يقوم على املالحظة سبب

 .مييف عملية التعلتطوير هذه الوسائل يساعد املعلم   أن يقولونوالطالب. وهم  املعلمني

طريقة احملاضرة ستخدم ي املعلم العربية، يعرف أن مع معلم اللغة  ج املقابلةمن نتائ

املستخدمة وسائل وال، قليال الوسائل التعليميةم املادة العربية، وهو يستخدتقدمي  يف دائما

سي در امل  الكتاب عمل الطالب، فقط السبورة، قلم خرب، أوراق التعلم السابقة  يف عملية

، الرسوم املتحركة بدون الصور املضمنة اليت يغلب عليها بيان املعلم  وسائل ابوربوينتو 

 أوراق عمل الطالب لتقدمي و  يفضل استخدام  الكتاب املدرسي أنه . كماوالصوت

                                                           
4 Arsyad Azhar, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers,1996), h. 15.  
5 Siswa Kelas VII MTs. Hasanuddin, Bandar Lampung, Wawancara, 27 januari 2020.  
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للطالب يف تعلم اللغة  اتيف توفري املعلوم وقع أن يساعد هذا التطورمن املت.  املادة

املعلومات ميكن حيصل الباحث  أي السابق، الر  وبناء على . احملدثةيف  خاصة العربية،

 .٦. تطوير الوسائل التعليميةلاستخدامها 

فهم أن العوامل اليت تسبب إىل قلة  اجالسابقة، فيمكن االستنت املقابلة استناًدا إىل

عدم املستخدمة غري مالئمة.  الطالب حنو تعليم اللغة العربية خاصة احملادثة وهي الطريقة

حىت يشعر الطالب ابمللل مع استخدام م ييف عملية التعل التعليمية وسائلال االستفادة من

والكتاب املدرسي. هذه املشكلة لم على املع إال ابلرتكيز راتبة ، أل�ا طريقةاحملاضرةطريقة 

تسبب الطالب يتكسلون يف القراءة وحىت ال يهتمون الدراسة. فمن خالل هذه 

مهتمني  قادر على جعل الطالبال تعليميالرب�مج ال، يركز الباحث على إنشاء املشكلة

 . شرحه املعلمون كل درس يفهمويابلتعلم 

 

 

 

                                                           
6 Ramli, Wawancara, Guru Pengampu Mata Pembelajaran Bahasa Arab di MTs . 

Hasanuddin Bandar Lampung,  27 januari 2020. 
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باحث من املدرسة، يوضح أن هناك استنادا إىل النتائج اليت حصل عليها ال

ا ظهر البيان يف العديد من الطالب مل يفهموا تعليم اللغة العربية خاصة لتعليم احملادثة كم

 اجلدول التايل :

 

 املؤشرات

 

 قادر

 

 متام

 

 غري قادر
 اجملموع

 ٢٨ ١١ ٩ ٨ استيعاب املفردات

 ٢٨ ١٧ ٥ ٦ استيعاب علم النحو والصرف

وص املعروضةالقدرة على فهم النص  ٢٨ ١٥ ٦ ٧ 

 ٢٨ ١٦ ٦ ٦ القدرة على تقدمي احملادة يف احلياة اليومية
 

من اجلدول السابق، يعرف أن العديد من الطالب مل يقدروا على تعليم اللغة 

عندما حيتاج مفيًدا  زمخًا يةميالتعل سائلو ال وجودفكان . لذلك العربية خاصة للمحادثة

 هااملواد ولكن تساعد الوسائل إّال على املعلم يف إيصال وال إليها الطالب واملعلمون. 

مع أي وسيلة  الفصل الدراسي.  التعلم يف عمليةأن تسّهل  ميكنو  علوماتكناقل املأيضا  

إىل  تعلمحىت تزيد نتائج التعلمهم  الب على حتسني فهمهم ودافعميكن الط تعليمية

 أحسن الز�دة.
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الكرتونية، وسائل وسائل ال منها واع متنوعة،هلا أنئل على وجه عام، فإن الوسا

. واحدة من  السمعية البصرية ووسائل الكمبيوترووسائل  البصرية،  ، وسائلالصورة

هو مواقع على  "powtoon فوتون ".  powtoonفوتون اللوسائل املطورة هي وسائل ا

اليت مت توفريها ابستخدام الصور املتحركة تقدمي العروض ستخدم لالذي يشبكة اإلنرتنت ال

 ۷املبالغ. وصوت املوسيقي واستخدم املستخدم

 هام على حمادثة الطالب يف مهارة  إن الوسائل التعليمية فوتون شيء له أتثري

وسائل الفوتون  التعلم ابستخدامنت. و الكالم ابلنسبة إىل استخدام وسائل ابوربوي

powtoon  ومثريا تعاأكثر مم. 

.  ابوربوينت مزا� وعيوب يف ز�دة حتفيز الطالب وفهمهم لكل الوسائل السابقة

، وفريدة ب جذابةوالقوالب ميمأنواع التصهناك  )٢،  عملية سهلة )١، كالتايل  مزا�  له 

) ٥،االنتقاالت ناك ميزات املنشط مثله ) ٤، املختلفةبيا�ت إنشاء تنسيق الميكن  ) ٣

.  OLE  ةعماالد هناك ميزة إلدخال احملتوى من التطبيقات ) ٦، ميكن حترير الصور 

حيتاج  )٢، windows على أنظمةابوربونينت  ال ميكن استخدام) ١ا، عيوهب منو 

                                                           
7 Mayra Villar Aixa, Developing A Mobile Learning Strategi, (Amerika:ASTD, 2013), 

h.9. 
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ام ابستخد ) ٣، التقدمييةض و العر  ا تبدأكمبيوتر عندمالجهاز ابوربوينت إىل 

 .۸أو الشاشة. عرضالوجهاز  الكهرابء

توي على مجيع جوانب حت ) ٢، ةتفاعلي ) ١،  الفوتون فهيمن وسائل  زا�امل أما

) ٦، أكثر تنوعا ) ٥الكبرية ،موعات اجمليف  اميكن استخدامه ) ٤، ةتعاوني ) ٣احلواس، 

شبكة ابل تتعلق ) ١تعاونية. وعيوهبا: ) ٨، عملي اهستخدام) ا٧ ،تشجيع املستخدم

) تعتمد ٤، درة على استخدامهاحتتاج الق ) ٣، كايف  إعدادحتتاج إىل  )٢اإلنرتنت ، 

مزا� ومن  .۹احلالية. مع النظام والظروف على استعداد الوسائل التكنولوجية لتكييفها

 powtoonالسابقة، فيقوم الباحث بتطوير وسائل الفوتون  وعيوب الوسائل التعليمية

 املناسب لرتقية فهم الطالب ودوافعهم يف تعلم اللغة العربية خاصة يف احملادثة.

