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 ملخص
لطلبة الصف الثامن بمدرسة  Adobe Flash CS6 تطوير وسائل تعليم اللغة العربية على أساس

 المبونج الشرقية بربولينجو المتوسطة اإلسالمية 7معارف نهضة العلماء 

 النساء أيليتا رحمواتي

املادةالتعليميةيفوسائلالتعليمهيمكوناتاملواردالتعليميةأواملركباتاملاديةتتضمنفيها
الطلبة للتعلمبيئة الطلبة حتفز أن وميكن العربية، اللغة تعليم عملية ويف ي. فقط املدرس ستخدمكان

كر  أو املدرسية )االكتب التدريبات يستخدمLKSسات ومل التعليمال( إىليةوسائل احلاجة فهناك .
ماللغةالعربية.ومشكلةالبحثيفهذاالبحثعل اليتميكنأنتثريرغبةالطلبةيفتيةوسائلالتعليمال

" هي العلمي العربية اللغة تعليم وسائل تطوير أساسكيف   Adobe Flash Professional CS6 على

الصفالثامنمبدرسةمعارفهن العلماءلطلبة كيفاستجاباتالطلبة""و؟املتوسطةاإلسالمية7ضة
ضةلطلبةالصفالثامنمبدرسةمعارفهن Adobe Flash Professional CS6 علىأساسلوسائلالتعليم

 اإلسالمية7العلماء "؟املتوسطة البحث هدف أما البحث هذا من اللغةفهو تعليم وسائل تطوير
 العربية اللغة تعليم لوسائل الطلبة استجابات إىل وللنظر أساسالعربية  Adobe Flash  على

Professional CS6  املتوسطةاإلسالمية.7الثامنمبدرسةمعارفهنضةالعلماءلطلبةالصف 
و حبث هو البحث هذا يف البحث نوع  Research and Development(R&D)تطوير

االستبانة.أماحتليلمجعيفشكلاستخدمتالباحثةأدواتمجعالبيانات.ADDIEباستخداممنوذج
املادةوخبريالوسائلواالستبانةمناستجابةاملدرسالبياناتاملستخدمةفهيأوراقالتصديقمنخبري

 والطلبة.
 أما77،7نتائجالتصديقمنخبرياملادةحتصلعلىدرجة وهيعلىمستوىجيدجدا.

فهيعلىمستوىجيدجدا.بعداالنتهاء7،،3حتصلعلىدرجةنتائجالتصديقمنخبريالوسائل
بتجرب الباحثة قامت الوسائل، تصديق درجةمن وحتصلعلى املدرس على املنتج 7،،3املتوسطة

7،77حتصلعلىدرجةللمجموعةالصغريةونتيجةالتجربةمنالطلبةوهيعلىمستوىمثريجدا،
جدا. مثري مستوى على وهي العلماء هنضة معارف مدرسة يف  الكبرية للمجموعة املتوسطة7أما

 على حتصل اإلسالمية السابق،37،7نتيجة البيان على بناء جدا". "مثري مستوى على فهي
 برنامج أساس على التعليم وسائل أن الباحثة النتيجة Adobe Flash CS6فاستنبطت على حصلت

تدعمعمليةتعليماللغةالعربية.ميكنأنوسائلالتعليماليت"جيدةجدا"مبعىنأهنا
 Adobe Flash CS6وسائلالتعليم،اللغةالعربية، :الكلمات المفاتيح
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ABSTRAK 

Media pembelajaran merupakan komponen sumber belajar atau peralatan fisik 

yang mengandung materi pembelajaran di lingkungan peserta didik serta dapat 

merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam proses pembelajaran bahasa Arab 

pendidik hanya menggunakan buku paket/lembar kerja siswa (LKS) dan belum 

menggunakan media pembelajaran selain itu. Sehingga dibutuhkannya media 

pembelajaran yang dapat membangkitkan keinginan peserta didik dalam belajar 

bahasa Arab. Rumusan masalah dalam penelitian ini “Bagaiamanakah pengembangan 

media pembelajaran bahasa Arab berbantuan Adobe Flash CS6 pada kelas VIII MTs 

Ma’arif NU 7 dan “Bagaimanakah respon peserta didik terhadap media pembelajaran 

bahasa Arab berbantuan Adobe Flash CS6 pada kelas VIII MTs Ma’arif NU7. Tujuan 

penelitian yaitu untuk mengembangkan media pembelajaran bahasa Arab dan melihat 

respon peserta didik terhadap media pembelajaran bahasa Arab berbantuan Adobe 

Flash CS6 pada kelas VIII MTs Ma’arif NU 7. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) 

dengan menggunakan model penelitian ADDIE. Instrumen pengumpulan data yang 

digunakan berupa angket. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan berupa 

lembar validasi ahli materi, lembar validasi ahli media, angket respon pendidik dan 

peserta didik. 

Hasil validasi dari ahli materi mendapatkan skor sebesar 3,77 dengan kriteria 

sangat valid. Hasil validasi dari ahli media mendapatkan skor sebesar 3,81 dengan 

kriteria sangat valid. Setelah validasi selesai selanjutnya media pembelajaran 

diujicobakan kepada pendidik diperoleh skor rata-rata 3,65 dengan kriteria sangat 

menarik, peserta didik diperoleh skor 3,27 dengan kriteria sangat menarik pada uji 

coba kelompok kecil dan diperoleh skor 3,34 dengan kriteria sangat menarik pada uji 

coba kelompok besar di MTs Ma’arif NU 7 Purbolinggo Lampung Timur. 

Disimpulkan bahwa media pembelajaran berbantuan Adobe Flash CS6 yang 

dikembangkan sangat valid sebagai media pembelajaran yang mendukung proses 

pembelajaran bahasa Arab. 

 

    

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Bahasa Arab,  Adobe Flash CS6. 
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 موافقة
 Adobe Flash CS6تطوير وسائل تعليم اللغة العربية على أساس 3موضوعالبحث

المتوسطة  7لطلبة الصف الثامن بمدرسة معارف نهضة العلماء 
 بربولينجو المبونج الشرقيةاإلسالمية 

نساءأيليتارمحوايتلا3ةإسمالباحث
30600101141القيدرقم

قسمتعليمالّلغةالعربّية3القسم
نتاناإلسالمّيةاحلكومّيةالمبونجإكّلّيةالّّتبيةوالتعليمجبامعةرادين3الكّلّية

 الّلجنة اإلشرافّية تهفقاو 
قسمللمناقشةيفلةمؤهّهحبيثأنهحيصحتالتغيرياتحسبالضرورةوباملشرفقدقام

 نتاناإلسالميةاحلكوميةالمبونجيكّلّيةالّّتبيةوالتعليمجبامعةرادينإتعليماللغةالعربيةب
 ةالثاني ةالمشرف       ىاألول ةالمشرف

  
 الدكتورة أمي هجرية، الماجستيرة

 117719191117127114رقم التوظيف2ال       
 ةالماجستير  ،رحمواتي ارشيد ةالدكتور 

 110714147119127119رقم التوظيف2 ال
 

 قسم تعليم الّلغة العربّية رئيس
 
 

 ي داود، الماجستيرافار س الدكتور
 117910117117171112رقم التوظيف2 ال
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 تصديق
 Adobe Flashتطوير وسائل تعليم اللغة العربية على أساس  "مّتتالرسالةالعلميةباملوضوع

CS6  المتوسطة اإلسالمية بربولينجو  7لطلبة الصف الثامن بمدرسة معارف نهضة العلماء
1411171140برقمالقيدالنساء أيليتا رحمواتي3ةاليتكتبهااسمالطالب" المبونج الشرقية

ناقشتهاجلنةاملناقشةبكّلّيةالّّتبيةوالتعليمجبامعةرادينإنتانبقسمتعليماللغةالعربيةقد
م.0102مارس1يفالتاريخاجلمعةيوماإلسالميةاحلكوميةالمبونج


 2 لجنة المناقشة

 (............)      الماجستير محمد عفيف أمراهلل،3  الرئيس .0
 (............) ة، الماجستير كنادا قمرية 3  ةالسكرتري .0
 (............)  الدكتورندس الحاج ألينيس إلياس، الماجستير2  األوىلاملناقش .3
 (............)      ، الماجستيرةأمي هجرية الدكتورة 3      ةالثانيةاملناقش .6
  (............)      ة، الماجستير ة رشيدا رحمواتيالدكتور 3 ةالثالثةاملناقش .5

 
 و التعليم عميد كلية التربية

 
 

 خير األنوار الماجستير الحاجّ الدكتور االستاذ 
 119410111107121111رقم التوظيف 2 
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 شعار

ْمفَاْنظمْرَماَذايَ ْرِجعمونَ هم َعن ْ آقَاَلْتيَ(82)اْذَهْبِبِكَتاِبٰهَذافَأَْلِقْهإِلَْيِهْمُثمَّتَ َولَّ

أمْلِقَيِإََلَِّكَتاٌبَكرِيٌاؤمأَي َُّهااْلَملَ َلْيَماَنَوِإنَّهمِبْسِما(22)ِإِّني ِنالرَّحْٰللِِإنَّهمِمْنسم

(03)مِالرَِّحيْ

Artinya: Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada 

mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka 

bicarakan (28) 

Dia (Balqis) berkata, Wahai para pembesar!, Sesungguhnya telah disampaikan 

kepadaku sebuah surat yang mulia (29) 

Sesungguhnya (surat) itu dari Sulaiman yang isinya, Dengan menyebut nama 

Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang (30) 

(QS. An-Naml: 28-30)
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1
 Cordoba Internasional Indonesia, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah Hadis, (Bandung: 

PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2013), h. 379. 
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 إهداء

هذهالرسالةالعلميةإىل:تقّدملعاملني،بالشكرإىلاهللتعاىل،احلمدهللرّبا

دائماويرشدايناحملبوباناللذاينيرحامينيارمحنيوأميعبداهلاشموالديينأيب .1

حىتالتعرفبالتعبواملللومهااللذانيذكراينيفكلمرةللوصولإىلالنجاحو

عسىاهللجبامعةرادينإينتاناإلسالميةاحلكوميةالمبونجالدراسةقدرتإلمتام

 يشرفهمايفالدنياواآلخرة.أن

النشاطةقدماننوألفيازينرمحوايتاحملبوباناللذام.فهمالصديقأخواينوايل .2

 والدعاءعلىجناحي.

ةإىلأصحايبيفاالجتهاد،مماجيعلمناملستحيلنسيانقصةاحلياة،باإلضاف .3

 كوهناحافزًالتحقيقالنجاح.
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 ةترجمة الباحث

الشرقية المبونج حديقة الفجر منطقة بربولنجو يف قرية النساء أيليتا رمحوايت ت ولد

عبد  من املتزوج سيد أخواتثالث من  ثانيةابنة ال ، وهي5991ديسمرب  4خ يف التاري

يارمحني. بدأت الباحثة الدراسة من مدرسة روضة األطفال عيشية بستان سيدة و اهلاشم 

. واستمرت 2002بربولنجو المبونج الشرقية ومتت سنة األطفال حديقة الفجر منطقة 

حديقة الفجر منطقة بربولنجو المبونج مدرسة االبتدائية احلكومية الثالثة دراستها يف 

 .2002، وقد متت سنة الشرقية

حديقة  املتوسطة اإلسالمية 7معارف هنضة العلماء مدرسة راستها يف مث استمرت د

والكشفية  IPPNUوقد انضمت الباحثة يف أنشطة  ،الفجر منطقة بربولنجو المبونج الشرقية

احلكومية اإلسالمية الثانوية مدرسة ا يف دراسته ت. وبعد ذلك استمر 2055ومتت سنة 

دراستها إىل اجلامعة وهي مث واصلت  2054. ويف سنة 2054األوىل مطرو ومتت سنة 

جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج يف كلية الرتبية والتعليم بقسم تعليم اللغة 

يف قرية سومرب ساري منطقة سراجي المبونج اجلنوبية.  KKNالعربية. وقد اتبعت الباحثة 

 .باندار المبونج 4مبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  PPL ةواتبعتها الباحث
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 تقديركلمة شكر و 

قدر على كتابة ة حىت تالنعم الكثرية اليت أعطاه للباحثمحدا هلل عز وجل على مجيع 

والصالة والسالم على النيب الكرمي حممد صلى اهلل عليو وسلم وىو  .ىذه الرسالة العلمية

 الذي أخرج الناس من الظمات إىل النور.

