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 ملخص 

لدي  ( Motion Graphic) تطوير وسائل تعليم املفردات اللغة العربية بوسيلة الرسوم املتحركة
 طلبة الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة احلكومية ابندر المبونج 

 اديتيا نور رمحان 
عملية  تعليمم اللغة العربية. دون وسائل ي، خاصة يف تعلية ميدورًا هامًا يف عملية التعلهلا  وسائل تعليم

سريع جدا. لذلك جيب علينا كمعلمني  عصرتقدم التكنولوجيا يف هذا ال رفناعسوف يشعر مملة. كما  ية تعليمال
وبناء على هذه  .  وسائل  تعليم  رقية يف ت  تعليمتطوير وسائل    ا ال بّد مناالستفادة من هذه التطورات التكنولوجية. لذ

هي كيفية تطوير   بحثال اذهلاملشكلة أّما  و املتحركة،الرسوم  بوسيلة يهتم الباحث بتطوير وسائل تعليم التفسريات، 
 تطوير وسائل ل( 1ف هذا البحث إىل )هد  املفردات العربية. ي   تعليمالرسوم املتحركة يف  لتعليمية جدوى وسائل او 

لدي طلبة الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة احلكومية ابندر  املتحركة اللغة العربية بوسيلة الرسوم  املفردات تعليم
( ملعرفة استجابة 3، ) اللغة العربية بوسيلة الرسوم املتحركة  املفردات تعليم وسائل( ملعرفة جدوى 2، ) المبونج

 .اللغة العربية بوسيلة الرسوم املتحركة  املفردات تعليم وسائلعلى الطالب 
 بوسيلة  تعليمالرسوم املتحركة هي واحدة من فروع علم التصميم اجلرافيكي اليت ميكن أن تنتج وسائل 

املتحركة جلعل الفيديو   طريقة الرسومن من اجلمع بني التوضيح، والطباعة، والتصوير الفوتوغرايف والفيديو بالفيديو تتكوّ 
املفردات   تعليمميكن استخدامها كوسيلة  ة م املتحركو الرسبوسيلة الفيديو  تعليم وسائل ل تبدو أكثر جاذبية. مزااي 

 .العربية 
(. Research and Development/R&Dالبحث و تطوير ) متهج املستخدمة يف هذا البحث هي جهنامل

( تصميم املنتجات، 3( مجع البياانت، )2املشكلة، ) ( احملتملة و1هي ) ا البحثاملستخدمة يف هذ خطوات
تستخدم .  ات املنتجاتتنقيح(  7( جتارب املنتجات، )6التصميم، )  تنقيحات(  5(التحقق من صحة التصميم، )4)

معلمي اللغة العربية الختبار جودة   و وسائلخرباء  أدوات مجع البياانت يف شكل استبياانت ت عطى خلرباء املواد و
طالبًا كمستجيبني، واستبياانت استجابة   15للصف الثامن مع    ة م املتحركو الرس   بوسيلة م املفردات العربية  يوسائل تعل

كمية يتم   بياانت نوعية و ينتجة هالطالب ملعرفة اهتمام الطالب / استجابة وسائل تعليم املطورة. نوع البياانت امل
 .ليلها مع املبادئ التوجيهية ملعايري فئة التقييم لتحديد جودة املنتجحت

تطوير وسائل تعليم املفردات اللغة العربية بوسيلة الرسوم املتحركة لدي طلبة بو الباحث ينتيج انتاجًا 
نسبة ب نتيجة  حيصلون علىوبناء على تقييم خرباء املواد . الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة احلكومية ابندر المبونج

 ة مع فئة الئقة جداً، وتقييم معلمي اللغة العربي %93ون على نسبة وسائلمع فئة الئقة جداً، حيصل اخلرباء ال 96%
مع فئة الئقة، يف حني أن استجابة  %78نسبة ب نتيجة  حيصل على جالمبون بندار 1 ابملدرسة املتوسطة احلكومية 
مع فئة  %90.1نسبة نتيجة بحيصل على  جالمبون بندار 1 ابملدرسة املتوسطة احلكومية الطالب يف الصف الثامن 

 .الئقة جداً 

 

العربية اللغة  ،الرسوم املتحركة  ،تعليم: وسائل  الكلمات الرئيسية
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 شعار
 

 

ن ُيۡقََضٰٓ إََِلَۡك  
َ
ُّۗ َوََل َتۡعَجۡل بِٱلُۡقۡرَءاِن ِمن َقۡبِل أ ُ ٱلَۡملُِك ٱۡۡلَق  َفَتَعَََٰل ٱَّلله

 ِ ۥۖ َوُقل رهب   زِۡدِِن ِعلۡٗما وَۡحُيُه

 
“Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu 

tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya 

kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu” 

(Q.S. Thaha 114) 



 

 ج 
 

 اإلهداء 
 

و هداية حيت قدر    كر إىل هللا على نعامهشأالعاملني،  بّ احلمد هلل ر 

 .أهديت هذه الرسالة العلميةالباحث على إمتام هذه الرسالة العلمية. 

مها الذاين يرمحاين و قّدماين  سوهاراتيت. أمي ادي ومحر  أيب بوابناحمل ىنوالدي .1

  رادين إنتان   امعةجب حيت قدرت على إمتام هذه الرسالة العلميةالتسجيع و الدعاء 

 ج. المبون  احلكومية اإلسالمية

إىل أخي صغرييت النساء نبيلة الزهيدة، سربينا نديل سفرتي و حممد سلمان الفريزي  .2

 الذي يدفعين دائما مدة الدراسة.

 امعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية الميونج. زمالء األعزائ ج .3
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 ترمجة الباحث

باحث . وكان ال1997يناير    7يف    جالمبون   بندار  ولد  رمحن ر  نو   اديتيإسم الباحث ا

 .راتيتاهو زوج رمحادي و ستمن اربع إخوان من املاالبن األول هو 

المبونج يف   بندارراوي لوت  1و قد أمتّه الدراسة يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية 

، و استمرار دراسة املتوسطة و الثناوية يف معهد دار السالم كونتور  2009  –  2003العام  

التحق الباحت دراسته يف جامعة رادين انتان   2016. و يف عام  2015و قد أمتّه يف عام  

 المبونج بقسم تعليم اللغة العربية.  اإلسالمية احلكومية

يف قرية  KKN أجري الباجث 2019سبتمرب  5من يوليو إىل  28و يف التاريخ 

  PPLأجري الباحث أيضا  يوما، و  40سينر كراي انحية مربو متارم المبونج اجلنوبية ملدة 

ث أكمل الباح 2020. و يف عام يوما 50ملدة   يف معهد مفتاح اجلنة بندار المبونج

 .رسالته العلمية للحصول على الدراجة اجلامعية األوىل



 

 ه 
 

 كلمة شكر و تقدير 

محدا هلل عز و جل على مجيع النعمة و هداية اليت قد أعطي للباحث حيت يقدر  

تطوير وسائل تعليم املفردات اللغة العربية بوسيلة مبوضوع "  على إمتام هذه الرسالة العلمية

( لدي طلبة الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة احلكومية  Motion Graphicالرسوم املتحركة )

". هذه الرسالة العلمية إلمتام الشروط للحصول على الدراجة األوىل يف كلية   ابندر المبونج

 الرتبية و التعليم جبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج. 

عليه و سلم الذي قد محل الناس و الصالة و السالم على النيب حممد صلى هللا 

كثري    من الظلمات إىل النور. و يف إمتام كتابة هذه الرسالة العلمية حصل الباحث على

املساعدات و املعاوانت من محيع األطراف، و هبذه املناسبة أن يقدم الباحث جزيل الشكر 

 إىل سادات األفاضيل:

كمعيدة كلية الرتبية و التعلية جبامعة  ة،  املاجستري األستاذة الدكتورة نرفا دايان،  .1

 رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج. 

ة كرئيسة قسم اللغة العربية جبامعة رادين  املاجستري السيدة الدكتورة أمي هجرية  .2

 انتان اإلسالمية احلكومية المبونج. 



 

 و 
 

كتورة األول و السيدة الد   ةكا ملشريف  ة، املاجستري رمضاين سغاالرة  و الدكت  السيدة .3

الثاين الذان قد أعطا الباحث التسجيع و  ةة كا ملشرفري أمي هجرية، املاحست

 اإلقرتاحات يف كتابة هذه الرسالة العلمية.

د تدبرين ية الرتبية و التعليم الذي قاحملاضرون و احملاضرات و مجيع املوظفني بكلّ  .4

م جبامعة رادين  و أعطاين علوما و معرفة خالل الدراسة يف كلّية الرتبية و التعلي

 انتان اإلسالمية احلكومية المبونج. 