لمني يف نقل تساعد املع،  powtoonهذه وسائل الفوتون من خالل استخدام 

يا بواسطة الصور والنصوص املواد فعال ميكنها تقدميألن هذه الوسائل ، املواد بطريقة ممتعة

هم فهم يرجى من الطالب أن يزيد . وهبذه الوسائلوالصوت والرسوم املتحركة والرسوم

                                                           
8 https://slidetosite.wordpress.com/2015/12/06/kelebihan-dan-kekurangan-powerpoint/ 
9 Niken Henu Jatiningtias, Pengembangan Media Pembelajaran Powtoon untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Ips Materi Penyimpangan Sosial di SMP 
Negeri 15 Semarang, Skripsi Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Semarang, 2017, h. 80. 

https://slidetosite.wordpress.com/2015/12/06/kelebihan-dan-kekurangan-powerpoint/
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وز�دة م يعملية التعليف أثناء  همإبداعالراتبة ويظهر   تعلم اللغة العربيةعلى  وفكرهتم

 ۱۰ثرية.املديدة و اجل معرفتهم حنو الوسائل 

، ال يفهم التكنولوجيا أن هناك العديد من املعلميظهر بناًء على البيان السابق، 

عند تقدمي املواد  سائلية. واملعلم أقل فعاليا يف استخدام الو مالوسائل التعليوخاصة 

الوسائل التعليمية على أساس تطوير   البحث عن الباحث يفوهكذا  يرغب  . التعليمية

مدرسة حسن الدين املتوسطة األهلية ابندار احملادثة من   ميلتعل Powtoon  تطبيق

 المبونج.

 تعيني املشكلة ب.

بعض املشكلة أن يعني الباحث يمكن ف، واستنادا إىل خلفية البحث املذكورة

 التالية: 

 .م رتيًبا وممًال يالتعل حىت يكون  تنوعةعدم استخدام الوسائل امل .١

 يصعب الطالب يف فهم املواد التعليمية .٢

 

 

                                                           
10 Syahrul Fajar, Cepi Riyana, dan Nadia Hanoum, Pengaruh Penggunaan Media 

Powtoon Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu, 
Journal Vol 3 No. 2, 2017, h. 14. 
https://ejournal.upi.edu/index.php/edutechnologia/article/view/8957 (diakses 18 Januari 2020). 

https://ejournal.upi.edu/index.php/edutechnologia/article/view/8957
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 البحثتركيز ج. 

الوسائل  تركيز هذا البحث هو: تطويرالسابقة، فإن  بناء على تعيني املشكلة

مدرسة حسن الدين املتوسطة من ادثة لتعليم احمل powtoon على أساس تطبيق يةمالتعلي

 .المبونجاألهلية ابندار 

 د. مشكالت البحث

 :هيو هذا البحث تركيز البحث السابق، فإن مشكلة من 

مدرسة حسن الدين املتوسطة األهلية من احملادثة  يمتعل تطوير وسائل كيف .١

 ؟المبونجابندار 

الدين املتوسطة األهلية  مدرسة حسنمن احملادثة   ميتعلوسائل  صالحيةيف ك .٢

 ؟ المبونجابندار 

كيف فعالية وسائل تعليم اللغة العربية ملادة احملادثة مدرسة حسن الدين املتوسطة  .٣

 ؟المبونجاألهلية ابندار 
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 البحث أهدافه. 

. من البحث هو اكتشاف املعرفة وتطويرها وإثباهتا بشكل عام، فإن األهداف

 كالتايل :ومن أهداف هذا البحث هي   

يم اللغة العربية على أساس تطبيق "فوتون" ملادة احملادثة من تعل تطوير وسائلل .١

 .المبونجمدرسة حسن الدين املتوسطة األهلية ابندار 

مدرسة حسن الدين من احملادثة  اللغة العربية ملادة ميتعلوسائل  ملعرفة صالحية .٢

 .المبونجاملتوسطة األهلية ابندار 

فعالية وسائل تعليم اللغة العربية ملادة احملادثة مدرسة حسن الدين املتوسطة ملعرفة  .٣

 المبونجاألهلية ابندار 

 فوائد البحثو. 

 الفوائد النظرية .١

إضافة . خاصة يف جمال التعليم واللغة العربيةأن يقدم هذا البحث معرفة،  . أ

. للباحث التايل تصبح مادة إعالميةوتوسيع اخلطاب اجلديد و 

عامل لالطالب على تطوير معارفهم والبحث عن ابتكارات جديدة  جعيش 

  التعليم
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ية ميالتعل الوسائلمعلومات معرفية حول استخدام أن يقدم هذا البحث  . ب

مدرسة حسن الدين املتوسطة األهلية من   powtoon تطبيقعلى أساس 

 .المبونجابندار 

 عمليةال فوائدال .۲

 درسامل . أ

 تطبيق أساس التفاعلية علىهذه الوسائل  أن تتمكن املتوقع من

powtoon  عن الوسائل التعليمية.راجع املم اللغة العربية وإضافة يدعم تعلل 

 الطالب . ب

تعلم   يف طالبال علىتسهل   powtoon ابستخدام تطبيق هذه الوسائل

 احملادثة. لعربية، خاصة لتعليماللغة اوفهم 

 درسةاملج. 

 .ة التعليمأو نوعيالتفكري يف حتسني جودة  مسامهة لز�دة

 البحث اآلخر . د

على  التايل عن تطوير وسائل تعليم احملادثة لبحثل راجعمك

ه يف مدرسة حسن الدين وفهم احملادثة ميتعلولتسهيل   powtoon تطبيق أساس

 .التعليم األخرى أو يف مستوى من مستو�ت المبونجاملتوسطة األهلية ابندار 
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 طالبلل . ه

 .راجع البحوث ذات الصلةكمادة االعتبار مل

 البحث ز. منافع

 تطبيقية على أساس ميالتعل الوسائل  ابستخدام العربية يف تعلم اللغةكمدخل  .١

powtoon   الطالب.  لز�دة فهموكذلك 

حبيث تصبح مادة اللغة العربية استخدام الوسائل التعليمية كمرجع للمعلمني يف   .٢

 .عةوممتجذابة 

 كمراجع إضافية تقدم فيها معلومات لألطراف الالزمة. .٣
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 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 ذج التطويرأ. منو 

 طوير. تعريف منوذج الت١

من خالل  منوذج التطوير هو البحث الذي يستخدمه الشخص لنيل احلقائق 

أما  .يتعني تنفيذها حمددة أهداف وأغراض البحثكل ل . التحقيق والبحث واحملاولة

اجلديدة يف عملية نتجات املهو إلنتاج ف شكل عامالبحث والتطوير على  من اهلدف

البحث التطوير هو منهج البحث املستخدم إلنتاج املنتج غيونو، سو لوفقا  ۱.التطوير

بشكل  عنياملنتج ويهدف هذا البحث التطوير إىل إنتاج امل املعني والختبار فعاليته. 