تطوير وسائل تعليم مبوضوع :  العلميةمتت ىذه الرسالة وبالشكر إىل اهلل عز وجل 

لطلبة الصف الثامن بمدرسة معارف نهضة  Adobe Flash CS6اللغة العربية على أساس 

ىذه الرسالة العلمية إلمتام  "المتوسطة اإلسالمية بربولينجو المبونج الشرقية 7العلماء 

رادين إينتان  والتعليم جبامعةالشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل من كلية الًتبية 

فبهذه ادلناسبة أن تقّدم الباحثة جزيل الشكر إىل مجيع . اإلسالمية احلكومية المبونج

 : الشكر إىل كل مشاركة وتشجيع. وباخلصوص إىل سادات األفاضيل  األطراف على

 االسالمية احلكومية رادين جلامعةارئيس ك ادلاجستري مكري، احلاج األستاذ الدكتور .1

 .ه اجلامعةالذي أعطى الفرصة للباحث الكتساب ادلعرفة يف ىذ اينتان المبونج



 

 ح
 

، كعميد كلية الًتبية والتعليم جبامعة ادلاجستري األستاذ الدكتور احلاج خري األنوار .2

 رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

من كلية  ربيةاللغة العتعليم كرئيس قسم  فري داود ادلاجسترياالدكتور س األستاذ  .3

 الًتبية والتعليم  جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

اللغة العربية من كلية الًتبية تعليم اهلل كسيكريًت قسم واألستاذ حممد عفيف أمر   .4

الذي قدم مدخالت نتان اإلسالمية احلكومية المبونج والتعليم  جبامعة رادين إي

 .ةوحتفيزا الستكمال ىذه الرسال

 ة الدكتورة رشيدواألستاذ األوىل ةكادلشرف ة أمي ىجرية، ادلاجستريةالدكتور  ةاألستاذ .5

 شكرا جزيال على تقدمي االرشادات والتوجهات ةالثاني ةدلشرفكا رمحوايت، ادلاجسترية

 .لكتابة ىذه الرسالة العلمية باإلخالص

وخاصة  احلكومية المبونججبامعة رادين إينتان اإلسالمية  مجيع احملاضرين واحملاضرات .6

 إلمتام ىذه الرسالة العلمية.اللذين أعطوين علوما ومعرفة  لقسم تعليم اللغة العربية 

جبامعة االسالمية احلكومية رادين  ادلركزية الًتبية ورئيس ادلكتبة كليةل ادلكتبةرئيس  .7

 تاجة.احملمن خالل توفري ادلعلومات عن ادلراجع  ةالمبونج الذين ساعدوا الباحثانتان 



 

 ح
 

التوجيو والدعم ادلعنوي والروحي  انقدم انلذلاعبد اذلاشم وأمي يارمحني  والديين أيب .8

تفاىم خالل فًتة الخالل إجراء الدراسات، وتقدمي ادلودة اليت ال تقدر بثمن وتعطي 

  .المبونججبامعة االسالمية احلكومية رادين إينتان الدراسة 

الذين قدموا الدافع والدعم دائما يف  من طلبة قسم تعليم اللغة العربية زمالء احملبوبني .9

ىي ملياين وولندري ريىت اخلري والشر معا، وكذلك األصدقاء الذين يرافقون دائما 

 الرسالة العلمية.وتوفري احلافز يف إجناز ىذه بودي كيسوميايت 

بشكل  عدة سواء، ألي مساا فواحدامجيع األطراف اليت ال ميكن ذكرىا واحد .11

 .كتابة ىذه الرسالةمتام  مباشر أو غري مباشر إل

ال تزال بعيدة كل البعد عن الكمال  الرسالة العلميةدرك أن ىذه ت ةفإن الباحث

االقًتاحات  ةالباحثترجو ، . ذلذاةلكها الباحثمتبسبب حمدودية ادلرجعية والعلوم اليت 

 .واالنتقادات اليت تكون بناءة إلجناز ىذه الرسالة

أن  ةعدات واإلرشادات ادلقدمة للباحثجلميع اخلريية واخلدمات وادلساعسى 

الرسالة  أن النتائج الواردة يف ىذه ةأمل الباحثتو وتعاىل. وأخريا، و يكافأوا من اهلل سبحان
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 الباب األول

 مقدمة

 توضيح الموضوع . أ

 Adobeتطوير وسائل تعليم اللغة العربية على أساس ادلوضوع ذلذا البحث ىو" 

Flash CS6  ادلتوسطة اإلسالمية  7لطلبة الصف الثامن مبدرسة معارف هنضة العلماء

لتجنب عن األخطاء ىف فهم و تفسري االصطالحات "   بربولينجو المبونج الشرقية

 :ببياهنا تفصيال  ةقوم الباحثتس ٬الكثرية ادلوجودة ىف ىذا ادلوضوع

 التطوير .1

عملية الوىي  تطور من كلمةمصدر التطوير وفقا لقاموس اللغة اإلندونيسية 

1فعال يف التطور.الطريقة واألو 
الذي تقصده الباحثة يف ىذا ادلوضوع ىو التطوير   

درسة مبلطلبة الصف الثامن  ائل التعليموسأو الطريقة ادلستخدمة يف حتصيل العملية 

 ادلتوسطة اإلسالمية بربولينجو المبونج الشرقية. 7معارف هنضة العلماء 

 

 
                                                             

1
 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V 

Daring), (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2016).  
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 التعليم لائوس .2

ىي أحد العناصر من مصادر التعلم أو ادلعدات ادلادية اليت حتتوي التعليم  لائوس

 2التعلم.على ادلواد الدراسية يف بيئة الطلبة وميكن أن حتفز الطلبة على 

3. Adobe Flash CS6  ب  ةادلصمم رلةىو البAdobe   بسيطة البرلة الوAuthoring 

Tool Professional من بيتماب اجلذابالرسوم ادلتحركة نع لص ةادلستخدم 

  3.أو ديناميسيةتفاعلية إما  موقع الويب ألغراض

Adobe Flash Professional CS6  ىي البرلة قادرة على إنتاج التعريض

للتعلم ولصنع  ٬CD الفيلم٬ والفيديو التفاعلية واألقراص ادلدرلة  gameواللعب 

 .موقع الويب أو الشبكة التفاعلية واجلذابة والديناميسية

 أسباب إختيار الموضوع  . ب

 فهي كالتايل: وضوعىذا ادل ىل اختيارإأما األسباب اليت تدفع الباحثة  

ميكن استخدام وسائل التعليم يف تعليم اللغة العربية لزيادة رغبات الطلبة  .1

 وزلفزاهتم يف تعلم اللغة العربية.
                                                             

2
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, Cet 

1, 2009), h. 26. 
3 Winda Angela Hamka and Abdu Gani, "Rancang Bangun Game Edukasi Berbasis Web Dan 

Android Menggunakan Adobe Flash CS5 Dan Action Script 3.0", Indonesian Journal on Information 

System, Vol. 1 No. 2 (September2016), h. 82. 
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2. Adobe Flash CS6  ىي البرلة قادرة على إنتاج التعريض واللعبgame  ٬

للتعلم ولصنع موقع الويب أو  CDالفيلم٬ والفيديو التفاعلية واألقراص ادلدرلة 

 ية واجلذابة والديناميسيةالشبكة التفاعل

يف عملية  وسائل التعليم كأحد   Adobe Flash CS6معظم ادلدارس مل تستخدم  .3

 .التعلم

 ج. خلفيات البحث

اليوم يف ىذا العصر كانت اللغة دور ىام جدا كأداة اإلتصال٬ واللغة العربية 

ادلستخدمة على الدولية إلتقاهنا. اللغة العربية إحدى من اللغات اللغات  أىم إحدى من

يف  مهمة نطاق واسع يف مجيع جوانب احلياة للمسلمني. لقد عرفنا أن اللغة العربية

  األوساط اإلسالمية٬ ولذلك البد أن يتم تطبيق تعليم اللغة العربية يف ادلدارس وىو

 لًتقية الكفاءة الفردية يف تعلم اللغة العربية. كمحاولة

كان التعليم أكثر ممارسة الطلبة بعمل التدريبات ادلكتوبة وحفظ الكلمات أو   

ال يستطعون القواعد٬ فهناك الطلبة يشعرون باخلوف عند تعلم اللغة العربية ألهنم 

ويشعرون بالكسل٬ ألن ادلدرس فقط يطلب منهم للقراءة والًتمجة حىت يكون الطلبة أقل 
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كالت إىل أن اللغة العربية  ىي درس صعب للفهم نشاطا يف التعلم. تسبب ىذه ادلش

 حىت ال حيب الكثري من الطلبة لتعلم اللغة العربية.

يظهر النتائج اجليدة٬ كما أن الواقع ادلوجودة يف كان تعليم اللغة العربية اليوم مل 

ادلتوسطة اإلسالمية بربولينجو المبونج الشرقية. واستنادا  7معارف هنضة العلماء مدرسة 

كز ٬ فيعرف أن عملية التعليم تر بيهاقي مع السيد  قام بو الباحثاليت ىل نتيجة ادلقابلةإ

ادلدخل التقليدي والطريقة احملاضرة. ومل يقوم ادلدرس أيضا على ادلدرس ويستخدمو 

4أجهزة الكوبيوتر وبتحسني ادلرافق والتسهيالت ادلوجودة يف تلك ادلدرسة مثل 
 .LCD   إذا

عليم كهذا الواقع ال تزال مستمرة٬ فإن الطلبة أقل إىتماما بتعلم اللغة كانت عملية الت

ىو نتائج  منهم مل حيصلون على معيار االكتمال األد.ى. فيما يلي ريالعربية حبيث كث

يف اختبار نصف السنة مادة اللغة العربية لطلبة الصف الثامن األلف٬ الباء٬ اجليم والدال 

ادلتوسطة اإلسالمية بربولينجو  7معارف هنضة العلماء رسة دمب الدراسية دلستوى الثاين

 المبونج الشرقية.

