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 ملخص
جملة الفعلية الجملة االسمية والفي تعليم  kvisoft flipbook maker على أساستطوير الوحدة اإللكترنية 

 لطلبة الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة

 فني ذو المياني

الوحدة اليت مت استخدامها كانت ،SMPIT Permata BundaIslamic Boarding Schoolاملالحظات يف  استنادا إىل 
الوحدات اليت مت استخدامها من  اننقصكان واللغة.   ،املواد ،تصميمال ىي ،ثالثة أشياء على عة. تطويره يشملو طبملوحدة االىي 

من حيث و  .م بشكل منهجييالتعلمن حيث املواد مل يتم ترتيب حمتويات مواد و تصميم أقل جاذبية. كان ىي   حيث التصميم
كيف يتم تطوير الوحدة "البحث:  مشكلة ةباحثال ضع،تذلك استنادا إىل. اللغة املستخدمة أقل تواصلية وتفاعلية كانت  ،اللغة

الوحدة اإللكرتونية  ودةكيف يتم ج ؟ملة الفعليةاجلمسية و اجلملة اإليف تعليم  kvisoft flipbook makerاإللكرتونية على أساس 
 ؟kvisoft flipbook makerعلى أساس اإللكرتونية وحدةلل ةبالطل ةباستجاكيف ؟  kvisoft flipbook makerعلى أساس 

 ،ودةلوصف اجل kvisoft flipbook maker على أساس لكرتونيةاإلوحدة اللتطوير والتطوير يهدف ىذا البحث  
البحث ىو ىذا . نوع ةبواستجابات الطل ااجمال املعريف يف ةبفعالية يف إكمال نتائج تعلم الطلوال، و فائدةوالسهولة، والاذبية، واجل

ــResearch and Development (R&D) البحث والتطوير ــ  ها الباحثة يفتستخدماليت أداة مجع البيانات  .Borg and Gallوفقا ل
 .االستبيانات واملقابالت ا البحث ىيىذ

واملواد  التصميم ىي ،ثالثة أشياء على شمل التطويرأن: ي نتائجبالاليت مت احلصول عليها  البحثبناًء على نتائج  
، يتم ترتيب املواد اليت ة باللغة العربية. من حيث املوادالذي سيتم تطويره مزود مبواد مصور  الغالف، فإن واللغة. من حيث التصميم

نتائج من  ودةكانت اجلتواصلية.  التفاعلية و اللغة بال، يستخدم تسليم املواد . من حيث اللغةسيتم تطويرىا بطريقة منتظمة ومفصلة
٪ مع 98 املائوية نسبةمبتوسط الاحملتوى والعرض الذي مت احلصول عليو  ودةالتحقق من صحة فريق خرباء املواد من تقييم فئة ج

وظائف سهولة التنقل وال ،نتائج التحقق من صحة فريق من خرباء اإلعالم من تقييم للفئات الفنية واجلمالية "الئقة جدا"معايري 
واكتسبت نتائج فريق التحقق من صحة الفريق من تقييم  ،"الئقة جدا"٪ مع معايري 98 املائوية النسبة متوسطل على صحت مةالعا

الصغرية حصلت على  التجريبة للفئةمن ة فإن استجابة الطلب ".الئقة جدا"٪ مع معايري 89 املائوية النسبة مبتوسطاللغة  جودة
رجة اجلاذبية لد املائوية النسبة ، بلغ متوسطالكبريةامليدانية  التجريبةويف "ممتع جدا" معايري مع ٪ وىو89 املائوية النسبة متوسط
 ."ممتع جدا٪ يف معايري " 98حلصول عليها اليت مت ا

 kvisoft flipbook makerأساس، ميكن االستنتاج أن تطوير الوحدة اإللكرتونية على بحثال ااستناًدا إىل نتائج ىذ 
وسائل و  ،التحقق من صحة فريق خرباء املوادالوحدة اإللكرتونية من نتائج  جودة التصميم واملواد واللغة. ىي ،يتضمن ثالثة أشياء

 م.يالستخدامها يف التعلو جدا لالىتمام ممتع الصغرية والكبرية للفئة  التجريبةمن  الطلبةاستجابة و  ،لتطويرالئق جدالاإلعالم واللغة 
 

 kvisoft flipbook maker، اإللكرتونية الوحدة: حبث وتطوير، المفاتيحالكلمات 
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في  kvisoft flipbook makerتطوير الوحدة اإللكترنية على أساس "الرسالة العلمية باملوضوع مّتت 
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 لجنة المناقشة:

 (..................)  سافاري داود، الماجستيرالدكتور :  الرئيس .0

 .(.................)  الماجستير ن،رحمالدكتور عبد ال: السكرتري  .2

 (..................) ةالدكتورة رمضاني سجاال، الماجستير :  األوىل ةاملناقش .3

 (..................)  الدكتورة أمي هجرية، الماجستيرة:  ةالثاني ةاملناقش .4
 ...............(.).. ستيرجونتور جاهيا  كيسوما، الماالدكتور ج:  ثاملناقش الثال .5

       
 عميد كلية التربية و التعليم
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Artinya: Dan demikianlah Kami menurunkan Al-Qur’an dalam bahasa 

Arab, dan Kami telah menjelaskna berulang-ulang di dalamnya sebagian 

dari ancaman agar memberi pengajaran bagi mereka.
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 Departemen Agama Islam, Al-Qur’an Dan Terjemahnnya, (CV Darus Sunnah: Jakarta 

Timur, 2012). H. 320 
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إهداء

احلمدهللرّبالعاملني,بالشكرإىلاهللتعاىل,أهديتهذهالرسالةالعلميةإىل:

الذاينربياينويرحامينباإلخالصويدعوانعلىجناحيمرفوعةأميوواسومتّأيب .1

 ويعطياينالدوافعوالتشجيعاتخلقياكانتأوروحانية.

 يفيومي.الذيناعطوينالنشاطةواملرحاحملبوبنيوايلمجيعأخواتىوأخواين .2

(KKN)وأصدقائييف2114زمالئيوأصدقائيمنقسمتعليماللغةالعربيةملرحلة .3

 الذيناعطويناملداخلةواالقرتاحاتطوالإنتهاءهذهالرسالةالعلمية.(PPL)و

جامعيتاحملبوبةرادينإينتاناإلسالميةاحلكوميةالمبونج. .4
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 ترمجة الباحثة

من  ، وهي ابنة األوىل6991مايو  8خ يف التاريالمبونج بندر يف  فين ذوامليانولدت 

 .مرفوعةوسيدة  واسو مت  من املتزوج سيد  اوالد ثالث

المبونج، ومتت سنة  بندر وىلاأل زهارمن مدرسة االبتدائية األبدأت الدراسة 

 المبونج، بندر املتواسطة احلكمية الثانيةمدرسة . وبعد ذلك استمرت الدراسة يف 8008

 المبونج بندر مدرسة الثانوية احلكمية األوىل يفالباحثة  استمرت. مث 8066ومتت سنة 

 .8062ومتت سنة 

رادين إينتان امعة احثة دراستها إىل اجلامعة وهي جباستمرت الب 8062ويف السنة   

 اللغة العربية. تعليم اإلسالمية احلكومية المبونج يف كلية الرتبية والتعليم بقسم 
 



 

 ح
 

 تقديركلمة شكر و 

حىت تقدر على كتابة نعم الكثرية اليت أعطاه للباحثة محدا هلل عز وجل على مجيع ال
 kvisoft flipbook  على أساستطوير الوحدة اإللكترنية ىذه الرسالة العلمية مبوضوع : 

maker  جملة الفعلية لطلبة الصف الثامن بالمدرسة الجملة االسمية و الفي تعليم
. والصالة والسالم على النيب الكرمي حممد صلى اهلل عليو وسلم، وأصحاب ولو المتوسطة

 ومن تبعو بإحسان إىل يوم الدين.

ىذه الرسالة العلمية إلمتام الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل من كلية 

 رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج. الًتبية والتعليم جامعة

كل مشاركة  أن تقّدم الباحثة جزيل الشكر إىل مجيع األطراف على فبهذه ادلناسبة

 وتشجيع. وباخلصوص إىل سادات األفاضيل: 

، كعميد كلية الًتبية والتعليم جبامعة ادلاجستري األستاذ الدكتور احلاج خري األنوار .1

 رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

ربية واألستاذ اللغة العتعليم كرئيس قسم  فري داود ادلاجستريالدكتور س األستاذ  .2

اللغة العربية من كلية الًتبية والتعليم  تعليم اهلل كسيكريًت قسم حممد عفيف أمر 

 جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.



 

 ح
 

 سكرتري قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية ادلاجستري، اهلل أمرعفيف األستاذ  .3

 .وادلعلم الذي قدم مدخالت وحتفيزا الستكمال ىذه الرسالة والتليم

الدكتور جونتور كادلشرفة األوىل واألستاذ  ادلاجسترية الدكتورة أمي ىجريةاألستاذة  .4

شكرا جزيال على تقدمي الوقت ومجيع  كادلشرف الثاين  جاىايا كيسوما ادلاجستري

 االرشادات والتوجهات لكتابة ىذه الرسالة العلمية.

يع احملاضرين واحملاضرات اللذين أعطوين علوما ومعرفة مدة الدراسة بكلية الًتبية مج .5

 والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

التوجيو والدعم ادلعنوي والروحي خالل  انقدم انالذوالدّي أيب متواس وأمي مرفوعة  .6

تفاىم خالل فًتة المن وتعطي إجراء الدراسات، وتقدمي ادلودة اليت ال تقدر بث

مث اخيت احملبوبة إنداه نور  .المبونججبامعة اإلسالمية احلكومية رادين إنتان الدراسة 

 رمحة و تارس نور العلم وأسريت الكبرية، الذيني يدعوين يف طلب علم

ىم على تقدمي ادلساعدة بة قسم تعليم اللغة العربية أشكر زمالء احملبوبون من طل .7

 لكتابة ىذه الرسالة العلمية. والتشجيع



 

 ح
 

قد ساعدوا يف كتابة ىذه الرسالة العلمية ومل أذكرىم واحدا  مجيع األطراف الذي .8

 فواحدا.

كثري من النقائص واخلطاءات وبعيد عن الكمال   هاحبثوهبذا وعت الباحثة 

جى الباحثة النقد واخلربة اليت متتلكها الباحثة. فًت والصواب، ألن حمدودية ادلعرفة 

 واالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية.

عسى اهلل أن يعطيهم الرمحة واذلداية كاجلزاء على إعطاء ادلساعدة واالرشادات 

 احبثهنفع يعلى أن  ةالباحث ترجإلمتام ىذه الرسالة العلمية. وهبذه الرسالة العلمية 

على مجيع  جلزاءاجلزاء حلسنهم بأحسن ا عسى اهلل أن يعطيهم. رئنياو نفس الق اهلنفس

 دلني.ساعدة وادلشاركة. ممني يا رب العاادل

 

 م2118 كتوبرأ 22باندر المبونج 
 الباحثة

 
 فين ذوادليان      

 1411121193 
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 األول الباب

 مقدمة

  خلفية البحث .أ 

ىو حاجة مدى احلياة. كل إنسان حيتاج إىل تعليم يف أي وقت ويف أي التعليم 

، وخاصة اختيار ادلواد التعليمية مل التعليم يثري بالتأكيد حتدياتمكان. التطور السريع لعا

التعليمية والتكنولوجيا  ادلناسبة واستخدام التكنولوجيا يف رلال التعليم. تعمل ادلواد 

 كمساعدات تعلم.

( الذين جيب أن يلعبوا دورًا student centerتًتكز أنشطة التعلم حالًيا على الطالب )

نشطًا يف احلصول على ادلعلومات. تسّهل التقنية ادلتطورة بشكل متزايد على الطالب 

لوجيا كمواد تعليمية احلصول على ادلعلومات بسرعة. كما ميكن استخدام تطوير ىذه التكنو 

مستقلة ميكن أن تساعد الطالب يف حتسني الكفاءة أو الفهم ادلعريف. واحدة من ادلواد 

التعليمية اليت تتسم بالفعالية والكفاءة وتعطي األولوية الستقالل الطالب ىي مواد التدريس 

 يف شكل وحدات.
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منتظم بناًء على الوحدات التعليمية عبارة عن مواد تعليمية يتم تصميمها بشكل 

منهج معني ويتم تعبئتها يف أصغر أشكال الوحدات وتسمح بدراستها بشكل مستقل يف 

الوحدات ىي عبارة عن حزم تعلم مستقلة حتتوي على رلموعة من خربات  1وقت معني.

التعلم ادلخطط ذلا ومصممة بشكل منهجي دلساعدة ادلتعلمني على حتقيق أىداف التعلم. 

ىي عملية تعلم عن وحدة معينة مرتبة بطريقة منهجية وتشغيلية وموجهة ليتم الوحدة النمطية 

  2استخدامها من قبل ادلعلمني.

  Pedoman Umum Pengembangan Bahan Ajarويف الوقت نفسو، وفقا للكتاب

ذلك، يتم تعريف وحدة يف كتاب ألفو باالشًتاك مع نية أن  أندي براستوفواستشهد هبا 

من رأي الثالث ادلذكورة،  3تتعلم بشكل مستقل بدون معلم أو التوجيو.الطالب ميكن أن 

إىل أن وحدات يتم ترتيب ادلواد التعليمية منتظمة وفقا لألىداف ادلناىج  وخلص الباحث

 الدراسية والتعليمية اليت مت تصميمها ليتم دراستها بشكل مستقل من قبل ادلتعلمني.

                                                             
1
Purwanto, Aristo Rahal, Suharto. Pengembangan Modul. Jakarta: PUSTEKKOM 

Depdiknas.2007. hal. 9. 
2
Mulyasa, Kurikulum yang Disempurnakan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 

231. 
3
Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogyakarta: Diva press, 

2015), hal. 104. 
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ره أندي براستوفو، فإن ىذه الوحدة ذلا عدة ر زلمد الذي ذكووفًقا دلا ذكره النو 

ئص ادلصممة لنظام التعلم ادلستقل؛ ىو برنامج تعليمي ، من بني غريىا من اخلصاخصائص

أىداف أو مواد أو أنشطة وتقييمات؛ قدمت بشكل تباديل ؛ حيتوي على شامل ومنهجي

؛ ركزة وقابلة للقياسغطية مناقشة م؛ تيمية؛ حاول استبدال بعض األدوار التعل)يف اجتاىني(

 4وكذلك أمهية أنشطة تعلم ادلستخدم.

مت تصميم الوحدات حبيث يتم دراستها بشكل مستقل من قبل ادلتعلمني. يطلق   

على الوحدة اسم الوسائط للدراسة الذاتية ألهنا مزودة بتعليمات للدراسة الذاتية. ميكن 

للمتعلمني القيام بأنشطة التعلم دون وجود ادلعلمني مباشرة. يتم ترتيب اللغة والنمط 

الواردة يف الوحدة حبيث تبدو لغة ادلعلم أو ادلعلم الذي يعطي  واخلواص التكميلية األخرى

 ادلادة للمتعلمني.

الوحدة ىي حزمة التدريس. شكل التدريس يف شكل حزم تسهل الطالب وادلعلمني 

( ميكن استخدامها من قبل 1يف تنفيذ التدريس. خصائص وحدة كحزمة التعلم، وىي: )

( والغرض من تدريس 3( ختدم الفروق الفردية، )2)، self-instructional package)نفسو )

( 6( اكتفى مع وسائل االتصال، )5تدرجييا، )و ( عرض النقايب ادلنظم 4زلددة وواضحة، )

                                                             
4
Ibid, hal. 109-110. 
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( اليت تستحوذ على reinforcement( التأكيد )7يؤكد على ادلشاركة الفعالة من ادلتعلمني، )

 5( تقييم التعلم يف الزيادات.8الفور التعلم، )

ائص وحدة كحزمة التعلم ىناك ذتانية الصفات ادلوضوع، وبطبيعة احلال مل يكن خص

دائما الثمانية اخلصائص األساسية اليت جيب أن تظهر يف وحدة منطية، ولكن على األقل 

أكثر من ىناك، وميكن استخدام وحدة وحده، لذلك، يتم ترتيب وحدات من النوع الذي 

فسها دون مساعدة من اآلخرين. ختدم وحدة الفروق ميكن استخدامو دلعرفة من تلقاء ن

الفردية ألن كل شخص لديو طريقة وأسلوب وسرعة وقدرة على التعلم. ادليزة الرئيسية 

للوحدة ىي أىداف التعلم الواضحة واحملددة يشار إليها باسم التعليم التعليمي اخلاص 

(TIK( والتعلم ألغراض خاصة )KPTجيب أن يتم تنظيم التعل .) م باستخدام الوحدات

بطريقة دتكن ادلتعلمني النشطني من ادلشاركة ومناقشة احملاولة والتعبري عن أفكارىم. ويتم 

تنظيم وحدات إىل وحدات صغرية واليت تسهل ادلتعلمني للتعلم، حبيث ميكن للطالب فهم 

 زيادات.وإتقان ادلقطع التايل، فمن الضروري لتقييم التمكن من ادلادة / العائدات يف ال

ويف الوقت نفسو، فإن وحدات الطباعة كوسيلة تعلم ال يزال لديو عيوب، من بني   

                                                             
5
Muharja, Ciri-ciri Modul Pembelajaran, diakses dari http://www.bbpp-

lembang.info/index.php/en/arsip/artikel/artikel-umum/681ciri-ciri-dan-unsur-unsur-modul-

pembelajaran, pada tanggal 31 Januari 2018, jam 20.30. 

. 

http://www.bbpp-lembang.info/index.php/en/arsip/artikel/artikel-umum/681
http://www.bbpp-lembang.info/index.php/en/arsip/artikel/artikel-umum/681
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( يكون الطالب السليب، وسوف يكون التعلم صعوبة 2( يكلف أكثر، )1أمور أخرى: )

( جيب على الطالب 3ألنو اعتاد على تلقي دروس من ادلعلمني االستماع من خالل )

طالب الذين اعتادوا على اعتبار ادلعلمني كمصدر رئيسي ( 4ترتيب االنضباط الوقت، )

للتعلم حبيث استخدام رلموعة متنوعة من ادلصادر واألساليب وسائل االعالم اىل صعوبة، 

( تتطلب وحدة 6( إعداد وحدة يأخذ الكثري من الوقت واجلهد ويتطلب خربة كبرية، )5)

 6التعلم العديد من ادلرافق.

لعديد من أوجو القصور مبا يف ذلك تكاليف أكثر لليجب وحدات الطباعة لديها ا

أن تكون مطبوعة إنتاج ادلواد التعليمية سواء يف شكل نص أو صورة، يتم تقدمي الدروس  

كثرية جدا من ادلعلمني التعرض دتيل إىل إيقاف الفائدة وجعل الطالب السليب، ميكن 

ادلطبوعة ووسائل اإلعالم ادلطبوعة وحدات الطباعة يستغرق عدة أيام حىت ألشهر يف ادلواد 

 حتتاج إىل رعاية جيدة ألهنا من ادلمكن أن تتلف بسهولة أو تفقد أو تدمر.

جيب أن جتعل أوجو القصور يف استخدام وحدات الطباعة يف التعلم ادلعلمني أكثر 

تشجع  ابتكارًا وختتار البدائل اإلعالمية اليت تتوافق مع التطورات التكنولوجية وادلعلومات.

                                                             
6
 Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar & Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara. 

2005. 
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التطورات التكنولوجية تكامل تكنولوجيا الطباعة مع تكنولوجيا الكمبيوتر يف أنشطة التعلم. 

التطوير من خالل استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت واحد منهم ىو تطوير ادلواد 

وحدة التعليمية. ادلواد التعليمية اليت من ادلتوقع أن ختلق جًوا تعليمًيا مثريًا ومفيًدا ىو 

اإللكًتونية أو الوحدة اإللكًتونية. ميكن حتويل  النمطيةإلكًتونية تعتمد على الوحدة 

  .إلكًتونيةالوحدات إىل دتثيالت إلكًتونية حبيث يتم منحها وحدة إلكًتونية أو وحدة منطية 

ىي رلموعة مرتبة بشكل منهجي من الوسائط التعليمية الرقمية  اإللكًتونيةالوحدة 

طبوعة ادلستخدمة ألغراض الدراسة الذاتية. لذلك يتطلب من الطالب أن يتعلموا أو غري ادل

وحدة تقوم على تكنولوجيا  ىي الوحدة اإللكًتنية 7حل ادلشاكل بطريقتهم اخلاصة.

ادلعلومات واالتصاالت، مزاياه مقارنة مع وحدة الطباعة الطبيعة التفاعلية جيعل من السهل 

للتنقل، شلا يتيح عرض / حتميل الصور والصوت والفيديو والرسوم ادلتحركة وتشمل اختبارات 

 8/ مسابقات التكويين دتكن ردود الفعل التلقائي على الفور.

                                                             
7
Moh. Fausih, Danang T. Pengembangan Media E-modul Mata Pelajaran Produktif Pokok 

Bahasan “Instalasi Jaringan LAN (Local Area Network)” Untuk Siswa Kelas XI Jurusan Teknik 

Komputer Jaringan Di SMK Negeri 1 Labang Bangkalan Madura. Jurnal Pendidikan, Vol. 01, No. 01. 

2015. hal. 1-9 

 
8
M. Suarsana, G.A Mahayukti. “Pengembangan E-Modul Berorientasi Pemecahan Masalah 

Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Mahasiswa.” Vol 2 (2) (54): ISSN: 2303-288X. hal. 