احلاج شريف الدين بشر، املاجستري و األستاذ الدكتور احلاج   الدكتوراألستاذ  .5

إييت سلطان شهرل، املاجستري و السيد إرواندين، املاجستري و الدكتورة 

بندار   1، املاجسترية و املعّلم اللغة العربية ابملدرسة املتوسطة احلكومية هاداييت

 ة العلمية.المبونج، هم كاخلرباء الذين ساعدوين يف امتام هذه الرسال

،  جبندر المبون  1املدرسة املتوسطة احلكومية  املعلمون واملوظفني اإلداريني يف .6

اليت ساعدت يف عملية البحث حىت ميكن إىل أمي رملة، املاجسترية وخاصة 

 الرسالة العلمية. االنتهاء من هذه

حممد لقمان إبراهيم الذين قدموا الكثري   صادق واليب س ، فرميا حيتيوليان أتيا .7

 الرسالة العلمية.من املساعدة والدعم خالل فرتة احملاضرة حىت االنتهاء من هذه  



 

 ز 
 

لرسالة الذين ساعدوا يف كتابة ا ة العربياللغة تعليم يف قسم وكذلك األصدقاء  .8

 . خالل البحث العلمية
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البحث احملتوايت ا  

 أ  .......................................................... وضوعصفحة امل

 ب  .......................................................... ملخص البحث

 ج  ................................................................... موافقة 

 ج  .................................................................... شعار

 د  .................................................................. هداء اإل

 ه  ............................................................ حثاترمجة الب
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 15  ............................................... اإلطار النظري   الباب الثاين

 15  ............................................... دراسة النظري .أ
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 21  .......................................... وسائل التعليمية  .2

 21  ................................ التعليمية تطوير وسائل  (أ
 22  .................................. فهم وسائل التعليمية  (ب 
 25  ....................... فوائد وسائل التعليمية  وظائف و (ج
 28  .......................... أنواع وسائل اإلعالم التعليمية  (د

 30  ..................................... م املفردات العربيةيتعل .3

 30  .................................. فهم املفردات العربية (أ
 31  .............................. إتقان املفردات ات مؤشر  (ب 

 32  ................ تعليم املقردات يف املدرسة املتوسطة احلكومية .4

 32  ............................... املفردات تعليمأهداف  (أ
 32  .........املفردات املستهدفة يف املدرسة املتوسطة املكومية  (ب 
 33  ......................................... مواد تعليمية  (ج
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 Motion graphic ................  36بوسيلة الرسوم املتحركة 
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 41  ........................................... الدراجات السابقة .ج
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 50  .......................................... البحوث األولية .1
 51  ................................ تعليم ختطيط تطوير وسائل  .2
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 53  ........................................ مجع البياانت  (ب 
 54  ........................................ تصميم املنتح  (ج
 56  ........................... التحقيق من صحة التصميم  (د
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 66  ................................... أساليب حتليل البياانت  .2
 

 71  ..................................... نتائج البحث و املناقشة رابع الباب ال
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 الباب األول 

 مقدمة 

 خلفية البحث .أ

)التقليد(. اللغة هي عنصر ثقايف. لقد ولد من   ةدعااللغة هي ال

االحتياجات اإلنسانية األساسية يف حماولة لتحسني احلضارة اإلنسانية. اللغة هي 

تستخدم لنقل األفكار اليت هي يف العقل إما عن   أداة اتصال للتفاعل بني البشر و

صال مستوى االت طريق التعبري الفم أو الكتابة. ميكن أن تعكس مهارات اللغة و

ابملثل، فإن تعميق العلوم وتقييمها يتطلب  القدرة الفكرية للشخص. و املعرفة و

 .هتعليمفهم ما يتم  و معرفةمهارات لغوية كأداة لتعميق  

كما نعلم، فإن اللغة العربية    اللغة العربية هي لغة خاصة يف نظر العامل. و

فحسب، بل هي أيضا لغة تعجب هبا  ليست من خملفات احلضارة العربية القدمية 

العلماء اليوم. اللغة العربية ابإلضافة إىل كوهنا لغة القرآن الكرمي وهلا بالغة جيدة  

اللغة العربية أسهل من اللغات األخرى. حىت اللغة العربية  تعليمكما أن .  جداً 
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 كتابه  تعايل يف . كما قال هللا1هي أيضا لغة املسلمني للعرابن ابإلضافة إىل اللغة

ا لهَعلهُكۡم َتۡعقِلُوَن   الكرمي: نَزلَۡنَُٰه قُۡرَٰءنًا َعَربِي ٗ
َ
 (12:2:  يوسف)إِنهآ أ

Artinya: sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Quran 

2agar kamu memahaminya. (QS. Yusuf, 12;2) bahasa Arabber 

 

اللغة العربية حتقيقها،   تعليمالكفاءة العربية هي أحد أنواع املهارات اليت يريد  

ألن اللغة العربية هي الوسيلة الرئيسية للتواصل مع العرب وفهم الكتب أو الكتب 

اللغة العربية وتعليمها يف املؤسسات الرمسية وغري   تعليمالعربية. لذلك، من الضروري  

مناسبة جدًا لتحسني  تعليمممارسة أنشطة التدريس وال الرمسية. ابلنسبة له، فإن

 .جودة تعليم اللغة العربية

ومع تقدم الزمن، تطورت اللغة العربية بسرعة نسبية. ألن اللغة العربية هي 

واحدة من أقدم اللغات يف العامل وهي اللغة األم للعديد من اللغات. وميكن القول 

العربية للمجتمع املسلم اإلندونيسي، وخاصة يف جيل إن رؤية مهارات اللغة 

 .الشباب، بعيدة عن الصواب 

وهذا يؤثر تلقائياً على قدرة الطالب على دراسة العلوم اإلسالمية األخرى. 

ون اللغة العربية تعليم، هناك عدة أسباب أساسية جتعل املسلمني يHamid ـووفقاً ل

 
1 Azhar Arsad and others, ‘Azhar Arsad, Bahasa Arab Dan Beberapa Metode 

Pengajarannya , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 7-8. 1’, 1–13. 
2 QS. Yusuf (12): 2. 
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ينية، منها: أوالً، اللغة العربية كلغة عبادة، إذا كانت مرتبطة ابللغة العربية كلغة د

طقوس دينية. اثنياً، من خالل فهم اللغة العربية سيكون قادرًا على فهم القرآن 

ر بصرية الدراسات وّ ط  ت  واحلديث النبوي النبوي، اثلثاً، إبتقان اللغة العربية، ستـ  

ة ابلدراسات الغنيلرتاث ااإلسالمية ألهنا تستطيع دراسة اإلسالم من الكتب 

 3.اإلسالمية، وغريها من األسباب 

  اللغة العربية صعًبا ومعقًدا، يف حني أن  تعليمال يزال اإلندونيسيون جيدون 

نظام   خصائص  لديها مستوايت خمتلفة من الصعوبة والسهولة اعتماًدا على  كل لغة

  تعليم الداللية. يف    اللغة نفسه، سواء األنظمة الصوتية أو املورفولوجية وبناء اجلملة و

اللغة العربية هناك أربع مهارات لغوية جيب أن يكون لدى الطالب، وهي مهارات 

ترتبط كل مهارة   4، مهارات القراءة، مهارات الكتابة.كالماالستماع، مهارات ال

ارتباطًا وثيًقا بعملية التفكري واحلفظ اللغوية األساسية. ابإلضافة إىل املهارات، اللغة 

 يف .لقواعدا و ت، املفردات اصو انت اللغة وهي األتتكون من عناصر أو مكوّ 

الواقع، كل طفل لديه مهارات لغوية منذ الوالدة، بدءا من مساع األصوات من  

 
3 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islam (Malang: UIN-

Maliki Press, 2010), h 3. 
4 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN-Maliki 

Press, 2011), h 1-2. 
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حمتاج إىل ن أجل أن تكون قادرة على ممارسة مهارات اللغة حوهلم وتقليدها. م

 .خزينة املفردات كثرية

جمموعة من الكلمات أو   ي، هvocabularyعين نفس  ت  عبارة  يه املفردات 

،  hornـ وفقا ل 5.الكنوز املعروفة لشخص أو عرق آخر اليت هي جزء من لغة معينة

املفردات هي جمموعة من الكلمات اليت تشكل لغة. املفردات هي واحدة من  

العناصر اهلامة يف اللغة. لن يكون الشخص قادرًا على إتقان لغة قبل أن يتقن  

اللغة العربية خبصائصها املختلفة  تعليم أو كثرياً. إن مفردات تلك اللغة، قليالً 

من العقبات  كثريةها بني اجملتمعات غري العربية يواجه ابلتأكيد  تعليموحافزها ل

واملشاكل اليت تواجهها اللغة العربية ألن اللغة العربية ليست لغة يسهل اتقاهنا يف 

 .اجملموع

قوا عدة مؤشرات إلتقان  إذا حق    ويعترب الطالب قادرين على إتقان املفردات 

املفردات  أشكال رمجة( الطالب قادرون على ت1املفردات. هذه املؤشرات هي: 

(  3( الطالب قادرون على نطق والكتابة بشكل جيد وصحيح ،  2بشكل جيد ،  

 6.الطالب قادرون على استخدامها يف اجلمل بشكل جيد وصحيح

 
5 Ibid, h 61. 
6 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat 

Malang, 2005), h 60. 
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املعلمني اللغة العربية، القدرة على كما جيب أن يكون املعلمني، وخاصة 

واألساليب  طريقةبشكل جيد. يف اختيار كل من النهج وال تعليمالتواصل لنقل ال

 .ال والكفاءةالفعّ  تعليماملستخدمة لتسهيل التعليم وسائل  و

الذي يعين الوسط أو الوسيط أو  "Medius" الالتينيةكلمة وسائل أتيت من 

هو   تعليم. يف حني أن التعليمة هلا وظيفة لنقل رسالة اللهي أ  ميتعلاملقدمة. وسائل  

املعلمني واملواد التعليمية. لن يتم تشغيل االتصال بدون   ني و تعليمالتواصل بني امل

التعليم    عمليةال ينفصل عن    تعليموسائل   7.ئلمساعدة من مرافق املراسلة أو الوسا

تصميم وسائل التعليمية بشكل مثايل. ألن لالتوعية  من معّلم. مطلوب تعليمال و

وكذلك توفري اإلرادة التحفيزية  تعليماستخدام وسائل التعليمية سيوفر احلافز لل

جتلب السور للتالميذ و جتدد نشاطهم و حتبب  ما يلي: Ibrahim. واقرتح تعليملل

درسة إهّنا تساعد علي تثبيت احلقائق يف اذهان التالميذ اهنا حتيد الدرس  اليهم امل

 مبا يتطلبه استنمدامها من احلركة و العمل. 

