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 ّصملخّ 
ّملهاراتّالقراءةّالعربية6AdobeFlash CSّّّّعلىّأسساملتعددةّالتفاعليةّّالوسائلّّتطويرّّ

ّدارّالعلومّسوكوهارجّو  اإلسالميّةمدرسةّالثانويةّّيفّّ
ّحممدّسفيان

إال يستخدم الكتاب الدراسي او    مدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلوم سوكوهارجويف  إن تعليم اللغة  
  على أسس  املتعددة التفاعلية  الوسائل  بديلة أخرى ، خاصة    وسائل  ستخدم  يومل  النصوص العربية او اجملالت العربية  

6AdobeFlash CSّّمل. العربية  القراءة  قدر  هارات  على  للغاية  أتثري كبري  هلا  التعليم  يف  املستخدمة  الوسائل 
  دة تعداملتفاعلية  ال  للذلك ، طور الباحث وسائ  ن املستوى األمثل، خاصة يف املهارة القراءة. الطالب الذين هم اقل م 

يف  البحث  مشكلة    .م اللغة العربيةيهارات القراءة ملساعدة الطالب يف تعلمل  Adobe Flash CS6  اسس  على
6AdobeFlash CSّّاملتعددة التفاعلية على أساس  الوسائل  وفعالية  وصالحية  هذه الدراسة: كيف يتم تطوير  

 دار العلوم سوكوهارجو؟  اإلسالمية  ثانويةيف مدرسة ال  لطالب الصف العاشر   هارات القراءة العربيةمل
، وهي   خطوات 7مع   and GallBorg  البحثمنوذج   إبستخدام تطويرالو بحث ال هوهذا البحث 

اإلمكاانت واملشاكل ، ومجع البياانت ، وتصميم املنتج ، والتحقق من الصحة ، واملراجعة ، واالختبار ، واملراجعة.  
البياانت يف هذ  ةقيطر  المجع  والبعدي.    هي  بحثا  القبلي  االختبار  وبياانت  واملقابالت واالستبياانت  املالحظة 
 اختبار.  T  هو  يبعد الاالختبار القبلي و التحليل اإلحصائي املستخدم لتحليل بياانت  و 

،  6AdobeFlash CSّاملتعددة التفاعلية على أساس  الوسائل ( تطوير  1) ها هيحبثالبحث و  ةجينت
مبا يف ذلك عرض الصور والرسوم املتحركة والقوائم التفاعلية والنص املصور وأسئلة املمارسة واألجوبة ومتارين األسئلة  

( كانت  3٪ بفئة الئقة جًدا )92.4٪ ، من تقييم اإلعالم وخرباء املواد بنسبة  91.8و من خرباء املواد    (2.)املستقلة 
٪ يف فئة جمدية للغاية  91,8  ٪ واستجابة الطالب من جتربة اجملموعة الصغرية كانت96استجابة مدرس اللغة العربية  

  البياانت   قيمةية ،وميكن رؤية فعالية املنتج من متوسط  يف فئة جمدية للغا  91.5٪  والتجارب امليدانية حتصل على نسبة  
  تصل الت  التعلم نتائج اختالف على طالًبا  20 من  طالًبا 87 لـ النهائية البياانت قيمة ومتوسط 48 البالغة األولية

 . T = 2.168جدول  <  T0 = 58.9بار  اخت  حتليل  نتائج  مع  39  إىل
يمكن االستنتاج أن التطوير من حيث التصميم خيتلف ، من حيث املواد الكاملة ، ومن حيث  ذلك فل

فئة ممكنة للغاية ، كانت استجابة    92.4اللغة الت يسهل فهمها ، فإن جدوى فريق من خرباء اإلعالم واملواد بنسبة  
لية ، ُتظهر البياانت النهائية ونتائج اختبار  املعلم متحمسة للغاية واستجابة الطالب ممتعة للغاية ، ومن البياانت األو 

T   اللغة العربية م  ي، وهذا يدل على فعالية عالية يف حتسني نتائج تعل  39قيمة تقدم تبلغ . 
 
 

 . اللغة العربيةمهارات القراءة ،  ،  6AdobeFlash CSّاملتعددة التفاعلية ،  الوسائل  :  املفاتيحّّالكلماتّّ







 ه
 

 شعار

 

 بِٱۡسِم َربِ َك ٱلَِّذي َخَلقَ 
ۡ
َرأ َن ِمۡن َعَلٍق     ( 1)   ٱق ۡ نسََٰ  َوَربَُّك ٱۡۡلَۡكَرم     (٢)َخَلَق ٱۡۡلِ

ۡ
رَأ (     ٣)ٱق ۡ

َن َما ََلۡ يَ ۡعَلمۡ  ( 4)ٱلَِّذي َعلََّم بِٱۡلَقَلِم   نسََٰ    (5-1( ...)سورة العلق :  5)  َعلََّم ٱۡۡلِ

Artinya : 

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan 

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah 

4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam 

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya1 

 

 
1 TafsirWeb, “Surat Al-Alaq 1-5”, https://tafsirweb.com/37630-quran-surat-

al-alaq-ayat-1-5.html diakses pada 21 Desember 2020 pukul 19:06 WIB. 

https://tafsirweb.com/37630-quran-surat-al-alaq-ayat-1-5.html
https://tafsirweb.com/37630-quran-surat-al-alaq-ayat-1-5.html
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 اءدـــــــــــــــهإ
 :باحثلل  الرسالة هذه تقدم 
  ين ايدعو و   يشجعاين   لرمحة ا   انللذا كارلينا  احلبيبة  واألم  منصور هادي احلبيب األب .1

 .جناحي  على  ئمادا
  لنشاطة وا   حلماسةايقدماينان للذا دى اهل معاريف وسريجل  نيقرز ال خري العزيز  نا يأخ .2

 .ءلدعاوا
 .المبونج  حلكومية ا إلسالميةا نينتا إ  ينراد  جبامعة حملبوبنيا مالئي ز  .3

 



 
 

 ز
 

 لباحثا ترمجة 

 مثرةموليا   كالنو تتري  يف 1998   أبريل 5 قي التاريخ  ولد سفيان حممد اسم الباحث
 .أشقاء  لثالثة  األول  الطفل  هو  الباحث .وكارلينا منصور  هادي  زوجني  من  حب

 كال نتو ترييف     3 احلكومية  املدرسة اإلبتدائية يف االبتدائي التعليم يف  الباحث تعليم بدأ
 الثانوية  املدرسة  إل  اتبع مث ، راوا راجو  ملتوسطة نور اهلداية اسة  ر ملدا  يف  ملتوسطةا  ستهودرا . موليا
سوكوهارجو ر ملدا يف  العليا  العلوم  دار   2016 عام  يف  .  2016 عام  يف  وانتهى  سةالثانوية 
يف    اإلسالمية   المبونج انتان رادن  امعة جب تعليم الباحث واصل  اتعليم  و  الرتبية  كليةاحلكومية 
 .العربية  اللغة  تعليم قسم على

  المبونج مرابو مااترام   ،مكار جاي   قرية  يف  KKN الباحث  أجرى  ،  2019 عام  يف
 العلوم تطبيق  كيفية لتعلم (PPL) امليدانية املمارسة ممارسات أيًضا الباحث  ينفذ مث جلنوبية.ا

 .المبونج بندر  أنور اخلاصة  اخلاصة املدرسة مدرسة  يف الباحث ميتلكها اليت
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 تقدير و    شكر كلمة 

  عطى أ  قد  ليت ا   قوته و   ية اهلدوا  لنعمة ا  مجيع   على   هللا   ل إ  ابلشكر  لعاملني رب ا   هللا  حلمدا
  املتعددة   لوسائ   تطوير   لعلمية ا   لرسالة ا  لعلمية هذه ا  لرسالة ا  هذه  م متا إ  على  ر تقد  حىت   لباحث ا

اسس العربيةال  ملهارات   Adobe Flash CS6  على  الثانوية يف    قراءة    العلوم   دار  مدرسة 
  صحابه وأ   آلله  علىو   حممد  سّيدن   ، ملرسلنيوا  ءألنبيا ا  فشر أ  على   م لسالوا   ةلصالوا . سوكوهارجو

 لدين. ا م يو  ل إ  نإبحسا  تبعهم من و  مجعني أ
  اف ألطر ا  مجيع   من   اتملساعدا  كثري  على  لباحثا  حصل   لعلمية ا   لرسالة ا   هذه  يفكتابة و 

  ل إ  لشكرا  جزيل  لباحثا   ميّقدأن    ملناسبةا  فبهذه. خصوصا لعلمية ا   لرسالةا  هذه  فمشر  منو 
 : ألفاضيلا داتسا

 انتان   رادين   جامعة  كمدير  ادالجسرتيمكر،   حممد  احالج  الدكتور   ستاذاأل  السيد .1
 . ملبونج  لكومية حلا مية الساإل

  جبامعة   لتعليم وا  لرتبية ا   كلية   ةكعميد  ة،ملاجستري ا  ،ين د   نريفا   رةلدكتو ا   ذةألستا ا  ةالسيد .2
 .حلكوميةالمبونجا إلسالمية ا ن ينتاإ  1 ين راد

  ، لعربيةا   للغةا  تعليم  قسم  كرئيسة ةملاجستري ا  ، هجرية  ميأ   رةلدكتو ا  ذةألستا ا  ةالسيد .3
 .ذ ألستاوا

  ول ألا  فكاملشر   ،ملاجستري ا  ربشا  لدينا  شريف  رلدكتو ا   رفسو و بر   ذألستااالسيد .4
  يقدماين   انللذا  لثاين ا   فكاملشر   ملاجستريا  كسوما  جحيا  رغنتو ر و ـــــــــــــــلدكتا  ذ ألستاوا
 .لعلمية ا  لرسالةا هذه ر قد، متمت أ  حىت داتشا ر إلوا ت لتجيهاا

  معرفة و   علوما  عطوينأ  للذينا  لعربية ا  للغة ا  تعليم  قسم  يف  اتحملاضر وا  حملاضرينا  مجيع .5
 سة. رالدا  ةمد 4
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  العلوم  دار   مدرسة الثانوية يف   سني ر ملدا ء عضاوأ سيرالدا ملنهج ا نئب و   سةر ملدا ئيس ر  .6
 لعلمية ا لرسالة ا  هذه ممتا إ يف  ين و ساعد لذين ا سوكوهارجو

لعام   .7 العرب  األصدقاء  ،  2016مجيع  ساعدوين  بعضهم    الذين  وشجعوا  رافقوين 
 .البعض

أيمل الباحث أن   .مجيع األطراف اليت ساعدت وال ميكن كتابتها واحدة تلو األخرى .8
يستجيب هللا سبحانه وتعال جلميع طيبة وإخالص مجيع األطراف يف املساعدة على 

 .إكمال هذه األطروحة
  لباحث ا   فعر ف .  لعلمية ا  لرسالة ا  هذه   لتكميل  تحا االقرت وا  دات النتقاا  لباحثا  جىر 

  هذه   نتكو أن    عسى  اخري . وأاب لصو وا  ل لكماا   عن  بعيدو   ءاتخلطاوا  ن لنقصاا   من  حبثهكثري
 لعاملني. رب ا ي  مني آ .ني القارئنفس و  لنفسه  نفعة لعلمية ا  لرسالةا

 
 2021 رس ما 13بندر المبونج ، 

 الباحث 
 
 

        حممد سفيان
 1611020007رقم قيد : 



 ي
 

 حمتوايت البحث 
 أ .......................................................... املوضوع صفحة 
 ب ................................................................ ملخص 
 ج   ............................................................... املوافقة 

 د    ....................................................... صفحة املصادقة 
 ه   .................................................................. شعار
 و   ................................................................. إهداء 

 ز ........................................................... ترمجة الباحث
 ح ..................................................... كلمة شكر وتقدير 

 ي   ....................................................... حمتوايت البحث 
 م   ........................................................... قائمة الصور 
 ع   ......................................................... قائمة جداول 

 األول مقدمة   الباب
 1  ............................................ البحث  خلفية .1

 9 .............................................املشكلة  تعينيب.  
 10 ............................................. الكتلة  تركيز  . ج
 10  .......................................... البحث مشكلة .  د
 11 حث أهداف الب . ه
 11 ............................................ فوائد البحث  . و

 النظري   راإلطاالثاين   الباب
 14 ...................................... تطوير وسائل مفاهم   . أ
 20 ................................... وسائل التعليمية مفاهم  . ب
 26 ..................................... املتعددة وسائل مفاهم  . ج

 34 ............................. تفاعليه التعددة املوسائل مفاهم  . د
 6AdobeFlash CS ................................. 49مفاهم  .ه 



 ي
 

 60 .............................. مهارات القراءة العربية مفاهم   . و
 67 ....................................... السابقة الدراسات  . ي

 البحث   منهجالثالث   الباب
 69  .......................................... البحث  موضوع  أ. 

 69.....................  .................. التطوير  خطوات  ب.
 71 ............................ اإلمكاانت واملشاكل  .1
 71 ................................... مجع البياانت  .2
 72 ................................... تصميم املنتج  .3
 73 ....................... التحقق من صحة التصميم .4
 74 ................................ مراجعة التصميم .5
 74 ..................................... جتربة املنتج  .6
 75 ................................. مراجعات املنتج  .7

 75.....   ............................... البحث وزماهنا  قع مو  ج. 
 75………………… ......  ... وأغراض البحث  موضوع   د.
 76 ..................................... مجع البينات وحتليلها  . ه

 وحبثها  ة البحث ج يالرابع نت  الباب
 78. ............................................ نتيجة البحث أ. 

 109..  ........................................... البحث ب. 
 اإلختتام اخلامس   الباب

 117  .......................................... االستنتاجات أ. 
 118  ............................................... االقرتاحات ب. 