87.  
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، ُيالحظ أنو ال يوجد فرق بني حدة النمطية والوحدة اإللكًتونيةإىل فهم الو  استناًدا

الوحدة النمطية التقليدية )الطباعة( والوحدة اإللكًتونية. يتم العثور على الفرق فقط يف 

تنسيق العرض ادلادي فقط بينما ال يوجد فرق بني مكونات مًتجم الوحدة النمطية. تتكيف 

والفرق الوحيد  9مع ادلكونات ادلوجودة يف وحدة الطباعة بشكل عام.الوحدات اإللكًتونية 

 ىو يف العرض ادلادي واستخدام تطبيقات الكمبيوتر إلنتاج وحدات إلكًتونية.

ميكن أن يساعد ادلتعلمني على التعلم بشكل  الوحدة اإللكًتونيةإن استخدام 

 PDPمة إال يف شكل ملفات مستقل. ال يتم عرض الوحدة اإللكًتونية اليت تقدمها احلكو 

 Ttfosivفقط أثناء تطوير الوحدة النمطية اإللكًتونية بواسطة ىذا الباحث باستخدام برنامج 

PefaMssi bpilF. 

Ttfosiv PefaMssi bpilF نانوغرامىوالربرلياتنعم صانع دفًت صور متحركة ىو 

إىل صفحات ادلنشورات الرقمية.  PDPوىو مصمم لتحويل ملفات  ميكن االعتماد عليها

مثل كتاب. يصبح أكثر إثارة لالىتمام  PDPىذا الربنامج قادر على تغيري مظهر ملفات 

                                                             
9
Ni Kadek Putri Juliantini, I Gede Mahendra Darmawiguna, I Made Putrama. 

“Pengembangan E-Modul Berbasis Model Project Based Learning Untuk Mata Pelajaran Teknik 

Pengambilan Gambar Produksi (Studi Kasus: Kelas XI Multimedia di SMK Negeri 1 Sukasada).” 

LARMAPATI (Kumpulan Artikel Mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika) ISSN: 2252-9063, Vol. 

4, No. 5, 2015, hal. 4. 
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يف  PDPميكنو أيًضا إنشاء ملفات  Ttfosiv PefaMssi bpilF، فإن ليس ذلك فحسب

دام الرقمية إخل. باستخ ، والكتالوجاتPefaMssio، وكتيبات اجملالت، واجملالت الرقمية

، ولكن ميكن أيضا إدراج وسائط أكثر تنوًعا. ليس فقط النص، سيكون عرض الالربنامج

الصور والفيديو والصوت يف ىذه الوسائط حبيث تكون عملية التعلم أكثر إثارة 

   10لالىتمام.

Ttfosiv PefaMssi bpilF الربرليات ادلستخدمة ىو دفًت صور متحركةصانع  ىو

خللق نظرة من الكتب أو غريىا من ادلواد التعليمية يف كتاب الكًتوين رقميكتاب على شكل 

أو ثالثية األبعاد جذابة وعملية. باستخدام الربنامج، راجع وسائل  دفًت صور متحركة

اإلعالم أن يكون أكثر تنوعا، وليس رلرد نص، والصور، والفيديو، وميكن أيضا أن تثار 

ادللفات الصوتية يف ىذه الوسيلة وذلك خللق عملية تعليمية فعالة، وادلشاركة، التفاعلية، 

 وادلرح. 

يف مقال يف دورية أنو يف عملية  Alfi Nur Rohmahريق ويقال الشيء نفسو عن ط

 مقرىا الكتاب اإللكًتوينالتعلم لدى الطالب أكثر زتاسا واحلماس عندما تعلم استخدام 

                                                             
10

Dienna Randa Ramdania. “Penggunaan Media Flash Flip Book dalam Pembelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa.” Bandung. UPI. 

Artikel Ilmiah Tugas Akhir.2013. 
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. وبناء مركز ادلعلمبداًل من استخدام نظام تعلم رتيب أو  Ttfosiv PefaMssi bpilF برنامج

والعقبات،  االلتزام بالقيمالنتائج، وسائل اإلعالم والتطبيق العملي من حيث البحث على 

: مع 91.94مثل نسبة االلتزام بالقيم اليت مت احلصول عليها باستخدام وسائل اإلعالم من 

فئة جيدة جدا. واستنادا إىل فعالية وسائل اإلعالم من حيث نتائج التعلم واستجابة الطالب 

ة جيدة للغاية. : مع فئ86.67لتعلم ة نسبة الكمال من نتائج ايتم احلصول على قيم

وردا على ىذه  11: مع فئة جيدة جدا.85.67، بلغت نسبة االستجابة باإلضافة إىل ذلك

النتائج، فإن الباحثني لتطوير االبتكار يف استخدام وحدة الكمبيوتر الشخصية اليت ادلواد 

 .MakerTtfosiv PefaMssi ندة إىل الربامج ادلست وحداتاإللكًتونيةالتعليمية يف شكل 

، SMPIT Permata Bunda Islamic Boarding Schoolاستنادًا إىل ادلالحظات يف 

وىي الوحدة اليت مت استخدامها يف شكل وحدة طباعة. داخل وحدة ال تزال تتجاىل 

خصائص وحدة، مثل اللغة ادلستخدمة ىي أقل التفاعلية والتواصلية، وادلادة ادلعروضة أقل 

                                                             
11

Alfi Nur Rohmah & Rudy Kustijono, Pengembangan E-Book dalam Pembelajaran Berbasis 

Multimedia Kvisoft flipbook Pada Materi Elastisitas, Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika (JIPF), Vol. 05 

No. 03, 2016, hal. 34. 
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منهجية وتدرجيية، والتعلم ال توصف األىداف بوضوح وعلى وجو التحديد، مل تصبح ادلواد 

  12أن حتل زلل بعض دور ادلعلم، ال يوجد تقييم التعلم يف ادلراحل. التعليمية اليت ميكن

 ، مدرسا للغة العربية يفhfdpavf PiayiR ستاذةوىذا ما تؤكده نتائج ادلقابالت مع األ

SMPIT Permata Bunda Islamic Boarding School إن "وحدة تستخدم يف ادلدارس  تقال

يف شكل وحدات الطباعة. يف عملية التعلم يف الصف نادرا ما يستخدم الكمبيوتر احملمول  

كوسيلة للتعلم. مل يتم استخدام وسائط التعلم التفاعلية يف عملية التعلم باللغة العربية. غالًبا 

 kvisoftأساس  علىة ما تستخدم وحدات الطباعة فقط كمواد تعليمية.وحدات إلكًتوني

flipbook maker ." 13مل يتم استخدامفي تقدمي ادلواد الدراسية باللغة العربية  

يف تعليم رتلة االمسية واحد من موضوعات اللغة العربية اليت تتطلب االستقالل ىو 

ىي واحدة من ادلواد التعليمية باللغة العربية الذي يتضمن مادة تدرس يف  و رتلة الفعلية

 الصف الثامن مستوى النظام التجاري ادلتعدد األطراف.

يف تطوير ادلواد التعليمية يف  من التعرض، والباحث ادلهتم واستنادا إىل النتائج ادلذكورة

 kvisoft أساس على  تطوير الوحدة اإللكترنيةشكل وحدات تفاعلية حتت عنوان "

                                                             
12

Hasil Observasi di SMPIT Permata Bunda Islamic Boarding School, tanggal 8 Januari 

2018.. 
13

Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa Arab SMPIT Permata Bunda, Riyanti 

Punduh, pada tanggal 8 Januari 2018. 



11 

 

flipbook maker  جملة الفعلية لطلبة الصف الثامن الجملة االسمية و الفي تعليم

 ".بالمدرسة المتوسطة

 مشكلة البحثب. 

 وبناء على خلفية ادلشكلة ميكن أن تصاغ كما يف ادلسائل التالية:

ملة اجليف تعليم  kvisoft flipbook maker أساس  علىتطوير الوحدة اإللكًتنية كيف  .1

 ؟  ملة الفعلية لطلبة الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطةاجلاالمسية و 

ملة اجليف تعليم  kvisoft flipbook maker أساس  علىالوحدة اإللكًتنية  دةجو يتم كيف  .2

 ؟ ملة الفعلية لطلبة الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطةاجلاالمسية و 

يف تعليم  kvisoft flipbook maker أساس  علىلوحدة اإللكًتنية ل طلبةاستجابة ال كيف .3

 ؟ ملة الفعلية لطلبة الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطةاجلملة االمسية و اجل

 البحث أهدافج. 

ا كن أن لخلص إىل أن يتحقق يف ىذ، فإنو ميىداف بناء على اخللفية ادلذكورةاأل

 على النحو التايل:  بحثال
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ملة االمسية و اجليف تعليم  kvisoft flipbook maker أساس  علىتطوير الوحدة اإللكًتنية  .1

 .ملة الفعلية لطلبة الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطةاجل

 kvisoft flipbook أساس علىتطوير الوحدة اإللكًتنية واستجابة الستخدام  جودةمعرفة  .2

maker  الفعلية لطلبة الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطةملة اجلملة االمسية و اجليف تعليم. 

 فوائد البحثد. 

 للمعلمني .1

 مساعدة ادلعلمني يف إعداد وسائل اإلعالم التعليمية للتدريس مثرية لالىتمام. . أ

 وسائل تعليمية بديلة للغة العربية ميكن أن حتفز على تعلم ادلتعلمني.   . ب

 للطالب   .2

 . والوحدات اإللكًتونيةالتعلم بشكل مستقل مبساعدة أجهزة الكمبيوتر  للمتعلمني ميكن . أ

وحدة إلكًتونية ميكن للمتعلمني تعلم اللغة العربية أكثر متعة ألن اللغة ادلستخدمة    . ب

 ليسًتمسية كما ىو احلال يف الوحدة أو الكتاب ادلطبوع. 

بسهولة ألنو مل يقدم  الفعليةيف تعليم رتلة االمسية و رتلة ميكن للمتعلمني فهم مفهوم   . ت

 إال يف شكل النص والصور، ولكن أيضا يف شكل فيديو والصوت لالىتمام. 

 بالنسبة للمدارس   .3
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يف تعليم رتلة ادلتوقعة لتحسني جودة ونوعية سلرجات التعلم العربية على وجو اخلصوص  . أ

 .االمسية و رتلة الفعلية

البديلة اليت ميكن أن تستخدم ادلدارس يف من ادلتوقع أن تكون إحدى ادلواد التعليمية   . ب

 عملية تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلعنية. 

  بالنسبة للباحث   .4

 ادلتوقع زيادة البصرية ادلعرفية حيث يصبح ادلخزون اختصاًصا أكادميًيا  . أ

 ومن ادلتوقع أن يكون وسيلة لصب األفكار واألفكار وادلعرفة ادلكتسبة أثناء احملاضرات. . ب
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 الوحدات الدراسية .1

 مفهوم الوحدات . أ

الوحدات ىي عبارة عن حزم تعلم مستقلة حتتوي على رلموعة من خربات التعلم 

الوحدة  .ادلخطط ذلا ومصممة بشكل منهجي دلساعدة ادلتعلمُت على حتقيق أىداف التعلم

بطريقة منهجية وتشغيلية وموجهة ليتم النمطية ىي عملية تعلم عن وحدة معينة مرتبة 

 ٔاستخدامها من قبل ادلعلمُت.

تُعّرف الوحدة أيًضا بأهنا كتاب مكتوب هبدف دتكُت ادلتعلمُت من التعلم بشكل 

، يتم تفسَت الوحدة على أهنا رلموعة يف وجهة نظر أخرى .مستقل بدون إرشادات ادلعلم

، حبيث ديكن للمستخدمُت التعلم مع أو منهجيمية اليت يتم تقدديها بشكل من ادلواد التعلي

                                                             
1
 Mulyasa, Kurikulum yang Disempurnakan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 

231 
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، فيجب أن تكون الوحدة قادرة ذا كان للمعلم وظيفة لشرح شيء ماإ .بدون ميسِّر أو معلم

 ٕ.على شرح شيء ما بلغة يقبلها ادلعلم بسهولة وفًقا دلستوى ادلعرفة والعمر

استخدامها مع  يتم ؛ أو الوحدات القياسية اليتأو وحدة القياسالوحدة ىي ادلعيار 

كل العام؛ أو مكونات نظام ؛ أو الوحدات اجملانية اليت تشكل جزءًا من اذلياآلخرين مًعا

احد ديكن أن تعمل من ؛ أو وحدة صغَتة من درس و مستقل، ولكن دعم برنامج النظام

ىن من ؛ أو أنشطة تعليم التعلم اليت ديكن تعلمها من قبل الطالب مع احلد األدتلقاء نفسها

يط لألىداف ادلراد حتقيقها بوضوح، وتوفَت ، مبا يف ذلك التخطاعدة من ادلعلم ادلعلمادلس

 ٖ.، وقياس صلاح الطالب يف إكمال الدرسمواد الدرس، واألدوات ادلطلوبة، وأداة التقييم

من بعض اآلراء ادلذكورة ديكننا أن نفهم أن ىذه الوحدة ىي يف األساس واحدة من 

وتسمى الوحدة  .ديكن استغالذلا من قبل ادلتعلمُت بشكل مستقلادلواد التعليمية اليت 

يتم ترتيب اللغة  .التعليمية مادة تعليمية للدراسة الذاتية ألهنا مزودة بتعليمات للدراسة الذاتية

والنمط والتجهيزات األخرى الواردة يف الوحدة حبيث تصبح لغة ادلعلم تعطي تعليمات 

                                                             
2
 Diknas, Pedoman Umum Pemilihan dan Pemanfaatan Bahan ajar, (Jakarta: Ditjen 

Dikdasmenum, 2004) 

 
3
 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif  (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hal. 

150 
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وحدة ىي مادة مطبوعة مرتبة بشكل منهجي وفق مؤشرات ديكن االستنتاج أن ال .للمتعلم

، حىت لمُت وفًقا دلستوى ادلعرفة والسنالتعلم مع اللغة اليت يسهل فهمها من قبل ادلتع

تتضمن  .يتمكنوا من التعلم بشكل مستقل مبساعدة أو احلد األدىن من التوجيو من ادلعلم

ليت ديكن أن تعمل مع ادلعلمُت أو ادلعلمُت وحدة التعلم زلتوى ادلواد واألساليب والتقييمات ا

 .يف عملية التعلم حبيث ديكن استخدامها بشكل مستقل لتحقيق مؤشرات زلددة سلًفا

 خصائص الوحدة .ب

، كل رلموعة متنوعة من ادلواد التعليمية لديها خصائص معينة دتيزىا عن بشكل عام

جيب أن تكون الوحدات ادلوضوعة  .ىكذا ىي الوحدة .األشكال األخرى من ادلواد التعليمية

قادرة على زيادة دافع ادلتعلمُت وفعالة يف حتقيق األىداف أو ادلؤشرات ادلتوقعة وفًقا دلستوى 

ف أو ادلؤشر إلنتاج وحدة قادرة على زيادة حافز ادلتعلمُت وفعالة يف حتقيق اذلد .التعقيد

 .خلصائص ادلطلوبة كوحدة منطية، جيب على تطوير الوحدة النمطية االنتباه إىل اادلتوقع

ديكن القول أن الوحدة النمطية تكون جيدة إذا مت إعدادىا بأخذ خصائص الوحدة 

 :خصائص الوحدة على النحو التايل Depdiknas يصف .يف االعتبار
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جتعل الوحدات التعليمية ادلتعلمُت قادرين على التعلم بشكل مستقل  .تعليم ذايت (ٔ

 .على األطراف دون احلاجة إىل االعتماد

يتم عرض الكفاءات األساسية والكفاءات األساسية اليت دتت دراستها يف  .ذاتيا (ٕ

 .وحدة واحدة كاملة حبيث ديكن للمتعلمُت تعلم ادلوضوع بشكل مستقل

الوحدات النمطية ادلتقدمة ال تعتمد على وسائط أخرى أو ال  .الوقوف وحدىا (ٖ

 .ينبغي استخدامها مع وسائط أخرى

الوحدات قادرة على تكييف تطوير التكنولوجيا احلالية حىت ال يبدو عفا  .التكيف  (ٗ

 .عليها الزمن

جيب أن تكون مجيع التعليمات وادلعلومات الواردة يف الوحدة  .سهل االستعمال (٘

 ٗسهلة االستخدام من قبل ادلتعلمُت.

وحدة تلبية ، جيب على اليف الوقت نفسو، وفقا لسوكيمان، لتحقيق الطابع التعليمي الذايت

 :٘العديد من ادلعايَت على النحو التايل

 ؛الكفاءة والكفاءة األساسية بوضوحصياغة معيار  (ٔ

                                                             
4
 Mulyasa, op.cit.  h. 237. 

5
 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran ( Yogyakarta: Pedajogja, 2012), hal. 133. 
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جتميع مواد التعلم يف وحدات صغَتة أو زلددة حبيث يسهل على ادلتعلمُت التعلم  (ٕ

 ؛بشكل كامل

 ؛دعم توضيح تعرض ادلواد التعليميةتقدًن أمثلة ورسوم إيضاحية ت  (ٖ

لمُت من االستجابة وقياس احلالية وادلهام وما شاهبها اليت دتكن ادلتعأسئلة التمرين  (ٗ

 ؛إتقاهنم

 ؛و أو سياق مهمة وبيئة ادلتعلمُت، أي ادلواد ادلقدمة ادلتعلقة باجلالسياق (٘

 ؛لغة بسيطة وتواصليةاستخدام   (ٙ

 .تقدًن ملخص للمواد التعليمية  (ٚ

 ؛ايتللمتعلمُت بإجراء التقييم الذتقدًن أداة تقييم تسمح   (ٛ

رف ادلتعلمون مستوى إتقان تقدًن التغذية الراجعة حول تقييم ادلتعلمُت ، حبيث يع (ٜ

 ؛ادلادة

 .تقدًن معلومات عن اإلحاالت اليت تدعم ادلادة (ٓٔ
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معيار وحدة منطية  .جيب أن يستويف معيار الوحدة النمطية معايَت وحدة منطية جيدة

داخل وحدة حتتوي على األقل  .جيد ىو أنو جيب ترتيب الوحدة النمطية بشكل منظم

  ٙ:عن

يات زلددة ، واليت عادة ما يتم وضعها يف شكل سلوكاألىداف اليت جيب حتقيقها (ٔ

 ؛حبيث ديكن قياس صلاحها

 ؛ت حول كيفية تعلم الطالب للوحداتتعليمات االستخدام ىي تعليما (ٕ

 ؛د اليت جيب أن يتعلمها ادلتعلمون، اليت حتتوي على ادلواأنشطة التعلم  (ٖ

 .ملخص ادلواد ، أي اخلطوط العريضة للموضوع  (ٗ

 .ادلهام والتدريبات  (٘

 ؛ثراء األفكار، أي قراءة الكتب اليت جيب تعلمها لتعّلم تعميق وإمصادر القراءة  (ٙ

صلاح ادلتعلمُت يف إتقان ، األسئلة اليت جيب اإلجابة عليها لرؤية عناصر االختبار  (ٚ

 ؛ادلوضوع

 ؛ادلتعلمُت يف وحدات التعلمصلاح  ، وىي عالماتمعايَت النجاح  (ٛ

                                                             
6
 Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2012), hal. 156. 
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 .اإلجابات الرئيسية (ٜ

، ديكن مالحظة أن وحدة منطية حول خصائص الوحدة ادلذكورةمن بعض اآلراء 

 سيتم حتقيقها من قبل ادلتعلمُت، أو جيدة جيب أن تتضمن أىدافًا ومؤشرات التعلم اليت

ص مواد التعلم، ة، أو ملخص أو ملخ، أو ادلواد التعليمياالستخدام التدرجيي للوحدات

، مُت، ومشاكل تقييم مستوى إتقان ادلواد التعليمية للمتعلوادلهام، والتدريبات كتقييم التعلم

واإلجابات الرئيسية حبيث ديكن للمتعلمُت رؤية حقيقة اإلجابة على ادلشكلة اليت مت القيام 

وحدات ستنتج مع األخذ بعُت االعتبار خصائص الوحدة من ادلتوقع أن عملية إعداد  .هبا

 .وحدة تتوافق مع ادلعايَت

 الوحدة أهداف وظيفة و .ج

 .، وحدة لديها دور مهميف التعلم .غالًبا ما يرتبط استخدام الوحدات بأنشطة التعلم

ديكن أن يؤدي توافر الوحدات الدراسية يف األنشطة الصفية إىل توجيو الطالب وادلعلمُت 

، بل ديكن أيًضا استخدام تستخدم فقط كمواد مستقلةال  .لتعزيز روح التعلم والتعليم

، كأداة لتقييم سلرجات تعلم ادلتعلمُت على ة للمدرسُت أو للمعلمُت البديلُتالوحدات كأدا

لوحدة كوسيلة للتعلم جيدة ستكون أنشطة التعلم باستخدام ا .إتقان ادلواد ادلتاحة يف الوحدة
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لذا فإن الوحدة  .علم كاملة وسهلة االستخدام، ألن الوحدة ىي حزمة من وسائط التللغاية

 .يتضمن ىذا الدور ادلهم وظيفة الوحدة وغرضها وفوائدىا .ذلا دور مهم يف التعلم

 وظيفة الوحدة (1

 ٚ:، تشتمل الوحدة على الوظائف التاليةكأحد أشكال ادلواد التعليمية

عملية التعلم ديكن أن يساعد استخدام وحدات يف  .ادلواد التعليمية القائمة بذاهتا . أ