 

 
                                                             

4
 Baihaqi, Wawancara Guru Bahasa Arab MTs Ma’arif NU 7 Purbolinggo, Lampung Timur, 

25 April 2018. 
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 1.1جدول 
معارف نهضة مدرسة الختبار لنصف السنة الدراسية لطلبة الصف الثامن بنتائج ا

 المتوسطة اإلسالمية بربولينجو المبونج الشرقية  7العلماء 
 7117/7112للعام الدراسي 

  

الطلبة بالنتائجعدد  الفصل الرقم مجتمع  
           البحث

 كامل غير كامل
 21 8 13 أ 1
 22 6 15 ب 2
 19 9 12 ج 3
 18 7 11 د 4
 72 01 94 المجموع 

 

  إمام بيهاقي ليت حصلت عليها الباحثة من السيدا االختبار بناء على نتائج

الطلبة الذين حيصلون على طالبا٬  78ىم أن عدد الطلبة ىف ذالك الفصل فيعرف 

 49 ىم       طالبا والطلبة الذين حيصلون على النتيجة  32ىم      النتيجة 

طالبا. وىذا يدل على أن النتيجة لدى الطلبة مل حتصل على معيار اإلكتمال األد.ى يف 

 تلك ادلدرسة.
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يؤثر على بعض العوامل اخنفاض النتائج لدرس اللغة العربية لدى الطلبة كان 

استنادا إىل نتيجة ادلالحظة تعرف الباحثة عن منها العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية. 

تعليم اللغة العربية٬ وىذه دالة على أن عملية تعليم اللغة العربية تتكون من الوسائل 

ب حالة ادلطبوعة أو الوسائل السبورة وأقل ادلدرس يستخدم وسائل التعليم وذلذا تسب

التعلم أقل جذابة ويشعر الطلبة بادللل. وباإلضافة إىل ذلك٬ كثر الطلبة ال حيبون درس 

اللغة العربية ألهنم يفًتضون بأن درس اللغة العربية ىو درس صعب وبعضهم ال يهتمون 

بشرح ادلدرس عند عملية التعليم٬ وىذه احلالة تسبب إىل رغبة الطلبة يف التعلم ناقصة 

 5ىل إخنفاض نتائج الطلبة.حىت يؤدي إ

األجهزة ادلختلفة  فكانت التطورات التكنولوجية ذلا تأثري على عامل التعليم٬ 

ومطلوب من ادلدرسني  وادلرافق التعليمية احلديثة ال ميكن فصلها عن وجود التكنولوجية.

ال يقوم ادلدرس بتحسني استخدام إلتباع التطورات التكنولوجية يف عملية التعليم. و 

يعرف بأن ذلا تأثري عظيم على عملية التعليم. لقد قيل يف القرآن يف اليت  وسائل التعليم

 ىو: 11سورة الرعد 

                                                             
5
 Hasil Observasi di dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung di MTs Ma’arif 

NU 7 Purbolinggo, Lampung Timur, 25 April 2018.
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مْ  ِه ِس ُف  ْ ن َأ ِب ا  َم ُروْا  ي ِّ َغ  ُ ي ىتَّ  َح ْوٍم  َق ِب ا  َم ُر  ي ِّ َغ  ُ ي اَل هلَل  نَّ  ىِا ل  6.ق

ة ي أل ا ه  ذ ي وى ٬ ف ة ث ح ا ب ل ا رت  ج أ ي  ذ ل ا ث  ح ب ل ا ب ق  ل ع ت ي ا  ة م ث ح ا ب ل ا ب  رغ وت

ري  ي غ ت ل تا حت ا يت  ل ث ا ميف د ي ل ع ت ل ا ة  ي ل م د ع ح ن وأ م ا  مى ي ل ع ت ل ا ل  ئ ا  .وس

ىي األجهزة واألدوات اليت حيتاجها ادلدرس إليصال ادلادة  وسائل التعليم

بادلادة ادلدروسة وظروف  سائل التعليمو جيب أن تتناسب اختيار و  .التعليمية إىل الطلبة

من وسائط بسيطة إىل   ىذا الزمان احلاضر لقد تطورت وسائل التعليمويف الطالب.

أكثر  واليت سوف جتعل وسائل التعليم softwareوسائط معدلة بأدوات أو أجهزة ادلبرلية 

أثناء عملية  يؤثر على أنشطة الطلبة كان استخدام وسائل التعليمجذابة وسهولة للفهم.

دة يف يدويا أو مبساعدة ادلبرلة أو البامج ادلوجو  وميكن جعل وسائل التعليمالتعليم. 

 الشبكة الدولية. 

ر باستخدام الوسائل ادلتنوعة مثل بوتمعلى أساس الكميكن لصنع وسائل التعليم 

Microsoft Power Point ٬Adobe Flash ٬Adobe Premier ،Java Script و PHP . من

أكثر فعالية إلنشاء   software ىو ادلبرلة  ٬Adobe Flash ةالبامج اخلمسة السابق

 Adobeفاختارت الباحثة ىذه ادلبرلة ولذلك  .وترمبعلى أساس الك التعليموسائل 

                                                             
6
 Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Cordoba, (Bandung: PT Cordoba Internaional Indonesia, 

2012), h. 250. 
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Flash  اللعب و ألهنا من الوسائل قادرة على إنتاج التعريض أكثر جذابة واحًتافية٬game 

ادللفات اليت يتم إنتاجها من للتعلم.  CDالفيلم٬ والفيديو التفاعلية واألقراص ادلدرلة ٬و 

 exeنوع  ملفات بشكل صغري وميكن حتويلها إىل ملفات منالبرلة أدويب فالش ىي 

وتر تر على الرغم من عدم تثبيت الكمبميكن تشغيلها على مجيع أجهزة الكمبيو حىت 

ميكن ىي  Adobe Flash Professional CS6البرلة ومن مزايا ىذه للبرلة أدويب فالش. 

 واحليوية التفاعلية حىتالرسوم ادلتحركة واألصوات من أنواع  جتهيز أدويب فالش بالعديد

يستمع ادلستخدمون إىل تفسرياهتم أثناء النظر إىل الصور ادلتحركة أو قراءة التفسريات يف 

 شكل النص.

يين ورودي كستيجونو نو ديان أنغر على نتيجة البحث الذي قامت هبا رطبناء 

وافع الطالب يف التعلم وإظهاره دأدويب فالش يؤثر على  التعليم ل(٬ أن وسائ2213)

من خالل اجلمع بني الوسيلة السمعية  حتسني التعليم  Adobe Flashالسرور٬ ميكن ل 

لتقدمي ادلادة  أو الطلبة نيادلدرسمن قبل فالش  أديب لميكن استخدام وسائو  والبصرية.

سهل عملية فيمكن أن تأديب فالش  باستخدام الوسائل التعليمية أو الواجبات ادلقدمة.

وجتعل أنشطة التعلم مثرية لإلىتمام. وىذا دليل على أن استخدام تعليم اللغة العربية 
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أدويب فالش كوسيلة التعليمية ىي مناسبة لتطبيقها يف عملية التعليم وأهنا أيضا ترقية 

 نتائج التعلم لدى الطلبة.

تطوير "ع: ٬ فتقوم الباحثة ببحثها مبوضو ةستنادا إىل خلفيات البحث السابقا

لطلبة الصف الثامن مبدرسة  Adobe Flash CS6وسائل تعليم اللغة العربية على أساس 

 .ادلتوسطة اإلسالمية بربولينجو المبونج الشرقية 7معارف هنضة العلماء 

 د. تعيين المشكالت

بناءا على البيان يف خلفيات البحث ادلذكورة٬ فيمكن أن تعني الباحثة بعض 

 :ادلشكالت التالية

يستخدم ادلدخل التقليدي والطريقة يركز نظام التعليم على ادلدرس الذي ال يزال  .1

 احملاضرة.

 مل يقوم ادلدرس بتحسني التسهيالت كدعم يف عملية التعلم. .2

 طلبة منخفضةالكانت نتائج التعلم لدى  .3

 وأالوسائل ادلطبوعة  تتكون وسائل التعليم منففي عملية تعليم اللغة العربية  .4

 .السبورة سائلو ال
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 ه. تحديد المشكالت

بناءا على خلفيات البحث وتعيني ادلشكلة ادلذكورة ٬ فتقوم الباحثة بتحديد  

لطلبة  Adobe Flash CS6تطوير وسائل تعليم اللغة العربية على أساس ىذا البحث ىو 

ادلتوسطة اإلسالمية بربولينجو المبونج  7الصف الثامن مبدرسة معارف هنضة العلماء 

لطلبة الصف   Adobe Flash CS6على أساس  التعليم لائوسلواستجابات الطلبة  الشرقية

 .ادلتوسطة اإلسالمية بربولينجو 7الثامن مبدرسة معارف هنضة العلماء 

 و. مشكلة البحث

على بيان خلفيات ادلشكلة وتعيني ادلشكالت وحتديد ادلشكالت ادلذكورة٬  بناءا

 ىي كالتايل:فمشكلة البحث يف ىذا البحث 

 Adobe Flash Professionalعلى أساساللغة العربية  ائل تعليموسكيف تطوير  .1

CS6   ادلتوسطة اإلسالمية ؟ 7معارف هنضة العلماء درسة لطلبة الصف الثامن مب 

 Adobe Flash Professionalعلى أساس لوسائل التعليم كيف استجابات الطلبة  .2

CS6    ادلتوسطة اإلسالمية ؟ 7لطلبة الصف الثامن مبدرسة معارف هنضة العلماء 
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 ز. أهداف البحث

  ىيىذا البحث ف البحث من االسابق٬ وأىد بناء على مشكلة البحث

 كالتايل:

   Adobe Flash Professional CS6على أساس وسائل تعليم اللغة العربية تطوير  .1

 ادلتوسطة اإلسالمية. 7معارف هنضة العلماء درسة لطلبة الصف الثامن مب

 Adobe Flashعلى أساس لوسائل التعليم استجابات الطلبة  نظرا إىل .2

Professional CS6   7معارف هنضة العلماء درسة لطلبة الصف الثامن مب 

 ادلتوسطة اإلسالمية.

 ح. فوائد البحث

 أما لنتائج ىذا البحث فيمكن تقدمي الفائدة منها:

 للطلبة .1

 ميكن السهل يف فهم ادلادة التعليمية . أ

 ترقية تشجيع الطلبة لدرس اللغة العربية  . ب

 باستخدام وسائل التعليمادة ادلج. يساعد الطلبة على فهم 
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 . للمدرس2

 ادلادة التعليميةالتعليمية ىي دلساعدة ادلدرس على تقدمي كوسيلة أ.  

 التعليميةب. كاختالف يف عملية ادلدخل التعليمي يف تقدمي ادلادة 

 . للباحث3

اخلبة ليكون مدرس اللغة العربية لو مهنية يف استخدام أو  ميكن لزيادة ادلعرفة أ.

 التكنولوجية.

 اجليدة للطلبة ب. معرفة كيف شكل وسائل التعليم

 . لعامل التعليم4

يف تقدمي ادلواد ميكن استخدامها كأحد ادلراجع من الوسائل التعليمية     

 الدراسية.
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 وسائل التعليم . أ

 تعريف وسائل التعليم .1

مبعٌت "أوساط"، ويف   ”medius“تأيت كلمة الوسائل من الكلمة الالتينية 

وىي نقل الرسالة من ادلرسل إىل اللغة العربية كلمة "وسائل" مجع من "وسيلة" 

1مستحقها.
ادلرسل إىل  كوسائط أو رسائل بُتالوسائل ىي   فإن وبالتايل   

 مستحقها.

كل إنسان ومواد أو أحداث  أن الوسائل ىي Gerlach dan Elyند ع

وىي أيضا   2جلعل الطالب قادرين على اكتساب اخلربات وادلهارات أو ادلواقف.