 املراجع 
 املالحق 



 
 

 م  

 

 قائمة الصور 
 صفحة 

 
 Borg and Gall     ..................................... 14منوذج 2.1  ةالصور 

 
 ADDIE ............................................. 17منوذج  2.2  ةالصور 

 
 18 ............................................ مناذج ديك وكاري2.3  ةالصور 

 
 ASSURE ............................................ 18منوذج 2.4  ةالصور 

 
 19 ........................................... منوذج حنفني وبيك 2.5  ةالصور 

 
 31 ..................................... الوسائط املتعددة اخلطية   2.6  ةالصور 

 
 6Adobe Flash CS ............................ 52صفحة البداية   72.  ةالصور 

 
 53 ..................... صفحة مستند جديد  6Adobe Flash CS  82.  ةالصور 

   
 6Adobe Flash CS .................... 54النافذة الرئيسية لربانمج  92.  ةالصور 

 
 6Adobe Flash CS ........................... 55وضع مصمم  102.  ةالصور 

 
 6Adobe Flash CS ................................. 56أدوات   2.11الصورة  



 
 

 ن  

 

 
 6Adobe Flash CS .............................. 57اتمي الين   2.12الصورة  

 
 6Adobe Flash CS ................................. 57مكتبة   2.13الصورة  

 
 70 ....   البحث والتطوير  مراحل استخدام أسلوب البحث والتطوير / 3.1الصورة  

 
  يعتمد االختالف بني وسائط الكتاب والوسائط التفاعلية   4.1الصورة  

6Adobe Flash CS 86 .................................... من حيث التصميم 
 

 يعتمد االختالف بني وسائط الكتاب والوسائط التفاعلية   4.2الصورة  
 6Adobe Flash CS  87 ...................................... من حيث املواد 

 
  يعتمد االختالف بني وسائط الكتاب والوسائط التفاعلية    4.3الصورة  

6Adobe Flash CS  96 ....................................... من حيث اللغة 
 

 الفرق بني املنتج األويل ونتائج مراجعة املدقق من حيث   4.4الصورة  
 96 ....................................................... وسائط )تصميم(  

 
 96 ................................... عرض احملادثة املنقح مسبًقا  4.5الصورة  

 
 96 ......................... متت قراءة عرض النص قبل املراجعة  4.6  الصورة

 
 97 ......................................... عرض احملادثة املنقح  4.7  الصورة



 
 

 س  

 

 
 97 ................................ عرض النص قراءة بعد املراجعة  4.8  الصورة

 
 98 ................................. عرض املفرودات قبل املراجعة  4.9  الصورة

 
 98 ................................ عرض املفرودات بعد املراجعة  4.10  الصورة

  



 
 

 ع  

 

 قائمة جداول 
 

نتائج االختبار اليومي لطالب الفصل العاشر ماجستري دار العلوم    1.1اجلدول 
 5 ............................................. فصل دراسي فردي  سوكوهارجو

 
 88 .................................... نتائج تقييم خبري اإلعالم    4.1اجلدول 

 
 91 ................................ النتائج املنقحة من خرباء املواد  4.2اجلدول 

 
 92 ...................................... نتيجة تقييم خبري املواد  4.3اجلدول 

 
 94 ................................. درجة نتائج تقييم خبري املواد   4.4اجلدول 

 
 100 .................................. حماكمات فئة صغرية  نتيجة  4.5 اجلدول 

 
 101 .......................... تفاصيل نتيجة الدرجة للفصل الكبري  4.6جلدول ا

 
 102 ......................... الطالب تفاصيل نتائج تقييم استجابة   4.7 اجلدول 

 

 



1 
 

 
 

 الباب األول 
 مقدمة 

  أ. خلفية البحث
 أو "   الوسط "   حرفيا   تعين واليت"   ميديوس "  وهي ، الالتينية من وسائل أتيت 

 اجلامع  الصورة  "وسائل"      وسائل  تسمى العربية  اللغة  ف ".   املقدمة "   أو"   الوسيط "
   "الوسط " كلمة  تعين  . الوسط أيًضا  الوسط  يعين  والذي   "الوسط" مرادف أي  ،   ـؤسيلةل

 الذي  أو  (الوسيلة ) "وسيط" ابسم أيًضا  إليها  يشار مث ومن  ،  جانبي  بي  تكون  أن نفسها
 التفاعالت  سواء ، والطالب  املعلمي  بي تفاعل عملية  هوتعليم  ال    1. اجلانبي كال يتوسط
 .2املباشرة وغري املباشرة

 أو الرسائل لنقل  استخدامها  ميكن  اليت  األشياء  كل  هي  التعليمية  وسائل  
 تدريس .3 ابلتعلم واهتمامهم الطالب انتباه حتفيز ميكنها حبيثتعليم  ال عملية ف املعلومات

.4 املعلمون يستخدمها اليت التدريس طرق استخدام دعم أي ، تعليمية كأدوات وسائل
 الصوتية وسائل هيتعليم وال  التدريس عملية  ف  املستخدمة تعليم  ال  وسائل  من  خمتلفة  أنواع

  .سادسا السمعية ووسائل املرئية  ووسائل 
 من املعروضة وسائل مكوانت من  العديد من  مزيج  هي  املتعددة وسائل  

 وسائل  تعريف يتم .(عرض  جهاز  أو  عرض  جهاز ) عرض وجهاز كمبيوتر  جهاز خالل

 
1 Munadi Yudhi, Media Pembelajaran (Sebuah Pendekatan Baru), (Jakarta: 

Gang Persada (GP) Press, 2013), h. 6. 
2  Affrida Zulfiana Susanti, "Jenis – Jenis Media Dalam Pembelajaran". 

Artikel Mahasiswa Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2016, h. 1. 
3 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2003), h. 10.  
4 S Nasution, Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar-Mengajar, 

(Jakarta: Bina Aksara 1990), h. 7. 
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 اليت التقدميية  العروض أو  املعلومات  لتقدمي ومتكاملة تفاعلية وسائل  أهنا  على املتعددة
 وسائل  تنسيق  حيتوي.5متحركة  رسوم أو  فيديو  أو  صوت أو صور أو  نص  على حتتوي 

 الدروس وهي ،  التنسيقات من  متنوعة  جمموعة على املتعددة  وسائللل التفاعلية التعليمية
 التنسيق هذا تصميم ت  .واأللعاب والتجارب  والتجارب واحملاكاة واملمارسة واحلفر 

 .التعلم عملية ف  الطالب  الحتياجات 
 كلمته  ف  شرح للا تعاىلي ، وسلم عليه  للا  صلى النب  إىل رسالة إيصال  ف 

 : 5- 4 اآلايت العلق سورة
ْنَساَن َما ََلْ يـَْعَلمْ 4الَِّذي َعلََّم اِبْلَقَلِم )  ( 5)  ( َعلََّم اْْلِ

"   " ( 5)يعرفه  ال  ما اْلنسان يعلم ،  ( 4)  الوالدة  خالل  من  ( الرجل) يعلم الذي ومعنها: 
  6( 5-1:  العلق  سورة)

 وهو ،  القلم صورة  ف الوسيط اآلية هذه ف  يكون  وسيطا يتطلب تعليم ال أن  اآلية تشرح
 .يعرفونه  ال  شيًئا البشر  تعليم وسائلل ميكن خالله من  ،  قلم

 تفسري ميكن .7اللغةتعليم   ف  تطويره  جيب شيء أو مهارة املهارة أو  مهارات  
 اآلراء توجيه يتم .دقة وأكثر أسهل صورة  ب  العمل على الشخص قدرة أهنا على املهارات

 4 هناك  ، العربية اللغة تعليم   ف  8. احلركية  األنشطة إىل أكرب صورة  ب املهارات هذه حول
 ومهروتو  ، الكالم وحمرم  ، االستيطان حمارم  :وهي  ، الطالب  يتقنها  أن جيب مهارات
 نشاط  يتلقى  حيث ،  التقبل  فئة ف  مهارةهي   مهارة القراءة .القروعة ومهروت  ،  الكتاب 

 
5 M Suyanto, Multimedia Alat Untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing, 

(Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2005), h. 21. 
6 https://tafsirweb.com/37630-quran-surat-al-alaq-ayat-1-5.html   
7 Anwar Abd. Rahman, ''Keterampilan Membaca Dan Teknik 

Pengembangannya Dalam Pembelajaran Bahasa Arab''. Diwan : Jurnal Bahasa Dan 

Sastra Arab, Vol. 3.2 2018, h. 4.  
8 Soemarjadi, Muzni Ramanto,  Wikdati Zahri, Pendidikan Keterampilan, 

(Jakarta: Depdikbud, 1991), h. 12. 

https://tafsirweb.com/37630-quran-surat-al-alaq-ayat-1-5.html
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 (. التشفري فك) املؤلف  من  رسالة القراءة 
 تعين  اليت القرؤااتن  - يقرؤو - القروع  الكلمة أصل من القروع  كلمة  وأتيت  

 تسجيل  عملية ) تشفري وفك تشفري عملية هي القراءة ، اللغوايت  حيث من .والقراءة القراءة
 يتضمن والذي املنطوقة  اللغة  مبعىن املكتوبة  الكلمات  ربط هو  التشفري فك  .(تشفري  وفك
 .9القارئ يفيد ما هو اللغة  هذه معىن .معىن  ذات أصوات إىل املكتوبة  اللغة  حتويل 

 والتقاط أصوات  إىل  املكتوبة الرموز  تغيري على القدرة هي القراءة مهارات 
 مهارات جوهر  يكمن .والصوتية املكتوبة  الرموز هذه إليها  ترمز اليت  املواقف مجيع معىن 

 العديد إىل  وصل إذا القراءة  جيًدا يفهم القارئ  أن القول ميكن  .الثاين اجلانب ف القراءة
 العربية  النصوص  قراءة على  قادرة القراءة  ( 1 هي  املؤشرات هذه  .املوجودة املؤشرات  من 
 ترمجة على  قادرة (3 ، صحيح صورة ب  القراءة فهم على قادرة (2 ،  الصحيحة  القراءة مع

 كتابتها  إعادة  على  والقدرة كلمة لكل  القراءة  وضع  معرفة( 4 و ،  صحيح  صورة  ب  القراءة 
 ابلطبع  املرء قدرة فإن ، املؤشرات هذه أحد استيفاء يتم َل إذا  10. اخلاصة لغته ابستخدام

  .مثالية  ليست القراءة  مهارات على
املدرسة   أدىل هبا ابحثون ف  اليت  املالحظات  نتائج  العلوم    الثانويةبناًء على  دار 

الكتاب ، وخاصة  وسائل  اللغة العربية ف الفصل العاشر يستخدم  تعليم  سوكوهارجو ، فإن  
تعد    ، للباحث  القراءة. وفًقا  الوسائل  ف مهارات  مثالية ف  ،  تعليم  الكتاب وسيلة غري 

خاصة ف مهارات القراءة ف هذا الوقت ، ألهنا جتعل الطالب يشعرون ابمللل بسرعة وجتعل  
الكتاب ، من بي أمور أخرى ، هي  وسائل  الطالب أقل نشاطًا. بعض أوجه القصور ف  

حيث التصميم ، وهي أقل جاذبية ، وأقل ملونة ، وقلة الصور اليت توضح املادة ، من  من  

 
9 Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, 

(Bandung: Angkasa Bandung, 2008), h. 7. 
10 Syaiful Mustofa, Startegi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: 

UIN-Maliki Press, 2011), h. 162. 
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حيث اللغة ، الكتب هبا لغة قياسية للغاية ويصعب على الطالب فهمها. من حيث املواد  
الكتاب أقل تواصاًل حبيث جيد الطالب صعوبة ف فهمها. ف حي أن هناك  وسائل  ، تعترب  

احملتملة هناك مثل أجهزة العرض وخمتربات الكمبيوتر صوت نشط  سائل  الو أنواًعا خمتلفة من  
التفاعلي. ولتعزيز بياانت املالحظة ، أجرى الباحث  تعليم وواي فاي ميكن استخدامه ف ال

اللغة العربية  تعليم  املستخدمة ف  الوسائل  مقابلة مع أحد مدرسي اللغة العربية ، مفادها أن  
املتعددة  الوسائل  الكتاب وَل تستخدم  وسائل  ما زالت تستخدم  ، وخاصة مهارات القراءة ،  

األقل. من املستوى األمثل ، وخاصة مهارات  تعليم  التفاعلية حبيث تؤثر على خمرجات ال
 القراءة. 

دار العلوم    الثانويةاستناًدا إىل املالحظات واملقابالت اليت أجريت مع طالب مدرسة  
ال  اْلعالم  لوسائل  ، كان  ف  سوكوهارجو  املعلمون  يستخدمها  ف  تعليم  يت  العربية  اللغة 

 مهارات القراءة أتثري على قدرات الطالب األقل من األمثل ، بناًء على اجلدول التايل: 
دار العلوم   ف الفصل عاشر ف مدرسة الثانوية ة نتائج االختبار اليومي  1.1 اجلدول 

 فصل دراسي األوىل  سوكوهارجو
 مقدار  
 طالب 

 رقم مؤشر  قليل  معتدل  متوسط 

قادرة على قراءة اجلمل البسيطة   12 5 3 طالًبا  20
 بطالقة 

1 

 14 4 2 طالًبا  20
قادرة على القراءة ابلتنغيم  

 الصحيح 
2 
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 16 2 2 طالًبا  20
قادرة على القراءة مع النطق  

 السليم
3 

 4 قادرة على القراءة بصوت عال  13 4 3 طالًبا  20

 16 3 1 طالًبا   20
قادر على فهم حمتوايت اجلمل  

 البسيطة 
5 

 مقدار  71 18 11 

 جمموع الطالب  14 4 2 طالًبا   20

 معلومة :   
   48-24=     قليل 

   72 - 49=  معتدل
   96-73متوسط = 

كان عدد الطالب الذين ت تصنيفهم على أهنم حصلوا على درجات    بناًء على اجلدول ،
  4طالب ، والطالب الذين ت تصنيفهم على أهنم ذوو درجات متوسطة كان    2عالية هو  

طالًبا.    20طالًبا من إمجايل    14، والطالب الذين حصلوا على درجات منخفضة كان  
استخدام   أتثري  أن  يثبت  قدرة  وسائل  وهذا  القراءة ، حيث  الكتاب على  الطالب على 

٪ حصلوا على درجات متوسطة  20٪ من الطالب على درجات منخفضة ، و  70حصل  
 ٪ حصلوا على درجات عالية. 10، و 
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دار العلوم ، اليت لديها واي    الثانويةانطالقا من اْلمكاانت املوجودة ف املدرسة  
تعليم  وجهاز عرض وصوت نشط وخمترب كمبيوتر وشاشة. جيب استخدام هذا ف ال  فاي

لتحسي قدرات الطالب ، وخاصة مهارات القراءة. مع الشاشة وجهاز العرض والصوت  
نص مصور ونص    صورة  التفاعلية ف  الوسائل  النشط ، جيب أن تكون قادرة على عرض  

جاذب أكثر  بتصميم  الصوت  جانب  إىل  ونص  مثل  متحرك  وتفاعلية  املتعددة  الوسائل  ية 
 .6Adobe Flash CSالتفاعلية القائمة على 

الوسائل  تعليمية تفاعلية قائمة على  وسائل  أحد اجلهود املبذولة هو تصميم وإنشاء  
وتصميمها من أجل زايدة إتقان   جيد  صورة  املتعددة. ت التخطيط لنجاح وسائل اْلعالم ب 

الباحثون تصميم   يعتزم  الطالب.  القراءة لدى  الوسائل  مهارات  تفاعلية ف  تعليم  متعددة 
هو برانمج تطبيق ت توفريه    6Adobe Flash CS    ،6Adobe Flash CSابستخدام برانمج  

تعليم  الوسائل    11. خصيًصا لصنع الرسوم املتحركة والصور النقطية اليت هتم الطالب واملعلمي
قادرة على إنتاج الصور والصوت والفيديو والنصوص    Adobe Flashالتفاعلية ابستخدام  

اللغة العربية ، وكذلك وجود أسئلة التقييم لفهم أفضل للمواد املقدمة. ابْلضافة إىل   اللغوية 
أيًضا قادرة على تسهيل املعلمي ف تقدمي املواد  الوسائل  ذلك ، من املتوقع أن تكون هذه  

لل للطالب استخدامها  يتمكن  الوسائل  املستقل. مع هذه  تعليم  وميكن  املأمول أن  ، من 
الفعال يعين أنه جيب على  تعليم  جيد وفعال ، ألن ال  صورة  للغة العربية بالطالب من فهم ا

  12. الطالب أن يروا ويسمعوا ويشعروا وخيتربوا 

 
11 Sri wahyuni, ''Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia 

Interaktif Adobe Flash Cs6 Untuk Keterampilan Membaca Bahasa Prancis Peserta 

Didik Kelas X Sma Negeri 1 Depok''.(Skripsi Program Sarjana Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2018), h. 2. 
12 Munir, Multimedia Konsep Dan Aplikasi Dalam Pendidikan, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 110 . 
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بعنوان "تطوير   الباحث حبثًا  أعاله ، أجرى  الوصف  التعليمية  الوسائل  بناًء على 
ملهارات قراءة اللغة.الطالب    6Adobe Flash CSاملتعددة  الوسائل  التفاعلية القائمة على  

 العرب من الفصل العاشر املدرسة العليا دار العلوم سوكوهارجو ". 
 ة املشكل   تعيني . ب

  :التايل النحو على  تاملشكال حتديد يتم  ،  اخللفية  هذه على بناءً 
حبيث يكون هلا أتثري على  تعليم  ليس ابلضبط وسائل املستخدمة ف عملية ال .1

