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 ملخص
 بمدرسة الصف الثامنطلبة المحمولي في مواّد المفردات لدى  تطوير الوسائل التعليمّية على أساس التعليم

 بندر المبونج 3محمدية المتوّسطة 
 إعداد

 عفيفة يسكاس ونام
 

كتاب   هي تستددمةادلبندر المبونج أّن الوسائل  3زلمدية ادلتوّسطة  مدرسة يف ادلالحظات نتائج استنادا إىل
ّن , إجاذبية. من حيث ادلواد أقلّ ببدو التصميم ي يعينمن حيث التصميم، ادلتستددمة هي وسائل ال وعيوب. ادلدرسي

تددمة هي غة ادلتساللّ غة، صور مثرية لالهتمام. من حيث اللّ برلهزة غري جي و زلتوى ادلواد التعليمية ليتست مرتبة بشكل منه
 الطلبةجدوى، واستجابة ير، و ، "كيف تطو ادلتسألة صياغة   فتحّدد الباحثة، أقل تواصلية وتفاعلية. وبناء على هذه احلالة

 "؟يف مواّد ادلفردات  احملمويل ميتعلعلى أساس ال لوسائل التعليميةا عن
احملمويل لوصف اجلدوى  الوسائل اإللكرتونية على أساس التعليم تطوير ي إىلتطوير الو  البحث   يهدف هذا

هذا النوع من  .الطلبة استجابةوكذلك  عن اجملال ادلعريف م الطلبةنتائج تعلّ  والكفاءة والفعالية يف حلّ  تسهولةاذبية، والواجل
م االستبيانات حث تتستددالبذلذا مجع البيانات  واتدأو  غال. و برجأساس  على ذج البحث والتطويرالبحث هو منو 

 .وادلقابالت
ادلواد و  ,تصميمالعلى ثالث نقاط رئيتسية، وهي  تضمنوبناء على نتائج البحث حصلت نتائج التطوير اليت ت

ادلواد ادلواد، أّن . من حيث العربيةعن ماّدة الّلغة يأيت مع الرسوم التوضيحية  غة. من حيث التصميم، أّن العرض ادلتطّورواللّ 
غة لّ الم غة، أّن تقدمي احملتوى يتستددمن حيث اللّ  اجلذابة.وت والصور وادلواد ادلقدمة مع الصّ  ,بصورة منهجيةادلتطّورة ترتّبها 

على  تلجدوى احملتوى والعرض حص فئة ميمن تقو ادلواّد اخلرباء يف فريق  التحقيق من وجدوى نتائجالتفاعلية والتواصلية. 
انب الفعالية وجالعرض وجانب  فئة ميمن جانب تقو  ، ونتائج التحقيق من فريق اخلرباء يف الوسيلة٪09ادلتوسطة  ةنتسبال
على  تحصل الّلغة فئة جدوى ميتقو  من فريق خرباء الّلغة ق منينتائج التحقو ، ٪68 ادلتوّسطة نتسبةالعلى  تلسم حصالرّ 

 ."الئق جدايف معيار " ٪60على ادلتوّسط  تحصلاحملّققني فريق  مي منت التقو ". واستنادا إىل بيانا٪09ادلتوّسط 
نتائج  ميتقو  . وبناء على٪68 القيمة ادلتوّسطة حصلت على صغري التجارب على نطاق من اختبار استجابة الطلبةو 
 ".ا لالهتماممعيار "مثرية جدّ  يف ٪66ادلتوسط  على تختبار على نطاق صغري وكبري حصلالا

 على يتضمنالوسائل التعليمية على أساس التعليم احملمويل  تطوير لنتائج ميكن أن خنلص إىل أنّ بناء على هذه ا
ق يمن نتائج التحقوجدوى الوسائل التعليمية على أساس التعليم احملمويل  غة.اط رئيتسية، وهي التصميم وادلواد واللّ ق  ثالث ن  

 اق  ط  على ن   ب  التجار   اختبار من الطلبة   واستجابة   ةً ر  و  ط  ت  م   تكون   ن  ل  ا جدّ  ممكنٌ  غةواللّ  الوسائلو ادلواّد اخلرباء يف  فريق من
 .ميها يف التعلستددام  للغاية ال   صغري وكبري مثريةٌ 
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 تعبَتا عن احلبّ  الّرسالةىذه أىدت الباحثة إىل اهلل سبحانو وتعاىل،  الّشكرو  بالّدعاء

 :واالمتنان إىل

 والّدعاءم ائعاالد كلثوم اللذان قّدماأومي   ىأمّ ىريانطا و  أيبُت, كال الوالدين احلبيب .1

 الّرسالة.ىذه وادلساعدة ادلعنوية وادلادية يف إدتام 

شع  دائاا يف استكاا  ىذه ادل، وىو الّلسانسعبد الكرمي،  سوفارمانأخي احلبيب،  .2

 الّرسالة.

دائاا  ونٍتعيشع ن، الذينرحيارايف، أشرف،  أمحد، فربيانا خَت الّنساء  إخويت األحباء .3

 .لج  اجاحيألدائاا يعونٍت و 

 .4102 عامّ ال يف قسم تعليم الّلغة العربّية ءفضالال أصدقائي .4

 .المبونج إنتان اإلسالمّية احلكومّية رادينلجامعيت احملبوبة وادلفتخرة, لجامعة  .5

 
 
 
 
 
 



 ترجمة الباحثة

 . وىي0991سبتارب  42يف باندونغ  ت ولدعفيفة، اليت سيسكا ونام ىي كامال  الباحثةاسم 

 كلثوم.  أومي السّيد ىاريانتو والسّيدة من مخسة أشقاء من األوىل البنت

ّية الشرق أوكو رتيٍتاك روضة األطفا  يف الًتبية ىي ة  مرّ أوّ ا الباحثة يف اعتادهت الًتبية اليت

 3سوكو مادانغ  4إلبتدائّية احلكومّية ادلدرسة ا يف الّدراسة ت، مث واصل4114 عامّ اليف  اجلنوبّية سومطرةب

 عامّ ال الثّانويّة احلكيمواصلت الّدراسة وتنتهي يف مدرسة لقاان ، مث 4112 عامّ اليف  أوكو الشرقّية وخترلجت

عندما تواص  . 4102-4112 مث واصلت الّدراسة يف مدرسة لقاان احلكيم العالية العامّ ، 4100

يف  تخترلجو  (IPA) العلوم الطبيعية قسم أوكو الشرقّية أخذت عاليةالّدراسة يف مدرسة لقاان احلكيم ال

 المبونجإنتان اإلسالمية احلكومّية  رادين يف لجامعة إىل مرحلة البكالوريوس واصلت الّدراسةو  4102 عامّ ال

 بقسم تعليم الّلغة العربّية.

مادانغ  4ائّية احلكومّية ادلدرسة اإلبتد يف ة يفافالكش اليت اشًتكتها الباحثة ىي وخربة ادلنّظاة

 يف مدرسة لقاان احلكيم العالية العامّ قسم الرياضة ل العامّ  ، رئيس4112 - 4111العاّم  3سوكو 

4104 – 4103. 

 قريةيف   (KKN)ت الباحثة باشًتاك برنامج خدمة العا  اإللجتااعيوعالوة على ذلك، قام

 3مدرسة زلّاديّة ادلتوّسطة يف  عالّية التدريس تذفاجلنوبّية ون نطقة المبونجناحية سيامليا مب سوكامالجو

 .بندر المبونج

 
 
 



 كلمة الّشكر والتقدير

 

ات، والتولجيه القّوةو  ارفادلعالباحثة العلوم و  الذي قد أعطى احلاد اهلل سبحانو وتعاىل

تطوير الوسائ  التعلياّية على أساس "حتت ادلوضوع: األطروحة ستطي  أن تنتهي ىذه حىت ت

زلادية ادلتوّسطة  بادلدرسة احملاويل لًتقية استيعاب ادلفردات لدى طالب الصف الثامن يمالتعل

، عليو وسّلمصلى اهلل  صالة وسالما دائاُت متالزمُت على نبّينا زلاد ".بندر المبونج 3

 .وأتباعو ادلؤمنُت حابوأصوذرّياتو و 

والستيفاء شرط  لجباتإلكاا  الواتطلبات ادللجزء من ىذه األطروحة،  الباحثةأّلفت 

ّتامعة رادين إنتان اإلسالمّية  عليموالتّ  الًّتبيةكلية من شروط احلصو  على درلجة الّلسانس يف  

 تحصليف إاجاز ىذه األطروحة، ادلعّينة. و وفقا للخطة  اأاجزهت الباحثة توكان المبونج احلكومّية

صعوبات ال أنّ  ، ْتيثشرفادلختلفة، خاصة من ادل كثَت من ادلساعدة األطرافعلى   الباحثة

عن  الباحثة تقّدم األطروحةلذلك، من خال  ىذه و ها وفقا للتوقعات. ميكن حلّ  ادلولجهة

 المتنان إىل الّسادات:ا

 والتعليم لجامعة الًتبية األنوار، ادلالجستَت بوصفو عايد كلية احلاج خَت الدكتورالسيد  .1

 المبونج. إنتان اإلسالمّية احلكومّية رادين



إنتان  رادين امعةّت الّلغة العربّية تعليم قسمبوصفو رئيس  ,دالدكتور سفاري داوو السيد  .2

 المبونج. اإلسالمّية احلكومّية

بوصفو ادلشرف األّو  و السّيد ادلالجستَت  لجاىايا كيسوما  لجونتورالدّكتور السيد  .3

الصرب ب أشرفا الباحثةالثّاين, اللذان قد  بوصفو ادلشرف ،ادلالجستَت، الدكتور أمَت الّدين

 .الرسالة العلاية ىذهإدتام يف 

 قد أعطواين خزائن العلوم وادلعارف إىل الباحثة. نيوالتعليم الذ الًتبية بكلية يناضر احمل .4

بندر  3مدير الدرسة ونائبو, ادلدّرسون, وقسم اإلدارة يف مدرسة زلادية ادلتوّسطة  .5

 .الرسالة العلاية  انتهاء ىذهالمبونج الذي قد أعطوا ين ادلساعدة حىّت 

 .العالية يف استكاا  ىذه األطروحة ك ّ   سَت الذي ساعدين يف سوسانتو زميلي أرفُت .6

غالوه  مرضّية, ، أمحد موالنا، لطيفةريكي لجاىيانطااحلق، حيِت ضياع  ةببو احمل أصدقائي .7

 نور ىدايايت. أيو ، عارف ستيا بودى ودياريتا

، أصدقائي يف خدمة العا  4102 عامّ الالعربية  يف قسم تعليم الّلغة زمالئي اجملتهدين .8

التاريخ  إنشاءلحلم و وا دائاا صديقا مواصال لكان  ن، الذيعالّية الّتدريس، اإللجتااعي

 يّام.ىذه األم عائلة أفض  خال  يف حيايت، فضال عن كوهن

 إدتاممساعدة ء يف لفضالا ذلم نالذي فواحدااألطراف اليت ال رلا  لذكرىا واحدا  مجي  .9

 .الرسالةىذه 



 احلكومّية اإلسالمية إنتان امعة رادينّت والتعليم الًتبية كليةتعٍت   ةببو احمل كلييت .11

 .المبونج

 كتابة ىذه  هلل سبحانو وتعاىل. يفعبادة تسعيلها  تقّدم مجي  اخلَتات اليت على دتٌتأ

 البنائّية قًتاحاتاالنتقادات و الا الباحثة عن  قّ تو حىّت ت، اننقصال اهفيال يزا   الرسالة العلاية

 .ميكن أن تكون مفيدة الّرسالةأم  ىذه وتت ُت.لقارئمن ا

 

 4102  بندر المبونج،       

 الباحثة       

 

 

 مونا سيسكا عفيفة        
0200141012 
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 لاألو   الباب

 مةمقد  

 

 البحث خلفية .أ

 مساعدة ىو ميتعلال. التعليممع ادلعلمني ومصادر  الطالبم ىو عملية تفاعل يالتعل

  ةعيباستيعاب ادلهارات والطن توون عملية اتتساب ادلعار  وادلعلومات  و ألادلقدمة  ادلعّلم

 الطالب.وتذلك تشويل ادلواقف وادلعتقدات على 

لدى  التعليملدعم عملية ة ىو رلموعة من التدابري الرامي التعليم ويوال أنّ  عّر 

سلسلة من  علىاألحداث اخلارجية اليت تساىم  عن الطالب  مع األخذ بعني االعتبار

اط نشتال دمييت وموجيونو يعّر  التعليم الطاّلب. يف نفوس اليت وقعت األحداث الداخلية

لتوون  الطالبمساعدة وبعبارة أخرى  التعليم ىو عملية  1الطالب. تعّلم هد  إىلاليت ي

 2ا.دتشغيل جيّ القادرة على 

                                                             
1
 Ihsana El Khuluqo, Belajar dan Pembelajaran, ( Yogyakarta: pustaka Belajar, 2017 ), hlm 

51 
2
 Endang Komara, Belajar dan Pembelajaran Interaktif, (Bandung : PT Refika Aditama, 

2014) hlm. 29 
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 التعليم  حبيث ميون تشغيل عملية ادلًتابطة يمالتعلموونات  ناكى التعليميف عملية 

 :راسة ىيعديد من ادلوونات يف الدّ لألىدا  ادلراد حتقيقها. ىناك  وفقا

 التعليم أىدا  (أ

بعد احلصول على  الطالبالقدرات ادلتوقعة من  ىي األساس يف التعليمأىدا  

من تنفيذ  اادلراد حتقيقه  اىداأل ىي التعليمأىدا  . وبعبارة أخرى  فإن التعليمجتربة 

 .التعليم

 التعليمية ادلوادّ ب( 

. ألن لطالبلمن الدروس ادلستفادة ىدا  األالتعليمية ىي وسيلة لتحقيق  ادلوادّ 

 .حتديد ادلواد التعليمية ينبغي أن تقوم على األىدا  ادلراد حتقيقها

 التعليمأنشطة ج( 

ني يف التفاعل مع ادلواد التعليمية يف األنشطة التعليمية وادلعلمني والطالب ادلشارت

  .أتثر نشاطا بدال من ادلربني الطالبباعتبارىا وسيلة  يف التفاعل الذي ىو 

  األساليبد( 

  التعليمىي طريقة تستخدم لتحقيق األىدا  احملددة. يف أنشطة  األساليب

 .حتقيقهاوفقا لألىدا  ادلراد  ادلتنّوعة هااستخدامبمطلوبة من ادلعلمني األساليب و 
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  الوسائله( 

. حيث التعليممن أجل حتقيق أىدا   هاي شيء ميون أن تستخدمى الوسائل

 يهتّمون ال الطالبحبيث  التعليمادلالئمة ىي خطوة جيدة يف عملية  الوسائلاختيار 

 .يشعرون بادللل من ادلواد ادلقدمة

 التعليممصادر و( 

ان حيث توجد ادلواد التعليمية. تمو  هاي شيء ميون أن تستخدمى التعليممصادر 

 .من اجملتمع والثقافةتأيت  التعليممصادر ووفقا لناسوتيون 

 تقييمالز( 

عمل أو عملية  منالتقييم ىو إجراء أو عملية لتحديد القيمة ووفقا لواند و براون, 

 3.أو عمليةعمل لتحديد قيمة 

 

                                                             
3
 ibid. hlm. 56-62 
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دة تشغيلها ضرورة أن يتحقق جيّ  التعليمملية عن توون أعاله أل الّشرحاستنادا إىل 

  واحلاجة للتعلم التعليمذلذه ادلادة توسيلة لتحقيق أىدا   يمتعلالأىدا   فينبغي ىناك

 التعليموالطالب ادلشارتني يف التفاعل مع ادلواد التعليمية  باإلضافة إىل  حيث ادلعلمون

يشعرون بادللل من وال  يهتّمون البالطحبيث  التعليمتأداة يف عملية   الوسائلعن  مطلوب

 التعليمدر امص إىل ىناك أيضا حاجةالدراسة ادلواد ادلقدمة. وباإلضافة إىل ذلك  يف 

  التعليمعملية يف آخر  على متبادللو تأثري صر عن أحد والتقييم  فإنو ميون أن ينظر إىل

مساعدة عملية سو  توون قادرة على  ّيةالتعليم الوسائلفضال عن رلموعة جيدة من 

 .التعليم

لمعلمني يف ىي أداة ل الوسائل 4.التعليم عملّية جدا يف عنصر مهمّ  يى الوسائل

ة  ميون لومرسل الرسا مقدّ إىل ادلتعلمني. تادل ادلعلمني من مرسل الّرسالة التدريس وتذلك

واحدة  5.للطالب يف التعّلم ادلعلومات عن يف بعض احلاالت دتثل ادلعلمني التعليم لوسائل

واالىتمام  والدافع والتحفيز يف عملية إلثارة الفضول  يم ىيلتعلالواجبة الرئيسية لوسائل امن 

ميون أن يساعد أيضا  الوسائلاستخدام  .طالبنفوس ال  وميون أن تؤثر على التعليم
                                                             

4
 Rayandra Asyar, Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran, Jakarta : Gaung Persada 

Press, 2011 hlm.5 
5
.Hujar AH Sanaky, 2011, Media pembelajaran {On-line},Tersedia: 

http://penerbitkaukaba.wordpress.com/2011/02/08menjadi-guru-inspiratif-dan-komunikatif/#more-177 

17 April 2018 

http://penerbitkaukaba.wordpress.com/2011/02/08menjadi-guru-inspiratif-dan-komunikatif/#more-177
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سري البيانات  وتتوثف الطالب لزيادة التفاىم  وتقدمي ادلواد / البيانات جلذب وتسهيل تف

 الوسائلو  البصريّة الوسائلي وسائل ى 6يف  التعليم وسائلوميون تصنيف  6ادلعلومات.

 الوسائلو احلاسوبية  الوسائلادلطبوعة و  الوسائلالسمعية والبصرية و  الوسائلالسمعية و 

 ة.اإللوًتوني ّيةالتعليم

 

 

 البصريّة الوسائل .1

البصريّة  احلواس على تستخدم فقط تعتمد اليت وسائلالىي نوع من  البصريّة الوسائل

القدرات  على تثريا تعتمد ذوي اخلربة الطالب مجتربة تعلّ  , أنّ الوسائلذه هب. الطالبمن 

 .البصرية

 السمعية الوسائل .2

اليت تنطوي على  التعليمادلستخدمة يف عملية  الوسائلنوع من  ىي السمعية الوسائل

 ّية.قدرة السمععلى ال احلسية التعليم. جتربة السمعية الطالببساطة 

 السمعية والبصرية الوسائل .3
                                                             

6
 Abdul Wahab, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:UIN MALANG, 2009), 

hlm.29 
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اليت  التعليمادلستخدمة يف أنشطة  الوسائلنوع من  السمعية والبصرية ىي الوسائل

 واحد. نشاطعند عملية واحدة أو تنطوي على السمع والبصر يف نفس الوقت 

 الوسائل ادلطبوعة .4

  وىي تيفية إنتاج أو تقدمي ئل نتيجة تونولوجيا الطباعةوسا ادلطبوعة ىي الوسائل

 .ادلواد التعليمية من خالل عملية الطباعة ادليوانيوية أو التصوير الفوتوغرايف

  ادلعتمدة على احلاسوب الوسائل .5

دلعاجلة البيانات وفقا لألوامر اليت صيغت.  هاأجهزة الومبيوتر ىي أدوات تستخدم

عديد عريف الومبيوتر تجهاز اإللوًتوين الذي يتوون من تعلى نطاق واسع وميون 

إلنتاج ادلعلومات  ابعضبني أجهزة الومبيوتر مع بعضها  ادلوونات اليت ميون أن تعمل

 .استنادا إىل الربنامج احلايل

 التعليم اإللوًتوين .6

اإللوًتوين باعتباره شوال من أشوال تونولوجيا  التعليموميون تعريف مصطلح 

رس افًتاضية. وفقا لبوربو أّن التعريف عن ومات التطبيقية يف رلال التعليم. يف شول مداادلعل

 أن ميون ادلوضوع علومات حولادلا. حىت ادلدخل الذي يوفر واسع جدّ  التعليم اإللوًتوين

م اإللوًتوين ىو األصح أن نقول ياإللوًتوين. ومع ذلك  وفقا للتعل التعليموشف يف نطاق ي
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الذي يقوم ىل شول رقمي اجلامعة إق عملية التحول اليت تعلم يف ادلدرسة / زلاولة خلل

 بواسطة تونولوجيا اإلنًتنت.

 

 الوسائلعلى إعطاء انطباعا تبريا يف  اإللوًتوين ىو قادر التعليمتونولوجيا إّن 

حيث مت إعداد ادلواد  التعليمسهل عملية يم اإللوًتوين ميون أن يلتعلّن األ ةالتعليمي

ميون الوصول إىل  الطالبتعليمية  وقدم عرب اإلنًتنت من خالل شبوة اإلنًتنت  حبيث ال

لى من ىذه الرسالة فقط ع الباحثةلتوضيح اجتاه ىذه الورقة يرتز   7احملتوى أينما ومىت.