 ۲ اهلاردوير وسوفتوير.

هو البحث الذي يهدف تطوير البحث ال أن ، يعرفالسابق استنادا إىل البيان

وم، العل الزمان و مع تطور . املنتجات احلالية جتديد أو تكميل إىل تطوير و

 صياغة منوذج تطوير املنتج لديهم. على قد وضعت اءاخلرب  العديد من فهناك

 

                                                           
1 Endang Mulyaningsih, Metodelogi Penelitian Terapan BidangPendidikan, (Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 161. 
2Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2017), h. 407. 
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 فيما يلي أنواع منوذج التطوير املستخدم كثريا يف البحث : 

 ADDIE منوذج تطوير . أ

 الوسائل التعليمية، أي النموذج تطوير منوذجهو  ADDIEمنوذج التطوير 

لح ، واملعروف مبصطRobert Maribe Branchالذي أنشأه روبرت ماريب برانش 

ADDIE  منوذج التطوير   ۳لتحليل ، التصميم، التطوير، التطبيق والتقومي. كالتايل : ا

ADDIE  : كما يف الصورة التالية   

 

 

 

 

 ٢٫١الصورة 
 ٤. ADDIE منوذج التطوير

 يوكار  ديك منوذج تطوير  . ب

نموذج يستخدم غالًبا من قبل ال هو  Dick and Carey تطويرال منوذج

) ١هناك عشر خطوات هلذا البحث التطويري وهي (. م والتدريبيمصممني التعل

                                                           
3 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ,(Bandung: Alfabeta, 2015), h. 200.   
4 https://hidayatihanafi.wordpress.com/2017/07/13/addie-model/  

https://hidayatihanafi.wordpress.com/2017/07/13/addie-model/
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) حتليل خصائص املتعلم وسياقه، ٣( ،يم) حتليل التعل٢، (حتليل احتياجات التعلم

) ٦وير أدوات التقييم ، () تط٥، (ية العامة واخلاصةميهداف التعل) صياغة األ٤(

ميم وتنفيذ ) تص٨، (يةميواد التعلامل) تطوير واختيار ٧تطوير اسرتاتيجيات التعلم ، (

تقييم التصميم و ال) ١٠، (يةميواد التعلامل ) تنفيذ اصالحات٩التقييم التكويين، (

كما يف الصورة   Dick and Careyمنوذج البحث التطوير على شكل  ٥.تلخيصيال

 التالية :

 

 

 

 

 

 

 

 ٢٫٢الصورة 
 ٦ Dick and Carey منوذج التطوير

 Gagne and Briggs منوذج التطويرج. 

 Brog and Gallلنموذج على شكل هو ا Gagne and Briggsمنوذج التطوير 

) ٣ مجع البيا�ت) ٢اإلمكانة واملشكلة ) ١طوات كما يلي: ولديه عشر خ

                                                           
5 I Made Tegeh, I Nyoman Jampel, Ketut Pudjawan, Model Penelitian Pengembangan, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h 78-81. 
6 http://lirilir-ambulan.blogspot.com/2012/03/beberapa-metode-karya-ilmiah-untuk.html.  

http://lirilir-ambulan.blogspot.com/2012/03/beberapa-metode-karya-ilmiah-untuk.html
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بناًء على نتائج  ) االصالحات٥االختبار امليداين األويل  ) ٤ املنتج األول تطوير

على  ) االصالحات٧  االختبار امليداين الرئيسي )٦ االختبارات امليدانية األولية

) ٩  االختبارات امليدانية التشغيلية ) ٨ امليداين الرئيسي تباراالخأساس 

  ۷النشر والتطبيق. ) ١٠الختبارات امليدانية التشغيليةعلى أساس ااالصالحات 

 كما يف الصورة التالية:  Brog and Gallمنوذج البحث التطوير على شكل 

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ٢٫٣الصورة 
 Brog and Gall ۸ منوذج التطوير

عشر  Brog and Gallالبحث التطوير على شكل استخدام كانت خلطوات 

حيدد حبثه على سبع خطوات الختصار  الباحث يف هذا البحث  خطوات، ولكن

 الوقت. فيما يلي سبع اخلطوات املستخدمة : 

                                                           
7 Emzir, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 

h.27. 
8 https://sayidbukhari.blogspot.com/2016/05/penelitian-pengembangan-research-and.html 

https://sayidbukhari.blogspot.com/2016/05/penelitian-pengembangan-research-and.html
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 ٢٫٤الصورة 
 خطوات استخدام البحث التطوير

البحث والتطوير  خطوات أن تبني ميكن ،الرسم البياين أعاله بناًء على

 البيان التايل :  يف

 اإلمكانة واملشكلة .۱

لتحسني نظام  ألشياء املطورةحاجة احتديد  على املرحلة تعمل هذه

 .العمل والتعليم

 مجع البيا�ت  .۲

البيا�ت أو  مجع فيحتاج إىل حسب الوقائع،  املشكلةأن تظهر بعد 

تخطيط املنتج الذي يتوقع أن حيل مادة ل استخدامها بوصفها ميكن املعلومات

 .املشكلة القائمة

Potensi  dan 
Masalah 

Uji Coba 
Produk 

Revisi  
Desain 

Pengumpula
n data 

Validasi 
Desain 

Desain 
Produk 

Revisi 
Produk 
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  تصميم املنتج .۳

. ديداجلعمل النتاج نظام إل و متنوعه البحث التطوير ملنتج الناتج منا

اجلديد بناء على عمل التصميم  تقدمي جيب إعداد و الباحث فإن وابلتايل

، مث القدمي العملالعيوب يف  العمل القدمي، حبيث أن جيد الباحث نظام تقييم

على الوحدات األخرى اليت تعترب أنظمة جيدة واألداء  يقوم الباحث ابلبحث

 .اجليد

 لتصميما تصديق .٤

وهذا ما  . لتقييم تصميم املنتج تصديق التصميم هو عملية أنشطتية

 وقيل أنه عقالنيا القدمي.  نظام العمل من يتعلق بنظام العمل اجلديد وأكثر فعاليا

 تصديق املنتج يقوم هبا .يدايناملتقييم ال، بدون لتقييم ال يزال تفكريًا عقالنًياألن ا