  .فعالةليست تعليم عملية ال
 .العربية  واجملالت والنصوص   الكتب تستخدم   تزال ال  املستخدمة التعلمية  وسائل  .2
 ة املشكل حتديد . ج

 تركيز يقتصر  ، أعاله  تاملشكال  وحتديد وصفها  ت  اليت  اخللفية  إىل  استناًدا 
 إىل  املستندة  التفاعلية  التعليمية  وسائل منتجات  جدوى واختبار تطوير على  ةاملشكل
 ف  العاشر  للصف القراءة  ملهارات Adobe Flash CS6 ابستخدام املتعددة وسائل 
 .اْلسالمية   سوكوهارجودار العلوم  الثانوية  مدرسة 

 
 البحث  ة مشكل . د

 جوهر ابعتبارها ة املشكل صياغة ميكن ، أعاله املذكورة ةاملشكل  حمدودية على  بناءً 
  :وهي  ،  البحث 

 ملهارات  Adobe Flash CS6 أساس على التفاعلية  املتعددة وسائل  تطوير يتم كيف . أ
  ؟املدرسة الثانوية دار العلوم اْلسالمية ف الفصل العاشر   ف  العربية  القراءة 

   Adobe Flash CS6 إىل املستندة التفاعلية املتعددة وسائل وفاعلية استجابة هي ما . ب
 العلوم اْلسالمية  الصف العاشر؟ ف املدرسة الثانوية دار  العربية القراءة ملهارات
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  6Adobe Flashاملتعددة التفاعلية على أساس  وسائل  كيف تكون استجابة وفعالية ال . ج

CS    مدرسة ف  العربية  ابللغة  العاشر  للصف  القراءة  العلوم    الثانويةملهارات  دار 
 سوكوهارجو؟ 
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  البحث أهداف  .ه
  :يلي كما هي املنفذة والتطوير البحث أهداف

 ملهارات   Adobe Flash CS6أساس   على القائمة التفاعلية املتعددة وسائل طور .1
 حيث من ، وسائل تصميم حيث من  الثانوية  املدرسة ف  10 للصف العربية القراءة
 .املعروضة  املواد وقواعد هتجئة 

  Adobe Flash CS6على  املستندة التفاعلية  املتعددة وسائل  وفعالية  استجابة  معرفة .2
 املدرسة الثانوية دار العلوم اْلسالمية ف الفصل العاشر.  ف العربية القراءة ملهارات

  Adobe Flash CS6املتعددة التفاعلية على أساس  وسائل  معرفة استجابة وفعالية ال .3
 دار العلوم سوكوهارجو.   الثانويةملهارات القراءة للصف العاشر ابللغة العربية ف مدرسة  

 البحث  فوائد  .و
 النظرية  الفوائد ومها  ، األقل على قسمي إىل البحث  هذا فوائد  تقسيم  ميكن

 .والعملية 
  النظرية  الفوائد .1

 جمال  ف خاصة  ، الرتبوي  البحث لتطوير فوائد البحث هذا يوفر أن  املتوقع من
 .العربية التعليمية املواد تطوير ف  املعرفة  وزايدة (R&D) والتطوير  البحث 

  العملية الفوائد .2
 عدة ف ويساهم مفيًدا البحث هذا يكون أن املتوقع من ، العملية الناحية من

  :وهي ،  أطراف
  مدرس . أ

 املنتجة  املتعددة وسائل  على  قائمة تفاعلية  تعليمية وسائل  وجود استخدام  ميكن
 .العاشر الصف  ف العربية  القراءة مهاراتتعليم  خصوصا   الدراسة  هذه ف
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  متعلمي . ب
 اْلبداعيتعليم ال حول  خربة للبحث  كمواضيع الطالب يكتسب أن املتوقع من

 ف  واْلبداع  واحلماس  لالهتمام للطالب  لالهتمام  إاثرة أكثر  يكون  حبيث  واملمتع
  .مستقل  صورة  بتعليم  ال  أو الدراسي الفصل ف  سواء  ،  العربية  اللغة  قراءة تعليم 

  مدرسة  . ت
 وخاصة التحتية  والبنية  املرافق  دعم على قادرة وسائل هذه تكون  أن  املتوقع  ومن 

 .التعليم جودة حتسي من تتمكن  حىت الكمبيوتر أجهزة
  مؤلف  . ث

 واملهارات البصرية  وإضافة  عليها  احلصول  ت اليت  النظرايت  تطبيق  على  قادرة
 ملهارات املتعددة وسائل على القائمة التفاعلية التعليمية وسائل تطوير  كيفية حول

  Adobe Flash CS6. تطبيق  ابستخدام الثانوي العاشر  الصف  ف  العربية  القراءة 
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 الثان  الباب
 النظري   اإلطار

 وسائل ال تطوير مفاهم . أ

 وسائل ال طويرالت  تعريف  .1
   Research and (يُعرف البحث والتطوير ابسم البحث والتطوير   

(Develoment      ،معي منتج  ْلنتاج  املستخدمة  البحث  طرق  هي  والتطوير  البحث 
إن أحباث التنمية ليست جمرد حبث ينتج منتجات يتم اختبارها ف    1. واختبار فعالية املنتج 

البحث والتطوير هو عملية أو خطوات لتطوير املنتجات أو  ومع ذلك، فإن   .هذا اجملال
 .ميكن تربير املنتجات اليت ت تطويرها  .حتسي املنتجات املوجودة

هو عملية تستخدم لتطوير املنتجات   غال و  بورغإن فهم البحث والتطوير وفًقا لـ  
منوذج تطوير  يتم إجراء البحث والتطوير نفسه بناًء على   .التعليمية والتحقق من صحتها

قائم على الصناعة ، ُتستخدم نتائجه لتصميم املنتجات واْلجراءات ، واليت جُترى بعد ذلك  
منهجي اختبارات ميدانية يتم تقييمها وتنقيتها لتلب معايري معينة للفعالية واجلودة    صورة  ب

 2. واملعايري 
دراسة منهجية لتصميم  على أنه    سيليس وريتشيلـيتم تعريف البحث والتطوير وفًقا  

ال  ونتائج  والعمليات  الربامج  وتقييم  االتساق  تعليم  وتطوير  معايري  تستوف  أن  جيب  اليت 
املنتجات اليت يتم إنتاجها ف البحث والتطوير تتعلق أكثر ابلتصاميم أو   3. والفعالية داخلًيا 

، على سبيل    مناذج تصميم وتصميم مواد تعليمية   صورة  التصميمات ، وميكن أن تكون ف  
 .وسائل التعلمية املثال 

 
1 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2017), h. 407. 
2 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan, 

(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013),  h. 222. 
3 Ibid., h.  223. 
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 إىل يهدف حبث هو التطوير حبث أن استنتاج ميكن ، أعاله الشرح إىل استناًدا  
 وتقييمه امليدان ف  املنتج اختبار يتم  مث  ،  احلالية املنتجات حتسي أو  جديد  منتج تطوير

 .اجلودة  عايل  منتًجا  ليصبح وحتسينه

 طوير الت أنواع مناذج   .2
 .مع تطور املعرفة ، يقوم العديد من اخلرباء بصياغة مناذج التطوير اخلاصة هبم 

 :اليت تستخدم غالًبا ف البحثتعليم فيما يلي بعض تصميمات مناذج ال 
 Borg and Gall   تطوير  منوذج  . أ

(  1:خطوات ف تطوير البحث على النحو التايل 10، هناك   غال  و بورغ  وفًقا ل
(  4تطوير األشكال األولية للمنتجات ؛   (3التخطيط ؛  (  2؛    البحث ومجع املعلومات

مراجعة   (7االختبار امليداين الرئيسي ؛  (  6مراجعة املنتج ؛   (  5االختبار امليداين األويل ؛
 (  10مراجعة املنتج النهائي ؛   ( 9االختبارات امليدانية التشغيلية ؛   (8املنتجات التشغيلية ؛  

 .صور  صورة ف   غال  و بورغ  النماذج التالية هي   .4النشر والتنفيذ

 
 5غال  و  بورغ منوذج  1.1 الصورة 

 ADDIE تطوير  منوذج  . ب

 
4 Emzir, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif , (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2012), h 27. 
5 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2017), h. 298. 
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التعليمية وفًقا لروبرت ماريب أو املعروف ابسم منوذج   وسائل منوذج حبث تطوير ال
 (2 .التحليل  (1 :خطوات لتطوير البحث على النحو التايل 5هناك   .ADDIEتطوير 

  صورة  ف     ADDIEمنوذج التطوير التايل    .6التقييم (5التنفيذ ؛   (4التنمية ؛   (3التصميم ؛  
 .صور

 
 7ADDIEمنوذج  1.2 الصورة 

 Dick dan Carrey تطوير  منوذج  . ت
 .والتدريبتعليم  مصممي ال هذا النموذج هو النموذج األكثر استخداًما من قبل  

إجراء التحليل   (2)؛  تعليم حتديد أهداف ال (1) :اخلطوات ف هذا النموذج هي كما يلي
تعليم  صياغة األهداف ؛ ال  (4)؛  تعليم  حتليل خصائص الطالب وسياقات ال (3)التعليمي ؛  
 (7)،  تعليم  تطوير اسرتاتيجيات ال  (6)تطوير أدوات أو أدوات التقييم ،   (5)اخلاص ،  

؛   التعليمية  املواد  واختيار  التكوينية  (8)تطوير  التقييمات  وتطوير  مراجعة   (9) .تصميم 
النماذج التالية هي ديك    .8تصميم وتطوير التقييمات التلخيصية (10)؛  تعليم  برانمج ال

  .صور   صورة وكاري ف  

 
  200 .ح ،.السابق المرجع  6
7 Adelina Hasyim, Metode Penelitian Dan Pengembangan Di Sekolah, 

(Yogyakarta: Media Akademi, 2016),  h. 71. 
8 Ketut Pudjawan I Made Tegeh، I Nyoman Jampel، Model Research 

Development Model ، (Yogyakarta: Graha Science، 2014) ، p. 78-81.  
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 9كاري   ديك منوذج  1.3  الصورة 

 الضمان  تطوير  منوذج  . ث
تعليم  والتكنولوجيا ف إنشاء عملية ال  وسائلالنموذج إىل استخدام اليهدف هذا  

النموذج  .املطلوبة هذا  ف  هبا  القيام  اليت جيب  اخلطوات  يلي  حتليل شخصية  (  1:  فيما 
املتعلم)الطالب   ال(  2،  حتليل  أهداف  الدولة)تعليم  حتديد  اختيار وسائل  (  3(،  أهداف 
ال التعليمية  تعليم  وطرق  واملواد)واملواد  ووسائل  األساليب  املواد   ( 4؛  ( اختيار  استخدام 
 ( تتطلب مشاركة املتعلمي)تعليم  إشراك الطالب ف أنشطة ال  (5؛ (استخدام املواد )التعليمية  

  صورة التالية ف   ASSUREمناذج   10. ( تقييم ومراجعة)تعليم  تقييم ومراجعة برانمج ال  ( 6؛  
 .صور

 
9 Ibid. 
10  Adelina Hasyim, Metode Penelitian Dan Pengembangan Di Sekolah, 

(Yogyakarta: Media Akademi, 2016),  h. 65 – 66. 
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 11منوذج الضمان   2.4 الصورة 

 وبيك  حنافي  تطوير  منوذج  . ج
 مرتبطة  مرحلة  كل  ألن  .أنيق  ولكنه بسيط  منوذج هو في وبيك  احن تطوير  منوذج 

 وسائل صورة   على منتجات إنشاء إىل النموذج هذا يهدف . واملراجعة التقييم أبنشطة 
 هذا ف .خمتلطة  أو حاسوبية  أو مرئية أو مسعية أو مطبوعة سواء .خمتلفة  أبشكالتعليم  

 اتباع  12. والتنفيذ والتطوير والتصميم  املتطلبات حتليل وهي ،  مراحل ثالث  هناك ، النموذج
 .صور صورة   ف وبيك  حنافي  منوذج 

 
 13في وبيكامنوذج حن   2.4     الصورة

 
11 Ibid. h. 1. 
12 Ibid. h. 74 
13 Ibid. h.75. 
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 مجيع  املطور حيدد  املرحلة  هذه  ف  ،  االحتياجات حتليل  هي  األوىل املرحلة 
 ملارتن وفقا  .إنشاؤها ت اليتتعليم  ال وسائلب املدعومة  املشارك قدرات  تطوير ف االحتياجات

 مشاكل حتليل (1 :وهي  ، احلالة هذه ف حتليل وآخرون ، تيعيه به  استشهدوا وآخرون ،
 .اهلدف حتليل  (3 ؛ ( اجلمهور حتليل ) الطالب  حتليل  (2 ؛ (التعليمية  ةاملشكل  حتليل)تعليم  ال
 .14التعليمي اْلعداد  حتليل 4 (و

املرحلة الثانية هي التصميم ف هذه املرحلة ، حيدد املطور ويوثق أفضل القواعد  
من صنع وسائل الغرض  تركيز    .15لتحقيق  أن  تيغه وآخرون  أوضح   ، ذلك  على  عالوة 

  16. تهااليت تتم مواجهتعليم  فجوة ال / ة  صورة  التطوير ف هذه املرحلة كان حماولة للتحقيق ف م
، حىت يتمكن الربانمج التعليمي  تعليم الغرض من هذه املرحلة هو توضيح تصميم برانمج ال

 17. كما هو متوقع تعليم  من حتقيق أهداف ال
ويشمل هذا النشاط التنموي أنشطة   املرحلة الثالثة هي مرحلة التطوير والتنفيذ ،

بعد تطويره ، يتم تقييم املنتج للحصول على   .دمج وتطوير وإنشاء برامج تعليمية جديدة
 حنافني تتم مراحل التقييم واملراجعة لنموذج    18. منتج يناسب احتياجاتك وميكن تنفيذه 

مبراحبيك  و  النموذج  هذا  ف  الثالث  املراحل  ترتبط  حبيث   ، مرحلة  التقييم  ف كل  ل 
 19. واملراجعة 

 Borgبناًء على منوذج التطوير الذي ت وصفه ، اختار الباحث منوذج التطوير  
and Gall    خطوات. وفًقا للباحثي ، فإن منوذج التطوير اخلاص بـ    7معBorg and 

 
14Ketut Pudjawan I Made Tegeh ، I Nyoman Jampel، Model Research 

Development Model ، (Yogyakarta: Graha Science، 2014) ، h. 2 
 ، (2016 ، اإلعالم أكاديمية :يوجياكارتا) ، المدارس  في والتطوير البحث مناهج ، هسيم أديلينا 15

 .76 .ص
16 Ketut Pudjawan I Made Tegeh، I Nyoman Jampel، Model Research 

Development Model ، (Yogyakarta: Graha Science، 2014) ، p. 2. 
17 Ibid.  
18 Ibid. h.2. 
19 Ibid.  
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Gall    يكون أكثر تفصيالً ف كل خطوة حبيث يسهل البحث. َل يتخذ الباحثون منوذج
 خطوات بسبب قيود الوقت والتكلفة.  10التطوير هذا بـ  

 ية تعلم وسائل مفاهم  . ب
 ية وسائل التعلم تعريف  .1

   حرفياً  تعين واليت"    ميديوس "    وهي ، الالتينية من"  ميداي "   كلمة أتيت
 الصورة  "   وسائل"    وسائل  تسمى  العربية  اللغة  ف ".  املقدمة "   أو"  الوسيط"   أو "   الوسط"