 قدراهتم وفًقا دلستوى السرعة يف تعلمهم ادلتعلمُت يف حتسُت

جيب أن تشرح الوحدة التعليمية ادلواد التعليمية بشكل جيد  .استبدال وظيفة ادلعلم  . ب

 .ويسهل فهمها من قبل ادلتعلمُت وفًقا دلستوى ادلعرفة والسن

من ادلتعلمُت أن يكونوا قادرين على قياس وتقييم مستواىم  يطلب .كأداة للتقييم  . ت

 .اخلاص من إتقان ادلواد اليت تتم دراستها

داخل الوحدة ، ىناك رلموعة من ادلواد اليت جيب على  .كمادة مرجعية للمتعلمُت  . ث

 .ادلتعلمُت تعلمها لتحسُت ادلهارات اليت ىي معيار الكفاءة

 

                                                             
7
 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogyakarta: Diva Press, 

2015), hal. 107-108 
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 أهداف الوحدة (2

كفاءة وفعالية التعلم يف ادلدارس، سواء يف الوقت، أو الرئيسي من الوحدة ىو حتسُت   أىداف

 ٛ.، يف حتقيق األىداف على النحو األمثلالصناديق، أو ادلرافق، أو ادلعلمُت

 ٜ:من إعداد الوحدة ىو كما يلي أىداف

 من أجل تعلم ادلتعلمُت بشكل مستقل بدون أو بإرشاد من ادلربُت . أ

 يكون دور اختصاصيي التوعية مهيمناً وسلطويًا يف أنشطة التعلمحبيث ال   . ب

 تدريب األمانة على ادلتعلمُت  . ت

ُت الذين تكون سرعة للمتعلم .استيعاب ادلستويات ادلختلفة وسرعة تعلم ادلتعلمُت  . ث

على العكس، بالنسبة  .، ديكنهم تعلم وحدات أسرع وكاملة بشكل أسرعتعلمهم عالية

 .ترحيب لتكرارىا مرة أخرى، سيكون موضع للبطء

 .من أجل دتكُت ادلتعلمُت من قياس إتقاهنم للمواد اليت دتت دراستها  . ج

، ن الوحدة ىي مواد تعليمية مستقلة، ديكن االستنتاج أادلذكوروبناًء على الرأي 

ديكن للمتعلمُت أن يتعلموا بشكل فردي أن لديهم الفوائد اليت ديكن أن توفر التدريب 
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 ديكن التعرف على اة ديكن أن تقيس مستوى فهم ادلتعلمُت على مواد التعلم اليتوالتقييم كأد

، واليت تتكون من ادلواد اليت توجو الدارسُت إلكمال اإلتقان وفًقا لسرعة التعلم عيوهبا مباشرة

 .وديكن أن حتسن من فاعلية التعلم يف ادلدرسة

تمعُت ومسجلُت حملاضرات ، مل يعد ادلتعلمون يتصرفون كمسخالل عملية التعلم

يف التعلم  .، ولكنهم متعلمون نشطون ألهنم ديكنهم تقليل الطبيعة السلبية للمتعلمُتادلعلمُت

، يقوم ادلدرسون بدور ادلديرين وادلديرين وادلوجهُت وادليسرين وزلركات باستخدام الوحدة

 .األنشطة التعليمية للمتعلمُت حىت يتم حتقيق الغرض من إنشاء الوحدة

فيما يتعلق باألىداف ادلذكورة، ديكننا أن نستنتج أن الوحدة التعليمية ستصبح فعالة 

يكتب كتاب الوحدة النمطية  .ىذا يعتمد على عملية كتابة الوحدة .مثل التعلم ادلباشر

رغب كل ما ي .اجليدون كما لو أهنم يعلمون أحد ادلشاركُت موضوًعا من خالل الكتابة

ديكن أن يقال استخدام  .، يتم طرحو يف الوحدة اليت كتبهاء التعلمادلؤلف يف نقلو أثنا

 .وحدات كنشاط تعليمي يف الكتابة
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 وحدة ال كتابة .د

جيب أن خيتار تطوير الوحدة بنية بسيطة تالئم احتياجات الطالب وظروفهم على 

( ادلقدمة، اجلزء التمهيدي من وحدة ٔ ٓٔتشمل الوحدة مخسة أجزاء، وىي: أفضل وجو

التعلم يتكون من الوصف وحدة، والشروط، وتعليمات، واستخدام وحدات، وأىداف 

أنشطة التعلم أو التعلم، وحيتوي ىذا القسم ( ٕ األساسية الكفاءة التعلم، ومعايَت الكفاءة و

سية وادلؤشرات، الكفاءات األسا الدرس تكون من مناقشة من وحدات التعلم وفقا ادلنهج

من التفسَتات، واألمثلة والرسوم التوضيحية وملخصات ادلواد  موضوع، واألوصاف شكل

التقييم، ويتضمن تقييم  (ٖ والواجبات واالختبارات ومفتاح اإلجابة، ورقة العمل العملية

التمكن من قبل الطالب بعد دراسة زلتوى ادلواد  ادلواد األسئلة اليت تستخدم لقياس مستوى

أداة النفسية تقييم تقييم ليس فقط ادلعريف، ولكن أيضا العاطفية و  .يف مجيع أضلاء حدة التعلم

، حيتوي ىذا القسم على أسئلة مفتاح اإلجابة (ٗ تقييم احلالة النفسية يف قسم ورقة العمل

لغرض معُت اجلواب مفاتيح حبيث ديكن للطالب تتطابق إجاباهتم  .تقييم اإلجابات الرئيسية

( حيتوي الببليوغرافيا على ٘و  .أن عمل على ادلشاكل واحلصول على اجلواب الصحيح بعد
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وديكن احلصول على ادلراجع من  .مصادر مرجعية تستخدم كمرجع لكتابة وحدة التعلم

 .أوراق ومقاالت واجملالت واإلنًتنت وغَتىا من ادلصادر اليت ديكن استخدامها كمرجع

 وحدةكتابة الطريقة  ه. 

إنشاء وحدات مبتكرة طريقة للتحضَت ديكن أن تطور الوحدة لتكون شلتعة يتطلب 

أول شيء جيب معرفتو  .وشلتعة حتفز ادلتعلمُت على التعلم وتعزز اىتمام ادلتعلمُت يف التعلم

من ادلستصوب أنو عند  .وفهمو عند إنشاء الوحدات ىو ىيكل اذليكل والوحدة النمطية

 .أو إطار بسيط وفقا لالحتياجات والظروف احلالية تطوير الوحدة ، جيب إنشاء ىيكل

جيب أن حيدد إعداد إطار الوحدة النمطية أبسط اذليكل واإلطار الذي يناسب 

 ٔٔ:يتم تنظيم ىيكل الوحدة بشكل عام على النحو التايل .االحتياجات والشروط

 مقدمة

 احملتويات

 نظرة عامة على الوحدة

 مسرد / مسرد
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 مقدمة . أ
 والكفاءات األساسيةمعايَت الكفاءة  (ٔ
 الوصف (ٕ
 الوقت (ٖ
 ادلتطلبات األساسية  (ٗ
 تعليمات الستخدام الوحدة (٘
 الوجهة النهائية (ٙ

 (وحدة التعلم  وحدة احملتوى ) . ب
 الغرض (ٔ
 الوصف ادلادي (ٕ
 شلارسة / مهمة (ٖ
 ملخص (ٗ
 االختبار التكويٍت (٘
 االختبارات الرئيسية إجابات االختبارات (ٙ
 ردود الفعل ومتابعة  (ٚ
 (ورقة العمل )إن وجدت (ٛ
 ادلراجع (ٜ

 ، ديكن وصف إطار الوحدة النمطية كما يلي:اً إىل الرأي ادلذكورذاستنا

 مقدمة حتتوي على معلومات حول دور الوحدة يف عملية التعلم.  . أ

 النمطية ويأيت مع أرقام الصفحات.جدول احملتويات الذي حيتوي على إطار الوحدة   . ب
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 ة يف برنامج التعليم العام.الوحدنظرة عامة على الوحدة النمطية اليت توضح موقف   . ت

معجم حيتوي على شرح دلعٌت كل مصطلح، الكلمات الصعبة واألجنبية ادلستخدمة   . ث

 وترتيبها حسب الًتتيب األجبدي.

، والكفاءات األساسية اليت اءات األساسية، ومعايَت الكفاءةمقدمة حتتوي على الكف  . ج

طاق مضمون وحدة، جيب دراستها يف الوحدة. مقدمة ويصف التقرير أيضا عن ن

ومقدار الوقت الالزم إلتقان الكفاءات إىل أىداف التعلم، وتعليمات لوحدات 

االستخدام، واذلدف النهائي ادلراد حتقيقها ادلتعلمُت بعد االنتهاء من تعلم استخدام 

وحدة، وحيتوي على األسئلة اليت سوف قياس التمكن من ادلتعلمُت يف وقت مبكر من 

 تم دراستها يف ىذه الوحدة.الكفاءات اليت سي

 :التعليم يف قسم التعلم يتضمن ما يلي  . ح

األىداف اليت حتتوي على ادلهارات اليت جيب أن يتقنها ادلتعلمون يف التعلم   (ٔ

 .باستخدام الوحدة

 .وصف للمادة اليت حتتوي على وصف للمعرفة أو مفاىيم الكفاءة اليت تدرس  (ٕ

مهام هتدف إىل تعزيز فهم ادلواد اليت يتم  الواجبات أو التمارين اليت حتتوي على  (ٖ

 .دراستها
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 .ملخص حيتوي على ملخص للمعرفة أو ادلفهوم أو ادلبدأ الوارد يف الوصف ادلادي  (ٗ

االختبارات التحليلية اليت حتتوي على اختبارات مكتوبة مثل فحص ادلواد للمتعلمُت  (٘

 .وادلعلمُت دلعرفة مدى إتقان نتائج التعلم اليت مت حتقيقها

ورقة عمل عملية حتتوي على تعليمات أو إجراءات جتريبية لنشاط عملي جيب أن   (ٙ

ملء ورقة العمل، من بُت  .يقوم هبا ادلتعلمون يف سياق إتقان القدرة النفسية احلركية

أمور أخرى: األدوات وادلواد ادلستخدمة إرشادات حول األمن أو قلق السالمة، فإن 

 .ذية )إذا لزم األمر( وفقا لألىداف ادلراد حتقيقهاوتَتة العمل والرسومات التنفي

مفاتيح االختبارات التكوينية اليت حتتوي على إجابات لألسئلة من االختبارات   (ٚ

، تكملها معايَت التقييم لكل بند اط تعليمي وتقييم إلصلاز الكفاءةادلعطاة يف كل نش

 .اختبار

ات عن األنشطة اليت ينبغي أن يتمها التغذية الراجعة وادلتابعة اليت حتتوي على معلوم  (ٛ

يتم تعليم ادلتعلم ، ألنو صلح يف  .ادلتعلمون بناًء على نتائج االختبارات التكوينية

ٝ من إتقان يف االختبار التكويٍت األخَت ، أو تكرار التعلم عندما يكون  ٓٛحتقيق 

 .ٝ من الدرجة القصوى ٓٛاالختبار التكويٍت أقل من 
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مجيع ادلراجع أو ادلكتبات ادلستخدمة كمرجع يف وقت إعداد ثبت حيتوي على   (ٜ

 .الوحدة

 فوائد استخدام الوحدات .و

، ألن الوحدة لوحدة كوسيلة للتعلم جيدة للغايةستكون أنشطة التعلم باستخدام ا

تتميز الوحدات بادليزات اليت ال  .ىي حزمة من وسائط التعلم كاملة وسهلة االستخدام

تتميز عملية  .التعلم األخرى حىت تكون أنشطة التعلم فعالة وفعالة وشلتعةدتتلكها وسائل 

 ٕٔ:التعلم باستخدام الوحدة بالعديد من ادلزايا ، من بُت أمور أخرى

، ألنو يف كل مرة يتم حتديد مهام الدرس بشكل واضح ومبا زيادة الدافع للمتعلمُت (ٔ
 .يتفق مع القدرة

علمون بشكل صحيح ، يف الوحدة اليت صلح فيها ، يعرف ادلعلمون وادلتبعد التقييم  (ٕ
 .ادلتعلمون ويف جزء الوحدة اليت مل ينجحوا فيها

 .حيقق ادلتعلمُت النتائج حسب ادلقدرة  (ٖ
 .مادة الدرس موزعة بالتساوي يف فصل دراسي واحد  (ٗ
 .التعليم أكثر كفاءة ، ألن ادلوضوع مرتب حسب ادلستوى األكادديي  (٘
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اليت ال دتتلكها وسائل التعلم األخرى حىت تكون أنشطة تتميز الوحدات بادليزات 

تتمتع عملية التعلم باستخدام الوحدة بالعديد من ادلزايا أو الفوائد  .التعلم فعالة وفعالة وشلتعة

 ٖٔ:، وىينسوتيون للمتعلمُت ، كما ىو موضح يف

الكثَت من ردود الفعل وعلى الفور حبيث ديكن للمتعلمُت معرفة  توفر وحدات . أ
 .ديكن إصالح األخطاء على الفور وعدم تركها مبفردىا .مستوى سلرجات التعلم

 .، اكتسب بالكامل أساًسا ثابًتا للدروس اجلديدةوبفضل اإلتقان الكامل  . ب
مع أىداف  .، وديكن حتقيقها من قبل ادلتعلمُتالوحدة زلددة بوضوح، زلددة  . ت

 .، ديكن توجيو ادلتعلمُت للوصول على الفورواضحة
التعلم الذي يوجو الدارسُت لتحقيق النجاح من خالل خطوات منتظمة سيولد إن   . ث

 .بالتأكيد حافزًا قويًا على بذل قصارى جهدىم
يت ديكن تعديلها للمتعلمُت الفرق، من بُت أمور أخرى، عن سرعة ، والوحدة مرنة . ج

 .، ومواد التدريسالتعلم، وكيفية التعلم

، فإن الوحدة ىي واحدة من الوسائط تلكها الوحدةوبالنظر إىل بعض ادلزايا اليت دت

، ىناك مالحظات ومتابعة حىت ديكن داخل الوحدة .اجليدة ادلستخدمة يف عملية التعلم

 .، إما بتوجيو ادلعلم أو بدون توجيو ادلعلمالوحدة بشكل مستقل من قبل الطالباستخدام 
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 الوحدة اإللكترونية .2

 االنتقال من وسائل اإلعالم ادلطبوعة إىل لقد بدأ اآلن تطور وسائل اإلعالم يف

، وخاصة فيما يتعلق بعرض ادلواد ىذا لو تأثَت على عامل التعليم .وسائل اإلعالم الرقمية

، بل يستخدم عليمية على الوسائط ادلطبوعة فقطال يقتصر عرض ادلواد الت .التعليمية

الكتاب اإللكًتوين أو  .أحد أشكال العرض ىو كتاب إلكًتوين .الوسائط الرقمية بالفعل

، ديكن قراءتو باستخدام األجهزة ىو نسخة إلكًتونية من كتاب مطبوعالكتاب اإللكًتوين 

 .اإللكًتونية وبرامج فتح خاصة

يشجع تطوير تكنولوجيا الكتاب اإللكًتوين االبتكار يف تطوير مادة تعليمية يف 

حتويلها إىل شكل إلكًتوين ىو وحدة واحدة من ادلواد التعليمية اليت ديكن  .أنشطة التعلم

ديكن تعريف الوحدات اإللكًتونية بأهنا أدوات تعليمية مصممة إلكًتونيًا حتتوي على  .منطية

ٗٔ مواد منتظمة ومثَتة لالىتمام لتحقيق الكفاءات ادلتوقعة
(Tim P2M LPPM UNS). 

ًيا بشكل الوحدة اإللكًتونية ىي شكل من أشكال تقدًن مواد التدريس ادلوجو ذات

منهجي إىل أصغر وحدة تعليمية لتحقيق أىداف تعليمية معينة يتم تقدديها يف شكل 
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إلكًتوين حيث يوجد رسوم متحركة وصوتية ومالحة جتعل ادلستخدمُت أكثر تفاعلية مع 

ت ادلرئي مع الوحدة اإللكًتونية التفاعلية اليت تشمل عملية التعلم ىذه الصو  .الربنامج

، ومن السهل فهم ىذا الربنامج حبيث ديكن أن يكون وسيلة وغَتىا والصوت واألفالم

 ٘ٔ.تعليمية جيدة

هنا ال تعرض النصوص الوحدة اإللكًتونية ىي أحد مصادر التعلم العملية والفعالة أل

استقالل  .، بل ىناك أيًضا الفيديو من خالل جهاز الكمبيوتر اإللكًتوينوالصور فحسب

 ٙٔ.استخدام الوحدة النمطيةالطالب لو األولوية على 

ديكن تطبيق النماذج اإللكًتونية كمصادر تعليمية مستقلة ديكن أن تساعد الطالب 

توفر  .يف حتسُت كفاءهتم اإلدراكية أو فهمهم ومل تعد تعتمد على ادلصدر الوحيد للمعلومات

من أي مكان ختلفة القادمة فهًما للمتعلمُت يف معرفة وفهم ادلواد ادلاإللكًتونية الوحدة 

 .، بغض النظر عن اجتاه ادلعلموزمان
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، فإن ادلواد التعليمية اليت يتم استخدامها حىت اآلن يف التعلم ىي وحدة ومع ذلك

، حيث تعبئتها سليمة ومنتظمة الوحدة ىي شكل من أشكال ادلواد التعليمية اليت يتم .منطية

مصممة دلساعدة ادلتعلمُت على ، وىي موعة من خربات التعلم ادلخطط ذلاحتتوي على رل

حيتوي احلد األدىن من الوحدة على أىداف تعليمية ومواد /  .إتقان أىداف تعليمية زلددة

، لذلك ديكن للمتعلمُت التعلم بشكل تعمل الوحدة كوسيلة مستقلة .مواد تعليمية وتقييم

 ٚٔ.مستقل يف وتَتهتا اخلاصة

، يبدو أنو ال يوجد اختالف لكًتونيةذه الوحدات والوحدات اإلاستنادًا إىل فهم ى

يتم العثور على  .يف مبدأ التطوير بُت الوحدات النمطية )الطباعة( مع الوحدات اإللكًتونية

الفرق فقط يف تنسيق العرض ادلادي فقط بينما ال يوجد فرق بُت مكونات مًتجم الوحدة 

ية اليت تتطلب استخدام والفرق الوحيد ىو يف العرض ادلادي للوحدات اإللكًتون .النمطية

 .أجهزة الكمبيوتر وتتطلب تطبيقات إضافية لتشغيل مثل ىذه الوحدات اإللكًتونية

تقوم الوحدة اإللكًتونية بشكل أساسي يف ىيكل الكتابة اخلاص هبا بتهيئة التنسيق 

لكن سيكون ىناك بعض  .واخلصائص وأجزاء اجلزء ادلوجود يف وحدة الطباعة بشكل عام

 ٕ.ٔديكن رؤية الفرق بُت وحدة الطباعة والوحدة اإللكًتونية يف اجلدول  .تاالختالفا
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1.2جدول   
 18 االختالفات يف الطباعة اإللكًتونية ووحدات النمطية

 الوحدة االلكًتونية وحدة الطباعة

رق حتتوي على العرض ىو يف شكل رلموعة من الو 
 .، ملزمة ومغطاةادلعلومات ادلطبوعة

باستخدام شاشة الكمبيوتر أو يتم عرضها 
 .الكمبيوتر

، كلما كان حجمها أكرب إذا زاد عدد الصفحات
 .ىذا سوف يزعجنا يف محلو .وأكرب ، واألثقل

، بغض النظر عن أكثر عمليا محلت يف كل مكان
 .عدد وحدات ختزينها ومحلها لن حيملنا على حتملها

ال تستخدم قرًصا مضغوطًا أو بطاقة ذاكرة كوسيطة 
 .ختزين البيانات

أو  USB Flashdisk استخدام قرص مضغوط أو
 .بطاقة ذاكرة كوسيطة ختزين بيانات

 .تكلفة اإلنتاج أرخص من وحدة الطباعة .تكاليف اإلنتاج أغلى بكثَت

متانة  .، ال حيتاج إىل موارد خاصة الستخدامهاعملًيا
 .الورق زلدودة مبرور الوقت

الكهرباء والكمبيوتر أو استخدام ادلوارد يف شكل 
 .الكمبيوتر احملمول لتشغيلو

ال ديكن أن تكون رلهزة بالصوت أو الفيديو يف 
ال ديكن إكماذلا إال مع  .حزمة عرض تقدديي واحدة

إذا قمت  .الرسوم التوضيحية يف العرض التقدديي
، وليس بإضافة فيديو منفصل، فسيصبح حزمة تعلم

 رلرد وحدة منطية

رلهزة بالصوت أو الفيديو يف حزمة ديكن أن تكون 
 عرض واحدة
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من االختالفات بُت الوحدات اإللكًتونية ووحدات الطباعة ديكن االستنتاج أن 

ادلزايا ادلوجودة يف الوحدات اإللكًتونية ىي أن  .الوحدات اإللكًتونية ذلا مزايا وعيوب

فاىيم من ادلواد اليت يتم الوحدات اإللكًتونية يسهل فهمها من قبل الطالب يف تذكر ادل