د  فرحهم، وجتدّ   العربية أن تثري محاس الطالب واللغة  م  يميكن لوسائل التعل

حبهم لليوم الدراسي، وميكن أن يعزز املعرفة يف أذهان الطالب،  أ  نش  روحهم، وسي  

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

2009), h 19. 
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  احلركة و  حيتاج إىل  تعليموميكن أن جيلب الدروس إىل احلياة ألن استخدام وسائل 

 8.العمل

 1املدرسة املتوسطة احلكومية   استناداً إىل املالحظات اليت مت وضعها يف و

م املستخدمة من  ي الفصل، تبني أن وسائل تعلم يف ييف عملية التعل جبندر المبون

 و املقّررب االكت م اللغة العربية هي السبورات، وي قبل املعلمني يف عملية تعل

املعلمون يعلمون جيدا مبا فيه الكفاية،  .LCD بـ تستخدم أحياان LKS ب االكت

توفري التحفيز للطالب   علمنيامل معا، و دعاءوتعليم من خالل قول التحيات وال

اللغة العربية ترتكز على  يةميال تزال عملية تعل .دروس جديدة إىلقبل الدخول 

اليت يقوم هبا املعلم لشرح املادة العربية من خالل ترمجتها إىل  عمليةاملعلم، وال

بتعليم   علمترمجة املعلم ويعطي املعلم التدريب. يقوم امل تعليم اإلندونيسية مث يفهم امل

ومع ذلك، فإن هذا له أتثري سليب جيعل قواعد و الرتمجة.  الطريقة املباشرة وطريقة

اللغة العربية. الطالب ال حيصلون تلقائيا على  تعليمالطالب يشعرون ابمللل يف 

 9. املتنوعة تعليمال

يعزز ذلك نتائج املقابالت البحثية مع طالب الصف الثامن اليت تبني  و

م اليت ختتلف بقدر املعلمني يالتعل طريقةابستخدام  تعليميفضلون الأن الطالب 

 
8 Aminuddin, ‘Media Pembelajaran Bahasa Arab’, Al-Munzir, 108.2 (2014), h 5. 
9 Observasi awal pada tanggal 4 Febuari 2020 
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م املختلفة حىت ال يالتعلطريقة اآلخرين الذين يقومون بتدريس الطالب ابستخدام 

التدريس. ابإلضافة إىل ذلك، مل يستخدم املعلمون   عمليةيشعر الطالب ابمللل يف  

 .املتحركةالرسوم  تعليماملفردات العربية وسائل  تعليميف 

املدرسة املتوسطة احلكومية   م اللغة العربية، وخاصة يف ياملشكلة يف تعل أمّ 

استناداً إىل مالحظات الباحث على املالحظات األولية من عدة   جر المبونابند  1

 دروس اللغة العربية بسبب نقص   كار دستعوامل، وهي أن الطالب أقل استعداداً إل

مييل الطالب إىل االعتقاد أبن دروس اللغة العربية هي  .هارات إتقان املفردات امل

طرق  السرتاتيجيات وا و طريقة. وابإلضافة إىل ذلك، ال تزال الةس صعبو در 

 . التسليم تقليدية

 التالية. 1.1وميكن مالحظة ذلك من نتائج دراسة الطالب يف اجلدول 

  1.1 اجلدول

 10بندار المبونج  1املدرسة املتوسطو احلكومية   مفردات لطالب الصف الثامن ج يف تعليمنتائج 

 قيمة االختبار عدد الطالب

1طالب   
إىل من الطالب الذين يصلون  ملفرداتإتقان اختبار ا نتيجة علي  

ل حلد األدىن من املعايري املكتما   

 طالبا 29
إىل  يصلون  ال من الطالب الذين  ملفرداتإتقان اختبار ا نتيجة علي

ل األدىن من املعايري املكتم احلد   

 
10 Sumber guru MTs Negeri 1 Bandar Lampung, tanggal 4 febuari 2020 



8 
 

 
 

بندر المبونج السنة الدراسية   1املتوسطة احلكومية يف املدرسة  املصدر : توثيق نتائج الدراسة للطالب الصف الثامن
2020   /2021 

 

 الوضوح: 

 جدا انقص .1

 انقص .2

 جيد  .3

 جيد جدا  .4

 ، تبني املعايري الالزمة لتحقيق الدرجات استنادا1.1واستنادا إىل اجلدول 

وحقق الطالب  طالباً.    30لـ     للصّف الثامن ج  لاألدىن من املعايري املكتماحلد  إىل  

 أخرى مل حتقق درجة كاملة.  29فقط، يف حني أن  1درجة كاملة 

يتطلب هذا الوضع معاجلة جادة من املعلمني، وسيتم متابعته يف هذا 

  الرسوم املتحركة  بوسيلةاملفردات العربية  تعليمالبحث من خالل تطوير وسائل 

(Motion Graphic .) 

هي واحدة من فروع علم التصميم   (Motion Graphic) الرسوم املتحركة

وهو   احلاسوب كفن الرسم على جهاز    graphicو    احلركةك  motionاجلرافيكي يعين  

مزيج من التوضيح، والطباعة والتصوير الفوتوغرايف والفيديو ابستخدام تقنيات 

ن  الرسوم املتحركة اليت مت إنشاؤها عن طريق الصور املتحركة أو اجلمع بني أجزاء م 
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الصور اليت هلا استمرار حبيث تبدو متحركة وتبدو على قيد احلياة يف شكل مثرية 

 11.لالهتمام، والفيديو دينامية وميكن عرضها من خالل املرئيات السمعية

حنن   ر ووّ ط  ت  م اليت تـ  يمن وسائل تعل  كثري  يف العصر التكنولوجي اليوم هناك

هي واحدة من وسائل    (Motion Graphic) نشعر مع الفوائد. الرسوم املتحركة

. وقد استخدمت الرسومات املتحركة لنقل الرسائل تعليمالعرض املستخدمة لنقل ال

، وهو منظر فيلم نقال عن   Michael Betancourtيف السنوات األخرية. وقال

Damayanti و Wulandariان الرسوم املتحركة ، (Motion Graphic)   هى وسيلة

 عادةً  تكنولوجيا تسجيل الفيديو او الرسوم املتحركة خللق وهم احلركة وتستخدم 

املتعددة . عادة ما تستخدم   لما يتم دجمها مع الصوت لالستخدام ىف انتاج الوسائ

عروض احملفظة   يف إعالانت خدمة اجملتمع و  ( Motion Graphic) الرسوم املتحركة

الرتوجيية   لللشركة والوسائ اجلاتبيةصورة  التقدميية وفتحات األفالم/الفيديو و

 12.املتعددة األخرى لوأغراض الوسائ

املدرسة  املفردات العربية يف تعليمشكلة املكخطوة عمل يف حماولة حل   و

، ابدر السابق البحث ر المبونج استنادًا إىل اخللفيةاندب 1املتوسطة احلكومية 

 
11 Enden Siti Romadonah and Isma Nastiti Maharani, ‘Motion Graphic Sebagai Media 

Pembelajaran’, V (2019), 115–22, h 118. 
12 Damayanti and Heni Wulandari, ‘Pengembangan Media Pembelajaran Motion 

Graphic Untuk Siswa Kelas Xi Pada Desain Multimedia Di Smk N 1 Cibadak’, h 2. 
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فردات اللغة العربية بوسيلة تطوير وسائل تعليم امل" الباحث إبجراء حبث بعنوان 

( لدي طلبة الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة Motion Graphicالرسوم املتحركة )

الطالب   تعليم ( وجد الباحث أن نتائج ال1مع السبب  ".    احلكومية ابندر المبونج

ال تزال منخفضة ، ابملقارنة مع غريها من املواد. وذلك ألن املعلمني مل جيدوا وسائل 

( مل يسبق ألحد أن حبث ابستخدام وسائل  2فعالة لنقل املواد إىل الطالب،    تعليم

  املتحركة تعليم الرسوم وسائل  (3اللغة العربية،  تعليماملتحركة يف تعليم الرسوم 

(Motion Graphic)  أصوااًت )  أكثر إاثرة لالهتمام ألن هناك صورًا متحركة وAudio 

visual ) يرغب الباحث 4اللغة العربية،  تعليمحبيث ال يشعر الطالب ابمللل يف ) 

ابندر   1 املتوسطة احلكوميةاملدرسة  وسائل تعليم للمفردات العربية يف طويريف ت

العربية مع جمموعة متنوعة من  اللغة    تعليم ، حبيث ميكن حتفيز الطالب يف    المبونج 

 تعليم. وسائل 

 تعيني املشكالت .ب

 :ميكن احلصول على املشاكل التاليةالبحث  استناداً إىل اخللفية

 .نقص مهارات إتقان املفردات العربية لدى الطالب  .1

 .ال يزال الطالب يعتربون دروس اللغة العربية دروساً صعبة .2

 .ال يزال رتيبا وأقل تنوعا تعليمال .3
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العربية  اللغة  احلركة يف املواد  بوسيلة الرسوموسائل تعليمية ب علم املستخدم يمل  .4

