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 ملخص
الطلبة في تعلم اللغة العربية في الصف العاشر  رغبة رقيةلتباستخدام برنامج أدوبي فالش  يميةتعلال وسائلالتطوير 

 بمدرسة العالية حسن الدين بندار المبونج
 حسنة النساء

ادللصق. بناء على الدراسة األولية مبدرسة حسن الدين بندار المبونج يعرف أن الوسيلة ادلستخدمة ىي وسيلة 
ادلستخدمة طوال ىذه األوقات ىي من  التعليمية تطويريها تشتمل على ثالثة تأسيس : تصميم، ادلادة واللغة. عيوب الوسائل

جهة التصميم يعين الجتذب الرسم وكان بسيطا، مث من جهة ادلادة ال تستعمل تقنية الضناعة، وال تضيح يف التسليم، ومن 
%، فتقدم 63,28و دقيق. بناء على جتربة األسئلة يعرف أن استيعاب االلغة العربية لدى الطلبة قدر جهة اللغة غري منتظم 

باستخدام برنامج الباحثة مشكلة البحث كالتايل "كيفية كان التطوير، واجلدوى واستجابة ادلستجبني حنو الوسائل التعلمية 
 أدويب فالش ؟".

باستخدام برنامج أدويب فالش، مألمة، منفعة، وتثبيتو،لدى التالميد ة الوسائل التعلميىدف ىذا البحث لتطوير   
مع سبع خطوات. حصل   Borg and Gallنوع البحث ذلذا البحث العلمي ىو حبث وتطوير من تدقيق و تطوير مبنهج معرففيا. 

 البيانات للتحليل بالتحليل الوصفي ادلئوي والنوعي. 
على أدويب فالش تتكون من أربعة استنادًا إىل نتائج البحث، ميكن االستنتاج أن وسائل اإلعالم التفاعلية ادلبنية        

جوانب للطوير، وىي التصميم ادلواد واللغة ومدرسي اللغة العربية. من حيث التصميم، وىي : الغالف، الكفاءة األساسية، 
يوية للمؤل،، التمكن من ادلواد، أسئلة تقيم ادلمارسة، حول التقييم. مث لتنسيق ادلعلومات، البيانات احلادلؤشرات، والغرض، 

 ,adobe photoshop, audiocityادلواد، ىناك حمتويات ادلعلومات احملززة. مث ختتل، ألوان كل طبقة، وتستخدم تقنية التصميم، 

coreldraw, Microsoft word, , I spiring. ة إىل ذلك، من حيث ادلواد، وىي : واضحة ومنتظمة ومفصلة. عالوة على ذلك، إضاف
على أساس أدويب فالش من تنائج البحث " فإن جهة اللغة واضحة ومباشرة. ُتستخدم جدوى وسائل اإلعالم التفاعلية ادلبنية 

دلصادقاة   ادلئويةحظة ذالك من النسبة الئق جدًأ "، أن تستخدم للوسيلة التعلمية  لتعّلم لطلبة الص، العاشرة، وميكن مال
%، ومن مدرس اللغة العربية 68,28%، والتحقق من صحة اخلبري ادلواد بالنسبة ادلئوية 68سائط بالنسبة ادلئوية خبري الو 

ة جدا %، مما يشري إىل معاير " مثري 6،ـ66عالوة على ذالك، االستجابة من الطلبة بالنسبة ادلئوية %، 66,68بالنسبة ادلئوية 
 لالىتمام".

استنادًا إىل نتائج البحث، ميكن االستنتاج أن وسائل اإلعالم التفاعلية ادلبنية على أدويب فالش تتكون من أربعة 
وسائل اإلعالم تعليمية تفاعلية ادلبنية على أدويب جوانب للتطوير، وىي التصميم وادلواد واللغة العربية. إن جدوى استخدام 

حقق من صحة فريق خرباء وسائل اإلعالم، وادلواد، واللغة العربية أمر ممكن الغاية، كما أن استجابات فالش من نتائج الت
 الطلبة مثرية لالىتمام للغاية الستخدامها يف تعليم دلستوى ادلدرسة العالية حسن الدين بندار المبونج.

 : تطوير، برنامج بأدويب فالش، وسائل تعليمية الكلمات المفاتح
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 إهداء

 اليت والفرصة يةاواذلد للنعمة الشكر كلمة إالّ  ،لك يا رّب  أخرى كلمة أي توجد ال

 .اوحيبوهن الكتابة حتب الذين األشخاص إىل العلمية الرسالة ىذه لتقدمي للكتابة قد اعطيك

 :إىل الرسالة العلمية الكتابة تقدم

 احلوافز وتوفري واحلب، ادلستمر، لتوجيولكل ا ريكاه وسيدة مردى سيد ،والديين .1

 الو  الدعاءك ميلةاجل كلمةال يوجد ال ألن النجاح،نتزاع ال للكتابة والدعاء والدعم

 كافية تكون لن شكرال كلمة. الوالدين منالدعاء ادلقبول بقبوٍل حسٍن إال  يوجد

 طوةاخل كونت أن ىذه الرسالة العلمية عسى. من الوالدين حسنات كل لسداد

 .سعداءال أّمي أن يكوناو  أب جلعل األوىل

، ادلاجستري وادلشرف ادلاجستري جونتور جاىايا كيسوما، االول، الدكتور ادلشرف .2

 االرشاداتو  قدمان التوجيهات الذان الثاين الدتور احلاج أكمان شاه، ادلاجستري.

 .العلمية الرسالة ىذه كتابة إلهناء

 الذان إدريس منيف ابحمبوب أكرمأخي عبد الرحيم و   صيرية ابحمبوبة زرت الزيانأخيت .3

 الوالدين أفضلة وناجحة لتسعد لتكون الكتابة والدعم والتشجيع دعاءال قدماين

 .ا كأخت الكبرية و صيريةهب حيتذى منوذجا وتقدمي



 ز
 

 قدموا ىم الشرق المبونج الشرقية يفيقيمون  الذين ةالكتاب من العائلة أفراد يعمج .4

 .لكتابة والدافعدعاء ال

 النكات على مشكركأ. والدعم احلافز وتقدمي دائما يساعدون الذين اصحاب .5

 حنتها مت اليت احللوة الذكريات على مشكركوأ معاً  بو مررنا الذي والنضال والضحك

 .ألىلنا وخاصة لآلخرين فيدينادلو  ناجحنيمن ال نكون أن رجوأ. الوقت ىذا طوال

 عام يف ةبالطل قوة العربية الليةيف قسم التعليم ) للكتابةاألسلحة  األصدقاء .6

 تلو الواحد ذكرت أن ةللكاتب ميكن ال. PPL و KKN أصدقاء وكذلك ،(2114

 .البعض لبعضهم دعاءوال والتحفيز الدعم قدم الذي اآلخر

 اجلامعة ابحمبوبة، جامعة االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج. .7

 حصلت أهنا نأمل الدعاء اجليدلكل  جزيال شكرا تحيةل ادلناسبة كلماتال توجد ال

 .على رضا اهلل تعاىل أمني يا رّب العادلني

 وبالتايل الكمال، عن بعيدة زالت ما الرسالة العلمية ىذه إعداد أن ةوتدرك الكتاب         

.األطراف ميعجل تستفيد ىذه الرسالة العلمية أن نأمل. واالقرتاحات النقد تتوقع الكتابة إىل  
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 ترجمة الكتابة

هي و  ،9115 يوليو 20 بيلمبيع سارى المبونج الشرقية يف تولد ،حسنة النساء

 .للزوج سيد مردى و سيدة ريكاه البنت الثانية من ثالثة االبناء

بيلمبنج  احلكومية االبتدائية درسةامل إىل استمرت التعليم يف اتعليمه الكتابة تبدأ

 درسةامل إىل استمرت التعليم ذلك، وبعد. 2007 عام يف تواكتملسارى المبنج الشرقية 

 استمرت الباحثة التعليم مث. 2090 عام يف تواكتمل بيلمبنج سارى الثانوية احلكومية االوىل

 .2093 عام يف تواكتملمطلع األنوار المبونج اجلنوبية  العالية احلكومية درسةامل إىل

 2094 برنامج البكاليريو  يف عام وتواصل الباحثة دراستها إىل املستوى العايل، يف

يف جامعة االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج وأخذت الباحثة قسم التعليم اللغة العربية 

يف اجملموعة االوىل  KKNيف كلية الرتبية والتعليم. وكانت الباحثة خدمت يف اجملتمع خالل 

يف   PPLمنطقة برينجسيو وخضعت  جدنج رجيومنطقة فرعية  واتيسيف قرية  2097عام 

بعنوان تطوير بندر المبونج. وأكملت الباحث رسالة علمية  حسن الديناملدرسة العالية 

العربية يف  الطلبة يف تعلم اللغة رغبة قيةلرت باستخدام برنامج أدويب فالش  يميةتعلال وسائلال

 .2091/2092لدراسي العام ا الصف العاشر مبدرسة العالية حسن الدين بندار المبونج
 



 ي
 

 كلمة الشكر والتقدير

 وتوجيهات نعمة رمحة، كل أنعم الذي وتعاىل سبحانو هلل والشكر احلمد هلل، احلمد

درجة  على للحصول التأىل أجل من الرسالة العلمية ىذه إجناز للباحثة ميكن حبيث ةللباحث

 النيب على صالة وسالما. المبونج انتان رادين االسالمية احلكومية يف جامعة جامعية االوىل

 إعداد يتم لن. يف كل الزمان الظالم يف دائما النور يضيء الذي صلى اهلل عليو وسلم حممد

 وإخالص، تواضع كل مع ، لذلك. األطراف خمتلف من مساعدة دون الرسالة العلمية ىذه

 :إىلعميق الباحثة الشكر ال عرب ت

االسالمية احلكومية رادين  رئيس للجامعة ادلاجستري مكري، احلاج األستاذ الدكتور .1

 .ه اجلامعةالكتساب ادلعرفة يف ىذ ةالذي أعطى الفرصة للباحث انتان المبونج

 للجامعةالرتبية والتعليم عميد لكلية  ادلاجستري، رانو خري األ احلاج األستاذ الدكتور .2

أثناء  ةالتوجيو للباحثيو  ةالذي وفر الفرص االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج

 .الدراسة

 الرتبية بكلية العربية اللغة التعليم لقسم رئيس سفاري داود، ادلاجستري الدكتور. .3

 المبونج. إنتان رادين جامعة االسالمية احلكومية والتعليم



 ك
 

، ادلاجستري وادلشرف الثاين الدتور جونتور جاىايا كيسوما الدكتورادلشرف االول، .4

 كتابة إلهناء واالرشادات التوجيهاتقدمان  الذان احلاج أكمان شاه، ادلاجستري

 .الرسالة العلمية ىذه

الرتبية والتعليم لكلية ا يف قسم التعليم اللغة العربية يف السيد والسيدة حماضر .5

 والطاقة الوقت قضى نالذي االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج للجامعة

 اللغة التعليم قسم يف للدراسة للباحثة ادلعرفة وتوفري ومساعدة لتثقيف واألفكار

 االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج للجامعة والتعليم الرتبيةبكلية  العربية

 .العمية الرسالة ىذه إكمال للكتابة ميكن حبيث

جبامعة االسالمية احلكومية رادين  ادلركزية الرتبية ورئيس ادلكتبة كليةل ادلكتبةرئيس  .6

من خالل توفري ادلعلومات  ةالعاملني الذين ساعدوا الباحثالمبونج وادلوظفني انتان 

 ثادلوجودة يف ادلكتبة إلجراء البحعن ادلراجع 

 على العلمية الرسالة ىذه وإعداد الكتابة إجناز يف ساعدون الذين األطراف مجيع .7

 .اآلخر تلو واحد ذكرت تستطيع أن ال الباحثة أن



 ل
 

تعطى  أن ميكن الذي الدعاء فقط اإلمكان، قدر ،"وشكرا عفوا" فقط وتقول الكتابة

 اهلل، من والثواب فريةالو  اخلري حتصل سوف خالص مع سامهوا الذين كل ونأمل ،الكتابة ذلم

 للكتابة أعطي الذي اخلري كل عسى. مجيعا لنا رمحتو يعطى وتعاىل سبحانو اهللعسى 

 تكون أن نأملو . أمني. وتعاىل سبحانو اهلل من حتصى وال تعد ال مكافأة على سيحصل

 الرسالة ىذه يف خطأ كان إذا عما الكتابة يعتذر. وللقراء ةللكاتب مفيدة الرسالة العلمية ىذه

 .العلمية

 

2118 ، أغسطس المبونج، بندر  

 الكتابة          

 

 حسنة النساء     

      1911101111    
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 الفصل األول

 مقدمة

 البحثخلفية .أ

استكشاف قدرات الطالب الفردية واجتذاب تعلم الطالب  باستخدام يميةتعلال وسائلالتطوير  

أحد  .للتعلم حبيث يتوقع منهم أن يولدوا دافًعا للطالب لتحسُت فهم مفهوم ادلادة اليت تتم دراستها

 Adobe Flash ,التفاعلية ىو لالوسائ لتطويرمنتجات التكنولوجيا اليت ميكن استخدامها 

 Adobe Flash يتيح ىذا  ٔ.متعددة شهَت إلضافة اجملهولية ومواقع الويب التفاعلية لىو برنامج وسائ

 ٕ.الربنامج إنشاء عمليات زلاكاة وصور متحركة ميكن أن تكون وسيلة تعليمية للمعلمُت

 Adobe Flashوم متحركة ومقاطع فيديو وصور متجهة ىو واحد من الربامج ادلستخدمة إلنشاء رس

حيتوي الفيديو أو الرسوم ادلتحركة اليت ينتجها ىذا التطبيق على .متعددة تفاعلية لوسائوصور نقطية و 

أيًضا على لغة بررلة خاصة بو ، وىي تستخدم Adobe Flash  باإلضافة إىل ذلك ، حيتوي ."swf" امتداد

 ActionScript ميكن استخدام .وإضفاء تأثَت على احلركة ادلتحركةإلنشاء رسوم متحركةAdobe Flash 

على  Adobe Flash ميكن أيًضا عرض نتائجXML وHTMLللتواصل مع الربامج األخرى ، وىي

                                                 
1
 I. NymAnomFajaradityadan A. A. GedeDalemKemara Putra, “Perancang Media InteraktifPembelajaranBahasa 

Bali UntukAnak-anakdenganLoad  MovieBerbasisAnimasi Flash.” JurnalNasionalPendidikanTekhnikInformasi 

(2013) 

 
2
 Fatimah AbuBakar, MeningkatkanHasilBelajarEnergiMekanikMelalui snowball Throwing SiswaKelas X TAV  

SMKNegeri I Biereuen.” JurnalPendidikanSerambiIlmu (2015) 
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لذلك ، ليس من غَت ادلألوف أن .واذلواتف احملمولةDVDوVCDمتعددة مثل مواقع الويب ولوسائ

كبائعُت للربامج ميتلكون فالش من   Adobeالتعلم من  لائلتطوير وس Flashيستخدم الباحثون برنامج 

، يف عام  Macromedia. سابقا ، كان الفالش ىو برنامج حتت شركة Macromediaالبائعُت السابقُت ، 

. AdobeFlash6 CS، مث تطورت بعد ذلك إىل  Adobe Flash8بواسطة  Macromediaمت شراء  ٕ٘ٓٓ

 Adobeىو Adobe Flash، اإلصدار األخَت من  Adobe Flash CS5ومن مث مت تطويرىا مرة أخرى يف 

Flash Professional CS6 يف تطوير ىذا اإلعالم ، استخدم الباحثون .Adobe Flash Professional CS6  

ىو برنامج جيعل من السهل بالنسبة لنا أن نكون قادرين على تقدمي كل األشياء Adobe Flashكتطبيق.