على التفكَت والشعور حىت يدفع أن  كل ما يستخدم أن يرسل الرسالة ويهجهم

ال يتجزأ من عملية التعليم لتحقيق يتورط يف اتباع التعلم. فإن الوسائل جزء 

أىداف التعلم. كانت للوسائل دور يف تنظيم العالقة الفعالة بُت ادلدرسُت 

 3والطالب يف عملية التعليم.

                                                             
1
 Imam Asrori and Moh. Ahsanuddin, Media Pembelajaran Bahasa Arab Dari Kartu 

Sederhana Sampai Web Penjelajah Dunia, (Malang: CV. Bintang Sejahtera, 2016), h. 3. 
2
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 3. 

3
 Ega Rima Wati, Ragam Media Pembelajaran, (Kata Pena, 2016), h. 2-3. 



14 

 

أو  ىي مكونات ادلوارد التعليمية Gagne dan Briggsعند أن الوسائل 

 حتفزأن  ادلادة التعليمية يف البيئة ادلدرسية  وميكن تتضمن فيهاادلركبات ادلادية 

4.لتعلمالطلبة ل
أن يكون ىو  كان اذلدف الرئيسي من استخدام وسائل التعليم  

والطلبة  بشكل صحيح  لة أو ادلعلومات ادلرسلةلرساالطلبة فهما جيدا على ا

5كمتلقى ادلعلومات.
ت بُت كوسيلة إلرسال ادلعلوما  mediumكلمة يك  نيعند ى   

ادلرسل ومتلقى الرسالة. ولذلك فإن الصور والراديو والتسجيالت الصوتية وادلواد 

 6ادلطبوعة وما شاهبها تسمى بوسائل اإلتصال.

كان استخدام وسائل التعليم يساعد على فعالية عملية التعليم وإرسال 

أن استخدام الوسائل يف عملية  Hamalikالرسائل وزلتوى الدرس. وفقا ل 

التعليم ىو ترقية الرغبات اجلديدة وإثارة الدوافع والتحفيز يف التعلم، وأنو أيضا 

جيلب التأثَت النفسي على الطالب. وباإلضافة إىل إثارة الدوافع ورغبات الطلبة 

يف التعلم، فيمكن للوسائل أيضا مساعدة الطالب على حتسُت الفهم، وتقدمي 

 7ت بشكل جذابة وموثوقة هبا ولتسهيل تفسَت البيانات وادلعلومات.البيانا

 

                                                             
4
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 

Cet 1, 2009), h. 26. 
5
 Ibid.h. 28. 

6
 Azhar Arsyad, Op.Cit., h. 3.  

7
 Ibid. h.19. 
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أن الوسائل التعليمية خاصة للوسائل البصرية   Levied dan Lentzرأي 

 وظائف ىي وظيفة مثَتة الىتمام وظيفة عاطفية وظيفة معرفية ووظيفة تعويضية.

 وظيفة مثَتة الىتمام  . أ

الطلبة وتوجيههم   اىتمامأساسية اليت تثَت ىي وسائلوسائل البصرية 

 للًتكيز على زلتوى الدرس ادلتعلق بادلعٌت البصري.

 وظيفة عاطفية . ب

ميكن نظر إىل وسائل البصرية من مستوى شلتعة الطلبة عند التعلم أو 

قراءة النص التصوري. تساعد الصور أو الرموز ادلرئية على إظهار 

 عواطفهم ومواقفهم.

 ج. وظيفة معرفية

البصرية من البحوث االكتشافية وتعترب أن الرموز ادلرئية تظهر وسائل 

أو الصور تسهل الباحثة حتقيق األىداف وتذكر ادلعلومات أو 

 الرسائل الواردة يف الصورة.
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 وظيفة تعويضية . د

تقدم وسائل البصرية السياق يف فهم النص دلساعدة الطلبة الضعفُت 

وظيفة ىي جتميع الطلبة يف القراءة. وبكلمة أخرى للوسائل التعليمية 

بُت الطلبة الضعفُت والبطئُت يف فهم زلتوى الدرس نصوصا أو 

.لفظيا.
8

 

 منها كالتايل: عديدة وعلى وجو عام للوسائل التعليمية فوائد

 توضيح عرض الرسائل يف شكل الكلمات ادلكتوبة أو اللفظية . أ

 تعاجل مشكلة تقليل الوقت واحلواس . ب

التفاعل ادلباشر بُت الطلبة وادلزيد من  التعلمتشجيع الطلبة يف  اظهارج. 

 وادلوارد التعليمية

  الرغبةدتكُت الطلبة أن يتعلموا بأنفسهم وفقا للكفاءة و د. 

 ه. إعطاء نفس احلافز والتصور وتقدمي اخلربة

و. تتكون عملية التعليم من مخسة عناصر ىي ادلدرس، ادلادة التعليمية، 

 9وأىداف التعليم.الوسائل التعليمية، الطلبة 

 

                                                             
8
 Ibid. h.21. 

9
  Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 2016), h. 5-6. 
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استخدام الوسائل يهدف إىل توفَت الدوافع للطلبة، وباإلضافة إىل ذلك، 

10ميكن إستخدام الوسائل ادلناسبة حلّل ادلشكالت الواقعية.
الوسائل اجليدة ىي   

الوسائل اليت ميكن تفعيل الطالب يف تقدمي االستجابة وتشجيعهم للقيام 

 11بادلمارسات اجليدة.

صف أعاله، فاستنبطت الباحثة أن الوسائل التعليمية ىي  بناء على الو 

كل ما يستخدم أن يرسل الرسالة )ادلادة التعليمية( إىل الطالب يف عملية التعليم 

والتعلم بشكل جيد وكامل، حىت يدفع اىتمامهم وأفكارىم ومشاعرىم 

لية باستخدام وسائل التعليمية. كان استخدام الوسائل التعليمية يساعد على فعا

عملية التعليم وإرسال الرسائل وزلتوى الدرس. وباإلضافة إىل إثارة الدوافع 

ورغبات الطلبة يف التعلم، فيمكن للوسائل أيضا مساعدة الطالب على حتسُت 

الفهم، وتقدمي البيانات بشكل جذابة وموثوقة هبا ولتسهيل تفسَت البيانات 

 وادلعلومات.

 

 

                                                             
10

Wiwin Sumiyati, et al., "Penggunaan Media Pembelajaran Geometri Berbasis 

Etnomatematika",Desimal: Jurnal Pendidikan Matematika, (2018), h. 16. 
11

 Rusman, Deni Kurniawan, dan Cepi Riyana, Pembelajaran Berbasis Teknologi 

Informasi Dan Komunikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 61. 
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 وسائل التعليمفوائد   .2

عملية التعليم ىناك األشياء اليت البد االىتمام هبا ادلدرس يف كان يف 

 استخدام الوسائل عند سوجٌت ورفاعي ىي كالتايل:

 أن يكون التعليم مثَت الىتمام الطلبة حبيث ميكن تعزيز دافعية التعلم. . أ

 أن تكون طريقة التعليم ادلتنوعة حىت ال يشعر الطلبة بادللل.  . ب

ادلعٌت، حىت ميكن للطالب فهمها وإتقان أن تكون ادلادة واضحة يف   . ت

 أىداف التعليم. 

يقوم الطلبة مبزيد من أنشطة التعلم، ألهنم ال يستمعون فقط إىل وصف  ج.

ادلدرس، ولكن أيضا األنشطة األخرى مثل ادلراقبة، والقيام، والتظاىر 

 12وغَتىا.

 للوسائل التعليمية الكثَت من الفوائد منها ما يأيت: Daytonو  Kempيقول 

 أن يكون التعليم أكثر معيارا . أ

 أن يكون التعليم أكثر جذابا  . ب

 ج. أن يكون التعليم أكثر تفاعال بتطبيق نظريات التعلم وادلبادئ النفسية 

                                                             
12

 Rusman, Deni Kurniawan, Cepi Riyana, Ibid. h.62.  
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د. تقصَت وقت التعلم ألن معظم الوسائل حتتاج وقتا قصَتا لتوصيل الرسائل 

 رس يف عدد كبَت من الطالب.وزلتوى الد

 ه. تعمل على حتسُت نوعية نتائج التعلم وتزيد من التفاعل بينها

 و. ميكن تقدمي ادلادة يف أي وقت كان خاصة للمادة ادلصممة منفردا

 ز. ميكن حتسُت مواقف الطالب ضلو عملية التعلم

 13ح. ميكن تغيَت دور ادلدرس يف إجتاه إجيايب

 14كانت للوسائل التعليمية فوائد متعددة منها الفوائد العامة والفوائد التطبيقية. 

 الفوائد العامة . أ

أكثر جذابا. أن يكون التعليم أكثر جذابا عند الطالب حبيث  (1)

 يكمن تعزيز دوافع التعلم 

أن تكون ادلادة واضحة يف ادلعٌت، حىت ميكن للطالب فهمها  (2)

.وإتقان أىداف التعليم.
15 

 أن تكون طريقة التدريس متنوعة حىت ال يشعر الطلبة بادللل   (3)

                                                             
13

 Azhar Arsyad, Op.Cit. h.25.  
14

 Ega Rima Wati, Op.Cit. h. 12.  
15

 Ibid. h. 13. 



20 

 

الطلبة أكثر نشطا، يقوم الطالب مبزيد من أنشطة التعلم وليس  (4)

فقط باإلستماع إىل وصف ادلدرس، ولكنهم أيضا يقوم بأنشطة 

 16أخرى مثل ادلالحظة والتظاىر وىلم جرا.

 الفوائد التطبيقية . ب

ادلكتوبة أو وادلعلومات لرسائل توضيح عرض احتسُت عملية التعلم و  (1)

 .اللفظية

ميكن للوسائل  حتسُت إىتمام الطلبة ضلو ادلدرس وإظهار التفاعل  (2)

 17بُت الطلبة مع البيئة.

 18وجود التفاعل ادلباشر بُت ادلدرس واجملتمع والبيئة. (3)

بناء على الوصف أعاله، فيمكن االستنباط أن للوسائل فوائد متعددة 

 منها كالتايل:

ة ادلكتوبة أو اللفظيوادلعلومات توضيح عرض الرسائل وسائل ميكن لل . أ

 وتسهيل عملية التعليم يف حتقيق األىداف.

 حتسُت عملية ونتائج التعلم لدى الطلبة.  . ب

                                                             
16

 Ibid., h. 14. 
17

 Ibid., h. 15. 
18

 Ibid., h. 16. 
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ج. ميكن للوسائل  حتسُت إىتمام الطلبة ضلو ادلدرس وإظهار التفاعل بُت 

 الطلبة مع البيئة.

 واجملتمع والبيئة.د. وجود التفاعل ادلباشر بُت ادلدرس 

ه. ميكن للوسائل تقدمي اخلربات إىل الطلبة حول األحداث اليت حتدث يف 

 البيئة.

 وظيفة وسائل التعليم. 3

ىي  Gagneىناك بعض اآلراء يف تعريف الوسائل، الوسائل عند 

 حتفزأن  أو ادلركبات ادلادية يف البيئة ادلدرسية وميكن مكونات ادلوارد التعليمية"

أن الوسائل ىي مجيع ادلركبات ادلادية حتتوي على  Briggs". عند لتعلمالطلبة ل

ادلادة التعليمية. يالحظ ولبور سرام يف استخدام الوسائل كأسلوب لتوصيل 

 الرسالة، حيث يعّرف الوسائل على أهنا تكنولوجية حتمل ادلعلومات.