     كلمة  تعين "الوسط"      أيًضا يعين  والذي  "  الوسط" مرادف  أي ، وسيلة""لـ  اجلامع
 (  الوسيلة )وسيط   ابسم أيًضا إليها يشار مث ومن ، جانبي بي تكون أن نفسها     "الوسط"
 االتصاالت  تكنولوجيا  مجعية قبل  من أخرى  قيود  وضع ت  20. اجلانبي  كال يتوسط الذي أو

 اليت  والوحدات النماذج مجيع مثل وسائلال على قيوًدا توفر اليت  (AECT) التعليمية
 و  Kustandi ف وإيل جريالخ قال .املعلومات أو الرسائل ْلصدار  األشخاص  يستخدمها 
Sutjipto    أو  مادية أو  بشرية تكون  وسائل  فإن ، العريضة اخلطوط ف  فهمه  ت إذا أنه 

 .املواقف أو  املهارات أو  املعرفة  على  احلصول  على قادرين  الطالب  جتعل  أو  حالة تبين  أحدااثً 
 رأي مع هذا يتماشى.21 وسائل  أيضا هي املدرسية والبيئة املدرسية  والكتب املعلمون
 املتلقي إىل  املرسل  من الرسائل  لتوجيه  استخدامه  ميكن  شيء  أي  هي  وسائل  أبن  سعدان 

 بطريقة  الطالب  واهتمامات واهتمامات  واهتمامات ومشاعر أفكار  حتفيز  من  يتمكنوا حىت
 .22التعلم عملية حتدث

 وتعملتعليم  وال  التدريس  عملية  ف  تساعد أن  ميكن  أداة  هي  ية التعلم وسائل 
 أفضل  صورة  ب تعليم  ال أهداف حتقيق ميكنها حبيث ، املنقولة الرسالة  معىن توضيح  على

 
20 Munadi Yudhi، Learning Media (A New Approach)، (Jakarta: Gang 

Persada (GP) Press، 2013) ، p. 6 
21 Cecep Kustandi and Bambang Sutjipto، Manual and Digital Learning 

Media، (Jakarta: Ghalia Indonesia، 2013) ، p. 7-8. 
22 Arief S Sadiman and et al، Education Media Understanding، Develop، 

and ستفادةاال  h. 6 ،(PT Raja Grafindo Persada، 2006 :جاكرتا) به، 
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 وتوجيهها  الرسائل  نقل ميكنه  شيء كل أهنا  على التعليمية وسائلال  مندي يعّرف    23. ومثايل
 تنفيذ  من  املتلقي يتمكن عندما  مواتية تعليمية  بيئة  خللق وذلك  خمططة  بطريقة  املصادر  من

 24. وفعالية بكفاءةتعليم ال عملية 
 وسيلة  هيتعليم  ال  وسائل  أن  االستنتاج ميكن ،  أعاله الفهم  إىل  استناًدا 

 ميكنهم الذين  ( الطالب) الرسالة  مستلم  إىل ( املعلم) الرسالة  مرسل  من  الرسائل  لتوصيل
 ألهداف وفًقا وكفاءة وفعالية  لالهتمام إاثرة أكثر  تكون أن  على تعليم  ال  عملية  مساعدة

 بسهولة  وميكنها  أفضل صورة  ب تعليم  ال  على الطالبتعليم  ال وسائل تساعد .املتوقعةتعليم  ال
 .املواد  تقدمي 

 وسائل التعلمية  أنواع  .2
   Kustandi   حسب التكنولوجية التطورات أساس على  وسائل التعلمية تصنيف

 25: التايل  النحو على  Sutjiptoو
 الطباعة  تكنولوجيا نتائج وسائل  (1

 واملواد الكتب  مثل ، املواد نقل  أو ْلنتاج طريقة  هي  الطباعة تكنولوجيا 
 امليكانيكية الطباعة  عمليات  خالل  من رئيسي  صورة  ب ،  الثابتة  البصرية 

 واستخدام تطوير  أساس  هي  واملرئية  املطبوعة املواد  .الفوتوغراف  التصوير  أو
 نسخ صورة   ف  مواد  التكنولوجيا  هذه تنتج  .األخرى التعليمية  املواد  معظم 

 .مطبوعة 
 البصرية  السمعية للتكنولوجيا وسائل نتائج  (2

 
23 Cecep Kustandi and Bambang Sutjipto، Manual and Digital Learning 

Media، (Jakarta: Ghalia Indonesia، 2013) ، h. 8 
24 Munadi Yudhi، Learning Media (A New Approach)، (Jakarta: Gang 

Persada (GP) Press، 2013) ، h. 7 
25 Cecep Kustandi and Bambang Sutjipto، Manual and Digital Learning 

Media، (Jakarta: Ghalia Indonesia، 2013) ، p. 29-31. 
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 اآلالت ابستخدام املواد  تسليم أو إنتاج  كيفية البصرية السمعية التكنولوجيا
 .واملرئية  الصوتية الرسائل لتقدمي  واْللكرتونية  امليكانيكية 

 الكمبيوتر  على  القائمة  التكنولوجيا إىل املستندة  وسائلال (3
 املواد توصيل أو ْلنتاج طريقة هي احلاسوب على القائمة التكنولوجيا
 .الدقيقة املعاجلات على  تعتمد مصادر ابستخدام

 الكمبيوتر  وتكنولوجيا الطباعة  نتائج  بي اجلمع (4
 استخدام بي  جتمع  اليت  املواد  وتسليم  ْلنتاج طريقة  هي  اجملمعة  التكنولوجيا 

 .الكمبيوتر  فيها  يتحكم اليت  وسائلال أشكال من  العديد
(  1إىل: )تعليم  املستخدمة ف الوسائل  استناًدا إىل مصادر أخرى ، ميكن تقسيم ال

(  5( أشياء أو البيئة ، )4( رسومات مادية ، )3( طباشري وسبورة ، )2مطبوعة ، )وسائل  
( أجهزة عرض  6صوتية ، )وسائل  (  5( ( مناذج ومناذج ثالثية األبعاد ، )4صور اثبتة ، )

( مشغالت أفالم وفيديو ، و  8( أجهزة عرض شرائح وأجهزة عرض شريط أفالم ، )7، )
 26متعددة. وسائل ( 9)

ت نفسه ، وفًقا لرودي بريتز ، بناًء على العناصر الصوتية واملرئية واحلركية  وف الوق 
( الصوت ،  2املطبوعة ، )وسائل  ( ال1أنواع ، مبا ف ذلك: )  8إىل  وسائل  ، يتم تقسيم ال

املرئية املتنقلة و  وسائل  ( ال5املرئية الصامتة و )وسائل  ( ال4( الصوت شبه املتحرك ، )3)
وسائل  ( ال 8املرئية واملسموعة املتحركة و )وسائل ( ال7ية شبه املتحركة و )املرئوسائل ( ال 6)

 27املرئية واملسموعة الصامتة. 

 
26  Onasanya, ‘Selection and Utilization of Instructional Media for 

Vol nal of Studies in Education,Effective. Practice Teaching’, Institute Jour .  2  

(2004).  h . . 128 . 
27  Rudy Bretz, A Taxonomy of Communication Media. Education 

Tecnology  1971. h. 20 . 
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ف هذه تعليم  ال وسائل  أعاله ، فإن تطوير  تعليم  ال وسائل  ابلنظر إىل تصنيفات  
املختلفة  وسائل  املتعددة عبارة عن مزيج من ال وسائل  املتعددة. الوسائل  الدراسة يشري إىل ال

مثل النصوص والصور والصوت والرسوم املتحركة والفيديو وغريها بطريقة متكاملة وآتزرية  
من خالل أجهزة الكمبيوتر أو األجهزة اْللكرتونية األخرى لتحقيق أهداف معينة. ميكن  

املتعددة حيث ميكن للمستخدم فقط التحكم ف تشغيل الربانمج على سبيل  وسائل  تقدمي ال
ا التقدميي  املثال  التنقل الشائع هلذا العرض  للمتابعة. يتضمن  لتوقف والتشغيل مرة أخرى 

ال أمثلة  بعض  تتضمن  مؤقت.  وإيقاف  وإيقاف  تشغيل  املقدمة  وسائل  اخلطي:  املتعددة 
وسائل  خطًيا: مقاطع الفيديو واألفالم والعروض التوضيحية / الربامج التعليمية. عرض آخر لل

مستخدمي التفاعل والتحكم ف ترتيب املواد حبيث ميكن أن تتفرع  املتعددة هو أنه ميكن لل
 28ف كل مكان. 

 الوسائل املتعددة  مفاهم  ج.  
 تعريف الوسائل املتعددة .1

الوسائل املتعددة ببساطة على أنه أكثر من وسيط واحد. ميكن    يتم تعريف تعريف 
أن تكون الوسائل املتعددة مزجًيا من النص والرسومات والرسوم املتحركة والصوت والصور.  
ومع ذلك ، ف هذا القسم ، يؤكد اجلمع واجلمع بي نوعي أو أكثر من الوسائل على  

  29ة للجمع العام هلذه الوسائط. التحكم ف الكمبيوتر ابعتباره القوة الدافع 

متعدد له معاٍن كثرية أو خمتلفة  .  mediaو    multi  أتيت الوسائل املتعددة من كلمة
، بينما أتيت كلمة الوسائل من كلمة "وسيط" اليت تُعرَّف على أهنا وسيط أو شيء يستخدم  

أهنا مزيج /    ْليصال ونقل ومحل شيء ما. حبيث يتم تفسري الوسائل املتعددة عموًما على

 
28  Herman Dwi Surjono, MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 

INTERAKTIF Konsep Dan Pengembangan (Yogyakarta: UNY Press: 2018). h  . 2 . 
29  .Ibid., h 180 . 
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جمموعة من أنواع خمتلفة من الوسائط. إىل جانب تطور الوقت والتقدم التكنولوجي ، يتطور  
استخدام الوسائل املتعددة ف احلياة اليومية أيًضا ، على سبيل املثال التطبيقات على اهلواتف  

ال الصراف اآليل وغريها  الفيديو واملواقع اْللكرتونية وأجهزة  كثري. يضيف  الذكية وألعاب 
 30اجلمع بي الوسائل وظيفة واكتمال الستخدام حواس اْلنسان. 

مزيج   ابستخدام  رقمي  حمتوى  لتقدمي  املستخدم  الربانمج  فإن   ، منري  وحبسب 
وفًقا لساجنااي ، تعد  31متكامل من النصوص واملسموعة واملرئية يسمى الوسائل املتعددة. 

ن الوسائل املختلفة ف تنسيق نصوص ورسومات  اً من أشكال مزيج مصورة  الوسائل املتعددة  
وصور )متجه أو صورة نقطية( والصوت / الصوت والرسوم املتحركة والفيديو واليت ميكن  

الوسائل املتعددة    Gayeskiاستخدامها كوسيلة لتحفيز تدريب املهارات والكفاءات . يعّرف  
لكمبيوتر واليت هلا دور ف بناء  على أهنا جمموعة من الوسائل وأنظمة االتصال القائمة على ا

نصوص ورسومات وصوت وفيديو وما إىل    صورة  وختزين وتسليم واستقبال املعلومات ف  
الوسائل املتعددة على أهنا توحيد اثني أو أكثر    Oblingerذلك. وف الوقت نفسه ، يعرف  

االتصال مثل النص والرسومات والرسوم املتحركة والصوت والفيديو مع خصائص  وسائل  من  
تفاعل الكمبيوتر ْلنتاج عرض تقدميي جذاب. يعّرف منري وحليمة ابديوز زمان الوسائل  

 32املتعددة على أهنا تكامل بي النصوص اْلعالمية املختلفة والصور ، 

 
30  .Ibid., h 71 . 
31  Munir, M. Pengembangan media pembelajaran interaktif kompetensi 

dasar register berbasis inkuiri terbimbing . (2014) Diambil pada tanggal  24   desember 

2020 7302/8926dari https://journal.uny.ac.id/jptk/article/view/  
32  :Munir, Multimedia Konsep Dan Aplikasi Dalam Pendidikan, (Bandung 

2012Alfabeta, )  3h. .  
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الوسائل املتعددة أداة لنقل املعلومات    استناًدا إىل التعريفات املذكورة أعاله ، تعين 
من املصدر إىل املستلم ابستخدام جمموعة من الوسائل املختلفة مثل النص أو الصوت /  

 الصوت أو الفيديو أو الرسوم املتحركة ، وقد متت برجمتها ف وحدة واحدة موحدة. 

 مكون الوسائل املتعددة  .2
( رسومات  2( نص ، )1ملنري: )   تشمل عناصر أو مكوانت الوسائل املتعددة وفًقا 

( تفاعل. النص عبارة  7( صوت ، )6( رسوم متحركة ، )5( فيديو ، ) 4( صور ، )3، )
عن أحرف يتم دجمها لتكوين كلمات أو مجل تعمل على املساعدة ف تقدمي املعلومات من  
ونوعها   احلروف  حجم  هي  مراعاهتا  جيب  اليت  املهمة  األشياء  الكتايب.  االتصال  خالل 
وأسلوهبا. إذا كان النص يعمل على االتصال الكتايب ، فيمكن أن تساعد الرسومات ف  

ب  املعلومات  للرسومات حجم    صورة  تقدمي  يكون  ما  عادًة   ، الصور  على عكس  مرئي. 
 33بياانت أصغر وتكون البياانت مشوهة. 

الصورة هي أيضا وسيلة لنقل املعلومات بصراي. ميكن تقسيم الصور إىل قسمي  
أو الصور    ، الثابتة الصور  الصور  أمثلة  املتحركة. من  الثابتة والصور  الثابتة /  الصور  ومها 

الشيء الذي جيب  .  gifالرقمية أو امللصقات أو اللوحات. مثال على صورة متحركة هو  
 مراعاته من الصورة هو احلجم والدقة. 

يديو لوصف  الفيديو عبارة عن حركة بصرية متعددة الوسائط. ميكن استخدام الف
نشاط أو نقل معلومات أخرى مبزيج من النص والصور والصوت / الصوت. بينما يشار  

 إىل الرسوم املتحركة على أهنا مزيج من النص والرسومات والصوت ف نشاط احلركة. 
  صورة الوسائل الصوتية أو القائمة على الصوت هي أنواع خمتلفة من األصوات ف  

التفاعل عملية    رقمي يعين   ، نفسه  الوقت  الصوتية. وف  واملؤثرات  واملوسيقى  السرد  مثل 

 
33Idib,. h. 18-19 . 
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االتصال بي املستخدمي وبرامج الكمبيوتر. تعد ميزات احملاكاة واملالحة والتدريب أمثلة  
على تطبيق اجلوانب التفاعلية ف الوسائل املتعددة. ميكن تسمية التطبيقات القائمة على  

 دة ابلوسائل املتعددة التفاعلية إذا ت منح املستخدم التحكم ف التطبيق. الوسائل املتعد

 أنواع الوسائل املتعددة  .3
بناًء على كيفية استخدام الوسائل املتعددة ، ميكن تقسيم الوسائل املتعددة إىل  

متعددة تفاعلية. يُطلق على الوسائل املتعددة اخلطية اسم  وسائل  متعددة خطية و وسائل  
ألنه يتم عرض املعلومات بطريقة مستمرة أو متسلسلة. بعض برامج الوسائل املتعددة  خطي  

هناية   ونقطة  بداية  نقطة  هناك  ابلتسلسل.  وقراءهتا  املعلومات  لعرض  ومصممة  خطية 
 للمعلومات املنقولة. 

 

 الوسائل املتعددة اخلطية  2.6 الصورة  
الغرض من الوسائل املتعددة اخلطية هو عرض املعلومات فقط وعادة ال توجد  
استجابة ومشاركة نشطة فيها )ابلضغط على زر أو ملس الشاشة( ألن املستلم مييل إىل أن  
يكون أكثر سلبية ف استقبال املعلومات املرسلة. مثال على الوسائل املتعددة اخلطية هو  

بواسطة املعلم ف الفصل حيث يتم إعداد العرض   PowerPointعرض تقدميي ابستخدام  
 التقدميي وتنظيمه والتحكم فيه من قبل املعلم. 