ميكننا شكل مسعي بصري ، ميكننا أن صلعل ادلواد التعليمية يف شكل تصّور متنقل ،  يف مفهوم التعلم يف

ادلتعددة حبيث حتتوي على نص ، رسوم متحركة ، صوت والصوت وفقا  لحزم ادلواد بطريقة الوسائ

التعلمية ميكن التصور وادلرونة الناجتة عن ىذا الربنامج سيزيدان من ترابط وسائل اإلعالم  .دلتطلبات ادلواد

 .للطالب تسهيل عملية التعلم وتسريع وتقوية الذاكرة يف أنفسهم

 :، وىي 9األىداف التعليمية ىي أيضا وفقا للحرف اآلزار اآلية 

ْن ُىَو قَاِنٌت آنَاَء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَاِئًما حَيَْذُر اآْلِخرََة َويَ ْرُجو َرْْحََة رَبِِّو   ِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َيْستَ ُقْل َىْل  ۗ  أَمَّ

ُر أُولُو اأْلَْلَبابِ  ۗ  َوالَِّذيَن ََل يَ ْعَلُموَن  َا يَ َتذَكَّ  .ِإَّنَّ
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متيل عملية التعلم إىل استخدام وسائل تعليمية بسيطة ، شلا جيعل من الصعب على الطالب متابعة 

 ٖ.التعلم

باستخدام برنامج أدويب تعليمية التعلم اللغة العربية على وجو اخلصوص ، لذلك يستخدم ادلؤلف وسائل 

ميكن للرؤية أن تالحظ مباشرة  .، من خالل الشعور بالسمع ، ميكن للطالب معرفة ما يقولو ادلعلمفالش

وسائل اإلعالم ما يظهر أمام الطالب والقلب كمحرك لكل حركات التعلم واألفعال ، باستخدام 

 .التعليمية ، سيكون الطالب أسرع يف التقاط ادلوضوع ، حبيث ميكن حتسُت اإلصلاز التعليمي ضلو أفضل

لذلك ، لفهم معٌت اَلىتمام بالتعلم ، جيب  .تتكون فائدة التعلم من كلمتُت ، ومها اَلىتمام والتعلم

 .ن لغة اللغة تعٍت وجود ميل كبَت ضلو شيء ماقال بوروانتو أ .فهمو مسبًقا لفهم اَلىتمام والفهم للتعلم

ىناك اىتمام كبَت بأنشطة ادلرء ألن اَلىتمام بو سيفعل  .الفائدة ىي مسة تتم تسويتها نسبياً يف الشخص

 .   شيًئا مثَتًا لالىتمام بو ، وإَل فلن يتمكن أي شخص من القيام بشيء ما دون اَلىتمام

منخفًضا بندار َلمبوصل عالية حسن الديناللغة العربية فيادلدرسة َليزال اَلىتمام التعلمي لطالب ال 

الطريقة ادلستخدمة أقل جاذبية ، لذا نادرًا ما يرغب الطالب يف الكتابة ، وَل يفعلون الواجبات ألن

باستخدام برنامج ويهتمون بادلعلمُت عند شرح دروس الصف حىت يهتم ادلؤلفون بتطوير وسائل تعليمية 

 لزيادة اَلىتمام بالتعلمادلتعلمُت.أدويب فالش

                                                 
3
Trianto, Model PembelajaranTerpadu, (Jakarta: BumiAksara. 2011), h. 5  
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، يف Adobe Flashىناك حاجة شديدة لوسائل التعليم القائمة على الربرليات ، وخاصة برنامج   

تعلم الطالب وأيضاً معتربة أنو يف عصر العودلة ، جيب على الطالب اآلن أن يكونوا على علم يف سلتلف 

التعلم ادلستخدمة طبًيا حبيث تكون تفاعلية حبيث ميكن للطالب  لجيب أن تكون وسائ .العلوم الًتبوية

خالل ىذا الوقت ، مل تستخدم دروس اللغة العربية  ٗلعب دور نشط يف متابعة عملية التعليم والتعلم.

، بينما تتوفر للمدرسة مرافق وبنية Adobe Flashعالية حسن الدينوسائل اإلعالم القائمة علىالفيادلدرسة 

التفاعلية سيكون الطالب أكثر فائدة يف فهم مواد ىذا الدرس ،  لجراء التعلم باستخدام الوسائة إلحتتي

شلا يتيح التفاعل بُت الطالب وادلعلمُت ، مع وسائل اإلعالم ، ستزداد جودة عملية التعلم وتساىم يف 

 هناية ادلطاف يف جودة تعلم الطال . 

علم ، مبا يتطلب التطور السريع للتكنولوجيا أن يكون ادلعلمون أكثر حتفيزًا يف حتسُت جودة الت    

التعليمية ىي أداة لتوصيل أو  لالوسائ .التعليمية وفًقا للتقدم التكنولوجي ليف ذلك استخدام الوسائ

لو دور ووظيفتو لتنظيم  ميكن أيًضا تفسَت وسائل اإلعالم على أهنا وسيط .توصيل الرسائل يف التعلم

ميكن أن تكون وسائط .٘عالقة فعالة بُت طرفُت رئيسيُت يف عملية التعليم والتعلم بُت ادلعلم والطالب

التعّلم على شكل وحدات ، وعبءات شفافية ، وأفالم ، وفيديو ، وتلفاز ، وشرائح ، ونصوص تشعبية 

 ٙ.، وويب ، وما إىل ذلك
                                                 

4
BambangWarsito,TekhnologipembelajaranLandasandanAplikasnya,( Jakarta: RinekaCipta. 2008), h. 123 

 
5
AzharArsyad, Media Pembelajaran,(Jakarta: PT Raja G rafindoPersada, Cet, 16,2013), h. 3. 

 
6
Daryanto, Media PembelajaranSangatPentingDalamRangkaMencapaiTujuanPembelajaran, (Yogyakarta 

:Gava Media, 2013), h. 4. 
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تخدمون مواد التدريس فقط مثل الكتب ادلدرسية ، مييل زلتوى يف التعلم ، بعض ادلعلمُت يس

الكتب الدراسية إىل احتواء ادلعلومات فقط يف رلال الدراسة ، جوانب التدريس مثل: احلافز ، غالًبا ما 

يف ىذه احلالة ، َل يقوم ادلدرس بالتوصل إىل أقصى حد من موارد  .يتم جتاىل ىدف مشاركة الطالب

التعلم اليت يُعرف أهنا تؤدي وظيفة حتسُت  لل اختصاصيو التوعية استخدام وسائما يتجاىغالًبا  .التعلم

َل يقدم ادلعلمون رلموعة متنوعة من متارين ادلمارسة ، لذلك من  .جودة تعليم الطالب يف البيزيتيز

التعلم الصعب معرفة ما إذا كان الطالب قد فهموا ادلادة ادلقدمة بشكل صحيح وما إذا كانت أىداف 

ليس بالضبط وسائل اإلعالم ادلستخدمة يف عملية التعلم ، فإن دروس اللغة  .اليت يتعُت حتقيقها ناجحة

 .العربية ستجعل الدرس شلالً ، إذا تركت بدون مراقبة ، سيكون ذلا آثار على عملية التعلم غَت الفعالة

ادلدرسة  .1معلمة للغة العربيةبصفتها  .RamliS.Agاستنادا إىل نتائج مقابلة ادلؤلف مع السيد

ر َلمبونج وحصلت على بيانات إعالمية واحدة من وسائل التعلم ادلستخدمة يف اعالية حسن الدين بندال

عملية التعلم ىي إعالم ادللصق ، ولكن الطالب أقل نشاطا ، ىذه األشياء تصبح قيودىم اخلاصة 

ادعى أنو مل يقم أبًدا بتطوير وسائط تعليمية باإلضافة إىل ذلك ، عندما متت مقابلتو ،  .للمعلمُت

ة لالىتمام ، لذلك كان من الضروري تطوير وسائط تعليمية أكثر إثار Adobe Flashتفاعلية تعتمد على

، كلذا ٚ.كدعم لوسائل اإلعالم التعليمية Adobe Flashتفاعلية مت تطبيقها مع  لوتعبئتها يف شكل وسائ

                                                                                                                                                             
 

 
7
Ramli, wawancaradenganpeenulis, sekolah, Bandar Lampung, Maret 2018  

  



6 

 

عاله ، تنشأ رغبة ادلؤلِّف يف القيام ب  "تطوير وسائل تعليمية تفاعلية مبنية وبناًء على ادلشاكل ادلذكورة أ

 ."حسن الدين بندر َلمبونجادلدرسة عاليةٓٔعلى أدويب فالش لزيادة اَلىتمام التعلمي يف فئة الطالب

تفاعلية واستنادا إىل حتديد ادلشاكل ادلذكورة أعاله وتطويرىا ، حاول الباحثون تطوير وسائط تعليمية 

وىكذا فإن حبث .على ادلادة العربية الصف العاشريف ادلدرسة عاليةحسن الدينAdobe Flashباستخدام

التطوير الذي أجراه ىذا ادلؤلف بعنوان "تطوير وسائل اإلعالم التفاعلية القائمة على أدويب فالش لزيادة 

 ."ر َلمبونجالدين بندعاليةحسن االاَلىتمام التعلمي للطالب يف الصف العاشريف ادلدرسة 

 البحث ب. مشكلة

 الباحثة بعض ادلشكالت كما يلي: مشكلةالبحث السابق  خلفيةنظرا إىل 

الفالش على ادلوضوعات العربية بناء على أدويب  ل اإلعالم التفاعلية ادلبنية علىكيف يتم تطوير وسائ. ٔ

حسن الدين  عاليةالدلدرسة افينتائج التحقق من خرباء ادلواد واخلرباء اإلعالميُت ومدرسي اللغة العربية 

 ؟بندار َلمبونج

الفالش يف ادلوضوعات العربية  أدويبكيف ميكن جدوى استخدام وسائل تعليمية تفاعلية مبنية على. ٕ

درسة مببناًء على نتائج التحقق من صحة خرباء ادلواد واخلرباء اإلعالميُت ومدرسي اللغة العربية يف 

 ؟حسن الدين بندار َلمبونج عاليةال

 "؟علي مادة اللغة العربية أدويب فالش يميةباستخدام برنامجتعلالكيف استجابة ادلستجيبُت اىل وسائل .ٖ
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 أهداف البحث. ج

 :من ىذه الدراسة ىو كما يلي أىداف البحث

يف ادلواد العربية بناًء على  الفالش أدويبالتعرف على مستوى تطوير أدبيات التعلم التفاعلية ادلبنية على .ٔ

 عاليةالدلدرسة افينتائج التحقق من صحة خرباء ادلواد واخلرباء اإلعالميُت ومدرسي اللغة العربية 

 حسن الدين بندار َلمبونج

الفالش على ادلوضوعات العربية أدويب  دلعرفة مستوى جدوى وسائل اإلعالم التفاعلية ادلستندة إىل  .ٕ

دلدرسة افيبناء على نتائج التحقق من صحة خرباء ادلواد واخلرباء اإلعالميُت ومدرسي اللغة العربية

 حسن الدين بندار َلمبونج عاليةال

الفالش على  أدويب الطالب وادلعلمُت َلستخدام وسائل تعليمية تفاعلية مبنية علىمعرفة استجابة  .ٖ

 ادلواد العربية.
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 فوائد البحث.د
 ، من ادلتوقع أن تكون مفيدة:Adobe Flashالتعلم التفاعلية ادلستندة إىل لمن نتائج تطوير وسائ

 ادلعلم .ٔ

تعليمية ومراجع يف  لوسائAdobe Flashمن ادلتوقع أن تضيف وسائط التعلم التفاعلية ادلستندة إىل  

 .عملية التعلم اليت من ادلتوقع أن تدعم أنشطة التعلم

 الطالب .ٕ

 من اىتمام الطالب بالتعلم. Adobe Flashمن ادلتوقع أن تزيد وسائط التعلم التفاعلية القائمة على 

 . ادلدرسةٖ

 .تقدمي معلومات ومسامهات فكرية يف زلاولة لتحسُت جودة التعليم أو جودتو

 البحوث األخرى .ٖ

الفالش من لزيادة  أدويب مادة مرجعية دلزيد من البحوث حول تطوير الوسائط التفاعلية ادلبنية على 

وغَتىا من الوحدات  حسن الدين بندار َلمبونج عاليةادلدرسة ال يفاَلىتمام بالتعلم باللغة العربية 

 التعليمية.

 االستخدام قابليةالبحث ه.

أ. للطالب ، كملحق يف تعلم اللغة العربية باستخدام وسائط التعلم يف شكل وسائط تفاعلية 

Adobe Flash حبيث ميكن تعزيز اَلىتمام وحتسُت فهم ادلفاىيم ادلادية. 
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يف استخدام وسائل اإلعالم وتطويرىا ، حىت ب. للمعلمُت ، كمدخل ليكونوا أكثر ابتكارًا وإبداًعا 

 .ميكن أن جتعل الدروس العربية درًسا شلتًعا

ج. للباحثُت ، كتجربة جديدة وقيمة للمعلم احملًتف احملتمل الذي ميكن استخدامو بعد ذلك  

 كمدخل لتطوير وسائل اإلعالم التعليمية.

ل تطوير أدويب فالش يف تعلم اللغة د. للباحثُت اآلخرين ، كمواد مرجعية دلزيد من البحوث حو 

 العربية.

 ه. للجامعات ، كمواد مكتبة إضافية ميكنها توفَت ادلعلومات لألطراف ادلهتمة.

من ادلتوقع أن تضيف نتائج ىذه الدراسة نظرة علمية يف تطوير وسائط التعلم التفاعلية 

 .Adobe adobeباستخدام 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

التعليميةأ. وسائل   

التعليميةوسائل  تعريف  .1 

عملية التعليم والتعلم ىي يف األساس عملية اتصال. يف ىذا االتصال ، ىناك ثالثة مكونات  

: الرسالة ادلقدمة يف ىذه احلالة ىي ادلناىج الدراسية ، وادلتحكم يف ىذه مهمة تلعب أدوارىا ، وىي

من أجل أن تتم عملية االتصال بسالسة أو أن  .احلالة ىو ادلعلم ، وادلتلقي يف ىذه احلالة ىو الطالب

 1تتم بشكل فعال وفعال ، تكون ىناك حاجة إذل أداة تسمى وسائل التعلم.

الالتينية اليت تعٍت حرفيا "األوسط" ، "وسيط" أو mediusكلمة وسائل اإلعالم تأيت من

 .وسائل( أو تسليم رسالة من ادلرسل إذل مستلم الرسالة( ىي وسيط العربية ، الوسائل يف اللغة .""مقدمة

أن اإلعالم عندما يفهم يف اخلطوط العريضة ىو اإلنسان ، ادلادية ، أو األحداث اليت Gerlach& Elyقال

ادلعٌت ، فإن وهبذا  .تبٍت الظروف اليت ذبعل الطالب قادرين على اكتساب ادلعرفة وادلهارات أو ادلواقف

وبشكل أكثر ربديًدا ، فإن فهم وسائل  .ادلدرسُت والكتب ادلدرسية والبيئة ادلدرسية ىي وسائل اإلعالم

                                                             
1
Abdul WagabRosyidi, Media PembelajaranBahasa Arab (UIN-Malang Press, Cet 1, 2009) h. 25 
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أو إلكًتونية اللتقاط photographicاإلعالم يف عملية التعليم والتعلم مييل إذل تفسَته على أنو أدواتأو

 2ومعاجلة وإعادة بناء ادلعلومات البصرية أو الشفهية.