لتقييم املنتجات من اخلرباء  يُطلب دة املصممة. ديرباء لتقييم املنتجات اجلاخل

 مزا� وعيوب. اجلديدة حىت يعرف منها

 التصميماصالحات  .٥

أو  اخلرباء ريهااملناقشات اليت جي خالل املنتجتصديق  بعد

ميكن  العيوب هذهفسوف يعرفون عيوب املنتج. للتغلب على  اآلخرون، اخلرباء

 تج اجليد.حىت ينتج املن التصميم اصالحات 
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 املنتج جتربة .٦

بعضها البعض املقارنة بأي التجربة املنتج من خالل  جتربة أجرت هذه

استخدام  بعداحلالة السابقة واحلالة ما لتحديد مدى فعالية وكفاءة 

 .قارنة اجملموعات اليت ال تزال تستخدم النظام القدميمب اجلديد النظام

 املنتج اصالحات .۷

أمجل  اإلجراء اجلديد عينات احملدودة، أنه يظهريف ال اختبار املنتج

 اإلجراء القدمي. من وأحسن

 االستخدامجتربة  .۸

املنتج  مكن تطبيقويوجد فيه اصالحات، فيجناح اختبار املنتج  بعد

 .لنطاق واسع ديد يف ظروف حقيقيةاجلعمل الشكل نظام ب

 املنتجاصالحات  .۹

يف الظروف االستخدام  املنتج عندما يواجه اختبار حتدث اصالحات

 احلقيقية عيواًب ونقاطا.
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 املنتج  نشر .۱۰

فعال لإلنتاج كان املنتج بعد االختبار الئق و إذا   ملنتجيوجد نشر ا

 ۹الكثري.

ابستخدام منوذج فهذا البحث ، السابقة تطويرالالبحث بناًء على مناذج 

استخدامها  خطوات ميكن عشر هذا النموذج له  .Brog and Gall التطوير

  منوذجاملنتج اجلديد ولتجديد وحتسني الوسائل التعليمية احلالية. أن إلنشاء 

صنع  لالستخدام يف مناسب Brog and Gallالبحث التطوير على شكل 

 احملادثة.  ميتعلل powtoon تطبيقأساس لى عالتعليمية وسائل ال

  وسائلالمنوذج تطوير  .۲

اللغة العربية  ميتعل فيقوم الباحث بتطوير وسائل ،نظرا إىل املشكالت الواردة

 تطوير وسائل مراحلفهم  على ، حبيث يسهل الطالب powtoon من تطبيق

تصميم  نه يصمم. وابلتايل فإ powtoon  تطبيق أساس على اللغة العربية ميتعل

 :التالية الصورة ا يفمك الوسائل

 

  

                                                           
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 

2017), h.411. 
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 ٢٫٥الصورة 
 تصميم منوذج تطوير الوسائل التعلينية

 
 
 
 
 

 

Kondisi Awal 

Uji coba kecil dan 
uji coba besar 

Guru hanya menggunakan 
Media Pembelajaran yang 
lama seperti  powerpoint. 

Siswa tertarik dengan 
pembelajaran bahasa Arab yang 

menggukan aplikasi berbasis 
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 وسائل التعليميةالب. 

 وسائل التعليميةال تعريف .۱

ويف اللغة مبعىن "أوساط".   ”medius“أتيت كلمة الوسائل من الكلمة الالتينية 

كل  يف الوسائل على شكل عام وهي. تعر بية كلمة "وسائل" مجع من "وسيلة"العر 

  ۱۰شكل من أشكال الوسائل لنقل وإرسال األفكار إىل املتلقى.

كمرسل  ، أياالتصالوهي عنصر من عناصر  Criticosالوسائل عند 

من  وسائط أيًضا هي ، فإن الوسائلابإلضافة إىل ذلكو  املتلقى.  إىل املتصل من

هي األدوات  التعليمية وسائلال أنمهاليك  وأوضح ۱۱.إىل مستحقها املرسل

ب بني املعلمني والطال  عيل االتصال والتفاعلتفاألساليب والتقنيات املستخدمة يف  و

  ۱۲.يف املدارسيف عملية التعليم والتعلم 

 

 

                                                           
10 Niken Henu Jatiningtias, Pengembangan Media Pembelajaran Powtoon untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Ips Materi Penyimpangan Sosial di SMP 
Negeri 15 Semarang, Skripsi Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Semarang, 2017, h. 76. 

11 Arief S.Sardiman, R.Raharjo, dan Anung Haryono, Media Pendidikan: Pengertian, 
Pengembangan dan Pemanfaatnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2009), h. 6. 

12  Omear Hamalik, Media Pendidikan, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1994), h. 63. 
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كلها أدوات مادية ميكنها تقدمي الرسائل وحتفيز   إن الوسائل ،Briggs يقول

هي أي شيء يتم استخدامه لنقل الرسائل  يةميالتعلالوسائل   ۱۳.لطالب على التعلما

ومشاعرهم وانتباههم  من املرسل إىل املتلقي حبيث ميكن أن حتفز أفكار الطالب

 .فعالية عملية التعلم أكثر حىت تكون واهتماماهتم

ية على أ�ا أي شيء يستخدمه لنقل ميالتعلعند ميارسو، ويعرّفه الوسائل 

أفكار الطالب ومشاعرهم وانتباههم ورغبتهم من أجل تشجيع عملية  الرسائل وحتفز

 ۱٤. كومةاحملادفة و التعلم اهل

هي  يةميالتعل الوسائل، ميكن االستنتاج أن لى نتائج آراء اخلرباء السابقةبناًء ع

يم حبيث ، واليت تستخدم يف عملية التعلاملتلقى املعلومات من املرسل إىلأداة لنقل 

 .علم ا ينقله املمّ املستمع عفهم ي أن

 

 

 

 

                                                           
13 Arief S. Sardiman, Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, Pemanfaatnya, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 26.  
14 Yusuf Hadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2005), 

h.458, 
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 ودورها التعليمية وظيفة الوسائل .۲

املصادر (املعلمني)  بوظيفة نقل املعلومات من  عملية التعلم، تقوم الوسائليف

يف  ظهرت يف التعلم فإن وظيفة الوسائل، وفًقا لدار�نتو (الطالب).  إىل املتلقني

 :الصورة التالية

 

 

 

 

 
 ٢٫٦الصورة 

 وظيفة الوسائل يف عملية التعليم

يثري اهتمام الطالب اجلديد، م ييف عملية التعل يةميالتعلالوسائل استخدام إن 

حبيث  نفس الطالب  ، ويكون هلا أتثري جيد علىهم يف أنشطة التعلمحتفيز ويثري 

 ۱٥داًعا يف التعلم. أكثر إب األطفال يكون

 يمية قادرة علىالتعل فإن الوسائل ابإلضافة إىل إاثرة التحفيز واالهتمام،

سهيل تفسري البيا�ت ، وت البيا�ت بطريقة جذابة وموثوقةحتسني الفهم وتقدمي

                                                           
15Alexander Nanni, Teaching English Through The Use Of Cloud-Based Animation 

Software, Tesol Journal, Vol 2 No. 3, 2015. Https://Scholar.Google.Co.Id/Scholar.Html (Diakses 
18 Januari 2020). 
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لنقل  إحدى املصادر املستخدمة هي الوسائط التعليمية . واملعلوماتوحتصيل 