 . ر المبونجابند ةياملدرسة املتوسطة احلكوم يف

 حتديد املشكلة   .ج

، يقتصر تركيز  التاليةاملذكورة  ت املشكالتعيني و  بحثاستنادًا إىل اخللفية ال

بوسيلة م املفردات العربية  ي تعل  من وسائلاختبار مستوى جدوى    تطوير واملشكلة على  

احلكومية   لدي طلبة الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة  (Motion Graphic) الرسوم املتحركة

 . ر المبونجابند

 مشكالت البحث .د

ا ذهل مشكالت استنادًا إىل الرتكيز والرتكيز الفرعي للمشاكل املذكورة، ف

 :البحث هي

 Motion)الرسوم املتحركة  بوسيلةكيف تطوير وسائل تعليم املفردات العربية  .1

Graphic)  ؟ ر المبونجابنداحلكومية    لدي طلبة الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة 

املفردات   تعليم يف      (Motion Graphic)الرسوم املتحركة  تعليم  جدوى وسائل    كيف .2

 ؟ ر المبونجابنداحلكومية  ابملدرسة املتوسطةلدي طلبة الصف الثامن العربية 
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  أهداف البحث .ه

 :واألهداف اليت ينبغي حتقيقها من هذا البحث هي كما يلي

املفردات العربية   تعليميف      (Motion Graphic)الرسوم املتحركة  تعليم  وسائل  تطوير  ل .1

 .المبونجر  ابنداحلكومية  لدي طلبة الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة

  تعليم يف   (Motion Graphic)الرسوم املتحركة تعليم وسائل  من ملعرفة جدوى .2

ر ابنداحلكومية  لدي طلبة الصف الثامن ابملدرسة املتوسطةاملفردات العربية 

 .المبونج

يف    (Motion Graphic)الرسوم املتحركة تعليم وسائل الطالب على  ملعرفة ردّ   .3

احلكومية   لدي طلبة الصف الثامن ابملدرسة املتوسطةاملفردات العربية  تعليم 

 .ر المبونجابند

 حثبفوائد ال .و

 .إىل قسمني، ومها الفوائد النظرية والعملية ينقسمفوائد هذا البحث 

 وائد النظرية ف .1

ومن املتوقع أن يوفر هذا البحث فوائد لتطوير حبوث التعليم، وخاصة  

ابإلضافة إىل  (Research and Development/R&D)والتطويريف جمال البحث 

 املعرفة يف تطوير مواد تدريس اللغة العربية. زايدة
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  الفوائد العملية  .2

األطراف،   لبعضأن يساهم    ومن املتوقع أن يكون هذا البحث مفيداً و

 :وهي

 املعلم (أ

املنتجة يف هذه   ةم املتحركو الرس بوسيلةتطوير وسائل تعليمية 

 املفردات العربية للصف الثامن.  تعليميف  سيلة  ميكن استخدامها كو  بحث  ال

  طلبةامل (ب 

  تعليممن املتوقع أن يكتسب الطالب كمواد حبثية خربة يف ال

اهتمام الطالب يف املواد العربية.   املمتع من أجل زايدة حتفيز و  اإلبداعي و

 الطالب يف الدروس العربية فضال عن حتسني إتقان املفردات 

 املدرسة (ج

البنية التحتية من أجل    املرافق و   لومن املتوقع أن تدعم هذه الوسائ

 أداء الطالب. قيةلرت  تعليمحتسني عملية ال
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 الكاتب (د

إضافة البصرية واملهارات حول   تطبيق النظرية املكتسبة وقادرة على  

  تعليم يف   (Motion Graphic)الرسوم املتحركة تعليم وسائل كيفية تطوير 

ة للصف لثامن.املفردات العربي
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 الباب الثان 

 النظري  اإلطار

 النظري  دراسة .أ

  التطوير البحث و .1

  فهم التطوير (أ

 Research andاإلجنليزيةللغة التطوير اب وي عرف البحث و

Development/R&Dأوضح  . وSuguino منهج التطوير هو  البحث و  

قبل إنتاج   1البحث املستخدمة إلنتاج منتج معني، واختبار فعالية املنتج. 

منتج معني جيب على الباحثني حتليل املشكلة أوالً حبيث املنتج الناتج سوف 

لية املنتج. يف عامل التعليم، هذا ميكن بعد ذلك اختبار فعا  تناسب املشكلة و

النوع من البحوث مؤثر جدا يف حتسني نوعية التعليم. وميكن حتسني نوعية  

 .التعليم من خالل املنتج املنتج

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

2017), h 407 
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 Mulyatiningsing نقال عن Martianingtyas عن البحث   بنيي

. يتم  طويروالتطوير هتدف إىل إنتاج منتجات جديدة من خالل عملية الت

 2.تطوير املنتجات املوجودة إىل منتجات جديدة

ميكن استنتاج أن البحث والتطوير هو نوع  ةبقاس ال مفاهموبناء على 

من البحوث اليت هتدف إىل صنع منتج معني ميكن أن يكون اخرتاع جديد أو  

،  إىل اجملتمعتطور حبيث يصبح منتجا جديدا. مث يتم اختبار املنتج  منتج قدمي م

 .ؤّهاًل موتقييمه وإصالحه حبيث يصبح منتًجا 

 ر أنواع مناذج التطوي (ب

 ASSURE  التطويرمنوذج  (1

يهدف هذا النموذج إىل استخدام وسائل اإلعالم والتكنولوجيا  

املطلوبة. وينبغي اختاذ اخلطوات التالية يف هذا  تعليميف خلق عملية ال

( حتديد أهداف 2، )(analyse learner)نيتعليم( حتليل امل1النموذج: )

 select)  ( اختيار وسائل وطرق3، ) (state objectives)تعليمية ال

method, media and materials)  (4استخدام املواد )  (utilize materials) 

 
2 Estri Dwi Martianingtiyas, ‘Research and Development ( R & D ): Inovasi Produk Dalam 

Pembelajaran’, August, 2019, h 4. 
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(،  require learner participationم )ي التعل  عملية الطالب يف    تضّمن(  5)

 منوذج مايلي من 3. (evaluate and revise) يمالتعل تراجع ( تقييم و6)

ASSURE يف شكل صورة: 

4 طويرتلمنوذج ا 1.2 صورةال
ASSURE 

 ADDIEطوير منوذج الت (2

  ألنشطة التدريب. كما نقلت ADDIEوكثريا ما تستخدم مناذج 

Cullata  سبالذي إكت Hasyim أن منوذج ADDIE  هو عملية عامة

 5.تستخدم تقليداي من قبل املصممني التعليمية لتطوير التمارين

على  ADDIE ، وآخرون اختيار منوذج تطويرTeguhـ وفقا ل

أساس النظر يف هذا النموذج يتم تطويره بشكل منهجي واستنادا إىل 

 
3 Adelina Hasyim, Metode Penelitian Dan Pengembangan Di Sekolah (Yogyakarta: 

Media Akademi, 2016). h 65-66. 
4 ibid 
5 Ibid, h 70 
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يتكون من  ADDIE منوذج تطوير 6. تعليماألساس النظري لتصميم ال

( 4( التطوير، )3( التصميم، )2( التحليل، )1مخس مراحل: )

 7.صورة شكليف  ADDIE منوذج مايلي من .( التقييم5التنفيذ، و)

  2.2 لصورةا

 ADDIE التطوير منوذج

  Dick and Careyتطويرمنوذج ال (3

هذا النموذج هو النموذج األكثر استخداما من قبل املصممني 

( حتديد  1اخلطوات يف هذا النموذج هي كما يلي: ) 8.والتدريب تعليمال

( حتليل خصائص  3( أداء التحليل التعليمي، )2، )تعليمأهداف ال

( تطوير 5احملددة، )  تعليمصياغة أهداف ال(  4، )تعليمالطالب والسياق ال

 
6 I made Teguh, I Nyoman Jampel, and Ketut Pudjawan, Model Penelitian 

Pengembangan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h 41. 
7 Hasyim, 71. 
8 Teguh, Jampel, and Pudjawan, h 31. 
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( تطوير  7، )تعليم( تطوير اسرتاتيجيات ال6أدوات أو أدوات البحث، )

(  9( تصميم وتطوير التقييمات التكوينية، )8واختيار مواد التدريس، )

مايلي  9. تلخيصيتصميم وتطوير التقييمات  (10) ،تعليمبرامج ال تنقيح

 .يف شكل صورة Dick and Carey  منوذج من

 2.3 لصورةا

 Dick and Carey التطوير منوذج

  Hannafin and Peckالتطوير  منوذج  (4

هي مناذج بسيطة ولكنها أنيقة. ألن  Hannafin and Peck منوذج

. يهدف هذا النموذج إىل تنقيحكل مرحلة مرتبطة أبنشطة التقييم وال

إنشاء منتجات يف شكل وسائل اإلعالم التعليمية أبشكال خمتلفة. سواء 

 
9 Hasyim, h 78-81 
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ويف هذا  .كانت طباعة أو صوت أو فيديو أو كمبيوتر مستند أو خمتلط

النموذج، هناك ثالث مراحل، وهي احلاجة إىل حتليل وتصميم وتطوير 

 .يف شكل صورة  and Peck Hannafin منوذج مايلي من 10. وتنفيذ

 