وغالًبا ما يرتبط مصطلح "وسائل اإلعالم" أو يستخدم مع كلمة "التكنولوجيا" اليت تأيت من  

" ىو ادلهارة webter " ،art.  وفقا )كلمات أخرى )فن إصلليزي( والشعارات )العلم اإلندونيسي

رلرد علم ادلكتسبة من خالل اخلربة والدراسة وادلالحظة. وبالتارل ، فإن التكنولوجيا ليست أكثر من 

عند الربط بُت التعليم والتعلم ، تشتمل  .يناقش ادلهارات ادلكتسبة من خالل التجربة والدراسة وادلالحظة

التوسع يف مفهوم وسائل اإلعالم ، حيث التكنولوجيا ليست رلرد   :التكنولوجيا على ادلعاين التالية

اقف ، اإلجراءات ، التنظيم واإلدارة األشياء واألدوات وادلواد أو األدوات ، ولكن أيضا خلصت ادلو 

 3ادلتعلقة بتطبيق العلوم.

ىي أداة تقرب ادلعلمُت من فهم ادلوضوع ، سواء أكان مسموًعا )كاسيت( أو  التعليمية وسائل  

كما قدم عبد ادلسجد سيد أمحد منصور تعريفًا شلاثاًل يف كتابو   4مرئيًا )صور وعينات ومناذج(.

ائمية" و "مسمائيل تادرس اللوجة العربية" بأن وسائل اإلعالم التعليمية ىي "سكوجلويل الوصائيل الت

                                                             
 
2
Azhar Arsyad,Media Pembelajaran (jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cet 16,2013), h.3 

3
Azhar Arsyad, ibid, h.3 

4
Zulhanan , Tekhnik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta:Rajawali Pers,2014), h.83 
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 .واحدة من الوسائل التعليمية اليت يستخدمها ادلعلمون يف عملية التعلم هبدف توفَت ادلعرفة واحلقائق

 5واألفكار والتفسَتات للطالب.

سهولة وأكثر عملية يف توفَت لذلك ، سيكون الدافع وراء استخدام وسائل اإلعالم للتعلم ، أكثر 

الفهم لدى الطالب عند شرح ادلواد ادلقدمة ، ألنو ميكن مشاىدة احلالة مباشرة من قبل الطالب وىي 

 .أدلة مادية ملموسة

ىو أحد مكونات مصادر التعلم أو ادلعدات ادلادية اليت ربتوي BriggsوGagneـوفًقاوسائل التعليمية 

الغرض الرئيسي من استخدام 6الب وميكن أن ربفز الطالب على التعلم.على مواد تعليمية يف بيئة الط

التعليمية ىو أن الرسالة أو ادلعلومات اليت يتم توصيلها ميكن استيعاهبا إذل أقصى حد شلكن من  لالوسائ

 .قبل الطالب كمتلقُت للمعلومات

لذا فإن  .وادلتلقي، فإن مصطلح ادلتوسطة كوسيط إلدخال ادلعلومات بُت ادلصدر Heinichوفقا

 7االتصال. لواد ادلطبوعة وما شاهبها ىي وسائالصور والراديو والتسجيالت الصوتية والصور ادلسقطة وادل

التعليمية يف مرحلة التعلم سيساعد بشكل كبَت على فعالية عملية التعلم  إن استخدام الوسائل 

تعليمية يف عملية التعلم التعليمية ميكن أن وتسليم الرسائل واحملتوى. وفقا الستخدام وسائل اإلعالم ال

تولد الرغبات وادلصاحل اجلديدة ، وتوليد احلوافز وزلفزات التعلم ، وأيضا جلب التأثَتات النفسية على 

                                                             
5
Zulhanan, Ibid., h.83 

6
Abdul Wahab Rasyadi, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN Malang Press,cet 1,2009),h.26 

7
Azhar Arsyad, Op. Cit. h.3 
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إذل جانب توليد احلافز واالىتمام بالطالب ، ميكن لوسائل التعلم أن تساعد الطالب أيًضا  .الطالب

 8.بيانات باىتمام وموثوقية ، وتسهيل تفسَت البيانات ، وضغط ادلعلوماتعلى ربسُت الفهم ، وتقدمي ال

وظيفة مهيمنة للغاية يف ربقيق فعالية التدريس ، حيث من خالل تطبيق وسائل وسائل التعليمية  

التعلم ، ستزداد قوة ادلالحظة لدى الطالب على ادلواد ادلقدمة ، وسيزيد الفهم ، وستكون النتائج اليت 

 قيقها يف عملية التعليم والتعلم دائمة يف ذكريات الطالب.يتم رب

 أنواع وسائل التعليمية.2

( وسائل اإلعالم القائمة على اإلنسان 1تصنف وسائل اإلعالم إذل مخس رلموعات ، وىي ) 

مرئية )صور ورسومات  ل( وسائ3قائمة على الطباعة ) لوسائ (2))ادلدرسون ، ادلعلمون ، إخل( ؛ 

( الكمبيوتر القائم على 5ادلرئية السمعية )التلفزيون ، األفالم ، الفيديو( ، ) لالوسائ (4)وشرائح( ؛ 

الكمبيوتر )التدريس دبساعدة الكمبيوتر ، الفيديو التفاعلي ، النص التشعيب(. إحدى خصائص ىذه 

اليت كشفها  يقوم بعضهم دبعاجلة الرسائل أو ادلعلومات .ىي أهنا ربمل الرسالة إذل ادلتلقي الوسائل

 9ستخلق بيئة تعليمية تفاعلية. لمع ىذه الوسائ .الطالب

فئات رئيسية من أشكال سلتلفة من وسائل اإلعالم التعليمية ،  3ىناك UllmerوHaneyوفقا  

( اليت ميكن ذبميعها يف وسائل لى تقدمي ادلعلومات )مقدمو الوسائ( وسائل إعالم قادرة عل1وىي )

                                                             
8
Ibid, h.19 

9
AzharArsyad. Op. Cit. h. 38 
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اإلعالم اجلرافيك ، والطباعة ، والصور الثابتة ، واإلسقاط الصامت للصوت ، والصوت السمعي ، 

ثالثية األبعاد ربتوي على  لىي وسائ لكائنات الوسائ (2)واألفالم ، والتلفزيون ، والوسائط ادلتعددة ، 

 للوسائا (3) .معلومات ، وليس يف شكل عرض بل من خالل خصائص مادية مثل احلجم والوزن

التفاعلية ، أىم ما مييز ىذه اجملموعة ىو أن الطالب ال يهتمون فقط بالعرض أو الكائن ، بل يضطرون 

 10للتفاعل أثناء الدرس.

من أنواع وسائل اإلعالم التعليمية ادلذكورة أعاله ، يستنتج ادلؤلفون أن أنسب الوسائل التعليمية 

، ألن وسائل اإلعالم التعلمية والطالب ميكنهم االستجابة التفاعلية وسائل التعليميةلعملية التعلم ىي 

 .مباشرة لعملية التعلم

 وسائل التعليمية باستخدام برنامج أدوبي فالش ب.

 باستخدام.فهم الوسائل التعليمية 1

باإلضافة إذل  باستخدامادلستندة إذل الكمبيوتر ىي وسيلة تسمح للطالب  باستخدامالوسائل

ىي التدريبات والنماذج التعليمية ومناذج احملاكاة باستخدام  الوسائلبعض مناذج  11ادلشاىدة واالستماع.

 12وتعليمات الطراز.

                                                             
10

YusufhadiMiarso, MenyemaiBenihTekhnologiPendidikan(Jakarta: kencana, 2007), h. 462 
11

Rusman, Denikurniawan, Cepiriana, PembelajaranBerbasisTekhnologiInformasidanKomunikasi (Jakarta : 

Rajawali Pers. 2013), h. 63  
12

Ibid., h. 68 
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فاعلي ىو القرص ادلدمج الت .يف قرص تفاعلي مضغوطباستخدام  الوسائلعادة ما يتم حزم  

ادلتعددة تقريبًا يف قرص مضغوط ،  عددة ، حيث يوجد كل زلتوى الوسائلادلت أحد نتائج تنفيذ الوسائل

 أحد وسائل التعلم ىو أن الوسائل 13وبالتحديد يف شكل صور فيديو ورسوم متحركة ونصوص وصوت.

ميكن لبعض وسائل اإلعالم معاجلة الرسائل  .ربتوي على رسائل أو معلومات إذل ادلتلقُت ، أي الطالب

ميكن أن تكون الرسائل وادلعلومات اليت  .ستخدامبا الوسائلواستجابات الطالب حبيث غالبًا ما تسمى 

ومع ذلك ، فإن أىم شيء ىو أن وسائل اإلعالم على  .تنقلها وسائل اإلعالم رسائل معقدة للغاية

استعداد لتلبية احتياجات الطالب وقدراهتم على التعلم ، وميكن للطالب ادلشاركة يف عملية التعليم 

وتطوير بيئة تعلم تفاعلية ميكنها اإلجابة وتلبية احتياجات التعلم  لذلك ، من الضروري تصميم .والتعلم

 14الفردية من خالل تقدمي أنشطة التعلم بوسائط فعالة لضمان التعلم.

عبارة عن نظام لعرض الدروس باستخدام مواد مرئية وصوتية وفيديو ، يتم باستخدام  الوسائل

من مساع ورؤية الصور واألصوات فحسب ، بل تقدميها مع عناصر التحكم حبيث ال يتمكن الطالب 

يتم أيًضا تفسَت الوسائط التفاعلية على أهنا لعبة تعليمية تستند  .ميكنهم أيًضا تقدمي استجابات نشطة

                                                             
13

Ahmad Musyaffak , caraaktifmembaca CD Interaktif, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2014), h. 1 

 
14

AzharArsyad, Op. Cit. h.79 
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إذل الكمبيوتر وذبمع بُت إجراءات ألعاب الفيديو ومهارات استخدام لوحة ادلفاتيح على جهاز الكمبيوتر 

 Adobe Flash CS6 Professional..15التفاعلية باستخدام برنامجميكن تطوير الوسائط  .بنجاح

 الفالش أدوبي .2

أحد برامج الكمبيوتر اليت Macromedia Flash( )الذي كان ُيطلق عليو سابًقاالفالش أدويبيعد

وبرنامج الفالش دويبىو برنامج مصمم خصيًصا من قبألالفالش  . أدويبتعد ادلنتج الرئيسي ألنظمة

القياسي ألدوات التأليف احملًتفة اليت ُتستخدم إلنشاء رسوم متحركة وصور نقطية جذابة جًدا التطبيق 

مت تصميم الفالش مع القدرة على إنشاء رسوم متحركة  .الحتياجات تطوير ادلواقع التفاعلية والديناميكية

ع لبناء وتأثَتات ثنائية األبعاد موثوق هبا وخفيفة الوزن حبيث يتم استخدام الفالش على نطاق واس

إن ادليزة اليت ميتلكها ىذا الفالش  .الرسوم ادلتحركة على مواقع الويب واألقراص ادلدرلة التفاعلية وغَتىا

ىي أنو ميكن منحو القليل من الكود الربرلي اجليد الذي يتم تشغيلو دبفرده إلدارة الرسم ادلتحرك ادلوجود 

، XMLوقواعد البيانات باستخدام منهجPHPوHTMLرى مثلفيو أو استخدامو للتواصل مع الربامج األخ

تطبيق الفالش .ميكن التعاون مع الويب ، ألنو يتمتع دبيزة البعض اآلخر صغَت يف حجم ملف اإلخراج

ىو تطبيق لصناعة تصميم الرسوم ادلتحركة على شبكة اإلنًتنت القياسية مع إعدادات زلسنة وقدرات 

ميكن أيًضا استخدام الفالش لتطوير تطبيقات الويب الغنية بسرعة من خالل إنشاء  .التكامل ادلوسعة

                                                             
15

Ali, M. 2009. “Pengembangan Media PembelajaranInteraktif  Matakuliah  Medan Elektromagnetik”. 

JurnalEdukasi @Elektro 
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إذل الثمانينيات ، عندما استخدم طالب ادلدرسة  الفالش أدويبنص بررلي متقدم. ميكن تتبع تاريخ 

 قدميًا إلنشاء برنامج صور للكمبيوتر. اقًتح واشتمل علىApple IIالثانوية جوناثان جاي جهاز كمبيوتر

بعد فوزه ، جذب برنارلو ادلنزرل انتباه شركة  .يف معرض العلوم ادلدرسيةSuperPaintبرنامج يعرف باسم

 .تطوير الربرليات احمللية تشاررل جاكسون

، واليت ستنتج برامج  Silicon Beach Softwareجاكسون ىو يف طور بدء شركة معروفة باسم

لتوظيف مطورين ذوي خربة ، مت توظيف جاكسون  مع توفر القليل من األموال .Macintoshألجهزة

 جاي للمساعدة يف إنشاء برارلو.

 الفالش أدوبينقص الزائد . 3

 الفالش أدويب:مزايا

 أو أصواتًا أو رسوًما متحركة أ( ميكننا جعل األشياء وفًقا لرغباتنا ، سواء كانت صورًا

 أكثر تفاعلية من تطبيقات العرض األخرى ب(

 Androidج( يف الوقت احلاضر ، ميكن استخدام نتائج جعل الفالش كربنامج قائم على 

 :الفالش أدويبيفتقد

شلا جيعل األمر معقًدا ، نظرًا ألن كل شيء يدوي ، بدءًا من الرسم ، االنتقال ، إذل إجراء  .أ(

 ، وما إذل ذلكprevالوظائف األساسية مثل الوظائف التالية ، 
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 Java يستغرق األمر وقًتا أقل إلجراء ذلك ، ألننا مطالبون بفهم لغة بررلة .ب(

ىناك ، لذلك قد يكو Adobe Flash Palyerجيب أن حيتوي اجلهاز الذي سنستخدمو على(.ج

بعض ادلستخدمُت الذين يواجهون صعوبات إذا دل يتم تثبيت الكمبيوتر أو اجلهاز ادلستخدم 

بالنسبة ذلؤالء الذين نادراً ما يقومون بتحديث تطبيقاهتم  ، خاصةً Adobe Flash Playerمع

 .اخلاصة بالكمبيوتر

 يف صنعو ، ضلتاج إذل الكثَت من ادلتغَتات لتسمية الكائن الذي سنلعبو ، سواء باسم الصورة . )د

 أو الصوت أو الصورة ادلتحركة أو احلساب الرياض.

 Adobe Flash Cs6.مكونات4

حيث ربتوي النافذة الرئيسية  .، ستظهر النافذة الرئيسيةAdobe Flash CS عند تنشيط برنامج

 ، لوحة Toolboxعلى مكونات سيتم استخدامها يف صنع الربنامج ، وىذه ادلكونات ىي شريط القوائم ، 

Timeline  ،Stage  لوحة ،Propertise ،لوحة Actions ،Color Panelولوحة Library. 

عنصرًا رئيسًيا وكل منها حيتوي على أمر قائمة فرعية مرة  11القوائم يتكون من شريط القوائم شريط  1.

 .أخرى

اجلدول الزمٍت ىو لوحة إلدارة والتحكم يف طريقة الرسوم ادلتحركة فالش يتضمن سرعة الرسوم . 2

 .ادلتحركة ووضع الكائنات اليت سيتم إنشاؤىا
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ة العمل حبيث ميكن تعديلها على أساس نظرة عامة على لوحة تستخدم لتغيَت زبطيط منطق. 3

 االحتياجات والعناصر ادلراد إنشاؤه

 .لوحة اللون تستخدم لتلوين الكائن وضبط تكوين اللون للكائن ادلراد إنشاؤه.4

مفتش ادلمتلكات مفيدة إلعداد إعدادات ادلرحلة ، مسات الكائن ، باستخدام ادلرشحات ، لنشر . 5

لوحة اخلصائص ستعرض أيًضا معلومات عن حجم وموضع الكائن الذي باإلضافة إذل  .أفالم فالش

. األداة ىي رلموعة متنوعة من األدوات لتحديد ، رسم ، لون ، تعديل الكائنات 6يتم ربديده 

 16لضبط حجم عرض ادلسرح.