التفاعلية على تفاعل املستخدم مع   وف الوقت نفسه ، تؤكد الوسائل املتعددة 
اليت   املعلومات  ف  للتحكم  اخلاصة  بسلطته  املستخدم  يتمتع  املتعددة.  الوسائل  برامج 

املتعددة  سيتعلمها وحتديد الوسائل  ف  املعلومات  على  احلصول  عملية  على عكس   ، ها 
اخلطية اليت جيب فرزها من البداية وفًقا لكيفية صنع املعلومات. ميكن للمستخدمي االختيار  
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تعتمد   املتعددة.  الوسائل  برانمج  األزرار ف  أو  القائمة  التدفق ابلضغط على خيارات  أو 
 على اختيار املستخدم. نتيجة املعلومات املراد عرضها 

 34، فإن تصنيف الوسائل املتعددة هو كما يلي:  أنيتاة وفًقا لسمالدينو ف  
 جمموعات الوسائل املتعددة  . أ

جمموعات الوسائل املتعددة هي جمموعة من األجهزة أو الربامج اليت تضيف  
الوس جمموعات  أمثلة  من  الكمبيوتر.  ألجهزة  املتعددة  الوسائل  إمكانيات  إىل  ائل  قيمة 

أو بطاقات الصوت أو مكربات    DVDاملتعددة مشغالت األقراص املضغوطة أو أقراص  
 الصوت. 

 الوسائل التشعبية  . ب
تتكون برامج الوسائل التشعبية عادًة من العديد من الصفحات حيث تتكون  

من كائنات   رسوم  وسائل  كل صفحة  أو  فيديو  أو  أو صوت  أو صور  )نص  متعددة 
متحركة( مرتبطة أبشياء أو صفحات أخرى. الوسائل التشعبية هي أيًضا مرادف للتنقل  

القائمة على الوسائل التشعبية ألول  عرب االرتباطات التشعبية. ظهرت املفاهيم واألنظمة  
. هناك شيئان مهمان جيب مراعاهتما ف  1970و    1965مرة واسُتخدمت ف عامي  

برامج الوسائل املتعددة ، ومها أنه جيب أن يكون هلا أهداف وأسباب واضحة ، وجيب  
 تصميمها بناًء على الوظائف املطلوبة. 

 وسائل اعالم تفاعلية  . ت
التفاعلية عادًة إىل املنتجات أو الربامج القائمة على الكمبيوتر واليت  تشري الوسائل  

ميكنها االستجابة ْلجراءات املستخدم وعرض احملتوى / املعلومات من خالل الوسائل  

 
34   Dewi, Anita Oktariana, Pengembangan Game Edukasi Sebagai Media

 Pembelajaran Seni Musik Pada Siswa SMP. (S1 thesis, Universitas Negeri

 .Yogyakarta. 2016.h. .25) 
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النصية أو الصور املتحركة أو غري املنقولة أو الصوت / الصوت أو الرسوم املتحركة أو  
 الفيديو. 

 الواقع االفرتاضي  . ث
االفرتاضي هو وسيط مصمم ملنح املستخدمي إحساًسا مثل التجربة املباشرة    الواقع

 أو التواجد الفعلي ف مكان / بيئة حقيقية عند استخدام الربانمج االفرتاضي فعلًيا. 
 نظام خبري  . ج

النظام اخلبري هو جزء من الذكاء االصطناعي أو الذكاء االصطناعي. األنظمة  
خدم قاعدة بياانت حتتوي على معرفة أو معلومات عالية  اخلبرية هي برامج كمبيوتر تست

 ت. املشكالاملستوى ُتستخدم لتقدمي املشورة واختاذ القرارات وحل 
تعليمية  وسائل  بعض األمثلة على أنواع الوسائل املتعددة املذكورة أعاله هي بدائل لتطوير  

يتعي عليهم متابعة   مبتكرة وحديثة حبيث ميكنها جذب انتباه الطالب. على الرغم من أنه
التطورات التكنولوجية احلالية وحماولة أن يكونوا مبتكرين قدر اْلمكان ، إال أن استخدام  
الوسائل حيتاج أيًضا إىل تعديله وفًقا ملستوى التعليم وقدرة املستخدمي ، ف هذه احلالة ،  

ث إىل نوع الوسائل  الطالب. بناًء على نوع الوسائل املتعددة اليت ت ذكرها ، يشري الباح
 املتعددة التفاعلية. 

 تفاعليه التعددة املوسائل  . د
 فهم الوسائل املتعددة التفاعلية  .1

فإن الوسائل املتعددة التفاعلية هي مزيج    ف منري ،  Elsom-Cookوفًقا لـ  
من قنوات االتصال املختلفة ف جتربة تواصل منسقة حيث ال يوجد ترمجة متكاملة للغة عرب  
عناصر   من  للعديد  تكامل  أهنا  على  التفاعلية  املتعددة  الوسائل  تعريف  ميكن  القنوات. 

كة وما إىل ذلك( ف وحدة  الوسائل )الصوت والفيديو والرسومات والنصوص والرسوم املتحر 
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عناصر   أحد  يوفره  أن  ميكن  مما  أكثر  النهائيي  للمستخدمي  فوائد  تنتج  وتكافل  آتزرية 
 35فردي.  صورة الوسائل ب

يعّرف فيليبس ف كتابه منري الوسائل املتعددة التفاعلية أبهنا عبارة تصف املوجة  
يتميز مكون الوسائل  اجلديدة لربامج الكمبيوتر ، خاصة تلك املتعلقة بقسم امل علومات. 

 36املتعددة هذا بوجود نصوص وصور وصوت ورسوم متحركة وفيديو. 
الوسائل املتعددة عبارة عن مزيج من الوسائل املتعددة )تنسيقات امللفات( ف  

نصوص وصور )متجهات أو صور نقطية( ورسومات وصوت ورسوم متحركة وفيديو    صورة  
جتميعها ف ملفات رقمية )حموسبة( ، ُتستخدم لنقل رسائل    وتفاعل وما إىل ذلك ، واليت ت

للجمهور. وف الوقت نفسه ، يرتبط الفهم التفاعلي ابالتصال ثنائي االجتاه أو أكثر من  
مكوانت االتصال. مكون االتصال ف الوسائل املتعددة التفاعلية )القائمة على الكمبيوتر(  

البشر )كمستخدمي / مستخ دمي املنتج( وأجهزة الكمبيوتر )الربامج /  هو العالقة بي 
قرص مضغوط(. وابلتايل ،   صورة التطبيقات / املنتجات ف تنسيق ملف معي ، عادة ف  

من املتوقع أن يكون للمنتج / القرص املضغوط / التطبيق عالقة ثنائية االجتاه / متبادلة بي  
( يشارك املستخدم  1ئل املتعددة: ) الربانمج / التطبيق ومستخدميه. يشمل التفاعل ف الوسا 

( يهدف تطبيق املعلومات التفاعلية إىل  2)املستخدم( ف التفاعل مع برانمج التطبيق ؛ )
السماح للمستخدمي ابحلصول على املعلومات اليت يريدوهنا فقط دون احلاجة إىل "التهام"  

 كل شيء. 
املتعددة   الوسائل  فإن   ، التفاعلية  والوسائل  املتعددة  الوسائل  فهم  على  بناًء 
التفاعلية هي شاشة وسائل متعددة صممها املصممون حبيث يؤدي مظهرها وظيفة إعالم  
الرسائل ولديه تفاعل مع مستخدميها. استخدام الوسائل املتعددة هو إىل حد كبري لوسائل  

 
35  :Munir, Multimedia Konsep Dan Aplikasi Dalam Pendidikan, (Bandung 

2012Alfabeta, )  129h. .  
36 .,Ibid  
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واأللعاب   التعليمية  /  اْلعالم  واْلعالن  والرايضية  والتجارية  والعسكرية  والطبية  واألفالم 
الرتويج ، وغريها. إذا كان لدى املستخدم املرونة ف التحكم ف الوسائل املتعددة ، فهذا  

 يسمى الوسائل املتعددة التفاعلية. 

 مؤشر الوسائل املتعددة التفاعلية  .2
، جيب على  تعليم إنه لتحديد جودة وسائل ال Arsyad ف  Walker Hessقال 

 املرء االنتباه إىل املؤشرات التالية. 
د(   )1 التوازن.  املصاحل. ج(  ؛ ب(  الدقة  أ(  ذلك:  ف  مبا   ، واألهداف  املواد  جودة 

 االكتمال. ه( اجلاذبية. و( املعقولية. ز( املالءمة لوضع املستخدم. 
وتقدمي املساعدة التعليمية ؛ ب(  عليم  ت ما يلي: أ( توفري فرص التعليم  تشمل جودة ال )2

جودة الدافع. ج( املرونة التعليمية. د( روابط مع برامج تعليمية أخرى ؛ هـ( جودة  
 االختبارات وتقييماهتا ، و( ميكن أن يكون هلا أتثري على املستخدمي. 

اجلودة التقنية ، مبا ف ذلك: أ( الوضوح ؛ ب( سهولة استخدام الوسائل ؛ ج( جودة   )3
 37دارة الربانمج و( جودة التوثيق. إ

لـ   ال،    Sunarto Soenaryoوفًقا  التقييم ف تطوير وسائل  تعليم  تتكون مكوانت 
( مكون  4( مكون مراقبة التقدم ، )3( مكون التعليمات ، )2( مكون العرض ، )1من: )

 38( التغذية الراجعة / مكون التغذية الراجعة. 6التقييم ، املكون املتفرع ، و )
تعليم  مؤشرات مكوانت العرض اليت جيب مراعاهتا هي الرسائل املوجودة ف وسائل ال

ونصوص وصوت / صوت ورسوم متحركة وفيديو.    صور  صورة  واليت ميكن أن تكون ف  

 
37  ,Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada  

2003 ,(175h. .  
38  Sunaryo Sunarto. Pembelajaran berbasis komputer. (2005).Diakses dari 

  http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/131568300, pada tanggal 25 Desember 2020

WIB 29:07pukul .  

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/131568300
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جيب أن يتناسب املظهر واأللوان مع احتياجات الطالب ، وجيب أن تكون العناوين واألوامر  
واضحة وليست صعبة الفهم. ابْلضافة إىل ذلك ، جيب أن يكون حجم احلروف والصور  

 والرسومات سهل الفهم. 
مكون املؤشر من التعليمات اليت جيب أخذها ف االعتبار هو تعليمات استخدام  

فردي    صورة  الربانمج اليت جيب أن تكون واضحة حبيث ميكن استخدامها من قبل الطالب ب
 أو مستقل. ابْلضافة إىل ذلك ، هناك حاجة إىل ميزة املساعدة. 

ستها ، وكيفية نقل النتائج ف  يتعلق مكون مراقبة التقدم ابملوضوعات اليت سيتم درا
هناية الدرس. بينما يتكون مكون التقييم من تقييم فهم الطالب للمادة من خالل األسئلة  

التدريبات على حد سواء االختيار من متعدد ، أو ملء ، أو من الصحيح إىل اخلطأ ،    / 
 وهناك توثيق للقيم حبيث ميكن تتبع تقدم التعلم. 

فر املواد البديلة اليت جيب على الطالب أخذها بعد االنتهاء  يتعلق مكون التفرع بتوا
من املادة. ميكن أن يكون هذا النموذج آلًيا أو يدواًي. بينما ف مكون املالحظات ، جيب  
تقدمي املالحظات / املالحظات ف أقرب وقت ممكن بعد أن يعطي الطالب إجابة. ميكن  

ومدح وحتذيرات وتصحيحات ومعلومات    تعليقات  صورة  أن يكون تنسيق التعليقات ف  
 وأكثر إاثرة لالهتمام إذا كانت مصحوبة برسوم توضيحية وأصوات وصور. تعليم  عن تقدم ال

(  1كشف واهونو عن ثالثة جوانب ف تقييم معايري الوسائل التعليمية ، وهي: )
ئي. وف  ( جوانب االتصال املر 3، )تعليم  ( جوانب تصميم ال 2جوانب هندسة الربجميات ، )

أجزاء ، وهي:    10معايري تقييم الربامج إىل  Nielsen  (1990  )الوقت نفسه ، يقسم  
( حتكم املستخدم وحرية  3( توافق النظام / الربانمج مع العاَل احلقيقي ، )2( الرؤية ، )1)

( املرونة  7( االعرتاف ، )6( منع األخطاء ، )5( االتساق و املعايري ، )4اختاذ القرارات ، )
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( مساعدة املستخدمي على  9( التصميم البسيط واجلمايل ، )8لكفاءة ف االستخدام ، )وا
 39( املساعدة و توثيق. 10التعرف على األخطاء وتشخيصها واسرتدادها ، و )

يرى ثورن أيًضا ف منري أن الوسائل التفاعلية اليت يتم تطويرها جيب أن تفي بستة  
 40معايري تقييم ، وهي: 

يم األول هو سهولة التنقل. جيب تصميم القرص املضغوط التفاعلي أبكرب  معيار التقي  )1
قدر ممكن من البساطة حىت يتمكن املتعلمون من تعلمه دون امتالك معرفة معقدة  

 ابلوسائط. 
 املعيار الثاين هو حمتوى اْلدراك. مبعىن أن هناك حمتوى واضًحا للمعرفة.  )2
مات ، والذي يستخدم لتقييم احملتوى  املعيار الثالث هو وجود عرض تقدميي للمعلو  )3

 وبرانمج القرص املضغوط التفاعلي نفسه. 
الرابع هو تكامل وسائل اْلعالم ، حيث جيب أن تدمج وسائل اْلعالم   )4 املعيار 

 جوانب املعرفة واملهارات. 
ابل )5 االهتمام  فين ومجايل. جلذب  اخلامس  للربانمج  تعليم  املعيار  يكون  أن  ، جيب 

 مظهر جذاب. 
معيار التقييم األخري هو الوظيفة العامة ، مبعىن آخر ، جيب أن يوفر الربانمج الذي   )6

 الذي يرغب فيه املشاركون ف التعلم. تعليم يتم تطويره ال

من بعض آراء اخلرباء حول مؤشرات الوسائل املتعددة ، ميكن مالحظة أن الوسائل  
جوانب ، وهي: جوانب التعلم، وجوانب    ميكن رؤيتها من ثالثة تعليم  املتعددة التفاعلية ف ال

 
39  Wahono, Romi Satria. Aspek dan Kriteria Penilaian Media 

dari). Diakses 2006Pembelajaran. ( 

-diame-penilaian-kriteria-/aspekdan21/06/2006http://romisatriawahono.net/

embelajaran/ padap  12  Desember  2020   ,WIB 26:07pukul .  
40  :Munir, Multimedia Konsep Dan Aplikasi Dalam Pendidikan, (Bandung  

2012Alfabeta, )  220-219h.  .  
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، فإن استخدام الوسائل  تعليم  احملتوى / املواد ، واجلوانب اْلعالمية. فيما يتعلق جبوانب ال 
وال  التدريس  عملية  جيعل  املختلفة  التفاعلية  لالهتمام.  تعليم  املتعددة  ومثرية  وفعالة  عملية 

املتعددة التفاعلية ، واملوضوع الذي  تصبح جوانب احملتوى / املواد اليت تستخدم الوسائل  
مرئي ، مسعي ، مسعي بصري أسهل وأكثر وضوًحا    صورة  حيتوي على حمتوى مادي متثيلي ف  