لكن ضعف الوحدة اإللكًتونية ىو أنو ال توجد  .تعلمها ألن التعلم يصبح شلتًعا وشلتًعا

 .زلاكاة يف كل نشاط تعليمي

نية عند مقارنتها بوحدات من بُت ادلزايا العديدة اليت دتتلكها الوحدات اإللكًتو 

تتضمن الصور، واحملاكاة، والرسوم ادلتحركة، طوير وحدة إلكًتونية ، يقوم ادلؤلفون بتالطباعة

، ديكن أن يقال الوحدة ألن ىناك ىذه ادليزات .، واألسئلة التفاعليةوأشرطة الفيديو

 .اإللكًتونية ادلتقدمة لتكون وحدة تعليمية تفاعلية

ديكن تطوير مواد التدريس ادلطبوعة إىل برامج تفاعلية مبا يف ذلك إنشاء وحدات 

وا يقال إهنا تفاعلية ألن ادلستخدمُت سيختربون التفاعل ويكون .إىل الكمبيوتر تفاعلية تستند
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، مع االنتباه للكتابة اليت ختتلف من لون أو حركة أو نشطُت مثل جذب االنتباه للصور

 ٜٔ.صوت أو رسوم متحركة أو فيديو أو حىت فيلم

 Guidelines forوفًقا    Andi Prastowo، وفًقا للمواد التفاعليةيف ىذه األثناء

Bibliographic Description of Interactive Multimedia dalam Pedoman Umum 

Pengembangan Bahan Ajar  فإن ادلواد التعليمية التفاعلية ىي مزيج من وسيطُت أو أكثر ،

)الصوت والنص والرسومات والصور والرسوم ادلتحركة والفيديو( اليت يتم التالعب هبا 

 ٕٓ.األوامر و / أو السلوك الطبيعي للعرض التقددييللتحكم يف 

، ديكن تعريف وحدة التعلم التفاعلي بأهنا مادة تعليمية تتكون استناًدا إىل الوصف

من أجهزة وبرامج حتتوي على مزيج من وسيطُت أو أكثر )الصوت والنص والرسومات 

ل االجتاه أو أكثر بُت الوحدة والصور والرسوم ادلتحركة والفيديو( والتفاعل أو ادلعاملة بادلث

، هتدف الوحدة غَت ادلطبوعة أيًضا إىل دتكُت باإلضافة إىل الوحدات ادلطبوعة .ومستخدميها

ادلتعلمُت من تطوير قدراهتم على التفاعل ادلباشر مع البيئة وادلوارد التعليمية األخرى وفًقا 

 .لقدراهتم بشكل مستقل
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 عناصر مواد التدريس التفاعلية .أ

، مها األقراص د التعليمية التفاعلية إىل نوعُت، ديكن تقسيم ادلوااستناًدا إىل اذليكل

، ضلتاج إىل تطبيق اعليةيف عمل األقراص ادلضغوطة التف .ادلدرلة التفاعلية واألشخاص

أنواع سلتلفة من ، ىناك فيما يتعلق بذلك .توضيحي تفاعلي على جهاز الكمبيوتر اخلاص بنا

 Adobe Flash Player  ،Macromedia Flash Player  ،LCDS مثل، اتبرامج التطبيق

(Learning Content Development System)  ،   .Kvisoft Flipbook Maker  ديكن استخدام

 .التطبيق كتطبيق جلعل بنية ادلواد التعليمية يف شكل أقراص مدرلة تفاعلية

لية على ستة أقراص مضغوطة تفاعتشتمل بنية ادلواد التعليمية اليت حتتوي على 

أو الكفاءات األساسية أو ادلوضوع، أو ، ، ىي العنوان، أو تعليمات الدراسةمكونات

ىذا السادس ىو ٕٔ .، والتقييمو ادلهام، أو خطوات العمل، أ، أو التدريبادلعلومات الداعمة

لتعليمية يف شكل عنصر جيب أن يوجد يف إعداد مواد التدريس التفاعلية مبا يف ذلك ادلواد ا

 .وحدات إلكًتونية
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 خطوات إعداد وتطوير المواد التفاعلية .ب

رات داعمة كافية، خاصة يف معدات تتطلب ادلواد التعليمية التفاعلية معارف ومها

، وكذلك يف التحضَت امَتات الفيديو وكامَتات التصوير، مثل أجهزة الكمبيوتر وكالتشغيل

 .ىناك خطوات جيب تطويرىا وتطويرىايف عملية التصنيع  .والتصنيع

، يتم أوالً  .خطوات إعداد وتطوير ادلواد التعليمية التفاعلية ىي على النحو التايل

، يتم  ثانياً  .اشتقاق العنوان من االختصاص األساسي أو ادلوضوع وفًقا حلجم ادلادة وحجمها

، يتم تعريف الثًاث .كتابة دليل التعليمات بوضوح حىت يسهل على ادلتعلمُت استخدامو

ادلعلومات الداعمة بشكل واضح ومضغوط ومثَت لالىتمام يف شكل مكتوب أو صورة ثابتة 

، ديكن إجراء تقييم خامًسا .، يتم كتابة ادلهام يف الربامج التفاعليةلرابعا .أو صورة متحركة

 .الكمبيوتر، واليت ديكن أن يراىا ادلعلم من خالل ل ادلهمة ادلعطاة يف هناية الدرسعلى عم

، مثل الكتب واجملالت ختلفة اليت ديكن أن تثري ادلواد، استخدام موارد التعلم ادلسادسا

 ٕٕ.واإلنًتنت واجملالت البحثية كمواد إلنشاء برامج مواد تعليمية تفاعلية

اخلطوات يف إعداد وتطوير ادلواد التعليمية التفاعلية ديكن أن تسهل ادلعلمُت يف صنع 

 ادلعرفة الكافية ، ىناك حاجة إىلعداد ادلواد التعليمية التفاعليةيف إ .التعليمية التفاعليةادلواد 
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، مثل أجهزة الكمبيوتر وكامَتات الفيديو معدات التشغيل ، وخاصة يفومهارات الدعم

، ال ديكن فصلها عن يها من عملية التصنيع واالستخدامعندما ينظر إل .وكامَتات التصوير

، تتضمن مواد التعلم التفاعلي ىذه مواد تعليمية تعتمد على لذلك .وترجهاز الكمبي

 .الكمبيوتر

3. Kvisoft Flipbook Maker 

الوسائط ادلتعددة ىي مزيج من الوسائط ادلختلفة )تنسيق ادللف( يف شكل نصوص 

، مت جتميعها يف ملفات سوم متحركة وفيديو وتفاعل وغَتىاوصور ورسومات وموسيقى ور 

 ٖٕ.، وتستخدم لنقل الرسائل إىل ادلستخدمُتزلوسبة()رقمية 

احدة من الوسائط ادلتعددة التفاعلية اليت من ادلتوقع أن ختلق جًوا تعليمًيا مثَتاً و 

متعدد الوسائط وىو Kvisoft Flipbook Maker  ومثَتًا لالىتمام ىو استخدام كتيب زلمول

أو ادلواد التعليمية األخرى يف كتاب عبارة عن بررليات / برامج تستخدم جلعل مظهر الكتب 

 .إلكًتوين رقمي يف شكل دفًت مالحظات

، جيب أن تعرض موارد التعلم أيًضا تقنية ادلعلومات بسرعة متزايدة، مع تطور لذلك

 .عمليات زلاكاة تفاعلية عن طريق اجلمع بُت الفيديو والرسوم ادلتحركة والصوت والصور
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الطالب على تصور مادة تعليمية رلردة حبيث يتمكن ديكن أن تساعد ىذه اجملموعة 

 .الطالب من فهم ادلفاىيم ادلوجودة يف ادلادة

Kvisoft flipbook maker ىو برنامج موثوق بو مصمم لتحويل ملفات PDF  إىل

ليكون  PDF ديكن ذلذا الربنامج تغيَت مظهر ملفات .صفحات خلف ادلنشورات الرقمية

 kvisoft flipbook maker ، ديكن لصانعيليس ذلك فحسب .أكثر جاذبية مثل الكتاب

، ، وكتالوج الشركةflipbook، رقمية، ورللة تصبح مثل رللة PDF أيًضا جعل ملفات

، ستكون شاشة الوسائط أكثر تنوًعا ،من خالل استخدام الربنامج .والكتالوج الرقمي وغَتىا

والصوت يف ىذه الوسائط حىت وال ديكن أيًضا إدراج النصوص والصور ومقاطع الفيديو 

 ٕٗ.تكون عملية التعلم أكثر إثارة

Kvisoft flipbook maker ىو نوع من الربامج االحًتافية لتحويل ملفات PDF   إىل

، ىناك وظيفة حترير تسمح للمستخدمُت بإضافة مقاطع يف ىذا الربنامج .كتب رقمية
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الوسائط ادلتعددة إىل الصفحات الفيديو والصور والصوت واالرتباطات التشعبية وكائنات 

 ٕ٘.اليت ديكن حتويلها مثل كتاب أصلي

Kvisoft flipbook maker ىو برنامج إلنشاء ملفات  PDF (Portable Document 

Format)  يف صفحاتflashديكن أن تكون كل صفحة ،) PDF  ذىابا وإيابا( مثل كتاب

اجملالت عرب اإلنًتنت، والصحف، مثل  PDF سيقوم ىذا الربنامج بتحويل ملفات .حقيقي

 .، ومنشورات أخرى للمشاركة عرب اإلنًتنتوالكتالوجات على اإلنًتنت، والكتب الرقمية

 مع .الواقعي لتحويل صفحات الكتاب دون أي مهارة بررلة flashمن السهل جدا استخدام 

، ديكن ، وضبط النمط والنشر FLV صورة/PDF/ خطوات فقط الستَتاد ملفات 3

 .ادلنشورات الرقمية مع واجهة مستخدم بديهية flashإىل  PDF للمستخدمُت حتويل

، وملفات  PDF  ،SWF،، ديكننا إضافة ملفات الصور Kvisoft flipbook maker يف

 HTMLبينما ديكن أن يكون خرج أو خرج ىذا الربنامج MP4 و FLV الفيديو بتنسيق

،EXE ،ZIP ، .APP  ادلعلوماتإخراج تكنولوجيا يعكس flash الكتاب بتنسيق HTML  والذي

مستقل  EXE إخراج كملف .يسمح لو بالتحميل إىل موقع الويب لعرضو عرب اإلنًتنت
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وديكن استخدام  .لربيد إلكًتوين سريع ZIP احلزمة عبارة عن تنسيق .لتسليم القرص ادلضغوط

 ٕٙ، وغَتىا. I-Pad، ، اللوحي I-Phone على APP اإلخراج يف شكل

ديكن للمتعلمُت القراءة عن طريق الشعور مثل فتح كتاب ماديًا نظرًا لوجود تأثَتات للرسوم 

ديكن حفظ النتائج  .ادلتحركة حيث سيبدو عند فتح الصفحات وكأنو يفتح كتابًا ماديًا

HTML ،EXE ،ZIP ، .APPالربنامج النهائية إىل
ٕٚ 

 
تطوير الوحدات اإللكًتونية تقدم العديد من الدراسات ذات الصلة بالبحث حول 

 :االستنتاجات التالية Kvisoft flipbook maker    ادلستندة إىل
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دلواد التعليمية تصبح سهلة على تقييمات إجيابية ألن ا Flipbook maker وحيصل صانع .أ 

، وتعترب عناصر ادلوسيقى والرسوم ادلتحركة قادرة على زيادة سهلة للغاية، والعملية الفهم

 ٕٛ.الطالب واىتماماهتم وأنشطتهم التعليميةحوافز 

، ألن عملية تصنيع ادلنتج قد ت االفًتاضي مفيد وجيد لالستخدامإن دفًت ادلالحظا  .ب 

 .، وقد مت اختبارىا من قبل اخلرباءيط ادلعتاد لتنمية وسائل اإلعالممرت مبراحل التخط

التعليمية أصبحت سهلة الفهم ، احصل على تقييم إجيايب ألن ادلواد  ذلكباإلضافة إىل

تعترب  .، فإن تشغيل ىذه الوحدة سهل للغايةباإلضافة إىل ذلك .من قبل ادلتعلمُت

 ٜٕ.عناصر ادلوسيقى والرسوم ادلتحركة لزيادة الدافع واالىتمام وأنشطة التعلم للمتعلمُت

رًدا  ٕٚطالًبا حيصلون على  ٖٓمن  Kvisoft flipbook maker  نتيجة البحث باستخدام .ج 

 ٖٓ.نتائج أخرى جيدة ٖجيًدا جًدا و 

 ٖٔ.يعطي تأثَتاً إجيابياً  Flipbook maker التعلم التعاوين مع .د 
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استخدام تكنولوجيا ادلعلومات يف رلال التعليم ىو شلارسة شائعة دلساعدة ادلتعلمُت 

أحد الربامج ذات ادلظهر اجلذاب  Kvisoft flipbook maker يعترب .يف احلصول على ادلوضوع

ميزة ىذا الربنامج مقارنة بالكتب  .والعملي وادلتوقع دلساعدة ادلعلمُت يف تقدًن ادلواد التعليمية

أو الكتب اإللكًتونية األخرى ىو الكتاب اإللكًتوين يف شكل دفًت مالحظات أو كتاب 

ثالثي األبعاد ديكن إدخال بعض ملفات الوسائط ادلتعددة مثل الفيديو والصور ادلتحركة 

 .والصوت

، فإن ميزة ىذا الربنامج عملية ألنو ديكن استخدامها مباشرة وباإلضافة إىل ذلك

 .على جهاز الكمبيوتر أو نظام أندرويد

  مادة جملة االسمية و جملة الفعلية .ٗ

ادلوضوعات العربية ىي موضوعات موجهة ضلو تشجيع وتوجيو وتطوير وتعزيز 

القدرة  .العربية على حد سواء التقديرية واإلنتاجيةالقدرات وتعزيز ادلواقف اإلجيابية جتاه اللغة 

القدرة اإلنتاجية ىي  .على االنقباض ىي القدرة على فهم خطاب اآلخرين وفهم القراءة

مهارات اللغة العربية وكذلك  .القدرة على استخدام اللغة كأداة اتصال شفهية وكتابية

تعاليم اإلسالمية ساعدة على فهم مصدر الادلواقف اإلجيابية جتاه اللغة العربية مهم جدا يف ادل

 .، وكذلك الكتب العربية ادلتعلقة باإلسالم للمتعلمُتللقرآن واحلديث
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، من ادلتوقع أن يتمكن طالب ادلدارس اإلسالمية من فهم معايَت الكفاءة اللغوية

نطاق ، والكتابة. يشمل ، والقراءةكالموىي االستماع، وال ،واليت تشمل أربع مهارات لغوية

مواضيع يف شكل خطاب شفوي وحوارات  بتدائية.مادة تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة اإل

الفصل الثامن ناقش اخلطاب  بتدائيةاإلمكتوبة أو بسيطة. على مستوى الفصل ادلدرسي 

، الشراء و البيع بينما يف الفصل الدراسي دي( عن التعلم )الدراسة( ، العملاألول )الفر 

اذلوايات. من ادلتوقع أن حيقق ىذا  حول اجلو، البشر الناس و األماكن والثاين ناقش 

 ادلوضوع الكفاءة األساسية.

الثامن يف الفصلُت  بتدائيةاإلوتشمل الكفاءات األساسية على مستوى ادلدرسة 

ول بو، خبار  عالفصل الدراسي األول ىي مف القواعد ادلستفادة يف .األول والثاين مبادئ اللغة

اسم ، مجلة االمسية و مجلة الفعلية، ربخ أمر، أرقام متعددة ادلستويات، مبتدأل عان، فك

يف حُت يتم تعلم القواعد يف الفصل الدراسي الثاين   شبو اجلملةخرب، مجلةخرب ، اإلستفهام

، ضمَت متصل، ادوات اجلر، مر، ألوان من نوع ادلواناتأل عف، فعل مضارع، فعل ماضى

ىذه ادلادة . مجلة االمسية و مجلة الفعليةيف ىذه الدراسة سوف نركز فقط على  نعت منعوت.

 .مهمة للغاية وحيتاجها ادلتعلمون يف فهم تغيَت حروف العلة يف اجلملة
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تتم مناقشة ىذه  .ىناك قواعد حتكم تغيَت الكلمات .تغيَت اذلدية ليس تعسفيا

أحد فروع اللغة العربية الذي يناقش كيفية ىو  النحو علم ألنو، يف النحو. القاعدة يف العلوم

، سواء ادلتعلقة مبكان الكلمة يف اجلملة أو  تتوافق مع قواعد اللغة العربيةإنشاء اجلمل اليت

 .حالة الكلمة )الشكل النهائي والنموذج( يف اجلملة

، ندرك يف اإلندونيسية .، اجلملة عبارة عن ترتيب لعدة كلمات ذلا معٌتكما نعلم

 .، وىكذاوالعواطف والوصالت وكلمات تانيا حات األفعال واألمساء والصفاتادلصطل

 .، لديو العديد من الكلمات اليت ىي أكثر أو أقل من نفس االندونيسيةوبادلثل مع العربية

 ، وىيالكلمات يف ثالث رلموعات رئيسية، ديكن جتميع كل ومع ذلك، يف اللغة العربية

 .الثالث ديكن ترتيبها يف مجلة منظمةىذه الكلمات . (حرف، اسم، فعل

، من ادلهم فهم بنية بالنسبة للمبتدئُت .فهم منط أو بنية اجلملة ىو مفتاح فهم اللغة

، خيتلف ىيكل اللغة العربية عن اللغة اإلندونيسية إىل حد عالوة على ذلك .اجلمل العربية

 :ألقل من كلمتُتجيب أن يتكون ىيكل اجلملة األساسية باللغة العربية على ا .ما

 اسم + اسم .ٔ

 فعل + اسم .ٕ
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( فعل + اسم)و تكوين اجلملة  جملة االسميةيسمي  (اسم + اسم)تكوين اجلملة 

الفعلية  جملةىي اجلملة يبدأ باالسم و  جملة االسمية بالسهلة،الفعلية.  جملةيسمي 

 :ادلثال مجلة االمسية ىي اجلملة يبدأ بالفعل.

 زَْيٌد ُمَدرِّسٌ  .ٔ

 طَالَِبةٌ َعاِئَشُة  .ٕ

 :مجلة الفعليةادلثال 

 َذَىَب زَْيدٌ  .ٔ

 َذَىَبْت فَاِطَمةُ  .ٕ

عل ادلاضى و فعل ألهنا مؤلفة من ف مجلة الفعليةاجلمل الثالث ادلذكورة تتضمن 

، فإن تركيبة اجلمل باللغة العربية ختتلف إىل حد ما عن اللغة اإلندونيسية إذا انتبهنا ادلضارع.

كادلوضوع يف  اسم مث ، كل .(األسبقية على ادلوضوع )الفاعلحيث يؤخذ ادلسند )الفعل( 

 .ضمة او ضمتانأعاله يستند فعليةاجلملة 
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 جملة االسمية .أ 

 اسم و مبتدأ األول يسمى االسم ،سمالابكل اجلملة اليت تبدأ   يى مجلة االمسية

كما يوحي بو   إمسم اليت تريد أن تشرحها يف حُت أن اخلرب وى مبتدأ خرب. الثاين يسمى

، أو التفسَت يف أي شكل من االسم، أي األخبار أو شرح الشروط، أو الظروف، أو ادلوقف

 .األشكال اليت يتم شرحها

 اسم )مبتداء( + اسم )خرب( = الكتاب + جديد 

اخلرب  .كما ديكن تعريف عدد اإلمساعيلية على أهنا مجلة تتكون من مبتدى دا ُخرب

 يتكون من ثالثة أنواع

 خبر مفرد .1

 إضافة يف شكل ترتيب خرب أو اسم ي ذال و خربى و

 ىذا كتاب اهللادلثال: 
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 جملة خبر .ٕ

خرب مجلة من نوعُت من  خرب مجلةيتكون  فيدة.اجلملة ادلىو اخلرب يف شكل  خرب مجلة

خرب مجلة و  أيتكون من مبتدىو اخلرب الذي خرب مجلة االمسية  االمسية و خرب مجلة الفعلية.

 .الفعلباليت تبدأ ىي اخلرب  الفعلية

 خبر شبه الجملة .ٖ

اداوة اجلر و اسم ىذه العبارة ىي يف شكل  .ىو اخلرب يف شكل عبارات خرب شبو اجلملة

 ىي ظرف ادلكان و ظرف الزمان.  اداوة اجلر . أماّ اجملرور

 :بناء جملة االسميةأنواع من القواعد في  3هناك  

 مبتدأ و خرب يف حالة رافع .ٔ

 .مرفوع أو رافعكالمها يف حالة مبتدأ و   يكون كل منجيب أن 

  دٌ هِ تَ رلُْ  بُ الِ ط  ال :ادلثال

 مبتدأ من اسم ادلعرفة .ٕ
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، يف حُت أن قانون اخلرب ةفمعر  حالةيف  تدأجيب أن تكون مب .كلمة خاصة  وى اسم ادلعرفة

إسم  مصدره معرفة)اسم العامل، اسم اإلشارة ومن  األمساء ، باستثناءناكرة األصلي ىو

 الضمَت(.