 الفالش أدويبفيما يلي أنواع األدوات ادلوجودة في

                                                             
16

Madcoms, Mahirdalam 7 Hari Adobe Flash  (Yogyakarta : Andi, 2013). 

 



11 
 

 

 



12 
 

 17مثل كائنات الصور أو الفيديو أو النص أو األزرار.ادلرحلة ىي منطقة لوضع ادلواد ادلتحركة ، 

 Adobe Flash CS6ميزات وآراء برنامج .5

 :Adobe Flash CS6أحدث ادليزات يف

 HTML 5يوفر الدعم ـ . أ

سَت  .رموز التصدير وتسلسالت الرسوم ادلتحركة اليت تنتج بسرعة ورقة الرموز لتعزيز ذبربة األلعاب . ب

 .العمل واألداء

 Adobe Flashمع أحدث مشغلiOSوAndroidالدعم لنظامي التشغيليوفر  .ج

 Adobe Mercury Graphicsيتم ربقيق ذلك من خالل .يوفر أداؤه ربميل الصور الكبَتة بشكل أسرع.د

Engine القادر على تقليل وقت التقدمي. 

 

الربنامج على الرغم من وجود إصدارات سلتلفة ولكن من حيث مظهر التعرف على برنامج العرض

لتسهيل شاشات متعددة ميكنها ضبط  .ال يزال لو نفس مظهر اإلصدار السابقAdobe Flash CS6، فإن

                                                             
17

Fred Gerendtabaee,  Adobe Flash Profesional CS6 Digital Clasroom :A Complete Training 

package(Canada : john Wiley & Sons, Inc, 2012) 
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بعد ذلك ،  .ميكن إعادة ترتيب اللوحات اليت تظهر يف الربنامج عن طريق نقلها .احتياجات مشروعك

 18ميكنك إنشاء مساحة عمل جديدة من ىذا العرض.

19إنشاء مساحة عمل جديدة من ىذا العرض.بعد ذلك ، ميكنك  .ربوذلا 
Adobe Flash 

CS6 عبارة عن تطبيق ميكن استخدامو إلنشاء رسوم متحركة ثنائية األبعاد خفيفة الوزن وموثوقة حبيث يتم

استخدامها على نطاق واسع إلنشاء تأثَتات الصور ادلتحركة وتأثَتىا على مواقع الويب واألقراص 

ىو تطبيق مناسب لغرض إنشاء وسائط تعليمية ، Adobe Flash CS6،ية وغَتىاادلضغوطة والربامج التفاعل

ألن التطبيق سهل االستخدام خبالف أنو ال يتطلب مواصفات حاسوب متطورة حىت تتمكن من 

يوفر ىذا التطبيق رلموعة متنوعة من ادليزات اليت من شأهنا أن تكون مفيدة للغاية للرسوم .استخدامو

قام الباحثون ببعض االعتبارات ، لذا قرر  .سوم ادلتحركة اليت ىي سهلة ومثَتة لالىتمامادلتحركة جلعل الر 

لتطوير وسائط التعلم مقارنًة بالوسائط األخرى ادلماثلة على النحو Adobe Flash CS6الباحثون استخدام

 :التارل

مساحة كبَتة لتخزين تكون النتيجة النهائية دللف الفالش أصغر حجًما )بعد نشره( لذلك ال يتطلب (1

 .ادللف

                                                             
18

Abdul Aziz Muttaqien, “Adobe Flash CS6”. http://abdulams.blogspot.co.id/2017/review adobe-flash-cs-

6.html?m=1 sabtu,24maret 2018. Pukul 06:59 

 
19
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فالش قادر على استَتاد مجيع ملفات الصور تقريبا من ادللفات الصوتية حبيث ميكن أن يكون عرض   )2

 .فالش أكثر حيوية

فالش قادر على إنشاء ملفات )إكس( حبيث ميكن تشغيلها على جهاز كمبيوتر قادر بدون احلاجة   )3

 .إذل تثبيت برنامج الفالش أوالً 

 Adobeيستمر.سهل للغاية ، لذا فهو ليس صعبًا عند التعلم والتدريسAdobe Flashإن تشغيل 4) 

Flash كما ورد يف .يف ذبربة التطوير من وقت آلخر إلكمال الربنامجSofyaniفإن تطوير ،Adobe 

Flash20:ىو كما يلي 

No Nama Program Flash Versike WaktuPerilisan 

1 Future Splash Animator  1 April 1996 

2 Flash 1 2 Desember 1996 

3 Flash 2 3 Juni 1997 

4 Flash 3 4 Mei 1998 

5 Flash 4 5 Juni 1999 

6 Flash 5 6 Agustus 2000 

7 Flash MX (versi 6) 7 Maret 2002 

8 Flash MX 2004 (versi 7) 8 September 2003 

9 Flash MX Profesional 2004 9 September 2003 
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Deny Sofyani „‟PerenncanaanMeduaPembelajaranInteraktif”‟ Bloger 

,http://desysofyani20.blogspot.com/2013/07/perancangan-meia-pembelajaran-interaktif.html  (diakses 02 April 

2018) 

 

http://desysofyani20.blogspot.com/2013/07/perancangan-meia-pembelajaran-interaktif.html
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(versi 7) 

10 Flash Basic 8 10 September 2005 

11 Flash Profesional 8 11 September 2005 

12 Flash CS3 Profesional 12 April 2007 

13 Flash CS4 Profesional 13 Oktober 2008 

14 Adobe Flash CS6 Profesional 14 Oktober 2010 

15 Adobe Flash Profesional CS6 15 April 2012 

 

Adobe Flash CS6 مكونات 2.6الشكل 
21 
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1) Create New 

 .مفيد إلنشاء أوراق عمل جديدة مع عدة خيارات من الربامج النصية ادلتاحة

2) Create From Template 

 Adobe Flash CS6مفيد لفتح أوراق العمل مع القوالب ادلتوفرة يف

3) Learn 

الرمسي  Adobe Flash من خالل موقع Adobe Flash CS6كمساعد لتعلم طرق استخدام وظيفةيعمل  

 .حىت يتم االتصال باإلنًتنت

 Adobe Flash CS6، ورقة عمل 2.7الشكل 
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على شكل ورقة عمل مثل الصورة أعاله ، وىناك أنواع سلتلفة من القوائم اليت Adobe Flash CS6حيتوي

يف ورقة العمل ، ىناك  Adobe Flash CS6. استخدام ادلستخدمُت لربنامجميكن استخدامها لتسهيل 

 .مربع أدوات ، وجدول زمٍت ، ومرحلة

 رغبةالطلبة في تعلم. ج

 التعلم رغبةالفهم 1.

لتحقيق النجاح يف عملية التعلم  .عملية التعليم والتعلم ىي النشاط الرئيسي يف عادل التعليم 

 .تتأثر نتائج التعلم ادلثلى بعدة عوامل ، مثل الفائدة والدافع وما إذل ذلك .ينظر من نتائج التعلم األمثل

ميكن أن  ."االذباه ىو أن يكون االذباه إذل االىتمام والتمتع ببعض النشاط أو احملتوى" Hilgardوقال

احلصول االىتمام الكبَت بشيء ما ىو رأس مال كبَت يعٍت ربقيق أو  .تنشأ الفائدة من اخلارج أو اخلارج

سيعطي الطالب الذين  .أي استثناء يف تعلم موضوعات مقدمة إلدارة ادلكاتب .على الوجهة ادلطلوبة

 22.لديهم اىتمام تعليمي كبَت االىتمام الكامل دائًما يف جهودىم لتحقيق أىداف التعلم

بالتعلم  لذلك ، لفهم معٌت االىتمام .تتكون فائدة التعلم من كلمتُت ، ومها االىتمام والتعلم 

 .، جيب فهمو مسبًقا لفهم االىتمام والفهم للتعلم
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الفائدة ىي مسة تتم تسويتها نسبيًا  .قال بوروانتو أن لغة اللغة تعٍت وجود ميل كبَت ضلو شيء ما

على العكس ،  .ىناك اىتمام كبَت بأنشطة ادلرء ألن االىتمام بو سيفعل شيًئا من االىتمام .يف الشخص

 23ما ليس من ادلمكن القيام ما بشيء. من دون مصلحة شخص

وأوضح سالمتو أن االىتمام ىو الشعور باألفضلية والشعور بااللتزام بشيء أو نشاط ، دون أن 

كلما كانت العالقة أقوى  .االىتمام ىو أساسا قبول عالقة بينك وبُت شيء خارج نفسك .يقول أحد

 أو أقرب ، كلما زاد االىتمام.

بأن االىتمام ىو الشرط الذي حيدث عندما يرى الشخص خصائص جيادل Sardimanمن حيث

االىتمام كدافع جيعل األفراد يتفاعلون  .عابرة أو معٌت لوضع يرتبط مع رغباتو أو احتياجاتو اخلاصة

 .االىتمام ىو ادليل للنفس للبقاء يف اذباه شيء ذي قيمة للناس .بنشاط مع شيء مثَت لالىتمام

ام من خالل بيان يوضح أن الطالب يفضلون شيًئا أكثر من اآلخرين ، ميكن التعبَت عن االىتم

مييل الطالب الذين لديهم اىتمام دبوضوعات  .ميكن أيًضا أن يتجلى من خالل ادلشاركة يف نشاط ما

وقال سالمتو إنو دل يتم أخذ الفائدة من الوالدة ، ولكن مت  .معينة إذل إعطاء اىتمام أكرب للموضوع

 يف وقت الحق. احلصول عليها
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 .يتم تعلم االىتمام بشيء ما ويؤثر على مزيد من التعلم ويؤثر على قبول االىتمامات اجلديدة

على الرغم من أن االىتمام بشيء ما  .لذا فإن االىتمام بشيء ما ىو نتيجة التعلم ودعم مزيد من التعلم

الفائدة ستساعد شخًصا ما على ينص االفًتاض العام على أن  .ليس ضروريًا للتمكن من التعرف عليو

 .تعلمها

االىتمام  .الفائدة على أهنا دافع جيعل األفراد يتفاعلون بنشاط مع شيء مثَت لالىتمامUnoيعرف

الفائدة ىي مصدر الرغبة يف احلصول على شيء  .ىو ميل للنفس للبقاء يف اذباه شيء ذي قيمة للناس

الفائدة ىي خاصية قدرة  .سرعة فهم الدروس ادلمسوكةاىتمام التعلم واالىتمام بالدرس حيدد  .تريده

 الشخص على االستجابة أو الًتكيز على موقف.

االىتمام ىو تركيز غَت مقصود من االىتمام الذي يفكر عن طيب خاطر ويعتمد على ادلوىبة 

على تركيز  استنادًا إذل الرأي ادلذكور أعاله ، ميكن االستنتاج بأن الفائدة ىي خاصية القدرة .والبيئة

مع االىتمام الذي لديهم يف شيء  .االىتمام باإلرادة الكاملة على موقف يعتمد على ادلوىبة والبيئة

وبالتارل ، ميكن تفسَت الفائدة التعليمية على  .حيدث ميكن أن جيعل الشخص الذي ينتبو ويفهم ما يرونو

االىتمام ىو ميل الشخص ضلو  .ناقشةأهنا مسة من مسات وتركيز االنتباه على مشكلة أو موضوع قيد ادل

 كائن أو شيء من النشاط الشعيب الذي يصاحبو مشاعر ادلتعة واالنتباه والنشاط.
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قال سالمتو أن تطوير االىتمام بشيء ما يساعد الطالب بشكل أساسي على معرفة كيف 

ر الطالب كيف تؤثر بعض وتعٍت ىذه العملية إظها .ميكن تعلم العالقة بُت ادلواد من تلقاء نفسها كأفراد

عندما يدرك الطالب أن التعلم  .ادلعرفة أو ادلهارات على أنفسهم ، وزبدم أىدافهم ، وتلبية احتياجاهتم

ىو أداة لتحقيق العديد من األىداف اليت تعترب مهمة ، وإذا رأى الطالب أن نتائج ذبارهبم التعليمية 

وبناًء على ىذا الرأي ،  .مهتمُت ومتحمسُت لتعلمهمستحقق تقدًما ألنفسهم ، فمن ادلرجح أن يكونوا 

 24ميكن االستنتاج أن الفائدة ىي مسة من مسات القدرة على تركيز االىتمام باإلرادة الكاملة.

 رغبةالعوامل المؤثرة على ال. 2

،  .مع االىتمام الذي لديهم يف شيء حيدث ميكن أن جيعل الشخص الذي ينتبو ويفهم ما يرونو

ىذا االىتمام ال يظهر يف حد ذاتو ، ولكن  .النجاح يف التعلم ىو االىتمام بشكل خاص أحد دوافع

ىناك العديد من العوامل اليت ميكن أن تؤثر على  .العديد من العوامل ميكن أن تؤثر على ظهور االىتمام

 اىتمامات الطالب التعليمية ، وىي:

 ( عزر ،1

 (االىتمام ، 2 

 .لم(مادة التعلم وموقف ادلع3 
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ىو الدافع، يتم تعريف مصطلح الدافع على أنو اجلهد الذي  رغبةالعامل األول الذي يؤثر على ال

ميكن القول أن الدوافع ىي القوة الدافعة من داخل وداخل ادلوضوع  .يدفع شخص ما للقيام بشيء ما

الشخص الذي  فإن الدافع ىو حالة يفSuryabrataلوفقا .للقيام ببعض اإلبداع من أجل ربقيق اذلدف

 يشجع األفراد على القيام بأنشطة معينة من أجل إجياد ىدف.

ىو الدافع، يتم تعريف مصطلح الدافع على أنو اجلهد الذي  رغبةالعامل األول الذي يؤثر على ال

ميكن القول أن الدوافع ىي القوة الدافعة من داخل وداخل ادلوضوع  .يدفع شخص ما للقيام بشيء ما

فإن الدافع ىو حالة يف الشخص الذي Suryabrataلوفقا .إلبداع من أجل ربقيق اذلدفللقيام ببعض ا

 يشجع األفراد على القيام بأنشطة معينة من أجل إجياد ىدف.