 ۱٦.التغلب على املشكالت القائمة ملعلمني والطالب يف، وميكن أن تساعد االرسائل

ة البصر حاسمن خالل طالب ال أن نتائج تعلم  Edgar daleيقدر

 أن ،. يرى دار�نتو٢٥% نسبةلابمن خالل حاسة السمع  ،٧٥% حوايل تبلغ

وسائل وجتنب الالستفادة من املزا� اليت متتلكها ية جيب اميالتعل الوسائلتطوير 

  ۱۷. يف عملية التعلم نشئاتالعقبات اليت 

 :هي على النحو التايلو رشاد الوسائل التعليمية عند أ وظيفة

 علوماتامل عرض الوسائل التعليميةتوضح أن  . أ

 الوسائل التعليمية نتائج التعلمأن تسهل   . ب

ابلتعلم والتفاعل املباشر بينهم الوسائل التعليمية اهتمام الطالب أن توجه ج. 

 وبيئتهم.

 أن تقدم الوسائل التعليمية خربة مماثلة حول األحداث يف بيئة الطالب.د. 

 

 
                                                           

 16 Moefty Mahendra, ‘Penerapan Animasi Powtoon Sebagai Upaya Meningkatkan Minat 
Belajar IPS Pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri Kragilan 02 Sukoharjo Tahun Pelajaran 
2015/2016, Vol. 11. http://lppm.univetbantara.ac.id/data/materi/moeftywidyasari.pdf. (diakses 19 
Januari 2020). 
 

17 Ibid, h. 79. 
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 هو كالتايل :و ميمونة عند  ميعملية التعل يفل دور الوسائو 

ية ماملواد، والوسائل التعلي ما يقدم املعلمعند توضيح املواد التعليميةكأداة ل . أ

  .اللفظي البيان ختالفاملعلم كا يستخدمها أيضا

أن ميكن و الطالب يف تعلمهم، كأداة إلظهار املشكلة اليت يبحث عنها   . ب

 .التعلم يف كمصدر للتحفيز الطالبسائل  الو  يقرر املعلم

أن واد جيب املحتتوي على كمصادر التعلم للطالب، مما يعين أن الوسائل ج.  

 ۱۸منفردا أو جمموعا.الطالب يدرسها 

 : هو كالتايل ميعملية التعل يفوأما عند سوفاردي، فإن دور الوسائل 

 .يف عملية التعلم الطالبز�دة اهتمام   . أ

وأحسن مع أفضل  وف جيعل التعلمسة لتطوير التعلم، و همامل األسس ضعو   . ب

 امللموسة وتقليل اللفظية.التفكري حتديد أساسيات 

 . بني الطالب  احلقيقية يسبب إىل عدم احملاولة ترك اخلربةج. 

 لدى الطالب.اللغوية   قدرةالفهم و ال  منوتكوين د. 

 لوسائل األخرى.اب توفري اخلربات اليت ال ميكن احلصول عليها بسهولةه. 

 
                                                           

18 Maimunah, Metode Penggunaan Media Pembelajaran, Jurnal Al-Afkar,Vol 5 No. 1,  
Universitas Islam Indragiri, 2016, h. 12. file:///C:/Users/user/Downloads/107-Article%20Text-
204-1-10-20161227.pdf (diakses 20 Januari 2020). 
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 وسائل التعليميةالمزا� . ٣

الذي نقله  Gelach and Elyهناك بعض املزا� من الوسائل التعليمية عند 

 دار�نتو كما يف التايل :

زينه وعرضه مرة دث وختاحلشيء أو الميكنه التقاط  التثبيت، أي القدرة على . أ

وتسجيلها وترمسها، األشياء أو األحداث  هبذه القدرة ، ميكن تصوير . أخرى

 .صلياحلدث األعند احلاجة وإعادة مالحظتها كوختزينها 

أو األحداث  عرض األشياء ميكنها التالعب، أي أن الوسائل القدرة على . ب

 .املختلفة حسب احلاجة وفًقا ألنواع التغيريات

املشاركني  إىل عدد  قادرة على الوصول التوزيع، أي أن الوسائل ة علىالقدر ج. 

 ۱۹.البث التلفزيوين تزامن، على سبيل املثال يفامل الكثريين يف عرض التقدمي

 يةميالتعل الوسائلأنواع . ٤

  ابستخدام املعدات.على معلومات تعليمية مقدمة هي برامج حتتوي  الوسائل

وهي الوسائل الرسومية أو ، يمية إىل ثالث جمموعاتالتعل يصنف سوجاندا الوسائل

-sheelأما عند  الوسائل ثنائية األبعاد والوسائل ثالثية األبعاد ووسائل اإلسقاط. 

richey ،الوسائل ٢لبصرية، () الوسائل ا١عليمية عموًما أب�ا: (الت فتتميز الوسائل (

                                                           
19 Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), h. 17 
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املعتمدة على الكمبيوتر ،  ) الوسائل٤البصرية، ( ) الوسائل السمعية٣السمعية، (

 .املتكاملة والوسائل) ٥(

عناصر  ٣تعليمية القائمة على ال الوسائل Bretzفيحدد ، ذلك إىل وابإلضافة

ية، ميتعلال للوسائلتصنيفات  ٨، وهي الصوت واملرئي واحلركة ، مما أدى إىل رئيسية

، ةالبصرية الثابت السمعية ) الوسائل٢البصرية املتحركة ، ( السمعية ) الوسائل١وهي: (

) ٥) الوسائل البصرية املتحركة، (٤البصرية شبه املتحركة، ( السمعية ) الوسائل٣(

) ٨) الوسائل الصوتية ، (٧) الوسائل شبه املتحركة، (٦الوسائل البصرية الثابتة ، (

   ۲۰.طبوعةامل والوسائل

بناًء  تشابهالوسائل التعليمية هلا أوجه ال، فإن السابقةاخلرباء  بعض آراء من

حواس السمع  قباله من خالليتم است على حواس استقبال الرسالة، أي أن الوسائل

 حسب نوعها، مثل الوسائل يةميالتعل الوسائل يمكن أن تصنفوالبصر. لذلك ف

 ۲۱البصرية والوسائل السمعية البصرية.  معية والوسائلالس

 

 

                                                           
20  Rudy Bretz, Teknologi Komunikasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1971), h. 45. 
21 Marta Dwi Pangestu dan Achmad Ali Wafa, Pengembangan Multimedia Interaktif 

Powtoon Pada Mata Pelajaran Ekonomi Pokok Bahasan Kebijakan Moneter Untuk Siswa Kelas 
Xi Ips di SMA Negeri 1 Singosari, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol 11 No. 1, Universitas Malang, 
2018, h.9. http://journal2.um.ac.id/index.php/jpe/article/view/3129/1982 (diakses 20 januari 2020). 
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 "Powtoon الوسائل التعليمية "ج. 