 .اإللوًتوين التعليماليت ىي جزء من  احملمويل التعليم وسائل

ستخدم تونولوجيا ادلعلومات واالتصاالت. الذي ي التعليممنوذج ىو  احملمويل التعليم

يوفر فوائد توافر ادلواد التعليمية اليت ميون الوصول إليها يف  احملمويل التعليمىذا ادلفهوم من  يف

مستخدمي األجهزة إىل  احملمويل التعليماد ادلثرية لالىتمام. ويشري أي وقت والتصور من ادلو 

ستخدامها احملمولة مثل اذلواتف النقالة وأجهزة الومبيوتر احملمولة ومعلومات اجلهاز ليتم ا

ترتز على أجهزة اذلواتف الذتية. الغرض ىذه احلالة   و التعليمم و على نطاق واسع يف التعلّ 

ميون للطالب أن توون أتثر يف تل وقت   التعليمويل ىو عملّية احملم التعليممن تطوير 
                                                             

7
 Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 

2011).hlm.106 
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 سو  نشاطا  وتوفري الوقت وتذلك بشول غري مباشر من خالل تطبيق اذلاتف احملمويل

على نطاق  تثرياأيضا   احملمويل وقد استخدم التعليم 8نفسها. التعليمن جودة عملية حتسّ 

على مساعدة عملية  ألنّو قادرا  3زلمدية ادلتوّسطة  مدرسةواسع يف ادلدارس  وخصوصا يف 

 .امب ليسهل محلها يف أي موان ومثرية لالىتموالطال التعليم

 الوسائل ىي احملمويل التعليمأن  ل  الباحثةختبناء على الوصف أعاله ميون أن 

ألنو ميون استخدامها يف أي موان وزمان. مع أن  الطالبيف الطلب من  اتثري   الرّاغبة

معلمني الفرصة لنقل ادلواد من للاىتمامهم تمني وبمهالطالب  جتعل احملمويل التعليم وسائل

ل البقاء العربية. تما نعلم أن معد الّلغةم ييف تعل احملمويل التعليم أساسالوسائل على  خالل

ييد بشول تبري ومستمر إذا  ز ت أن ميون)االستيعاب والذاترة(  من ادلشارتني يف ادلوضوع 

 .ىي أترب يف البداية ادلعلوماتتناول  تان عملّية

تلفة تًتاوح ما على نطاق واسع ألغراض سل احملمويل التعليم وسائل توقد استخدم

أسهل لفهم ادلواد دون  الطالبميون أن تساعد  . ىذه الوسائلالتعليمو  والًتبيةبني الًتفيو 

 .احلاجة إىل الذىاب من خالل عملية طويلة

                                                             
8
 Iwan Koerniawan, Pengembangan Aplikasi Mobile Learning Berbasis Kebudayaan Nasional 

Untuk pembelajaran Mata Kuliah Akutansi Keuangan pdf diakses 17 mei 2018 
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وادلعلمني  الطالبتفسري أعاله  فإنو ميون القول إن عملية التواصل بني الاستنادا إىل 

 الوسائلتطبيق و مساعدة الوسائل اليصال الرسالة.  وادلواد التعليمية لن يتم تشغيل بدون

العربية ىو أتثر فعالية عندما يقدم ادلعلم مادة مع  الّلغةم ييف تعل احملمويلعلى أساس التعليم 

 .إىل الوسيلة ادلستخدمة الطالبتصميم جذاب حبيث يتم جذب 

أو  لوسائلابعض العيوب  وىي مسامهة  الديه على أساس التعليم احملمويل الوسائل

توون من عدد قليل من األزرار  والقدرة على معاجلة زلدودة ليست اإلخراج ادلقتصر حبيث ي

مثل أجهزة الومبيوتر الشخصية  واحلد من قدرة الذاترة أيضا بادلقارنة مع أجهزة الومبيوتر 

 .شحن مرة أخرىالوامدادات الطاقة شخصية زلدودة وبالتايل حتتاج إىل إعادة 

 علأن جي ينبغيعلى أساس التعليم احملمويل   الوسائلختلفة من استخدام ادلعيوب ال

أدت و البديلة وفقا لتقدم التونولوجيا وادلعلومات.  الوسائلدلواصلة االبتوار واختيار  ادلعلمني

التطورات التونولوجية إىل انصهار تونولوجيا الطباعة مع تونولوجيا الومبيوتر يف أنشطة 

ونولوجيا ادلعلومات واالتصاالت تستخدم واحدة منها ىو تطوير الوسائل تطوير تو . التعليم

 ادلشجعو  اجلذاب التعليمالذي ىو  التعليملق مناخ ختاليت من ادلتوقع أن  الوسائلالتعليمية. 

 .m-learningباسم  الذي معرو  احملمويل التعليم على أساس الوسائل ىو



11 

 

ة  العربي الّلغةم يأن تساعد الطالب يف تعلميون  على أساس التعليم احملمويل الوسائل

العربية ىناك ثالثة  الّلغةألن ىذه الوسيلة جذابة وسهلة لالستخدام يف أي موان وزمان. يف 

 :بعضها بعضا وىيب اليت تتعّلق عناصر

 األصوات .1

 ادلفردات .2

 الّلغةقواعد  .3

   وتفسريادلفرداتلدراسة  مهتمنيفالباحثة العربية   الّلغةواستنادا إىل عناصر تعليم 

ة بشول صحيح. يف ىذه احلالة سو  نطق ادلفردات العربي القدرة علىىنا ىو  ادلفردات

 .شول اإلسم فقطعن تقييم ادلفردات  توون الباحثة يف

العربية  باإلضافة إىل  الّلغةم يادلفردات ىي واحدة من العناصر األتثر أمهية يف تعل

لعب ادلفردات دورا ىاما ر  وعلم األصوات. تالصم , وعللّلغةاقواعد  النحو / قواعد علم

ىو الغرض من تدريس ادلفردات يتزايد عدد  هاقوشيء ينبغي أن حيق. الّلغةم يتعلبفيما يتعلق 

فردات ادل من غنية لديو ىو الناطق الذي ناطق الّلغة احلقيقي. الطالبادلفردات اليت دتلوها 

 .التواصل بشول جيد على ما  حىت أنو قادرا إىل حدّ 
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يعتمد بشول واضح ه تارين  الذي ذتر أن نوعية الّلغة من الشخ  وىذا ما أتدّ 

 .غةللّ ا ادلهارات يف على نوعية وتمية مفرداهتا. دلزيد من ادلفردات دتتلك تلما زادت إموانية

ذاهتا   ادلفردات عندما يوون لديو معرفة جيدة يف حدّ  يستوعبون الطالب أنّ  ويقول

أن ون تطبيق تلك ادلعرفة يف شول من أشوال النشاط أو النشاط الذي ميون للشخ  ومي

 التعليمحبيث ميون القيام بو يف عملية  9جّيدا.طبق علمو تقاس التمون من الويفية اليت ت

 .التعليميف تنفيذ  اخبري أن يوون لمعلم يتطلب ل بفعالية وتفاءة

بندر المبونج يف الصف  3زلمدية ادلتوّسطة  مدرسةيف  نتائج ادلالحظة إىل استنادا

ما زالت  الوسائل يف ىذه  ةوعطبادلب الوتيف شول  ادلستخدمة ىي الوسائل أنّ  الثامن

  من حيث جذاب حيث التصميم الذي يبدو أقل ها: من  منالوسائلتتجاىل خصائ  

تواصلية  وتذلك من حيث ادلواد  وادلواد ادلعروضة ادلستخدمة ىي أقل تفاعلية و  الّلغة  الّلغة

الوسائل ّن أ د لذلك  صف األىدا  بشول صريح وزلدّ ال ي التعليمأقل منهجية وتدرجيية  و 

  11.تأداة لتقدمي ادلواد التعليميةم  ون ىناك قدرة على استبدال دور ادلعلّ مل تالتعليمية 

                                                             
9
 Baiq Tuhfat ul Unsi, ”Media Gambar dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab”, Jurnal 

IAIN Bani Fattah Jombang. Vol.2 No 1, (Juni 2014). Hlm 27 
10

 Hasil Observasi di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung tanggal 1 April 2018 
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 بوصفها مدرسنتائج ادلقابالت مع السيدة ريسي إيرما يوين  ب مؤتدة وىذه احلالة

 ادلستخدمة يف الوسائل"ت بأّن لبندر المبونج قا 3زلمدية ادلتوّسطة  مدرسة بية يفغة العر للّ ا

الفصول الدراسية نادرا ما ب التعليم. يف عملية ةطبوعادلب الوتيف شول  ةرسىذه ادلد

مل  ةالتفاعليّ  ّيةالتعليم الوسائلو . ّيةميلتعلالوسيلة اتاحملمول  تستخدم جهاز الومبيوتر / 

يف شول من  الوسائلالعربية. وغالبا ما تستخدم  الّلغةم ييف عملية تعلة تستخدم ولو مرّ 

 احملمويل التعليم على أساس اإللوًتونيةوالوسائل . ّيةميلتعلالوسيلة ات فقط الوتب ادلطبوعة

 11.العربية الّلغةراسية بيف تقدمي ادلواد الدّ  ولو مرّة هامتستخدمل 

على أساس  الوسائليف تطوير    فالباحثة مهتمةأعاله العروضةاستنادا إىل النتائج 

مويل لًتقية احمل تطوير الوسائل التعليمّية على أساس التعليم" ادلوضوعحتت  احملمويل التعليم

 ".بندر المبونج 3زلمدية ادلتوّسطة  درسةمب استيعاب ادلفردات لدى طالب الصف الثامن

 

 مشكلة البحث  .ب

 :على النحو التايل ادلسألة غصيت أن ميون ادلسألةبناء على خلفية 

 ادلفردات؟ يف موادّ  احملمويل التعليم الوسائل على أساس تيف تطوير .1
                                                             

11
 Resi Irma Yuni, Wawancara dengan guru, SMP Muhamadiyyah 3 Bandar Lampung, 

Bandar Lampung 1 April 2018 
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 ؟ادلفردات يف موادّ  احملمويل التعليم على أساس جدوى الوسائلتيف  .2

 يف موادّ  احملمويل التعليم الوسائل على أساس عن الطالبتيفية استجابة  .3

 ؟ادلفردات

 

  البحثوفوائد أهداف  .ج

 البحث  اىدأ .1

 ي:ىذا البحث ىأىدا  و 

 ادلفردات يف موادّ  احملمويل التعليم الوسائل على أساس تطوير (أ

 ادلفردات يف موادّ  احملمويل التعليم الوسائل على أساس تطويرتان   ىلفة معر  (ب

 3زلمدية ادلتوّسطة  مدرسةيف  ّيةميلتعلالوسيلة الالستخدام ت الئقة

 البحث فوائد .2

 :على النحو التايل الباحثة هاوضحتىذا البحث  فوائدوأّما 

 الفوائد النظرية (أ

ميون أن تساعد يف  احملمويل التعليم سعلى أسا التعليمّية الوسائلنظريا تو 

لالىتمام  وميون  دلعلومات إىل ادلتلقي ألهنا مثريةجعل األمر أتثر سهولة لتوصيل ا
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بشول أتثر  أفضل الوسائلاستخدام وإذا تان استخدامها يف أي موان وزمان. 

ة متلوودلزيد من ادلفردات ادلسهولة ميون استيعاهبا ادلعلومات بشول صحيح. 

ميون أن توون صورة ادلعلم  ىذا البحث نتائجالّلغويّة. و  ادلهاراتيف ن أفضل وو ست

 للطالب.أو إنشاء الوسائل التعليمية اليت تروق  الوسائللتوفري بديل يف اختيار 

 ةعمليب( الفوائد ال

 للطالب( 1

ها توسيلة توقع أن تستخدمت احملمويل التعليم على أساس الوسائل التعليمّية

يف  الطالب  وقادرة على تطوير مستوى االستقالل من ةوجذاب ةمليع ّيةميتعل

 .العربية الّلغةم ي  وتذلك فعالية تعلالتعليم

 للمعلمني( 2

الستخدام  ةوفر بديلأن تتوقع ت احملمويل التعليم على أساس الوسائل التعليمّية

ضل واألمثل نتائج أفالتوقع أن توفر تاليت  التعليمالوسائل التعليمية يف التدريس و 

 .متعةادلو 

 للمدارس( 3
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أو األدب /  ت من ادلوادّ الاخدم احملمويل ادلتطّور يتوّقع أن يوون التعليم

ح يادلر  التعّلم بيئة اذبية يف خلق جوّ اجلو  ةالعملي ّيةالتعليم الوسائل تصميممنوذج 

 .مالتعلّ يف  االعتماد على الذات الطالب ارسدت أن هارات حبيث ميونادلوحتسني 

 للباحثة( 4

ذابة اجلو  اجلّيدة وادلهارات يف رلال تطوير الوسائل التعليمية ار زيادة ادلع

 والتعّلم. التعليميف عملية منهج البحث والتطوير استخدام ب التعليمق أن تطبّ وميون 
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 الثاني الباب

 نظرياإلطار ال

 

 ئل التعليميةالوسا .أ

 الوسائل التعليميةتعريف  .1

، الوسائلىي  الالتينية الّلغةمن  ة( مشتقالوسيلة)صيغة اجلمع من  الوسائلكلمة 

من ادلرسل إىل  ىي االتصال التمهيدي، و ادلقدموسيط أو الاليت تعٍت حرفيا "ادلتوسطة" 

الالتينية، وصيغة اجلمع من  الّلغة من ةتستمد اشتقاقي الوسائل راياندرا أزىار ووفقا 0ادلتلقي.

ستخدم بويف م، وفقا لادلقدمالوسيط أو مصطلح . أو ادلقدمط يعٍت أن الوسشلا ت الوسيلة

 سالةرّ ال ( إىل متلقيsenderمن ادلرسل )رسالة الإدخال  مقّدم ىي كما  الوسائل لوظيفة

(received ،من ىنا .)يف رأي خرباء الوسائلمصطلحات ادلختلفة من تعريفات ال تطّورت 

 2.التعليمو  الوسائل

                                                             
1
  .Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 

2011) .hlm. 2 
2
 Rayandra Asyar, Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran, Jakarta : Gaung Persada 

Press, 2011. hlm.. 4 
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كّلما  ىي الوسائلأن  ذكرت (AECT)والتكنولوجيا  االتصاالت تعليمإّن مجعية 

أداة  ىي الوسائل ، ذكر سوفارمان أنّ الوقت نفس ستخدم لتوزيع ادلعلومات. ويفت

اقًتانو  الذي ىنا الكتاب 3لتوزيع رسائل ادلعلومات من ادلرسل إىل ادلتلقي. هاتستخدم

 والطالب.ن ادلعلمو  اليت تعٍتادلدرسة عٌت يف يم يالتعلب

 على تضمنا، واليت تجدّ  ةلديها نطاق واسع الوسائل، يلأي وفقا لغَتالخ ووأّما 

عل الطالب قادرين على اكتساب وجت الظروفادية أو الدراسات اليت دحدد وادلبشرية، ال

 ادلوارد الالزمة لتنفيذ مجيع على الوسائل التعليميةادلعارف وادلهارات أو ادلواقف. وتشمل 

معدنية )األجهزة(، مثل أجهزة الكمبيوتر، ؽلكن أن تكون م حبيث ياالتصاالت يف التعل

 4(.softwareوأجهزة التلفزيون، وأجهزة العرض، والربرليات )

وظيفة  ااألداة اليت لديه ىي الوسائلصيغت أن الّسابقة ف الوسائل تعريفاستنادا إىل 

م يم. التعليرسالة من التعلاللنقل  هااألداة اليت تستخدم ىي يميةالوسائل التعلسالة. لنقل الرّ 

وادلعلمُت وادلواد التعليمية. وؽلكن القول أن ىذا الشكل من  الطالبىو عملية التواصل بُت 

تشغيل بدون مساعدة الوسائل اليصال الرسالة. أشكال التحفيز ؽلكن الاالتصال لن يتم 

الصور ادلتحركة أو ال، أو و واقع، والأو التفاعل بُت البشر،  وسيلة، مثل العالقةالاستخدامها ك
                                                             

3
 ibid.hlm. 4 

4
 Ibid. hlm.8 
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ستخدمها يف عملية الوسائل اليت تك  الذايتتصميم الأن نقوم بيف الكتابة أو أي شيء آخر 

 .ميالتعل

وىكذا،  5)الربرليات( واألدوات )األجهزة(. ادلوادّ  ّية منميتعلال لوسائلؽلكن ل

رسالة، ولكن الشيء ادلهم ىو عدم ادلعدات، العدات لتقدم ادلتطلب ت ائل التعليميةالوس

. واستنادا إىل التعريفات الواردة الوسائل من تلكمحلت الرسالة  اليت ميتعلال معلومات ولكن

كمادة   اتم استخدامهة أو الوسيلة اليت تالوسيط ىي الوسائلأعاله ؽلكن االستنتاج أن 

 .الرسالة )ادلادية( من ادلعلم إىل الطالب ادلشاركُت تعليمية لتسليم

 الوسائل التعليميةوظائف ب( 

سوف  الوسائل . فإن وظائفالتعليمغرض تلفة وفقا لذلا وظائف سل الوسائل التعليمية

كأدوات ال ينبغي أن   الوسائل التعليميةشعر عند وضعها يف ادلكانة اليت تليق هبا. استخدام ت

وفقا  الوسائلالنظر يف ما إذا كان سيتم استخدام م غلب أن يلتفت علّ يكون تعسفيا. ادل

 الوسائل التعليميةشَت إىل أن استخدام ي أرشاد أزىرمالك و للغرض التدريس أو ال. ووفقا ذل

، التعليمديد، والدافع ودحفيز أنشطة اجلؽلكن أن تثَت الرغبة واالىتمام  التعليميف التدريس و 

                                                             
5
 Umi Hanifah, Op.cit. hlm.3 
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و يتوجيف مرحلة  الوسائل التعليمية. فإن استخدام الطالبسية على لب اثآاار النفجتحىت 

 6.وتسليم الرسائل واحملتوى التعليمتساعد بشكل كبَت على فعالية عملية  سوفم يتعلال

االىتمام، والوجدانية وادلعرفية  هامن الوظائفعديد من أيضا  لديها الوسائل التعليمية

 :على النحو التايل اليت توصف ءاتالكفا

أساسية، اليت جتذب االىتمام ادلباشر  ىي ةالبصري الوسائل االىتمام على وظيفة .1

أو  البصريعٌت العرض مبلًتكيز على زلتوى ادلوضوعات ادلتعلقة للطالب يف ا

 يف بداية الدرس الطالب ليس مهتمُتمرافق موضوع النص يف كثَت من األحيان 

 ال ػلب ذلم، حبيث ال تويل االىتمام.لذي يف موضوع ا

ؽلكن استخدامها خللق شعور ادلتعة أو التمتع  البصرية لوسائللوظيفة الوجدانية  .2

 .التعليمالطالب حملتوى من 

ل الطالب يف فهم الرسالة أن تسهّ ؽلكن ة البصري الوسائلعلى وظيفة اإلدراكية  .3

 .التعليمأو ادلعلومات ادلقدمة يف 

يف ة ؽلكن أن تستوعب الطالب األضعف البصري الوسائلتعويضية من الفة وظي .4

 7.التعليمزلتوى  تسليم

                                                             
6
 Azhar Arsyad, Op.cit.hlm 19 
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بشكل عام. غلب أن تكون  التعليمىو جزء ال يتجزأ من عملية  الوسائل التعليمية

 الوسائل التعليمية. التعليمذات الصلة إىل الكفاءة وزلتوى  هاية يف استخداماألدوات التعليم

 .التعليمعلى تعزيز عملية  التعليمّية الوسائلتظيف و  ,ال يعمل للًتفيو

 

 , منها:واسعة وظائف لديها الوسائل التعليمية

ىي  االتصاالت وسائل من من كل نشاط الرئيسية , الوظيفةتعليميةالوظيفة ال (أ 

 الًتبية.

ادلعلومات وجتربة  فقط علىال توفر  الوسائل التعليميةجتماعية، الوظيفة اال (ب 

 .توفر نفس ادلفهوم للجميع أيضا عديد من رلاالت احلياة، ولكنأصيلة يف 

بشكل  الوسائل التعليميةالوظائف االقتصادية يف رلتمع متقدم، يتم استخدام  (ج 

 .صناعةمكثف، وخاصة يف رلال التجارة وال

                                                                                                                                                       
7
 Abdul Wahab, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:UIN MALANG, 2009). 

hlm. 29 
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ع يف التكنولوجيا والعلوم، مث تشجّ  وظيفة الفن والثقافة أنو بفضل التقدم (د 

 8.وإبداعات جديدة

دم للوسائل التعليمية. ختلعامة وظائف ؽلكن تلخيصها يف الوظيفة االعديد من 

، لنقل الطالبجذب انتباه  على تتضمن اليت التعليملتعزيز عملية  الوسائل التعليمية

 .اتادلعلوم

 الوسائل التعليميةفوائد ج( 

بعض الفوائد من  إىل يشَت القامسيالوسائل التعليمية للعربية، فوائد بوفيما يتعلق 

 :على النحو التايل الوسائل التعليمية

  للحد من استحدام الًتمجة .1

  للتأكيد من استعاب الالطالب للمعاين .2

 إلضفة شيئ من ادلتعة واإلاارة إىل الدرس .3

  إلاارة اغلابية الدارس ومساعلتو .4

                                                             
8
 Rezki Pahlevi. Media Pembelajaran (On-line) tersedia di 

http://www.lenterakampus.com/2016/10/media -pembelajaran.html diakses 19 Maret 2018 pukul 

11.39 

http://www.lenterakampus.com/2016/10/media%20-pembelajaran.html
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العربية على  الّلغةيف تعليم  الوسائلفوائد استخدام  صيٍت عنالوقت يشَت  نفس ويف

 :النحو التايل

 تثَت اىتمام الدارس اىل درجو كبَتة .1

 ترفع الدوافع للمساعلة ىف عملية التعليم .2

 تساعد على التفكَت ادلنسق .3

  عة الػلصل عليها الدراس بدوهناتوفر خربات واقعية متنو  .4

 جتعل خربات الدارس باقية األار ىف الداكرة .5

 9 جتعل عملية التعليم اللغوي ذات نعٍت .6

الوسائل قادرة على جذب الطالب إىل ادلواد التعليمية، و  التعليمّية الوسائلفوائد 

من أجل التغلب على  جترب التعليمية الوسائلإطناب، ل أو حىت القضاء على تقلّ  التعليمية

 01للطالب. واإلقتصاديّة اخلالفات على أساس اخللفية االجتماعية

 الوسائلبعض الفوائد من  عن التعليمية الوسائلكتاب   يف يشَت سوجانا ورفاعي

 ها:لدى الطالب، من التعليميف عملية  التعليمية

                                                             
9
 Umi Hanifah, Op.Cit. hlm 11 

10
 Manfaat Media Pembelajaran dalam proses belajar mengajar (On-line) tersedia di 

www.academia.edu/8885739/kajia_pustakadiakses 18 Maret 2018 pukul 20.23 
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 .التعليموذلك لتحفيز  للطالبزيد من االىتمام التعليم ي (أ 

 .مواد التعليمية تكون غامضة للغاية حبيث ؽلكن أن يكون مفهوما من ادلتعلّ وادل (ب 

من سرد  الصوتية ختتلف طرق التدريس أفضل، وليس فقط االتصاالت (ج 

ن ال بادللل وادلعلمو ادلعلمُت، حىت يتمكن الطالب ال ػلصلون  إىلالكلمات 

 صوصا عندما تعليم ادلدرسُت كل درس.ينفد من البخار، وخ

م،  لوصف ادلعلّ كثَت من األنشطة، ألنو ال يستمع إاّل ؽلكن أن يتعلم الطالب   (د 

 00.راقبة، والقيام وغَتىاادلولكن أيضا أنشطة أخرى مثل 

 الوسائل التعليميةة من لص إىل أن الفوائد العامّ الفوائد ادلذكورة أعاله ؽلكن أن ختمن 

سُت نوعية التعليم، من أجل التغلب على قيود ادلكان والزمان وزيادة لتوضيح العرض، ودح