اللدافع دونالد ىو تغيَت يف الطاقة يف شخص يتميز بظهور وفقا .سوف تولد الدوافع دافعية معينة

سوف يؤدي التحفيز إذل تغيَت يف الطاقة لدى البشر ، حبيث  .ادلشاعر أو ردود الفعل لتحقيق األىداف

 25.ف ، مث التصرف أو القيام ما بشيءيتم التشبث باألعراض النفسية ، وادلشاعر ، والعواط

كما يلي: بشكل عام ، الدافع أو التشجيع ىو عبارة Purwantoفيما يتعلق باحلافز والتأثَت أوضح

اذلدف ىو ربديد أو احلد من  .(ىدف )ىدف( أو حافز )حافزمعقدة يف كائن حي يوجو السلوك ضلو 

إذا مت التأكيد على احلقائق أو األشياء اليت ذبذب الكائن احلي ، عندىا يستخدم  .سلوك الكائن احلي

، ميكن االستنتاج أن مفهوم احلافز ىو القوة الدافعة Purwantoاستناًدا إذل تفسَت .مصطلح ادلنبهات
                                                             

25
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خلارج من خالل خلق سلسلة من اجلهود لتوفَت بعض الشروط اليت تضمن الكلية من الداخل وا

 .االستمرارية وتوفَت التوجيو لألنشطة حبيث ميكن ربقيق األىداف ادلرجوة من ىذا ادلوضوع

على سبيل ادلثال ، إذا   .ال يُقال أبًدا أن الدافع جيد ، إذا كان اذلدف ادلرغوب أيًضا ليس جيًدا

أ عن إجراء تعلُّم ىو اخلوف من العقاب ، فإن العوامل اليت تفتقر إذل الطفل الذي كان الدافع الذي ينش

يشارك يف حالة التعلم ستؤدي إذل أن يصبح النشاط أقل نشاطًا وتكون النتائج أقل دائًما عند مقارنتو 

دوافع بالتعلم ادلدعم بدافع ُمرٍض ، حىت يف أنشطة التعلم ، إن دل يكن من خالل عملية مبنية على 

جيدة ، أو ردبا بسبب اخلوف أو التعرض أو االحتفالية فقط ، فمن الواضح أهنا ستنتج نتائج تعلم زائفة 

 .، وليست حقيقية وال ثابتة

أن االىتمام كان الكثَت من Suryabrataوقال .العامل الثاين الذي يؤثر على االىتمام ىو االىتمام

االىتمام ىو تركيز قوة أو قوة بعض األرواح على  .ادلنفذةعدم وجود الوعي الذي صاحب األنشطة 

فيما يتعلق بوظيفة االنتباه يف التعلم ،  .شيء ما ، أو استخدام الوعي دلصاحبة نشاط ما

 على النحو التارل:Suryabrataأوضح

سيكون من اللطيف أن  .األنشطة اليت يصاحبها اىتمام مكثف ستكون أكثر صلاًحا وإصلازًا أعلى

االىتمام العفوي أو االىتمام غَت ادلقصود مييل إذل  .قى الطالب كل درس مع االىتمام الكايفيتل
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يف الواقع ، سيتم تلقي معظم الدروس من قبل  .االستمرار لفًتة أطول وأكثر كثافة من االىتمام ادلتعمد

 .نتباه طالهبملذلك جيب على ادلعلمُت أو ادلعلمُت دائًما زلاولة جذب ا .الطالب باىتمام متعمد

وبناًء على ىذا التفسَت ، ميكن االستنتاج أنو إذا كان الطالب لديهم اىتمام كبَت بالتعلم ، فإن 

االىتمام ىو تركيز أو  .االىتمام ىو أيضا مؤشر على االىتمام .اىتمام الطالب بالتعلم سيكون عالًيا

الشخص الذي لديو مصلحة  .خرين جانباً نشاط أرواحنا ضلو ادلراقبة والتفاىم وما إذل ذلك ، مع ترك اآل

على سبيل ادلثال ، يكون للطالب مصلحة يف  .يف كائن معُت سوف ينتبو بشكل طبيعي إذل الكائن

 .التعلم االقتصادي ، لذلك حياول االنتباه إذل شرح معلمتو

دلواد غالبا ما يتم دراسة ا .العامل الثالث الذي يؤثر على االىتمام ىو موضوع وموقف ادلعلم

وبالعكس ، فإن ادلواد التعليمية اليت ال هتم الطالب  .التعليمية اليت هتم الطالب من قبل الطالب ادلعنيُت

أن االىتمام لو تأثَت كبَت على  Slametoوقال Slametoستستبعد بالتأكيد من قبل الطالب ، كما أشار

التعلم ، ألنو إذا دل تتعلم ادلادة التعليمية وفًقا دلصاحل الطالب ، فلن يتعلم الطالب ذلك قدر اإلمكان ، 

 .ادلعلم ىو أيضا كائن ميكن أن ربفز وتثَت اىتمام الطالب يف التعلم .ألنو ال يوجد عامل جذب لو

عداد الطالب للتعلم ، يعٍت أهنم قاموا بأىم األشياء اليت ميكن ادلعلمون الذين ينجحون يف تعزيز است

إن ادلعلمُت الذين يتمتعون بالذكاء واجلودة والود واالنضباط وحيبهم الطالب  .القيام هبا لصاحل طالهبم
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وبالعكس ، سيكون من الصعب ربفيز اىتمام الطالب  .ذلم تأثَت كبَت يف إثارة اىتمام الطالب

 26.رسُت الذين لديهم مواقف سيئة وال حيبهم الطالبواىتمامهم بادلد

 التعليمية رغبةمؤشرات ال3 . 

لسفاري ، ىناك العديد من ادلؤشرات اليت تستخدم لقياس اىتمام الطالب بالتعلم ، أي وفقا

يف حلمي( ، فإن الطالب الذين لديهم اىتمام (Slametoأما بالنسبة .االىتمام واالىتمام وادلتعة وادلشاركة

مت التعبَت عن نفس  .بالتعلم عادة ما يتميزون دبشاعر السرور للتعلم أو ادلشاركة أو ادلشاركة واالنتباه

أن ىناك بعض األشياء اليت تصف اىتمام الطالب بالتعلم ، KrappوHidiوRenningerالشيء من قبل

باإلضافة إذل ذلك ،   .التعلممثل زيادة االىتمام والًتكيز ، ومشاعر ادلتعة يف التعلم ، وزيادة الرغبة يف 

 :أن الطالب الذين لديهم اىتمامات تعلم لديهم مشاعرىم اخلاصة مثلDan andTodكشف

 شعور إجيايب أثناء الدراسة ،1. 

 التمتع / الراحة أثناء الدراسة ، 2. 

 ىناك إرادة. 3

 .القدرة والقدرة على ازباذ القرارات ادلتعلقة بالتعلم
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ادلذكور أعاله ، ميكن االستنتاج أن مؤشرات االىتمام بالتعّلم تتضمن مشاعر وبناًء على التفسَت 

االىتمام وادلتعة للتعّلم وادلشاركة الفاعلة وادليل إذل االنتباه والًتكيز الكبَت ، وحيازة ادلشاعر اإلجيابية وزيادة 

تعلقة بعملية التعلم ادلضطلع ولديو القدرة على ازباذ القرارات ادل .الرغبة يف التعلم ، والراحة يف التعلم

 27.هبا

                                                             
27

Safari, IndikatorMinatBelajar (Jakarta: RinekaCipta. 2003). 
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 االستنتاجات أ.

 استناًدا إىل نتائج البحث والتطوير اليت مت تنفيذها ، ميكن االستنتاج:

ومها: تنسيق احملتوى واللون وتقنيات التصنيع. من حيث املادة يف التسليم ، فهي  ،تطوير التصميم .1

أكثر وضوًحا وكثافة ومنهجية ودقيقة ومفصلة. مث من حيث لغة وسائل اإلعالم التفاعلية ، 

 يستخدم أدويب فالش لغة واضحة ودقيقة ومباشرة.

: من خرباء التصميم ، 85فرق خرباء ، وهم:  3اجلدوى بعد التحقق من صالحيتها من  .2

: من املال يعين وسائل 98.86: خرباء يف املواد ، ومصادقة مدرس اللغة العربية 86.37

 اإلعالم التفاعلية املبنية على أدويب الفالش "جد جّد" املتقدمة.

مت احلصول على استجابة وسائل اإلعالم التفاعلية التفاعلية املبنية على الفالش من قبل الطالب  .3

:. ذكرت  88.81خالل نتائج االستبيان الكامل الذي قال "مثري جدا لالهتمام" بنسبة من 

استجابة الطالب أن الوسائط التفاعلية التفاعلية املستندة إىل أدويب فالش كانت ممتعة للغاية 

 ومهتمة بالطالب ، كان استخدام اللغة أبسط وأسهل يف الفهم. من نتائج الدراسة ، 
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الوسائط التفاعلية التفاعلية املبنية على الفالش مع مواد باللغة العربية تستحق  ميكن استنتاج أن

 .باملدرسة العالية حسن الدين بندار المبونجاستخدامها كوسائل تعليمية يف الصف العاشرة 

 ب. االقتراحات

 استناداً إىل نتائج البحث واالستنتاجات ، فإن اآلراء املقدمة من الباحثني هي كما يلي:

 للطالب .1

بشكل صحيح  أدويب الفالشمن املناسب تتبع التعلم باستخدام الوسائط التفاعلية املستندة إىل 

 وفًقا الجتاه املعلم الذي يتابعها.

 للمعلمني .2

جيب أن تكون قادرة على حتسني استخدام الوسائل التعليمية املوجودة من االبتكار يف حتديد  . أ

 .للطالبأي وسائل مناسبة للتعليم يف شرح 

قادرة على االبتكار يف استخدام يف استخدام الوسائل التعليمية املوجودة بالفعل يف املدرسة  . ب

 .وقادرة على إعادة الوسائط القائمة مع مراعاة التقدم التكنولوجي

 بالنسبة لألطراف املدرسة .3

علی درة لقاسة علی درلماع مجتمع یسي علی تشجدرلمالمجتمع اسة درلماتشجع ب أن جی

 م.لتعلاة یلعملد یلمفن اموح یصحل سة بشکدرلمق افرامدام ستخا
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 ملزيد من الباحثني .4

بشكل  أدويب الفالش ينبغي أن تكون قادرة على تطوير وسائل تعليمية تفاعلية مبنية على . أ

إضايف حىت تتمكن من إضافة تقنية جعل الوسائط التعليمية التفاعلية املستندة إىل أدويب 

قنيات من البحث السابق وعرض ميزات الرسوم املتحركة التفاعلية فالش أكثر من ثالث ت

 دويب الفالش.أاملبنية على

جيب أن تكون قادرًا على إجراء مزيد من االختبارات ، حىت تعرف مدى فعالية استخدام   . ب

 وسائط التعلم التفاعلية املستندة إىل أدويب الفالش.

ينبغي أن يكون مبقدور املشاركني يف االستطالع من مجيع مدرسي مادة اللغة العربية على  ج.

 مستوى الفصل الدراسي الذين يتم استخدامهم كدروس جتريبية لألحباث.

 د. جيب أن تكون قادراً على التجربة خارج املدرسة أكثر من املدرسة.

 



35 
 

 الباب الثالث

 البحث يةمنهج

 نوع البحث .أ 

ييونوأن فهم أساليب البحث جنوعهذا البحث هو البحث والتطوير )البحث والتطوير(. وفقاسو 

1.والتطوير هو طريقة البحث اليت تنتج ادلنتجات واختبار فعالية هذه ادلنتجات
 

يف هذه  .واليت ميكن حساهباجيب أن ينتج هذا البحث منتجات جديدة أو حتسني ادلنتجات احلالية ، 

الدراسة ، طور الباحث وسائل تعليمية تفاعلية مبنية على أدويب فالش لطالب الصف العاشر يف ادلدرسة 

 .الثانوية ، ويف هذه الدراسة استخدم الباحثون منوذج بورج وجال لألحباث

 2.(R & D) : خطوات استخدام طريقة البحث والتطوير1.3الشكل 

    

 

   

   

                                                             
1
Sugiono, MetodePenelitiankuantitatifkulitatifdan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), h.297 

2
Sugiono, ibid, h. 298 
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النهائي اجلاهز للتطبيق يف حبوث التطوير عشر خطوات إلنتاج ادلنتج  GallوBorg  يتطلب منوذج  

ومع ذلك ، حيد ادلؤلفان خطوات أحباث التطوير من عشر إىل سبع خطوات  .يف ادلؤسسات التعليمية

  .ألهنم يتذكرون الوقت ادلتاح والتكاليف احملدودة لإلجراءات اليت قام هبا ادلؤلف كما هو موضح

 خطوات البحث المستخدمة 2.3بعد الشكل 

 

 

 

لطالب  adobe falshادلنتج النهائي ذلذا البحث هو التنميةوسائط تعليمية تفاعلية تعتمد على

 .10الصف

 مكان البحث.ب

بندر المبونج ، ألن ادلدرسة مل تستخدم بعد وسائل اإلعالم مت إجراء هذا البحث يف ادلدرسة احلسندين 

 .adobe flash التفاعلية ادلستندة إىل
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 عملية البحث.ج

يعتمد إجراء حبوث التطوير على تصميم أحباث تطوير وسائل اإلعالم التعليمية من قبل بروج آند 

مبنية على الفالش يف شكل مواد جال ، حيث يكون ادلنتج الناتج يف شكل وسائط تعليمية تفاعلية 

وأسئلة ميكن أن يستخدمها ادلعلمون والطالب يف زيادة االهتمام بتعلم اللغة العربية مما يؤثر على حتقيق 

 .األهدافالتعلم

 المحتملة والمشاكل 1.

اإلمكانات يف هذا البحث والتطوير هي عدم وجود وسائل تعليمية تفاعلية لتحسني جودة 

البحث التنموي ، هناك وسائل تعليمية تفاعلية مبنية على أدويب فالش على األقل لزيادة يف هذا  .التعلم

اهتمام الطالب بالتعلم وكذلك لتحسني جودة التعلم للطالب ، حبيث يتم تطوير تطوير وسائل التعلم 

 Adobe Flash.التفاعلية باستخدام

 . جمع البيانات2

ة ، فمن الضروري مجع البيانات مع تقييم ادلواد وتقييم بعد العثور على مشكلة يف ادلرحلة السابق

 معدات صنع الوسائط حبيث يتم احلصول على البيانات التالية.
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 تقييم ادلواد . أ

 يعتمد إجراء حبوث التطوير على تصميم البحث لتطوير وسائل اإلعالم التعليمية من قبل  

   Borgand Gall تعليمية تفاعلية منيكون ادلنتج الناتج يف شكل وسائط Adobe Flash  ميكن

 استخدامها من قبل ادلعلمني والطالب يف تطوير االهتمام بتعلم تعلم اللغة العربية.

 .  تصميم المنتج3

التفاعلية ادلستندة إىل أدويب فالش ،  لادلعلومات ادلنتج األويل للوسائ بعد مجع البيانات ، جتعل 

التعليمية التفاعلية  ليف تصميم الوسائ .حبيث تكون مفيدة للمعلمني والطالب يف حتسني جودة التعلم

باستخدام مصادر متعددة من الكتب وادلصادر األخرى عرب اإلنًتنت كدليل  Adobe Flash باستخدام

 .للمواد

 ائط هي كما يلي:اخلطوات ادلتخذة يف صنع هذه الوس 

 حتديد التطبيق ادلستخدم . أ

 ب.ضع ادلادة ادلراد مناقشتها 

 جعل تصاميم وسائل االعالم .ج

 مجع ادلواد الالزمة .د
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 (تصميم غطاء مناسب1

 ( البحث عن الصور ومقاطع الفيديو والرسوم ادلتحركة اليت تتوافق مع ادلواد 2

 حتديد ألوان وصور جذابة كوسائل دعم للتعلم .ه

 حتديد هيكل التصنيع .و

 اخًت مصدر مواد التعلم وادلواد التعليمية .ز

 تصميم التحقق. 4

اخلطوة التالية بعد االنتهاء من ادلنتج األويل هي التشاور مع فريق من اخلرباء يتألف من خرباء   

ادلواد مع  ادلواد واخلرباء اإلعالميني واللغويني الذين يراجعون جوانب دراسات ادلواد يف شكل مالءمة

اختبار التصميم من قبل خرباء اإلعالم ، يقوم خرباء  .، حقيقة ، كفاية ودقة زلتوى ادلنتج 13ادلنهج 

اإلعالم بفحص قواعد اختيار الكلمات ذات اخلصائص ادلستهدفة ، وجوانب اللغة ككل ، باإلضافة إىل 

لى ذلك ، يناقش اخلرباء أمهية عالوة ع .الشكل ، والتخطيط ، واختيارات األلوان دلكونات التحضري

 .اللغة العربية مع مادة ادلنتج

 تحسينات التصميم5 .

بعد اكتمال التحقق من صحة ادلنتج ، فإن اخلطوة التالية هي حتسني التصميم الذي ال يزال   

 .يفتقر إىل ادلصادق على التصميم
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 محاكمة المنتج6.  