  ابٌ تَ ا كِ ذَ ىَ  :ادلثال

مث كلمة معرفة.  ىو اسم اإلشارة و ىذه الكلمة ىي .ىي كلمة ىذا التاليةاجلملة مبتدأ يف 

 مجلة االمسية. سمىلذلك ي ألنو ال تعلق ألف الم ناكرة ىوخرب و  كتاب ىو

 خرب يوافق على مبتدأ من النوع و العدد .ٖ

. و إذا ادلبتدأ مثٌت و مؤنث، خرب واجب واجب مفرد و مذكرإذا ادلبتدأ مفرد و مذكر، خرب 

 :األمثلة التاليةمثٌت و مؤنث. انظر 

 مؤنث مذكر نوع
 الط الَِبُة ُمْسِلَمةٌ  الط اِلُب ُمْسِلمٌ  مفراد
 الط الَِبَتاِن ُمْسِلَمَتانِ  الط الَِباِن ُمْسِلَمانِ  تثنية

 الط ِلَباُت ُمْسِلَماتٌ  الط ِلبُ ْوَن ُمْسِلُمْونَ  مجع سامل
 عددال نفس احلالة من حيث النوع ويف  مبتدأ و خرب، مجيع األمثلة ادلذكورة انظر
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 الفعلية جملة  .ب 

 :ينقسم مجلة الفعلية ثلثة أقسام

 فعل ادلاضى .ٔ

 قَاَم زُلَم دٌ ادلثال: 

 فعل ادلضارع .ٕ

 يَ ُقْوُم زُلَم دٌ ادلثال: 

 فعل األمر .ٖ

 زُلَم د!ُقْم، يَا ادلثال: 

 لكل فعل يصنف إىل فعلُت على األساس مفعوا بو :

 فعل الالزم )ال حيتاج إىل مفعول بو( .ٔ

 فعل ادلتعدى )حيتاج إىل مفعول بو( .ٕ

 فعل الالزم . أ

اجلملة فعل الالزم، يذكر فاعل فعل الالزم ىو فعل الذى ال حيتاج إىل مفعول بو. لذالك يف 

 بعد فعل.
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 فعل + فاعل 

 زَْيدٌ     َجَلسَ ادلثال: 

 فاعل    فعل 

 فعلية بفعل الالزم:بناء جملة الأنواع في  3هناك 

 يوافق على فاعلفعل  .ٔ

 إذا فاعل مذكر، فعل واجب مذكر. وإذا فاعل مؤنث، فعل واجب مؤنث

 مؤنث مذكر نوع
 َجَلَسْت الط ِبْيَبةُ  َجَلَس الط ِبْيبُ  فعل ادلاضى
 جَتِْلُس الط بِْيَبةُ  جَيِْلُس الط ِبْيبُ  فعل ادلضارع
 ِاْجِلِسي، يَا الط ِبْيَبَة! ِاْجِلْس، يَا الط ِبْيَب! فعل األمر

 فعل واجب مفرد .ٕ

 إذا فاعل مفرد، تثنية و مجع، فعل واجب مفرد

 مؤنث مذكر نوع
ْسِلمُ  مفراد

ُ
ْسِلَمةُ  َصل ى ادل

ُ
 َصل ْت ادل

ْسِلَمانِ  تثنية
ُ
ْسِلَمَتانِ َصل ْت  َصل ى ادل

ُ
 ادل

ْسِلُمْونَ  مجع سامل
ُ
ْسِلَماتُ  َصل ى ادل

ُ
 َصل ْت ادل

 فاعل يف حالة رافع او مرفوع .ٖ
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 األمثالت عالمة رفعو عدد
 طَاِلبٌ  Dhammah مفرد
 طَالَِبانِ  Bentuk aani تثنية

 طَالِبُ ْونَ  Bentuk uuna مجع مذكر سامل
 طَالَِباتٌ  Dhammah مجع مؤنث سامل

تكسَتمجع   Dhammah   ٌب  ُطال 
 

 فعل المتعدى . ب

 ، يذكرادلتعدىىو فعل الذى حيتاج إىل مفعول بو. لذالك يف اجلملة فعل  فعل ادلتعدى

 مفعول بو بعد فاعل.

 

 فعل + فاعل + مفعول به

 الُقْرآنَ    زَْيدٌ   قَ رَأَ ادلثال: 

 مفعول بو  فعل     فعل

 المتعدى: فعلية بفعلبناء جملة الأنواع في  3هناك 

 يوافق على فاعلفعل  .ٔ
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 إذا فاعل مذكر، فعل واجب مذكر. وإذا فاعل مؤنث، فعل واجب مؤنث

 مؤنث مذكر نوع
َدرُِّس الِكَتابَ  فعل ادلاضى

ُ
َدرَِّسُة الِكَتابَ  فَ َتَح ادل

ُ
 فَ َتَحْت ادل

َدرُِّس الِكَتابَ  فعل ادلضارع
ُ
َدرَِّسُة الِكَتابَ  يَ ْفَتُح ادل

ُ
 تَ ْفَتُح ادل

 اِفْ َتِحي الِكَتاَب! اِفْ َتِح الِكَتاَب! فعل األمر
 

 فعل واجب مفرد .ٕ

 إذا فاعل مفرد، تثنية و مجع، فعل واجب مفرد

 مؤنث مذكر نوع
ْسِلُم الُقْرآنَ  مفراد

ُ
ْسِلَمُة الُقْرآنَ  يَ تَ َعل ُم ادل

ُ
 تَ تَ َعل ُم ادل

ْسِلَماِن  تثنية
ُ
يَ تَ َعل ُم ادل

 الُقْرآنَ 
ْسِلَمَتاِن الُقْرآنَ تَ تَ َعل ُم 

ُ
 ادل

ْسِلُمْوَن  مجع سامل
ُ
يَ تَ َعل ُم ادل

 الُقْرآنَ 
ْسِلَماُت الُقْرآنَ 

ُ
 تَ تَ َعل ُم ادل

 

 فاعل يف حالة رافع او مرفوع .ٖ

 األمثالت عالمة رفعو عدد
 طَاِلبٌ  Dhammah مفرد
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 طَالَِبانِ  Bentuk aani تثنية
 طَالِبُ ْونَ  Bentuk uuna مجع مذكر سامل
 طَالَِباتٌ  Dhammah مجع مؤنث سامل

بٌ   Dhammah مجع تكسَت  ُطال 
 مفعول بو ىف حالة نصب او منصوب .ٗ

 األمثالت عالمة نصبو عدد
 طَالِباً   Fathah مفرد
 طَالِبَ ُْتِ  Bentuk aini تثنية

 طَالِِبُْتَ  Bentuk iina مجع مذكر سامل
 طَالِباتٍ  Kasrah مجع مؤنث سامل

باً  Fathah مجع تكسَت  ُطال 
 

 الصلة ذات البحث نتائج ب.

، فيما يلي بعض الدراسات السابقة ذات على الدراسات النظرية اليت أجريتبناًء 

 :الصلة بالبحث الذي سيقوم بو الباحثون على النحو التايل

 kvisoft flipbook سائل التعلم الفيزيائية على أساسبيلي ريادي يف حبثو بعنوان "تطوير و . ٔ

maker لنتائج أنو يف وأظهرت ا ."الذي يشَت إىل القيم اإلسالمية يف جامعات والية المبونج
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على  kvisoft flipbook maker ، حصلت نتائج التحقق من صحةكل من نتائج البحث

حقق من ادلواد ادلادية ، والتٜٝٔ.ٓٛية بنسبة ، والتحقق من ادلواد الدينٝٚٙ.ٙٛنسبة 

وسائل  ,88.17ٝ، واختبار االستخدام ٜٝٓ.ٜٛنتج بنسبة ٝ، واختبار ادلٜٙبنسبة 

ديكن أن تضيف اختالفات وسائل اإلعالم التعليمية  kvisoft flipbook makerاإلعالم التعلم 

ىو برنامج  kvisoft flipbook makerوسائل اإلعالم التعليمية  .ألنواع سلتلفة من الدورات

 .لم ادلستقلوسائل اإلعالم التعليمية اليت تسهل التع

ادلتعددة التفاعلية يف الوسائط ادلتعددة  ليب يف حبثو بعنوان "تطوير الوسائبايو حبي. ٕ

بناًء على نتائج البحث  Ethnomatematics.أساس  على  kvisoft flipbook makerباستخدام 

، فقد هبا وسائل اإلعالم التعليمية ككلالذي مت إجراؤه للحصول على النتيجة اليت تطورت 

ٝ واخلرباء ٜٓاستوفت معايَت األىلية بعد اجتياز االختبار الشامل للخبَت اإلعالمي بنسبة 

مع  .ٕٜٝ، يف حُت حصل اختبار ادلنتج من قبل ادلتدربُت على نسبة ٝٚٛادلاديُت بنسبة 

الرياضيات على مواد صحيحة  ديكن االستنتاج أن وسائل اإلعالم لتعلم .فئات جيدة جدا

اليت مت  kvisoft flipbook maker باستخدام وسائط Ethnomatematicsأساس  على تعتمد

 .تطويرىا يف ىذا البحث ديكن استخدامها كوسائل تعليمية يف عملية التعليم والتعلم
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 إطار التفكَتج. 

، من الضروري أن يكون ىناك إطار لفهم الباحث الباحث ادلوجو جيًدا وتوفَت البحثيف 

 .على القارئ فهم لتدفق األحباث

لقد مت تطوير أجهزة الكمبيوتر كأحد الوسائط التعليمية من قبل العديد من ادلعلمُت 

ديكن عرض ادلوضوع يف شكل عن طريق استخدام الكمبيوتر  .لتصبح مواد تعليمية فعالة

، واليت ديكن أن توفر للمتعلمُت الكتابة، والصور، واألصوات، وحتريك الصور / األفالم

 .فهم أفضل للمواد التعليميةادلنبهات 

 kvisoft flipbook.ديكن إعداد وحدات التعلم اليت توجو الدارسُت للتعلم مستقل من 

maker  يتميزkvisoft flipbook maker  مبيزة إنشاء وحدات حتتوي على نصوص وصور

وأنشطة تفاعلية ومسابقات ورسوم متحركة وعروض توضيحية ووسائط متعددة أخرى جلعل 

 .التعلم أكثر إمتاًعا وتنوًعا وحدة

، مث مت إكمال وحدة التعلم ادلدعومة  kvisoft flipbook maker بعد التعلم باستخدام

  .يتم اختبار التقييم لقياس نتائج تعلم ادلتعلمُت

 إن إطار التفكَت يف تطوير ادلواد التعليمية اليت أجراىا الباحثون ىو كما يلي
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مجع ادلصادر وادلراجع وكذلك الرسومات ادلتعلقة 
 يف تعليم مجلة االمسية و مجلة الفعلية

يف تعليم مجلة  .يشمل تصميم ادلنتج ادلواد ، الوسائط ، اللغة
 kvisoft flipbook أساس  على االمسية و مجلة الفعلية

maker Flipbook التصميم من قبل خبَتين يف ادلوا،  التحقق من صحة
لغويُت ٕ، و وخبَتان يف رلال اإلعالم  

 مراجعة ادلنتج

يتم تنفيذ تنقيحات التصميم استناًدا إىل نتائج التحقق 
يتم حتسُت أوجو قصور تصميم  .من صحة فريق اخلرباء

 .ادلنتج

 :عليها ادلشاكل اليت مت العثور

 .الوحدة ادلستخدمة حىت اآلن ىي فقط وحدة الطباعة  (ٔ
، مبا يف ذلك أن اللغة ادلستخدمة حدة الطباعة تتجاىل خصائص الوحدةما زالت و   (2

، وأىداف التعلم غَت واد ادلقدمة أقل منهجية وتدرجييةأقل تفاعلية وتواصلية، وادل
ن أن حتل زلل عدة ديك مشروحة على وجو التحديد، وليس حىت اآلن مواد تعليمية

 .، ال شيء تقييم مستوى التعلمأدوار للمعلمُت

جتارب رلموعة من ادلنتجات الصغَتة ورلموعات كبَتة على تعلم 
 kvisoft الوحدة اإللكًتنية باألساس اللغة العربية باستخدام 

flipbook maker 
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، يتم شرحها يف تعلم اللغة العربية للمعلمُت يف الفصل باستخدام مواد من الصورة

من ادلتوقع أن  kvisoft flipbook maker .استخدام تطبيقالتدريس يف الوحدة اإللكًتونية ب

واليت  kvisoft flipbook maker تزيد ادلواد التعليمية يف الوحدة اإللكًتونية اليت تستخدم تطبيق

 .ستصمم من أجل زيادة فهم واىتمام ادلتعلمُت يف التعلم خاصة يف موضوعات اللغة العربية

استخدام ادلواد التعليمية يف الوحدة اإللكًتونية باستخدام يتوقع من الطالب أن يتعلموا 

، وسيكون أكثر إثارة لالىتمام وفقا دلعايَت الذي ال يعد رتيبا kvisoft flipbook maker تطبيق

 .ادلدرسة ادلتوسطة يفمعايَت الوحدة يف تعلم اللغة العربية 
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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 نوع البحث .أ 

البحث  .يف ىذا البحث ىو البحث والتطوير ةنوع البحث الذي يستخدمو الباحث

ىي طريقة حبث يتم إنتاجها إلنتاج   Research and Development (R & D)والتطوير أو 

 1 .فعالية ادلنتج، يهدف ىذا البحث إىل تطوير منتج معني واختبار وبعبارة أخرى .منتجات

، يسمى ادلوصوف  Research and Development (R & D) البحث والتطوير نوعيف 

اإلجرائية يف تصميم ميكن العثور على النماذج  .مصطلح العملية أو اخلطوات منوذًجا إجرائًيا

 Borg ، وبعض النماذج اإلجرائية للبحث والتطوير الشائعة يف جمال البحث ىيأنظمة التعلم

& Gall وADDIE  و IDI و   Dick & Careyو .Kaufman فإن النموذج ومع ذلك ،

اإلجرائي الذي يعترب منوذًجا وصفًيا يصف  Borg & Gallىو  بحثال اادلستخدم يف ىذ

خطوات اإلجراء أو ادلسارات اليت جيب تنفيذىا إلنتاج منتجات جديدة أو تطوير ادلنتجات 

 النظام احلالية حبيث تزيد فعالية وكفاءة

                                                             
1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012), h.407. 
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 :تتضمن خطوات تطوير البحوث ما يلي

 .اختبار ادلنتج  -6  احملتملة وادلشاكل  -1

 .مراجعة ادلنتج  -7  مجع البيانات  -2

 اختبار االستخدا  -8  تصميم ادلنتج  -3

 مراجعة ادلنتج  -9  تصميم التحقق -4

 اإلنتاج الضخم  -11  تصميم منقح   -5

 2:ادلخطط اإلجرائي يف ىذه الدراسة ىو ما يلي

 

 

 

 

                                                             
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 

h. 297. 
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من   Research and Development (R & D): خطوات استخدام طريقة1.3الشكل 

 1Borg and Gall  نموذج البحث والتطوير في

، وىي ر تتفق مع أحباث التطوير الًتبويحيتوي ىذا النموذج على خطوات تطوي

البحث الذي ينتج أو يطور منتجات معينة عن طريق إجراء العديد من اختبارات اخلرباء مثل 

 .ال الختبار مدى فاعلية ادلنتج وفائدتواختبار ادلواد واختبار التصميم واختبار ادلنتج يف اجمل

 ب. إجراءات البحث والتطوير

 Research and Development، استخدم الباحث ، كما ىو موضحبحثال ايف ىذ
(R & D) لنموذج البحث والتطوير يف .Borg and Gall  ومع ذلك ، وفقا لنصيحة فريق من

وبسبب ضيق جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج  حماضرين لتعليم اللغة العربية
اللغة العربية  وادبادل kvisoft flipbook maker أساس  علىالوحدات  الوقت وادلال والطاقة

، وىي مراجعة جراء البحوث حىت ادلرحلة السابعةمث سيتم إ .ليست وسائط تعليمية جتارية
 .ادلنتج

 :اليت يقوم هبا الباحثونادلراحل التالية من األحباث 

 

                                                             
3 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Cet:21, (Bandung: Alpabeta, 2014), h. 298. 
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 المحتملة والمشاكل .3

، يف حني أن ادلشكلة ىي استخدام قيمة مضافةإمكانات أي شيء إذا ما مت 

ميكن أن تكون ادلشاكل حمتملة إذا كان بإمكاننا  .االحنراف بني ما ىو متوقع وما حيدث

تزال جتاىل ، وحدات الطباعة اليت استخدمت وال بحثال اادلشكلة يف ىذ 4.استخدامها

خصائص وحدة، مثل اللغة ادلستخدمة ىي أقل التفاعلية والتواصلية، وادلادة ادلعروضة أقل 

منهجية وتدرجيية، والتعلم ال توصف األىداف بوضوح وعلى وجو التحديد، مل تصبح ادلواد 

، ال يوجد تقييم مستوى ستبدال العديد من أدوار ادلعلمنيالتعليمية اليت ىي قادرة على ا

 .التعلم

 جمع المعلومات .2

استخدام برجميات الوسائط التعليمية اجلديدة اليت  استنادا إىل تفسري، يعتقد الباحث

مبجرد العثور على ادلشكلة مث اليت  .من شأهنا تعزيز جاذبية ادلتعلمني على تعلم اللغة العربية

إلعالم يف تعلم تليها واحلاجة احملتملة جلمع جمموعة متنوعة من ادلعلومات حول وسائل ا

عن ادلعلومات عرب اإلنًتنت والتواصل مع التكنولوجيا القائمة  الباحث يبحث .برنامج جديد

                                                             
4 Ibid. h. 409-410. 
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 kvisoft.  ، وىيلباحثون على وسائط تعليمية جديدةحبيث حيصل ا .على احلرم اجلامعي

flipbook maker 

، سيقوم رةبة للمشاكل واإلمكانيات ادلذكو بناء على نتائج مجع ادلعلومات واالستجا

من أجل إنشاء  kvisoft flipbook maker أساس  علىاإللكًتونية الباحث بتطوير الوحدة 

 .عملية تعلم أكثر فعالية وكفاءة وتوفري مواد عربية سهلة ودمتعة

 تصميم المنتج  .1

يف جمال التعليم،  .خمتلف  Research and Developmentيف البحث ادلنتجينتج 

ومن ادلتوقع أن يزيد إنتاجية التعليم، خرجيي  R&D البحوث وادلنتجات ولدت من خالل

ادلنتجات التعليمية، على سبيل ادلثال  .الذي ىناك العديد من واجلودة ومالئمة الحتياجات

منهج حمدد لبعض األغراض التعليمية، وأساليب التدريس، الوسائل التعليمية، والكتب 

ادلنتجات اليت سيتم إنتاجها من ىذا  5.نيالكفاءة التعليمية للموظف، ادلدرسية، وحدات

 .البحث ىي وحدات إلكًتونية

                                                             
5 Ibid. h. 412. 
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 kvisoft وىي، ة إلكًتونية قائمة على الربجمياتسيعمل ىذا البحث على تطوير وحد

flipbook  .maker  يف ىذه ادلرحلة ، يدرس الباحثون كيفية استخدام وظيفة .kvisoft 

flipbook maker  أساس على يف تعليم مجلة االمسية و مجلة الفعليةمث تضاف ادلواد العربية 

.kvisoft flipbook maker 

 تصميم التحقق .4

، يف لتقييم ما إذا كان تصميم ادلنتج التحقق من صحة التصميم ىو عملية نشاط

، ألن بشكل منطقي .ىذه احلالة طريقة جديدة للتدريس بعقالنية ستكون أكثر فعالية أم ال

، فهو ليس حقيقة ميدانية على التفكري العقالينالتحقق من الصحة ىنا ال يزال تقييماً قائمًا 

 6.حىت اآلن

، حيث سيتم إجراء ه، سيجري التحقق من صحة التصميموبناًء على الشرح أعال

 kvisoft أساس على التحقق ، وىو ما يرتبط بالوحدة اإللكًتونية القائمة على صانع

flipbook maker من قبل بعض ادلدققني من ذوي  يف تعليم مجلة االمسية و مجلة الفعلية

 .اخلربة

                                                             
6 Ibid. h. 414 
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، وىي على النحو صميم ىناك خطوات يقوم هبا الباحثيف مرحلة التحقق من الت

 :التايل

 

 

 

 

 

 (التحقق من صحة وسائل التحقق من الصحة )اخلرباء 3.2الشكل 

حبيث ميكن معرفة نقاط الضعف  .يطلب من كل مدقق تقدًن تقييم مث إجراء حتليل البيانات

يف  kvisoft flipbook maker أساس علىمصادق على تصميم الوحدة اإللكًتونية  .والقوة

ىم خرباء يف جماالهتم ، تتكون من اثنني من خرباء وسائل  تعليم مجلة االمسية و مجلة الفعلية

 .اإلعالم التكنولوجية واثنني من خرباء ادلواد باللغة العربية

 
 يوايف ادلدقق عن طريق جلب الوسائط او ادلواد 

شرح الغرض و كيفية تطوير وسائل اإلعالم او الغرض 
 من ادلواد اليت نفدت

إجابات واقًتاحات و تعليقات بشأن وسائل طلب 
 اإلعالم أو ادلواد من خالل استنبيات 
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 :تفاصيل ادلدقق ومعايريه ىي كما يلي

 معايير المصادقة على التصميم 1.3الجدول 

 معايري ادلصادقة الرقم
 
1 

 احلد األدىن لدرجة ادلاجستري يف التعليم • خبري إعالمي
سنوات 5خربة يف التدريس كمحاضر ألكثر من  •  