 اغلابيا ومثمرا.دور ادلعلم 

 التعليمية الوسائل نوعد( 

 الوسائلفها إىل رلموعتُت رئيسيتُت: أن تصنّ  العربية ؽلكنللغة  التعليميةبشكل عام، 

 02.اإللكًتونية وغَت اإللكًتونية

 :ىيد رايندرا عن الوسائل التعليميةنواع أما بالنسبة أل
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 ةالبصري الوسائل .1

البصريّة من  تستخدم فقط تعتمد احلواس اليت الوسائلة ىي نوع من البصري الوسائل

 .القدرات البصرية على تعتمد الطالبتعلم  أّن خربة . مع ىذهالطالب

 السمعية الوسائل .2

نطوي اليت ت التعليمادلستخدمة يف عملية  الوسائلنوع من  ىي عيةالسم الوسائل

 .السمعيةقدرة على ال احلسية التعليمجتربة  .الطالبمساعة ببساطة 

 

 

 ةالبصريو  السمعية الوسائل .3

اليت  التعليمادلستخدمة يف أنشطة  الوسائلنوع من  السمعية والبصرية ىي الوسائل

 .عملية واحدة أو النشاطعن الوقت  تنطوي على السمع والبصر يف نفس

 طباعةال .4

، وىي كيفية إنتاج أو من نتيجة تكنولوجيا الطباعة الوسائلادلطبوعة ىي  الوسائل

 .تقدم ادلواد التعليمية من خالل عملية الطباعة ادليكانيكية أو التصوير الفوتوغرايف

  ادلعتمدة على احلاسوب الوسائل .5
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صيغت.  قد ت تستخدم دلعاجلة البيانات وفقا لألوامر اليتأجهزة الكمبيوتر ىي أدوا

عديد هاز اإللكًتونية اليت تتكون من على نطاق واسع وؽلكن تعريف الكمبيوتر كج

إلنتاج ادلعلومات  ابعضبُت أجهزة الكمبيوتر مع بعضها  ادلكونات اليت ؽلكن أن تعمل

 .استنادا إىل الربنامج احلايل

 التعليم اإللكًتوين .6

من أشكال تكنولوجيا  اإللكًتوين باعتباره شكل التعليمف مصطلح أن تعرّ  ؽلكنو 

أّن  ادلعلومات التطبيقية يف رلال التعليم. يف شكل مدارس افًتاضية. وفقا للتعريف بوربو

ؽلكن  ادلوضوعات علومات حولادلا. حىت ادلدخل الذي يوفر واسع جدّ  التعليم اإللكًتوين ىو

اإللكًتوين. ومع ذلك، وفقا للتعلم اإللكًتوين ىو األصح أن  عليمالتكشف يف نطاق أن ت

اىل شكل رقمي ىو  اجلامعةنقول يف زلاولة خللق عملية التحول اليت تعلم يف ادلدرسة / 

 .بواسطة تكنولوجيا اإلنًتنت

اإللكًتوين أيضا باسم العملية التعليمية، أو مت إعداد أكثر دحديدا،  التعليموأعرب 

عرب اإلنًتنت  تقدمأو ادلواد التعليمية، اليت أو ادلواد التدريبية  التعليمأكثر دحديدا أو  التعليمو 

 03.من خالل شبكة اإلنًتنت
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 الوسائل التعليميةاختيار ه( 

 ، ورأى ادلعلمالوسائليشعر مألوفا ب منها كان ادلعلم الوسائل اختيار بعض الطرق من

جلذب اىتمام  ادلختارة الوسائلو قد اختارت لوصف ذلك أفضل من نفسو  ائلالوسأن 

 04.الطالبوانتباه 

 التعليمية الوسائل. الوسائلوجود أو عدم  حسنتؤار على  الوسائل التعليميةواختيار 

بسهولة.  اامهؽلكن استخد الطالبادلعلمُت و  أنّ  تطلب التصميم اجليد حبيثة تالفعال

من إعادة النظر يف  اكثَت تصميم اجليد. غلب أن يكون ىناك  الإىل الفعال  التعليميتطلب 

 مع وادلواد. غلب أن تكون ادلادة ادلختارة ذات الصلة الطالبمدى مالءمتها أو مباراة بُت 

ة اليت غلب النظر يف ما إذا كان اختيار ادلواد اليت دحتوي على ادلعلومات واألنشطو الغرض. 

 .ؤكد الوصول إىل اذلدف أم الت

ت مأيضا استخد الوسائليف اختيار  الوسائلوفوائد  وظائفباإلضافة إىل النظر يف 

على النحو  الوسائليف اختيار  وحةطر م. األسئلة ؽلكن أن تكون ةحو طر عديد من األسئلة ادل

 :التايل

 ؟ةتحققادل التعليمبأىداف  متعّلقةذات الصلة  الوسائلىل  (أ 
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 ؟ذات الصلة الوسائل عن غَتىادر ادلعلومات، والفهارس، و امص ما ىي (ب 

 تتكون من ادلستخدمُت احملتملُت؟ اليتقابلة ادلجراء إل يتطّلب إىل فريقىل  (ج 

 ق من صحتها؟يي مت التحقالذ سوقيف ال الوسائلىل ىناك  (د 

 .أوالغلب إعادة النظر الوسائل ادلعنية ىل  (ه 

 05.اليت كانت موحدةفيها ادلقابلة ادلتاحة  لالوسائىل  (و 

 

ؽلكن أن  الوسائل التعليميةوبناء على الوصف أعاله ؽلكن أن طللص إىل أن اختيار 

 .الوسائل التعليميةول وظائف والفوائد، وكذلك بعض األسئلة حال إىليتم من خالل النظر 

 .الوسائل ستعراضوا ,الوسائلمصادقة ، و الوسائلموارد , و الوسائل مثل ختطيط

 احملمويل التعليم. 2

 احملمويل تعريف التعليمأ( 

ضلو  كانتمتناسقة  اإللكًتونية اليت التعليمىو االنتقال من أساليب  احملمويل التعليم

كما   احملمويل التعليماق واسع. ؽلكن تعريف وىي مستقلة ويتم دراستها على نط التعليم

 التعليمل ىو تطبيق واحد من عملية يوااجلم يتعلالأو  احملمويل التعليمتدرس األجهزة النقالة. 
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 التعليمىو  احملمويل . التعليمأي زمان ومكان احلديثة، حيث ؽلكن للطالب دراستها يف

التعليمية، واإلحاالت والتطبيقات  وادّ ؽلكن الوصول إىل ادل لطالبّن امن نوعها أل الفريد

 قرا األ، كلما وأينما عرب االتصاالت مثل اذلواتف احملمولة واذلواتف الذكية و التعليمبادلتعلقة 

 06اإللكًتونّية.

ستخدم تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت. الذي ي التعليمظلوذج  ىو احملمويل التعليم

غللب فوائد توافر ادلواد التعليمية اليت ؽلكن الوصول إليها يف أي  احملمويل التعليممفهوم  يف

للمستخدمُت من األدوات،  احملمويل التعليمثَتة لالىتمام. يشَت وقت والتصور من ادلواد ادل

مثل أجهزة ادلساعد الرقمي الشخصي واذلواتف النقالة، وأجهزة الكمبيوتر احملمولة وأجهزة 

 07.مالتعلّ وحية، يف التعليم و الكمبيوتر اللّ 

اليت تستخدم  التعليمىو ظلوذج  احملمويل التعليموبناء على ىذه التعريفات و 

لتعليمية غللب فوائد توافر ادلواد ا احملمويل التعليم التعليمالتكنولوجيا وادلعلومات. على مفهوم 

 .اليت ؽلكن الوصول إليها يف أي وقت ويف أي مكان

 احملمويل التعليموظائف وفوائد ب( 
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 Rif‟ati Dina Handayani, “Pengembangan Bahan Ajar Elektronik Berbasis Mobile 

Learning Pada Perkuliahan Gelombang”, Jurnal Pendidikan Fisika.  Vol.11.No.1 (Januari 2015), 

hlm. 2 
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 Henry Kurniawan, Tri Shandika Jaya, “ Desain dan Implementasi Mobile Kuliah di 

Politeknik Negeri Lampung Berbasis Teknologi Android”. Lampung: (Jurnal Ilmiah ESAI).2016 
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، وىي مبثابة راسيةالفصول الدّ ب التعليماحملمول يف أنشطة  التعليمىناك االث وظائف 

 .ستبدالالأو ا (komplement)التكملة ة( و )اختياري(، االضافطبيعة )بادلكمالت 

 (ةاالضافذائية )ادلكمالت الغ (1

لديهم احلرية يف اختيار ما إذا   الطالبة(، و ادلكمل )إضافك  احملمويل التعليمؼلدم 

ة أم ال. يف ىذه احلالة، ليس ىناك أي التزام / احملموليكنت تريد استخدام ادلواد التعليمية 

ن الطالب على الرغم من اختياري، فإ. ةاحملموليالتعليمية ضرورة للطالب للوصول إىل ادلواد 

 .الذين يستخدمونو لديهم ادلعرفة ادلضافة أو البصَتة

 التكملة (2

ادلواد الستكمال ادلواد  ( أي: تربمجkomplement)ادلكمل ك  احملمويل التعليمؼلدم 

ألن ادلربمج  احملمويل التعليمراسية الواردة. يعٍت ىنا التعليمية من الطالب يف الفصول الدّ 

 .التقليدية التعليميف متابعة أنشطة  للطالبعالجية  أو  فوالذيةتكون ادلواد 

 

 االستبدال (3
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. للطالب التعليمبعض اجلامعات يف الدول ادلتقدمة توفر بعض ظلاذج بديلة ألنشطة 

مبرونة األنشطة زلاضرة وفقا للوقت واألنشطة اليومية  ؽلكن أن تدير الطالبواذلدف ىو أن 

 لبديلة لالختيار منها:ا التعليم. ىناك االاة أنشطة للطالب

 (متاما وجها لوجو )التقليدية (أ 

 جزء من وجها لوجو، وجزئيا من خالل شبكة االنًتنت (ب 

 متاما من خالل شبكة االنًتنت (ج 

ل التفاعل بُت ادلتعلم ذلذا ادلوضوع. وبادلثل، فإن التفاعل أيضا يسه احملمويل التعليم

 من بادل ادلعلومات أو اثآراء حول سلتلف األمورؽلكن ت الطالبمع ادلعلمُت و  الطالببُت 

 08.ادلوضوعات ذات الصلة

 :وادلعلمُت الطالبمن  وجهة، علا وجهتُتمن  احملمويل التعليمفوائد 

 الطالب .1

ادلرن. وىذا ىو،  التعليمير ادلمكنة من خالل تطو  احملمويل التعليمحققت أنشطة 

الوصول إىل ادلواد التعليمية يف أي وقت وبشكل متكرر. مع ىذا الشرط،  للطالبؽلكن 

إىل ادلواد التعليمية. عندما وصلت إىل مرافق مدرب ادلتاحة  االستيعاب إنشاء للطالبؽلكن 
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سيوفر  احملمويل عليمالتليس فقط يف ادلناطق احلضرية ولكن ادلنطقة وادلناطق الريفية، وأنشطة 

 :فوائد للطالبال

موضوعات معينة ال ؽلكن شًتاك يف ادلناطق الفقَتة الو يف ادلدارس الصغَتة  مالتعلّ  (أ 

 .مها ادلدرسةأن تقدّ 

ادلنزل( لدراسة ادلواد التعليمية اليت ال  يف ادلنزل )جامعيو ادلعّلمبرنامج  مشاركة (ب 

ب و وادلهارات يف رلال احلاس األجنبّية غةاللّ  من الوالدين، مثل هاؽلكن أن تدرس

 .اثآيل

الذين عوجلوا يف ادلستشفى أو يف ادلنزل،  الطالبادلدرسة، أو برىاب ال شعور (ج 

الذين تسربوا من ادلدرسة ولكن يرغبون يف مواصلة تعليمهم، والطالب الذين 

 .ىم يف سلتلف ادلناطق

 .ى التعليمال تعتمد على ادلدرسة التقليدية للحصول عل (د 

 ادلعّلمون .2

يف أن  هامنادلعّلمون ، بعض الفوائد ادلتحصل عليها احملمويل التعليمأنشطة  بوجود .3

 :وسعهم
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دلتطلبات  اليت ىي مسؤولة عنها وفقا ادلواد التعليمية تعقيد داءألأكثر سهولة  (أ 

 ة.اتحدّ التطورات العلمية ادل

 اليت لوقت الفراغ البصَتة دحسُت تطوير أنفسهم أو إجراء البحوث من أجل (ب 

 نسبيا اكبَت   هامتتلك

كانوا يعملون يف التدريبات بعد دراسة موضوع   الطالبدحقق ما إذا كان  (ج 

 09.معُت

 احملمويل التعليمنوع وزلتوى ج( 

لى قدرة اجلهاز تشكيلة. يرتبط احملتوى علديو نوع  احملمويل التعليميف  التعليمزلتوى 

توى غَت احمللق أن ؼل لمحتوىل الذي ينبغي شغيل. تنوع ىذا النوع من ادلطورينلعرض أو ت

 .مناسبة خلصائص اجلهاز أو ادلستخدم

  نصّ ال (1

معظم األجهزة اثآن يدعم استخدام النص. تقريبا وقد دعمت مجيع اذلواتف النقالة 

ة نسبيا زلتوى ػلتوي على شرط ذاكرة صغَت  الرسالة القصَتة. يف التداول اليوم استخدام

النص القائم على تنفيذىا بسهولة أكرب. ومع ذلك، غلب أن يكون عدد زلدود من 
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لذلك ػلتاج إىل اسًتاتيجية و  التعليمالشخصيات اليت ؽلكن عرضها النظر يف تقدم زلتوى 

 .الةفعّ وال بالّدقيقة ؽلكن تسليمها التعليمخاصة حبيث زلتوى 

 ةصور ال (2

لصورة. جودة الصور اليت دحتوي على كثَت من استخدام ا تتحرك األجهزة ادلوجودة

ؽلكن عرضها قد ختتلف من نوع أحادية اللون ذات جودة عالية للون يعتمد على قدرة 

مع احملتويات األخرى مثل  التعليمعادة ما يتم واحدة استخدام الصور وزلتوى و اجلهاز. 

 النص.

 ةسمعيال (3

ليت دعمت استخدام أشرطة الفيديو، وتستخدم من األجهزة احملمولة اليوم ا كثَتا

 .وغَتىا  MP3، مجهورية مقدونيا، هااخلطوة، من رلالبعض أنواع ادللفات عادة يف بيئات 

  فيديوال (4

على الرغم من أن نوعية وحجم زلدود، كانت بعض أنواع األجهزة النقالة قادرا على 

، 3gp ،MPEG على نقالة تشملاللعب نوع الفيديو. تنسيق ملف معتمد من األجهزة ال

MP4وغَتىا ،. 

 تطبيق الربرليات (5
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 بعيد ىو الربنامج ادلثبت على اجلهاز. ؽلكن للربنامج ىل حدّ ادلثَت لالىتمام إتوى احمل

حسب احلاجة لذلك سوف تكون سهلة وبديهية لالستخدام. ىذه التطبيقات  تنّظمها

خرى مثل النص والصوت والفيديو لتكون األتويات احملقادرة على استخدام  أيضا الربرلية

 21.أكثر تفاعلية

 احملمويلم يتعلال مزاياد( 

 :بادلقارنة مع دراسة أخرى ىي احملمويلم يتعلالمزايا بعض 

 يف أي وقتو ؽلكن استخدامها يف كل مكان  (أ 

أجهزة الكمبيوتر معظم األجهزة احملمولة لديها سعر أرخص نسبيا من سعر  (ب 

 .ادلكتبية

 .حجم اجلهاز أصغر وأخف وزنا من أجهزة الكمبيوتر ادلكتبية (ج 

م تقنية يستخد احملمويلم يتعلّن الأل الطالبمن مزيد من ادلتوقع أن تشمل و 

 20.يشيع استخدامها يف احلياة اليومية

 احملمويلم يتعلالعيوب ه( 

                                                             
20

 http://mtamim.files.wordpress.com/2008/12/mlearn_tamim.pdf diakses pada tanggal 24 

april pukul 21.16 
21

 ibid. hlm2 

http://mtamim.files.wordpress.com/2008/12/mlearn_tamim.pdf
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اإللكًتوين  التعليمل متاما زلل احملمويل ال ػلم يتعلالوعلى الرغم من مزاياه، سوف 

. القيود الوسائلهاز / اجل لو القيود خاصة على جانب دراسة التعليمالتقليدي. وذلك ألن 

 :ادلفروضة على ىذه األجهزة احملمولة ىي على النحو التايل

 قدرة ادلعاجلات (أ 

 سعة الذاكرة (ب 

 شاشة العرض (ج 

 إمدادات الطاقة (د 

 I / O  جهاز (ه 

خصوصا مع ع إبطاء سيتم التغلب على البحر، كان يف الواق احملمويلم يتعلالعيوب 

 22ى ضلو متزايد متقدم.ور التكنولوجيا علتط

 

  التعليم حقيقة. 2

 التعليم فهمأ( 

                                                             
22

 ibid. hlm2 
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احلقيقي ىو  التعليم". التعليم" الذي أصبح شكل الفعل "عّلممن كلمة " التعليمجاء 

ا من النشاط البشري، وأنو ال ؽلكن تفسَتىا بشكل كامل يف التفاصيل. أمّ  جانب معقد

اج للتفاعل بُت التنمية ادلستدامة أو جتربة احلياة. جوىر نتالىو رلرد  التعليمنقطة بالنسبة ل

التفاعل ادلباشر من الطالب )توجيو  لطالبن يتعّلم ام ألىو جهد واع من ادلعلّ  التعليم

 23.بادلوارد التعليمية األخرى( من أجل دحقيق األىداف ادلرجوة

على أهنا رلموعة من التدابَت الرامية إىل دعم عملية  التعليم يعرفلويكيل  وفقا

األحداث اخلارجية اليت تساىم يف  عن لدى الطالب، مع األخذ بعُت االعتبار التعليم

عّرف الذايت.  بالطالسلسلة من األحداث اليت وقعت سلسلة من األحداث الداخلية يف 

  24الطالب. أن يتعّلم األنشطة اليت هتدف إىلك التعليمدميايت وموجيونو على أّن 

األكثر أعلية ىو   التعليم. يف التعليمىو عملية خلق بيئة تعليمية متكن عملية  التعليم

لتفاعل مع البيئة اليت تنتج تغَتات كيف يتعلم الطالب فيها النشاط الذىٍت من الطالب يف ا

                                                             
23

 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: DIVA 

Press, 2016), hlm. 143 
24

 Ihsana El Khuluqo,Op.cit, hlm 51 
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والبيئة، وكيف يتم إنشاء بيئة مع  التعليمسلوكية باستمرار. أحد اجلوانب احلامسة من عملية 

 25.الطالبالعناصر اليت ؽلكن أن تغَت سلوك 

ىو تغَت السلوك اجلديدة ككل، نتيجة خلربة الفرد  التعليمن سلرجات عالمة واحدة م

 .اخلاصة يف التفاعل مع البيئة

عناصر احملتشدة البشرية وادلادية وادلرافق وادلعدات،  على ىو مزيج يتضمن التعليم

يتعّلم ىو جهد واع من ادلعلم ل التعليم 26.التعليمواإلجراءات اليت تتفاعل لتحقيق أىداف 

 دحقيق التفاعل ادلباشر من الطالب بادلوارد التعليمية األخرى( من أجل)توجيو  لطالبا

 27ة.ادلتوقع األىداف

اليت يف حُت أن مفهوم اإلسالم ىناك نوعان من ادلصطلحات ادلستخدمة يف القرآن 

عادلة الذي تلقى رسالتُت  من كلمة علم تعّلم ، يأيتدرسو  تعّلم ، وعلاالتعليم توجو إىل

 لتصبح التشديد يرمز الفعل الموما شاهبها من الرسائل مع حرف  افية )الحقة(، وعلا تإض

 احلروفأيضا كلمة العلم )العلم(. إضافة  تعّلم. عّلم يعٍت أن تعرف، من كلمة علم شكل

                                                             
25

 Reza Pahlevi Multimedia Pembelajaran Interaktif (On-Line) tersedia di http:/ 

www.smkn1bjs.sch.id/multimedia/item/1-multimedia-pembelajaran-interaktif.html diakses pada 

tanggal 19 Maret 2018 pukul 11.34 WIB 
26

 Oemar Malik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005 ). Hlm. 