املعلومات   توصيل  عملية  تسهل  أن  املستخدمة  الوسائل  جلوانب  ميكن  الطالب.  لفهم 
للطالب. اجلوانب الرئيسية اليت تتكون منها الوسائل املتعددة التفاعلية هي ف هذه اجلوانب  

 البعض. الثالثة اليت تصبح وحدة واحدة ال ميكن فصلها لدعم بعضها 

 أنواع مناذج الوسائل املتعددة التفاعلية  .3

التفاعلية القائمة على الوسائل املتعددة على تنقل  تعليم  جيب أن حتتوي وسائل ال 
تعليم  بسيط يسهل على املستخدمي ، سواء املعلمي أو الطالب. حيتوي منوذج وسائل ال

وهي دروس ، ومترين وممارسة    التفاعلية للوسائل املتعددة على جمموعة متنوعة من النماذج ، 
، وحماكاة ، وجتارب وجتارب ، وألعاب. ت تصميم هذا التنسيق وفًقا الحتياجات الطالب  

 ف عملية التعلم. 
ف   املتعددة  للوسائل  التعليمي  العرض  تنسيق  تصنيف  إىل    Daryantoميكن 

 مخس جمموعات على النحو التايل: 

 الدورة التعليمية   . أ
منوذج التقدمي هذا عبارة عن تعليم متعدد الوسائل يتم ف تسليم املواد ف برانمج  
تعليمي. يتم تنفيذ هذا العرض التعليمي من قبل مدرس أو مدرس. حيتوي تنسيق العرض  
هذا على نصوص وصور سواء اثبتة أو متحركة ورسومات. حيتوي هذا التنسيق على العديد  

أي عندما يقرأ املستخدم املفاهيم ويفسرها ويستوعبها. بعد  من األسئلة أو التخصيصات ،  
إرسال السؤال ، سريى املستفىت املستفىت عندما تكون استجابة املستخدم خاطئة ، مث جيب  
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على املستخدم تكرار فهم املفهوم ككل أو ف أجزاء معينة فقط. ف هناية هذا التنسيق ،  
 خدم للمفهوم أو املادة املقدمة. سيكون هناك اختبار لقياس مستوى فهم املست

 احفر و تدرب  . ب
الكفاءة ف   لديهم  يكون  املستخدمي حبيث  تدريب  إىل  النموذج  هذا  يهدف 
إحدى املهارات أو تعزيز إتقان املفهوم. هذا التنسيق مصحوب أيًضا أبسئلة وعادة ما يتم  

عشوائي. كما ت جتهيز كل سؤال ابْلجابة الصحيحة كاملة مع شرح ، لذلك    صورة  عرضه ب
أي املستخدم  يتمكن  أن  املأمول  ميكن  من   ، التنسيق  هذا  معي. ف  مفهوم  فهم  من  ًضا 

للمستخدم أيًضا رؤية الدرجة أو الدرجات اليت حصل عليها ، كمؤشر ف اْلجابة على  
 األسئلة املطروحة. 

 حماكاة  . ج
حياول هذا النموذج أن يشبه العمليات اليت حتدث ف العاَل احلقيقي. ف األساس  

ات املرتبطة ابملخاطر. على  صورة  بتجربة واقعية للم  ، حياول هذا التنسيق تزويد املستخدمي
 سبيل املثال ، عند حماكاة تشغيل طائرة ، يواجه املستخدم طائرة على وشك االهنيار. 

 التجربة أو التجربة  . د
أكرب ، ولكن هذا التنسيق يستهدف    صورة  يشبه هذا النموذج تنسيق احملاكاة ب 

املثال األنشطة ف خمترب اللغة. يوفر هذا التنسيق    أكرب األشياء التجريبية ، على سبيل  صورة  ب
املواد واألدوات للمستخدم. ميكن للمستخدم القيام ابألنشطة التجريبية والتجريبية مث ميكن  
للمستخدم تطوير التجارب والتجارب اليت قام هبا. من املتوقع أن تكون النتيجة النهائية  

 أو ظاهرة معينة.   هلذا التنسيق أن املستخدم ميكنه شرح مفهوم

 لعبة  .ه
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ال املقدم يشري إىل عملية  النموذج  يزال هذا  أن تكون هناك  تعليم  ال  أمل  على 
ابلفعل. يستخدم  تعليم  عملية اللعب أثناء التعلم. لذلك ، يبدو أن املستخدم يلعب ولكنه ي

القائم على الوسائل املتعددة  تعليم  هذا التنسيق جمموعة متنوعة من الوسائل املعروفة ابسم ال
، وميكن إجراء هذا التنسيق ابستخدام أنواع خمتلفة من الربامج القادرة على معاجلة النصوص  
والصور والصوت والفيديو. تستخدم هذه الدراسة تنسيق وسائل متعددة يتم استخدامه ف  

، سيحصل الطالب    جمموعة من الربامج التعليمية والتمارين. ف الربانمج التعليمي  صورة  
درسها   اليت  املواد  لفهم  قياس  واملمارسة كأداة  املطلوب  ابملوضوع  يتعلق  فيما  شرح  على 

 41الطالب. 
استناًدا إىل مناذج الوسائل املتعددة التفاعلية املختلفة ، يشري الباحثون إىل منوذج  

Drill and Pactice    ،  منوذج التمرين  ألن هذا النموذج مناسب جًدا ملهارات القراءة. يقوم
واملعاهدة بتدريب املستخدمي حبيث يكون لديهم الكفاءة ف إحدى املهارات أو تعزيز  
إتقان أحد املفاهيم ، وخاصة مهارات القراءة. هذا التنسيق مصحوب أيًضا أبسئلة وعادة  

عشوائي. كما ت جتهيز كل سؤال إبجابة صحيحة كاملة مع شرح ،    صورة  ما يتم عرضه ب
 املأمول أن يتمكن املستخدم أيًضا من فهم نص القراءة ف مهارات القراءة. لذلك من 

 مزااي الوسائل املتعددة التفاعلية  .4

الكمبيوتر   أجهزة  من  املختلفة  الوسائل  من  مزيج  التفاعلية هي  املتعددة  الوسائل 
فإن الوسائل املتعددة التفاعلية    ،   Hofstetterوالفيديو والصوت والصور والنص. وفًقا لـ  

املتحركة   والصور  والصوت  والرسومات  النصوص  لدمج  الكمبيوتر  أجهزة  استخدام  هي 

 
41  Daryanto, Media Pembelajaran: Perannya Sangat Penting Dalam  

145), h. 2013Mencapai Tujuan Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, .  
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)الفيديو والرسوم املتحركة( ف وحدة واحدة مع الروابط واألدوات الصحيحة حبيث ميكن  
 42ملستخدمي الوسائل املتعددة التنقل والتفاعل واْلبداع والتواصل. 

 ما يلي: تعليم مزااي استخدام الوسائل املتعددة التفاعلية ف التشمل 
 أكثر إبداًعا وتفاعلية. تعليم نظام ال  (1
 سُيطلب من املعلمي دائًما أن يكونوا مبدعي ومبتكرين ف إجياد اخرتاقات تعليمية.  (2
قادرة على اجلمع بي النص أو الصور أو الصوت أو املوسيقى أو الصور املتحركة   (3

الفيديو ف وحدة واحدة تدعم بعضها البعض من أجل حتقيق أهداف    أو مقاطع
 التعلم. 

تعليم  لتحقيق أهداف التعليم  زايدة الدافعية لدى الطالب أثناء عملية التدريس وال (4
 املرجوة. 

قادرة على تصور املواد اليت كان من الصعب شرحها فقط من خالل التفسريات   (5
 التقليدية أو الدعائم. 

 43يكونوا أكثر استقاللية ف اكتساب املعرفة. تدريب الطالب ل (6
 

 وأوضح منادي أن هناك مخس مزااي للوسائل املتعددة التفاعلية وهي كالتايل: 
ب  )1 الطالب  قبل  من  استخدامها  ، حبيث ميكن  دعوة    صورة  تفاعلية  يتم   ، فردي 

 الطالب للمشاركة مسعًيا وبصراًي وحركًيا حبيث يسهل فهم املعلومات. 
فردي يعين أنه ميكن أن يستوعب الطالب الذين    صورة  إن توفري مناخ من املودة ب )2

مستقل ، وال ينسون أبًدا ويشعرون    صورة  يتباطأون ف تلقي الدروس ألهنم جيرون ب 
 ابمللل والتحلي ابلصرب ف تنفيذ التعليمات حسب الرغبة 

 
42  Hofstetter. Dalam Mohammad Suyanto: Multimedia Alat untuk 

Meningkatkan Keunggulan Bersaing. (Yogyakarta: ANDI . .2001). h 65   
43  :Munir, Multimedia Konsep Dan Aplikasi Dalam Pendidikan (Bandung 

Alfabeta, 2012),  h . . 132 . 
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 ألنه ميكن أن يلب احتياجات الطالب. تعليم زايدة دافع ال )3
 الطالب. تعليم دمي مالحظات فورية حول نتائج تق )4
 44الذايت. تعليم التحكم ف االستخدام مرتوك متاًما للمستخدم حيث متت برجمته لل )5
 Adobe Flash CS6مفاهم  .ه

هو برانمج رسوم متحركة قائم على متجه ْلنشاء     Flash  أن     Madcomsشرح  
جمموعة متنوعة من الرسوم املتحركة مثل الرسوم املتحركة املتحركة والويب واألفالم والعروض  
التقدميية وملفات تعريف الشركة والبطاقات اْللكرتونية واأللعاب مع نتائج امللفات اخلفيفة  

 45. ىل وقت طويل حبيث ميكن الوصول إليه بسهولة دون احلاجة إ
Adobe    ، هو مورد برامج حيتوي على فالش من البائع السابقMacromedia. 

ت شراء   2005، وف عام   Macromediaبرانجًما اتبًعا لشركة     Flashسابًقا ، كان برانمج  
Macromedia   بواسطةAdobe Flash 8   وت تطويره الحًقا إىل ،Adobe Flash CS3. 

دعم   على  قادرًا  إىل كونه  هذا   Flash Player 11.4و   AIR   3,4ابْلضافة  فإن   ،
ألجهزة   التطبيقات  تطوير  تعزز  أن  ميكن  ميزات  على  أيًضا  حيتوي  و     iOS  اْلصدار 

Android .46  
Adobe Flash CS6   هو برانمج تطبيق كمبيوتر ميكن استخدامه كوسيلة تعليمية

التعليمية   املواد  وفهم  تلقي  ف  الطالب  فعالية  وتدعم  الطالب  اهتمام  جتذب  أن  ميكن 
 (. التعليم مبساعدة احلاسوب )CAI ابستخدام طريقة 

          
Adobe Flash CS6   حيتوي على عدة أجزاء رئيسية من منطقة العمل واليت سيتم

 
44  ,Munadi Yudhi, Media Pembelajaran (Sebuah Pendekatan Baru)  

153-152), h. 2013(Jakarta: Gang Persada (GP) Press, .  
35 MADCOMS ، Adobe Flash Professional CS6 untuk Pemula ، 

(Yogyakarta: ANDI Publisher، 2012)، h. 2 
46 Ichwan K, Membuat Media Pembelajaran Dengan Adobe Flash CS,6 (Yogyakarta: 

Penerbit ANDI, 2015), h. 1 
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 . Adobe Flash CS6تغطيتها ابلكامل من أجزاء من 
 الصفحة الرئيسية  .1

ستظهر  Adobe Flash CS6لبدء   ذلك  بعد  الرمز.  على  مزدوًجا  نقرًا  انقر   ،
إىل الوصول  عند  األولية  مستند  AdobeFlash Professional CS6   الشاشة  ْلنشاء   .

  ActionScript 3.0جديد ، هناك عدة خيارات ، ميكن للمستخدمي اختيار استخدام 
 . ActionScript 2.0أو 

 

 Adobe Flash CS6صفحة بدء  2.7 الصورة  
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 Adobe Flash CS6صفحة مستند جديد  2.8 الصورة 

 
 النافذة الرئيسية  .2

الرئيسية من املرحلة ، ولوحة األدوات ،    تتكون واجهة / عرض انفذة الفالش 
ولوحة اخلط الزمين ، ولوحة اخلصائص ، وشريط القائمة ، وشريط التطبيق. ابستخدام هذه  
أيًضا   ميكننا  وتعديلها.  الويب  مواقع  أو  الرقمية  املتحركة  الرسوم  إنشاء  ميكننا   ، األدوات 

من   ملفات    Adobe Afterو    Adobe Photoshopو    Adobe Illustratorاسترياد 

Effects  .  فAdobe Flash CS6    تسمى النافذة الرئيسية شاشة التطبيق. يوفر ،Flash  

CS6    جمموعة كبرية من أوضاع العرض / مساحة العمل وفًقا الحتياجات املطور ، مبا ف
،  ،    Animatorذلك وضع   املصمم  ، ووضع  التصحيح  ، ووضع  الكالسيكي  والوضع 

صغرية. ميكن العثور على هذا ف إعدادات  ووضع املطور ، ووضع األساسيات ، والشاشة ال 
 النافذة مث انقر فوق مساحة العمل. 
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  Adobe Flash CS6النافذة الرئيسية لربانمج  2.9 الصورة 

 
 Adobe Flash CS6  Designer Mode 2.10 الصورة   

 منصة  .3
رمادية  املرحلة هي منطقة يتم فيها تنفيذ مجيع األنشطة. توجد على املسرح منطقة  

أو سوداء تسمى لوحة اللصق. ال تظهر الكائنات املوجودة ف "لوحة اللصق" ف النتيجة  
 النهائية للربانمج. 

 لوحة األدوات  .4
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التحديد الذي يتكون من   قائمة األدوات مقسمة إىل ستة أقسام. يوجد قسم 
من   الرسم  قسم  يتكون  من كائن.  جزء  أو  لتحديد كائن  املستخدمة  األدوات  األدوات 

من   التحرير  قسم  يتكون  واألمناط.  واألشكال  والنصوص  الكائنات  ْلنشاء  املستخدمة 
األدوات املستخدمة لتحرير الكائنات املوجودة. يتكون قسم العرض من األدوات املستخدمة  
لضبط العرض وتكبريه وتصغريه. يتكون قسم اللون من األدوات املستخدمة لتعديل األلوان  

 يستخدم قسم اخليار لتحديد اخليارات والنماذج من األداة احملددة.   على الكائنات.