 "Powtoon الوسائل التعليمية "تعريف  .۱

هو مواقع على الشبكة اإلنرتنيت الذي ميكن أن جيعل " Powtoon " فوتون

 الفيديو القصري ابستخدام العناصر اليت مت توفريها الصورة املتحركة واملوسيقي والداعم.

 ويف وسائل "  . وشاشة التنمية مألوفة للمستخدم باور بوينت،يشبه عرض الفوتون ب

Powtoon "مواد  لتخطيط على املعلمون سهولة سيككاملة متنوعة جذابة و  ميزات

  ۲۲. الفيديو

ل الوسائ  ستخداماب ،والصورة صوتاليف شكل   لوسائهو  "Powtoon " إن

" powtoon" سهلة  ميقة التعلعل طريجتلتقدمي املواد التعليمية و  سهولة علينا كونيس

تحركة املرسوم ال أن نصنع علينا لبسهلت" Powtoon ل "وسائال إن استخدام وممتعة.

 "Powtoon " من الوسائل  مزا� . وأو العروض التقدميية ملقاطع الفيديو

 ةومدعوم االستخدام املتحركة اجليدة وسهلة فيديومقاطع اليف صنع  الواجهة وه

                                                           
22 Serpil Gunaydin, a, Aysen karamete a, Meterial Development to Raise Awareness of 

Using Samart Boards Powtoon, Journal of Contemporaty Education University, Turkeyeuropean,  
Vol.15, No.1, 2016, h.40. https://scholar.google.co.id/scholar.html. (diakses 18 Januari 2020). 

https://scholar.google.co.id/scholar.html
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واليت ميكن تقدميها على أ�ا  ذابةاملضحكة واجل املتحركة ابلعديد من امليزات والرسوم

  ۲۳.تدعم عملية التعلم

" Powtoon "كاملةأكثر  ته جما� وميز  اإلنرتنيت هو تطبيق على الشبكة  ،

منها رسوم متحركة خبط اليد   لرسوم املتحركةإلنشاء عروض مثرية ل وسهلة االستخدام

حىت وتنظيم اخلط الوقت سهل للغاية ومثري  االنتقايلالتأثري املتحركة، و  الرسوم ةوبطاق

 .الطالب ابمللل يف التعلم يشعرال 

مول  أو احملكمبيوتر العلى جهاز  powtoon تطبيق  مواصفات ابستخدام

 :يلي كما هي

 RAM : minimal 1GB . أ
 VGA: OnBoard  . ب
 ۲٤..اتصال إنرتنت مستقر ج

 "Powtoon الوسائل التعليمية " فوائد .۲

 :على النحو التايل " powtoon تعليمة "وسائل الال  من عديدة  هناك فوائد

 " يستطيع أن يبني عرض الرسالة ال تكون لفظيا powtoon وسائل " . أ

                                                           
23 Bastiar Ismail Adkhar, Pengembangan Media Vidio Animasi Pembelajaran Berbasis 

powtoon pada kelas dua Mata pembelajaran Ilmu Pengehtahuan Alam di SD Labschool,  Skripsi 
Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Unes, Semarang, 2013, h. 2. 

24 One, Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Audiovisual Powtoon Dalam 
Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Madrasah Aliyah, Jurnal Ekonomi FKIP,  Untan 
Pontianak Vol. 1. No. 1, 2017, h.3. https://media.neliti.com/media/publications/210239-
efektivitas-penggunaan-media-pembelajara.pdf (diakses 20 Januari 2020). 

https://media.neliti.com/media/publications/210239-efektivitas-penggunaan-media-pembelajara.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/210239-efektivitas-penggunaan-media-pembelajara.pdf
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 " يستطيع أن تفض قصر الوقت والقاعة واحلاسة powtoon وسائل "  . ب

جدا، أن  ةسريعالأو  ئةبطيالميكن التعامل مع احلركة "  powtoon "وسائل ج. 

 .لتصوير الفوتوغرايفا عالية السرعة أو الوقت الفاصل على تساعد

املناسبة  ةالتعليم لاستخدام الوسائ" ميكن التغلب على  powtoon وسائل "د. 

 ۲٥يف أداء التعليم. ةاملتنوعو 

 "Powtoon الوسائل التعليمية " مزا� .۳

 " وهي كالتايل :powtoon مزا� الوسائل التعليمية "

 يشمل مجيع جوانب احلواس . أ

 ةعملي هااستخدام  . ب

 كبريةالموعات اجمليف ها ميكن استخدامج. 

 ميأكثر تنوًعا وحتفيزًا يف عملية التعلد.  

 ۲٦.بني املعلمني والطالب العالقة املتبادلة ميكن أن تقدمه. 

 

 
                                                           

25 Ima Ayu Maesyarah, Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Powtoon 
Pada Materi Dinamika Untuk SMA Kelas X, Skripsi Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan 
Pendidikan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, h. 177.  

26 Ima Ayu Maesyarah, Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Powtoon 
Pada Materi Dinamika Untuk SMA Kelas X, Skripsi Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan 
Pendidikan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, H. 177. 
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 "Powtoon الوسائل التعليمية " عيوب .٤

 كالتايل:  منها" powtoon التعليمية "الوسائل  يف استخدامبعض العيوب هناك 

 . إلنرتنتاب جيب االتصاب . أ

 حيتاج إىل استعداد كامل  . ب

 " إىل القدرة على االستخدامpowtoon حتتاج الوسائل "ج. 

ديلها مع النظام والظروف تعو  لوسائل التكنولوجية تعتمد على توافر الدعم لد. 

  ۲۷القائمة.

 د. احملادثة

 تعريف احملادثة .۱

واليت تعين لفعل اجملرد "حدث" ا  من كلمةاحملادثة يف اللغة العربية وأصل  

املهارة يف  هي احملادثة  ،د عبد هللا البشريأمح عند  ۲۸. احملادثة أو احلوار أو التحدث

الكلمات صحيحة االتساق من الناس الذين يتعلمون يف قدرة  ا ويطلبحد ذاهت

                                                           
27 Niken Henu Jatiningtias, Pengembangan Media Pembelajaran Powtoon untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Ips Materi Penyimpangan Sosial di SMP 
Negeri 15 Semarang, Skripsi Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Semarang, 2017, h. 80. 