57 
27

 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif (Jakarta: Kencana 

Premada Media Group, 2010), hlm. 17 

http://www.smkn1bjs.sch.id/multimedia/item/1-multimedia-pembelajaran-interaktif.html%20diakses%20pada%20tanggal%2019
http://www.smkn1bjs.sch.id/multimedia/item/1-multimedia-pembelajaran-interaktif.html%20diakses%20pada%20tanggal%2019
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وىكذا، . ال العلم نتيجة للتعليمقبفتعّلك يعٍت حرفيا "االعربية لتغيَت معٌت الكلمة.  الّلغةب

 .التعليمؽلكن تعريفها بأهنا اكتساب نتيجة  تعّلم باعتباره ترمجة التعليم

ىو التفاعل ذىابا وإيابا بُت  التعليمؽلكن أن طللص إىل أن  التعليماستنادا إىل فهم 

ن والطالب. يف مثل ىذه التفاعالت، يف رلال منهما، وعلا ادلعلمو  الطرفُت حباجة كلّ 

 .ىدف زلدد سلفا االتصاالت )نقل( كثافة من توجيهها ضلو

 التعليمخصائص .3

 :ىي التعليمالك االث خصائص الواردة يف نظام عل عمر يصف

اليت ىي عناصر نظام التعليم، يب الطاقة وادلواد، واإلجراءات، ترت اخلطة، ىي .1

 .يف خطة معينة

. كل عنصر هاتناغم كلّ ادل التعليمعناصر من نظام ال بُتالًتابط بُت التبعية،  .2

 .ولكل ادلساعلة يف نظام التعليم ضروري،

نظم التعليم لديها بعض األىداف ادلراد دحقيقها. ىذه اخلصائص , ىدافاأل .3

ىي أساس الفرق بُت النظام الطبيعي. ويتكون النظام من البشر والنظام 

الطبيعي. أنظمة من صنع اإلنسان مثل أنظمة النقل وأنظمة االتصاالت،  

بيعي مثل: البيئة واحليوانات ادلنظومات احلية، كل شيء لو ىدف. النظام الط
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لديها عناصر من معظم االعتماد ادلتبادل، الذي أعد وفقا خلطة زلددة 

ولكن مل يكن لديك ىدف زلدد. نظام الوجهة يتطلب عملية تصميم 

 .حبيث يتعلم الطالب التعليمالنظام. والغرض الرئيسي من نظام 

 :صيل على النحو التايل، مبزيد من التفالتعليمخصائص مثّ 

 .وجو اخلصو  على تطويرال وجود اذلدف، وىو يشكل الطالب يف .1

ىناك آلية، واخلطوات واألساليب وغلري التخطيط لتقنيات من شأهنا دحقيق  .2

 .األىداف احملددة

 .الًتكيز على ادلواد واضح ومركزة وسلططة جيدا .3

 .التعليمشطة ىي شرط ضروري الستمرارية أن الطالبأنشطة  .4

 .اإلجراءات ادلريب بعناية ودقة .5

 .نسبة يف كلّ  الطالبىناك أظلاط يتم االلتزام بقواعد للمعلمُت و  .6

 .التعليماحلد من الوقت لتحقيق أىداف  .7

 .تقييم كل من عملية التقييم وتقييم ادلنتج .8
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أن يكون  ىي التعليمتفسَت أعاله ؽلكن أن طللص إىل أن خصائص الاستنادا إىل 

يف  الطالب، وىناك أساليب والتقنيات، وادلواد الواضحة ونشاط اىدف ادلراد دحقيقهأىناك 

 .التعليم

 التعليممكونات  .4

 :ما يليك،  التعليمعديد من مكونات ىناك 

 التعليم أىداف (أ 

بعد احلصول على  الطالباألساس القدرات ادلتوقعة من  ىي التعليم أىداف

ىو اذلدف ادلراد  التعليممن  األىدافعبارة أخرى، فإن . وبالتعليمجتربة 

 .التعليمدحقيقو من تنفيذ 

 ادلواد التعليمية (ب 

ادلواد التعليمية ىي وسيلة لتحقيق اذلدف من الدروس ادلستفادة من 

. ألن دحديد ادلواد التعليمية ينبغي أن تقوم على األىداف ادلراد الطالب

 .دحقيقها

 التعليمأنشطة  (ج 
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مشاركُت يف التفاعل مع ادلواد , ادلعلمون والطالب األنشطة التعليمية يف

أكثر نشاطا بدال  الطالبالتعليمية باعتبارىا وسيلة، يف التفاعل الذي ىو 

 ادلعلمُت.من 

 طريقةال (د 

، التعليمالطريقة ىي طريقة تستخدم لتحقيق األىداف احملددة. يف أنشطة 

اليت ختتلف وفقا لألىداف مع استخدام  دلعلمُتساليب ادلطلوبة من ااألو 

 .ادلراد دحقيقها

  الوسائل (ه 

. حيث التعليمأي شيء ؽلكن أن تستخدم من أجل دحقيق أىداف  الوسائل

 الطالبحبيث  التعليمادلالئمة ىي خطوة جيدة يف عملية  الوسائلاختيار 

 .يشعرون بادللل وغَت مهتم من ادلواد ادلقدمة

 التعليممصادر  (و 

ي شيء ؽلكن أن تستخدم كمكان حيث توجد ادلواد ىم يتعلالادر مص

 .اجملتمع والثقافة تأيت منم يتعلالمصادر التعليمية. ووفقا لناسوتيون أن 

 تقييمال (ز 
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التقييم ىو إجراء أو عملية لتحديد القيمة يف عمل أو و براون  لوايندووفقا 

 28.عملية لتحديد قيمة إجراء أو عملية

ارتباطا  ا ذلابعضبعضها  بُت عناصرج أن تعرض البناء على ما سبق ؽلكن االستنتا 

 .وايقا

 المفردات العربية استيعاب .ب

 استيعابكبَت، النظرية. قاموس االندونيسي الىو الفعل الرئيسي أو فهم  استيعاب

أو  ستيعابالاإجراءات الطرق، و ، و العملّية يعٍت pe-anوتضيف بكلمة  kuasaكلمة يأيت من  

ىو فهم النظرية وتكون قادرة على  استيعاب إذن 29ىم الستخدام )ادلعرفة والذكاء(.تفا

 .تطبيق النظرية

 فهم ادلفردات العربية .1

ىي رلموعة من   vocabularyاإلصلليزية  الّلغةالعربية، يف ادلفردات  أو ادلفردات

عروفة من قبل شخص أو كيان آخر الذي ىو جزء من لغة ادل كلمةالكنوز الكلمات أو  

 .معينة

                                                             
28

 Ihsana El Khuluqo,Op.cit, hlm.56-62 
29

 Tim Penyusun, Kamus Besar Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). hlm. 604 
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اليت غلب أن يلم هبا  الّلغةادلفردات ىي عنصر واحد من ووفقا ألمحد فؤاد أفندي، 

 31ها.ادلهارات اللغوية للتواصل معتعلم لغة أجنبية من أجل اكتساب م

. دور ادلفردات يف الّلغةادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تشكل لقرن، ووفقا 

 الّلغةفهم مهارات  فليت أن القدرة على قال ، كماةضروري مهارات لغة أربعة استيعاب

 30.تعتمد اعتمادا كبَتا على التمكن من ادلفردات اليت متلكها ةاألربع

وكذلك ، الّلغة ستيعابادلفردات ىي واحدة من أىم اجلوانب الإلمام أسراري, ووفقا 

يعتمد على التمكن من  اكثَت على نص ادلكتوبة أو ادلنطوقة بلغة العربية   فهمالالعربية.  ّلغةال

ادلفردات. ادلفردات أكثر شخص للرقابة، القراءة والفهم متيل إىل أن تكون أكثر سهولة، 

فضال عن بالغة أكثر دقة. لذلك، غلب أن تضعها كل شخص يريد أن يتقن، عالوة على 

 32.ة )العربية(ذلك، لغة أجنبي

دد رلموعة من كل الكلمات اليت يفهمها الناس، ومن ىناك الذي ػلادلفردات 

ء ادلرجح أن تستخدم لبناء مجلة جديدة. يعترب مفردات غنية من شخص عموما تصوير الذكا

                                                             
30

Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat 2012),  h. 

126. 
31

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (UIN-Maliki Press,2011), 

h. 61 
32

 Imam Asrori, Strategi Belajar Bahasa Arab Teori dan Praktek, (Malang: Misykat,2011), 

h. 83-84. 
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، ستيعابأو مستوى التعليم. ادلفردات ىي واحدة من العناصر الثالاة ىي لغة مهمة جدا ال

ادلكتوبة، وتعد واحدة من األدوات الالزمة  الّلغةادلنطوقة و  الّلغةويستخدم ىذا ادلصطلح يف 

 .العربية الّلغةلتطوير قدرة الشخص على التحدث ب

ال ؽلكن ال، غلب أن تكون  الّلغة وىكذا، ؽلكن القول أن دحداا وكتابة وإجادة

الشخص  من معتمدة من قبل ادلعرفة ومفردات غنية ومنتجة، والفعلية. يعترب إضافة ادلفردات

اليت يتقن  الّلغةأو تطوير قدرة ادلرء يف  الّلغةمن تعلم  كان  عموما جزءا بالغ األعلية، سواء

 .بالفعل

 أنواع ادلفردات .2

: إىل االاة أنواع، وىي اليت تنقسمشرح ادلفردات ويالغاليُت  أوضح الشيخ مصطفى

 .حرف فعل، وو ، إسم

اإلسم ىو الكلمة اليت تبُت معٌت يف حد ذاتو وليس مصحوبا بشعور من  ( أ

 وسادة ، على سبيل ادلثال:كلمة الكائنىو   إسماألوقات. وبعبارة أخرى، 

 :مثل  اإلسم عالمة توقع

 جاين ادلعلوماتيقدم  .1

 لف الماأل يقبل .2
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 التنوين يقبل .3

 اجلرّ  حرف يقبل .4

 مع فهم العصر، مثل: جاء زلمدعٌت يف حد ذاتو كلمة تشَت م  ىو فعلال ( ب

 الفعل منها: عالماتو 

 "د"ق يقبل .1

 "س" يقبل .2

 "سوف" يقبل .3

 "السكينة"تاء الّتنيث  يقبل .4

 الفاعل". ضمَت" يقبل .5

  نون التوكيد"" يقبل .6

 ادلضارع فعلإلظهار األحداث يف ادلاضي،  اضيادل فعل ىياالاة،  الفعلأنواع 

 .يشَت إىل أحداث مستقبلية األمرلإلشارة إىل وقوع مستمرة وشيكة، و 

 ت لديهاعٌت عندما يقًتن بعبارة أخرى وليسادلىي الكلمة اليت تبُت  احلروفج( 

 33.الفعل إسم مثل عالمة

                                                             
33

 attachment.pdf . (5 Desember 2018) 
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 الفعلو  ،سماإل يف شكل ىي أنواع 3تنقسم إىل  ادلفردات تنادا إىل التعرض أعالهاس

 .واحلروف

 ادلفردات تعليم مؤشرات (2

 تعليم, حيث  ادلفردات تعليمبغة ال ؽلكن فصلها عن طريق ما يسمى لّ الم تعلّ 

 َتكثن أن ىناك  نفسها. على الرغم م الّلغةم يىو عنصر واحد أمر حيوي يف تعل ادلفردات

توافق ت، ولكنها مجيعا ال يزال من تعليمها الغرضو  غةلّ من وجهات نظر سلتلفة حول معٌت ال

تعليم بليس فقط  ادلفردات مييلعب دورا ىاما لنجاح الكفاءة. تعل ادلفردات ميعلى أن تعل

 إذا وصلت بعض ادلؤشرات احلالية. ادلفردات استيعابادلفردات مث سأل الطالب على 

 :ىيىذه ادلؤشرات 

 .جيدا ادلفرداتأشكال الطالب قادرين على ترمجة  .1

 .نطق والكتابة مرة أخرى بشكل صحيحالطالب قادرين على ال .2

طالب قادرين على استخدامها يف عدد من )اجلمل( بشكل صحيح، ال .3

 34.يف الكالم أو يف الكتابة كان  سواء

                                                             
34

 Mustopa, Op.cit. hlm.60 
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أنو  ىي ادلفردات خاّصة يف العربية الّلغة علمّ دل هاالحظغي ماليت ينب احلالة ادلهّمةومن 

 .لطالهبم ةناسبادل ادلفردات أن يعد غلب

 

 ادلفردات اختيار مبادئ (3

أو ادلبادئ التوجيهية الختيار الكلمات أو ادلفردات ؽلكن  ووفقا دلصطفى األسس

 35:وصفها على النحو التايل

ي أن يكون خيارا. عالية وغالبا ما كان ينبغالاستخدام الكلمات تردد  ىو ًتدد،( ال0

الكلمات  من تستخدم على نطاق واسعاليت ادلفردات  (. الغضب، وضع2

يف الدول العربية وكذلك يف بلدان غَت عربية أو يف بلد حيث يتم كان سواء  

 أو ادلفردات الكلماتالتوفر, يركز (. 3استخدام كلمة معينة أكثر شيوعا، 

 (4ي. الوسائلواالستخدام يف رلموعة متنوعة من اخلطاب  التعليم يف السهلة

، مثل استخدام  يف السماعة مألوفة وكفايةاليت وضعت عبارة معروفة ، األلفة

(. 5كلمة مشس أكثر شيوعا من كلمة ضيحى على الرغم كالعلا نفس ادلعٌت. 

حىت تكون واسعة تغطية، وىي القدرة والسلطة لتغطية معان متعددة كلمة، 

                                                             
35

 Ibid, hal. 69. 
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(. 6كلمة منزل. من   شاملة أوسع النطاق. على سبيل ادلثال، كلمة بيت

وضع أي الكلمات ذلا معٌت كبَت لتجنب الكلمات الشائعة أن  , تعٍتعليةاأل

الكلمات العربية  تركيز (. العروبة، وىي7العديد ادلهجورة أو أقل تعد تستخدم. 

رى. على سبيل ادلثال كلمة التلفاز، كالم لالستيعاب يف تعريب لغات أخالمن 

ادلذياع، على التوايل اذلاتف غلب أن يكون يف االنتخابات األولوية كلمة 

 لفون، التلفزيون.الراديو، التي

 ادلفردات األمور اذلامة يف تدريس( 4

 :اليت كتبها أفندي ادلفردات األمور اذلامة يف تدريس

 .ال تقف وحدىا ادلفردات ( أ

 يتم تدريسها باعتبارىا تقف وحدىا ولكنها ذات صلة بدال من ذلك إىلال  ادلفردات

 واحملاداة. ,شاءواإلستماع, واإلن ،ادلطالعة تدريس

  ب( دحديد ادلعٌت

األجنبية.  الّلغةكون ذلا عدة معان. ىذا ىو صعوباتو اخلاصة لتعلم الكلمة ؽلكن أن ت

تعليم فقط معٌت وفقا لسياق احلال، لمعلمُت لصدد، بالنسبة للمبتدئُت، ينبغي لويف ىذا ا
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حىت ال يصرف واالحتفاظ هبا الطالب. دلتقدمة، ؽلكن وضع تفسَتات وىذا يعٍت، من 

 .خالل ادلثال يف اجلمل، حىت يتمكن الطالب لديهم معرفة واسعة حول معٌت الكلمة

 ادلفردات يف السياقج( 

معرفة احلكم. غلب  ل صحيح من دونمن ادلفردات اليت ال ؽلكن فهمها بشك كثَتا

ن يدرس ادلفردات من ىذا النوع يف السياق حىت ال تعطل فهم الطالب. على سبيل ادلثال، أ

 يف السياق حىّت اليوسوس فهم الطالب.غلب ان يدرس الرسالة 

 الًتمجة يف تعليم ادلفرداتد( 

نو األم ىي الطريقة األكثر مالءمة، ولك الّلغةتعليم معٌت الكلمات لًتمجتها إىل 

ػلتوي على عدد قليل من العيوب، من بُت أمور أخرى، ؽلكن أن تقلل من العفوية من 

الطالب عند استخدامها يف التعبَت، وضعف التصاق السلطة يف ذاكرة الطالب، وليس كل 

يف لغتهم األم. ولذلك أوصت الًتمجة كمالذ  مستوى ادلفردات يف لغة أجنبية على حق

 العربية التقليدية، وتستخدم الّلغةأو صعبة عرضها. يف دروس  أخَت، باستثناء كلمة رلردة

نظم اليت  لكلمة. ىنا مثال استشهد منزيز الذاكرة لدى الطالب من معٌت التع ادلذىب

 (.0997) يف معهد لربويو تستخدمها

 أذن كو فيغ سن أونتو   رأس سَته رقيبة كولو
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 شفة ال مي جبهة باطوء  أنف إيروع فم توتوء

 لثة كرسي جفن تالفوكة ليس حلق كوروكنحاجب أ

 مستوى الصعوبةه( 

العربية للطالب اإلندونيسيُت ؽلكن تقسيمها إىل االاة. نظرة  الّلغةعلم بأن مفردات ن

 .عامة على مستوى الصعوبة

تشابو مع الكلمات ىف اإلندونيسية، السهلة، ألن ىناك أوجو الكلمات ال .1

 .رمحة، كرسي، كتاب، علماء :مثل

اإلندونيسية،  الّلغةب التشابو الكلمات اليت ليست صعبة على الرغم من عدم .2

 .مدينة، سوق، ذىب  :مثل

، مثل: استيق، استوىل، نطقهاو  ا، إما بسبب شكلهةالكلمات الصعب .3

 .تدىور

 

 أىداف تعليم ادلفردات .5
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 36:العربية ىي على النحو التايل الّلغة م مفرداتيمن تعل ةالعامّ األىداف 

من خالل مواد  كان  مفردات جديدة على الطالب أو الطالب، سواء تعّرف (أ 

 فهم ادلسموع". وأالقراءة 

طق بشكل صحيح ألن الن ادلفردات ن يقرأألب الالطأو تدريب التالميذ  (ب 

 .دى إىل براعة الكالم والقراءة بشكل صحيح على أي حالاجليد واليمُت يؤ 

وعند  بالنفس( فهم معٌت ادلفردات، سواء داللة أو ادلعجمي )الوقوف (ج 

 .استخدامها يف سياق مجلة معينة )معٌت تلميحي( والنحوية

كتابة ال( و الكالمقادرة على تقدير ومتكينو يف التعبَت الشفهي ) ادلفردات (د 

 ة.( وفقا لسياقها الصحيحإنشاء)

  

 ادلفردات ووظائفمعٌت  (6

 كلمةالن ذلا معٌت. معٌت ادلفردات ككلمة أو كنوز معجمية لديهت وظائفة إذا كا

داليل ىو ادلعٌت الوارد يف القاموس، العٌت ادل 37التلميحي.داليل و الٍت ؽلكن تقسيمها إىل ادلع

                                                             
36

 Muhamad Ali Al-Khuli, „‟Strategi Pembelajarab Bahasa Arab‟‟, (Yogyakarta: Basan, 

2010), hlm. 87 
37

 Mustofa, “ Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang:Press, 2011), hlm. 

63. 
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ادلعٌت احلقيقي ىو معٌت إضايف  38ادلعٌت احلقيقي وادلعٌت اجملازي.ىناك نوعان داليل وىذا ىو 

 39".توي على ظالل أو انطباع خا  أو نتيجة للتجربة استخدام لغةتلميحي الذي ػل

 منها:ؽلكن تقسيمها إىل قسمُت،  ادلفردات ,من حيث الوظيفة، وفقا دلصطفى 

كلمة بيت، مثل  ذلا معٌت يف القاموس  ادلفردات اليت أنعجمّية ىي دلا ادلفردات( 0

 ,وظائف زلددة، على سبيل ادلثاللىي ادلفردات ادلناسبة وظيفّية لا ادلفردات(. 2قمر، قلم 

 41ا".ذل ة، وغَتىا شلاالاجلّر, أمساء اإلشارة, أمساء ادلوصول, الضمَت حروف

 ادلفردات تعليمالتعليم و  طرق( 7

 :أفندي عند ادلفرداتمن  التعليمالتعليم و  طرق

صول على الطالب يف التحديد واحل تعليمأو جتربة  ادلفردات يمتعلطرق  ادلراحل وأّما  

 :على النحو التايل تصف ادلفردات معٌت

  كلماتالاالستماع إىل  ( أ

اليت يقوذلا  ىذه ىي ادلرحلة األوىل. توفَت الفر  للطالب لالستماع إىل كلمات

ر الصوت للكلمة من قائمة بذاهتا وكذلك يف اجلملة. إذا كان يتقن عناص كان  ، سواءادلعلم

                                                             
38

 Ibid, hlm. 66. 
39

 Ahmad Fuad Efendi,Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang:Miskayat, 2012), 

hlm.127 
40

 Mustofa, Op.Cit, hlm. 67 



47 

 

إليها بشكل صحيح.  ونعو االاة من التكرار، والطالب ويستمالطالب، مث يف اانُت أ

يف أخطاء أو عدم  النتيجة ّن اخلطأ يف ىذا األستماع يعطيمهمة جدا أل اإلستماع ةحلومر 

 .دقة يف النطق والكتابة

 

  نطق الكلمةب( 

نطق الكلمة مّث . ةعو سمادلكلمة ال ادلرحلة التالية ىي إعطاء الطالب الفرصة لنطق

دقة النطق أو ل جبدية ادلعلمنظر ذكر فًتة أطول من الزمن. غلب أن يمساعدة الطالب على ت

دى إىل أخطاء يف الكتابة. الكلمات الطالب بسبب أخطاء يف النطق تؤ كلمة من النطق 

الحًتس ألن ىل اإتاج فطري، ودحي، و ، تقعصر، مثل عربية اليت أصبحت عبارة إندونيسيةال

 .يف كثَت من األحيانتدخل ىذا ىي 

 لكلمةاحلصول على معٌت اج( 

كلمة إىل الطالب قدر اإلمكان لتجنب الًتمجة، ما مل يكن ىناك أي الىنا معٌت 

إذا كان ادلعلم يف كل مرة دائما وسيلة أخرى. يتم وضع ىذه االقًتاحات إىل األمام، ألنو 

اليت جتري دراستها، يف  الّلغةن يكون ىناك اتصال مباشر باألم للطالب، ل الّلغةم يستخد

عديد من التقنيات اليت طالب. ىناك كلمة سوف تنسى بسرعة من قبل الالحُت أن معٌت 
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ؽلكن استخدامها من ادلعلمُت لتجنب ترمجة وشرح معٌت كلمة واحدة، مثل بإعطاء السياق، 

 .رة والتقنياتصو البسيط، واستخدام الكائن األصلي أو التعريف ال

  قراءة الكلماتد( 

كتب ادلعلم على وفهم معٌت الكلمات اجلديدة،   والنطقع الطالب، بعد أن مسو 

رّة عديدة ػلتاج للطالب الفرصة لقراءهتا بصوت عال. ىنا، دل ذلك أعطي السبورة. بعد

يتم  ق دقة القراءة للطالب، وذلك لتجنب أخطاء النطق. ىذا اخلطأ إذا مليدحقادلعلم إىل 

 .تصحيحها ؼلشى لضمها اىل وقت طويل

  كتابة الكلمة .1

مدروسة  ا، إذا طلب الطالب كلمات جديدةجدّ  ردات مفيداادلف استيعابوسيكون 

على على معٌت الكلمات ال تزال ماالة يف أذىان الطالب. يكتب الطالب يف كل منهم 

كتب ىذه الكلمات على ت علم على السبورة. يف ىذه احلالةعن طريق نسخ ما ادل الكراسة

ماضي  فعل كلها،  مجعمّث  اسم مفرد ، غلب على ادلعلم أن تعتاد على كتابة كلّ السبورة

 الفعل. اجلمع والتغيَت وىذا ينطبق بالطبع إذا كان قد حان الدروس إلدخالومضارعها. 

 ةجعل اجلمل .2
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يف اجلملة استخدام كلمات جديدة  ىي نشاط تعليم ادلفرداتادلرحلة األخَتة من 

طلب من الطالب يف اجلملة مث ي ادلعلم يعطي ادلثال كتابة.  و كانت شفوية  ، سواءفيدةادل

ساعد ترسيخ فهم الطالب دلعٌت الكلمة. بطبيعة االلتدريب مثل ىذا ي .جلعل عقوبة شلاالة

احلال، ال ينبغي إدخال مجيع كلمات جديدة مع مجيع اإلجراءات أو اخلطوات مقدما. 