األحباث التطويرية اليت تتم بعد اكتمال خطة ادلنتج ، تعترب جتارب ادلنتجات جزءًا هاًما من   

وهتدف جتارب ادلنتج إىل مجع البيانات اليت ميكن استخدامها كأساس لتحديد مستوى الفعالية أو 

جترى جتارب تطوير ادلنتجات عادة على مرحلتني ، ومها اختبار  .الكفاءة أو اجلاذبية للمنتج الناتج

ادليدانية ، ولكن نظرًا لضيق الوقت والفرص ، فإن هذا احملتوى يثبت صحة  التحقق من احملتوى والتجربة

 .البحث فقط

يف هذا القسم يتم عرض تصميم التجارب ، والتحقق ، وأنواع البيانات ، وأدوات مجع البيانات   

 .وحتليل البيانات

 تصميم جترييب . أ

التحقق من صحة احملتوى ، جتربة منتجات التطوير باستخدام تصميم التحقق ادلنطقي مع نوع  

يقوم خرباء اللغة العربية بتنفيذ هذا التدقيق عن طريق ملء استبيانات ونقد األعضاء أو اقًتاحات حول 

ويقال إن هذا معروف ما إذا كان منتج تطوير الياك دلزيد من التحقق هو التحقق  .تطوير ادلنتج

نة ادلعايري ادلوجودة يف الصك مع احلقائق يتم التحقق من صحة التجريبية من خالل مقار  .التجرييب

ال ميكن احلصول على ادلصادقة إال من خالل إنشاء حتالفات  3التجريبية اليت حتدث يف هذا اجملال.

                                                             
33

Sugiono, MetodePenelitianPendidikan “PendekatanKuantitatif, Kualitatifdan R&D” (Bandung : 

Alfabeta, 2013) cet. Ke-16 h. 183 
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لكن يف هذه الدراسة  4جتريبية على أساس أحكام مثل الصالحية ادلنطقية ، ولكن من خالل التجربة.

حبيث يتم إجراء البحث فقط حىت التحقق  .بسبب قيود الباحثني التطويرية مل يتم إجراء صالحية جتريبية

 من صحة احملتوى من قبل اخلرباء )اختبار اخلرباء( واختبار استخدام اجملال )ادلدرسة(.

  جرب ادلوضوع . ب

إن موضوعات التجربة أو ادلدقق يف البحث على تطوير أدويب تفاعلي مبين على الفالش هي رلموعة من 

خرباء مواد اللغة العربية ، وخرباء اإلعالم التعلمي ، والتجارب على مستوى ادلدرسة اخلرباء ، وهي 

 :الثانوية / ادلاجستري ، وتوفري مواضيع التجربة من بني أمور أخرى

 خبري ادلواد ، خبري اإلعالم ، خبري تصميم التعلم1) 

تشمل  .ية وزلاضرًا عربًياكان اخلبري ادلادي الذي أصبح مدقق تطوير ادلنتج مدرًسا للغة العرب 

، واخلربة يف تدريس مادة اللغة العربية يف ادلدارس واحلرم  S1 معايري ادلعلمني احلد األدىن من التعليم

 .اجلامعي

خرباء اإلعالم أصبحوا مدققني لربامج التطوير وهم ادلعلمون واحملاضرون الذين يتقنون رلال  

 .اإلعالم التعليمي القائم على الكمبيوتر

خرباء تصميم التعلم الذين أصبحوا مصممني لتطوير ادلنتجات هم زلاضرين يتقنون وسائل  

 .اإلعالم العربية

                                                             
4
SuharsiniArikunto, Dasar-dasarEvaluasiPendidikan (Jakarta : BumiAksara, 2012) Edisi ke-2, h. 81 
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  2) ادلدرسة

 .ادلدارس اليت جترى فيها احملاكمات هي مدارس لديها بالفعل مرافق لتعلم تكنولوجيا ادلعلومات

 .العربية من قبلوالطبقة اليت ستكون هدف ادلستخدم هي فئة تلقت مواد باللغة 

 مراجعة المنتج7.

بعد أن يتم التحقق من صحة تصميم ادلنتج من قبل ادلادة ، خبري اللغويات والتصميم ، ميكن 

 .أن يعرف نقاط الضعف واجلدوى من ادلنتج ومن مث حتسني إلنتاج منتج أفضل

 أدوات جمع البيانات.  د

م التفاعلية ادلستندة إىل تطوير وسائل اإلعاليتم استخدام هذه األداة جلمع البيانات أثناء عملية 

تشمل  .على أنظمة ادلعلومات األساسية اليت حتدد اختصاصات اإلدارة يف شكل استبيانات لالوسائ

االستبيان هو  .االستبيانات اليت مت جتميعها ثالثة أنواع مصممة خصيًصا للمستجيبني من الدراسة

نطاق التقييم يف هذا التقييم هو كما  .ء اإلعالم ، استبيان للطالباستبيان خلرباء ادلواد ، استبيان خلربا

 :يلي
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 .اجلوانب اليت يتم تقييمها من قبل خرباء ادلواد هي جوانب التعلم وجوانب احملتوىأ((

 ب( اجلوانب اليت مت تقييمها من قبل خرباء اإلعالم هي جوانب ادلظهر واجلوانب الربرلية(

 .ها من قبل الطالب وتشمل جوانب االستخدامج( اجلوانب اليت مت تقييم(

 :شبكات كل أداة سيتم استخدامها كالتايل

 استبيان ادلواد ادلصادقة .1

مت إجراء التحقق من صحة خرباء ادلواد من قبل ادلعلمني الذين يدرسون يف نظم ادلعلومات األساسية 

استبيانات ، ووصف االستبيانات أدوات خرباء ادلواد هي يف شكل  .ادلتعلقة بالكفاءات األساسية

 .أداة من ادلواد اخلرباء على النحو التايل

 استبيان التحقق من الوسائط 2.

يتم التحقق من صحة هذا اخلبري اإلعالمي من قبل زلاضرين خرباء يف وسائل اإلعالم 

قبل  أدوات خرباء اإلعالم هي يف شكل استبيانات ، ويرد وصف استبيانات األدوات من.التعليمية

  :خرباء اإلعالم على النحو التايل

 جمع البيانات وتحليل التقنيات .ه

 البيانات جمع تقنيات .1

 .تتألف تقنيات مجع البيانات يف هذه الدراسة من االختبارات والوثائق 



44 
 

االختبار هو أداة قياس ذلا معايري موضوعية حبيث ميكن استخدامها على نطاق واسع ، وميكن  . أ

هذا االختبار يف شكل مواد 5.لقياس ومقارنة احلالة النفسية أو السلوك الفردياستخدامها حقًا 

 Adobe Flashومواد عربية يف تطوير وسائل تعليمية تفاعلية مبنية على

للحصول على Adobe Flash  الوثائق ، استخدم الباحثون وسائل التعلم التفاعلية القائمة على . ب

 العربية والبندبيانات الصالحية عن أسئلة اللغة 

 . البيانات تحليل المنهج2

وتصنف البيانات اليت يتم احلصول عليها من خالل األنشطة التجريبية إىل قسمني ، مها البيانات    

مت مجع البيانات النوعية يف شكل نقد واقًتاحات طرحها خرباء ادلواد وخرباء  .النوعية والبيانات الكمية

يتم احلصول على  .دلنتجات اإلعالمية التفاعلية ادلستندة إىل الوسائطاإلعالم والطالب لتحسني هذه ا

البيانات النوعية من نتائج ادلالحظات وادلقابالت ، ومجيع البيانات اليت مت احلصول عليها سواء البيانات 

أو  اللفظية وغري اللفظية ، مبا يف ذلك بيانات ادلراقبة يف شكل أرقام ستتم معاجلتها باستخدام الصيغة

 .القواعد اليت مت حتديدها للحصول على الكمية

                                                             
5
AnasSudijono, PengantarEvaluasiPendidikan(Jakarta: PT. RajawaliGrafindo Persada,2014), h.66 
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 التحقق من صحة األدوات (1

مت تقييم صحة الصك من قبل اخلبري البحثي دلعرفة مستوى صالحية األداة اليت سيستخدمها 

 اخلرباء لتقييم ادلواد وسائل اإلعالم اليت طورها الباحثون

 التحقق من برودك مواد التعلم واإلعالم (2

نتائج دراسة خرباء ادلواد ووسائط التعلم اليت ال تزال يف شكل رسائل إىل درجات يتم حتويل  (أ

 .1. 3مع األحكام اليت ميكن رؤيتها يف اجلدول 

 6جدوى من وسائل اإلعالم التعلم .3.1اجلدول 
Kategori Skor 

SB (SangatBaik) 5 

B (Baik) 4 

C (Cukup) 3 

K (Kurang) 2 

SK (SangatKurang) 1 

sekalalikertب( حساب عرض األهلية من كل جانب مع الصيغة صيغة
7

 

 
   

∑ 

    
      

 

     = Skormaksimal 

∑ =  Jumlah skor 

            Nilai kelayakan angket tiap aspek 

                                                             
6
Sugiono, MetodepenelitianKuantitatif, Kulaitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta.2013), h. 136 

6
 Ibid., h. 137 

 
7
 Ibid., h. 137 
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 ج( احسب متوسط النسبة ادلئوية جلميع ادلستجييب

 ̅ = 
∑   
 
   

 
 

Keterangan : 

 ̅=  Rata-rata akhir 

  =  Nilaikelayakantiapaspek 

 = Banyaknya pernyataan 

د( تغيري متوسط الدرجة اليت مت احلصول عليها يف القيم النوعية اليت تتوافق مع معايري التقييم يف 

 3.2اجلدول

 جدوى من وسائل اإلعالم التعلم .3.2اجلدول 

SkorKelayakan Media 

Pembelajaran 

Kriteria 

0  - 20,1%  SangatKuranglayak 

20,1% - 40% Kuranglayak 

40,1 – 60% CukupLayak 

60,1% - 80% Layak 

80,1 – 100% Sangatlayak 

 

باستخدام جدول مقياس ليكرت ، ميكن للباحث أن يرى النسبة ادلئوية لنتائج التقييم رلدية أو ال يتم 

 تصنيع ادلنتج كوسائل تعليمية.
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 استجابة الطالب (3

 حيتوي أسلوب حتليل البيانات على اخلطوات التاليةيتم تغيري نتائج تقييم الطالب اليت ال ( أ

 3.1تزال يف شكل خطابات إىل درجات مع األحكام وفقا للجدول ب( 

 مع الصيغة:  احسب النسبة ادلئوية ألهلية كل طالب

 

 8صيغة مقياس ليكرت

 
   

∑ 

    
      

 

Keterangan : 

    = Skor maksimal 

∑ =  Jumlah skor  

            Nilai kelayakan setiap peserta didik 

                                                             
8
Ibid., h. 137 
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 الباب الرابع

 نتائج البحث و المناقشة

 أدوبي فالشأ.نتائج تطوير وسائل النعليمية التفاعلية 

البحث والتطوير ىف التطوير نتائج تطوير وسائل النعليمية التفاعلية تستخدم طريقة 

سيتم بورج وادلرارة ىف عملية تطويرىا الذى نفذ حىت احلطوة السابعة الىت اعتمدت ىف حطوة

 تقدميها على النحو التاىل: 

 Research and Information Collect.الدراسات األولية 1

 Planning.ختظيظ البحث 2

 Develop Preliminary From Of Product.تصميم البحث3

 Preliminary Field Testing.احملاكمات األولية أي حمدودة4

 Product Revision.نتائج االختبار ادليداين لتنقيح حمدود 5

 Main Field Testing.اختيار ادلنتجات على نطاق األوسع 6
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 Main Field Testing.مراجعة النتائج االختبار ادليداين األوسع 7

بورج وادلرارة فقال أن مستوى طلبة للمرحلة اجلامعة حتديد حطوة التطوير وفقا للرأي 

. مث مراحل 1ظر ىف ادلواد الىت لدى الطلبةمثل القيام بالتطوير مع صغَتة احلجم من خالل الن

.2ادلبسطة دون التقليل من قيمة البحث و التطوير ىف حد ذاهتااإلجراءت   

 Research and Information Collect.الدراسات األولية 1

بناء على النتائج ما قبل البحوث مبدرسة العالية حسن الدين بندار المبونج بعد إجراء دراسة 

يعرف بأن استخدام وسائل اإلعالم ىي وسائل التعليمية ادللصقات فقط.من صناعة ميدانية 

تصميم وسائل اإلعالم ادللصقات أن ليس ىناك أي غطاء أمامي خلفي, ال يوجد أي 

معشر للتعليم, أىداف التعليم و ال يوجد أي تعليمات ادلستخدمت اليت تأتى من كفاءة 

ان ادلادة بتم بالًتكيب واألسئلة التقوميية. مث من األساسية, مؤشر و أىداف, ليس فيو بي

جهة األلوان, ىناك فقط لون واحد يعٌت أزرق. و لتصميم عملية ال تستخدم التقنيات 

لصناعتها. باإلضافة إىل ذلك, من جهة ادلواد ال توجد أي إجنازة ىف ادللصقات اإلعالمية, 

                                                             
1
Borg and Gall, Education Reseach An Introduction (ed.tujuh). United States of America : 

Allyn and Bacon. 2003, h. 572. 
2
Nukhbatul Bidayati Haka, Suhanda. Pengembangan Komik manga Biologi Berbasis Android 

Untuk Peserta Didik Kelas XI Ditingkat SMA/MA. Journal Of Biology Education. IAIN Kudus. ISSN 

2651-3947. Vol 1 No 1 (2018), h. 16. 
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صيل. مث من جهة اللغة, ملصقات فقط أمهيتها غَت منتظم, ليست دقيقة, ال يوجد التفا

و ليست دقيقة. لذلك يريد الباحث تطوير  إعالمية تستخدم اللغة غَت مفهومة, غَت مباشرة

وىي إحد من وسائل النعليمية الىت ستوفر تنوعا ىف أدويب فالش وسائل النعليمية التفاعلية

ضيع اللغة العربية. عملية التعليمية. حيث تكون قادرة على تشبع ادلتعلمُت عند تعلم موا

تبدو ثالثة األبعاد ميكن أن توفر مثاال لالىتمام,  أدويب فالشوسائل النعليمية التفاعلية 

 وميكن حتريك عند ما إفتتح صفحاتو.

مث أجري دراسة األدب إلدخال بينما ادلنتجات اليت سيتم تطويرىا. وقد أجريت ىذه 

تتعلق بادلنتج ادلخطط.استنادا الدراسة األدبية جلمع نتائج البحوث وادلعلومات األخرى اليت 

إىل البحوث ذات الصلة القائمة على أساس نظرية ىي دراسة األدب الذى يتم إستخدامو  

 الباحث. كمرجع ادلنتج وضعها

 Planning.تخظيظ البحث 2

وسائل النعليمية التفاعلية أدويب فالش يعٍت حتسُت التنسيق من ختظيظ البحث ل

. تعليمات استخدام وسائل النعليمية التفاعلية خالل استكمال الغطاء األمامى زيادة ادلواد

اىيم و بيوداتا أدويب فالش جمهزة بكفاءة األساسية, مؤشر, أسئلة التقوًن التمكن من ادلف
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التنمية, وبعدىا حتسُت التنسيق ادلنت بزيادة حمتوى ادلعلومات وفقا للطريقة العملية وزيادة 

الصور الىت تبدو على قيد احلياة لشرح أي مادة. مث التحسُت من جهة األلوان لصنعها تبدو 

األخرى  مثل بعض تطبيقات خمالفة. العملية لصنع وسائل النعليمية التفاعلية أدويب فالش و 

أدويب فوتوشوبلتغيَت الصور ,مايكروسوفت وورد كوسائل كتابة ادلواد قبل أن يطرح ىف أدويب 

أوديوسييت لتغيَت األصوات, مثَت لصناعة أسئلة التقوميية و بعض برنامج غرين اآلخر. فالش, 

 ميكن بعد اجلمع كلها صتع الكاتب ىف أدويب فالش. ميكن إجراء التصميم وفقا للمواد الىت

حتسُت من جهة مواد وسائل نقلها وىي ادلواد اللغة العربية جمهزة بالًتاكيب. من غَت ذلك 

النعليمية التفاعلية أدويب فالش لتنقيل أكثر وضوحا و إجيازا و منهجيا و دقيقا و مفصال. مث 

 حتسُت من جهة لغتها أستخدمت اللغة الواضحة و العملية و الدقيقة. 