دم لتحفيز وفقا لسوجاىن فإن الوسائل على معٌت واسع ىي كل ما يستخ

نفس الطالب يف التعلم. أما الوسائل دلعٌت زلدود فهي األدوات أو األجهزة 

ادلستخدمة يف التعليم. وىذا احلال بادلعٌت على أن الوسائل ىي األدوات أو 
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األجهزة اليت يستخدمها ادلدرس لتحفيز تعلم الطالب، وتوضيح ادلعلومات أو 

 19زاء ادلهمة.الرسائل وإعطاء التعليم ادلتنوع من األج

وىنا كانت للوسائل وظيفة واضحة ىي توضيح وتسهيل ادلدرس يف 

توصيل الرسائل )ادلادة التعليمية( حىت يدفع الطالب يف التعلم وتبسيط عملية 

 التعليم.

 Adobe Flash Professional CS6 . ب
 Adobe Flash Professional CS6 تعريف .1

Adobe System ت تعمل يف رلال الرسوم ادلتحركة ىو شركة بررليا

20ىي إحدى من أكرب الربرلة يف العامل. Adobeوتطوير الويب. والفيديوا 
أسست  

ىو Adobe Flash  يف سان جوس كاليفورنيا. مقرىاو  1982ىذه الشركة يف عام 

 Authoring Tool Professionalوالربرلة البسيطة   Adobeة ب ادلصممرلة الرب 

موقع الويب إما  ألغراض من بيتماب اجلذابالرسوم ادلتحركة نع لص ةادلستخدم

 21تفاعلية أو ديناميسية.

                                                             
19

 Rusman, Deni Kurniawan, Cepi Riyana, Op.Cit., h. 64-65. 
20

 Winda Angela Hamka and Abdu Gani, "Rancang Bangun Game Edukasi Berbasis Web 

Dan Android Menggunakan Adobe Flash CS5 Dan Action Script 3.0", Indonesian Journal on 

Information System, Vol. 1 No. 2 (September2016), h. 82. 
21

 Ibid.,  



23 

 

 Action Script  ىي لغة بررلة اليت يستخدمها ادلصمم إلنتاج برنامج

بررلة متفاعلة بأنواع ادلزايا ىي لصنع موقع الويب أو  Action Scriptفالش. ىذه 

العروض التقدميية وإلنشاء ملفات واحدة إىل ملفات أخرى على الرغم من أهنا 

 يف موقع سلتلف.

Flash  ىي بررلة احليوية حصلت عليها أصال منMacromedia Flash 

 Adobe Inc  . Adobe Flash,وقامت بتطويرىا حاليا وتوزعها من قبل 

Professional CS6  ىي النسخة األصلية منAdobe Flash  وقد مت حتديثها من

 Adobe Flash Professional CS3 ،Adobe Flash Professionalاإلصدار السابقة 

CS4 وAdobe Flash Professional CS5 . Adobe Flash Professional CS6  ىي

برامج الرسوم ادلتحركة ميكنو إنشاء كائنات الرسومية دون احلاجة إىل استخدام 

 .Ilustrator atau Photoshopبرامج الرسومات الداعمة مثل  

ذلا بعض ادليزات اليت ال  Adobe Flash Professional CS6وىذه بررلة 

وىي اليت تعمل  bone toolمثل  Adobe Flashدتتلكها النسخة السابقة  من 

 3D Rotation toolادلغامرة بإضافة نقطة مشًتكة لألشياء. لصنع الرسوم ادلتحركة 

وتغيَتات  X, Y, dan Zيف الكائنات استنادا إىل زلور  3Dوىي تعمل على تدوير 

 ختطيط اللوحة  شلا يسهل ادلستخدمُت يف العمليات.



24 

 

Adobe Flash Professional CS6  ىي الربرلة قادرة على إنتاج العروض

للتعلم ولصنع  CD، الفيلم، والفيديو التفاعلية واألقراص ادلدرلة  gameواللعب 

ميكن جتهيز ىذه الربرلة  موقع الويب أو الشبكة التفاعلية واجلذابة والديناميسية.

التفاعلية حبيث واحليوية أدويب فالش بالعديد من أنواع الرسوم ادلتحركة واألصوات 

يستمع ادلستخدمون إىل تفسَتاهتم أثناء النظر إىل الصور ادلتحركة أو قراءة 

 التفسَتات يف شكل النص.

Adobe Flash Professional CS6  ىي الربرلة لصنع الوسائط التعليمية

التفاعلية تستند على بعض ادلزايا. وىي أيضا الربرلة ادلصممة لصنع الرسوم 

مع النتائج بشكل مستقل. ىذه الربرلة أوال  vektorساس ناقالت ادلتحركة على أ

ما تستخدم لصنع الرسوم ادلتحركة أو الربنامج على أساس اإلنًتنيت )الشبكة 

،  ولكن يف تطويرىا كثَتا ما تستخدم لصنع الرسوم ادلتحركة أو  onlineالدولية( 

 Actionوجودب ،offline الربنامج اليت ال تعتمد على اإلنًتنيت )الشبكة الدولية(

Script3.0  ذلذه الربرلة  .وسائل التعليميةير و استخدام أدويب فالش لتط فيمكن

مزايا ىي يسهل ادلصممُت إلنشاء الرسوم ادلتحركة مع حركة حرة وفقا لعمل 

ىي الربرلة اليت تنتج ملفات  Adobe Flash Professional CS6الرسوم ادلتحركة. 
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 swf, html, jpg, png, exe, danصغَتة مبا يف ذلك قادرة على إنتاج ادللفات نوع 

mov . 

لصنع الرسوم ادلتحركة  Adobe Flash Professional CS6كان استخدام 

أو الوسائل التفاعلية ليس من أمر صعب، ألن األدوات ادلتاحة سهلة 

 . component و templateاالستخدام، مبا يف ذلك وقد مت إعداد بعض 

 Adobe Flash Professional CS6مكونات  .2

 

 Adobe Flash Professional CS6العرض األول  2.1الصورة 
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انقر نقرا مزدوجا فوق الرمز  للوصول إىل أدويب فالش ىي الطريقة األوىل

أو انظر إىل قائمة الربامج. ىناك بعض األنواع اليت  desktopعلى سطح ادلكتب 

 Open aالبد تعرفها يف نافذة العرض األول لربنامج فالش منها كالتايل: )أ( 

Recent Item )ب( Open)ج( ،  Create New )د( Create from Template ،

 Don’t show again .22 )ه(

 
 Adobe Flash Professional CS6النافذة لعمل  2.2الصورة 

 

 

                                                             
22

 Madcoms, Pasti Bisa!! Belajar Sendiri Adobe Flash Pro  CS5.5, (Yogyakarta: Penerbit 

Andi, 2012), h. 3. 
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 6أدويب فالش بروبسيونال س.ش كانت ادلكونات ادلوجودة يف ورقة العمل 

، أمساء اللوحة،  Batang Menu ،Workspaceىي جداول الوثيقة، شريط القائمة 

. ىناك بعض ادلكونات  Scale View، و  Stage، مرحلة  Tool boxصندوق األدوات 

 كالتايل:  Adobe Flash Professional CS6يف برنامج 

 Stageمرحلة   . أ

ىي دائرة فيها مجيع الصور اليت تصنع فيلم فالش. ادلكان  Stageمرحلة  

فيو صنع الصورة واحليوية وغَتمها. وأهنا صندوق مربع أبيض يف أوساط الشاشة 

 23وغالبا ما تسمى ورقة العمل.

 
  

 Stage Adobe Flash Professional CS6مرحلة   2.3الصورة 
 
 

                                                             
23

 Ibid., h. 5. 
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 Panel tools اللوحة . ب

Panel tools تكون من رلموعة من جهاز العمل من ىي لوحة ت

 ادلستخدمة لصنع الكائنات الرسوم ادلتحركة.

 
 Panel Tools Adobe Flash Professional CS6 لوحة  2.4الصورة 

 

 Timeline ج. إطار زمٍت

  layerإلدارة وتنظيم زلتويات الوثائق يف الطبقات  إطار زمٍتيستخدم 

.frameواإلطارات 
24 

 
 Timeline  Adobe Flash Professional CS6إطار زمني  2.5الصورة 

                                                             
24

 Ibid., h. 10.  
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 Panel Propertiesد. لوحة اخلصائص 

Panel Properties لوحة تعرض ادلعلومات من اجلهاز ادلختار.  ىي

 باستخدام لوحة اخلصائص ميكننا زيادة وظائف ىذه األجهزة.

 

 Panel Properties  Adobe Flash Professional CS6 لوحة الخصائص 2.6الصورة 
 

بعد إنتهاء من تصميم فالش برو، ميكننا نشر التصميم يف تنسيقات 

وميكننا أيضا تصدير ادللفات . .swf, html, gif, jpg, png, exe, dan appسلتلفة ىي

 25وىلم جرا.  avi, wav, ai ادلتحركة إىل تنسيقات

 ج. اشتمال تعليم اللغة العربية

كان تعليم اللغة العربية ىو عملية شاملة ذات ظاىرة معقدة، لذلك ليس 

26من ادلستغرب أن يكون ذلا معان سلتلفة للجميع.
عليم اللغة العربية ىو عملية ت   

                                                             
25

 Ibid., h. 170.  
26

 Abdul Wahab Rosyidi, Op.Cit., h. 17.  
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التفاعل بُت الطالب وادلدرسُت يف عملية تعلم اللغة العربية هبدف تسهيل الطالب 

 على فهم اللغة العربية واشتماذلا.

أن الدرس يف تعليم اللغة العربية ىو اللغة العربية، واذلدف الرئيسي من تعليم 

اللغة نطقا كان أو كتابة. ميكن  اللغة العربية ىو تطوير قدرة الطالب على استخدام

أن يعرف اذلدف من تعليم اللغة العربية من خالل األىداف التعليمية. بتعليم اللغة 

العربية ميكن احلصول على ادلهارات اللغوية ىي االستماع، الكالم، القراءة 

 27والكتابة.

 اذلدف من تعليم اللغة العربية عند ادلدرس ىو لتكون اللغة العربية سهلة

التقان الطالب. أما ىدفو عند الطالب فهو ليكونوا الطالب قادرين على إتقان 

 28اللغة العربية.

كان اشتمال تعليم اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  حتتوي على 

ادلوضوعات ادلتعددة منها الساعة، يوميتنا يف ادلدرسة، يوميتنا يف البيت، ادلهنة، 

يبية والتداوي. يتميز حتقيق النجاح يف ادلهارات اللغوية بالعديد الرياضة، ادلهنة الطب

 من ادلهارات التالية:

 مهارة االستماع . أ
                                                             

27
 Bisri Mustofa & Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN-Maliki Press, 2012), h. 5. 
28

  Ibid,. h. 5. 
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 مهارة الكالم . ب

 ج. مهارة القراءة

 د. مهارة الكتابة

ىذه ادلهارات اللغوية ذلا عالقة مًتابطة، ألن يف اكتساب ادلهارات اللغوية 

ادلثال عند الصغَت يتعلم الطفل أوال يف من خالل العالقة ادلًتابطة وعلى سبيل 

استماع اللغة والكالم مث القراءة والكتابة. ترتبط كل مهارة ارتباطا وثيقا بعمليات 

اللغة. تطوير ادلهارات اللغوية ىو تطوير األفكار، فيمكن احلصول على ىذه 

 29ادلهارات من خالل ادلمارسة والتدريبات.