، ةضا أخذ عامل الوقت يف االعتبار. لذلك من الضروري اختيار الكلمات الصعبوينبغي أي

 .أو الكلمات اليت يتم فهمها إال ادلعٌت الكامل عندما ترتبط بالسياق

 :ؽلكن أن يتم بطريقتُت ادلفردات تعليمتقنيات 

 .من خالل ادلمارسة السياقية اإلدراك (1

 40.التدريبعملية لذ من خالل عدم السياقية يتنفال (2

 .احلوارو  اإلستجواب من خالل ادلعلم ػلّقق أن ؽلكن اقيىذا التمرين السي  

 حسب اإلستجواب ( أ

ام بو يف ، أو القيالطالبمع  الطالب، و الطالب و بُت ادلعلم ادلسارىذا وقدم 

 .الفردي واجلماعي

 حسب احلوار ( ب
                                                             

41
 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta:Rajawali Pers, 

2014), hlm.104 



51 

 

 "اجملاملة" من خالل وصف احلياة اليومية، مثل تلك ادلتعلقة ب سار، أدركىذا ادل

 غَتىا.الضيوف و  عن استقبال

 العربية الّلغةادلواد التعليمية يف  (8

 موضوع لتكون مدفوعة لتحفيز، دليل وتطوير ادلواد التعليمية يف الّلغة العربية ىي

 التقبلّيةوبناء القدرات وتعزيز موقف إغلايب جتاه العربية على حد سواء تقبال ومنتجة. القدرة 

  الّلغةىي القدرة على فهم كالم اثآخرين والفهم. القدرة اإلنتاجية ىي القدرة على استخدام 

 الّلغة العربية واختاذ موقف اغلايب جتاه الّلغةتصال، إما شفويا أو كتابيا. مهارات الكأداة ا

العربية ىي مهمة جدا يف ادلساعدة على فهم مصادر اإلسالم، وعلا القرآن واحلديث، 

 .للطالبالعربية حول اإلسالم  الّلغةوكذلك الكتب ب

ينبغي أن يكون قادرا على فهم معايَت الكفاءة  ادلتوّسطة ادلدرسة يف مستوى الطالب

 ,، والقراءةوالكالم، وىي االستماع، ةادلهارات اللغوية األربع تشمل علىاللغوية، اليت 

ادلفردات ذلا  أنّ  ادلهمة لدراستها باإلضافة إىل أربع مهارات أساسية للغة العربية. والكتابة

 ادلتوّسطة ادلدرسة مستوى يف العربية الّلغةنطاق ادلوضوع يف و . التعليمأيضا دورا ىاما يف 

أو احلوار البسيط. يف الفصل  ضالتعر  شكليف مواضيع يف شكل شفوي وكتايب  تشمل على
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احلديث عن احلياة تناقش الثانويّة الصف الثامن راسي األول على مستوى ادلدرسة الدّ 

 .وشهر رمضان ,، كتاب اهللاليومية، بيئة ادلدرسة

وكانت مؤشرات التعليم على مستوى ادلدارس الثانوية يف النصف األول قادرة على  

، حفظ معٌت ادلفردات، ةسو در ادلادلوضوعات ذات الصلة  عنالتعرف على زلتويات اخلطاب 

ادلوضوعات ذات الصلة.  من ادلفردات ونطق ادلفردات فضال عن أن تكون قادرة على تفسَت

كتاب اهلل وشهر و بيئة ادلدرسية، بادلوضوع من احلياة اليومية، و  ذات الصلة ةسو در ادلادلفردات 

 .أفضلالّلغة  جودةردات، فادلتعلم مزيدا من ادلف تلكهاؽل رمضان. حيث

 

 الّسابقةالبحوث  .ج

دحت عنوان "تطوير  (2103رمحي فورباساري ) أجراه جوليا الذي بحثال .1

لطالب  ة أبعادياالا موادّ  الرياضيات يف ّيةميلتعلا الوسائلكأندرويد   تطبيق

، وأشارت نتائج الدراسة إىل أن نتائج العاشر" الصفادلدارس الثانوية من 

رباء خل 89.285، الوسائلرباء خل :96.43اجلدوى يتم احلصول على ر اختبا

يف  ّيةميتعلالتطبيق ادلتطّور صاحل لالستخدام كوسيلة لذلك، و . :80.52ادلواد، 

 .ادلواد االاية األبعاد
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احملمويل  التعليم وسائل دحت عنوان "تطوير احلق رمحة موالناأجراه  الذي بحثال .2

إلعداد  ووظيفتهااخللية  مباّدة ىيكل بيولوجيا لتعليماأندرويد يف  على أساس

ثانوية"، وذكرت نتائج الدرسة ادل للصف احلادي عشر من احليوانات شبكةمركز 

رباء خل :93.33ى اليت مت احلصول عليها الدراسة أن نتائج اختبار اجلدو 

التطبيق  أنّ . لذلك، :87.13للخرباء يف ادلوضوع،  89.285، الوسائل

إلعداد  ووظيفتهااخللية  ماّدة ىيكلم يف يلتعلر صاحل لالستخدام كوسيلة اادلتطوّ 

 احليوانات. شبكةمركز 

 الوسائلدراسة بعنوان "تطوير اليف  ريسيت يكتياستويت أجراه الذي بحثال .3

األداء  عن الطالبذوبان البحريّة لتعزيز  ادلواد يفأندرويد  أساسعلى  ّيةالتعليم

إىل تقييم اخلرباء من ادلواد اليت مت احلصول عليها على درجة  األكادؽلي"، استنادا

 ىي الوسائلخرباء بناء على تقييم  ميلتعلا وسائلجوانب ، وكانت 89.60

تعد شلكنة ادلتطّورة  التعليمّية الوسائللذلك ؽلكننا أن نستنتج أن و . 85.67

 .ستخدامالل

 البحثهيكل  .د
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بشكل جيد ويوفر نظرة ااقبة  ة موجوثاحي البوعمن إطار حبيث  راسة ال بدّ دّ اليف 

 ُت.ث على القارئيق البحيف تدف

يف العملية التعليمية أمر ضروري بالتأكيد للمساعدة يف جعل األمر  الوسائل التعليمية

الوسائل . الطالبأكثر سهولة لنقل ادلعلومات حبيث ادلعلومات تقبل بسهولة أكرب من 

، واألدوات العملية والكتب ادلدرسية، السبورةيقتصر على رلرد ادلستخدمة اليوم ال  التعليمية

ولكن مت تطويرىا باستخدام الوسائل ال أسهل دلواكبة التكنولوجيا اليت تنمو على ضلو متزايد. 

 التعليم احملمويل.على أساس  الوسائل التعليميةىو واحد منهم 

ون وسيلة فعالة. من خالل ليك ادلعّلممن قد مّت تطويره لتعلم والكمبيوتر كوسيلة ا

االستفادة من الكمبيوتر ؽلكن عرض ادلوضوع يف شكل النص والصور والصوت والصور 

 ّية.التعليمعلى فهم أفضل للمواد  لطالبالم، واليت ؽلكن أن تعطي منشطة لادلتحركة / األف

 تعليمية، ولكن ال ؽلكنالذين يتقنون ادلواد ال ادلعّلمُتعديد من ومع ذلك، وجدت 

احلاجة إىل برنامج أو شكل من و اإللكًتونية.  الوسائلمن ادلواد التعليمية يف  اكثَت أن ػلقق  

 مع الربنامج مبساعدة احلاسوب ىي سهلة االستخدام، ويستخدم كوسيلة الوسائلأشكال 

، ادلواد التعليمية اليت ستقدم يف شكل النص الطالبادلعلمُت و  فعالة للتعليم اإللكًتوين من

 .والصوت والصور ادلتحركة / األفالم والصور



54 

 

ؽلكن إجراء من بشكل مستقل  التعليمعلى  الطالباليت تؤدي  التعليمية الوسائل

تضمن ، ويالوسائللديو ميزة جلعل  احملمويل التعليم. برنامج احملمويل التعليمخالل برنامج 

والعروض، وغَتىا  النصو  والرسومات وأنشطة تفاعلية، ومسابقات، والرسوم ادلتحركة،على 

 .صبح أكثر إاارة لالىتمام ومتنوعةتالتعليمية  الوسائلادلتعددة جلعل  الوسائلمن 

اختبار التقييم ب، مث القيام احملمويل التعليم أساس على الوسائل استخدامب التعليمبعد 

يو التقييم أيضا ؽلكن أن ينظر إل طالب. وبناء على نتائج اختبارلل التعليملقياس سلرجات 

احملمويل  التعليم أساس على الوسائل التعليمية على مستوى سهولة وجاذبية ادلنتج القائمة عن

 .ةيف مواد ادلفردات العربي

ىي كما  الباحثة الذي تقوم بوتطوير ادلواد التعليمية  يف وأّما ىيكل البحث أو الفكر

 :يلي

 

 

 

 

 

 ادلوجودة: ادلشاكل
 .ادلطبوعة كتبال ىي اثآن حىتخدمة الوسائل ادلست .1
 تفاعلية أقل ادلستخدمة غةاللّ أّن   منها ،الوسائل خصائص جتاىل ادلطبوعة ىذه الوسائل .2

 بوضوح توصف ال ميالتعل وأىداف وتدرغلية، منهجية أقل ادلعروضة وادلادة تواصلية،و 
 يوجد ال ادلعلم، دور بعض زللّ  دحل أن ؽلكن اليت ّيةميالتعل الوسائل تصبح ملو  د،زلدّ و 

 .مراحل يف ميالتعل تقييم
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 اليت صور وكذلك وادلراجع، ادلصادر مجع
 .العربية ادلفردات ةمباد  تتعّلق

 ،وسائلالو  ادلواد، ادلنتج على تصميم وتشمل
 .العربية ادلفردات من ادلواد. و غةواللّ 

 ادلواد، يف خربيرين من تصميمال قيدحق
 الّلغة يف وخربيرين ،الوسائل يف خربيرين

. اخلرباء فريق قيدحقبناء على  التصميم إجراء تصحيح
 ة.نزلس ادلنتج تصميم من القصور أوجوو 
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 هيكل البحث 1.2الشكل 

 ادلنتج تصحيح

 يف كبَتةال موعةاجملو  صغَتةال موعةاجمل ادلنتج من اختبار
 على أساس التعليم احملمويل. العربية الّلغة ميتعل
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 الثالث الباب

 مناهج البحث

 

 لبحثا فاهدأ .أ

على  ّية لّلغة العربّيةتعليمال الوسائلكيفية تطوير   معرفةإىل  هذا البحثهدف ي

الوسائل التعليمّية لّلغة مدى  معرفةادلفردات و  التعليم احملمويل لًتقية استيعاب أساس

 .العربّية تعليم الّلغةدعم العربّية على أساس التعليم احملمويل يف 

 

 البحث زمان و موقع .ب

  ع البحثقمو  .1

 .بندر المبونج 7زلمدية ادلتوّسطة  مدرسة البحث والتطوير يف إجراء ويتم

 البحث زمان .2

يف  يّة تعينتنفيذالرللة إنتهاء ادلإىل  يّةرللة اعإعدادادلالبحث من  هذا وقد أجري

 .7102-7103راسي الدّ  راسي الثاين من العامّ الفصل الدّ 
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 البحث موضوعخصائص  .ج

زلمدية  درسةمب طالب الصف الثامن ع هذا البحث هيموضو خصائص 

 ها البالثة، فمن ادلعروف أنّ اليت بذلت بندر المبونج. بناء على ادلاللظة 7ادلتوّسطة 

 أقلّ  الطالب فتؤّديا ادلستخدمة تكون بسيطة جدّ  الوسائلأّن م، يالتعل عملّيةخالل 

 .مييف التعلمحاسة 

اليت  الوسائل ه هناك لاجة إىل ككل بديل من واستنادا إىل ادلسائل ادلذكورة أعال

القدرات ادلعرفية ترقية ، لفهم ادلواد و العربّية الّلغةز اهتمام الطالب يف دروس أن حيف ميكن

قبل أي وقت ويف أي مكان،  طبيعة العملية )وميكن استخدامها يف أيّ الللطالب، و 

. هذا لتعليم احملمويلالوسائل على أساس ا اليت ميكن تطويرها هي الوسائلكخص(. 

هناك بعض األمثلة عرض موجز للمادة ولكن من الواضح عملي، مع  تطبيق التطبيق هو

الطالب  يف كرح ادلواد، حبيث أن يكون على األسئلة. وميكن أن تساعد ادلعلمني

 ني.دافعم

 بحثال منهج .د

 Research andالبحث والتطوير ) منهج ستخدمي هذا البحث

Develoment) ، سلسلة من عمليات أو خطوات من أجل تطوير منتج جديد هو و
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البحث التطويري  من هذا والغرض 0عليه. لتسابالأو تعزيز ادلنتجات احلالية ليتم ا

الالزم الختبار فعالية  البحث، و ر فعالية هذا ادلنتجالختبا مستخدم يف إنتاج بعض ادلنتج

 ميكن اليت ديدة أو سحسني ادلنتجات احلالية،اجلنتجات ادل ينتج سوف هذا البحث ادلنتج.

  االلتساب عليها.

 يف درس اجملمويل تعليمال على أساس الوسائلهبدف تطوير  هذا البحث أجرى

 .طالب الصف الثامن هو اختبار هذا البحث . وموضوعالعربّية الّلغة

 

 البحث إجراءات .ه

ادلواد  البحث التطويري عن تصميم من تسًتكدالتطويري  إجراءات البحث

على أساس  الوسائلادلنتجات اليت يتم إنتاجها يف ككل و التعليمية اليت كتبها برج وغال. 

 .سر فهم الدّ عن  سهلالطالب وذلك لياليت ميكن استخدامها من  التعليم اجملمويل

 الوسائلإىل  تاجوحيمستوى الصف الثامن.  يف هي هذا البحثيف  االلتماالت

 .العربّية تعليم الّلغةيف  الطالب هااليت ميكن أن تقلل الصعوبات اليت تواجه

                                                             
1
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitif, kualitatif dan R&D, (Bandung :Alfabeta, 

2013). Hlm. 298 
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 سويونو دنع عليه يلتعدال مت يالذ وغال بورغ ذجلنمو  والتطوير البحث رلال يف

 التعليمية ادلؤسسة يف لتنفيذ ه النهائي تجادلنعإنتاج  ات من اخلطواتإجراء عشر يأخذو 

 :التايل البياين الرسم يف تنظر إليها أن ميكن اليت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0.0 الشكل

 ادلنتج تصميم البيانات مجع  اكلشادلو  اعإلتمال

 متصميتصحيح ال  تصميمال قيسحق
 ادلنتج جتربة

 ادلنتج تصحيح االستخدام جتربة ادلنتج تصحيح

 اعإنتاج اجلمعي
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 للقيام ادلناسبة اتاخلطو  لديها سويونو منوذج من والتطوير البحث ذجإّن منو 

 اخلرباء ببعض للقيام ددةاحمل نتجاتادل رويطوّ  ينتج النموذج . هذاالتعليم وتطوير بالبحث

والتطوير من  البحث د البالثة عن خطواتتحدّ ف ادلتاح الوقت لضيق نظرا. االختبارمن 

 :ليي كما هي . وكان سبع خطوات ادلستخدمةخطوات سبعإىل  خطواتعشر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيانات مجع
 اعإنًتنت 
 صلةال ذات كتبال 
 التاجمل 

  شاكلادلو  مكانياتاعإإ
 االلتياجات سحليل 
 يداينادل مسح 
 السابقة دراسةال  

 

 الوسائلتصحيح 
  0التصحيح 

  الوسائل تصميم
  من الربنامج

 صميمالت قيسحق
 قيسحق 
  الوسائل اءخرب 
 قيسحق 
 للغةا خرباء 
 قيسحق 
 ادلوادّ  خرباء 
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 ةباحثال هاأجرت طوير التيوالت البحث اتإجراء 2.1 الشكل

 

 النموذج خطوات تطوير .و

 التمهيديبحث ال .1

فيها  رييف ادلدرسة ليث جتالواردة  سحّدد البالثة ادلشاكل يف هذ ه ادلرللة

 لحصول علىلعديد من األنشطة البالثة يف  هادلعرفة ادلشاكل اليت تواجهالبحث, 

 يلي:، وهي كما البحثدر االبيانات كمص

  سحليل االلتياجات (أ

 ها يفلرفع وسحديد ادلشاكل األساسية اليت تواجه جيريسحليل االلتياجات إّن 

مع  البالثة وادلقابلة الستبيان للطالب الذي جعلتهامن خالل توزيع ا العربّية الّلغةتعليم 

 7 الوسائلتصحيح 
  7التصحيح 
 ستخداملال الئق لىت  

  ادلنتج جتربة
 الوسائلة جترب 
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أن ادلدارس سحتاج إىل البحث ية عن دعم مني وذلك للحصول على البيانات البحثادلعلّ 

لتعليم احملمول وسيتم الوسائل على أساس اككل يف  لّلغة العربّية تعليمال الوسائلتطوير 

 ها من البالثة.تطوير 

 يداينادلمسح   (ب

 7مدرسة زلمدية ادلتوّسطة  قد أجري ادلسح ادليداين يف عديد من ادلدارس, هيو 

دلعرفة أنشطة  العربّية الّلغة مدرسي ادلاللظات معجتري لة، بندر المبونج. يف هذ ه ادلرل

 الوسائلو ادلناهج ادلستخدمة، وطرق التدريس  من يف ادلدرسة، مبا يف ذلكتعليم ال

علومات لول ادلادلستخدمة من ادلعلمني. وهتدف هذ ه ادلرللة إىل احلصول على  التعليمّية

 الوسائليف ادليدان لىت يستغرق تطوير  العربّية تعليم الّلغةالة، واحلقائق وادلسائل لول احل

 احملمويل.تعليم ال على أساس الوسائل يف ككل العربّيةالتعليمّية للغة 

 الّدراسات الّسابقةج( 

الّدراسات مجع و واضحة، فادلرللة التالية هي بعد سحليل االلتياجات كاملة 

ربّية يف ككل الوسائل على أساس تطوير الوسائل التعليمّية للغة العاليت تدعم  الّسابقة

وهي عليها من ادلصادر ذات الصلة  تلالّدراسات الّسابقة لص التعليم احملمويل. هذ ه

 .باستخدام الكتب واجملالت، وأدلة واعإنًتنت
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  الوسائل تطويرختطيط  .2

بعد ، الّدراسات الّسابقة بعد إجراء مراجعة سحليل االلتياجات، وادلسح ادليداين و

وتصميم هذ ه . احملمويلتعليم على أساس ال الوسائلتصميم تطوير  البالثة ذنفّ ذلك ت

مواصفات ادلنتجات اليت و صادر من اجملالت ذات الصلة. ادلة م عدّ الوسائل تستخد

استبيان البيانات وادلقابالت لتعزيز من ضوء  تنظر التياجات ادلدرسة اليت ادلتطّورة عند

 .ادلنتجات ادلطورة

زلرك  هي أبعاد 7ولدة  أبعاد. 7ولدة لربرليات ادلستخدمة هي مناقشة ايف 

دخالت، وغهرها ادلرد على برامج معاجلة الصور، والرسومات، والصوت، و وهو ياللعبة 

زلرك  دائما. وميزة هذ ه اللعبة هي لعبة الرغم من أنه مل يكن لديهلعبة، على الجلعل 

، وسهل جدا بعدانأو أبعاد  7 ولدةميكن أن جتعل لعبة تقوم على اليت عبة اللّ 

 .لالستخدام

سحتاج  هي لدةالوسائل على أساس التعليم احملمويل يف و اخلطوات يف خلق  وأّما

تفعيل الًتخيص. على سبيل ادلثال عندما ترغب يف تفعيل ادلستخدم رلانا، فإن إىل 

 : رلانا على كبكة اعإنًتنت سحميل الربامج اخلطوة األوىل هي
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http:unity3d.com/عد اكتمال التثبيت، مث ولدة تطلب إىل االتصال . ب

 7.تصال باعإنًتنت عند تشغيل التطبيقاالباعإنًتنت للتنشيط. مث ولدة كاملة مل تتطلب 

 

 الوسائلمراجعة يق والتقييم و التحق .3

 سحقيق التصميم (أ

لتقييم ما إذا كان تصميم ادلنتج، يف هذ ه احلالة  األنشطة مليةع هو قق تصميميسح

فمرة والدة  7أم ال. الطرق القدميةثر فعالية من طرق تدريس ادلعلمني عقالنية سيكون أك

خرباء من  اليت تتكّونناقش مع فريق من اخلرباء التعليمية ادلناسبة، مث ت لوسائلخلقت ا

ف على نقاط الضعف يق ادلنتج للتعر يسحقتخصصني يف ادلنتجات. ويتم ذلك ادلوضوع وادل

ق يتحقعلى أساس التعليم احملمويل. وسيقوم خرباء ادلنتج ب يميةالوسائل التعل والقوة يف

إذا استخدمت  الوسائل التعليمية للغة العربّية على أساس التعليم احملمويل صحة جدوى 

 التعليمية.وسيلة الك

 سحقيق ادلوادّ   (ب

                                                             
2
 http://caraunity3d.blogspot.com/2017/04/pengertian-dan-fungsi-unity-

3d.html?m=1 diakses pada 27 Maret 2018 
3
 Sugiyono, ibid.. hlm. 414 

http://caraunity3d.blogspot.com/2017/04/pengertian-dan-fungsi-unity-3d.html?m=1
http://caraunity3d.blogspot.com/2017/04/pengertian-dan-fungsi-unity-3d.html?m=1
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ض ادلواّد يستعر  كخص سلتص يف هذا اجملال. خرباء ة هيادلختار  ادلوادّ  خرباء

كفاية المع ادلنهج )معايهر احملتوى( احلقيقة، و  مناسبة للمواد ادلادية يف ككلاجلوانب 

 .ودقة زلتويات هذا ادلوضوع

 تقييمالج( 

، سوف تعرف عن ضعف الوسائلوخرباء  ادلوادّ ق ادلنتج من خرباء يسحقمبجرد 

لا من ادلدقق  لظة ضعف من االستبيان الذي كان مقًت م. وميكن ماليالتعل وسائل

 .إصالح ادلنتج، ميكن اختبار ادلنتج النهائيبدلراجعة ادلنتج. بعد القيام كمرجع 

 على نطاق صغهر ومراجعة ادلنتج اعإختبار .1

مثل أكثر كأو  طالب 01 إىل نسبةالنطاق صغهر ب اعإختبار علىسيتم تنفيذ 

ل التعليقات لو اللظات أو ادللتقدمي  ختارةادل الطالبيطلب من يم. التعل وسائلاختبار 

صالح. وبعد احلصول على نتائج اعإاليت مت إنشاؤها لتكون مبثابة مادة تعليم دعائم ال

على نطاق  التجربةاالختبار يف رلموعة صغهرة وادلراجعة )إذا لزم األمر(، مث أجريت 

 .واسع

 وادلنتج التهائي واسعاعإختبار على نطاق  .2

اعإختبار على نطاق واسع،  مّث تواصل إىل اعإختبار على نطاق صغهرالنتائج من و 

بندر المبونج واختبارها من  7زلمدية ادلتوّسطة  مدرسة من الصف الثامن بطال وهي
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لالختبار النهائي. هذ ه التجربة على نطاق واسع إذا كانت تنتج استجابة جيدة أو  اءاخلرب 

على استجابة جيدة  تللص تا، وسوف تنتج ادلنتج النهائي. ولكن إذا كانجيدة جدّ 

الوسائل التعليمية على أساس التعليم تتم مراجعة ادلنتج عإنتاج ادلنتج النهائي يف ككل سف

 احملمويل.