 Develop Preliminary From Of Product.تصميم البحث 3

وسائل النعليمية التفاعلية أدويب فالش الذى مت تصميمو بإستخدام نتائج البحث ل

 ;ن بالًتتيب كما يلي برنامج أدويب فالش ستكو 
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 أ.الغطاء األمامى

وسائل النعليمية التفاعلية أدويب فالش ميكن رؤية شكل صورة الغطاء نتائج ادلنتج لترتيب 

 فيما يلي : 4.1األمامى الىت قد مت مراجعتها و مل تتم مراجعتها ميكن رؤيتها من جدول 

 ادلنتجات اإلعالمية ادلوجودة ىف ادلدرسة و وسائل اإلعالم الىت تطويرىا 4.1جدول
Media Poster Pengembangan Media PembelajaranInteraktifBerbasisAdobe 

Flash 

 

 

 

Pada button yang bertulis 

ayo belajar jika diklik 

akan masuk kehalaman 

berikutnya 

Ada beberapa tombol 

navigasi jika jika 

ingin kehalaman 

selanjutnya klik 

tombol 
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Beberapa tombol jika 

diklik akan masuk 

kehalaman 

selanjutnya,materi,kuis 

dan indicator 

pembelajaran 

Materi pembelajaran bahasa 

arab yang menjelaskan 

tentang takib yang berkaitan 

dengan materi qira’ah 

Materi bahasa 

arab maaharah Al-

Qira’ah 
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Keteranagan:  

 materipelajaranbahasaarab yang berfokuspadamaharahqiraah 

yang disertaidengangambar yang berkaitandenganmateri 

 

 

Latihan Soal evaluasi 

Bahasa arab 

Materi bahasa arab yang 

menjelaskan tentang 

tarkib nakiraoh ma’rifah 

dengan warna yang 

berbeda yakni warna 

biru 
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Selanjutnya adalah 

mufrodat dengan 

disertai gambar 

dengan tampilan slide 

Terdapat biodata 

peneliti yang 

mengembangkan 

media pembelajaran 

interaktif berbasis 

adobe flash 
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Terdapat beberapa 

kuis,materi 

pembelajaran 

dengan skor 

otonmatis  

Selanjutnya Masuk ke kuis 

harus harus memasukan 

nama dan kelas setelah itu 

klik mulai maka akan masuk 

ke soal yang telah dibuat 
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 4.1 جدول

 الغالفالصفحةالرئيسيةالتعليمالتفاعليوسائالإلعالمبناءعلىأدوبيفالش
Cover DepanSebelumRevisi 

 

 

 

 

 

Cover tampilan 

depan 

 Judul media 

pembelajaraninter

aktif 

 Tombolnavigasibi

odatapenulisadadi

atastombolkeluar 

 Tombolnavigas

ibiodatapenulis

adadibawahtoo

mbolmateri, 

kuisdanindikato

rpembelajaran 
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 ب.معيار الكفاءة و كفاءة األساسية و معشر و األىداف و حياة شخصية للكاتب

تتعلق مبعيار الكفاءة  التفاعلية أدويب فالشوسائل النعليمية ترتيب نتائج ادلنتجات ل 

األساسية و معشر و األىداف و حياة شخصية للكاتب دون ادلراجعة دتكن النظر ىف 

 كما يلي:   4.2جدول 
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عليمية توسائل المعيار الكفاءة و كفاءة األساسية و معشر و األىداف  4.2جدول 
 التفاعلية أدويب فالش

Sk, Kd, IndikatordanTujuan 

 
Gambar 4.3 BiodataPeneliti 

 
 

 

 

 Sk, Kd, 

IndikatordanTujuansebag

aipedomanuntuktetapses

uaidengankaidah yang 

adadalamkurikulum 13 

 Background 

tetapputihdandisertaigam

baranimasitakbergerakbe

rwarnahijau 

Keterangan : 

1. Background 

tetapputihdandisertaigambarani

masitakbergerakberwarnahijau 

2. Terdapatbiodatapeneliti yang 

telahmengembangkanproduk 

media 

pembelajaraninteraktifberbasisa

dobe flash. 

1.) T

e

r

d

a

p

a

t

b

i

o
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 وسائل النعليمية التفاعلية أدويب فالشج.منت الكتاب ىف 

ة مكونات وميكن وسائل النعليمية التفاعلية أدويب فالش يتكون من عدمنت الكتاب ل

 كما يلي :   4.3النظر ىف جدول 

 النعليمية التفاعلية أدويب فالش وسائلمنت الكتاب ىف  4.3جدول

 معيار الكفاءة و كفاءة األساسية و معشر و األىداف .1
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StandarKompetensi, kompetensiDasar, IndikatordanTujuan 

 

 
 

 
 

2 

 

Indikator  

 Sk, 

Kdsebagaipedomanunt

uktetapsesuaidengankai

dah yang 

adadalamkurikulum 13 

 

Informasi atau sebuah  

penjabaran mengenai 

media pembelajaran 

interaktif berbasis adobe 

flash 

 

Tujuan 

Pembelajaran 
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 .منت ادلواد اللغة العربية

 متن المواد اللغة العربية

 

 

 .أمثلة لعملية التقوًن3

Materi bahasa Arab yang 

fokus pada qiro’ah  disertai 

dengan gambar yang 

berkaitan dengan qiro’ah 

Tombol Navigasi jika di klik aka nada 

pilihan tetap atau keluar dari media 

pembelajaran berbasis adobe flash 

Gambar kartun 

yang mendukung 

materi  qira’ah 

yang disajikan 

Gambar 4.5 Isi 

MateriBahasa Arab 

 

Beberapa Tampilan 

tombol navigasi media 

pembelajaran interaktif 

berbasis adobe flash 

Materi pembeljaran bahasa arab 

yakni tarkib yang berkaitan 

dengan mufrodat,gambar serta 

qiro’ah. 
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 مقال و اختبار اإلجتماعبعض التقوًن يعٌت االختبار من متعدد و سؤال د.
Gambar 4.8   Tampilan 

beberapaSoalEvaluasi 

 
Gambar 4.9   TampilanSoalEvaluasidenganMemasukkanNamadanKelas 

 

 
Gambar 4.7 MateriPembelajaranbahasa Arab 

 

Materi bahasa arab berkaitan 

dengan tarkib maka penulis 

membuat warna yang berbeda pada 

kaliamah yang sesuai dengan 

tarkibnya 

Tombol navigasi ini jika 

diklik akan kembali 

kehalaman awal 

Beberapa soal evaluasi untuk 

peserta didik,dan hasil skor 

otomatis 

Peserta didik harus 

memasukkan nama 

dan kelas setelah itu 

klik Mulai 
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Gambar 4.10   BeberapaSoalEvaluasiBahasa Arab 

 Preliminary Field Testing.المحاكمات األولية أي محدودة 4

اخلطوة بعد النجاح ىف تطوير ادلنتج ىي اختبار جدوي النموذج عن طريق التحقق 

ادلنتج األول. يتم التحقق من من صحة ادلنتج. التحقق من صحة التصميم أو ادلنتج بعد 

صحة التصميم أو ادلنتج ىف ثالثة أنواع, التحقق من صحة خرباء ادلواد و التحقق من صحة 

اإلعالم و معلم اللغة العربية دلدرسة العالية, قبل حتقق تصميم ادلنتج أو حتقق ادلنتج  خرباء

ق من صحة وقائع نظرا إىل أوال. التحقق من صحة التقوًن من قبل احملاضرين اخلرباء. التحق

 نفرين من اخلرباء ادلواد, نفرين من اخلرباء اإلعالم و نفرا من معلم اللغة العربية دلدرسة العالية.

 أ. حتقق خرباء اإلعالم خطوة األوىل
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وسائل النعليمية التفاعلية أدويب فالشكوسائل البالنظر إىل  يتم حتقق خرباء اإلعالم

وسائل النعليمية التفاعلية أدويب فالش لاء اإلعالم أن يوفر النتائج النعليمية. مث يرجى من خرب 

 م  اللغة العربيةوسائل النعليلادلتطور 

يتم حتقق خرباء اإلعالم بإمالء ورقة االستبيان اخلاصة بالتقوًن فيتكون من ست 
صوت و ناحيات, من نوعية ادلنت, و اللغة و التجسد و العرض ادلرئي و الرسوم ادلتحركة و ال

سهولة اإلستخدام مبجموع كل التعبَتات من كل ناحيات مخسة عشر تعبَتا, توفر ىذا 
التقوًن نفرين من اخلرباء اإلعالم مها إروان داىن ادلاجستَت و بايو جهيا فطرى أجي 

 4.4ادلاجستَت. نتائج حتقق الوسائل ميكن النظر ىف جدول 
 

Aspek 

 

No 

 

X1 

 

X2 

 

∑X 

 

Skor 

(%) 

 

Kategori 

Kualitasisi 1 4 5 9 90% Sanagatlayak 

 

Kebahasaan 

2 4 5  

17 

 

85% 

 

Sangatlayak 

3 4 4 

 

Keterlaksanaan 

4 4 3  

25 

 

83,33% 

 

Sangatlayak 

5 4 5 

6 4 5 

 

Tampilan visual 

7 3 5  

13 

 

65% 

 

Layak 

8 3 2 

 9 4 2    
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Animasidansuara 

10 4 3  

39 

 

78% 

 

Layak 

11 4 4 

12 4 5 

13 4 5 

 

Kemudahanpenggunaan 

14 3 5  

17 

 

85% 

 

SangatLayak 
15 4 5 

Nilai Rata-rata  

 

  20 81,05 Sangatlayak 

 مصادر: بيانات البحث

لدى إروان داىن ادلاجستَت و بايو جهيا فطرى أجي ادلاجستَت. تلك نتائج البحث 

نوعية ادلنت بفئة %, من ناحية 81.15نتائج نقاط التقوًن لكل ناحية من خبَتين اإلعالم 

%, من ناحية التجسد بفئة الئقة 85%, من ناحية اللغة بفئة الئقة جدا 91الئقة 

من ناحية الرسوم ادلتحركة والصوت  %,65%, من ناحية العرض ادلرئى بفئة الئقة 83.33

. فيوجد 81.15%, فحصول على متوسط القيمة جلميع الناحيات 78بفئة الئقة 

 االستنباط بأن ىذه الوسائل دخلت إىل فئة الئقة استخدامها.

وسائل النعليمية التفاعلية أدويب فالش لتطوير محاسة التعلم لنتائج البحث ادلنتجات 

مبدرسة العالية حسن الدين بندار المبونج. باإلضافة إىل التقدم من طلبة فصل العاشر 

 بشكل اجلدول أيضا تقدم بشكل رسم بياىن.
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 نتائج حتقق خرباء اإلعالم 4.2رسم بياىن 

 (%)  نتائج الئمة*

 
 ب. حتقق خرباء اإلعالم خطوة الثانية

ادلنتجات احملققت ىف خطوة األوىل )قبل ادلراجعة( مث قام باإلصالحات لتحسُت 

 4.5من جدول ادلنتج. نتائج التحقق من الصحة ىف ىذه اخلطوة الثانية دتكن رؤيتها 

 احلسابات ىف التعبَت كما يلي:
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 نتائج االختبار من خرباء اإلعالم 4.5جدول 

 

Aspek 

 

No 

 

X1 

 

X2 

 

∑X 

 

Skor 

(%) 

 

Kategori 

Kualitasisi 1 5 5 10 100% Sanagatlayak 

 

Kebahasaan 

2 4 5  

 

17 

 

85% 

 

Sangatlayak 

3 4 4 

 

Keterlaksanaan 

4 5 3  

27 

 

90% 

 

Sangatlayak 
5 4 5 

6 5 5 

 

Tampilan visual 

7 4 5  

15 

 

75% 

 

Layak 

8 4 2 

 

 

Animasidansuara 

9 4 2  

 

30 

 

 

60% 

 

 

Layak 10 4 3 

11 4 4 

12 4 5 

13 4 5 

 

Kemudahanpenggunaan 

14 5 5  

20 

 

100% 

 

SangatLayak 
15 5 5 

 

Nilai Rata-rata 

 

85% 

 

Sangatlayak 
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نتائج حتقق خرباء اإلعالم خطوة الثانية )بعد ادلراجعة( ىف  4.5على أساس جدول 

يعرف من إنتاج نسية مثوية متوسطة كل احملقق لدى إروان داىن بيان إجيايب و بيان سليب 

% مبعيار 85 ادلاجستَت و بايو جهيا فطرى أجي ادلاجستَت. مث حيصل نتائج ادلتوسط الكامل

 "الئم جدا". 

بعد أن حيصل إىل التحقق خلطوة األوىل و الثانية فيوجد رسم بياين مقارن للنتائج و 

 كما يلي:   4.12دتكن النظر ىف صورة التعبَتات. حقائق مقارنة 

PresentasePenilaianAhli Media 
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حتقق خرباء اإلعالم ىف اخلطوة األوىل )قبل ادلراجعة( و رسم بياين لنتائج  4.14صورة 

 اخلطوة الثانية )بعد ادلراجعة(

 ج.حتقق خرباء ادلواد

وسائل النعليمية لادلوجودة ىف امث حتقق خرباء ادلواد بتعبَت ما يتعلق من بيان ادلواد 

التفاعلية أدويب فالش و عالقتها بادلواد اللغة العربية. بعدىا يرجى من حمقق خرباء ادلواد أن 

 .لوسائل اإلعالميوفر نتائج التطوير 

مث حتقق خرباء ادلواد بإمالء ورقة االستبيان وكل ناحية نتائج ويتكون من ثالث 

عبَتات الىت أمأل الدكتور ذواحلنان والدكتورة أمى ىجرية. ناحيات و كل ناحية تسعة عشر ت

 كما يلي :  4.6نتائج ادلواد ميكن النظر ىف جدول 
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 نتائج االختبار من خرباء ادلواد 4.6جدول 
 

Aspekpenilaian 

 

No 

 

X1 

 

X2 

∑X Per 

aspek 

 

Skor (%) 

 

Kategori 

 

 

 

 

Kesesuaianmateri 

1 5 5  

 

 

 

82 

 

 

 

 

 

91,11% 

 

 

 

 

Sangatlayak 

2 4 5 

3 5 4 

4 4 4 

5 4 5 

6 5 4 

7 5 4 

8 5 4 

9 5 5 

 

 

Kebenaranisi 

10 4 4  

 

41 

 

 

82% 

 

 

Layak 

 

 

11 4 4 

12 4 3 

13 4 4 

14 5 5 

 

 

Tampilan Visual 

 

 

Rata-Rata 

15 4 5  

 

43 

 

 

86% 

 

 

Sangatlayak 

16 4 3 

17 5 4 

18 5 5 

19 3 5 

 55.33 86,37 Sangatlayak 

ىف اجلدول األعلى خبَت األول الدكتورة أمى ىجرية و خبَت الثاين الدكتور ذواحلنان, بعد أن 