 
2 

خبري اللغة 
 العربية

 احلد األدىن من خريج اللغة العربية •
سنوات 5خربة يف التدريس كمحاضر ألكثر من  •  

العليا يف اللغة االندونيسيةاحلد األدىن من الدراسات  • لغوي 3  
 جتربة التدريس لتصبح حماضرا •

 :فيما يتعلق بورقة التحقق اخلاصة بفريق اخلرباء للمواد والوسائط واللغات كما يلي

 شبكة أوراق التحقق من صحة المواد 1.2جدول 

 رقم البند مؤشر عنصر الرقم

احملتوى جودة .1  

 3 و KD 1, 2 و KI مالءمة وصف ادلواد مع
 7 و ,6 ,5 ,4 دقة ادلواد

 10 و 9 ,8 حتديث ادلواد
 12 و 11 تشجيع الفضول

العرض جودة .2  

 13 تقنية العرض التقدميي

 دعم العرض التقدميي
14, 15, 16, 
 و 19 ,18 ,17

20 
 21 عرض التعلم
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 23 و 22 متاسك وعقلية ذىنية
 2 مبلغ البند

 

 تصميم شبكة أوراق التحقق من 1.1جدول

 رقم البند مؤشر عنصر الرقم

 الفنية واجلمالية 1
 

 kvisoft استخدام النص والفيديو والصوت يف

flipbook maker التعليم القائم على الوسائط ادلتعددة 
1 

 2 جذب التصميم والتخطيط
 3 اختيار لون جذاب

 4 تناغم النص والصور والصوت
ادلالحةسهولة  2  kvisoft flipbook maker التعليم القائم على أساس 

 الوسائط ادلتعددة ىو سهل االستخدام
5 

 6 بسيط يف العملية kvisoft flipbook maker برنامج
 إن شكل وموقع ادلالحة متناسقني يف مجيع أحناء
kvisoft flipbook maker على أساس حمتوى  
 الوسائط ادلتعددة للتعلم

7 

 8 جعل التنقل األمر أسهل للمستخدمني على العمل

 kvisoft flipbook maker  ميكن تشغيل برنامج
 )بشكل جيد أو ال يتعطل بسهولة )توقف

9 

kvisoft flipbook maker يعتمد برنامج الوظيفة العامة 3 القائم على  
موقًفا مستقاًل ويسأل عدًدا أقل من ادلعلمني  نظام

ادلساعدةللحصول على   

10 
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kvisoft flipbook maker مت تطوير مبواصفات ميكن  
 الوصول إليها من قبل ادلدارس

11 

بشكل عام ، ميكن للتعليم متعدد الوسائط القائم على 
kvisoft flipbook maker صانع خلق جو تعلم دمتع    

12 

أسطر ورقة التحقق من صحة اللغة 1.4الجدول   

البندرقم  مؤشر عنصر الرقم  

 أىلية اللغة .1

 3 و 2 ,1 عملي
 4 ......صريح

 6 و 5 التشخيص والتفاعلية
 8 و 7 التوافق مع تطور الطالب
 10 و 9 االمتثال لقواعد اللغة االندونيسية

 12 و 11 استخدام ادلصطلحات أو الرموز أو الرموز  
 12 مبلغ البند

 مراجعة التصميم .5

الوحدة اإللكًتنية أداة التقييم اليت مت التصديق عليها من قبل أحد ادلصادقة على 

ادلقررة من قبل  يف تعليم مجلة االمسية و مجلة الفعلية kvisoft flipbook maker أساس  على

 مدقق سيولد االنتقادات وادلقًتحات اليت سيتم استخدامها مبثابة مبادئ توجيهية دلراجعة

اختبار مث تقدم  kvisoft flipbook makerقبل استخدام الوسائط ادلتعددة تعلم األوىل. 
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للطالب ويتم تقييم التعلم ادلنتج الوسائط ادلتعددة من قبل اخلرباء ومدرسي اللغة العربية 

 الثانية.والنقد واليت سيتم استخدامها كمراجعة دلراجعة 

 محاكمة المنتج .6

ويهدف احملاكمة للحصول  .رىا يف أنشطة التعلم، مث اختبابعد أن مت إصالح ادلنتج

يف  kvisoft flipbook maker أساس  علىالوحدة اإللكًتنية على معلومات حول ما إذا كان 

تستند نتائج  .ضعت جذابا وعمليا وادلواد التعليمية أم ال تعليم مجلة االمسية و مجلة الفعلية

قبل خرباء ادلواد وخرباء اإلعالم ومدرسي  ادلراجعة الثانية على التحسينات يف التصميم من

 .مث مت إجراء نتائج ىذا االختبار كمراجعة الثالث .اللغة العربية

 :اخلطوات ادلتخذة ىي كما يلي

 

 

 

 

 يوايف الطالب

 شرح ىدف و غرض الباحث

 kvisoft flipbook أساس  علىالوحدة اإللكًتنية يعمل انشطات التعيمية بادلنتج 

maker يف تعليم مجلة االمسية و مجلة الفعلية 

  
 ينتشر ورقة استبيان استجابة الطالب
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 مراجعة ادلنتج .7 

 .تشري مرحلة ادلراجعة ىذه إىل آراء الطالب حول ادلواد التعليمية اليت مت اختبارىا

الوحدة ويعترب رأي ادلتعلمني من الردود على االستبيان من ادلتعلمني، لتحديد ما إذا 

أعلن  يف تعليم مجلة االمسية و مجلة الفعلية kvisoft flipbook maker أساس اإللكًتنية على 

 .صاحل وجاىزة لالستخدام ادلواد اليت ىي جيدة للمتعلمني

 جمع البيانات وتحليل البياناتج. 

 جمع البيانات  -3

احلصول  مجع البيانات ىو طريقة يتم تنفيذىا هبدف أن تكون البيانات اليت يتم

عليها دقيقة وذات صلة حقيقية وميكن استخدامها بشكل مناسب وفًقا ألىداف البحث 

 .ادلتوقعة

 أداة جمع البيانات أ.

 ورقة التحقق من ادلواد  (1
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مواد الوسائط التعليمية ألمناط األرقام  جودةحتتوي ورقة التحقق من ادلواد على 

يتم ملء  .ىذه اجلوانب إىل عدة بياناتمت تطوير كل من  .باستخدام الوحدات اإللكًتونية

 .عرض التحقق ىذا بواسطة خرباء ادلواد

 ورقة التحقق من وسائل اإلعالم (2

حتتوي ورقة التحقق من الوسائط على عرض وسائط تعّلم منط األرقام باستخدام 

يتم ملء عرض  .مت تطوير كل من ىذه اجلوانب إىل عدة بيانات .الوحدات اإللكًتونية

 .ىذا من قبل خرباء اإلعالمالتحقق 

 ورقة التحقق من ادلريب  (3

حمتويات واإلعالم الشاشة، واجلودة  جودةحتتوي ورقة ادلربني التحقق من صحة حول 

استخدام وحدات إلكًتونية  يف تعليم مجلة االمسية و مجلة الفعليةالفنية من الوسائل التعليمية 

 SMPIT Permata Bunda Islamic Boardingالستخدامها تعلم ادلتعلمني ادلتوسطة يف 

School. 

 ورقة استبيان استجابة الطالب ( 4
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يف تعليم مجلة  استبيان تستخدم لتقييم مدى استجابة الطالب لعدد الوسائل التعليمية

 .باستخدام وحدة اإللكًتونية االمسية و مجلة الفعلية

 تقنيات جمع البيانات .ب

 .ادلقابالت واالستبيانات :الدراسة منتتألف تقنيات مجع البيانات يف ىذه 

 ادلقدمة عندما أجرى الباحثون دراسات كما تستخدم تقنيات مجع البيانات مقابلة، (1

دلعرفة ادلشاكل اليت جيب التحقيق فيها وإذا أراد الباحثون إىل معرفة األشياء من ادلستطلعني 

دراسة ويتم استخدام ادلعلومات وأجريت مقابالت أيضا لتحديد البيانات األولية يف ال .أعمق

يف تعليم مجلة االمسية و مجلة  وحدة اإللكًتونيةاليت مت احلصول عليها كمدخل لتطوير 

 .الفعلية

االستبيان يف شكل استبيان عدد من األسئلة ادلكتوبة اليت يتم استخدامها ، استبيان (2

 .عن األشياء يعرفوللحصول على معلومات عن ادلشاركني يف الشعور شخصية أو تقارير 

 .يستخدم االستبيان عند تقييم واختبار الوحدات
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 تحليل البيانات  -2

يعترب حتليل البيانات ىو الطريقة األكثر حامسة لتجميع ومعاجلة البيانات اليت يتم 

جيب جتميع البيانات اليت مت احلصول عليها  .مجعها يف البحوث حبيث ميكن حساهبا

مت احلصول على حتليل البيانات الكمية من  .التوصل إىل نتيجة ومعاجلتها حىت تتمكن من

مت احلصول على حتليل البيانات النوعية من نتائج  .نتائج التحقق من وسائل اإلعالم التعليمية

وقد مت احلصول على مجيع البيانات على حد سواء البيانات اللفظية  .ادلالحظات وادلقابالت

ا يف ذلك بيانات الرصد يف شكل سيتم معاجلتها باستخدام وغري اللفظية من البيانات، مب

 .الصيغ أو القواعد اليت مت وضعها للحصول على الكمية األرقام

 التحقق من الصك . أ

صحة الصك تقييما من قبل الباحثني اخلرباء للنظر يف مستوى صحة الصكوك 

 .ستستخدم من قبل اخلرباء لتقييم ادلواد وضعت الباحثة يف االعالم

 التحقق من ادلنتج ووسائط التعلم ادلنتج  . ب

يتم حتويل نتائج تقييم خرباء ادلواد ووسائط التعلم اليت ال تزال يف شكل خطابات إىل   (1

 .3.1درجات تتضمن أحكاًما ميكن رؤيتها يف اجلدول 
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 1.5الجدول
 7من وسائل اإلعالم التعلم جودة  

Kategori Skor 

SB (دمتاز) 5 

B (جيد جدا) 4 

C (جيد) 3 

K (مقبول) 2 

SK (ضعيف) 1 

 

 :من كل جانب بادلعادلة ودةحساب نسبة اجل (1
         Rumus Skala Likert

8
 

    
∑  

    
         

 :معلومات

Smax = أقصى درجة 
∑ S  = جمموع النقاط 

Xi    =  االستبيان ىي كل جانب جودةقيمة  
 

 :ادلستجيبنياحسب متوسط النسبة ادلئوية جلميع  (2
                                                             

7 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta. 2013), 

hal. 95 
8
  Ibid., hal. 137 
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 ̅   
∑   
 
   

 
 

 :معلومات 

x = ادلتوسط النهائي 
 xi =  االستبيان ىي كل جانب جودةقيمة  

 n = عدد العبارات 

تغيري متوسط الدرجة اليت مت احلصول عليها يف القيم النوعية اليت تتوافق مع  (3

 3.6معايري التقييم يف اجلدول 

 3.6اجلدول 

 9من وسائل اإلعالم التعلم جودة

لوسائل التعليم جودةدرجة ال  معايير 

 جدا الئقة ناقص % 20 – 0
 الئقة ناقص % 40 – % 20,1

الئقةكفاية  % 60 – % 40,1  

 الئقة % 80 – % 60,1

 الئقة جدا % 100 – % 80,1

 

                                                             
9 Ibid., hal. 95 
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، ميكن للباحث أن يرى النسبة ادلئوية اجملدية أو غري  Likertباستخدام جدول مقياس

 .ادلنتج الستخدامو كوسيط تعليميادلستخدمة لتقييم 

 التحقق من الطالب .ج

 :تتضمن تقنيات حتليل البيانات اخلطوات التالية

يتم تغيري نتائج تقييم الطالب الذين ال يزالون يف شكل خطابات إىل درجة مع   (1

 .3األحكام وفقا للجدول 

 

 :احسب النسبة ادلئوية ألىلية كل طالب بادلعادلة  (2
         Rumus Skala Likert

 10
 

    
∑  

    
         

 :معلومات

            Smax = أقصى درجة 
           ∑ S  = كمية قابلة للتحجيم 

Xi    = لكل طالب ودةقيمة اجل  

                                                             
10

 Ibid., hal. 137 
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 :احسب متوسط النسبة ادلئوية جلميع الطالب باستخدام ادلعادلة (4

 ̅   
∑   
 
   

 
 

 :معلومات

  x = ادلتوسط النهائي 
  xi = لكل طالب ودةقيمة اجل  

n = عدد الطالب 
 

تغيري متوسط الدرجة اليت مت احلصول عليها يف القيم النوعية اليت تتوافق مع  (5

 3.2معايري التقييم وفقا للجدول 
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 الباب الرابع

 و تحليلهانتائج البحث

 نتائج البحث .أ 

 SMPIT Permata Bunda Islamic يف مدرسةمت إجراء ىذا البحث والتطوير 

Boarding School على  الطالب وجاذبيتهم واستجابتهم للوحدات اإللكًتونية جودةدلعرفة

 SMPIT Permata Bundaبناًء على ادلالحظات يف مدرسةKvisoft Flipbook Maker.أساس

IslamicBoarding Schoolيف .، كانت الوحدة اليت مت استخدامها يف شكل وحدة طباعة

ادلستخدمة أقل  ، اللغةحدة ال تزال تتجاىل خصائص الوحدة، من بني أمور أخرىالو 

ل ، ومل تصبح مادة تعليمية ميكن أن حتواد ادلقدمة أقل منهجية وتدرجيية، وادلتفاعلية وتواصلية

وبناًء على خلفية .، وال يوجد تقييم للتعلم على مراحليد من أدوار ادلعلمنيزلل العد

، Kvisoft Flipbook Makerباألساساإللكًتونية ، ستناقش ىذه الدراسة تطوير وحدةادلشكلة

 :يف حني أن نتائج البحث ىي كما يلي
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 المحتملة والمشاكل .1

الدراسة من نتائج ادلقابالت وادلالحظات مت احلصول على حتديد ادلشاكل يف ىذه 

استنادًا إىل نتائج SMPIT Permata Bunda Islamic Boarding School.اليت مت إجراؤىا يف

 SMPIT Permataادلقابالت اليت أجراىا الباحث مع معلم الدراسات العربية يف مدرسة

Bunda Islamic Boarding Schoolالوحدة ادلستخدمة  ، مت احلصول على معلومات تفيد بأن

، مية ادلستخدمة ىي فقط وحدة منطيةادلواد التعلي.يف ادلدرسة كانت يف شكل وحدة طباعة

شلا جيعل الطالب ال يزالون يف كثري من األحيان جيدون صعوبة يف فهم ادلواد لذلك حيتاج إىل 

 .يةوذكر ادلعلم أنو مل يقم أبًدا بتطوير وحدة إلكًتون.إعطاء ادلزيد من التوجيو

جيب .، ما زالت وحدة الطباعة تتجاىل خصائص الوحدة ادلالحظاتاستنادًا إىل

تطوير الوحدة حىت ميكن للمواد التعليمية ادلستخدمة أن تساعد الطالب على حتقيق أىداف 

يتمثل .، ىي التصميم وادلواد واللغةتضمن التطوير ثالثة أشياء رئيسيةي.تعليمية فعالة وفعالة

وحدات النمطية اليت مت استخدامها من حيث التصميم يف عدم وجود اىتمام االفتقار إىل ال

يف قسم الغالف الذي جيمع بني األلوان والصور والرسوم التوضيحية وأشكال وأحجام 

، ال يتم تنظيم زلتوى ادلواد التعليمية بشكل منهجي وال من حيث ادلواد.اخلطوط ادلطابقة
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من حيث .ادلادة وذلك لتسهيل الطالب على فهم ادلادةتوجد رسوم توضيحية توضح زلتوى 

، تكون اللغة ادلستخدمة أقل تواصاًل وتفاعلية حىت ال تتمكن من استبدال دور ادلعلم اللغة

 .يف عملية التعلم

 جمع البيانات .2

، فإن اخلطوة التالية ىي مجع ادلعلومات يف شكل بعد اكتمال عملية اجلهد وادلشاكل

يتم تقييم ادلواد يف الوحدة عن طريق مجع ادلوارد .الوحدات اإللكًتونيةمصادر تدعم إعداد 

يف ىذه جملة االمسية و مجلة الفعلية وادلراجع باإلضافة إىل الصور ادلتعلقة بالعدد ادلادي من

، يقوم الباحثون جبمع ادلعلومات على شكل نظريات مساندة للمواد اليت جيب ادلرحلة

 / ، مناىج تعليم اللغة العربيةالباحثني ىي اجملالتمن قبل  ادلصادر ادلستخدمة.إجراؤىا

، وحدات الطباعة ادلستخدمة بشكل شائع والكتب ادلدرسية ادلطبوعة للمدارس اإلعدادية

 .اإلعدادية

جيب تطوير .، ىناك عدد من ادلبادئ اليت حتتاج إىل االىتماميف تطوير وحدات

تتضمن عملية إعداد الوحدة النمطية ثالثة .تالوحدة على أساس نتائج التحليل واالحتياجا

، ثانيا.، إنشاء تصميم تعليمي يتوافق مع االختصاصات ادلراد دراستهاأوالً .أشياء رئيسية
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، ثالثًا.مكونات زلتوى الوحدة اليت تتضمن أىداف التعلم وادلواد وأشكال أنشطة التعلم

الوحدة النمطية .معرفتهم وعمرىمجوانب اللغة اليت يفهمها الطالب بسهولة وفًقا دلستوى 

 SMPIT Permataبناًء على ادلالحظات يف مدرسة.اليت مت استخدامها ىي وحدة الطباعة

Bunda Islamic Boarding School فإن التصميم وادلواد واللغة ادلستخدمة يف وحدة الطباعة ،

 :ىي كما يلي

 

 ألماميء ااطلغرض اع 1.4ل لشكا

 

 التعليمية تصميم ادلادة 1.4الشكل 
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 مادة مجلة الفعلية 1.4الشكل 

 

 مادة مجلة االمسية 1.1الشكل 

 تصميم المنتج .3

 Kvisoft Flipbook.ىذه ادلرحلة ىي ادلرحلة اليت تستخدم فيها مجيع وسائل التعليمية

Makerيبدأ تطوير اإلعالم التعليمي مع إنشاء ملفPDFمجلة االمسية و مجلة حيتوي على ادلادة

واحلصول على النتائج Kvisoft Flipbook Makerادلستوردة إىل تطبيق صانعPDFمث من ،الفعلية

بعمل مقاطع فيديو هتدف إىل  ثة، قام الباحPDFباإلضافة إىل إنشاء ملفاتflash.يف شكل

باللغة الوحدات اإللكًتونية إعداد .بشكل منهجيمجلة االمسية و مجلة الفعليةادلادةتوضيح 
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من مجلة االمسية و مجلة الفعليةادلادةعلى Kvisoft Flipbook Makerالعربية ادلبنية على

 .4144ادلصطلحات ادلتكيفة مع الكفاءات األساسية الواردة يف منهاج 

يعتمد تصميم تصميم ادلنتج الذي سيتم تطويره على تقييمات تصميم ادلنتج اليت مت 

االستخدام وتصميم ادلنتج ظهور ادلنتج أثناء  .استخدامها حبيث يتم تصحيح أوجو القصور

 .ادلراد تطويره

تصميم الوحدة على ادلنتجات اليت مت  الرقم
 استخدامها

 تصميم وحدة إلكًتونية على ادلنتج ادلراد تطويره

1. 

الغالف األمامي مع تركيبات األلوان والرسوم  الغطاء األمامي
 التوضيحية
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2. 

للمادة حيتوي على رسوم التصميم األويل  التصميم األويل للمادة
 (توضيحية )ملونة

مادة الوحدة واللغة يف ادلنتجات اليت مت 
 استخدامها

 وحدات ادلواد واللغات على ادلنتجات ادلطورة

1. 

 
 يةمادة مجلة الفعل

خريطة لذلك جعل مادة مجلة االمسية و فعلية 
 ىو أكثر منهجية
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2. 

 
 تفسري ادلواد أكثر تفاعلية  شرح مادة مجلة االمسية

5. 