 الصف الثامنمواد تعليم اللغة العربية لطلبة  .1

ادلتوسطة اإلسالمية ىي ادلؤسسة  7كانت مدرسة معارف هنضة العلماء 

(. يتم تضمُت درس اللغة Depagوزيرة الشؤن الدينية )التعليمية حتت رعاية 

العربية يف منهج التعليم الديٍت، وبالتايل فإن درس اللغة العربية ىو درس مهم 

لتعليمو يف ىذه ادلدرسة من الصف السابع إىل الصف التاسع. وادلادة ادلستخدمة 

. أما ادلوضوعات لدرس اللغة العربية يف نصف 2113وفقا للمنهج الدراسي 

لساعة، يوميتنا يف ادلدرسة، يوميتنا يف البيت. وادلوضوعات السنة الدراسية فهي ا

                                                             
29

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 129-130. 
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آلخر السنة تتعلق بادلهنة، الالعبون،الرياضيون، ادلهنة الطبية والتداوي. يستند 

مجيع ادلوضوعات على الكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية لدرس اللغة العربية. 

و العمل، ألن العمل ولكن يف ىذا البحث تبحث الباحثة ادلوضوع عن ادلهنة أ

ىو شيئ جيب أن يفعلو الشخص. لقد صلد كثَتا من العمل يف حياتنا مثل 

التاجر، الفالح، ادلهندس، الشرطي، ادلدرس والطبيب. وبالتايل فاختارت الباحثة 

 ادلوضوع عن ادلهنة أو العمل حبيث يعرف الطالب أنواع العمل.

 ادلادة عن ادلهنة .2

 ادلفردات . أ

 Insinyur:  س  د  ن  ه  م  

  Koki : ط بَّاخٌ 

ع بٌ   Pemain bola : ال 

  Polisi : ي  ط  ر  ش  

  Dokter : بٌ ي  ب  ط  

  Penjual : عٌ ائ  ب  

  Nelayan : ادٌ يَّ ص  

  Pilot : ارٌ يَّ ط  
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  Guru : سٌ ر  د  م  

  Petani : حٌ الَّ ف  

 الًتكيب . ب

الفعل ادلضارع ىو الفعل الذي يدل على واقعة أو حدث جيري يف  (1

و ادلستقبل. ويبدأ دائما بأحرف ادلضارعة يف أولو ىي الزمان احلايل 

ا، ن، ي، ت.  تكون ىذه أحرف ادلضارعة يف اإلصطالح باللفظ 

 انيت.

 :ادلثال من أحرف ادلضارعة 

 المعنى المثال الحرف
 Saya akan pergi أ ذ ى ب   ا

ى ب   ن  Kami sedang pergi ن ذ 

ى ب   ي  Dia (laki-laki) sedang ي ذ 

pergi 

ى ب   ت  Kamu (laki-laki) akan ت ذ 

pergi 

الفعل ادلضارع معرب يف أغلب أحوالو يتغَت آخره حبسب موقعو  (2

والعوامل الداخلية عليو. ىذه العوامل ىي عامل النواصب. عامل 

 النواصب ىو العوامل الداخلية عليو الفعل ادلضارع ويكون منصوبا.
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ع بعد حرف أن حرف أن يسمى بأن مصدرية. يقع الفعل ادلضار  (3

يسمى بادلصدر ادلؤول. ينصب الفعل ادلضارع إذا سبقو حبرف أن، 

 وعالمة نصبو فتحة يف آخره.

الفعل ادلضارع ىو الفعل الذي يدل على واقعة أو حدث جيري يف  (4

الزمان احلايل و ادلستقبل واالسم بعده )ادلفعول بو أ الفاعل(. ال 

ع بعده. إذا اردنا اجلمع ميكن للفعل ادلضارع أن يتبع الفعل ادلضار 

بُت اثنُت من الفعل ادلضارع يف مجلة واحدة، البد لزيادة حرف أن 

 بعد فعل ادلضارع األول.

إذا التقى حرف أن بالفعل ادلضارع، فتغَت آخره. للفعل ادلضارع  (5

ضمائر أنا، أنت وضلن يتغَت أحوال أخره من الضمة إىل الفتحة. 

 مثال ذلك:
 

         أ ن  أ ق  ر أ     أ ن  + أ ق  ر أ 

   ت ب ت ب        أ ن  ي ك   أ ن  + ي ك 

   أ ن  + ت ط ب خ         أ ن  ت ط ب خ 

   ي ُت        أ ن  ت ط ب خ   أ ن  + ت ط ب خ 
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 فعل مضارع + أ ن  + فعل مضارع
 يف اجلملة:مثال ذلك 

بُّ أ ن  أ ق  ر أ  ال ق ر آن    أ ح 

بُّ  -  مضارع فعل     =أ ح 

 mashdariyyah  أ ن         =أ ن   -

     فعل مضارع       =أ ق  ر أ   -

     مفعول بو   =ال ق ر آن    -

بُّ أ ن  أ ق  ر أ  ال ق ر آن  Saya senang membaca Al-Qur‟an أ ح 

 Ahmad senang membaca Al-Qur‟an أ ْح  د  ُي  بُّ أ ن  ي  ق ر أ  ال ق ر آن 

 Ahmad senang membaca Al-Qur‟an ي  ق ر أ  ال ق ر آنُي  بُّ أ ْح  د  أ ن  

ت ب ة   ى ب  إ ىل  ال م ك  ي  ت ر ي د  أ ن  ت ذ 
 Dia (lk) ingin pergi ke perpustakaan ى 

ت ط ي ع ُت   أ ن  ت  ت ك لَّم ي  ب اللُّغ ة   أ ن ت  ت س 
 ال ع ر ب يَّة  

Kamu (pr) dapat berbicara dengan 

bahasa Arab 

رًاأ ر    Saya ingin menjadi dosen ي د  أ ن  أ ك و ن  زل  اض 

 

 

 ج. قراءة النص

ن ة    أ ص ح اب  ال م ه 

بُّ أ ن  أ ق  ر أ  ك ت ابًا ع ن  أ ص ح اب      ت ب ة . أ ن ا أ ح  ، أ ن ا اآلن يف   ال م ك  أ ن ا أ ْح  د  أ م ُت 

ح  ي  ز ر ع   ح  و ال ب ائ ع  و ال م ه ن د س  و الشُّر ط يُّ و الطَّب ي ب  و غ ي  ر ى م . ال ف الَّ ن ة . و ى م  ال ف الَّ ال م ه 
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، ى و  ي  ع   . ال م ه ن د س  ي  ب ٍت   النَّب ات ات  م ل  يف   ال م ز ر ع ة . ال ب ائ ع  ي ب ي ع  ال ب ض ائ ع  يف   السُّو ق 

الشَّو ار ع  و  ال م ب اِن   يف   ال م د ي  ن ة . الشُّر ط يُّ ي  ن ظ م  ال م ر و ر  و ُي  اف ظ  ع ل ى األ  م ن . الطَّب ي ب  

، ى و   ي  ع ال ج  ال م ر ض ى، ى و  ي  ع م ل   ب  و الطَّال ب ات  ف ى. ال م د ر س  ي د ر س  الطُّالَّ ت ش  يف   ال م س 

ع ب  ي  ل ع ب  ك ر ة   ر . الالَّ ر س ة . الصَّيَّاد  السَّم ك  ي  ق ب ض  السَّم ك  يف   ال ب ح  ي  ع م ل  يف   ال م د 

. الطَّبَّاخ  ي ط ب خ  األ  ط ع م ة   .   ال ق د م  يف   ال م ل ع ب   يف   ال م ط ب خ 

 د. الدراسات السابقة

 استنادا إىل اإلطار النظري، فتقدم الباحثة بعض الدراسات السابقة الوثيقة

 مبوضوع البحث. فيما يلي البحوث السابقة ادلتعلقة هبذا البحث ىي:

(  " تطوير الوسيلة الرياضية 2117البحث الذي قام بو رحبان مشكور ) .1

30باجلامعة.وماكرومديا فالش 
لتطوير الوسيلة  ىدف من ىذا البحث ىو  

أن  ىي الرياضية باستخدام برنامج ماكرومديا فالش. ونتيجة ىذا البحث

الوسيلة التعليمية على أساس ماكرومديا فالش يف تعليم الرياضية ىي مناسبة 

استخدامها كوسيلة التعليمية. كان وصف مدى صالحيىة  يةوصالح

الوسائل ميكن النظر إليو من  تقييم خبَت ادلادة فكانت النتيجة وصلت إىل 

، والنتيجة ادلعتدلة من 3،59، ومن تقييم خبَت الوسيلة وصلت إىل 3،67
                                                             

30
 Rubhan Masykur et al., "Pengembangan Media Pembelajaran Matematika dengan 

Macromedia Flash", Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika, Vol.  8 No. 2 (2017), h. 177–86. 
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. يبحث ىذا 3،8ومن رلموعة كبَتة ىي  3،4اختبار رلموعة صغَتة ىي 

يم الرياضيات باجلامعة وأما التشابو ذلذا البحث ىو استخدام البحث عن تعل

 الوسيلة التعليمية فالش.

( "تطوير 2113البحث الذي قام بو رتنو ديان أنغريٍت ورودي كوستيجونو ) .2

بربنامج فالش على أساس  Cahayaالوسيلة الفيزياء ادلتحركة يف مادة 

31أندرويد.
َت عند الطالب وىو ىي أن الوسيلة ذلا تأثجة ىذالبحث ينت  

الدوافع يف تعلم الفيزياء وفهم مفاىيمو وإثارة السرور. كان وصف مدى 

صالحيىة الوسائل ميكن النظر إليو من  تقييم خبَت ادلادة فكانت النتيجة 

، واستجابة الطالب ضلو الوسائل ىي جيدة جدا 91،13وصلت إىل %

ابو. ومن فروقها . وباإلضافة إىل ذلك، ذلذا البحث فروق والتش%91،72

بادلدرسة  cahayaيف مادة  IPAىي يبحث ىذا البحث عن عملية التعليم 

  استخدام الوسيلة التعليمية بفالش. ادلتوسطة، أما التشابو ذلذا البحث فهو

 ودانانج فرياندى وغوسيت فوتو أسطافيفيت فيربيان البحث الذي قامت هبا  .3

على أساس بررلة ماكرومديا  ( تطوير الوسيلة ادلتعددة التفاعلية2115)

 Menerapkan Macam-Macam Gerbangفالش يف الكفاءة األساسية " 

                                                             
31

 Retno Dian Anggraeni and Rudy Kustijono, „Pengembangan Media Animasi Fisika 

Pada Materi Cahaya Dengan Aplikasi Flash Berbasis Android‟, Jurnal Pendidikan Fisika Dan 

Aplikasinya (JPFA), 3 (2013). 
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Dasar Rangkaian Logika  32بوجونيجورو. 2" بادلدرسة الثانوية احلكومية 

ويف ىذا البحث أن الطلبة الناجح باستخدام الوسيلة ادلتعددة التفاعلية على 

واما الطلبة الراسب ىو 93،3% أساس بررلة ماكرومديا فالش وصلت إىل

. وباإلضافة إىل ذلك فهناك الفروق ىي يبحث ىذا البحث عن %6،7

 menerapkan macam-macam gerbang dasarالكفاءة األساسية " 

rangkaian logika  ذلذا البحث ، أما التشابو 2" بادلدرسة الثانوية احلكومية

  استخدام الوسيلة التعليمية بفالش. فهو

بعض البحوث السابقة، دلت على النجاح باستخدام الوسيلة فالش ومن 

وذلا تأثَت يف نتائج التعلم لدى الطلبة. ويف ىذا البحث تقوم الباحثة ببحث 

 7مبدرسة معارف هنضة العلماء  Flash تعليم اللغة العربية باستخدام الوسيلة 

 ادلتوسطة اإلسالمية بوربولنجو المبونج الشرقية.