 2.4 صورةال

 Hannafin and Peck  منوذج 

 Borg and Gall التطويرمنوذج  (5

يف تطوير منتج هي:    Borg and Gall  طويراخلطوات من منوذج الت

( تطوير شكل أويل 3( التخطيط، )2( البحث ومجع املعلومات، )1)

استناداً إىل نتائج   تنقيح(  5، )  التحقق من صحة التصميم(  4للمنتج، )

التنقيحات  (7) ،جتارب املنتجات ( 6األولية، ) ات جتارب املنتج

( االختبارات امليدانية  8املستندة إىل االختبارات امليدانية األولية، )

 
10 Ibid, 74. 
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( التنقيحات املستندة إىل االختبارات امليدانية التشغيلية، 9التشغيلية، )

يف شكل    Borg and Gall منوذج مايلي من 11. ( النشر والتنفيذ10و)

 .صورة

 

 

 

 

 2.5 ورةصال

 Borg and Gall طويرمنوذج الت

 يةتعليمالوسائل   .2

  تطوير وسائل التعليمية (أ
سلسلة من العمليات أو األنشطة اليت تنفذ    يم هيتطوير وسائل تعل

املعنية   تعليمم على أساس نظرية التنمية القائمة. وسائل ي إلنتاج وسيلة التعل

 .12م ينظرية التنمية املستخدمة هي نظرية تطوير التعل  حبيثم  يهي وسيلة تعل

 
11 Ibid, h 86-89. 
12 Ani Cahyadi, Pengembangan Media Dan Sumber Belajar Teori Dan Prosedur (Serang: 

Laksita Indonesia, 2019), h 29-70. 
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،  تعليم ئل ، هناك ثالث خطوات جيب اختاذها يف أنشطة تطوير وسااملياوع

وهي أنشطة التخطيط واإلنتاج والتقييم. ويف الوقت نفسه، من أجل تصميم 

، وآخرون، نقال عن  Arif Sudiman. تعليمأو تصميم تطوير برامج وسائل 

Cahyadi  يعطي سلسلة من اخلطوات اليت جيب اختاذها يف تطوير الربامج

 :13ة إىل ست خطوات على النحو التايلمييتعلال

 .فهم احتياجات الطالب وطابعهم (1

 .صياغة أهداف تعليمية مع العمليات و املميزة (2

  صياغة مواد مفصلة تدعم حتقيق أهداف (3

 .تطوير مقياس النجاح (4

 ل.للوسائكتابة برامج نصية  (5

 .تنقيحات إجراء االختبارات وال (6

  فهم وسائل التعليمية (ب

الذي يعين الوسط أو  "Medius" كلمة وسائل اإلعالم أتيت من الالتينية

على أهنا وسيط أو  تعليم. يف اللغة العربية، يتم تفسري وسائل تمهيديّ الوسيط أو ال

 
13 Ibid, 72-73. 
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وفقا للخرباء   تعليمفهم وسائل  و بينماإيصال رسالة من املرسل إىل مستلم الرسالة. 

 : Andriantoni و    Nurdinنقال عن 

( إن وسائل التعليمية تتضمن أدوات 1975)  Briggs و  Gagneوقال (1

تستخدم ماداًي لنقل حمتوى املواد التعليمية، واليت تشمل الكتب 

واألشرطة ومسجالت الفيديو واألفالم والشرائح ومسجالت الشرائط 

 .احلاسوب  )إطارات الصور( والصور والرسومات والتلفزيون و

2) Briggs (1970 جادل أبن وسائل اإلعالم هي كل األدوات املادية ، )

 14.تعليماليت ميكن أن تقدم الرسائل ، فضال عن حتفيز الطالب على ال

اإلعالم" أو يستعاض عنه بكلمة   لوكثريا ما يرتبط مصطلح "وسائ

( art  اإلنكليزي  يف اللغة)   tekne الالتينية  لغة"التكنولوجيا" املستمدة من ال

 "(.ilmu" دونيسيااإلنيف اللغة )  logos و

webster  استشهد هبا Arsyad   ،art  هو مهارة  (skill)   مت احلصول

عليها من خالل اخلربة والدراسة واملراقبة. وابلتايل، فإن التكنولوجيا ليست 

أكثر من علم يتحدث عن املهارات املكتسبة من خالل اخلربة والدراسة 

 
14 Syafruddin Nurdin and Andriantoni, Kurikulum Dan Pembelajarannya (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2016), h 119. 
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التدريس ، والتكنولوجيا لديها  واملالحظة. عندما تكون مرتبطة مع التعليم و

، حيث التكنولوجيا ليست كأداة،   تعليمفهم ابعتباره امتدادا ملفهوم وسائل 

اإلدارة املتعلقة بتطبيق    ، واألفعال و  وقفامل  هأو مادة أو أداة ، ولكن أيضا في

 15.العلم

م هي وجود ي تعل  لئاإىل أن وس  Marshall McLuhanويف رأي آخر،  

إنساين يسمح له ابلتأثري على اآلخرين الذين مل يتصلوا به مباشرة. ووفقا 

االتصال، مبا يف ذلك الرسائل والتلفزيون واألفالم   لالصياغة، فإن وسائهلذه  

 16. واهلواتف، هي وسيلة تسمح للشخص ابلتواصل مع اآلخرين

وسائل تعليم الشاملة هي كل ما ميكن استخدامه لتوجيه الرسائل 

  تعليموميكن أن حتفز العقل ، وميكن أن تثري روح ، واالهتمام والرغبة يف ال

. كما قال هللا يف كتابه الكرمي يف يف الطالب يةتعليموذلك لتشجيع عملية ال

 :35الصورة املائدة اآلية 

ْ ِِف   ْ إََِلۡهِ ٱلۡوَِسيلََة َوَجَٰهُِدوا َ َوٱۡبتَُغوٓا ْ ٱَّلله ْ ٱتهُقوا ِيَن َءاَمنُوا َها ٱَّله ي 
َ
ٰٓأ يَ

 (35 :المائدة )َسبِيلِهِۦ لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحوَن  

 
15 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h 4-5. 
16 Ali Muhson, ‘Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi’, VIII 

(2010), 1–10. 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 

kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, 

dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat 

keberuntungan”. 

 فوائد وسائل التعليمية وظائف و (ج

للغاية مها أساليب ، هناك عنصران مهمان يةمييف عملية التعل

. إن اختيار وثيقاً   ارتباطاً هذان اجلانبان يثريان    وسائل التعليمية. و  و  عليمالت

طريقة تدريس معينة ستؤثر على نوع وسائل التعليم، ونوع املهام  

م مبا  يسياق التعل م، ويواالستجاابت اليت يتوقع الطالب إتقاهنا بعد التعل

كن القول إن إحدى الوظائف ومع ذلك، مي .خصائص الطالب من ه في

الرئيسية لوسائل التعليمية هي املساعدة التعليمية اليت تؤثر أيضا على املناخ 

م اليت يضعها املدرسني وينشئوهنا. ابعتبارها واحدة  يوالظروف وبيئة التعل

م ، وسائل اإلعالم لديها وظيفة اليت هي عنصر يانت يف التعلمن املكوّ 

 17.لنقلها إىل الطالب م يحمملة رسائل التعل

 
17 Ali Mudlofir and Evi Fatimatur Rusydiyah, Desain Pembelajaran Inovatif Dari Teori 

Ke Praktik (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h 128. 
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م  يأن استخدام وسائل التعل  Arsyadالذي نقله    Hamalik  وكشف

م ميكن أن يوقظ رغبات واهتمامات جديدة، ويثري التحفيز  ييف عملية التعل

 18.، بل وأن جيلب أتثريات نفسية للطالب يةتعليم والتحفيز ألنشطة ال

  تعليم عن بعض وسائل    Hanifahالذي نقلته    Al- Qasimy  كشف

 19: اللغة العربية تعليمالتالية ل

 للحّد من اإلستخدام الرتمجة (1

 للتأكيد من استيعاب الطالب للمعاين (2

 إلضافة شيئ من املتعة و اإلاثرة إيل الدرس (3

 إلاثرة إجيابية الدارس و مسامهته (4

إىل أن فائدة  Hanifahواستنادًا إىل الوصف الوارد أعاله، خلص 

ني  تعليموسائل التعليمية بشكل عام هي تسهيل التفاعل بني املعلمني وامل

 20.أكثر فعالية وكفاءة يةميالتعل عمليةحبيث تكون 

 
18 Arsyad, Media Pembelajaran, h 19. 
19 Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Surabaya: CV. Putra Media 

Nusantara, 2011), h 11. 
20 Ibid 
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الذي نقله  Hafniواستكمااًل للرأي املذكور أعاله، أوضح 

Rosyidi    السمعي والبصري، ليس    وسائلم، وخاصة  يتعلوسائل  أن وظيفة

فقط توجيه الرسائل بل أيضًا املساعدة يف تبسيط عملية تلقي احملتوى  

 21.التعليمي الصعب حبيث تصبح عملية التواصل سلسة دون تشويه

عند القيام بواجبات املعلم، جيب أن يقوم املعلمون على تدابري مع  

 يف كتابه الكرمي يف الصورة النحل مصادر التعليم الديين، كما قال هللا تعاىل

 :  44اآلية 

َِل إََِلۡهِۡم   َ لِلنهاِس َما نُز  ِ ِۡكَر ِِلُبَّي  نَزۡۡلَآ إََِلَۡك ٱَّل 
َ
بُرِِۗ َوأ بِٱۡۡلَي َِنَِٰت َوٱلز 

ُروَن    (44 :اۡلحل )َولََعلهُهۡم َيتََفكه

Artinya: “keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. 

Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan 

pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan 

supaya mereka memikirkan”. 

 

 

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

Press ,2009). h 30.  
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 أنواع وسائل التعليمية (د

م ميكن جتميعها يف أربع جمموعات، يالتعل  لأن وسائ  Arsyadويقرتح  

( وسائط التكنولوجيا السمعية 2( وسائط اإلعالم املطبوعة، )1)هي: 

 ل( الوسائ4التكنولوجيا القائمة على احلاسوب، ) ل( وسائ3والبصرية، )

 .املشرتكة لتكنولوجيا الطباعة وتكنولوجيا احلاسوب 

تكنولوجيا الطباعة هي وسيلة إلنتاج أو تسليم املواد، مثل الكتب 

من خالل عمليات الطباعة امليكانيكية أو خاصة البصرية الثابتة  مادة و

الفوتوغرافية. التكنولوجيا السمعية والبصرية هي وسيلة لتوليد أو تسليم املواد 

ابستخدام اآلالت امليكانيكية واإللكرتونية لتقدمي الرسائل السمعية والبصرية. 

العرض البصرية  مثل آالت العرض السينمائي ومسجالت الشرائط وأجهزة

الواسعة. التكنولوجيا القائمة على احلاسوب هي وسيلة لتوليد أو تسليم املواد 

ابستخدام مصادر املعاجلات الدقيقة. التكنولوجيا املشرتكة هي وسيلة لتوليد  

وتسليم املواد اليت جتمع بني استخدام عدة أشكال من وسائل اإلعالم اليت  

 22اسوب.تسيطر عليها احل

 
22 Arsyad, Media Pembelajaran, h 31- 34. 
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وسائل التعليمية املختلفة، على النحو  عن انواع Hanifahمث شرح 

 :التايل

األكثر شهرة املستندة إىل الطباعة هي  تعليم وسائل املطبوعة، وسائل (1

 .الكتب املدرسية، والكتب اإلرشادية، واجملالت، واألوراق املستقلة

وسائل اإلعالم املرئية, وتشمل عدة أنواع من وسائل اإلعالم املرئية:  (2

ة,  يعنية, خمططات, رسوم بيعنيالصور, الرسومات, ملصقات, رسوم ب

 .خرائط, جداول وغريها

اإلعالم السمعية والبصرية ، وجمموعة من األدوات اليت ميكن أن  وسائل  (3

 .توقع الصور املتحركة والصوتية

والشرائح  transparency overhead projectorالعرض مثل  لوسائ (4

 .LCD  الصوتية وشرائط األفالم، ابإلضافة إىل أجهزة العرض

 flannel) الفانيالوسائل اإلعالم غري اإلسقاط مثل، السبورة، لوحة  (5

board). 
 .احلاسوب  ل بوسيلةالوسائ (6

 .اإلنرتنت بوسيلةوسائل  (7
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8) learning -E  23. اللغة العربية تعليميف 

  م املفردات العربيةيتعل .3

 فهم املفردات العربية  .أ

اللغة هي نظام رمز الصوت التعسفي ويستخدم من قبل أعضاء 

اللغة العربية هي واحدة من   24.واملشاعرالفئات االجتماعية لتبادل األفكار 

من اإلندونيسيني. لذلك، من الضروري  كثريها  تعليماللغات األجنبية اليت ي

تضمني اللغة    ياللغة األجنبية ه  تعليماللغة املناسب لغري العرب.    تعليم   تنقيح

 .املفردات  تعليمسواء كان يف العربية ميكن أن يتم بطرق وأساليب خمتلفة. 

هي جمموعة من  (vocabulary) املفردات أو يف اللغة اإلجنليزية

 25ل شخص أو كيان آخر يشبه لغة معينة.ب  الكلمات أو الكنوز املعروفة من ق  

أحد عناصر اللغة يف شكل مزيج من احلروف اليت هلا معاين  يمفردات ه

و اللغة األجنبية من أجل احلصول على مهارات تعليم جيب أن يتقنها م

هي يصرّح أن املفردات  Hijriyah استشهد هبا Horn 26.اصل مع اللغةالتو 

 
23 Hanifah, h 17-106. 
24 Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: BaSan 

Publishing, 2010), h 1. 
25 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN-Maliki 

Press, 2011). h 61. 
26 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2002), h 96. 
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جمموعة من الكلمات اليت تشكل اللغة. دور املفردات يف إتقان املهارات 

 إىل أن القدرة على فهم املهارات   Valletال غىن عنه كما يشري    ةاللغوية األربع

  27.املفردات اللغة العربية تعتمد بشكل كبري على إتقان ة أربع

أحد عناصر اللغة اليت جيب أن  يه فردات لذا فإن املقصود ابمل

ميتلكها الطالب يف شكل جمموعة من الكلمات اليت تشكل لغة للتواصل 

عتمد بشكل وصف للرتمجة، ألن إتقان اللغة ي  بتلك اللغة، اليت لديها فهم و

 .مهارات لغوية ةأربع كبري علي

 مؤشرات إتقان املفردات  .ب

 :هي Mustofaلـ  ملفردات ا مؤشرات  إتقان

 .بشكل جيد املفردات  الطالب قادرون على ترمجة أشكال (1

 .الكتابة بشكل جيد وصحيح الطالب قادرون على نطق و (2

، سواء يف شكل شفوي ةاملناسب ملةميكن للطالب استخدامها يف اجل (3

 28.الكتابةأو 

 

 
27 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2002), h 96. 
28 Effendy, h 60. 
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  املدرسة املتوسطة احلكومية م املفردات يفيتعل .4

  املفردات تعليمأهداف  (أ

 29املفردات العربية هو: تعليمالغرض العام من 

أو الطالب إما من خالل مواد القراءة   لتالميذإدخال مفردات جديدة ل (1

 .أو فهم املشمو

املفردات   ّفظأو الطالب على أن يكونوا قادرين على تل  تالميذ تدريب ال (2

بشكل جيد وسليم ألن النطق اجليد والصحيح يؤدي إىل مهارات جيدة 

 .والقراءة أيضاً  كالمال مهارة وصحيحة يف

أو املعجمية )وحدها( أو عند استخدامها حرفية   فهم معىن املفردات إما (3

 .حنوي( يف سياق مجلة معينة )معىن خماطي و

( أو كالمالتعبري الشفوي )اليف  و استعمال املفردات قادرة على تقدير  (4

 .الكتابة )يؤلف( وفقا للسياق الصحيح

  املدرسة املتوسطة احلكومية املفردات املستهدفة يف (ب

لكل   األوليف فصل دراسي   املدرسة املتوسطة احلكوميةطالب   تعليم

مفردات. بينما حيصل طالب الفصل   100مواضيع إبمجايل  3طالب 

 
29 Mustofa, h 63. 
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مفردات جديدة. حىت يف سنة   134مواضيع إبمجايل    4الدراسي الثاين على  

املفردات اليت جيب حفظها للحصول  234واحدة الطالب احلصول على 

 .على درجات كاملة اللغة العربية

 عليمية مواد الت (ج

ي ت ن ا    (keseharian) يـ ْوم 

Bangun   يـ ق ْوم   -ق ام  Bantal   و س اد ة 
Mandi ْست ح مَّ ا-  

م    ي ْست ح 
Sisir   م ْشط 

Membersihkan   يـ ن ظّ ف   -ن ظَّف  Shower   د ش 
Bertanya   ي ْسأ ل   –س أ ل  Ruang 

Berlajar 
 غ ْرف ة  الـم ذ اك ر ة  

Bermain    يـ ْلع ب   -ل ع ب  Sapu   م ْكن س ة 
Menyisir   ط   -م ش ط مي ْش   Bis    ح اف ل ة 

Memakai  اْرت د ى– 
 يـ ْرت د ى

Halte   م ْوق ف  احل اف ل ة 

Tong sampah   ْزبـ ل ة  م  Jendela   ف ذ ة  ان 

Sampah    ل ة  م ق ص    Gunting ز اب 

Kunci    ْفت اح  س يَّار ة    Mobil م 
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Karpet    ب س اط Tisu    ْند ْيل  م 

Kipas    م ْرو ح ة Kaos kaki   ج ْور ب 

Plastic   ب ال ْست ْيك Sepeda    د رَّج ة 

Pisau    ّك  ك م ام ة    Masker نْي  س 

Gelas    ك ْوب Air    ما ء 

 

 Motion graphic  الرسوم املتحركة .5

 Motion graphic  الرسوم املتحركة فهم (أ

م يف يالتعل ائلأثر عميق على وس له سريعال للتكنولوجيار يتطو 

يف أي مكان ابستخدام جهاز   يف أي وقت و  تعليم. ميكن للطالب الاملدرسة

ميكن للمعلمني أيضا استخدام خمتلف   .أو اهلاتف احملمول لديهماحلاسوب 

نظرية   تعليمم ليتم نقلها إىل الطالب جلعل  بتعل  ائلاملساعدة يف التطبيق كوس

النظري مييل إىل أن  تعليمأكثر إاثرة لالهتمام وتقدميها بشكل خالق. ال

العملي. لذلك، جيب النظر يف تنوع وسائل  تعليميكون ممال ابملقارنة مع ال

وفيما يتعلق ابلتعليم، بدأت االبتكارات  .جل جذب الطالب التعليمية من أ
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الرسوم املتحركة هي واحدة من وسائل  .مياجلديدة يف الظهور لدعم التعل