 
 تقييم نتائج التعلم اجملهزة بالتوضيح  نتائج التعلمتقييم 

، ثالثة أشياء رئيسية سيتم تطويرىا، ووسائل اإلعالميتضمن تصميم ىذا ادلنتج 

، فإن الغطاء الذي سيتم تطويره مزود برسوم توضيحية من حيث الوسائط.وادلواد واللغة

، يتم ترتيب ادلواد اليت سيتم تطويرىا بطريقة منتظمة ادلوادمن حيث .للموضوع العريب

، يستخدم تسليم ادلواد لغة تفاعلية وتواصلية حىت يسهل على من حيث اللغة.ومفصلة

 .الطالب فهم ادلادة بشكل مستقل
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 تصميم التحقق .4

 4، و رباء مؤلفني من خبريين يف ادلوادخ 6مت اختبار التحقق من التصميم بواسطة 

 :نتائج التحقق من صحة اخلرباء ىي كما يلي .لغويني 4، و خرباء الوسائط من

 نتائج التحقق من المواد .أ

عرض ادلنتج  جودةو  يهدف التحقق من صحة خرباء ادلواد إىل حتديد جودة احملتوى

، ويتم التحقق من الصحة عن طريق ملء ورقة التحقق يف كل مكون من اجلاري تطويره

ن الصحة من قبل خبريين مت ملء ورقة التحقق م.بنًدا للتقييم 44ادلكونة من  عناصر التقييم

يتم عرض نتائج التحقق .السيدة رياين بوندوو ادلاجستري  ،انانوحلذالدكتور ، مها السيد من ادلواد

 :أدناه 1.4اليت مت ملؤىا من قبل خرباء ادلواد يف اجلدول  4من ادلرحلة 

 ادلمواصحة فريق خبراء لى من وألالمرحلة ا التحققنتائج  4.1ول لجدا

 V1 V2 Vtotal رقم البند عنصر الرقم
 المائويةالنسبة 

 لكل رقم عنصر
 المائويةالنسبة 

 لكل عنصر
 ودةج 1

 احملتوى
1 3 4 7 70%  

 
 

2 3 4 7 70% 
3 3 4 7 70% 
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 V1 V2 Vtotal رقم البند عنصر الرقم
 المائويةالنسبة 

 لكل رقم عنصر
 المائويةالنسبة 

 لكل عنصر
4 4 4 8 80%  

68% 
 
 
 
 
 
 

5 4 4 8 80% 
6 4 3 7 70% 
7 4 4 8 80% 
8 4 3 7 70% 
9 3 4 7 70% 

10 4 4 8 80% 
11 4 4 8 80% 
12 3 4 7 70% 

2 
 ودةج

 العرض

13 3 4 7 70% 

 
73% 

 
 

14 3 4 7 70% 
15 3 3 6 60% 
16 3 3 6 60% 
17 4 4 8 80% 
18 4 4 8 80% 
19 4 3 7 70% 
20 4 4 8 80% 

 

21 4 4 8 80% 
22 4 3 7 70% 
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 V1 V2 Vtotal رقم البند عنصر الرقم
 المائويةالنسبة 

 لكل رقم عنصر
 المائويةالنسبة 

 لكل عنصر
23 4 4 8 80% 

 %71 النسبة اإلمجالية
ةالئق معايري التفسري  

  

، ميكن مالحظة أن نتائج التحقق من ادلرحلة األوىل من قبل 1.4بناًء على اجلدول 

احملتوى حصل على نسبة  جودةالتالية: مكون  ادلائويةخرباء ادلواد قد حصلت على النسب 

، اإلمجالية ادلائويةيتم يف النسبة حبيث  .٪34العرض على نسبة  جودة٪ وحصل عنصر 66

 "ةالئق٪ مع معايري التفسري " 34احلصول على نسبة 

، إال ها مت تضمينها يف معايري األىليةعلى الرغم من أن ادلنتجات اليت مت التحقق من

، ادلنتجات ادلنقحة .ة وفًقا دلدخالت واقًتاحات من خرباء ادلوادأهنا ال تزال حباجة إىل ادلراجع

اليت  4مت عرض نتائج التحقق من ادلرحلة .مث إعادة التحقق من صحة من قبل نفس اخلرباء

 1.4مت ملؤىا من قبل خرباء ادلواد يف اجلدول التايل 
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 ادلمواصحة فريق خبراء من  الثانيةنتائج التحقق المرحلة  4.2جدول 

 V1 V2 Vtotal رقم البند عنصر الرقم
 المائويةالنسبة 

 لكل رقم عنصر
 المائويةالنسبة 

 لكل عنصر
احملتوى جودة 1  1 5 4 9 90% 

 
 
 
 

90% 
 
 
 

2 4 5 9 90% 
3 5 4 9 90% 
4 5 4 9 90% 
5 5 4 9 90% 
6 5 4 9 90% 
7 5 4 9 90% 
8 5 4 9 90% 
9 5 4 9 90% 

10 5 4 9 90% 
11 5 4 9 90% 
12 5 4 9 90% 

العرض جودة 2  13 5 4 9 90%  
 
 

88% 
 
 

14 5 4 9 90% 
15 5 4 9 90% 
16 5 4 9 90% 
17 5 4 9 90% 
18 5 4 9 90% 
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 V1 V2 Vtotal رقم البند عنصر الرقم
 المائويةالنسبة 

 لكل رقم عنصر
 المائويةالنسبة 

 لكل عنصر
19 5 4 9 90%  

 
 

20 5 4 9 90% 
21 4 4 8 80% 
22 4 4 8 80% 
23 5 4 8 90% 

 %89 النسبة اإلمجالية
ة جداالئق معايري التفسري  

، ميكن مالحظة أن نتائج التحقق من ادلرحلة الثانية بواسطة 1.4وبناًء على اجلدول 

احملتوى حصل على نسبة  جودةالتالية: مكون  ادلائويةخرباء ادلواد قد حصلت على النسب 

يف النسبة  ادلائويةحبيث تكون النسبة  .٪66العرض على نسبة  جودة٪ وحصل مكون 01

، يتم باإلضافة إىل شكل اجلداول"ة جداالئق٪ مع معايري التفسري "60اإلمجالية  ادلائوية

عرض نتائج التقييم من قبل خرباء ادلواد على كل مكون يف شكل رسوم بيانية دلعرفة الفرق 

 و 4ختطيطي لنتائج ادلرحلة  . وفيما يلي رسم4وادلرحلة  4يف نتائج التقييم بني ادلرحلة 

 .4 ادلرحلة
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 مخطط التحقق من خبير المواد 4.2الشكل 

 4ادلرحلة يوضح الرسم البياين نتائج التحقق من صحة خرباء ادلواد على ادلنتجات يف 

 جودةاحملتوى ومكون  جودة، فإن مكونات وميكن مالحظة أنو يف كل مكون .4و ادلرحلة 

احملتويات يف ادلرحلة  جودةعرضو دتثل زيادة نسبية يف ادلرحلة الثانية. وقد حصلت مكونات 

مت احلصول على  .٪ 01بنسبة  4٪ ومن ذوي اخلربة زيادة يف ادلرحلة 66على نسبة  4

٪ ، وشهدت زيادة يف ادلرحلة الثانية بنسبة 34التقدمي يف ادلرحلة األوىل بنسبة  جودةمكون 

٪ بينما يف 34اإلمجالية يف ادلرحلة األوىل ىي  ادلائويةمالحظة أن النسبة وميكن  .66٪

وىكذا ،  .2يف ادلرحلة  ادلائوية٪ حبيث أن ىناك زيادة يف النسبة 60ادلرحلة الثانية تكون 

 .تؤثر ادلدخالت واالقًتاحات من خرباء ادلواد على تطوير ادلنتج
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 نتائج التحقق من خبير الوسائط .ب

 حتديد اجلودة الفنية واجلمالية، وسهولة التحقق من صحة خرباء اإلعالم إىليهدف 

يتم التحقق من الصحة عن طريق ملء ورقة .، والوظيفة الشاملة للمنتج اجلاري تطويرهالتنقل

بل مت ملء ورقة التحقق من ق .نقطة تقييم 44حتقق من صحة كل مكون تقييم يتكون من 

، السيدة فريدةو ادلاجسًتة ، سيسكا أندرياين، ومها السيدةماثنني من خرباء وسائل اإلعال

اليت دتألىا خرباء  4أدناه نتائج عملية التحقق من ادلرحلة  1.4وترد يف اجلدول ادلاجسًتة

 :اإلعالم

 صحة الفريق من خبراء اإلعالممنلی وألا لمرحلةا لتحققافريق نتائج 4.3دول الج

 V1 V2 Vtotal رقم البند عنصر الرقم
 المائويةالنسبة 

 لكل رقم عنصر
 المائويةالنسبة 

 لكل عنصر
  %60 6 3 3 1 الفنية واجلمالية 1

62% 
 
 
 
 

2 3 3 6 60% 
3 3 3 6 60% 
4 3 3 6 60% 
5 3 4 7 70% 
6 3 3 6 60% 

  %70 7 4 3 7 سهولة التنقل 2
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 V1 V2 Vtotal رقم البند عنصر الرقم
 المائويةالنسبة 

 لكل رقم عنصر
 المائويةالنسبة 

 لكل عنصر
8 3 3 6 60%  

 
64% 

 

9 3 4 7 70% 
10 3 3 6 60% 
11 3 3 6 60% 

ائف العامةالوظ 3  
12 4 4 8 80% 75% 

 13 4 3 7 70% 
 %67 النسبة اإلمجالية
ةالئق معايري التفسري  

، ميكن مالحظة أن نتائج التحقق من ادلرحلة األوىل من قبل 1.4استناداً إىل اجلدول 

٪ وسهولة 64من ادلكونات الفنية واجلمالية بنسبة  ادلائويةخرباء اإلعالم حصلت على نسبة 

تلك اليت سبق ة" الئق٪ مع معايري التفسري "37٪ والوظيفة الكلية بنسبة 61التنقل بنسبة 

 :1.1أن شغلها خرباء اإلعالم معروضة يف اجلدول التايل 

 اإلعالملثانيةمنصحة الفريق من تقييم خبراء ا لمرحلةا لتحققافريق نتائج4.4 وللجدا

 

 V1 V2 Vtotal رقم البند عنصر الرقم
 المائويةالنسبة 

 لكل رقم عنصر
 المائويةالنسبة 

 لكل عنصر
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 V1 V2 Vtotal رقم البند عنصر الرقم
 المائويةالنسبة 

 لكل رقم عنصر
 المائويةالنسبة 

 لكل عنصر
 %80 8 4 4 1 الفنية واجلمالية 1

82% 
 
 
 
 

2 4 4 8 80% 
3 4 4 8 80% 
4 4 4 8 80% 
5 4 5 9 90% 
6 4 4 8 80% 

 سهولة التنقل 2

7 4 5 9 90% 

84% 
 

8 4 4 8 80% 
9 4 5 9 90% 

10 4 4 8 80% 
11 4 4 8 80% 

ائف العامةالوظ 3  
12 4 5 9 90% 85% 

 13 4 4 8 80% 
 %84 النسبة اإلمجالية
ة جداالئق معايري التفسري  

، ميكن مالحظة أن نتائج التحقق من ادلرحلة الثانية من قبل 1.1وبناًء على اجلدول 

، ٪64ونات الفنية واجلمالية بنسبة من ادلك ادلائويةخرباء اإلعالم حصلت على نسبة 
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بعد "جًدا ة٪ مع معايري التفسري "الئق67٪ والوظيفة العامة بنسبة 61وسهولة التنقل بنسبة 

 .ومل يتم إجراء أي حتسينات أخرى ادلائوية، حدثت زيادة يف النسب ادلراجعة

، يتم تقدمي نتائج التقييم من قبل خرباء اإلعالم أيًضا يف باإلضافة إىل شكل اجلداول

. وفيما يلي رسم 4وادلرحلة  4شكل رسوم بيانية دلعرفة الفرق يف نتائج التقييم بني ادلرحلة 

 .والتقييم الثاين ختطيطي لنتائج ادلرحلة األوىل

 

 مخطط نتائج التحقق من خبير الوسائط 4.3الشكل 

يوضح الرسم البياين نتائج التحقق من صحة اخلبري اإلعالمي على وحدات 

. وحصلت ادلكونات 4و  4يف ادلراحل  مادة مجلة االمسية و مجلة الفعليةاإللكًتونية على 

مت .٪82٪وحققت زيادة يف ادلرحلة الثانية 62على نسبة  4الفنية واجلمالية يف ادلرحلة 
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 4هدت زيادة يف ادلرحلة ، وش٪61بنسبة  4ادلالحة يف ادلرحلة احلصول على سهولة عنصر 

٪ وشهد زيادة 37بنسبة  4مت احلصول على ادلكون الكلي للوظيفة يف ادلرحلة .٪61بنسبة 

اإلمجالية يف ادلرحلة األوىل  ادلائويةميكن مالحظة أن النسبة  .٪67يف ادلرحلة الثانية بنسبة 

يف  ادلائوية٪ حبيث أن ىناك زيادة يف النسبة 61٪ بينما يف ادلرحلة الثانية تكون 63ىي 

، فإن ادلدخالت واالقًتاحات من خرباء ادلواد ذلا تأثري على تطوير وىكذاالثانية.ادلرحلة 

 .ادلنتج

 اللغوىنتائج التحقق من  .ج

يتم .اللغويني إىل معرفة جودة لغة ادلنتج اجلاري تطويرهيهدف التحقق من صحة 

نقطة  44التحقق من الصحة عن طريق ملء ورقة التحقق يف كل مكون تقييم يتكون من 

ادلاجسًت ، ، مها السيد عفيف عمرو اهللثننيمت ملء ورقة التحقق من قبل لغويني ا.تقييم

ي ميلؤه خرباء من الفحص الذ 4وترد نتائج ادلرحلة  ادلاجسًت،الدكتور عبد الرمحانوالسيد

 :أدناه 1.7اللغات يف اجلدول 
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منصحة الفريق من تقييم جودة لی وألا لمرحلةا لتحققافريق نتائج 4.5ول لجدا

 اللغة

 V1 V2 Vtotal رقم البند عنصر الرقم
لكل رقم  المائويةالنسبة 

 عنصر

النسبة 
 المائوية

 لكل عنصر
اللغة جودة 1  1 4 4 8 80%  

 
 
 

78% 
 
 
 
 
 
 
 

2 4 4 8 80% 
3 4 3 7 70% 
4 4 4 8 80% 
5 3 5 8 80% 
6 4 5 9 90% 
7 4 5 9 90% 
8 4 4 8 80% 
9 4 4 8 80% 

10 4 2 6 60% 
11 4 3 7 70% 
12 4 4 8 80% 

 %78 النسبة اإلمجالية
ةالئق معايري التفسري  
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، ميكن مالحظة أن نتائج التحقق من ادلرحلة األوىل من قبل 1.7اً إىل اجلدولاستناد

٪ مع معايري 36اللغة بنسبة  جودةمن مكون  ادلائويةاللغويني حصلت على نسبة 

، إال أهنا ق منها مت تضمينها كمعايري مؤىلةعلى الرغم من أن ادلنتجات اليت مت التحق"ةالالئق"

، مث إعادة ادلنتج ادلنقح.وفًقا دلدخالت واقًتاحات من اللغوينيال تزال حباجة إىل مراجعة 

ادلصادقة اليت مت ملؤىا من قبل خرباء  4نتائج اجلدول .ادلصادقة عليو من قبل نفس اللغويني

 :أدناه 1.6اللغة يتم عرضها يف اجلدول 

لثانيةمنصحة الفريق من تقييم جودة ا لمرحلةا لتحققافريق نتائج4.6الجدول 

 اللغة

 V1 V2 Vtotal رقم البند عنصر الرقم
لكل  المائويةالنسبة 

 رقم عنصر

النسبة 
لكل  المائوية

 عنصر
اللغة جودة 1  1 5 5 10 100%  

 
 

93% 
 
 

2 5 5 10 100% 
3 5 4 9 90% 
4 5 5 10 100% 
5 4 5 9 90% 
6 5 5 10 100% 
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 V1 V2 Vtotal رقم البند عنصر الرقم
لكل  المائويةالنسبة 

 رقم عنصر

النسبة 
لكل  المائوية

 عنصر
7 5 5 10 100%  

 
 

8 5 4 9 90% 
9 5 4 9 90% 

10 5 3 8 80% 
11 5 4 9 90% 
12 5 4 9 90% 

 %93 النسبة اإلمجالية
ة جداالئق معايري التفسري  

، ميكن مالحظة أن نتائج التحقق من ادلرحلة الثانية من قبل 1.6بناء على اجلدول 

٪ مع معايري "مؤىل 04اللغة بنسبة  جودةمن مكونات  ادلائويةاللغويني حصلت على نسبة 

فيما يلي رسم  .يتم عرض نتائج التقييم من قبل اللغويني أيضا يف شكل رسوم بيانية ."للغاية

 .4وتقييم ادلرحلة  4ختطيطي لنتائج ادلرحلة 
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 سلطط نتائج التحقق من صحة اللغة 1.1شكل 

. 4و  4يوضح الرسم البياين أعاله نتائج التحقق اللغوي للمنتجات يف ادلرحلتني 

٪ وحقق زيادة 36حصل على نسبة من  4اللغة يف ادلرحلة  جودةوتبني النتائج أن مكون 

، تؤثر ادلدخالت واالقًتاحات ادلقدمة وبالتايل.٪04يف ادلرحلة الثانية من  ادلائويةيف النسبة 

 .تطوير ادلنتجمن اللغويني على 

 مراجعة التصميم .5

اء وسائل اإلعالم وخرباء بعد التحقق من صحة ادلنتج من قبل خرباء ادلواد وخرب 

، فإن اخلطوة التالية ىي مراجعة ادلنتج وفًقا للمدخالت واالقًتاحات ادلقدمة من اللغات

 االقًتاحات ونتائج التحسينات من قبل اخلرباء ىي كما يلي.اخلرباء

 نتائج مراجعة تصميم التصميم 1.3جدول 
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()قبل ادلراجعة 4ادلرحلة  (ادلرحلة الثانية )بعد ادلراجعة   

 خبري إعالمي

 انسجام لون الغالف مع اخللفية مناسب انسجام لون الغالف مع اخللفية غري مناسب

 وقد مت جتهيزه بتكوين لون يدعم ادلادة غري رلهز بتكوين لون يدعم ادلادة
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ادلوادخبري   

 كانت ادلادة منهجية ومنسقة أقل منهجية ومنظم ادلواد

مل يتم جتهيز ادلادة مع صورة أو رسوم متحركة  
 كشرح داعم

وقد مت جتهيز ىذه ادلادة مع صورة أو رسوم 
 متحركة كشرح داعم

 لغوي
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 اللغة ادلستخدمة أقل تواصلية وتفاعلية
ألهنا  اللغة ادلستخدمة كانت تفاعلية وتفاعلية

 حتتوي على فيديو شرح

 الشرح كان مفصال التفسري غري مفصل

ال يفهم الطالب اللغة ادلستخدمة للدراسة 
 بشكل مستقل

يفهم الطالب اللغة ادلستخدمة بسهولة من 
 أجل التعلم ادلستقل
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 محاكمة المنتج .6

 اإلعالم ، مت حتسني خرباءرحلة التحقق من قبل خرباء ادلوادبعد أن مير ادلنتج مب

 SMPIT Permata Bunda، مث يتم اختبار ادلنتج لطالب واللغويني والوحدات اإللكًتونية

IslamicBoarding School سلمان ،طالب )الصف الثامن 41مع جتربة صغرية تتكون من

، فاطمة الزىرة( طالًبا )الصف الثامن 41، وىي زلاكمة واسعة النطاق تتألف من الفارسي(

 .التجربة إىل اختبار جاذبية منتجات الوحدة النمطية ادلتطورةهتدف ىذه 

، بار جاذبية ادلنتج على نطاق صغرييف التجربة الصغرية النطاق اليت هتدف إىل اخت

الوحدة يشارك الطالب يف ىذا الطالب التجريبيني على نطاق صغري يف التعلم باستخدام

جتارب ادلنتج اليت .يف الفصل الدراسي kvisoft flipbook makerأساسعلى مبلغ البنداإللكًتنية 

، الطريقة بسيطة للغاية من خالل استدعاء طالب مت اختيارىم بشكل متجانس 41تضم 

، مت يف هناية جتربة اجملموعة الصغرية.الطالب واحدًا تلو اآلخر من خالل غياب عشوائي

إىل نظام إعطاء الطالب استبيانًا مهًما من التعلم باستخدام الوحدات اإللكًتونية ادلستندة 

 .1.6، وميكن رؤية النتائج يف اجلدول تطوير احملتوى التعليمي
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 4.8جدول
 الصغيرة  للفئة بةينتائج التجر 

جودةنسبة ال عدد من النتائج االسم الرقم  معايير 
1 SeptianDwiAndika 45 87% شلتع جدا 
2 Auggellyo Bayu Anggoro 47 90% شلتع جدا 

3 Alif  Fibriani 44 85% شلتع جدا 

4 Alvito Ezra Prima 48 92% شلتع جدا 

5 Yusuf Abi Manyu 46 88% شلتع جدا 

6 Raja Sholeh  43 83% شلتع جدا 

7 Yudas Isnandar 50 96% شلتع جدا 

8 Catur Sri Handoyo 48 92% شلتع جدا 

9 M. Prima Ozaky 50 96% شلتع جدا 

10 Ramadhani Herdjaya 

Varian 
 شلتع جدا 98% 51

  %907 134 عدد 

 قمصدر البيانات: مت جتميعها من نتائج استبيان تقييم تقييم التجارب ادليدانية الصغرية النطا

معايري  ٪ مع01، حصلنا على معدل على حتليل التجربة على نطاق صغريبناًء 

" ، وىذا يعين أن الوحدة اإللكًتونية اليت شلتع جداالًتمجة اليت مت التوصل إليها من خالل "

يف طورىا الباحثون لديها معايري مثرية لالىتمام الستخدامها كأداة يف أنشطة التعليم والتعلم 
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 SMPITاصة، وختعليم مجلة االمسية و مجلة الفعلية لطلبة الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطة

Permata Bunda IslamicBoarding Schoolبندر المبونج. 

، مث التجارب ادليدانية على نطاق واسع هبدف بعد إجراء جتربة على نطاق صغري

طالًبا من  41كان ادلشاركون يف التجربة واسعة النطاق .معرفة جاذبية ادلنتج على نطاق واسع

استجابة الطالب للوحدات الصف الثامن من خالل تقدمي استبيان دلعرفة 

 SMPIT Permata Bunda IslamicBoardingأجريت ىذه التجربة يف مدرسة.اإللكًتونية

Schoolباألساس اإللكًتونية  الوحدةتظهر نتائج ردود الطالب على  .يف بندر المبونج

kvisoft flipbook maker التايليف اجلدول تعليم مجلة االمسية و مجلة الفعليةيف اللغة العربية. 