28 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, 
(Surabaya: Pustaka progresif), h 324. 
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دة له يف التناظرية حسب من أجل مساع ةواجلمل وتفصيلية من قواعد الكلمة

  ۲۹.املتكلم يف نغمة التواصل. رغبة

.  الناس موضوع معني بني اثنني أو أكثر من اآلراء عنتبادل  هي احملادثة

في كل لغة عناصر . فاآلابء وأألطفال احملادثة هي أساس مهارة الكالم سواء ل و

تباطًا وثيًقا ببعضها البعض وحىت تتحد لتشكل أ�ا ترتبط ار  بيد ،منفصالرؤيتها  ميكن

تعليم  يف وقد أوضح أن شفوي وبعضها حتريري.بعضها  الظاهرة تسمى اللغة، 

القراءة،  مهارة نظام الصوت، واملهارات اللغوية تتكون من : مثل عناصر اللغة

وتعليم كل عنصر من العناصر واملهارات  تدريبل االستماع و  الكالمو  الكتابةو 

 .رها تقنيات أو طرقتطو ف

وتعلم اللغة العربية جيب أن تبدأ  التعليم طريقة هي احملادثةإن 

اهلدف ف، وألن احملادثة جزء من طريقة تعليم اللغة العربية . لطالبا إعطاء يف

ون فهمي وحىت ،ابحلوار ابستخدام اللغة العربية يستطيع أن يقوم الطالب منها األول

 القرآن. قراءةيف  والسيما، النصوص العربية

                                                           
29  Ahmad Abdullah Basyir, Muzakar al-ta’lim (al-muhadasah), Saudi Arabiyah al 

Tarbiyah al-Maksyafah, 1971. h. 1. 
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مهارة الطريقة املستخدمة يف  فهي سيف أنور و  يوسفأما احملادثة عند ات�ر 

من خالل  م اللغة العربيةيفيها اللغة يف تعلالكالم حيث أن هذه الطريقة تعرض 

هي طريقة  احملدثة ، طريقةة أخرىأو بعبار  . بني املعلمني والطالب  يف كل . احملادثة

  ۳۰العربية من خالل احملادثة. وادامللتقدمي 

  املتكّلم ، بنيثنائي االجتاه التواصلتفاعل و العلى وجود  احملدثة طريقة تؤكد

. يظهر البيان الغائب  فيها شخص اثلث ادثة يشاركاحمليف عملية  واملخاطب.

 اللغة العربية تنفيذ ستخدام واب أشكال مهارة الكالم شكل من احملادثة أنالسابق، 

أجل تعريف  جيب تطبيق هذه الطريقة منذ سن مبكرة من بعض الظروف. يف

، حيث ينها احملاداثت القائمة على النصمن ب . ملاجلبرتتيب الكلمات يف  الطالب

 ۳۱من الطالب حفظ احلوار مث إظهاره. يُطلب

 احملادثة يمتعل أهداف .۲

املتحدث حىت يتمكن  التواصل رئيسي منهدف  العربية هلاادثة كانت احمل

تقييم أتثري االتصال  وقادر على وكل ما يتم توصيله واملشاعرمن نقل األفكار واآلراء 

 :هي . املبادئ األساسية ألنشطة احملادثةعلى املستمع

                                                           
30 Tayar Yusuf  dan Saiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, 

(Jakarta: Grafindo Persada, 1997), h. 191. 
31 Hastang Nur, Penerapan Metode Muhadatsah Dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

Maharah Kalam Peserta Didik, Journal Lentera Pendidikan Vol 20. No.1 STAIN Watampone, 
2017, h. 177-187. file:///C:/Users/user/Downloads/3966-9037-1-PB.pdf (diakses 20 Januari 2020). 
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 .شخصني على األقليتطلب  . أ

 .مفهومة بشكل شائعالفنون اللغوية استخدام   . ب

 .يقبل ويتعرف على منطقة مرجعية مشرتكةج. 

 .يتم تبادل املشاركنيد. 

 .ربط كل حمادثة آبخر ابلبيئة على الفوره. ي

 .احلاضرلزمان تتعلق اب و. 

 .يةصوات وأصوات اللغات السمعأب لقةعتا تتضمن فقط املعدات املإ�ز. 

  ۳۲ .ما هو حقيقي وما هو مقبول كدليلح. يؤدي 

إىل جعل الطالب قادرين على احملادثة على شكل عام  هتدف

 احملادثة يهدف إىل تدريب تدريبو  العربية.  لغةالستخدام اب  اجيدو  لفظًيا التواصل

علق أبي اللغوية تت هاراتاملو  ،العربيةيف احملادثة  السان الطالب ليصبح مألوفًا وملمً 

ابللغة العربية والقرآن شعور احلب  تعزيز كذلك، و اجملتمع والعامل الدويل حوادث يف

 .الرغبة يف التعلم تأاثر  اليت

 

 

                                                           
32 Ibid, h. 188. 
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 :هي كما يلي يف تعلم اللغة العربية طريقة  أهداف حمددة من على

 .تدريب الطالب على احلوار ابستخدام اللغة بطالقة وصحيحة . أ

 ملعرفتهم أو العربية سواء الطالب املهرة حتدثوا ابللغة لمن أج  . ب

 .الرب كل يوم األشخاص الذين يستخدمون لغة ضد

  أو يف الكتب  سواءاملصادر اليت تستخدم فيها لغة عربية  فهم احلوارات أوج. 

 ۳۳التسلية.

 احملادثة ميتعل يف خطوات .۳

 خطوات تعليم احملادثة يف تعلم اللغة العربية هي كالتايل :

 املقدمة حتريرية  إعداد مادة احلوار وحتديد املوضوعات  . أ

 .الطالب مع قدرات وتنمية احملادثة مادة أن تناسب  . ب

ود األداة مثل الوسائل ميكن وبوج  تعليم احملادثة،  كأداة  الوسائل استخدام ج. 

 ممال. التعلم أن جتذب اهتمام الطالب وال يصبح

يعترب  بعد أن . كما هي معروضةاحملادثة   ملادة اليت حتتوي عليهاا املعلم  يشرحد. 

. أمام الفصل مباشرةً  ا، فيأمر املعلم الطالب أبداء املمارسةمو هالطالب مف

 األصدقاء اآلخرون. ويفهم ستمعمث ي

                                                           
33 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa  Arab, (Bandung:Humaniora, 2009), 

h. 116. 
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مسار  يد املوضوع ويرتببتحدإال  لنسبة للمستوى املتقدم، يقوم املعلمابه. 

 .عند حدوث عملية التعلم ا  كثريا�خذ الطالب أدوار  مث  .ميعملية التعل

 .ميعملية التعليف أثناء اللغة العربية املعلم يستخدم و. 