وسائل لامجع كل النتائج منهما حسب الباحث نسبة مثوية نتائج الئمة من كل ناحية ىف 

 91.11النعليمية التفاعلية أدويب فالش بإستخدام الرمز مقياس "يكرت" حبصول النتيجة 

 . 86.37, لذلك حتصل النتائج ادلتوسطة كلها 86لناحية مالئمة ادلواد, دلنت احلقيقة 
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باإلضافة إىل شكل اجلدول نتائج البحث خلرباء ادلواد على منتجات الوسائل النعليمية 

 يب فالش مفضل بشكل رسم بياين كما يلي :التفاعلية أدو 

نتائج حتقق خرباء ادلواد ينظر مقارنة حصول النتائج خلرباء ادلواد من كل  4.7رسم بياين 
 حية التقوًن.نا

 (%*نتائج الئمة )
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 د.حتقق معلم اللغة العربية مبدرسة العالية

معلم ادلدرسة العالية حسنالدين  وسائل النعليمية التفاعلية أدويب فالش لحتقق ادلنتجات ل
 .4.7حصول التحقق دلعلم اللغة العربية ميكن النظر ىف جدول ،RamliS.Agبندار المبونج

 نتائج التحقق دلعلم اللغة العربية مبدرسة العالية 4.7جدول 
 

Aspek 

 

No 

 

X 

 

∑X 

 

Skor (%) 

 

Kategori 

 

 

 

Kualitasisi 

1 5  

 

 

29 

 

 

 

96.6% 

 

 

 

Sangatlayak 

2 5 

3 4 

4 5 

5 5 

6 5 

 

Tampilan Media 

7 5  

15 

 

100% 

 

Sangatlayak 8 5 

9 5 

 

 

KualitasTekhnis 

10 5  

 

20 

 

 

100% 

 

 

Sangatlayak 

11 5 

12 5 

13 5 

 

Rata-Rata 

   

21,33 

 

98,86% 

 

SangatLayak 
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 كمعلم ادلدرسة العالية حسن الدين بندار المبونج.Ramli .S.Agذلك اجلدول لدى رملي

% من ناحية نوعية 96.67حصول النتائج دلعلم ادلدرسة العالية حسن الدين بنسبة مثوية 

% من ناحية نوعية التقنية. حىت 111% من نوعية عرض وسائل اإلعالم, 111ادلنت, 

 لت بفئة الئمة جدا.% و دخ98.86ادلتوسط على الدرجات الىت مت احلصول عليها 

 Product Revisionالميداني لتنقيح محدود .نتائج االختبار 5

 أ.مراجعة خبراء اإلعالم

مث قدم احملقق ادلشورة. فصنع بعد انتهاء حتقق ادلنتجات من حمقق خرباء اإلعالم, 

 :يليج ادلراجعة دتكن التوضيح كما ىذه ادلشورة مصدر دلراجعة تصميم ادلنتجات األوىل. نتائ
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 4.8جدول 

 التحسُت و حاصل ادلقارنة قبل ادلراجعة و بعدىا ىف حتقق خرباء اإلعالم
Nama 

Validator 

Catatan 

VaLidator 

PerbaikandanHasilPerbandinganTampilanSesudahdanSebelumRevisipadaV

alidasiAhli Media 

Irwandani

M,Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Temapttombol

navigasidiperb

aharui 

 

 

2. Penggunaanba

hasaharuskons

isten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tombol navigasi 

dibawah judul. 

 

Letak tombol navigasi berubah 

posisi menjadi dibawah 

tombol materi,kuis dan 

indikator 

 

Awal penggunaan bahasa campur 

antara bahasa arab dan bahasa 

indonesia 
Setelah revisi penggunaan bahasa 

konsisten yakni arab-arab 
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 Main Field Testing.اختيار المنتجات على نطاق األوسع 6

ىف ىذه اخلطوة, دلعرفة مالئمة وسائل النعليمية التفاعلية أدويب فالش ادلتطور فيعمل الباحث 

 اختبارا. االختبار ادلوسع دلعرفة إستجابات الطلبة و ادلعلم. 

بكثر  ىذا االختبار تضمن الطلبة لفصل العاشر مبدرسة العالية حسن الدين يندار المبونج

 .4.11كما ىف جدول   نفرا. اختبار ادلنتج األوسع 24

 4.11جدول 

 نتائج االختبار من طلبة اجملبُت ىف االختبار األوسع
 

No 

 

Nama 

 

Jumlah 

 

Skorkelayakan 

(%) 

 

Kategori 

1 Dininurrahmi 34 56,77 Menarik 

2 Nikenadelia 49 82 SangatMenarik 

3 Nadilah 52 87,22 SangatMenarik 

4 Putrifatmawati 37 61,33 Menarik 

5 Muhammad fadli 55 91,2 SanagatMenarik 

6 Sitirahayuningsih 51 85,88 SanagatMenarik 

7 Dhamarpratama 49 82,88 SanagatMenarik 

8 Silfiyana 48 81,55 SanagtMenarik 

9 Delasafitri 51 85,88 SangatMenarik 

10 Muhammad sohibi 52 86,55 SangatMenarik 
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11 Muhammad irfan 54 90,44 SangatMenarik 

12 Larasati 56 91,11 SangatMenarik 

13 Khiyarotullaili 43 70,55 Menarik 

14 Destiana putrid fadila 51 85,88 SanagatMenarik 

15 Dwiwardatuljannah 48 82,11 SanagatMenarik 

16 Nurhayati 53 89,44 SangatMenarik 

17 Taniyaaprilia 53 88,44 SanagatMenarik 

18 Iinyunita sari 49 80,44 SangatMenarik 

19 LatifatuRofiqoh 49 81 SangatMenarik 

20 Syamramadhan 51 86,44 SangatMenarik 

21 Rizkiasriansholeh 52 86,55 SanagatMenarik 

22 Rafliahmad 54 89,22 SangatMenarik 

23 Rizkiaulia 42 96 SanagatMenarik 

24 Anggairawan 53 87,66 SanagatMenarik 

Jumlah 82,36 88.81 SangatMenarik 

 مصادر: بيانت البحث

جميبُت, واحلصول  24على أساس نتائج اجلواب الطلبة ىف اختبار ادلنتجات األوسع تضمن 

 %.88.81التفاعلية أدويب فالش الئمة جدا بنسبة مثوية  على ىذا ادلنتج وسائل التعليمية

 أجاب الطلبة من االستطالع بأن وسائل التعليمية التفاعلية أدويب فالش الئمة جدا.
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 Operasional Product Revision.مراجعة النتائج االختبار الميداني األوسع 7

التعليمية التفاعلية أدويب فالش بناء على نتائج استجابات الطلبة,ىناك إقًتاح وسائل 

ميكن أن تكون متاحة بكميات كبَتة و يتم استخدامها بشكل فردي و جمموعة, و رجاء 

 من مجيع ادلدارس أن يزودوا ىذه الوسائل.

مث عرف الباحث وسائل التعليمية التفاعلية أدويب فالش الئمة جدا استخدامها ىف 

أنشطة التعليمية من حتقق ادلنتجات و من ناحية استجابات الطلبة يعٌت الوسائل ادلتطورة 

 الئمة جدا استخدامها ىف أنشطة التعليمية. 

 ب.مباحثة

وسائل التعليمية اللغة العربية ىف مادة القراءة ادلتطورة ىي أدويب فالش بأساس برنامج 

غرين ىف شكل غَت متصل. تسجل استخدام ىذه الوسائل لتدريب إىتمامات الطلبة 

التعليمية ادلقدمة بصريا, إذا كان معظم تطوير وسائل اإلعالم على اإلنًتنت ىو التطبيق 

, و متماشيا مع التطورات التكنولوجية. سيتم تنفيذ ادلنتجات الذى يعترب سهال, عمليا

بورج و ادلرارة, لكنها فقط وصلت ىف سبعة اخلطوات, فهذه ادلتطورة وفقا إلجراء ادلتطور 
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احملاكمات األولية ، تصميم البحث، ختطيط البحث العادلى، اخلطوات ىي:الدراسات األولية

، ختبار ادلنتجات على نطاق األوسعا، تنقيح احملدودنتائج االختبار ادليداين ل، أي حمدودة

, ىناك مراجعة نتائج االىتبار ادليداىن األوسع. ومن غَت اخلطوات ادلتطورة بورج و ادلرارة

خطوة أخرى ميكن استخدامها ىف تطوير البحث العلمى, مثل ما فعلها موغى جاينىت ىف 

مع  على الروبوت بإستخدام خطوةقائمة التعليمية الADDIEحبثها على وسائل اإلعالم 

والتقوًن تكون خطوة فطور Dick and Carryاخلطوات,التحليل,التصميم,التطوير,والتطبيق

 3.األخَتة

اخلطوة األوىل, ىذاالتطور إجراء الدراسات ادليدانية تعرف أن التعلية ادلستخدم وسائل 

اإلعالم ادللصق. ومن شكل تصميم وسائل التعليمية التفاعلية أدويب فالش دون الغطاء, 

دون كفاءة األساسية, دون ادلؤشر, دون بيان ادلادة, دون الصور ادلرئية لبيان ادلادة, دون 

اختبار التقوًن, لتنسيق ادلنت ادلنوفر فقط ىف شكل النص و الصور. و من جهة  القوًن, دون

األلوان, فقط لون واحد يعٌت أحضر. لعملية التصميم بإستخدام برنامج غرين كأدويب 

وقاحة لتحرير الصوت, سحب كوريل لتحرير الصور, مايكروسوفت وورد. بعد  فوتوشوب, و 

                                                             
3
Mugi Jayanti, Yogi Wiranto, “Perancangan Media Siap UIN Matematika SMP Berbasis 

Androi’,Jurnal SAP. Vol 2 No. I, Agustus 2017, h.26. 
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ويب فالش. و من ناحية وسائل اإلعالم ادللصقات أن كل ادلكونات جاىزة لتوضع معاين أد

بينها غَت واضحة و غَت دقيقة و غَت منهجية و غَت مفصلة. و من ناحية اللغة وسائل 

اإلعالم ادللصقات ال تستخدم لغة واضحة و ال عملية و ال دقيقة. لذلك أراد الباحث 

لقضاء على تشبع الطلبة عند وسائل التعليمية التفاعلية أدويب فالش الذى يشعر للتطوير 

تعلم اللغة العربية. وسائل التعليمية التفاعلية أدويب فالش إحدى من وسائل التعليمية الىت 

ستوفر تنوعا ىف عملية التعليمية. سجلت ىذه الوسائل توضيح مسَتة اإلىتمام, إظهار ثالثة 

 األبعاد و ميكن التحرك عند فتح الصفحة.

طوير وسائل التعليمية التفاعلية أدويب فالش إصالح أزاو التنقل, اخلطوة الثانية, ختطيط ت

إستخدام اللغة و وجود الغطاء. صناعة ىذه الوسائل حتتاج إىل تطبيق سحب كوريل, 

 وقاحة, مايكروسوفت وورد, و مايكروسوفت باور بوينت.

سحب كوريل, اخلطوة الثالثة, تطوير وسائل التعليمية التفاعلية أدويب فالش تصميمها تفيد 

و ىف خطوة األوىل التصميم حيتاج إىل اعداد منت ادلادة الواجبة للقراءة اللغة العربية ادلتساوية 

تلخص واضحة كل مواد القراءة ىف درس اللغة العربية. بل صنع الباحث كائن الصورة الذى 

 مييز الكائن احلقيقي ادلطابق دلادة القراءة.
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 األوسع. بعد أن مت تطوير ادلنتج األول لوسائل التعليمية اخلطوة الرابعة, اختبار ادليداين

التفاعلية أدويب فالش مث تنفيذ عملية التحقق من اجلدوى من ادلنتجات ادلتطورة عند اخلرباء 

يعٌت خبَت اإلعالم, و خبَت ادلواد و معلم اللغة العربية. يتم التحقق من صحة من قبل اخلرباء 

 اءالمبونج. لكل اخلرب عة رادين إنتان اإلسالمية و احلكومية من بُت احملاضرين حول اجلام

خبَت اإلعالم يوفر تقوًن مظهر التطبيق و الربجمة. حبيث يتم احلصول لديهم مهمة خمتلفة. 

على تطبيق الئق و جذاب للطلبة. خبَت ادلواد يوفر منت ادلواد وبياهنا لتناول ادلواد ادلطابقة 

غة العربية يوفر التقوًن ادلتعلق بنوعية ادلنت و نوعية الفنية و وجود بادلنهج ادلنطبق, و معلم الل

 وسائل اإلعالم.

% و يعترب الئم جدا, و من معلم 85استنادا إىل تقوًن خرباء اإلعالم كلها ينال نسبة مثوية 

 % يعترب الئم جدا.98.66اللغة العربية 

نادا إىل اإلقًتاح من خرباء اإلعالم اخلطوة اخلامسة, مراجعة االختبار ادليداىن األوسع. است

بأن أزرار التنقل الىت تكون أقل عملية ألن ادلوقف مواز لعنوان ادلادة التعليمية و استخدام 

اللغة جيب أن تكون متسقة. ادلواد التعليمية ادلوجودة ىف التطبيق صممت من خالل تعديل 

و يرتب  2113دلنطبقة يعٌت منهج منهج ادلواد اللغة العربية لصف العاشر مبدرسة العالية ا
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إما من التحقق بالًتتيب يضبط مستوى الفهم طلبة ادلدرسة عموما. و بعد مرور اخلطوات 

 أو االختبار فيكون ىذه الوسائل دخلت إىل درجة الئمة جدا و ال حيتاج إىل ادلراجعة.

لى نسبة زيد بالنظر إىل نطاق األىلية الذى ينص على أنو من ادلمكن إذا حصل التقوًن ع

%, فنتائج التقوًن اإلعالم و خرباء ادلواد و معلم اللغة العربية ىذه الوسائل دخلت 51من 

إىل درجة الئمة جدا استخدامها لوسائل التعليمية اللغة العربية خاصة ىف مادة القراءة. و  

 كان استجب الطلبة استجابة جيدة.

ادلنتجات لوسائل التعليمية نب اخلرباء, اخلطوة السادسة, اختبار ادلنتجات األوسع. و جبا

% ألن اللغة 88.81التفاعلية أدويب فالش عند الطلبة تكون وسائال الئمة جدا بنسبة 

 ادلستخدمت بسيطة و سهلة ىف فهمها.

اخلطوة السابعة, مراجعة نتائج االختبار ادليداىن األوسع. إستنادا إىل نتائج استجابة الطلبة 

حيصل اإلقًتاحات على وسائل التعليمية التفاعلية أدويب فالش يعٌت استخدام الوسائل إذا 

نفرا, فرجاء من أن تكون  24حجمو صغَت )استخدام احلاسوب( و حجم كبَت للمجموع 

بأن ىذه ئمة جدا نظرا من نتائج التحقق ادلنتج و من ناحية استجابة الطلبة ىذه الوسائل ال

 الوسائل ادلتطورة شيئ مثَت ىف أنشطة التعليمية . 
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فاالستنباط من ىذاالبحث بأن الوسائل التعليمية التفاعلية أدويب فالش يتكون من تطوير 

.ادلالئمة بعد 2نع التقنية.  .تطوير التصميم ىو تنسيق ادلنت, األلوان و ص1التصميم يعٍت 

%, ومعلم 86.37%, وخبَت ادلواد 85التحقق من ثالثة فروق احملققُت : خبَت التصميم 

فنتائج .استجابة وسائل التعليمية التفاعلية أدويب فالش للطلبة 3%.  98.86اللغة العربية 

 %.88.81تعترب "الئمة جدا" بنسبة اجملموعة كلها 

من نتائج البحث بأن وسائل التعليمية التفاعلية أدويب فالش دلادة و ميكن أخذ االستنباط 

القراءة الئمة جدا استخدامها لوسائل التعليمية صف العاشر مبدرسة العالية حسن الدين 

 بندار المبونج.
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