 

 Adobe Flash CS6أدوات  2.11 الصورة 
 لوحة املخطط الزمن  .5

يتم تضمي مجيع الرسوم املتحركة والصور املوجودة على املسرح ولوح اللصق ف  
والعديد من    املخطط الزمين. تتكون لوحة اخلط الزمين من طبقات وإطارات ورأس تشغيل 

 املكوانت األخرى. 
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 Adobe Flash CS6اجلدول الزمين لربانمج  2.12 الصورة  

 لوحة املكتبة  .6
املتحركة  ختزن املكتبة مجيع الكائنات واألصوات والصور ومقاطع الفيديو والرسوم 

تستوعب   أن  للمكتبة  ميكن  التطوير.  عملية  ف  املستخدمة  األخرى  واملكوانت  واألزرار 
مثل  ، خمتلفة  بتنسيقات  املستوردة  و    ةللصور   JPEGو    JPGو    GIFو    PNG  امللفات 

ASND    وWAV    3وmp  وAIFF    وSUN    وAU  .للصوت 
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 Adobe Flash CS6مكتبة  2.13 الصورة  

 اإلجراء  .7
Action Script    هي لغة برجمة تعتمد علىECMAScript    ،  واليت ُتستخدم

نظام   ابستخدام  والربامج  الويب  مواقع  تطوير  ت    Adobe Flash Playerف  األساسي. 
اآلن متتلك وتواصل    Adobeولكن  ،    Macromediaتطوير هذه اللغة ف األصل بواسطة  

 . Flashمشروعات إبنشاء تفاعل ف    ActionScriptتطويرها. يسمح 
ActionScript    مكتواًب ف لوحة اْلجراءات املتوفرة ف برانمجAdobe Flash  

6Professional CS  .  نوع من  على كائنات  إال  لإلجراء  الربجمي  النص  ميكن كتابة  ال 
Movie Clip   وKeyframe   وButton  وObject Component  .  ال ميكن استخدام

Action Script    على كائنات أخرى مكتوبة أو مصورة ليست من النوعMovie Clip  .
لذلك إذا كنت تريد استخدام نص عمل على كائن ، فيجب حتويل هذا الكائن إىل مقطع  

 فيلم أواًل. 
لفتح لوحة اْلجراءات ، انقر بزر املاوس األمين فوق الكائن الذي تريد إضافة  

أو   اْلجراءات  حدد  مث  إليه  إجراء  املفتاح  سيناريو  على  الضغط  لوحة    9Fميكنك  على 
 . ActionScript 3.0و    ActionScript: ActionScript 2.0املفاتيح. هناك نوعان من  

 Adobe Flashبرامج   /حول مزااي برامج   Rayandaو   Madcomsذكر  
 47: ف معاجلة الرسوم املتحركة على النحو التايل 

 الربانمج حجم زايدة طريق  عن  ديناميكية أكثر  التفاعلية  األزرار  جتعل  أن ميكن (1
 اللون شفافية  وتغيري  آخر  كائن  أو فيلم ْلنشاء  حد أقصى  إىل  3.0 النصي 

 .الفيلم ف

 
47 MADCOMS ، Adobe Flash Professional CS6 للمبتدئين ، (Yogyakarta: 

ANDI Publisher، 2012)، p. 1 
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 .األبعاد  ثالثية كائنات إنشاء ميكن (2
 Adobe رسومات برانمج ف  املوجودة الرسومات أدوات  بعض  تكييف  يتم (3

 .Adobe Flash برانمج  ف وتعظيمها 
 .اهلضم وسهلة  أبسط واجهة  عرض (4
 .مسبًقا حمدد  تدفق ابتباع متحركة  حركات بعمل  قم (5
 ف جًدا شائعة أنواع عدة ف ونشره النهائي الفالش ملف حتويل ميكن (6

 png. و jpg. و  gif. و  html. و  swf. مثل  ،  األخرى الربامج استخدامات 
 .وغريها .mov و .exe .و

 فهي لذا ، تقريًبا الصوتية وامللفات الصور ملفات مجيع  استرياد على قادرة (7
 لالهتمام  إاثرة أكثر 

 (PC) الشخصي  الكمبيوتر يكن َل إذا  حىت  التقدميي العرض خط  يتغري لن (8
 اخلط  هذا يستخدم  املستخدم

 على أبًدا تنكسر  ال حبيث  متجهة  صورة هي Adobe Flash على الصورة (9
 .املرات مئات تكبريها  من الرغم

 Mac و Windows تشغيل أنظمة على Adobe Flash تشغيل ميكن (10

OS. 
 .والرسام  Adobe Photoshop مع Adobe Flash دمج ت (11
12) Adobe Flash النقطية الصور كائنات  من  املتحركة  الرسوم معاجلة  على  قادر 

 .وإنشائها 
 48. نسبًيا  صغري ملف  حجم (13

 
48 Rayandra Ashyar، Creative Develops Learning Media (Jakarta: Gaung 

Persada Press Jakarta، 2013)، p.187. 
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 العربية  القراءة  مهارات  مفاهم . د
 ( القرعة مهارة) القراءة مهارات  تعريف .1

 بعد  .األربع اللغوية  املهارات  من  واحدة هي القرية  مهارة فإن  ،  سابًقا  ذكران  كما
 .فيه  الواردة اجلوانب وكذلك  القرينة  مهارة  مصطلح معىن ابلضبط  هو ما  شرح  سيتم ذلك 

 مصدر صورة   وهي  ، ( مـهارة) مهارة كلمة  من العربية  اللغة  من  أتيت  القرعة  مهارة
 كلمة  من  مصدر (  قـراءة ) القرعة  كلمة   49. ابرعا  أو ذكيا  يعين ما وهو  ميـهـر - مـهـر من
 50. القراءة تعين  واليت يـقـرأ - قـرأ

 تطويرها جيب مهارة أو مهارة املهارة ، وآخرون احلافظ عبد فرج حممود حبسب
 القراءة تعين واليتقراءة    - يقرء    – قرء   الكلمة  جذر من  القروعة أتيت .51اللغةتعليم   ف

 كلمة  ".إقرو " وهي القرآن  وحي من  األوىل  اآلية  من اللغة  ف  الكلمة هذه أتيت  .والقراءة
 اجلملة  ف اقراء"  " األمر واستمر .القراءة  أمر تعين  واليت  مر"  "فعل ا هي  اآلية ف  إقراء"  "

 أو أساس على القراءة وهي  "."بسم ربك الذي خلق، خلق اْلنسان من علق وهي التالية 
 قراءة أي ، حرفية  جمرد  ليست اآلية ف "/ اقراء   قراءة" معىن  "اسم رب" )للا رب(.  إطار
 قراءته  جيب الذي  الشيء أن حي  ف .والفهم والفحص للقراءة أمر  ولكن ، (فقط )  النص 
 عملية  على  يدل  اآلية  حسب القروي  فاألمر  .كخلق  وللا  كمخلوقات البشر  حول يدور

 52،  القراءة 
 وحتصل املعىن  جتلب " القراءة  فإن ،  نري اه نقله  ملا وفًقا  Finonchiaro لـ وفًقا 

 املادة  ف  الوارد  املعىن  أو  املعىن  وفهم اختيار ) "املكتوبة أو  املطبوعة  املواد  من  معىن  على

 
49 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir:Kamus Arab-Indonesia 

(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)., h 1460. 
50 Ahmad Warson Munawwir, h 1184. 
51 Anwar Abd. Rahman, ‘Keterampilan Membaca Dan Teknik 

Pengembangannya Dalam Pembelajaran Bahasa Arab’,  Diwan : Jurnal Bahasa Dan 

Sastra Arab, Vol. 3. No. 155 (2018), h. 4.   
52 Syaiful Gala, Konsep Dan Makna Pembelajaran, Cet. 6, (Bandung: 

Alfabeta, 2005), h. 134. 
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 وفهم  ، احملتوى ذلك ف مبا  ، عليها واحلصول املعلومات عن البحث هو اهلدف .(املكتوبة 
 حمتوايت وفهم رؤية أهنا  على القراءة عزان أمحد يعّرف ، ذلك مع متاشيا.53 القراءة معىن 

 .54مكتوب  هو ما  تالوة  أو  وهجاء  القلب ف  أو التحدث طريق عن يكتب ما
 املعلومات على للحصول طريقة  هي القراءة إن ،  اخلرباء رأي ف  القراءة معىن  يقول

 األحباث خرباء ونتائج والنظرايت واألفكار اآلراء لتلفيقات نتيجة وهي شفهًيا نقلها يتم اليت
 .55الطالب معرفة وتصبح  ملعرفة 

 فهم ميكن ، أعاله املؤلف  شرحها  اليت  القرائع مبهارة املتعلقة التعاريف  بعض من
 الوارد املعىن  وفهم رؤية ف  ما  شخص ميتلكها لغوية قدرة هو  القراءة مبهارات املقصود  أن 
 الكاتب  يريد اليت  الرسالة يفهم أن للقارئ  ميكن  حبيث .وطالقة  دقيقة  ،  مبهارة الكتابة  ف
 .ودقيق  صحيح  صورة  ب ويفهمها كتابته  خالل من  ينقلها  أن

 
  القراءة نوع  .2

 :منها ،  للقراءة أنواع  عدة هناك  ،  أفندي  فؤاد  أمحد  حبسب
 ( )القراءة اجلهرية  عال   بصوت القراءة  . أ

 نصوص من نوع وهو عالٍ  بصوت  القراءة  عالٍ  بصوت  القراءة تسمى أن أيًضا  ميكن
 التأكيد يتم ،  هذا الصعبة  القراءة  نشاط  ف  .مساعه  لآلخرين وميكن  واضح بصوت  القراءة 

 :خالل من  القراءة على القدرة على  خاص  صورة ب

 
53 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan 

Berbahasa, Cet. I, (Bandung: Angkasa Bandung, 2008), h. 174. 
  (2004 ، اإلنسانية العلوم :باندونج) أنا .العربية تعليم اللغة منهجية ، عزان أحمد 54
54 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Cet. I, (Bandung: 

Humaniora, 2004). 

 
55 Martini S Yamin, Kiat Membelajarkan Siswa (Jakarta: Gaung Persada 

Press, 2007), h. 106. 



48  

 

 خصائص  أو املخرج حيث من سواء ، العربية اللغة سالمة على احلفاظ ( أ
  ؛ األخرى الصوت 

 ؛  الكاتب  مشاعر  تصف اليت والتعابري  الصحيح اْليقاع ( ب
  ؛  ومتكررة بطيئة وليست  سلسة ( ت
 .( الرتقيم عالمات) الرتقيم عالمات إىل  انتبه ( ث

 الرتقيم عالمات نفس األساس  ف هي العربية اللغة  ف املستخدمة الرتقيم عالمات 
  :يلي كما وهو ،  خمتلف االسم فقط  ،  اْلندونيسية ف
(،  - (، شرطة );منقو طة ) الفاصلة ),( ، نقطتا ن ):(،    فاصلةنقطة ).( ،   

قو سان ) ) ( (، عالمة االستفهام )؟(، عال مة التعجب )!(،عالمة التنصيص  
 56. ( \)"(، اخلط املائل ) 

  :وهي ، لألطفال عال بصوت القراءة وأمهية  فوائد  Gruber يقرتح 
 ،  إجيايب  صورة ب  القراءة عملية  على أمثلة  الطالب  إعطاء  ( أ

  ، مفرداهتم ْلثراء الطالب تعريض (ب
  ، جديدة معلومات  الطالب  إعطاء  ( ج
  .املختلفة  األدبية  ابألمناط الطالب  تعريف  (د
 .57 خياهلم واستخدام لالستماع  الفرصة  الطالب منح( هـ

  (القراءة الصامتية ) قلبك ف  القراءة  . ب
 .والتفاصيل  النقاط  ، سواء  حد  على  ،  الفهم  الكتساب  بصمت  القراءة  هتدف

 :بصمت اجلسدية  القراءة  تتجنب أن جيب
 ،  فقط الشفاه  حتريك  اجليد من ، النطق  ( أ

 
56 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: 

Misykat, 2004), h. 126. 
57  Farida Rahim, Pengajaran Membaca Di Sekolah Dasar (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2007), h. 125. 
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 قراءهتا،  متت  اليت  السابقة  اجلملة  إىل  (الرؤية ) العي  حركة  إعادة هو  القراءة  تكرار  ( ب
 .الرأس حركات / املؤشر  استخدام ( ت

  سريعة  قراءة    ج.
 القراءة على اجلرأة  على الطالب تشجيع  هو السريعة  القراءة من  الرئيسي الغرض

 .ابلفهم التضحية تستطيع ال  لكنها  اهلدف هي السرعة  .عاداهتم من  أسرع
 مواد استخدام ميكن أنه نتذكر أن جيب ولكن ، ضرورية حًقا القراءة سرعة إن

 احلصول  السهل من ليس أنه  هي  ة املشكل .السريعة للقراءة  كمواد  املخلصة  غري القراءة 
 عدم  يعين  ال هذا ولكن  ، العربية ابللغة السريعة القراءة لتمارين  املناسبة القراءة  مواد على

 .منها أي  وجود

  اإلستمتاعية القراءة د.  
 واالستمتاع  السريعة القراءة  بتمارين الطالب  تزويد إىل  القراءة من  النوع هذا يهدف

 .القراءة وحب  االهتمام تعزيز  هو واهلدف .يقرؤونه  مبا
 من  ، الدراسي الفصل خارج عادة تتم اليت ،  اْلبداعية  والقراءة السريعة القراءة

 الطالب على  جيب  احملدد الوقت  غضون  وف  ،  معينة  كتب بقراءة الطالب  تكليف خالل 
  .قرأوها اليت الكتب حول  مكتوبة  تقارير تقدمي 

  التحليلية القراءة  .ه
 العثور  على القدرة على  الطالب  تدريب  هو التحليلية  القراءة من  الرئيسي الغرض

 على  أيًضا  قادرون  الطالب فإن  ،  ذلك  إىل  ابْلضافة  .املكتوبة املواد  من  املعلومات  على
 التفكري  على  تدريبهم ويتم ، الرئيسية األفكار  تعزز اليت  التفاصيل وإظهار استكشاف
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 على النتائج واستخالص  ،  واآلخرين  البعض  بعضهم  بي العالقات  عن  والبحث  ، املنطقي 
 .58القراءة ف صريح صورة ب  كتابتها  عدم  من الرغم

  القراءة من  الغرض  .3
 إىل  مييل معي لغرض يقرأ الذي الشخص ألن ، غرض للقراءة يكون أن جيب

 :يشمل القراءة من  الغرض .غرض لديه ليس شخص  من أكثر  الفهم
  متتع (1
  .عال  بصوت  القراءة  يتقن (2
  ؛  معينة  اسرتاتيجيات  استخدام (3
  ؛  مبوضوع  معرفته  حتديث (4
  ؛  ابلفعل له  معروفة مبعلومات  اجلديدة املعلومات  ربط (5
  ؛  املكتوبة  أو  الشفوية  للتقارير معلومات على احلصول (6
  .التوقعات رفض  أو أتكيد (7
 أخرى طرق بعدة نص  من  عليها  احلصول ت  اليت  املعلومات تطبيق أو  جتربة  عرض (8

 ؛  النص بنية على والتعرف
 59. حمددة أسئلة على اْلجابة (9

 :يشمل إتقان اللغة العربية شيئي ، ومها

 من سلسلة  ف  كلمات  ف  ترتيبها  ت  اليت  العربية  األجبدية  احلروف على  تعرف  (1
 .صحيح صورة  وب بسرعة ونطقها  اجلمل

 
58  Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: 

Misykat, 2004), h. 126-127. 
59 Farida Rahim, Pengajaran Membaca Di Sekolah Dasar (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2007), h. 2. 
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 60. العربية ابللغة للقراءة  مادة قرأت  إذا تقرأه ما افهم (2
 القراءة  مهارات  مؤشرات  .4
 بسيطة مجل  قراءة  على  قادرة ( 1) هي عالٍ  بصوت  القراءة تعليم   ف املؤشرات

 ابلنطق القراءة على قادرة ( 3) ، الصحيح التجويد مع القراءة على قادرة (2) ، بطالقة
 اجلمل حمتوايت  فهم على قادرة (5) ، عال بصوت القراءة  على  قادرة (4) ، الصحيح

 61. بسيط
 الدراسات السابقات  . ي

 تتضمن بعض نتائج البحث ذات الصلة هبذا البحث ما يلي:  
 2014 عام  ف غراهاوحيو نو  أجراه  الذي  البحث  هو  البحث هبذا الصلة  ذو  البحث  .1

 احلكيم لقمان  املدرسة اْلبتدائية  الصف  5 العلوم  ف  املتعددة  وسائل ال  تطوير "    بعنوان 
 من  املنتج جدوى أن  املعروف  من  ، "  البحث  نتائج من .  ابعونتافان، ابنتول  الدولية 
 ونتائج  ، (جيد)    4،23 اْلعالمي  اخلبري  وجدوى ،  ( جًدا جيد)  4،45  املواد خرباء