إعدادا  ، حبيث يعد الطالب أنفسهماملادية للقاء التايل احلدود حيدّد املعلمز. 

  ۳٤.للمواد التاليةاتما 

 دثةاحملا ميتعل فوائد .٤

 كالتايل : احملادثة وهي  ميتعلفوائد 

 . خلطأعن اخلجل واخلوف إبزالة الشعور اباحلوار  ارسةمميشجع الطالب يف  . أ

  بشكل مستمراملفردات واجلمل يف ز�دة  الطالب جيتهد  . ب

الطالب حىت يقدر ، ليصبحوا طالقة االستماع والكالمميارس الطالب دائًما ج. 

 .نطق الكلمات يف أي مكان وزمانعلى 

العربية ويقدرون على احملادثة مع الناطقني األصليني الكتب  الطالب فهميد. 

  (العرب) ابلفصيحة

 .بيئتهم يف  اللغة العربية بيئة إنشاء على الطالب سيسهله. 
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يومية الجنبية كلغتهم األ العربية التحدث ابللغة لطالبا يفضلو. 

 . ابلدروس املتعلقة ابللغة العربية واالستمتاع

 .حوهلم هم لآلخرين منيستطيع أن ينقل الطالب علومز. 

كتب ال قراءة و  القرآن قراءة ة يفلو سهذلك، أ�م سيجدون  ابإلضافة إىلح. 

 ۳٥العربية.

 احملّدثة تعلمالصعوابت يف  .٥

تعلم  ناك صعوابت يشعر هبا مجيع الطالب، خاصة يفهف، تعلم كل الشيء يف

فإن الطالب  ،وابلتايل إحدى اللغات االجنبية.   ، ألن اللغة العربيةاللغة العربية

 :يف التايل ايف احملادثة العربية كم الصعوابت نيواجهو 

 . املفردات قدرة الطالب على استيعاب عدم . أ

 ابللغة العربية وفهمهم الطالب  عدم اهتمام  . ب

 احملادثة وخاصة يف تعلمالعربية  اللغةاملهين يف درس فتقر املعلم يج. 

(النحو، الصرف،  فحسب م اللغة هو التعرف على قواعد اللغةيتوجه تعل إند. 

 علم البالغة وعلم املنطق).

                                                           
35 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:Humaniora, 2009), 

h. 118-119. 



٣٩ 
 

يسبب الطالب إال ميتلكون محاسة للرتمجة طريقة التعليم بواسطة الرتمجة، ه. 

 ۳٦ونطقهم صار فصيحا.

 السابقة األحباث ه.

البحث   يف باحثنيالمراجع من عدة  عدة يف هذا البحث، أخذ الباحث

 كالتايل: والتطوير

تطبيق  يف الحظاتمادة املك" Powtoon"الوسائل التعليمية "ميفيتا ساري بعنوان  )۱

يف متوسط  ميفيتا ساري، حصلت نتيجةالعلمي". بناء على احبث  علماملدخل الت

". Powtoonالوسائل التعليمية "بعد استخدام  %٩٠ نسبةلاب ترقية إجناز التعلم

املصممة  صالحية  الوسائل أن هناك صولة يف هذا البحث، ظهرتالنتائج احملو 

 ۳۷.�جحة هاتعترب اليت 

" Powtoon على أساس "  املتحركةالفيديو تطوير وسائل  أخدار بستيار بعنوان" )۲

 Labshool االبتدائيةاملدرسة لعلوم الطبيعية يف من الصف الثاين  يف مادة ا

                                                           
36 Fatma Noor Baity, Bimbingan Muhadatsah Di Islamic Boarding School Bina Umat 

Yogyakarta, (Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga, 2008), h. 13.  

37 Mafita Sari dan Suci Rohayati, Pengembangan Media Pembelajaran Powtoon 
Pengamatan dalam Implementasikan Pendekatan Saintifik Pembelajaran Dasar-Dasar Sebagai 
Bahan Perbankan, Jurnal Pendidikan Akuntansi, 2017, h.2. 



٤٠ 
 

Unnes . يف تعلم  الستخدامل ظهرت نتائج البحث، أن الوسائل املطورة الئقة

  ۳۸.فعالة يف التعلم احليوا�ت والنبااتت، واالستنتاج أن الوسائل معرفة أجزاء من

 Teaching Englis Through the Use of Cloud-Based " انبعنو  الكسندر �ين )۳

Animation Sotfware Powtoon " ية "ميالتعل الوسائل تستخدم ،يف هذا البحث 

powtoon" من النتائج املتحصل عليها أن . اإلجنليزية والر�ضيات اللغة ميلتعل

  ۳۹.�جحة ائلالوس أن تعتربجاذبيا وميكن  أكثر " powtoon "  ستخدامابم يتعلال

 Material Sevelopment to Raise بعنوان" يسن كاراميتأسريفيل غو�وان و  )٤

Awareness of Using Smart Boards Powtoon أن  ، " . من نتائج هذا البحث

. مياملعلمني يف عملية التعل ميكن أن تساعد" powtoon ية "ميالتعل الوسائل

 ٤۰�جحة جًدا.  الوسائل واالستنتاج أن هذه

 ومن األحباث السابقة،  ظهرت أن استخدام تطبيق"

powtoon"  دعم االستجابة اجليدة من الطالب، ولكن يف البحث التطوير  يف فعال

لتعليم اللغة العربية،    "powtoon تطبيق " أحد ما يتعلق بتطوير يبحثمل  السابق

                                                           
38 Bastiar Ismail Adkhar, Pengembangan Media Vidio Animasi Pembelajaran Berbasis 

powtoon pada kelas dua Mata pembelajaran Ilmu Pengehtahuan Alam di SD Labschool,  Skripsi 
Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Unes, Semarang, 2013, h.38. 

39Alexander Nanni, Teaching English Through The Use of Cloud-Based Animation 
software,Tesol Journal, Vol 2 No. 3, 2015, h.2. https://scholar.google.co.id/scholar.html (diakses 
18 Januari 2020). 

40 Serpil Gunaydin, a, Aysen karamete a, Meterial Development to Raise Awareness of 
Using Samart Boards Powtoon, Journal of Contemporaty Education University, Turkeyeuropean,  
Vol.15, No.1, 2016, h.38. https://scholar.google.co.id/scholar.html. (diakses 18 Januari 2020). 

https://scholar.google.co.id/scholar.html
https://scholar.google.co.id/scholar.html


٤١ 
 

له العديد من امليزات اجلذابة حبيث   "powtoon وحىت يرى الباحث أن تطبيق "

 للغة العربية.يف عملية تعلم ا يكون تطبيقه مناسب ومفيد
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