 تصحيح ادلنتج .3

ة ومثهرة ا / جيددة جدّ جيّ  الطالب استجابةإذا كانت  ادلنتج من نتائج اختبار

قد  يف ككل الوسائل التعليمية على أساس التعليم احملمويل ادلنتجيقال أن لالهتمام، ف

 .وذلك عإنتاج ادلنتج النهائي مّتت تطويرها

 الوسائل تنفيذ .4

يف ككل البيانات النوعية. هو صول نوع البيانات احمل، أّن هذا البحثيف 

الطالب. استجابة و  ق، وتقييم ادلعلمّ قّ احملتقييم  نتائج من احملصولة البيانات النوعية

من نتائج  رقميةالبيانات اللكمية، يف ككل ذلا إىل البيانات اسحوّ تكون البيانات النوعية و 

 دوى أو مدى مالءمة تطوير ادلنتج.باجلتتعلق  التقييم اليت

 مجع البيانات وسحليل البيانات. 4

 أ. مجع البيانات

 :ة طرق كما يلييتم مجع البيانات بعدّ ، هذا البحثيف  
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 االستبيان .1

الستبيان. االستبيان يف استخدام اب هذا البحثمجع البيانات يف  طريقةوكانت  

عبارة عن رلموعة من األسئلة اليت جيب أن يشغلها الشخص ادلراد  االستبيان هوككل 

 .قياسها

 االلتياجات أ( استبيان

وسائل  البيانات لول التياجات تطوير خذأل مستخدم لتياجاتالاستبيان ا

أسئلة مع  01ككل  ستبيان يفواال احملمويل.تعليم ال الّلغة العربّية على أساس تعليم

 .غلقةادلاعإجابة 

 يقب( استبيان التحق

 الوسائلبيانات عن خصائص وجدوى الجلمع هو استبيان التحقيق الغرض من 

من خرباء  وزلتوى ادلاّدة الوسائل. بناء على مدى مالءمة التعليم احملمويلعلى أساس 

الوسائل على جدوى  عنزلتوى للمادة. األدوات ادلستخدمة يف مجع البيانات و  الوسائل

على أساس التعليم  التطبيقق على جدوى يالتحق أساس التعليم احملمويل هي أوراق

 .ادلتقدمة الوسائلعلى  ادلداخالتإعطاء ب بالتطوير احملمويل الذي قام احملّقق

 الطالب ستجابةاج( استبيان 



03 

 

ابة استبيان استجورقة  هو هذا البحثيف  استبيان استجابة الطالب ادلستخدم

ادلتقدمة. والغرض من هذا االستبيان أساس التعليم احملمويل  الطالب عن الوسائل على

 الوسائل على أساس التعليم احملمويل. نتائج تطوير لىابة الطالب علتحديد استجهو 

بندر  7زلمدية ادلتوّسطة  درسةمب هذا االستبيان إىل ادلشاركني يف الصف الثامنأعطى 

 .المبونج

 ةقابلادل .2

ادلقابالت ل على البيانات من خالل , لصباعإضافة إىل استخدام االستبيانات

وهتدف هذ ه ادلقابلة إىل تعزيز الرأي  أجريت مباكرة. اليت العربّية الّلغةواد ممع مدرسي 

 على أساس التعليم احملمويل. بضرورة تطوير الوسائل

  الوثائق .3

بيانات ال، للحصول على احملمويلالوسائل على أساس التعليم  البالثة تاستخدم

 .أثناء عملية التعلم األخرى والبيانات الطالبعن لالة 

 

 ب. سحليل البيانات

هذ ه و التحليل النوعي.  طريقةباستخدام  هو سحليل البيانات يف هذا البحثإّن 

خرباء ادلدخالت من  ,قيق يف مرللة التحققّ احمل من خالتادادل تشمل على البيانات
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استجابة وادلقابالت و  أن احلصول عليها عن طريق ادلاللظاتغهر ب ادلوادّ خرباء و الوسائل, 

 .الطالب

  يقاستبيان التحق .1

مستخدمة ونتائج البيانات . سحّلل االستبيانق، مث قّ باحمل اققّ الستبيان زلابعد 

 نادلنتج م على اختبار اعإستجابةادلتقدمة. البيانات يف ككل  الوسائلعإعادة النظر يف 

نظم  4التقييم باستخدام مقياس ليكرت مع  سحديدلها إلصائيا مع سحلّ تقييم االستبيان 

 التايل: 0.7يف اجلدول  مثل النتيجة تسجيل

 

 4نظام تسجيل النتيجة 2.1الجدول 

 نتيجةال فئةال
 4 اجدّ  دجيّ 

 0 دجيّ 
 7 بالكفاية دجيّ 

 7 جّيد أقل
 0 ناقص جّدا

 

                                                             
4
 Sugiono, Op.Cit. hlm 135 
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 :باستخدام الصيغة عنها ميكن البحث الذي التقييم رلموع نتائج

 ليكرت: صيغة مقياس

   
∑  

∑  
       

 ادلاللظة:

  النسبة ادلئوية  =  

 0ادلشاركني يف  أجوبةعدد =    ∑

 عدد من القيم ادلثالية يف البنود=     ∑

 

 :جلميع ادلشاركني توسطادللساب نسبة 

 

x̄ = ∑   
    
     

 
 

 

 

 اعإستجابة ستبيانا .2
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من مقياس  ميكن أن ينظر إليها فالقيمةنتائج القياس  أن لصلت على بعد

 :ميكن البحث باستخدام الصيغة النتائج اليت رلموع تقييم .7.0يف اجلدول  ليكرت

لعينة االختبار ادلوضوعات  عدد من هامتوسط تفتشّ نتائج هذ ه احلسابات، مث و 

إنتاجها على  متّ ادلنتج الذي تقييم الكتشاف نوعية ومستوى جاذبية ال أسئلةذلا إىل وسحوّ 

  :صيغةالرأي ادلستخدمني، وذلك باستخدام أساس 

 

 

 المعايير مقياس تفسير 2.1الجدول 

 معاييرال الفاصلة
 الئقة جّدا أقل 4 71 – 1
 الئقة قلأ 014 - 704
 ايةكفبال الئقة 414 - 004
 الئقة 214 - 404
 اجدّ  الئقة 0114 - 204
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خرباء  منيف الصف الثامن  احملمويل تعليمال أساس على الوسائل عنالتقييم  نتائج

 الوسائل، حبيث تستخدم الوسائل نقائصلتحسني الوسائل مستخدمة ، وخرباء ادلوادّ 

 .ميالئقة يف التعل
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 ابعالر   بابال

 والمناقشة البحث نتائج

 المحمولي على أساس التعليم المنتج تطويرالبحث و نتائج  . أ

  المنتجنتائج تطوير  .1

باستخدام  ىذا البحثرىا يف تطو  اليت  التعليم احملمويل على أساس الوسائل التعليمية

وادلشاكل، ومجع  اإلحتماالتل مع سبع مراحل: سويونو تعد  ب البحث والتطوير ادلقرتحمنوذج 

، ومراجعة ادلنتج، واختبار تصميمتصحيح الالتصميم، و  حتقيق، و ادلنتجالبيانات، وتصميم 

 .ادلنتج

صف ت التعليم احملمويل على أساس الوسائل التعليميةخطوات البحث والتطوير يف و 

 :على النحو التايل

 وادلشاكل اإلحتماالت ( أ

من ادلقابالت وادلالحظات  يهااحلصول علمت  قد ىذا البحثحتديد ادلشكلة يف إن  

بناء على نتائج ادلقابالت اليت بندر المبونج.  3 ادلتوس طة زلمدية مدرسة ت يفأاليت بد

ل بندر المبونج، حص 3 ادلتوس طة زلمدية مدرسة يف العربي ة الل غةمع مدرسي  الباحثة هاتفعل
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الوسائل ادلستخدمة يف ادلدارس يف شكل كتاب مطبوع.  الوسائلعلومات أن ادلعلى 

جيعل الطالب ال يزال غالبا ما جيدون  االكتب ادلطبوعة فقط، فإهن من ادلستخدمة التعليمية

 مل يطور مأهن ادلعلمأشار االت. تإيالء مزيد من اإلح صعوبة يف فهم ادلواد اليت حتتاج إىلال

 التعليم احملمويل.

وحدة. الادلطبوعة ال تزال جتاىل خصائص  الوسائلبناء على ادلالحظة، يف كتاب 

مستخدمة دلساعدة ادلتعلمٌن على حتقيق أىداف التدريس وسائل وحدة الالزمة لالتطوير 

 د  او تصميم وادلالثالثة مواضيع رئيسية ىي  يتضم ن علىتطوير البفعالية وكفاءة. فإن  التعليم

 الغالفجزء من و يت كانت تستخدم من حيث التصميم، ىال ائلالوس انغة. نقصل  الو 

شكل وحجم والىناك جاذبية اليت جتمع بٌن اللون والرسم والتوضيح، ليس ( غالفاألمامي )

ت وليس ةزلتوى ادلواد التعليمية ليست مرتبة بشكل منظمأن  . من حيث ادلواد ادلناسباخلط 

فهم ادلادة. من  يفدلواد مما يسهل على ادلتعلمٌن الرسوم التوضيحية اليت توضح زلتوى ا فيها

الل غة ادلستخدمة غًن تواصلي ة و تفاعلي ة حّت  مل تقدر على تبديل دور ادلعل م يف  ،الل غةحيث 

 عملي ة التعليم.

 

 مجع البياناتب( 
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مجع ادلعلومات مثل ل كاملة، فإن اخلطوة التالية ىي وادلشاك اإلحتماالت عملي ة بعد

مع رلموعة من  اام هبقت الوسائلواد يف التعليم احملمويل. دراسة ادل اليت تدعم إعداد ادلوارد

 تادلفردات من الكتاب ادلطبوع. يف ىذه ادلرحلة مجعبادلصادر وادلراجع، والصور ادلتعلقة 

 من. ادلصادر ادلستخدمة منشئةادلعلومات يف شكل من أشكال الدعم النظري دلادة  الباحثة

يف شكل من  الوسائلو ، ادلدرسة ادلتوس طة العربي ة الل غةىي رللة، والتخطيط لتعلم  الباحثة

 .3 مدرسة زلمدية ادلتوس طة الكتب ادلطبوعة ادلستخدمة يف

ىناك عدد من ادلبادئ اليت حتتاج إىل النظر فيها. وينبغي تطوير ، الوسائليف تطوير 

ثالث نقاط  لىالوسائلملية إعداد تحليل واالحتياجات. تتضمن عالعلى أساس  الوسائل

ادلناسب مع الكفاءات اليت سيتم دراستها. ثانيا، زلتوى  التعليمرئيسية. أوال، تعيٌن تصميم 

. ثالثا، التعليم أنشطة وادلواد وغًنىا من أشكال التعليمادلكون الذي يشمل أىداف  الوسائل

ا بالنسبة الطالب وفقا دلستوى ادلعرفة وسنهم. أم   مناليت يتم فهمها بسهولة  الل غةجوانب 

مدرسة وسيلة يف شكل كتاب مطبوع. واستنادا إىل ادلالحظات يف ال يى ةستخدمادل لوسائلل

، الطباعة وسيلة ادلستخدمة يف الل غةادلواد و , و تصميمأن  البندر المبونج،  3 زلمدية ادلتوس طة

 :على النحو التايلوىي 
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 غالف(األمامي ) عرض الغالف 1.8الشكل 

 
 ادلواد التعليمية تصميم 1.4الشكل 

 
 ادلفرداتمواد  1.3الشكل 

 
 مواد ادلفردات 1.1الشكل 
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 ادلنتجتصميم ج( 

حملة و ث، بحبالاجملال، ومجع البيانات ادلتعلقة مكانات وادلشاكل يف ىذا اإلبعد معرفة 

، فإن اخلطوة والتطوير علياليت سيتم  احملمويلالتعليم  على أساس الوسائل ريعامة عن تطو 

 العربي ة ادلفردات اد  و ميف  التعليم احملمويلعلى أساس  الوسائلتصميم  تطويرلية ىي التا

 ادلنتج األو ل. نتجيتصميم ىذا ال تطويرو  .لصف الثامنل

 الوحدة برامج تصميم باستخدامالو  التعليم احملمويل على أساس الوسائل مت إنشاءو 

باستخدام اخلطوات  مت إنشاؤه التعليم احملمويل على أساس تطبيقالتطوير  بثالثية أبعاد.

 :التالية

 Start >All Program  >Unity. )ةادكالع بثالثية أبعاد الوحدة فتحا .8

5.0.2f1  > سطح ادلكتب  يفالوحدة( أو انقر نقرا مزدوجا على أيقونة

 .اخلاص بك

 مث انقر فوق مشروع جديد .4
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ترك اوحدىا. مث حدد منطقة ختزين، أو  تركاسم ااسم ادلشروعا أو اال غًن   .3

 ... إذا كاناخرت ثالثية أبعاد   2Dو   3Dعبة ل  التصنيع  يف اختياروحدىا. 

 ا.شروعادلمث انقر فوق اإنشاء  عامال

 وسوف تظهر الوحدة .1

بثالثية  وحدةاكائن  اختارا يف شريط القائمة، Object مث انقر فوق ا .5

 التضاريسمث  اخرت كائن  اأبعاد

 التضاريسكائن ظهر  يوسوف  .6

  عالمة التبويب ادلفت،، وإعدادًن حجم التضاريس يفتغ أن ديكنك .7

 388 )عرض التضاريس: تاد، قسم ااحللا غًن  التضاريس مثل الصورة والع

 .388التضاريس: طول | 

 ار اانقر على رفع / اراضي السفلى اخت. تضاريسال كائن  يفال تزال  .8

Brushes  حجم الفرشاة والتعتيم، وغًن  مما حتتاجا . 

 .ا وضبط، مث تظليل التضاريس لكSmoot Height مث انقر على ا .9

 .إضافة ادللمس اخرتيف الطالء ادللمس< القوام انقر فوق احترير القواما  .88

 ا.Add Terrain Texture على ما يبدو بار ا .88
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إىل ااجلدولة  ااسحبهالتقاط صورة من جهاز الكمبيوتر اخلاص بك، مث  .84

 .ادلشروعا على األصول

نسيجا، مث ضبط مث انقر الاألصول إىل شريط اإضافة تضاريس  جر   ، مث .83

 .تطبيقالفوق 

 ..تبويب االتسلسل اذلرميا اختار االجتاه اخلفيفمث عالمة ال .81

دلفت، يف ضوء، وضبط وفقا ضبط السطوع واللون يف عالمة التبويب ا .85

 .لرغباتك

ار التضاريس، مث فوق عالمة لة التسلسل اذلرميا واخت ااجلدو إىل عد .86

التبويب ادلفت، حدد انسيج من األملا انقر فوق حترير القوام< إضافة 

نسيجا، ومن مث الادللمس، مث اسحب الصورة إىل شريط اإضافة تضاريس 

 .ضافةاإلانقر فوق 

 .رة والقوام التظليل على التضاريسصو الاخرت  .87

 .اد حزمةا مث انقر فوق استًنادعلى ما يبدو بار ااستًن  .88

<   Project>  Assets  >Standard Assets  يف عالمة التبويب .89

Characters >  Third Person Controller >Prefabs  >Third Person 
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Controller   مفت، الوظيفة نسى لتغيًن تمث اسحبو إىل أعلى التضاريس، ال

 .تبويباليف عالمة 

 نقل االكامًنا الرئيسيةا إىلاسحب و اعالمة التبويب التسلسل اذلرمي،  يف .48

 .عالمة التبويب التسلسل اذلرمييف  القائمة ThirdPersonController كائن

، وفقا ThirdPersonController كائن قريبنتقال إىل ئيسية، االكامًنا الر  يف .48

 .يف الزاوية اليمىن السفلىنظور الكامًنا ادل عرضل

 .ب الكائنات اليت مت إنشاؤىا عن طريق النقر على زر التشغيللعا .44

ف  اللعبة يف ادلشهد بطريقة: يف ملف شريط القوائم< حتال تنسى أن  .43

 .وانقر فوق حف  تهاتسميحف  ادلشهد كما، مث قم با

 

 ستخدمادل ادلنتجاليت سيتم تطويرىا على تقييم تصميم  ادلنتجويستند مشروع تصميم 

وتصميم  ىذه األي ام خالل مستخددلا ادلنتج وأم ا عرضلذلك سيتم تصحيح أوجو القصور. و 

 .وعلي يتم تطويرالذي سوف ادلنتج 
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 الر قم
 على الوسائل تصميم

 مستخدالم المنتج

 الوسائل تصميم
 على اإللكترونية

 يذال المنتج
 تطويرال سيتم

 هعلي

 معلوماتال

8  

 
 األمامي الغالف

 

4 

 
 

و ى الر قم شكل .8
عرض  تصميم
 ةادلستخدم الوسائل
 أقل جاذبية، أقل
 .جذابة لوانباأل رلهزة

 
 4 رقمال شكل .4

 ادلتطو ر تصميمال
 من زيجيتكم ل مب
 والرسوم اجلذابة األلوان

 .التوضيحية
من شكل  ادلتطو ر تصميمال

 األمامي الغالف 4الر قم 
 مث ادلتطو رة الوسائل من

 3 الشكل ستظهر
 .الرئيسية كالقائمة

3 

 
 األمامي الغالف
 من مزيج مع

 والرسوم األلوان
  التوضيحية
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 ة علىوحدمن ال الل غةو  المواد
 مستخدمال المنتج

من  الل غةو  المواد
 ة علىوحدال

 المتطو ر المنتج

 

8  

 
  الفعلي ة اجلملة مواد  

4 

 
 الرئيسية القائمة
 زرار،األ مع زجته

 والصوت والصور،
 جاذبية أكثر

 مواد   ىو 8الر قم  شكل .8
 ة.ستخدمادل ادلفردات

 قبل 4 الر قم شكل .4
 ادلواد على احلصول
 قائمة عرضي فسوف
 زر فوق انقر ،اإلختيار
 كتابال يف الرمز

 مواد   على للحصول
 .ادلفردات

 
 النقر بعد 3 الر قم شكل .3

 يف ادلوجود الزر على
 ظهري الرئيسية القائمة
 اخرت مث ادلفردات مواد  
 اليت ادلواد   من واحد
 .دراستها سيتم

 

3 

 
 مواد   عرض

  ادلفردات
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1  

 
 ادلفردات مواد   شرح

5 

 
 ادلواد من مزيد شرح

 التفاعلية

 ادلواد 1. شكل الر قم 1
 ة.ستخدمادل التعليمية

 شكل 5. شكل الر قم 5
ادلتطو ر  التعليمية ادلواد
 أمثلة مع تفاعال، أكثرب

 ادلفردات استخدام على
 .ملاجل يف

6  
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 

تقييم  6. شكل الر قم 6
 مستخدادل التعليم نتائج

 
 . شكل الر قم7
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 التعليم نتائج تقييم التعليم نتائج تقييم

 الرسومب هزةاجمل
 التوضيحية

 8 و 7 
 التعليم نتائج تقييم
 صورب زودادل ادلتطو ر

 أكثر مع جذابة ماوىأو 
 .تنوعا

 
، الوسائلرئيسية اليت سيتم تطويرىا، و  مواد  ثالث  على ادلنتجويشمل تصميم 

زيج من األلوان مب رلهز هسيتم تطوير الذي  تصميمال، الوسائل. من حيث الل غةواحملتوى و 

ىا بصورة تطوير ادلواد اليت سيتم إثارة لالىتمام. من حيث ادلواد، أكثر  والرسوم التوضيحية

ها درست اليت  مع زر لتحديد ادلوادميقدبالتفردات ادلتفاصيل، وقد مت جتهيز منهجية مرتبة و 

غة ل  التوى باستخدام احملتقدمي ، الل غةثًنة لالىتمام. من حيث ادلالصوت والصور بورلهزة 

 .التفاعلية والتواصلية مما يسهل على ادلتعلمٌن على فهم ادلادة بشكل مستقل
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 تصميمال حتقيقد( 

يف  ينًن خبو ، ادلواد  يف  ينًن ستة خراء تتكون من خب من ترخيتصميم ال حتقيق

 :من اخلراء ىي كما يلي التحقيق. نتائج ةغالل  يف  ينًن خبو ، الوسائل

 الوسائل اءخر  من التحقيقنتائج  ( أ

 ادلنتجلتحديد نوعية وفعالية والرسومات من  الوسائل اءخر  من التحقيقويهدف 

على كل عنصر من عناصر التقييم  التحقيقمن خالل استكمال ورقة  التحقيق. ويتم ادلتقدم

جاىيو  بايو مها الوسائل يرين يفخر  دتألىا التحقيقورقة و . تقييمال دو بن 81يتألف من فيما 

 8 لمرحلةل التحقيق. دتتلئ نتائج الل سانسبرنابا،  أمحد والسيدأدتوكو فرتا أجي الل سانس, 

 :أدناه 1.3اجلدول وترد يف  الوسائلمن خراء 

 

 الوسائل خبراء من 1 لمرحلةل التحقيقنتائج  4.3الجدول 

 V1 V2 رقم البند المكو نات الر قم
مجموع 

V 

النسبة من 
كل  رقم 

 البند

النسبة من كل  
 المكو نات

جانب  8
 العرض

8 5 3 8 88%  
 4 5 1 9 98% 



98 

 

 V1 V2 رقم البند المكو نات الر قم
مجموع 

V 

النسبة من 
كل  رقم 

 البند

النسبة من كل  
 المكو نات

3 1 3 7 78% 84% 
 
 
 

1 5 3 8 88% 

5 5 1 9 98% 

جانب  4
 الفعالية

6 5 3 8 88% 
 
77% 

7 3 1 7 78% 
8 5 3 8 88% 

3 
 

جانب 
 الصور

9 3 1 7 78% 
74% 

 
 
 

88 3 1 7 78% 
88 1 3 7 78% 
84 1 1 8 88% 
83 3 3 7 78% 

 
 81 3 1 7 78% 

 77 النسبة المجموعة
 الئقة معيار التفسير
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 لمرحلةل التحقيقأعاله، فإنو ديكن أن ينظر إىل أن نتائج  1.3استنادا إىل اجلدول 