 معتعليم  ال وسائل  استخدام  ميكن  لذلك  (. جيد)   4،21 التشغيلي  امليداين  االختبار 
 االهتمام  من  تزيد أن ميكن ألهناتعليم   كوسيلة Adobe Flash CS 5.5 برانمج

 Wahyu و البحث  هذا بي  األساسي  الفرق  .للطالب املواد  وفهم تعليم  ابل

Nugroho  الدراسة  هذه ف  بينما  ،  علمية  مادة  يعرض  الذي البحث  حمور  هو 
 .العربية  القراءة ملهارات

 وسائلال تطوير " حول  أطروحة صورة   ف  البحث  هبذا الصلة  ذات  األحباث  من مزيد  .2
 Adobe Flash برانمج  ابستخدام  املتعددة وسائل ال على القائمة التفاعلية  التعليمية 

 
60 A. Akrom Malibary, dkk., Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada 

Perguruan Tinggi Agama Islam (Jakarta: Proyek RI Pengembangan Sistim 

Pendidikan Agama Depag, 1976), h. 121. 
61 Lestariningsih Lestariningsih, ''Peningkatan Keterampilan Membaca 

Nyaring Dengan Teknik Balainang Melalui Media Buku Bergambar Pada Siswa 

Kelas 1 Sd Negeri Karangduren 3 Tengaran Semarang'', 2009, h. 64. 
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CS 5عشر  احلادي  للصف SMK  الكفاءة  ف  املكاتب إدارة  مهارات  كفاءات 
 عام ف Nurul Anggraeni أجرهتا اليت "اْلدارية املعلومات  نظم وصف ف األساسية
 التعليمية  وسائلال تطوير  نفس هو  البحث هذا مع Nurul البحث معادلة . 2015
 الذي التطوير منوذج ف االختالف  يكمن .املتعددة وسائلال  على القائمة  التفاعلية 

 تطوير  منوذج  الدراسة هذه  تستخدم  بينما  ADDIE منوذج  ابستخدام  Nurul طبقته 
 . Sugiyono ف غال و  بورغ

 التفاعلي تعليم  ال وسائل  تطوير" حول أطروحة صورة   ف الصلة ذو التايل البحث  .3
 اهتمام لزايدة  Adobe Flash ابستخدام  املتعددة وسائل ال على  القائمة  العربية

 العام MTs Wonokromo 2016 \2017 السابع  الفصل  ف تعليم  ابل  الطالب
 مع   Arin حبث معادلة .2017 عام ف Arin Baharsati أجرته  الذي"  الدراسي

 ، املتعددة  وسائلال على  القائمة  التفاعلية  التعليمية  وسائل ال تطوير  هو  البحث هذا
 يكمن  .AdobeFlash برانمج واستخدام  ،  العربية  التعليمية  وسائل ال  وتطوير 

 البحث  هذا بينما ،  االهتمام  لزايدة Arin ف  البحث ة صورة  م تركيز  ف  االختالف
 .القراءة  ملهارات
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 الثالث   الباب
 منهج البحث 

 البحث  موضوع . أ
تطوير   ف  البحث  ال   وسائلإن  على  تعتمد  تفاعلية  املتعددة    وسائلتعليمية 

القراءة العربية ف طالب الصف العاشر ف املدرسة    ملهارات   Adobe Flash CS6ابستخدام  
بورغ   .( R & D ) تطوير  ال بحث و الهو  و الثانوية   البحث  "  سوكمادينااتغال، ف   وقال 

، وسوف ينتج منتجات معينة ، واألحباث مطلوبة  "والتطوير هو طريقة لتطوير واختبار منتج 
 .1الختبار فعالية املنتج

معينة   منتجات  التعلْلنتاج  جمال  والتطوير ف  البحث  إىل  املرء  وفًقا   .ميحيتاج 
تعليمية متعددة    وسائلخلطوات خطوات البحث والتطوير ، يطور هذا البحث منتجات  

ف فصل  ملهارات القراءة العربية لدى طالب     Adobe Flash CS6تعتمد على    وسائلال
 .عشر

 التطوير  خطوات . ب
 Adobe يعد املتعددة وسائلال على القائمة  التفاعلية  التعليمية وسائلال  تطوير 

Flash CS6  وسائلال  فعالية  واختبار وتصميم لتجميع  نشاطًا العربية  القراءة  ملهارات 
 وسائل إنشاء يتم .التقدميي  العرض  وجودة الربجمة  وجودة املواد  جودة  حيث  من  التعليمية

 ف  العامية مرافق املواد على حيتوي الذي Adobe Flash CS6 تطبيق ابستخدام تعليم  ال
 تتكون  . (CD) مضغوط قرص  ف  ذلك  بعد  تعبئتها يتم  اليت القراءة  ملهارات املدرسة

 منوذج  بتكييف الباحث قام .تنفيذها جيب مراحل عدة من  والبحث التطوير إجراءات
 ،  مراحل  عدة له  والتطوير البحث  من  البحث نوع  ، سوغياان طوره الذي والتطوير البحث 

 
1 Nana Syaodih Sukmadinata  ، التربوي البحث مناهج ، (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya، 2012) ، p. 57. 
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 مراجعة

 المنتج
 بكثافة اإلنتاج

 بكميات اإلنتاج

 ضخمة

مراجعة املنتج جتربة تجناملمراجعة
التصميم

 :أدانه  الصورة  ف  موضح هو كما

 
 

 
  

 2والتطوير  البحث   /والتطوير  البحث  أسلوب استخدام مراحل  . 3 الصورة  

ومع ذلك ، نظرًا لضيق الوقت واألموال اململوكة من قبل الباحثي للتبسيط ،  
 : املراحل هي على النحو التايل  .خطوات 7وحتديد خطوات البحث  

 ت املشكالو  اإلمكاانت .1
ت املوجودة ف  املشكالتتعلق ابْلمكانيات و وجود بياانت دراسة ميدانية جتريبية  

ف الفصل  تعليم  التعليمية ف عملية التدريس وال   وسائلاملدارس ، وخاصة حول استخدام ال
متعددة تفاعلية    وسائل وسائل مث حياول املؤلفون حتليل االحتياجات ، مث تصميم  .الدراسي

 .ة ، خاصًة ملهارات القراءةالستخدامها ف املواد العربي Adobe Flash CS6تعتمد على 
 البياانت  مجع .2

 
2  Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), h. 409. 

 اْلمكاانت
 واملشكالت

 البياانت مجع

 تصميم
 املنتج

 من التحقق
 التصميم

 استخدام

 تجريبي
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 واملشاكل اْلمكاانت  إظهار  ميكن أن  بعد  Sugiyono ذكر  كما 
 كمواد  استخدامها ميكن خمتلفة معلومات  مجع الضروري فمن ،  وحتديثها واقعي  صورة  ب

 .3املشاكل هذه على  تتغلب  أن  املتوقع من معينة ملنتجات للتخطيط
 املوضوع حول  خاصة العربية  املواد ف مستفادة  مواد  صورة   ف  البياانت  وفرز مجع

 الكفاءة ومعايري  املناهج مع  تكييفها  ت اليت  القراءة مهارات حول املدرسة ف العامية مرافق 
 أخذ ، وسائل  استخدام حول  البياانت  مجع من . ف فصل عشر العربية  القراءة  مهارات  لفئة 

 لربانمج  التفاعلية  املتعددة وسائل ال على  تعتمد تعليمية  وسائل وإنشاء تصميم املبادرة املؤلفون
Adobe Flash CS6  القائمة ت املشكال حتل أن املتوقع من واليت. 

 املنتج  تصميم .3
 التفاعليتعليم  ال  وسائل  مبنتجات اخلاصة  واملوضوعات األساسية الكفاءات حتديد 

Adobe Flash CS6 ف  العامية  مرافق املواد مع العربية القراءة مهارات  العاشر الصف ف 
 املنتج  تصميم  ف .واملناهج للمنهج  وفًقا  التعليمية وسائل ال  جعل  من الغرض  حتديد .املدرسة

 هو االنسيايب املخطط .االنسيابية املخططات  عمل وهو به  القيام ت آخر نشاط  هناك  ،
 .وسائل لل برجمي نص ف  سكبها  يتم اليت للشاشة  النهائية  الصورة يوفر  للتطوير  انسيايب  خمطط

 .كمرجع انسيايب  خمطط  مع تنفيذها يتم مصورة لوحة  بعمل  قم مث
 مفهوم  . أ

 تطبيق املتعددة  وسائل ال على  القائمة  التفاعلية  التعليمية وسائل ال تستخدم 
Adobe Flash CS6 حمتوايت  .والفيديو  والصوت  والصور  اخلطاب نص عرض على  القادر 

 الطالب فهم مستوى لتحديد  والتقييم املدرسة ف  العامية  مرافق  حول مواد  هي وسائلال هذه
 .لالهتمام  مثرية تفاعلية  وسائل صورة   ف  املقدمة  املواد فهم ف

 اْلدخال قائمة ، التعليمية وسائلال  عنوان سيظهر  االفتتاحية الصفحة ف

 
3 Ibid., h. 411. 
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 الصور  وختمي  ،  املواد قائمة هناك الرئيسية  الصفحة ف  .الرئيسية الصفحة إىل  للدخول 
 قائمة  حتتوي .املدرسة ف العامية مرافق حول مادة املواد  قائمة ستظهر  .واالختبارات

 التمرين قائمة  .املدرسة ف  العامية  مبرافق  تتعلق  حنوية ومواد مفردات على  والقواعد املفردات 
 ابملادة  تتعلق أسئلة  صورة   ف التمرين أسئلة على حيتوي  عرض سيظهر  ، املؤقت واْليقاف 

 .املدرسة ف العامية مرافق 
 التعليمية  وسائل ال أشكال . ب

 وسائلال إىل املستندة التفاعلية التعليمية وسائلال من النموذج هذا تصميم ت
 ( Exe .*) للتنفيذ قابل بتنسيق  و  Adobe Flash CS6 تطبيقات  ابستخدام  املتعددة

 .املستقلة  القراءة ملهارات (.  شخصي  كمبيوتر) شخصي كمبيوتر  على وتشغيله  تثبيته ميكن
 التعليمية  وسائل ال حمتوى   ج. 

 عرض يتم .والتقييمات  الفرعية املواضيع حسب مادية  وسائل ال هذه  حمتوايت
 .املنهج مع تكييفها ت  فيديو  ومقاطع ، صور ، قصرية نصوص  صورة  ف  املواد

 وسائل ال عرض . د
 الفيديو ومقاطع  والصور  الصوتية  واملؤثرات  املعال  النص  وسائل ال هذه ستعرض 

 .الطالب اهتمامات جلذب  لالهتمام مثرية ألوان  مبجموعات  مرتبة 
 التصميم  من التحقق .4
 صحة  من  والتحقق  املواد خرباء صحة  من التحقق  جيب ، املنتج  إنتاج  بعد  

 تصميم كان إذا ما لتقييم األنشطة من عملية هو التصميم من التحقق .وسائل ال خرباء
 أم القدمي النظام  من عقالنية أكثر اجلديد العمل  نظام سيكون ، احلالة  هذه ف ،  املنتج

 جودة  تقييم  على  قادرين خمتارين  مواد  خرباء قبل  من املواد خرباء صحة من  التحقق  يتم.4 ال
 صحة  من  التحقق  يتم  حي  ف .الطالب على املنتج اختبار قبل تسليمها  ت  اليت املواد

 
4 Ibid., h. 414. 
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 ف املوجودة والربامج املظهر  جوانب  لتقييم خمتارين  إعالميي خرباء قبل من  وسائلال خرباء
 .املنتجة التعليمية وسائل ال منتجات 

 التصميم مراجعة  .5
 وفًقا  املنتج مراجعة  تتم ،  اخلرباء  قبل من  املنتج تصميم صحة  من التحقق  بعد 

 املنتج جودة  تكون  حبيث  اْلعالم  وخرباء املواد خرباء من واالقرتاحات  والنقد  لإلدخال
 .الطالب  الحتياجات  ووفًقا أفضل 

 املنتج  جتربة  .6
 للمنتج  التجريبية  املرحلة ف  التالية  املراجعة  وإجراء املنتج صحة من التحقق  بعد 

 متوافًقا  كان سواء تطويره يتم الذي املنتج  تقييم هو به  القيام  ت الذي النشاط  يكون حيث
املدرسة الثانوية دار   10 الفئة من طالب إبشراك املنتج اختبار ت .الطالب خصائص مع

  .للربانمج تقييم  تقدمي ف العلوم اْلسالمية سوكوهارجو
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 املنتج  مراجعة  .7
 لتحسي  املنتج مراجعة تتم ، امليدانية التجارب نتائج على املنتج  حيصل  أن بعد 

 .الطالب  استجابة  لتقييم وفًقا  املنتج  تعديل  ت  .اختباره ت  الذي  املنتج  ضعف 
 

 وزماهنا  البحث موقع ج.  
ف    الواقعة  أجريت الدراسة ف املدرسة الثانوية دار العلوم اْلسالمية سوكوهارجو 

المبونج  ،   3  سوكوهارجو  ، رجينسي  برينجسو   ، سوكوهارجو  ،    35674  منطقة 
 . 082282498342:هاتف

نوفمرب   الدراسة ف  إجراء  الدراسي     2019ديسمرب   -التوقيت ت  الفصل  ف 
الدراسي   العام  من  ف   2020\2019الزوجي  العربية  اللغة  دروس  ساعات  وتعديل   ،

 .الفصل
 وأغرض البحث  موضوع . د

املدرسة الثانوية دار العلوم  ف   10  الصفكانت مواضيع هذه الدراسة من طالب  
 .طالًبا   30اليت بلغ عددها  اْلسالمية سوكوهارجو 

ال  وسائلاهلدف من البحث هو جدوى تطوير     وسائلتعليمية تفاعلية متعددة 
ملهارات القراءة العربية للمشاركي الذين يتم تدريسهم     Adobe Flash CS6على أساس  

 . دار العلوم سوكوهارجو الثانوية  ف الصف العاشر من مدرسة  
 مجع البينات وحتليلها  .و

.  والتوثيق  واملالحظة  واملقابالت  االختبارات  البياانت   مجع  أدوات  استخدمت 
  وأوراق   املالحظات   وأوراق  املقابالت   وأوراق   االختبار   أوراق  كانت   مجعها  ت   اليت   األدوات 
 . التوثيق 
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  مجع   ف   العربية  اللغة تعليم    نتائج   حتسي   ف   املنتج  فعالية   مدى   ملعرفة   التنفيذ   يتمثل
  القبلي   االختبارين   إجراء  ت .  متعددة  خيارات  صورة    ف  والبعدي   القبلي   االختبار   بياانت

  عرب تعليم  ال   على  القائمة  العربية   التعليمية وسائل  لل  الطالب  استخدام  وبعد   قبل  والبعدي
  الالحقة   والقيم  القبلي   االختبار   نتائج   حساب   يتم   ،   ذلك   على   عالوة .  احملمول  اهلاتف

  حتليل   إجراء   قبل   ،   ذلك   ومع .  اْلحصائية   البياانت   لتحليل  t  اختبار  ابستخدام   لالختبار 
  حتليل   ْلجراء  أساسي  كشرط  والتجانس  الطبيعية   احلالة  اختبارات  إجراء  يتم  ،  t  اختبار
  واستخدم   Liliefors  اختبار   الدراسة   هذه   ف   الطبيعية   احلالة   اختبار   استخدم .  t  اختبار 
  5يلي :  كما  هي املستخدمة  t اختبار  صيغة. F اختبار التجانس  اختبار

 

 

 : معلومة

 

 

 
5 Kadir, Statistika Terapan: Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan 

Program SPSS/Lisrel dalam Penelitian (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.144. 
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