 4.9جدول 

 الكبيرة ميدانيةال ةبير نتائج التج

ودةنسبة اجل عدد من النتائج االسم الرقم  معايري 
1 Aisyah Ratri Wulandari 42 81% شلتع جدا 

2 Adzkia Afidah 44 85% شلتع جدا 

3 Annisa Syifa Malabbi 49 94% شلتع جدا 

4 Asyifa Chausa Yasmin 36 69%  شلتع 
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5 Ayesha Alifya Putri 42 81% شلتع جدا 

6 Dwi Febi Liana 35 67%  شلتع 

7 Ghina Aliya Mufidah 47 90% شلتع جدا 

8 Hasna Ajda Faqihah 37 88% شلتع جدا 

9 Ismaniyah Raysa Fitri 45 87% شلتع جدا 

10 Jesyca Amalia 35 67%  شلتع 

11 Lu’lu Indah Nurzahro 47 90% شلتع جدا 

12 Matasha Ananta Lestari 44 85% شلتع جدا 

13 Nabila Syifa Sabrina 35 67%  شلتع 

14 Nabila Zhafirah Putri 46 88% شلتع جدا 

15 Najla Maharani 42 81% شلتع جدا 

16 Naurah Rosyidah Hasna 44 85% شلتع جدا 

17 Naya Novia Ramadhani 40 77%  شلتع 

18 Safana Nadhira Syarif 48 92% شلتع جدا 

19 Salma Nisa Fadhilah 50 96% شلتع جدا 

20 Syadza K. Rahma 38 73% شلتع جدا 

21 Syarifah Khairah 35 67%  شلتع 

22 Syifa Kamilah 40 77%  شلتع 
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23 Putri Lubna Kertadiwirya 39 75%  شلتع 

25 Qonita Melani Putri 41 79%  شلتع 

26 Shely Deliana 51 98% شلتع جدا 

27 Nazla Dhiandra Novelikha 49 94% شلتع جدا 

28 Hanum Citra Suryanatha 50 96% شلتع جدا 

29 Anggellianis Syahdin 

Ramadhan 49 94% شلتع جدا 

30 Wini Hanifah Muthmainnah 50 96% شلتع جدا 

 عدد 
1.231 2419%  ̅

     
 إعداده من نتائج تقييم تقييم التجربة ادليدانية على نطاق واسع مصدر البيانات: مت

، حصلت نتائج التجارب ادليدانية على 1.0 ى حتليل البيانات من اجلدولبناًء عل

، مع حتقيق تصنيفها على أهنا عالية مبا يكف٪ يف ادلتوسط واليت مت 64نطاق واسع على 

لديها  ةالوحدة اإللكًتونية اليت طورىا الباحثوىذا يعين أن ".شلتع جدامعايري التفسري وىي "

تعليم مجلة االمسية و مجلة الفعلية لطلبة الصف معايري مثرية لالىتمام الستخدامها كأداة يف 

 .الثامن بادلدرسة ادلتوسطة
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 مراجعة المنتج .7

بعد إجراء جتارب على نطاق صغري وجتارب واسعة النطاق كان من ادلعروف 

يف تعليم مجلة االمسية و مجلة الفعلية kvisoft flipbook makerأساس الوحدة اإللكًتنية على أن

" ، ميكن القول شلتع جداحصلت على معايري التفسري "لطلبة الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطة

 .عت من أجل إنتاج ادلنتج النهائيأن ىذه الوحدة قد وض

 البحثب. 

 kvisoft flipbookالوحدة اإللكًتنية باألساس شكل منتًجا على  بحثال اأنتجت ىذ

maker.تستند يف تعليم مجلة االمسية و مجلة الفعلية لطلبة الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطة
. 4144ىذه الوحدة اإللكًتونية على الكفاءات األساسية الواردة يف ادلناىج الدراسية لعام 

النموذجي ادلعدل Borg and Gallمنوذج البحث والتطوير ىذا يشري إىل منوذج
تقتصر على اخلطوة  بحثالا عشر خطوات، ولكن ىذ الذي يتألف منSugiyonoمن

 .السابعة

بناًء على نتائج ادلقابالت وادلالحظات يف .اخلطوة األوىل ىي احملتملة وادلشاكل

SMPIT Permata Bunda IslamicBoarding School كانت ادلادة التعليمية ادلستخدمة ىي ،
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جيب تطوير الوحدة .وحدة الطباعة فقطما زالت وحدة الطباعة تتجاىل خصائص الوحدة

حىت ميكن للمواد التعليمية ادلستخدمة أن تساعد الطالب على حتقيق أىداف تعليمية فعالة 

يتمثل االفتقار إىل .لغة، ىي التصميم وادلواد والتضمن التطوير ثالثة أشياء رئيسيةي.وفعالة

الوحدات النمطية اليت مت استخدامها من حيث التصميم يف عدم وجود اىتمام يف قسم 

الغالف الذي جيمع بني األلوان والصور والرسوم التوضيحية وأشكال وأحجام اخلطوط 

م ، ال يتم تنظيم زلتوى ادلواد التعليمية بشكل منهجي وال توجد رسو من حيث ادلواد.ادلطابقة

، تكون من حيث اللغة.توضيحية توضح زلتوى ادلادة وذلك لتسهيل الطالب على فهم ادلادة

اللغة ادلستخدمة أقل تواصاًل وتفاعلية حىت ال تتمكن من استبدال دور ادلعلم يف عملية 

 .التعلم

مجع البيانات وادلعلومات يف شكل مصادر تدعم .اخلطوة التالية ىي مجع البيانات

يتم تقييم ادلواد يف الوحدة عن طريق مجع ادلوارد وادلراجع .اإللكًتونية إعداد الوحدات

، يقوم يف ىذه ادلرحلةجملة االمسية و مجلة الفعلية من ادةباإلضافة إىل الصور ادلتعلقة بادل

ادلصادر .الباحثون جبمع ادلعلومات على شكل نظريات مساندة للمواد اليت جيب إجراؤىا

، وحدات اإلعدادية / ، مناىج تعليم اللغة العربيةثني ىي اجملالتخدمة من قبل الباحادلست
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يف تطوير .الطباعة ادلستخدمة بشكل شائع والكتب ادلدرسية ادلطبوعة للمدارس اإلعدادية

جيب تطوير الوحدة على أساس .، ىناك عدد من ادلبادئ اليت حتتاج إىل االىتماموحدات

، أوالً .إعداد الوحدة النمطية ثالثة أشياء رئيسية تتضمن عملية .نتائج التحليل واالحتياجات

، مكونات زلتوى ثانيا .إنشاء تصميم تعليمي يتوافق مع االختصاصات ادلراد دراستها

، جوانب اللغة اليت ثالثًا.الوحدة اليت تتضمن أىداف التعلم وادلواد وأشكال أنشطة التعلم

 .يفهمها الطالب بسهولة وفًقا دلستوى معرفتهم وعمرىم

ىذه ادلرحلة ىي مرحلة كاملة من وسائل اإلعالم .ادلرحلة التالية ىي تصميم ادلنتج

يبدأ تطوير اإلعالم التعليمي مع إنشاء kvisoft flipbook maker.التعليمية باستخدام

ادلستوردة إىل تطبيق PDF، مث منمادةمجلة االمسية و مجلة الفعلية حيتوي على PDFملف

يعتمد تصميم ادلنتج ىذا flash. واحلصول على النتائج يف شكلkvisoft flipbook makerصانع

الوحدة النمطية اليت مت استخدامها ىي وحدة  .على تقييم ادلنتج الذي مت استخدامو

 SMPIT Permata Bunda IslamicBoardingيف الوحدة ادلطبوعة ادلستخدمة يف.الطباعة

Schoolة اللغة العربية والتوضيح التوضيحي ، التصميم على الغالف غري مناسب بني وحد

من حيث عرض  .ويكون تناغم األلوان يف زلتويات الوحدة أقل تنوًعا لذلك فهو أقل جاذبية
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، ال يتم تنظيم ادلواد التعليمية بشكل منهجي وال توجد أي رسوم توضيحية توضح ادلواد

اللغة ادلستخدمة أقل  ، تكونمن حيث اللغة.زلتوى ادلادة شلا يسهل على الطالب فهم ادلادة

 .تواصالً وتفاعلية حىت ال تتمكن من استبدال دور ادلعلم يف عملية التعلم

عرض تصميم غطاء الوحدة الذي مت استخدامو   
عرض تصميم وحدة الغالف اليت سيتم تطويرىا   

يتكون مادة مجلة الفعلية و مجلة االمسية يف سلطط   مادة مجلة الفعلية
 حبيث يكون أكثر انتظاًما
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شرح ادلادة بلغة تفاعلية  مادة مجلة االمسيةشرح    
 

، ثالثة أشياء رئيسية سيتم تطويرىا، ووسائل اإلعالميتضمن تصميم ىذا ادلنتج 

مزود برسوم توضيحية ، فإن الغطاء الذي سيتم تطويره من حيث الوسائط.وادلواد واللغة

، يتم ترتيب ادلواد اليت سيتم تطويرىا بطريقة منتظمة ادلوادمن حيث .للموضوع العريب

، يستخدم تسليم ادلواد لغة تفاعلية وتواصلية حىت يسهل على من حيث اللغة.ومفصلة

 .الطالب فهم ادلادة بشكل مستقل
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ادلواد على ادلنتجات يف يوضح الرسم البياين أعاله نتائج التحقق من صحة خرباء 

احملتوى ومكون  جودة، فإن مكونات . وميكن مالحظة أنو يف كل مكون4 و 4ادلراحل 

احملتويات يف  جودةعرضو دتثل زيادة نسبية يف ادلرحلة الثانية. وقد حصلت مكونات  جودة

مت احلصول  .٪01بنسبة  4ربة زيادة يف ادلرحلة ٪ ومن ذوي اخل66على نسبة  4ادلرحلة 

، وشهدت زيادة يف ادلرحلة الثانية ٪34دمي يف ادلرحلة األوىل بنسبة التق جودةعلى مكون 

٪ بينما يف 34اإلمجالية يف ادلرحلة األوىل ىي  ادلائويةميكن مالحظة أن النسبة .٪66بنسبة 

يف ادلرحلة الثانية واليت  ادلائوية٪ حبيث أن ىناك زيادة يف النسبة 60ادلرحلة الثانية تكون 

 .٪60جًدا" مبتوسط نسبة  ةتظهر معايري "الئق
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يوضح الرسم البياين أعاله نتائج اخلبري اإلعالمي للتحقق من ادلنتجات يف ادلرحلتني 

، فإن سهولة كون مكون من مكونات فنية ومجالية. وميكن مالحظة أنو يف كل م4و  4

يف ادلرحلة الثانية. يتم احلصول على  ادلائويةتشهد زيادة التنقل وادلكونات الوظيفية العامة 

مت  .٪64بنسبة  4٪ وزيادة يف ادلرحلة 62ادلكونات الفنية واجلمالية يف ادلرحلة األوىل بنسبة 

 4 ، وشهدت زيادة يف ادلرحلة٪61بنسبة  4ادلالحة يف ادلرحلة احلصول على سهولة عنصر 

٪ وشهد زيادة 37بنسبة  4الكلي للوظيفة يف ادلرحلة مت احلصول على ادلكون  .٪61بنسبة 

اإلمجالية يف ادلرحلة األوىل ىي  ادلائويةُيالحظ أن النسبة  .٪67يف ادلرحلة الثانية بنسبة 

يف ادلرحلة  ادلائوية٪ حبيث أن ىناك زيادة يف النسبة 61٪ بينما يف ادلرحلة الثانية تكون 63

 .٪61ًدا" مبتوسط نسبة ج ةالثانية اليت ُتظهر معايري "الئق
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 مخطط نتائج التحقق من صحة اللغة 4.4الشكل 

 .4و  4يوضح الرسم البياين أعاله نتائج التحقق اللغوي للمنتجات يف ادلرحلتني 

٪ وحقق زيادة 36حصل على نسبة من  4اللغة يف ادلرحلة  جودةوتبني النتائج أن مكون 

اإلمجالية يف ادلرحلة  ادلائويةوُيالحظ أن النسبة  .٪04يف ادلرحلة الثانية من  ادلائويةيف النسبة 

يف  ادلائوية، وبالتايل ىناك زيادة يف النسبة ٪04تبلغ ٪ بينما يف ادلرحلة الثانية 36األوىل ىي 

 .٪04جًدا" مبتوسط نسبة  ةادلرحلة الثانية اليت ُتظهر معايري "الئق

أشياء  4بعد التحقق من التصميم، كانت ىناك .التصميم ادلرحلة التالية ىي مراجعة

يقدم خرباء وسائل اإلعالم مدخالت على غطاء الوحدة .مت تعديلها وفًقا دلدخالت اخلرباء

يعطي اخلبري .النمطية اليت ينبغي أن تكون بني اخللفية والغطاء وينبغي أن تكون يف وئام

يوفر اللغويون اللغة .تكون أكثر منهجية ومنهجية ادلادي زلتويات ادلادة ادلعبأة بالفيديو حبيث

 .ادلستخدمة جيب أن تكون أسهل على الطالب لفهمها بشكل مستقل
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انسجام لون الغالف مع اخللفية غري مناسب  انسجام لون الغالف مع اخللفية مناسب    

جعلت ادلواد منهجية ومت جتهيز العرض بصيغة سهلة  تكون ادلادة أقل منهجية والعرض أقل تنظيما  

اللغة ادلستخدمة أقل تواصلية وتفاعلية   
اللغة ادلستخدمة كانت تفاعلية وتفاعلية ألهنا حتتوي  

 على فيديو شرح

، يتم اختبار ادلنتج على مرحلتني: االختبار على بعد اكتمال مرحلة مراجعة التصميم

ادلتعلمني حتديد  41على نطاق صغري احملاكمة تشمل .ع النطاقنطاق صغري واالختبار الواس
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متجانسة، طريقة بسيطة جدا لالتصال واحدا تلو اآلخر على الطالب من خالل تغيب 

 ادلائويةتظهر نتائج التجارب الصغرية النطاق أن ىذه الوحدة مثرية لالىتمام بدرجة .عشوائي

ادلتعلمني يف الصف  41نطاق واسع وادلشاركني يف التجارب على  .٪01متوسطة تبلغ 

النتائج يف جتارب .حدات اإللكًتونيةعلىالثامن بإعطاء استبيانات لتقييم استجابة ادلتعلمين

على نطاق واسع، وحدة ه أن الباحثني قد وضعت استجابة مثرية لالىتمام للغاية دلتوسط 

نطاق واسع يف االعتبار  بعد اختبار على نطاق صغري واختبار على .٪64من  ادلائويةدرجة 

يف تعليم مجلة االمسية و مجلة kvisoft flipbook makerأساس على الوحدة اإللكًتنية أن 

"، فإنو ميكن القول بأن ىذه الوحدة ىي رلدية الستخدامها شلتع جدامعايري التفسري "الفعلية

 .يف التعلم

 kvisoft flipbookأساس علىالوحدة اإللكًتنية وبالتايل ميكن االستنتاج أن تطوير 

makerوىي تطوير وسائل يشمل ثالثة أمور رئيسية يف تعليم مجلة االمسية و مجلة الفعلية ،

يتمثل االفتقار إىل الوحدات النمطية اليت مت استخدامها من حيث .اإلعالم وادلواد واللغة

والرسوم  التصميم يف عدم وجود اىتمام يف قسم الغالف الذي جيمع بني األلوان والصور

، ال يتم تنظيم زلتوى ادلواد من حيث ادلواد .التوضيحية وأشكال وأحجام اخلطوط ادلطابقة
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التعليمية بشكل منهجي وال توجد رسوم توضيحية توضح زلتوى ادلادة وذلك لتسهيل 

، تكون اللغة ادلستخدمة أقل تواصاًل وتفاعلية حىت من حيث اللغة.الطالب على فهم ادلادة

ثالثة ، يتضمن تصميم ىذا ادلنتج لذلك.ن استبدال دور ادلعلم يف عملية التعلمال تتمكن م

، فإن الغطاء من حيث الوسائط .، وادلواد واللغةعالم، ووسائل اإلأشياء رئيسية سيتم تطويرىا

، يتم ترتيب ادلواد من حيث ادلواد.الذي سيتم تطويره مزود برسوم توضيحية للموضوع العريب

، يستخدم تسليم ادلواد لغة من حيث اللغة.ىا بطريقة منتظمة ومفصلةاليت سيتم تطوير 

 .تفاعلية وتواصلية حىت يسهل على الطالب فهم ادلادة بشكل مستقل

يف تعليم مجلة االمسية و kvisoft flipbook makerأساس علىالوحدة اإللكًتنية جودة

اليت  ودةاحملتوى ودراسة اجل جودةمن نتائج تصديق مواد فريق اخلرباء من تقييم  مجلة الفعلية

، نتائج التحقق من "الئقة جدا٪ مع معايري "60مت احلصول عليها بنسبة متوسطة بلغت 

، والوظيفة ن تقييم الفئات الفنية واجلمالية، وسهولة التنقلصحة فريق اخلرباء اإلعالمي م

النتائج من  ، واكتسبت"الئقة جدا٪ مع معايري "61ة من العامة اكتسبت نسبة متوسط

٪ مع معايري 04اللغوية يف ادلتوسط  ودةالتحقق من صحة الفريق اللغوي من تقييم فئات اجل

 "الئقة جدا"
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يف kvisoft flipbook makerأساس علىالوحدة اإللكًتنية على إن استجابة الطالب

" من حساب متوسط الدرجات يف جتربة شلتع جداىي " تعليم مجلة االمسية و مجلة الفعلية

طالًبا متوسط درجة االىتمام  41٪ وعلى جتربة ميدانية واسعة النطاق حضرىا 01صغرية 

 ." وتصنيفها على أهنا رلدية جدا لالستخدامشلتع جدا٪ على معايري " 81ادلكتسبة 
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 الخامس بابال

 الخاتمةقتراحات و ستنتاجات واإلاإل

 ستنتاجاتاإل . أ

  :استنادا إىل نتائج الدراسة وميكن استخالص نتائج حتليل البيانات اليت

يف تعليم مجلة االمسية و مجلة kvisoft flipbook makerأساس علىالوحدة اإللكًتنية تطوير ( 4

يتضمن ثالثة أشياء رئيسية ، وىي التصميم الفعلية لطلبة الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطة

، والرسوم التوضيحية لألحجام يث التصميم، فإن وئام األلوان، والصورمن ح .وادلواد واللغة

، يتم ترتيب زلتويات ادلادة التعليمية من حيث ادلواد.وأحجام اخلطوط تكون أكثر جاذبية

بشكل أكثر منهجية وجتهيزىا برسوم توضيحية توضح زلتوى ادلادة وذلك لتسهيل الطالب 

اللغة ادلستخدمة أقل تفاعلية وتفاعلية حىت ميكن أن  ، تكونمن حيث اللغة .على فهم ادلادة

 .حتل زلل دور ادلعلم يف عملية التعلم

 kvisoftأساس علىالوحدة اإللكًتنية نتائج التحقق من صحة فريق خرباء ادلواد على ( 4

flipbook maker اليت حصلت عليها نسبة متوسطة يف تعليم مجلة االمسية و مجلة الفعلية

، حصلت نتائج التحقق من صحة فريق خرباء اإلعالم "الئقة جدامعايري "٪ مع 60بلغت 
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، واكتسبت نتائج التحقق من صحة "الئقة جدا٪ مع معايري " 61على نسبة متوسطة من 

 "الئقة جدا٪ مع معايري " 04فريق من اللغويني مبعدل 

" من جدا شلتع"kvisoft flipbook makerأساس على الوحدة اإللكًتنية إن استجابة (4

طالًبا  41٪ ويف جتربة ميدانية واسعة حضرىا 01حساب متوسط الدرجات يف جتربة صغرية 

" شلتع جدا٪ على معايري " 64متوسط درجة االىتمام كانت تلك اليت مت احلصول عليها 

 .وتصنيفها بأهنا رلدية جدا لالستخدام

 قتراحاتاإلب. 

 :، يقًتح الباحثون ما يليتائج ىذه ادلناقشات واالستنتاجاتبناًء على ن

حبيث يتوقع أن تكون يف تعليم مجلة االمسية و مجلة الفعلية فقط الوحدة اإللكًتنية تقدم (4

 .قادرة على تطوير مواد أخرى

أكثر إثارة لالىتمام إذا كانت kvisoft flipbook makerاليت تنتجهاالوحدة اإللكًتنيةستكون (4

 Corel Drawو  Photoshop و Microsoft Power Pointمدعومة بتطبيقات أخرى مثل

وغريىا من التطبيقات اليت ميكنها عرض النصوص والصور اليت يتم استخدامها بعد ذلك  

 kvisoft flipbook maker.كمواد يف صنع وحدات تفاعلية على
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 خاتمة. الج

ىذه إكمال  للمؤلف يف و ميكنمنالرمحة، والتوجيو، وزلبة ب، احلمد هلل رب العادلني

ال تزال ىناك العديد  رسالة علميةدتاما أنو يف إعداد ىذه  ، ولكن يدرك ادلؤلفرسالة علمية

 .تحقيق نتيجة جيدةلقًتاحات للغاية إنتقادات و إ، يتوقع ادلؤلف من أوجو القصور. ولذلك
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