:، وسهولة التنقل 64العناصر الفنية واجلمالية  عننسبة ال حصل على الوسائلخراء  من 8

التحقيق  ا نتائجم  أ: مع معايًن التفسًن االئقةا. و 75نسبة ال: والوظيفة العامة ب61نسبة الب

 :أدناه 1.1يف اجلدول  ترد   الوسائلخراء  مناليت مت شغلها  4لمرحلة ل

 

 

 

 

 خبراء الوسائل من 2لمرحلة ل نتائج التحقيق 4.4الجدول 

 V1 V2 رقم البند المكو نات الر قم
مجموع 

V 

النسبة من 
كل  رقم 

 البند

النسبة من كل  
 المكو نات

 جانب العرض 8

8 5 5 88 888%  
 
94% 

 
 

4 5 1 9 98% 
3 1 5 9 98% 
1 5 1 9 98% 
5 5 1 9 98% 
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 V1 V2 رقم البند المكو نات الر قم
مجموع 

V 

النسبة من 
كل  رقم 

 البند

النسبة من كل  
 المكو نات

 

جانب  4
 الفعالية

6 5 1 9 98% 
 
87% 7 3 5 8 88% 

8 5 1 9 98% 

 جانب الصور 3

9 3 5 8 88% 
88% 

 
 
 

88 3 1 7 78% 
88 1 5 9 98% 
84 1 1 8 88% 
83 3 5 7 88% 

 
 81 3 5 7 88% 

 %86 النسبة المجموعة
ا معيار التفسير  الئقة جد 

 
 

 لمرحلةل التحقيقديكن أن ينظر إىل أن نتائج  أعاله، فإن   1.1تنادا إىل اجلدول اس

:، وسهولة التنقل 84العناصر الفنية واجلمالية  ننسبة عال حصل على الوسائلخراء  من 4



91 

 

، وبعد التصحيحاا. : من معايًن التفسًن االئقة جد  85: والوظيفة العامة 81نسبة الب

 مر ة أخرى. ىناك إصالح نسبة وليسال على نتائجزيادة ال حيدث

أيضا يف  الوسائل مننتائج تقييم اخلراء  تعرضداول، اجلوباإلضافة إىل شكل 

رسم ال. ىنا ىو 4وادلرحلة  8 مرحلةلل فرق بٌن نتائج التقييمبيانية دلعرفة الرسوم الشكل 

 .4رحلة وادل 8للمرحلة  التقييممن نتائج  بياينال

 

  
 

 الوسائلخبراء  تحقيق نتائجمن  بيانيالرسم ال 4.3الشكل 

 

على أساس  الوسائل نع الوسائلخراء  من التحقيقالرسم البياين اعاله يوضح نتائج 

 8، يف ادلرحلة العرض جوانب . مكونات4و  8 ةحللمر لمواد ادلفردات  يف التعليم احملمويل

0
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100
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فعالية يف ال جوانب:. مكونات 94نسبة الب 4يف ادلرحلة  ديز ت: و 84على نسبة  تحصل

 مكونات جوانب:. 87نسبة الب 4يف ادلرحلة  ديز تو : 77على نسبة  تلحص 8ادلرحلة 

:. يتضح أن 88نسبة الب 4يف ادلرحلة  ديز تو : 74على نسبة  تلحص 8يف ادلرحلة  الرسم

زيادة الى إىل د  يؤ : 86ا يف ادلرحلة الثانية من م  وأ: 77نسبة الب 8النسبة اإلمجالية يف ادلرحلة 

ر على ث  ؤ ت ادلواد   خراءمن  واالقرتاحاتهكذا، فإن ادلدخالت ف. 4لنسبة ادلئوية للمرحلة يف ا

 .ادلنتجتطوير 

 واد  ادلخراء  من التحقيقنتائج   ( ب

ادلتطو ر.  ادلنتجحتديد اجلدوى من جودة احملتوى والعرض من  إىل خلراءا حتقيقيهدف 

 مكونات من على كل عنصر من عناصر التقييم التحقيقطريق ملء ورقة ب التحقيقام ق

 مها ،ادلواد  يف  ينًن خبديألىا  التحقيقورقة ىذه . بنود التقييم 88 من تألفت اليت تقييمال

 التحقيق نتائج وتعرض قمري ة, ادلاجستًنة. دااوالسيدة كنادلاجستًن السيد أمحد إقبال، 

 :أدناه 1.8يف اجلدول  ادلواد   خراء من قد مت شغلها يتال 8 للمرحلة

 V1 V2 رقم البند المكو نات الر قم
مجموع 

V 

النسبة من 
كل  رقم 

 البند

النسبة من كل  
 المكو نات
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 V1 V2 رقم البند المكو نات الر قم
مجموع 

V 

النسبة من 
كل  رقم 

 البند

النسبة من كل  
 المكو نات

 جانب احملتوى 8

8 1 5 9 98%  
 
 
 
86% 

 
 
 

4 1 5 9 98% 
3 1 1 8 88% 
1 1 1 8 88% 
5 1 5 9 98% 
6 1 5 9 98% 

7 3 5 8 88% 

 جانب العرض 4

8 1 5 9 98% 73% 
 
 
 

9 1 1 8 88% 

88 1 5 9 98% 

 %79 النسبة المجموعة
 الئقة معيار التفسير

 

 لمرحلةل التحقيقأعاله، فإنو ديكن أن ينظر إىل أن نتائج  1.8استنادا إىل اجلدول 

تويات احمل جدوى نمكو   يفالنحو التايل:  على نسبةال حصلت ادلواد  اخلراء يف  من 8
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ذلك أن ف:. 73نسبة ال ىحصل عل العرض دوىج مكو ن: و 86نسبة من  على حصلت

 الئقةا.معايًن التفسًن ا مع: 79النسبة اإلمجالية من 

راجعة ادلإىل  اجتحت، ولكن ال تزال الئقر اعيمب التحقيققد مت  ادلنتجعلى الرغم أن 

 نفس من مر ة أخرى، ادلنتج حتقيق. وقد مت ادلواد  من اخلراء يف  القرتاحاتللمدخالت و وفقا 

 1.4يف اجلدول  ادلواد   خراء من مت شغلها يتال 4 لمرحلةل التحقيقوتعرض نتائج  .اخلراء

 :أدناه

 

 المحتوى خبراء من 2لمرحلة ل التحقيقنتائج  4.2الجدول 

 V1 V2 رقم البند المكو نات الر قم
مجموع 

V 

النسبة من 
كل  رقم 

 البند

النسبة من كل  
 المكو نات

 جانب احملتوى 8

8 1 5 9 98 %  
 
 
 
98 % 
 
 

4 1 5 9 98 % 

3 5 1 9 98 % 

1 5 1 9 98 % 

5 1 5 9 98 % 

6 1 5 9 98 % 

7 1 5 9 98 % 
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 V1 V2 رقم البند المكو نات الر قم
مجموع 

V 

النسبة من 
كل  رقم 

 البند

النسبة من كل  
 المكو نات

جانب  4
 العرض

8 1 5 9 98 % 98 % 
 
 

9 5 1 9 98 % 

88 1 5 9 98 % 
 % 98 النسبة المجموعة

ا معيار التفسير  الئقة جد 
 التحقيق للمرحلةأعاله، فإنو ديكن أن ينظر إىل أن نتائج  1.4استنادا إىل اجلدول 

 على حصل ىتو احمل جدوى يف مكوننسبة النحو التايل: ال ىحصلت علادة ادل من خراء 4

ذلك أن النسبة اإلمجالية و :. 98نسبة ال ىعل حصلعرض ال جدوى مكون: و 98نسبة 

داول، اجلاا. وباإلضافة إىل ذلك يف شكل جد   ةالئقمعايًن التفسًن ا ىعل ت: حصل98

دلعرفة الفرق بٌن  بياينالرسوم الادلواد أيضا يف شكل  مكو ن خراء يف كل منيتم تقدمي التقييم 

وادلرحلة  8 لمرحلةل التقييمنتائج ل بياينالرسوم ال. ىنا ىو 4وادلرحلة  8نتائج مرحلة التقييم 

4. 
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 المواد   خبراء من التحقيقنتائج بياني لالرسوم ال 4.2الشكل  

. 4و  8 ةحلر ادلللمنتج يف  ادلواد   خراء من التحقيقالرسم البياين اعاله يوضح نتائج 

. مكون 4النسبة ادلئوية للمرحلة  يدز ت والعرض توىاحمل مكون جدوى يف كل   ويعتر أن  

:. مكون 98نسبة الب 4يف ادلرحلة  زيدت: و 86على نسبة  حصل 8مرحلة لل توىجدوى احمل

:. 98نسبة الب 4يف ادلرحلة  زيدتو : 73على نسبة  حصل 8جدوى العرض يف ادلرحلة 

ى : مما أد  98 نسبةاليف ادلرحلة الثانية ب وأم ا: 79 8يتضح أن النسبة اإلمجالية يف ادلرحلة 

ر على ث  ؤ من اخلراء ت واالقرتاحات. وىكذا، فإن ادلدخالت 4إىل زيادة النسبة ادلئوية للمرحلة 

 .ادلنتجتطوير 

 من اللغويٌن التحقيقنتائج ج( 

0
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 .ادلطور ادلنتجمن  الل غة حتديد اجلدوى من جودة ىلإاللغويٌن  من التحقيق ويهدف

 دو بن 84عنصر من عناصر التقييم يتألف من  كل    يف التحقيقاستكمال ورقة ب التحقيقويتم 

 الدكتور عبد الر محن, ادلاجستًن ن، السيدااللغوي خبًنان هاشغل التحقيق. ورقة تقييمال

اللغويٌن وترد يف اجلدول  من 8 التحقيق للمرحلةدتتلئ نتائج  ادلاجستًن. ذو اذلن ان والدكتور

 :أدناه 1.5

 

 الل غة من خبراء 1 مرحلةلل التحقيقنتائج  4.5الجدول 

 V1 V2 رقم البند المكو نات الر قم
مجموع 

V 

النسبة من 
كل  رقم 

 البند

النسبة من كل  
 المكو نات

 أىلي ة الل غة 8

8 5 5 88 888%  
 
 
 
88 % 

 
 
 

4 3 1 7 78 % 
3 1 1 8 88 % 
1 5 1 9 98 % 
5 5 5 88 888% 
6 1 5 9 98 % 
7 1 5 9 98 % 
8 1 1 1 88 % 
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 % 88 النسبة المجموعة
ا معيار التفسير  الئقة جد 

 

 التحقيق للمرحلةأعاله، فإنو ديكن أن ينظر إىل أن نتائج  1.5استنادا إىل اجلدول 

 ةمعايًن األىلية االئقمع : 88 يف مكو ن أىلي ة الل غة نسبةالعلى  حصلتاللغويٌن  من 8

إىل  اجتحتا، ولكن ال تزال جد   ةمعايًن الئق يف التحقيققد مت  ادلنتجاا. على الرغم أن جد  

 يف قحتق  مث  ، ادلنتج تصحيحمن اللغويٌن. وقد مت  االقرتاحاتخالت و اراجعة وفقا للمدادل

 منالذي قد مت شغلها  4 التحقيق للمرحلةوتعرض نتائج  .الل غةخراء نفس  منوقت الحق 

 :أدناه 1.6 اجلدول اللغويٌن يف

 

 الل غة من خبراء 2مرحلة لل نتائج التحقيق 4.6الجدول 

 V1 V2 رقم البند المكو نات الر قم
مجموع 

V 

النسبة من 
كل  رقم 

 البند

النسبة من كل  
 المكو نات

  % 888 88 5 5 8 أىلي ة الل غة 8
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4 1 1 8 88 %  
 
 
94 % 

 
 
 
 
 

3 5 1 9 98 % 
1 5 1 9 98 % 
5 5 5 88 888 % 
6 5 5 88 888 % 
7 5 5 88 888 % 
8 1 1 8 88 % 

 

 % 92 النسبة المجموعة
ا معيار التفسير  الئقة جد 

 
 التحقيق للمرحلةأعاله، فإنو ديكن أن ينظر إىل أن نتائج  1.6استنادا إىل اجلدول 

معايًن األىلية مع : 94نسبة الب الل غة يف مكون أىليةنسبة ال حصلت علىاللغويٌن  من 4

رسم البياين. ىنا ىو الرسم الاللغويٌن أيضا يف شكل  منقدم نتائج التقييم تاا. و جد   ةاالئق

 .4وادلرحلة  8 دلرحلةمن ا التقييمنتائج لبياين ال
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:. وىكذا، فإن ادلدخالت 94إىل  4ادلرحلة  يف نسبةال: وارتفعت 88النسبة ادلئوية 

 .ادلنتجعلى تطوير ر ث  ؤ ت الل غة خراء من واالقرتاحات

 تصميمتصحيح ال .4

واللغويٌن، فإن اخلطوة التالية  الوسائلو ، ادلواد  خراء  منادلنتج  حتقيق القيام على بعد

 وأم ا دلدخالت واالقرتاحات اليت قدمها اخلراء.با ناسبادلنتج ادلتصحيح  القيام علىىي 

 :على النحو التايل التصحيح من اخلراء ونتائجدلدخالت ا

 تصميمال تصحيح نتائج 4.7الجدول 
 التصحيح( بعد) 2 المرحلة التصحيح( قبل) 1 المرحلة

 الوسائل اءخبر 

 
ن دو  القائمة من األول العرض

 األمامية الشاشة
 الدخول قبلقد أضاف  األول العرض

 القائمةشاشة  إلى
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 المواد   خبراء

 
المفردات المخطئة في  هناك يزال ال 

 قواعدها

 
 وفقا المواد   تصلحأ قد

  للقواعد

 
 ستخدمي زالي ال المستخدم الصوت

 اإلندونيسية الل غة

 
 الل غة الصوت استخدم قد

 العربي ة
 ةغل  خبراء ال

 

  غير متنو عة المقد مة مسابقةال

 

 
 اإلضافة قبلمسابقة ال
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 د قامتق المقد مة مسابقةال
 متنو عة أكثر تصبح حت ى  باإلضافة

 

 المنتج اختبار .3

 ةغالل  خراء و  الوسائلخراء و ، ادلواد  خراء من  التحقيقادلنتج من خالل  أن يكون بعد

بندر  3 درسة زلمدية ادلتوس طةمب للطالب ادلنتج قد حتسن، مث اختر التعليم احملمويل وكذلك

تجارب على نطاق وال، ج( )الصف الثامن طالب 88يتكون من  جتريب صغًن منالمبونج 

 نتجادلوهتدف ىذه التجربة الختبار جاذبية  ه(. طالبا )الصف الثامن 38واسع يتألف من 

 .تطويره مت  الذي  التعليم احملمويل

الختبار جاذبية ادلنتج على نطاق ضيق،  ىو تجارب على نطاق صغًنالوادلقصود يف 

  التعليموالطالب يف ىذا االختبار على نطاق صغًن من ادلتعلمٌن دلتابعة 
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حتديد جتارب  مت  و يف الفصول الدراسية.  احملمويل التعليم على أساس الوسائل مع

الطالب  فواحدا منطريقة بسيطة جدا لالتصال واحدا بمتجانسة،  طالب 88شمل يادلنتج 

ترد الطالب رلموعة صغًنة من  التجارب على. يف هناية اعشوائي كشف الغيابخالل  

مع  احملمويل التعليم على أساس الوسائل التعليميةباستخدام  التعليمجاذبية  عن ستبيانالا

 .1.88يف اجلدول  هابينت اليتالنتائج 

 

 4.11الجدول 

 على نطاق صغير ختباراإلنتائج 
 المعيار النسبة األهلي ة النتيجةعدد  اإلسم الر قم
8 Abdul Manan 19 89 % ا ابة جد   جذ 
4 Anastasya R. 58 98 % ا ابة جد   جذ 

3 Daffa Reza 58 98 % ا ابة جد   جذ 

1 Ibrahim maulana 58 94 % ا ابة جد   جذ 

5 Maulana ibrahim 54 91 % ا ابة جد   جذ 

6 Najwa handayani 15 88 % ا ابة جد   جذ 

7 Syafira Ayu 18 87 % ا ابة جد   جذ 

8 Yanuar prabowo 53 96 % ا ابة جد   جذ 

9 Yulia Sania S. 58 96 % ا ابة جد   جذ 
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 المعيار النسبة األهلي ة النتيجةعدد  اإلسم الر قم
88 Zulkarnain 17 85 % ا ابة جد   جذ 

̅  % 988 191 العدد   98   
 عل نطاق صغًن ادليداين لالختبارتقييم الاستبيان ادلصدر: مقتبس من نتائج 

 

استجابة  ن  أما سبق، ديكن القول  صغًنختبار على نطاق الحتليل ااستنادا إىل 

ممتازة للمشاركٌن من الطالب أكثر  التعليم احملمويل على أساس الوسائل ادلتعلمٌن آلراء

 نرى ىذا الرد العربي ةاستيعاب ادلواد، أكثر عاطفة يف تعلم ادلفردات  يف نشاطا، أكثر سهولة

يف درس  خاصةالتعليم احملمويل ىذا ىو  على أساس وسائلالسمح باستخدام من ادلعل م ي

 حصل علىالتعليم احملمويل  على أساس الوسائل منستبيان الواستنادا إىل ا .العربي ة الل غة

ا التفسًن الذي يتحقق من خالل مها اًن: مع معاي98ادلتوسط  ابة جد  ا، وىذا يعين أن جذ 

كون معيار الفائدة الستخدامها كأداة يف أنشطة التعليم ت الباحثة الذي تطو رهالتعليم احملمويل 

مدرسة  خاصة يف، مدرسة زلمدية ادلتوس طة من الثامن لصف  ادلفردات ل مواد   عن مالتعل  و 

 .بندر المبونج 3 زلمدية ادلتوس طة



888 

 

تجارب على نطاق واسع من أجل ىناك ال، مث صغًنعلى نطاق  ختبارالبعد إجراء ا

 38ىي ن يف التجارب على نطاق واسع و طاق واسع. ادلشاركعلى ن حتديد جاذبية ادلنتج

. التعليم احملمويل على الصف الثامن بإعطاء استبيانات لتقييم استجابة ادلتعلمٌن طالبا من

 عن الطالب استجابة بندر المبونج. نتائج 3 ادلتوس طة مديةزل مدرسة ويتم االختبار يف

ادلفردات  اد  و م من العربي ة الل غةيف تدريس  احملمويل التعليم على أساس الوسائل التعليمية

 .معروضة يف اجلدول التايل

 4.12الجدول 

 كبيرة مجموعةعلى  ختباراإلنتائج 

 اإلسم الر قم
عدد 
 النتيجة

النسبة 
 األهلي ة

 المعيار

8 Andrian Kamal Ikhwan 16 94 % ا ابة جد   جذ 

4 Al-fathan Putra Waluya 11 88 %  ابة جد اجذ   

3 Amanda Sativa Hidayat 58 888 % ا ابة جد   جذ 

1 Annisa Rianita 14 81 % ا ابة جد   جذ 

5 Arya Rizky Ananda 58 888 % ا ابة جد   جذ 

6 Berliana Susanti 17 91 % ا ابة جد   جذ 

7 Dani Lian Kurniawan SML 37 71 % ابة  جذ 

8 Edo Tri Yadi 13 86 % ا ابة جد   جذ 
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9 Fandy Firmanda 13 86 % ا ابة جد   جذ 

88 Galih Alfiansyah Ramadan 18 84 % ا ابة جد   جذ 

88 Intan Rachma Miagustia 17 91% ا ابة جد   جذ 

84 Intan Septiani 19 98 % ا ابة جد   جذ 

83 Iqbal Ardiansyah Ramadan 18 88 %  ابة  جذ 

81 M. Andi Rizky 15 98 % ا ابة جد   جذ 

85 M. Raditya Yusuf 58 888 % ا ابة جد   جذ 

86 Muhammad Daniz Hazik 13 86 % ا ابة جد   جذ 

87 Muhammad Fadel Utomo 18 88 %  ابة  جذ 

88 Muhammad Habibi Syafka 14 81 % ا ابة جد   جذ 

89 Muhammad Jamil 58 888 % ا ابة جد   جذ 

48 Muhammad Rizki Akbar 38 76 %  ابة  جذ 

48 Nayla Bintang Kamalinda 18 84 % ا ابة جد   جذ 

44 Nika Wulan Pratiwi 18 88 %  ابة  جذ 

43 Nova Sanda 39 78 %  ابة  جذ 

41 Nova Tiara Febrina 18 84 % ا ابة جد   جذ 

45 Purwi  18 88 % ابة  جذ 

46 Rahmad Marco Aprizal 15 98 % ا ابة جد   جذ 

47 Rifki Hermawan 17 91 % ا ابة جد   جذ 

48 Rika Septiana 37 71 % ابة  جذ 

49 Sabrina Nurhasanah 17 91 % ا ابة جد   جذ 
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38 Sandi Pratama Saputra 11 88 % ا ابة جد   جذ 

38 Wildania Ismail 13 86 % ا ابة جد   جذ 

 
̅  % 4784 8.358 العدد  87   

 عل نطاق واسع ادليداين لالختبارتقييم الادلصدر: مقتبس من نتائج استبيان 

 

على نطاق  نتائج التجارب ادليداين 1.84بيانات من اجلدول الوبناء على حتليل 

ممتازة التعليم احملمويل  على أساس الوسائل منواسع ديكن أن يقال أن استجابة ادلتعلمٌن 

م  تعل  استيعاب ادلواد، أكثر عاطفة يفيف أكثر الطالب أكثر نشاطا، أكثر سهولة بالنظر إىل 

 على أساس الوسائلاستخدام يف ستجابة الا رأى ادلعل م أيضا عن ىذه العربي ةادلفردات 

على  الوسائل منستبيان ال. واستنادا إىل االعربي ة الل غةدروس  يف اخصوص التعليم احملمويل

خالل  ةتحققدل: مع معايًن التفسًن ا98وسط ادلت على حصل الوسائلالتعليم احملمويل  أساس

ابة جد اا  ذلا الباحثة تطو رىااليت  التعليم احملمويل على أساس الوسائل ا، وىذا يعين أن  جذ 

درسة مب الثامن لصفدلواد ادلفردات ل مالتعل  الستخدامها كأداة يف أنشطة التعليم و  مثًنة ًنايمع

 .بندر المبونج 3 مدرسة زلمدية ادلتوس طة خاصة يف، زلمدية ادلتوس طة
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 المنتج المنقحة. 7

 أن ادلعروفختبار على نطاق واسع فالختبار على نطاق صغًن واالاب القيام بعد

امثًنة جدا التفسًن ًنيامعاحملمويل يف مواد  ادلفردات حصل على  التعليم على أساس الوسائل

 األخًن.ج ادلنتج نتيىذه الوسيلة قد مت تطويره وذلك  أن فيمكن أن يقال, لالىتماما

 

 

 مناقشةب. ال

يف  احملمويل التعليم على أساس الوسائل التعليمية مثل نتجادل ينتج ىذا البحث إن  

على  الوسائل هستند ىذت. و بادلدرسة ادلتوس طةستوى الصف الثامن دلادلفردات  مواد  

برج  على منوذج لتطويروا البحث يشًن منوذجو . 4883هج منالكفاءات األساسية الواردة يف 

ة طو اخل إىل ىذا البحثتألف من عشر خطوات، ولكن يقتصر ي الذي سويونوب ادلعدلوغال 

 .الس ابعة

 ت يفأادلقابالت وادلالحظات اليت بدوادلشاكل. وبناء على  الىي  اخلطوة األوىل

مها فقط يف شكل  ستخدتاليت  الوسائل التعليمية، بندر المبونج 3 ادلتوس طة زلمدية مدرسة
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 الوسائل. تطوير الوسائلادلطبوعة ال تزال جتاىل خصائص  الوسائليف كتاب كتاب مطبوع. 