 30. ميالعرض اليت ميكن استخدامها لنقل التعل

 Nugil Choirilنقال عن Romadonah  وMaharani   يفسر معىن

الرسوم املتحركة كما يلي "الرسوم املتحركة هي واحدة من فروع علم التصميم  

اجلرافيكي، حيث هناك عناصر التصميم مثل الشكل، املرباة، حجم، اجتاه، 

 motion  الرسوم املتحركة Dydy ـنسيج، يف ذلك عمدا نظرا للحركة". وفقا ل

graphic لرسوم املتحركة خللق الوهم الرسم الذي يستخدم الفيديو أو ا يه

الرسوم املتحركة هي عموما مزيج من الصوت البصرية    .من احلركة أو التحول

املستندة إىل تصميم / قطعة الرسوم املتحركة من خالل اجلمع بني لغة الفيلم  

ة. وميكن حتقيق ذلك من خالل إدخال عدد من  يعنيمع تصميم الرسوم الب

والفيديو والسينما والطباعة  2D/3Dاملتحركةالعناصر املختلفة مثل الرسوم 

 .والتوضيح والتصوير الفوتوغرايف واملوسيقى

هي واحدة من فروع علم  motion graphic  حركةتلذلك الرسوم امل

كفن الرسم على   graphic كاحلركة و motionالتصميم اجلرافيكي الذي يعين

الذي هو مزيج من التوضيح، الطباعة، والتصوير الفوتوغرايف  اسوب احل

 
30 Damayanti and Heni Wulandari, ‘Pengembangan Media Pembelajaran Motion graphic Untuk 

Siswa Kelas Xi Pada Desain Multimedia Di Smk N 1 Cibadak’. h 2 
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الرسوم املتحركة اليت مت إنشاؤها بواسطة الصور  طريقةوالفيديو ابستخدام 

املتحركة أو اجلمع بني أجزاء من الصور اليت لديها استمرارية حبيث تبدو  

  مية و تتحرك وتبدو على قيد احلياة يف شكل مثرية لالهتمام، والفيديو دينا

 31.ميكن عرضها من خالل املرئيات السمعية

 الرسوم املتحركة   بوسيلة بوسائل تعليم م املفرداتيخطوات تعل (ب

 .للطالب  motion graphic الرسوم املتحركة تعليمتقدمي وسائل  (1

 . طرح األسئلة يف شكل مفردات متت دراستها من قبل (2

 . motion graphic  م الرسوم املتحركةيتعلوسائل  الفيديو تشغيل (3

 .املفردات مع وسائل اإلعالم الرسومية احلركة تعليم أّدي (4

الفيديو الرسوم  تعليم يتبع الطالب حمتوى تعليم املفردات العربية يف  (5

 . motion graphicة املتحرك

 motion graphicم املتحركة و مزااي و عيوب الرس (ج

 motion من املزااي الستخدام الرسوم املتحركة عدةهناك 

graphic  :منها 

 
31 Romadonah and Maharani, h 118. 
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فعلها بشكل جيد  املناسبة و motion graphic حركةتاستخدام الرسوم امل (1

 .نيتعليمامل تعليمال مملة ميكن أن تضيف حافزا ل فيهاحملتوى  و

 ادلنقل أنواع خمتلفة من املو  motion graphic كن حزم الرسوم املتحركةمي (2

 .نفسية . سواء اإلدراكي, فعالة و هداف تعليموفقا أل

خفض   تعليميف ال motion graphic ميكن استخدام الرسوم املتحركة (3

 .تكاليف اإلنتاج لتكون أرخص

م توفري الوقت ييف التعل motion graphic ميكن استخدام الرسوم املتحركة (4

 .ررك  ت  شكل م  والتسجيالت ميكن أن تقوم ب

 من ارادةأسهل لتنظيم وفقا  يه motion graphic إنتاج الرسوم املتحركة (5

 نّساخ.

ابإلضافة إىل بعض املزااي ، فإن استخدام الرسوم املتحركة حيتوي 

 ، منها: من العيوب  بعضأيًضا على 

يتطلب  ليس عماًل سهالً، و motion graphic تحركةاملإن إنشاء رسوم  (1

 .خاصةمهارات 

 احلاسوبجهاز  motion graphic يتطلب إنتاج الرسوم املتحركة (2

 .ات عاليةف  واص  مب  
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دون املباراة  تكون شيئا العاداي motion graphic حركةتسوف الرسوم امل (3

 32فيه. اللون والتصميم انقالت 

 تطوير وسائل تعليم املفردات اللغة العربية بوسيلة الرسوم املتحركة  (د

( 1:    منهااملفردات العربية  املتحركة  م  و الرسبوسيلة    تعليمه وسائل  هذ

املفردات  تعليمحيتوي على املتحركة م و الرسبوسيلة   وسائل تعليم من  الفيديو

يف شكل الفيديو املتحركة   ائل تعليم( عرض املواد يف هذه الوس2العربية. 

  املتحركة م و الرسبوسيلة  وسائل تعليم ( هذه 3اليت هي السمعية والبصرية؛ 

( يتطلب التقييم  4األمثلة يف شكل اجلمل؛  كذالك    العربية ويفسر املفردات  

 .ثالثة أمثلة على اجلمل العربية بصناعةمن الطالب   ائل تعليميف هذه الوس

 اإلطار النظري  .ب

درة الطالب على تطوير ق   اللغة العربية إىل استكشاف و مي يهدف تعل

استخدام اللغة، سواء بشكل فعال )لفظيا( أو بشكل سليب )الكتابة(. وميكن 

م، من خالل توفري نتائج  يبشكل جيد إذا حتقق هدف التعل  سريم ييالقول إن التعل

امل جيدة أو استجاابت من الطالب. وتسمى القدرة على استخدام اللغة يف ع

 ةوتنقسم املهارات اللغوية إىل أربعة، هي مهار  .املهارات اللغويةهي تدريس اللغة 

 
32 Ibid. 
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من أجل حتقيق   .الكتابةمهارة  القراءة، ومهارة  ، ومهارة الكالم االستماع، و

وسائل   م.ي لدعم عملية التعل  ائل تعليمم اللغة، هناك حاجة إىل وسيالغرض من تعل

ابستخدام وسائل . مين فصله عن عملية التعلجزء مهم جدا وال ميك يه تعليم

لطالب. وهنا ا  تعليم، فضال عن توفري حافز للتعليمالتعليمية ميكن أن توفر الدافع ال

املواد  التعليم و جودةسني حماولة حلميكن التعبري عن دور املعلمني كميسرين يف 

 .بشكل أكثر فعالية وكفاءة

هذا العصر، ال يوجد الكثري من املعلمني الذين يستخدمون    يف هذا اليوم و

ًا من  كبري   مبلغاً يتطلب  تعليم وسائل التعليمية، واحد منهم ألنه يف توفري وسائل 

جودة التعليم   تستغرق وقتا طويال، يف حني أن حتسني حتصيل الطالب و و املال

يكون الطالب  خالقة حىت  اجليد مطلوب احلاجة إىل وسائل تعليمية مبتكرة و

 .تعليمسهل يف ال لديهم جو تعليمي ممتع و

للمفردات العربية، سيقوم الباحث بتطوير وسائل   يةعالف    و  انفذم  يخللق تعل

جترب التطورات التكنولوجية اليت  .Motion graphicتحركة الرسوم املبوسيلة  تعليم

ميكن القيام به يف أي مكان بشكل مستقل ابستخدام  م احلديثة ويالتعل على

. مع التحول يف النموذج الذي Motion graphic املتحركة تعليم الرسوموسائل 

تطوير التكنولوجيا   فيدحدث بسبب تغري الفلسفة اليت تطورت حنو الرقمية اليت تست
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 املشكلة يف اجملال:

 عدم إتقان املفردات العربية لدى الطالب.  .1

 ال يزال الطالب يعتربون دروس اللغة العربية دروساً صعبة. .2

 أقل تنوعا.  ال يزال رتيبا و تعليمال .3

الرسوم املتحركة  يوسيلة فردات من وسائل تعليم امل  ال توجد   .4

 .بندر المبونج1مدرسة املتوسطة  للصف الثامن يف

 
 املراقبه  مقابله حتليل االحتياجات 

 دراسة نظرية

 وسائل التعليمية

تعليم املفردات اللغة العربية بوسيلة الرسوم املتحركةتطوير وسائل   

األعمال  الطبية و األفالم و كما تستخدم الرسوم املتحركة يف األلعاب و.كوسيلة

. تستخدم  تعليمال اهلواايت والتعليم و  الرايضة و الرتويج و  اإلعالن و  التجارية و

اليت ميكنها ملس قيود   لالرسوم املتحركة على نطاق واسع بسبب قوة الوسائ

ني ألن الرسوم املتحركة تتضمن صورًا مسعية ميكن أن حتفز الدماغ على تعليمامل

اكرة. ابإلضافة إىل ذلك، من املتوقع أن جتذب الذ الفهم و  اكتساب االهتمام و

املفردات  تعليم اللغة العربية، وخاصة يف  تعليم التحفيز ل الطالب لتوليد االهتمام و

 .العربية
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 الدراسات السابقة  .ج