 التفكيريه. اإلطار 

وجدت الباحثة ادلشكالت يف تلك ادلدرسة ىي  2.7بناء على الصورة 

يشعر الطلبة بالصعوبة يف فهم درس اللغة العربية وباإلضافة إىل ذلك مييل ادلدرس 

                                                             
32

 Vivit Febrian Danang Priandana and I Gusti Putu Asto B, „Pengembangan Media 

Pembelajaran Multimedia Interaktif Berbantuan Software Macromedia Flash Pada Kompetensi 

Dasar Menerapkan Macam-Macam Gerbang Dasar Rangkaian Logika Di SMK Negri 2 

Bojonegoro‟, Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, (2015). 
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حيث يكون التعليم  LKSإىل استخدام الكتب ادلدرسية وكراسات التدريبات 

 عيم التعليم مثل الكمبيوتر وشلال، وال يقومو بتحسُت ادلرافق والتسهيالت لتد

LCD  وىذا احلال يسبب الطلبة أقل نشطا يف عملية التعليم. ويشعر الطلبة .

 أيضا بالصعوبة يف فهم ادلادة ومل جيذهبا يف درس اللغة العربية.

استنادا إىل ادلشكالت السابقة فقدمت الباحثة اقًتاحات حلل 

 Adobe Flashة  على أساس ادلشكالت ىي تطوير وسائل تعليم اللغة العربي

Professional CS6  لطلبة الصف الثامن. فًتجو الباحثة هبذه الوسائل أن يقلل

صعوبات التعلم لدى الطالب ويثَت اىتمامهم يف فهم وتعلم اللغة العربية يف تلك 

ادلدرسة. وىذا حبيث ال يفًتض الطالب أن درس اللغة العربية درس شلل وصعب. 

ر النظري وادلشكالت السابقة فتقوم الباحثة بًتتيب اإلطار استنادا إىل اإلطا

 التفكَتي للحصول على إجابة مؤقتة للمشكلة ادلبحوثة.
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 2.7الصورة 
 اإلطار التفكيري

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 التحليل

 ادلشكالت
 .LKSمييل ادلدرس إىل استخدام الكتب ادلدرسية وكراسات التدريبات  .1

 درس اللغة العربيةيشعر الطلبة بالصعوبة يف فهم  .2
 

 التصميم 

 Adobe Flashى أساس اللغة العربية عل ل تعليمائتقوم الباحثة بتصميم وس

Professional CS6  ادلتوسطة  7لطلبة الصف الثامن مبدرسة معارف هنضة العلماء
 اإلسالمية بربولينجو المبونج الشرقية 

 
 

 

دلنتجتصحيح ا تصديق خبَت ادلادة  
 وخبَت الوسيلة 

 التطوير

 التطبيق اختبار ادلنتج وتقسيم االستبيان
 

يمو التق األخَت ضلو الوسيلة التعليمية  نتجتقوم الباحثة بتصحيح ادل 
 مستندا إىل استبيان لدى الطلبة 

 

 Adobe Flashعلى أساس اللغة العربية  ل تعليمائوسيف شكل  األخَت ىو نتجادل

Professional CS6  ادلتوسطة  7مبدرسة معارف هنضة العلماء لطلبة الصف الثامن
 . اإلسالمية بربولينجو المبونج الشرقية
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 البحث  نوع . أ

البحث التطويري .  (R&D)نوع البحث يف ىذا البحث ىو البحث التطويري 

ذا يستخدم ى اليت ميكن حساهبا. لتطوير أو إكمال ادلنتجطوات اخلعمليات أو الىو 

1.دلعني واختبار فعالية ىذا ادلنتجا البحث التطويري لتحصيل ادلنتج
فيمكن أن تكون   

مثل الكتب و الوحدات إما من خردوات  من خردوات وبرامج جاىزةىذه ادلنتجات 

من برنامج  جاىزة برامجتكون أو األدوات ادلستخدمة يف الفصل أو ادلخترب. ت

مناذج و ادلكتبة، و أنشطة التعليم يف الفصل الدراسي، و الكمبيوتر دلعاجلة البيانات، 

 .وىلم جراالتوجيو والتقييم و التعليم، 

ىو الطريقة اليت يستخدمها الباحث  منهج البحث عند سوىارمسي أريكنط  

 ضرغراأل للحصول على البيانات علمية وسيلة ىوالبحث  منهجأن  2جلمع البيانات.

والذي يتكون من   ADDIE. ويف ىذا البحث تستخدم الباحثة منوذج ةزلدد فائدة و

 التحليل، التصميم، التطوير، التطبيق والتقومي.خطوات ىي مخس 

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

2017), h. 297.  
2
 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. 

Renika Cipta, 2013), h.203. 
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 1.3الصورة 
 ADDIE 3هيكل  النموذج 

 
 

 التحليل .1

يل التحليل ىو مرحلة تعيني ادلشكالت للحصول على ادلعلومات وحتل

 وحتليل front-end ن ىذه ادلرحلة من خطوتني مها التحليلادلشكالت. تتكو 

 .شخصية الطالب

 front-endالتحليل  . أ

مع قابلة بادل التحليل الذي قام الباحث ىو front-endالتحليل 

اليت يواجو الطلبة عند التعليم. ويف ىذه  ادلدرس لتعيني ادلشكلة األساسية

                                                             
3
 Sugiyono, Metode Penelitian Dan Pengembangan (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), 

h. 37. 
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ادلدرس يف تعليم اليت استخدمو  ادلرحلة حللت الباحثة وسائل التعليم

 اللغة العربية.

 حتليل شخصية الطالب  . ب

ىي شيئ حيتاج االىتمام  يف شخصية الطالبإن االختالفات 

تطور الوسائل ادلستخدمة يف التعليم باىتمام وجيب أن  هبا يف التعليم.

 ىذا البحث تطابق الباحثة زلتوى وسائل التعليمشخصية الطالب. ويف 

 وفقا خلصائص الطالب.

  التصميم .2

التصميم ىو مجع ادلعلومات يف إنتاج ادلنتجات ادلعينة. ىدف من ىذا 

 Adobe Flash Professionalعلى أساس  التعليم لائوسصميم التصميم ىو لت

CS6  ادلتوسطة اإلسالمية  7مبدرسة معارف هنضة العلماء لطلبة الصف الثامن

تتكون ىذه ادلرحلة من ثالث خطوات ىي إعداد  .بربولينجو المبونج الشرقية

ادلواد الدراسية، تعيني تصميم الوسائل وإعداد األدوات ادلستخدمة يف ىذا 

 البحث.
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 إعداد ادلواد الدراسية . أ

 يتم تصميم ادلواد ادلختارة وفقا لوسائل التعليمية اليت تطورىا الباحثة.

 تعيني تصميم الوسائل  . ب

يتم تصميم الوسائل عن طريق إعداد رلموعة من ادلادة التعليمية 

الصور اجلذابة وفقا للمادة  حصلت عليها الباحثة من خالل البحثاليت 

 ادلستخدمة.

 ج. إعداد األدوات ادلستخدمة يف البحث

 . التطوير3

نتجات واختبار لالحيتها. ادلصميم التطوير يف تعملية التطوير ىو 

ة لالحية هتدف إىل معرفاليت الوسائل وادلادة باختبار لالحية و ويقوم خرباء 

تطورىا الباحثة. أما اخلطوات ادلستخدمة يف ىذه ادلرحلة استخدام ادلنتجات اليت 

 ىي كالتايل:

 إعداد وسائل التعليم . أ

الوسائل البد أن تتناسب إعداد وسائل التعليم باإلطار 

 .واحتياجات البحث

 



45 

 

 تصديق ادلنتج  . ب

الوسائل. فالبد أن خبري ادلادة و  ريمن خب وسائل التعليمتصديق 

االستخدام قبل أن تطبق الباحثة يف  لالحية الئقة و تكون الوسائل 

 التعليم.

 ادلنتج ج. تصحيح

أن  لوسائل بتصديق ادلنتج، ميكنوري ادلادة وخبري ابعد أن يقوم خب

تاج ويتم تصحيح ىذه العيوب إلن يعرف العيوب من وسائل التعليم.

 ادلنتج اجليد.

 التطبيق .4

ة الباحثة بتجربقامت  مرحلة التصديق من لحة ادلنتج، مثالتطبيق ىو 

مبدرسة معارف هنضة  طلبة الصف الثامناالستجابة على ادلدرس والتجربة على 

بعد أن يتم الباحثة  .ادلتوسطة اإلسالمية بربولينجو المبونج الشرقية 7العلماء 

ادلدرس والتجربة على الطلبة، يطلب من الطالب ملء االستجابة على ة بتجرب

االستبانات دلعرفة استجابات من ادلدرس والطلبة حنو الوسائل ادلتطورة. جتربة 

االستجابة على ادلدرس ىو مدرس اللغة العربية. تتكون ىذه جتربة ادلنتج على 

 الكبرية.الطلبة من طريقتني مها التجربة للمجموعة الصغرية والتجربة للمجموعة 
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 جتربة االستجابة على ادلدرس . أ

ويف ىذه ادلرحلة، يتم ىذه جتربة االستجابة على ادلدرس دلعرفة 

مت إجراء  االستجابة على ادلدرس وتقدمي التقييم حنو الوسائل ادلطورة. 

 ىذه جتربة االستجابة على ادلدرس مع مدرسي اللغة العربية.

 بة للمجموعة الصغريةالتجر  . ب

نتيجة  وبة دلعرفة االستجابة من الطلبة وتقدمييتم ىذه التجر  

وىم  طالبا  21-11ة إىل الباحثة بتجربدلعرفة نوعية ادلنتج. أجرت 

ة للمجموعة التجربقامت الباحثة ب. ويف ىذا البحث كمجتمع البحث

 طالبا. 11الصغرية  حنو 

 بة للمجموعة الكبريةالتجر   . ت

طالبا مع  41-31ة إىل التجربويف ىذه ادلرحلة أجرت الباحثة ب

 ىذا البحث قامت الباحثة خصائص سلتلفة من رلتمع ادلستهدفني. ويف

 طالبا. 31ة للمجموعة الكبرية  حنو تجربالب

 التقومي .5

كان التقومي يف ىذه ادلرحلة من التقومي ىو عملية ادلنتج يف نظام عملو.  

رحلة ويف م الصف الثامن.وطلبة  ادلدرسو  نتيجة االستبانة اليت وزعت إىل اخلرباء
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الطلبة اليت ادلدرس و  ادلنتج وفقا للمدخالت من التقومي قامت الباحثة بتصحيح

قدمتها الباحثة أثناء مرحلة التطبيق. فرتجو الباحثة أن تكون ىذه الوسائل 

 لالحية االستخدام يف تعليم اللغة العربية.

 موضوع البحث . ب

ة اإلسالمية ادلتوسط 7معارف هنضة العلماء  درسةيسري ىذا البحث مب

 بروبولنجو المبونج الشرقية.