بفعالية  التعليممستخدمة دلساعدة ادلتعلمٌن على حتقيق أىداف التدريس وسائل الالزمة ل

 انغة. نقصل  الو  د  او تصميم وادلالثالثة مواضيع رئيسية ىي  يتضم ن علىتطوير الوكفاءة. فإن 

 الغالفجزء من و من حيث التصميم، ى ل ىذه األي امها خاليت كانت تستخدمال الوسائل

شكل وحجم والىناك جاذبية اليت جتمع بٌن اللون والرسم والتوضيح، ليس ( غالفاألمامي )

ت وليس ةزلتوى ادلواد التعليمية ليست مرتبة بشكل منظمأن  . من حيث ادلواد ادلناسباخلط 

فهم ادلادة. من  يفالرسوم التوضيحية اليت توضح زلتوى ادلواد مما يسهل على ادلتعلمٌن  فيها

الل غة ادلستخدمة غًن تواصلي ة و تفاعلي ة حّت  مل تقدر على تبديل دور ادلعل م يف  ،الل غةحيث 

 عملي ة التعليم.

وارد اليت تدعم ادلمجع البيانات. مجع البيانات وادلعلومات يف شكل  ىي ادلرحلة ادلقبلة

من خالل  الوسائل على أساس التعليم احملمويل. ويتم تقييم ادلواد يف التعليم احملمويل إعداد

 الباحثةمجع ادلوارد وادلراجع والصور ادلتعلقة مفردات كل مناقشة. يف ىذه ادلرحلة مجع 

 الباحثة منادلصادر ادلستخدمة . ادلنشئةادلعلومات يف شكل من أشكال الدعم النظري دلادة 

يف شكل من الكتب  الوسائلو ، ادلدرسة ادلتوس طة العربي ة الل غةىي رللة، والتخطيط لتعلم 

ىناك عدد من ادلبادئ الوسائل، يف تطوير . درسة ادلتوس طةادل مستوى ادلطبوعة ادلستخدمة يف
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. تحليل واالحتياجاتالعلى أساس  الوسائلاليت حتتاج إىل النظر فيها. وينبغي تطوير 

ادلناسب  التعليمثالث نقاط رئيسية. أوال، تعيٌن تصميم  على الوسائلتتضمن عملية إعداد 

 التعليمادلكون الذي يشمل أىداف  الوسائلمع الكفاءات اليت سيتم دراستها. ثانيا، زلتوى 

 مناليت يتم فهمها بسهولة  الل غة. ثالثا، جوانب التعليمأنشطة  وادلواد وغًنىا من أشكال

 ب وفقا دلستوى ادلعرفة وسنهم.الطال

 من مجيع التعليم. ىذه ادلرحلة ىي مرحلة من مراحل ادلنتجتصميم  ىيادلرحلة التالية 

 أنشاءمن صنع ادلشروع مث  التعليميةالوسائل تطوير  أبد .احملمول التعليم على أساس الوسائل

ويستند تصميم ادلنتج على تقييم ادلنتج  نشئة.لنتائج ادلاعب يف زلاولة الل   انقرمث   ةملمسصورة 

 مدرسةاليت استخدمت يف احملمول  التعليم وسائل خالل ىذه األيام. الذي مت استخدامو

من حيث  ها خالل ىذه األي اميت كانت تستخدمال الوسائل اننقص، 3 ادلتوس طة زلمدية

ىناك جاذبية اليت جتمع بٌن اللون ليس ( غالفاألمامي ) الغالفجزء من و التصميم، ى

زلتوى ادلواد التعليمية أن  . من حيث ادلواد ادلناسبشكل وحجم اخلط والوالرسم والتوضيح، 

الرسوم التوضيحية اليت توضح زلتوى ادلواد مما  ت فيهاوليس ةليست مرتبة بشكل منظم

مة غًن تواصلي ة و تفاعلي ة الل غة ادلستخد ،الل غةفهم ادلادة. من حيث  يفيسهل على ادلتعلمٌن 

 حّت  مل تقدر على تبديل دور ادلعل م يف عملي ة التعليم.
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، الوسائلالرئيسية اليت سيتم تطويرىا، و  ادلواد  ثالث  على ادلنتجويشمل تصميم 

زيج من األلوان مب رلهز هسيتم تطوير الذي  تصميمال، الوسائل. من حيث الل غةواحملتوى و 

ىا بصورة تطوير ادلواد اليت سيتم إثارة لالىتمام. من حيث ادلواد، أكثر  والرسوم التوضيحية

ها درست اليت  مع زر لتحديد ادلوادميقدبالتفردات ادلتفاصيل، وقد مت جتهيز منهجية مرتبة و 

غة ل  التوى باستخدام احملتقدمي الل غة، ثًنة لالىتمام. من حيث ادلالصوت والصور بورلهزة 

 .مما يسهل على ادلتعلمٌن على فهم ادلادة بشكل مستقل التفاعلية والتواصلية

خراء ادلواد،  ىماخلراء  من النهائي ادلنتج قحتق  ادلنتج.  حتقيق ىيادلرحلة التالية 

 ان.صشخراء ىناك اخل. كل فريق من ةغالل   يف راءاخل، و الوسائليف  راءاخلو 
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. 4و  8 ةحلر ادلللمنتج يف  ادلواد   خراء من التحقيقالرسم البياين اعاله يوضح نتائج 

. مكون 4النسبة ادلئوية للمرحلة  يدز ت والعرضتوى احمل مكون جدوى يف كل   ويعتر أن  

:. مكون 98نسبة الب 4يف ادلرحلة  زيدت: و 86على نسبة  حصل 8مرحلة للتوى جدوى احمل

:. 98ة نسبالب 4يف ادلرحلة  زيدت: و 73على نسبة  حصل 8جدوى العرض يف ادلرحلة 

ا يدل على معايًن مم  يف ادلرحلة الثانية  زيدت: و 79 8يتضح أن النسبة اإلمجالية يف ادلرحلة 

 .: 98متوسط النسبة ادلئوية  ياا ىجد   ةالئقا
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 8 ةحلج يف ادلر ادلنت نالوسائل عخراء  من التحقيقالرسم البياين اعاله يوضح نتائج 

فعالية الجوانب العرض ومكون  مكو ن جوانبات ىي كونادليف كل  . ويبدو أن  4و 

، العرض جوانب مكونات. 4 ةحلادلر نسبة يف ال على زيادةال الر سوم البياني ة تأيت فيهاجوانب و 

 :. مكونات جوانب94نسبة الب 4يف ادلرحلة  ديز ت: و 84على نسبة  تحصل 8يف ادلرحلة 

:. مكونات 87نسبة الب 4يف ادلرحلة  ديز ت: و 77على نسبة  تلحص 8فعالية يف ادلرحلة ال

:. 88نسبة الب 4يف ادلرحلة  ديز ت: و 74على نسبة  تلحص 8يف ادلرحلة  الرسم جوانب

ى د  فتؤ : 86ا يف ادلرحلة الثانية من م  وأ: 77نسبة الب 8يتضح أن النسبة اإلمجالية يف ادلرحلة 

نسبة التوسط مباا ىي جد   ةالئقا مما يدل على معايًن 4لنسبة ادلئوية للمرحلة زيادة يف االإىل 

86:. 
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 تحقيق خبراء الل غةنتائج  من الرسم البياني 4.4الشكل 

 

 8ادلنتج يف ادلرحلة  على غويٌنمن الل   التحقيقنتائج أن  ويوضح الرسم البياين أعاله 

النسبة حصلت على  8يف ادلرحلة  الل غةمكونات جدوى  يف أن جائنتال. وينظر اىل 4و 

يتضح أن النسبة اإلمجالية يف ادلرحلة :. 94إىل  4ادلرحلة  يف نسبةال: وارتفعت 88ادلئوية 

زيادة يف النسبة ادلئوية الى إىل د  تؤ  حّت  : 94يف ادلرحلة الثانية من  ام  وأ: 88نسبة الب 8

 .:93نسبة التوسط مباا ىي جد   ةالئقا يدل على معايًن امم   4للمرحلة 

 اليت ىناك ثالثة أشياءالتصميم،  بعد حتقيق .تصميمال تصحيح لية ىيادلرحلة التا

ادلستخدم  طاخل عن خالتادادل الوسائل. وقدم خراء اءاخلر  ت منالخادموفقا لل تصح حها
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 الل غةقواعد ب مناسبةليست  اليتبعض ادلفردات  صحيحتل ادلواد  خراء ر وف  و ىو أقل حجما. 

 العربي ةمعىن ادلفردات  يف ذكر، ولكن جي دة غةل  ال عن خالتادادلن و اللغويم وقد  . العربي ة

إال من خالل الصور وحدىا وإضافة ادلسابقة أكثر  ساعدذكرىا وت ال حتتاج إىل الصويت

 .تنوعا

ختبار المها امن خالل مرحلتٌن،  ادلنتج كاملة، اخترتصميم  ال تصحيحبعد مرحلة 

 على شمليعلى نطاق صغًن ختبار على الواختبار على نطاق واسع. العلى نطاق صغًن وا

على واحدا فالتصال واحدا بالدا طريقة بسيطة ج  والمتجانسة،  تارىاخت طالب الذين 88

عشوائي. أظهرت نتائج التجارب على نطاق صغًن أن  كشف الغيابالطالب من خالل  

ن يف التجارب على نطاق و ادلشاركو . :98ئوية من ادل النسبةا مع متوسط جذابة جد   الوسائل

على الطالب ستبيانات لتقييم استجابة اليف الصف الثامن بإعطاء ا طالبا 38ىي واسع 

 الباحثة تطور   احملمويل الذيم يعلأن  التتجارب على نطاق واسع، النتائج . احملمويلم يعلالت

ختبار على ال:. بعد ا88ئوية ادل النسبةمتوسط من الىتمام للغاية استجابة ا حصل على

 على أساس الوسائل عنمن ادلعروف أن استجابة الطالب فعلى نطاق واسع نطاق صغًن 

أكثر نشاطا، ب ةجيابياإلالطالب  ةاستجاب بالنظر إىل ادلفردات ممتازة مواد  يف  التعليم احملمويل

على  الوسائل. العربي ة الل غة تعليميف  عاطفة استيعاب ادلواد ادلقدمة وأكثريف أكثر سهولة و 
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ابة جد ا: ا88 بالنسبة معايًن التفسًنحصلت على  التعليم احملمويل أساس ديكن  ا، فإن  جذ 

 .التعليمالستخدامها يف  الئقة الوسائل التعليميةأن يقال أن 

يتضم ن  التعليم احملمويل على أساس الوسائل التعليميةوديكن أن خنلص إىل أن تطور 

يت كانت تستخدم ال الوسائل انغة. نقصل  الو  د  او تصميم وادلالثالثة مواضيع رئيسية ىي  على

ىناك جاذبية اليت جتمع ليس ( غالفاألمامي ) الغالفجزء من و من حيث التصميم، ى

زلتوى ادلواد أن  . من حيث ادلواد ادلناسبشكل وحجم اخلط والبٌن اللون والرسم والتوضيح، 

الرسوم التوضيحية اليت توضح زلتوى ادلواد  ت فيهاوليس ةمرتبة بشكل منظمالتعليمية ليست 

الل غة ادلستخدمة غًن تواصلي ة و  ،الل غةفهم ادلادة. من حيث  يفمما يسهل على ادلتعلمٌن 

 اولذلك، فإن تصميم ىذ تفاعلي ة حّت  مل تقدر على تبديل دور ادلعل م يف عملي ة التعليم.

. من الل غة، واحملتوى و الوسائلرئيسية اليت سيتم تطويرىا، و مواد  ث ثال علىيشمل  ادلنتج

أكثر  زيج من األلوان والرسوم التوضيحيةمب رلهز هسيتم تطوير الذي  تصميمال، الوسائلحيث 

تفاصيل، ىا بصورة منهجية مرتبة و تطوير ادلواد اليت سيتم إثارة لالىتمام. من حيث ادلواد، 

الصوت والصور بها ورلهزة درست اليت  مع زر لتحديد ادلوادميقدلتبافردات ادلوقد مت جتهيز 

غة التفاعلية والتواصلية مما يسهل ل  التوى باستخدام احملتقدمي الل غة، ثًنة لالىتمام. من حيث ادل

 .على ادلتعلمٌن على فهم ادلادة بشكل مستقل
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نتائج من ادلفردات  يف مواد احملمويل ي ة على أساس التعليمالتعليم الوسائلجدوى  إن  

 تلحص العرضوجدوى تويات احمل جدوى فئة تقييم إىلالنظر ب ادلواد   خراء فريق من التحقيق

 الوسائلخراء  فريق من التحقيقاا، ونتائج جد   ة: مع معايًن االئق98نسبة العلى متوسط 

على نسبة  تلحص الرسوم البيانيةجوانب فعالية و الانب و جو العرض،  انبو جفئة  من تقييم

فئة  اللغويٌن من تقييم فريق من التحقيقاا، ونتائج جد   ة: مع معايًن االئق86توسط من ادل

 ا.اجد   ة: مع معايًن االئق94ادلتوسط  على تحصل غةل  ال جدوى

 يف مواد   التعليم احملمويل على أساس ةالتعليمي الوسائل ناستجابة الطالب عوكانت 

أكثر و الذين ىم أكثر نشاطا، لطالب ل اإلجيابية ستجابةالا إىلوذلك بالنظر ادلفردات ممتازة 

 ةالتعليمي الوسائلإن  . العربي ة الل غةم ييف تعل وعاطفة أكثرو مة امتصاص ادلواد ادلقد   يف سهولة

اا، التفسًن ا ًنيامعحصلت على  التعليم احملمويل على أساس ابة جد  : يف 87ي ىجذ 

 38 الذي يشارك ،واسع نطاقعلى  ادليداين التجاربيف و : 98 التجارب على نطاق صغًن

 ديكن أن ختلص إىل أن   واسع نطاقعلى . وبناء على نتائج التجارب على نطاق صغًن طالبا

فها : وتصن  88ط توس  مع ادلاا جد   ةعلى معايًن التفسًن اجذاب تلاستجابة الطالب حص

 .ا لالستخدامجد   الئقةعلى أهنا 
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 الخامس الباب

 تتامخالوااالقتراحات و  الخالصة

 

 الخالصة .أ

 :ما يليكل   بناء على نتائج البحث وحتليل البيانات ميكن أن خت

ترقية استيعاب ادلفردات احملمويل يف  تطوير الوسائل التعليمّية على أساس التعليميشمل  .1

ثالث نقاط  على بندر المبونج :حممدية ادلتوّسطة  بادلدرسة لدى طالب الصف الثامن

, والصور, األلوان , وانسجامم وادلواد واللغة. من حيث التصميمرئيسية، وىي التصمي

, حمتوى ادلواد جعلها أكثر جاذبية. من حيث ادلوادّ  احلروفحجم و  ,والرسوم التوضيحية

الرسوم التوضيحية اليت توضح حمتوى ادلواد  على أكثر منهجية وتشمل هابالتعليمية ترت

غة ادلستخدمة ىي أقل اللّ غة، يث اللّ فهم ادلادة. من ح يف الطالبمما يسهل على 

 .حمل دور ادلعلم يف العملية التعليمية حتلّ حّّت تواصلية وتفاعلية 

احملمويل  الوسائل التعليمّية على أساس التعليم عن ادلوادّ  خرباء فريق ق منينتائج التحق .2

 :طة حممدية ادلتوسّ  بادلدرسة ترقية استيعاب ادلفردات لدى طالب الصف الثامنيف 
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نتائج ا"، و جدّ  ةر "الئقادلعيامع  ٪08نسبة العلى متوسط  تلحص بندر المبونج

 ةر " الئقياعادلمع  ٪08نسبة العلى متوسط  تلحصالوسائل  خرباء فريق ق منيالتحق

مع  ٪09على متوسط  تلحص غةاللّ  خرباء فريق ق منينتائج التحقو "، اجدّ 

 ا".جدّ  ةالئقيار"عادل

ترقية استيعاب احملمويل يف  الوسائل التعليمّية على أساس التعليم يفاستجابة الطالب  .3

على  يف اإلختبارتوسط ادل قيمة ا لالىتمام" من حسابىي "مثرية جدّ  ادلفردات

 على اجملموعة من اإلختبارتوسط ادل قيمة حسابيف و  ٪08 ىيالصغرية  اجملموعة

عيار ادلعلى  ٪08 اذبيةاجل على توسطحصلت قيمة ادل طلبا 8:اليت تشاركها  الكبرية

 .ا لالستخدامجدّ  الئقةعلى أهنا  ا لالىتمام" وتصّنف"مثرية جدّ 

 

 

 اتقتراحاال .ب

 :نأل ت الباحثةاقرتحف، اخلالصة بناء على نتائج ادلناقشة وىذه

 ادلوادّ  يفتطوير أن يقوم بال  عتوقّ من ادلفردات في ادلواد يعرض فقط احملمويل ميالتعل .1

 األخرى.
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وحدة احملمويل باستخدام  ميالتعل على أساسوسائل ال التعليمّية ادلنتجة منوسائل ال .2

 هاستخدمعندما تدعّم بالربامج اجلاىزة اليت تة لالىتمام ثالثي األبعاد تكون أكثر مثري 

 احملمويل. ميالتعل على أساسوسائل البعد ذلك كعنصر يف صناعة 

 

 االختتام .ج

 .ىذه األطروحة قد دّتت كتابة بنعمتو قّدمتها الباحثة، ألنّ  ,هلل, والّشكر احلمد هلل

من أوجو القصور يف ىذه األطروحة بسبب القدرة احملدودة الباحثة أّن كثريا  واعتربتوبالتايل، 

 .االنتقادات واالقرتاحاتاليت دتتلكها الباحثة, ولذلك تتوّقع فيها  وادلعرفة

اء. جزاكم اهلل, وعسى أن والقرّ  للباحثة مفيدةاألطروحة تكون ىذه  بأن تلأمّ وت

 .دلنياالعآمني يا رّب لنا مجيعا، اهلل بارك ي

 



 

 المراجع

Abdul Wahab, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Malang:UIN MALANG. 2009 

Baiq Tuhfat ul Unsi, “ Media Gambar dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa 

Arab”. Jurnal IAIN Bani Fattah Jombang. Vol.2 No 1, (Juni 204) 

Busrah, Fitriyah, “Perencanaan Permainan (Game) Edukasi Belajar Membaca pada 

Anak Prasekolah Berbasis smartphone Android“, Jurnal TEKNOIF. 2015 

Henry Kurniawan, Tri Shandika Jaya, “Desain dan Implementasi Mobile Kuliah di 

Politeknik Negeri Lampung Berbasis Teknologi Android”. Lampung: Jurnal 

Ilmiah ESAI. 2016 

http://iyasphunkalfreth diakses 17 mei 2018 

Hujar AH Sanaky, Media Pembelajaran {On-line}, Tersedia: 

http://penerbitkaukaba.wordpress,com/2011/02/08menjadi-guru-inspiratif-

dan-komunikatif/#more-177 17 April 2018 

Ihsana El Khuluqo, Belajar dan Pembelajaran, Yogyakarta:Pustaka Belajar,2017 

Iskandar, “Sejarah Perkembangan Android (On-line), tersedia di 

http:/iskandargroup.wordpress.com/tugas-sistem-operasi/sejarah-

perkembangan-android.html.2018 

Iwan Koerniwan, Pengembangan Aplikasi Mobile Learning Berbasis Kebudayaan 

Nasional Untuk Pembelajaran Mata Kuliah Akuntasi Keuangan pdf diakses 

17 mei 2017 

http://iyasphunkalfreth/
http://penerbitkaukaba.wordpress,com/2011/02/08menjadi-guru-inspiratif-dan-komunikatif/#more-177
http://penerbitkaukaba.wordpress,com/2011/02/08menjadi-guru-inspiratif-dan-komunikatif/#more-177


Manfaat Media Pembelajaran dalam Proses Belajar Mengajar (On-line) tersedia di 

www.acemedia.edu/8885739/kajian_pustaka diakses 18 Maret 2018 

Muhammad Ali-Al-Khuli, “Strategi Pembelajaran Bahasa Arab”, 

Yogyakarta:Basa.2010 

Mustofa,”Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, Malang:Press.2011 

Nurliya Febrisma, Upaya Meningkatkan Kosakata Melalui Metode 

Bermain Peran Pada Anak Tugrahita Ringan, Jurnal PLB. Vol.1.No.2.2013 

Reza Pahlevi, Multimedia Pembelajaran Interaktif (On-line) tersedia di 

http:/www.smkn1bjs.sch.id/multimedia/item/1-multimedia-pembelajaran-

interaktif.html diakses pada tanggal 19 Maret 2018 

Sugiono, Metode Penelitian Kualitafif, kuantitatif dan 

R&D,Bandung:Alfabeta.2013 

Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya : CV 

Putra Media Nusantara. 2011 

Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, Jakarta : Rajawali 

Pers.2014 

 

http://www.acemedia.edu/8885739/kajian_pustaka

	1. Cover Arab FIX.pdf (p.1-2)
	4. Abstrak Arab FIX.pdf (p.3)
	3. موافقة.pdf (p.4-5)
	5 شعار.pdf (p.6)
	2. persembahan Arab FIX.pdf (p.7-11)
	3. Daftar ISI Arab FIX.pdf (p.12-14)
	5. Daftar Tabel Arab FIX.pdf (p.15-18)
	BAB I Arab FIX.pdf (p.19-33)
	BAB II ARAB FIX.pdf (p.34-80)
	Bab III Arab FIX.pdf (p.81-97)
	BAB IV ARAB FIX.pdf (p.98-140)
	Bab V Arab FIX.pdf (p.141-143)
	Daftar Pustaka.pdf (p.144-145)