  وسائل بعنوان "تطوير  Heni Wulandariو Damayantiأجرهتا  الذي بحثال (1

لطالب الصف احلادي عشر  يلد  Motion graphic حركةتاملبرسوم م يالتعل

من نتائج جبداك.  1املدرسة العالية احلمومية  املتعددة يف ليف تصميم الوسائ

الدراسة املعروفة جدوى املنتج من متوسط درجة اليت قدمها خبري املواد هو  

" خرباء وسائل الئقةمع فئة "  4جدا"، وخبري التصميم هو    الئقةمع فئة "  4.3

"، واحملاكمة فئة حمدودة من قبل الطالب هو  الئقةمع فئة "  3.8اإلعالم وهي  

".  الئقةمع فئة "   4" والتجربة امليدانية من قبل الطالب هو  الئقةمع فئة "   4.2

  ل تصميم الوسائ تعليماملتحركة يف  تعليم الرسومحبيث ميكن استخدام وسائل 

  Heni Wulandariو   Damayantiالفرق األساسي بني هذا البحث و 33.املتعددة

  ااملتعددة، يف حني أن هذ لالبحث الذي يقدم مواد تصميم الوسائ تركيزهو 

 .املفردات العربية تعليمل وه بحثال

بعنوان  2015يف عام  Haryantoو Asih Purwanti البحث الذي أجراه  (2

لدي ملواد الرتبية املواطنة  Motion graphic"تطوير التعليم الرسوم املتحركة 

جدوى املنتج من نتائج   ينعّرف و بحثمن نتائج ال. االبتدائية" 1الصف 

 
33 Damayanti and Wulandari, h 7. 
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ينتمي إىل فئة جيدة.   3.57التحقق من الصحة اليت قدمها خرباء املواد وهي 

يف فئة جيدة. وجتري جتارب املنتجات على ثالث  3.63خرباء اإلعالم هم 

مراحل، هي التجارب على أساس واحد، والتجارب اجلماعية الصغرية، 

واحد التجارب حصل على درجة   -جارب امليدانية. سجل على واحد والت

الئقة. وسجلت التجارب اجلماعية الصغرية اليت  % تقع يف فئة جيدة و 75

لذلك وقعت يف فئة "ممتاز". وأجريت جتارب  %81مستجيبني  4تضم 

% تندرج يف فئة ممتازة. 90طالب املستجيبني على درجة  10ميدانية مع 

م  ييف تعل Motion graphicاملتحركة  تعليم الرسومستخدام وسائل حبيث ميكن ا

نموذج بستخدم هذا البحث ي هو  هذا البحثالفرق مع  34.الرتبية املواطنة

م يف حني استخدم  يلتطوير التعل  Dick & Careyومنوذج  Borg & Gallتطوير 

 .Borg & Gallالباحث فقط منوذج تطوير 

يف عام R. Suharso  و Iffah Sa’adah, Suwito Eko Purnomo حبث أجراه  (3

 Herman Willem مارةإل تعليم التاريخبعنوان "تطوير فيديو وسائل  2017

Daendels (1808 -1811) التاريخ اإلندونيسيالعلم يف  برسوم املتحركة 

 
34 Asih Purwanti and Haryanto Haryanto, ‘Pengembangan Motion Graphic Pembelajaran 

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas I Sekolah Dasar’, Jurnal Inovasi Teknologi 

Pendidikan, 2.2 (2015), h 199. 
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، أنتج الباحث بحثالذالك  يف  ."الثانوية لديزايدة اهتمام الطالب ل

 إلمارة  Motion graphic  الفيديو الرسوم املتحركة  تعليممنتجات يف شكل فيديو  

Herman Willem Daendels (1808-1811 يف حني أن ،)بحث ال هذا  

 الرسوم املتحركة بوسيلةم املفردات العربية يتعل تنتج منتجات يف شكل وسائل

Motion graphic. مع البحوث اليت أجرهتا  ا البحثالفرق األساسي يف هذ

هو اختبار  R. Suharso  و Iffah Sa’adah, Suwito Eko Purnomo أجراه 

مصادر   فعالية املنتج واستخدام تقنيات حتليل البياانت التثليث البياانت و

الباحثني استخدام التحليل  ، و طويرالتثليث. تقنيات حتليل البياانت على الت

أن هذا البحث الختبار جدوى املنتجات وتقنيات يف حني  ss 35.الكمي التقين

 .حتليل البياانت املستخدمة هو نوعي كمي
 

 ل تصميم الوسائ .د

 البحوث األولية (1

حبواث أولية للحصول على معلومات عن األشياء اليت  ثوجيري الباح

م أو دعا ي حبثية على تطوير وسائل التعل عمليةيتعني دراستها. الباحث إجراء 

 
35 Willem Daendels and others, ‘Pengembangan Media Video Motion Graphic Sejarah 

Pemerintahan Herman Willem Daendels (1808-1811) Dalam Pembelajaran Sejarah Indonesia 

Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Untuk SMA’, Indonesian Journal of History Education, 

5.1 (2017), h 29. 
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املتطورة بشكل   ميوسائل التعل  ،research and development  التطوير  البحث و

 .ملفردات ا  مع املواد  جبندر المبون  1ملدرسة املتوسطة احلكومية  اب  حركةتامل  رسوم

اه دروس ني جت  تعليمحتفيز امل و رغبةوقد مت إجراء هذا البحث لتحسني 

 .املفردات، نظراً ألمهية املفردات يف اللغوايت، وأحدها اللغة العربية

 تعليم تصميم تطوير وسائل  (2

تطوير وسائل تعليم املفردات اللغة العربية بوسيلة الرسوم  ث بعنوان "حب

( لدي طلبة الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة احلكومية Motion Graphicاملتحركة )

تسجيل   طرقةتستخدم  الىت    اإلعالم  الرسوم املتحركة هي وسائل"  ابندر المبونج

مع الصوت لالستخدام يف   و ممز وجالفيديو أو الرسوم املتحركة خللق وهم احلركة  

 .املتعددة لإخراج الوسائ

أعاله، ميكن  البحث ت شكالممن  بناء على أسئلة الباحث املأخوذة

 :القول عن املنتج الذي سيتم إنتاجه على النحو التايل

 Adobe م املفردات العربية ابستخدام تطبيقي لتعل  تعليموسائل    هذه  مت إنشاء (أ

Illustrator، Adobe After Effect ،وAdobe Premiere Pro .  مع تسجيل

 .العربيةابستخدام اللغة  صويت يشرح املفردات 
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  متحركة  الرسوميف شكل فيديو  املفردات اللغة العربية ميمت تصميم التعل (ب 

motion graphic  من خالل توضيح املفردات العربية يف شكل رسومات

التقييم ملعرفة   و مفردات حول يوميتنا يه ائلحمتوى هذه الوس .متحركة

الرسوم   تعليم  ني يف فهم املواد املقدمة يف شكل وسائلتعليممستوى فهم امل

 . motion graphic حركةتامل

م املفردات العربية، وخاصة املواد ييف تعل لميكن استخدام هذه الوسائ (ج

 .ميكن استخدامها بشكل موجه أو بشكل مستقل ، وتااملتعلقة بيومي

التعليمية يف الفصول الدراسية بناء على ملء   لسيتم تطبيق هذه الوسائ (د

 .معلمي اللغة العربية  خرباء املواد و  و  الوسائلخرباء    استبياانت الطالب و

  تنقيح، والتقييم، والتعليمجتربة وسائل  (3

 تعليم وسائل  جتربة (أ

التجربة النموذجية هي مرحلة اختبار النموذج الذي مت تطويره ملعرفة 

م من خالل النظر يف استجابة الطالب خالل  يالتعلجدوى النموذج يف 

  الصعوابت اليت يواجهها املعلمون عند التدريس و  و يةميالتعل عملية

النموذجية  ةبتجر م. وستجرى الي الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف التعل

 .ابندر المبونج 1 املدرسة املتوسطة احلكومية يف



46 

 
 

  تعليم لتقييم وسائ (ب

إبجراء تقييم لتطوير وسائل التعليمية،    باحثالتجربة ، يقوم البعد  

 تعليم وسائل    من  ملعرفة مستوى جدوى  هايتم تنفيذ  عملية الىتوالتقييم هو  

اليت مت اختبارها. من نتائج التقييم ميكن معرفة ما إذا كان قد مت استخدام 

 .النموذج أو إصالحه

  تعليموسائل  تنقيح (ج

سيتم تصحيح املنتجات اليت مت اختبارها وفقا ألوجه القصور أو  

املنتج مهم جدا   تنقيح األخطاء اليت حتدث وفقا للحقائق يف هذا اجملال. 

جديرة الستخدامها  أن يتم ذلك حىت تصبح املنتجات املوجودة أفضل و

 .على نطاق أوسع تعليميف ال

  تعليمتنفيذ وسائل  (4

مت إعداده ابلتفصيل.    الذي مت التخطيط له و  قيادةأو ال  طبيقالتنفيذ هو الت

قد    التجربة، والتقييم و  التالية هي  دورال  و  تنفيذها،  بعد تصنيع أو تطوير املنتج يتم

ة. يتم تنفيذ املنتج يف عامل التعليم لدعم جناح الئق  املنتج هو جيد جدا وفمت تنقيحه  

دة االهتمام وحتفيز الطالب وتسهيل  م، وتسهيل املعلمني يف التدريس، وزاييالتعل

 .مييالطالب يف التعل
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