 ج. موضع البحث

 أما موضع البحث يف ىذا البحث ىم:

 اخلبري .1

واليت تتكون من  ذ البحث ىو مصادق وسائل التعليميقصد اخلبري يف ى

 خبريين مها:

 خبري ادلادة . أ

العربية، وىو  يقصد خبري ادلادة يف ىذا البحث ىو زلاضر اللغة

فالنتيجة من اخلرباء  لوسائل اليت لنعتها الباحثة.الذي يقدم تقييما حنو ا

من حيث ادلواد فحسب وإمنا ىي أيضا من حيث العرض واللغة.  تليس
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دم خبري ادلادة أيضا مدخالت لتصحيح باإلضافة إىل توفري التقييم، سيق

 .وسائل التعليم

 خبري الوسائل  . ب

لقادر على يف ىذا البحث ىو احملاضر ايقصد خبري الوسائل 

خبري الوسائل يف تقدمي الربنامج على ىذا التقييم  بررلة الكمبيوتر. ويؤكد

ة ىل أنو دّل على فئة معيار الربرلة أو ال. باإلضافة إىل توفري ادلصمم

 .أيضا مدخالت لتصحيح وسائل التعليمالتقييم، سيقدم خبري الوسائل 

 ادلدرس .2

ىذا البحث ىو ادلدرس الذي يدّرس اللغة العربية يقصد ادلدرس يف 

ادلتوسطة اإلسالمية بربولينجو المبونج الشرقية.  7مبدرسة معارف هنضة العلماء 

ويف ىذا احلال، سيقوم ادلدرس بتقدمي التقييم على نتائج وسائل التعليم اليت 

 تطورهتا الباحثة.

 الطلبة .3

درسة ىم طلبة الصف الثامن مب لتعليموسائل اكان موضع التجربة ل

 بولينجو المبونج الشرقية.بر ادلتوسطة اإلسالمية  7معارف هنضة العلماء 
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 نوع البياناتد. 

إن البيانات اليت تستخدم الباحثة يف ىذا البحث التطويري نوعان، مها 

 البيانات الكيفية والبيانات الكمية.

 البيانات الكيفية .1

من نتائج ىي البيانات يف شكل الرموز اإلحصائية  البيانات الكيفية

4ادلالحظة أو البحث.
ىي درجة تقييم لكل معايري التقييم البيانات الكيفية   

لدرس اللغة  Adobe Flash Professional CS6لوسيلة ليف استبانة نوعية 

درسة والطلبة مب ادلدرسو  الوسائلخبري  ادلادة و ريخبوفقا إلستبانة من العربية 

 .بولينجو المبونج الشرقيةادلتوسطة اإلسالمية بر  7معارف هنضة العلماء 

 البيانات الكمية .2

 وأتظهر نوعية أو جودة  إما حالة ىي البيانات اليت  البيانات الكمية

5 عنو يف شكل البيان أو الكلمات.ريعملية أو حدث آخر  ويتم التعب
  

 Adobe Flashبربنامج ائل التعليم سنوعية و البيانات الكمية من نتائج 

Professional CS6  لدرس اللغة العربية وفقا إلستبانة من خرباء ادلادة

 والطلبة. ادلدرسو  والوسائل
                                                             

4
 Eko Putri Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrument Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012), h. 21. 
5
 Ibid, h. 18. 



50 

 

 البيانات ه.أساليب جمع

يف ىذا البحث ىي اإلستبانة، ادلقابلة ادلستخدمة البيانات  أساليب مجع

 وادلالحظة والتوثيقية.

 اإلستبانة .1

الباحثة بتوزيع اإلستبانة إىل اخلرباء )خبري ادلادة ويف ىذا البحث تقوم 

دلعرفة لالحية أو عدم لالحية وسائل التعليم على أساس  وخبري الوسائل(

Adobe Flash Professional CS6 معارف هنضة  درسةلطلبة الصف الثامن مب

. وىنا أيضا تقدم ادلتوسطة اإلسالمية بروبولينجو المبونج الشرقية 7لعلماء ا

الباحثة اإلستبانة إىل ادلستجيبني )ادلدرس والطلبة( دلعرفة استجابتهم بعد 

 .Adobe Flash Professional CS6استخدام وسائل التعليم على أساس 

 ادلقابلة .2

ع بني شخصني أو أكثر لتبادل ادلعلومات ا ادلقابلة ىي االجتم

ادلعلومات اليت  واألفكار من خالل االستجواب بغرض احلصول على

ويف ىذا البحث تقوم الباحثة بادلقابلة عن عملية أنشطة حتتاجها الباحثة. 

معارف هنضة  درسةغة العربية لطلبة الصف الثامن مبالتعليم مع مدرس الل

 بولينجو المبونج الشرقية.ادلتوسطة اإلسالمية بر  7لعلماء ا
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 ادلالحظة .3

ادلالحظة ىي األنشطة اإلنتباه إىل كائن باستخدام مجيع األجهزة 

بشكل تالحظ عملية التعليم أن احلسية. وتقوم الباحثة بادلالحظة لغرض 

 مباشر يف الفصل الدراسي.

 التوثيقية .4

ىي تكملة من استخدام طريقة ادلالحظة وادلقابلة. التوثيقية  ةالتوثيقي

يف شكل الكتابة أو الصور أو الفيديو. استخدمت الباحثة طريقة ىي 

ختبار لنصف السنة الدراسية مستوى االالتوثيقية للبحث عن بيانات نتائج 

معارف هنضة العلماء درسة العربية لطلبة الصف الثامن مبالثاين لدرس اللغة 

 ادلتوسطة اإلسالمية المبونج الشرقية. 7

 تو. أساليب تحليل البيانا

يف ىذا البحث ىي حتليل البيانات ادلستخدمة أساليب حتليل  البيانات 

الكمية والكيفية. ويف ىذا البحث حصلت عليها الباحثة البيانات الكمية من 

والطلبة يف تلك  ادلدرسو  خبري ادلادة وخبري الوسائلوىو مدخالت مجيع اخلرباء 

النتائج من تطوير ادلنتجات تعرض اليت ادلدرسة. أما البيانات الكيفية فهي البيانات 

. وحصلت عليها الباحثة Adobe Flash Professional CS6 التعليم لائوسوىي 
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حللتها باستخدام الرموز من خالل أداة التقييم عند التجربة األوىل مث  البيانات

. ادلطورة أن تكون ىذه النتائج أساسا إللالح ادلنتجات فرتجو الباحثة اإلحصائية.

 6رلموع النتيجة تستخدم الباحثة الرموز التالية: عن  وللبحث

 ̅   
∑   
 
   

 
 

Dengan  

    
           

         
     

  

Keterangan : 

             ̅                  

                                                      

                                                  

 

 حتليل البيانات من تصديق اخلرباء .1

متعلقة بادلادة والوسائل ادلطورة ولديها  كانت اإلستبانة من تصديق اخلرباء

خيارات لإلجابة وفقا حملتوى السؤال. لكل خيارات نتيجة أو درجة سلتلفة أربع 

درجة . ولAdobe Flash CS6دلعرفة مستوى تصديق الوسيلة التعليمية ادلتفاعلية 

 التقييم فيمكن النظر إليو من كل اختيار اإلجابة يف اجلدول التايل:

 

                                                             
6
 Nur Kesumayanti and Rizki Wahyu Yunian Putra, "Pengembangan Bahan Ajar Materi 

Persamaan Kuadrat Berbantuan Rumus Cepat", JES-MAT (Jurnal Edukasi dan Sains Matematika), 
Vol. 3, No. 2,  (2017), h. 131.  
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 1.37جدول 
 معايير تقييم الخبراء

 نتيجة مستوى
 4 جيد جدا

 3 جيد
 2 ناقص

 1 ناقص جدا
 

ومن نتيجة التقيم لكل اخلرباء، مث يبحث عنها ادلتوسط وحتويلها إىل األسئلة 

لتحويل ىذه و  . Adobe Flash CS6لتحديد لالحية والئقة استخدام الوسيلة 

 إىل اجلدول التايل: رنظاليمكن ف النتيجة

 8 1.3جدول 
 معايير إستجابات الخبراء

 

النوعيةدرجة   البيان معايير الصالحية 
3.26 < x  Tidak Revisi جيد جد 4,00 ≥ 

2,51 < x  Revisi Sebagian جيد 3,26 ≥

1,76 < x  Revisi Sebagian & Pengkajian ناقص 2,51 ≥

Ulang Materi 

1,00 < x  Revisi Total غير جيد 1,76 ≥

 

                                                             
7
 Ibid., h. 131, 

8
Ibid. 
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 الطلبةو  ادلدرس تاحتليل البيانات من إستجاب .2

 4حتتوي على الطلبة حنو استخدام ادلنتج و  ادلدرس اإلستبانة من إستجابات

خيارات لإلجابة وفقا حملتوى السؤال. لكل خيارات نتيجة سلتلفة يف مستوى مالئمة 

 قد كتب يف اجلدول التايل: كماولتوضيح ىذا البيان  ادلنتج للمستخدمني. 

 1.19جدول 
 نتيجة التقييم نحو اختيار اإلجابة

Kategori Skor 

Sangat Setuju 4 

Setuju 3 

Kurang Setuju 2 

Tidak Setuju 1 

 

ومن نتيجة التقيم لكل الطلبة، مث يبحث عنها ادلتوسط وحتويلها إىل األسئلة 

الطلبة. ولتحويل ىذه النتيجة فيمكن و  ادلدرس لنظر إليها من معايري إستجابات

 نظرىا إىل اجلدول التايل:

 

 

 

                                                             
9
 Ibid., h. 132. 
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 1.310جدول 
 معايير تجريبة الجاذبية والسهولة في تطوير الوسيلة

 

Skor Kualitas Kriteria 

3.26 < x  ≤ 4,00 Sangat Menarik 

2,51 < x ≤ 3,26 Menarik 

1,76 < x ≤ 2,51 Kurang Menarik 

1,00 < x ≤ 1,76 Tidak Menarik 

 

نتيجة  بناء على اجلدول أعاله، مت اإلنتهاء يف تطوير ادلنتج، إذا وللت

ادلادة ولالحية  على مستوى مالئملالحيتها  الوسيلة إىل شروطذلذه التقييم 

لطلبة  Adobe Flash CS6تعليم الوسائل بربنامج ل واجلودة التقنية يف مواد ائالوس

 أهنا الوسيلة اجلذابة أو الوسيلة رغري جذابة.أيضا بوميكن القول  ،الصف الثامن

  

 

                                                             
10

Ibid. 
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 الباب الرابع

 نتيجة البحث وبحثها

 نتيجة البحث . أ

ىي يف ىذا البحث نتيجة البحث والتطويري اليت قامت هبا الباحثة كانت 

 Adobe Flash من وسائل تعليم اللغة العربية على أساس برنامجإنتاج ادلنتج 

Professional CS6.  ىذا البحث والتطويري باستخدام منوذجADDIE   والذي

يتكون من اخلطوة األوىل إىل اخلطوة اخلامسة. أما بالنسبة للبيانات عن نتائج كل 

 مرحلة على النحو التايل:

 (Analysis) التحليل .1

نتائج التحليل كادلصادر واالعتبارات يف تطوير وسائل الباحثة تستخدم 

حنو الوسائل ادلطورة وحتليل  front-endالتحليل التحليل من التعليم. يتكون ىذا 

 شخصية الطالب.  

 front-endالتحليل  . أ

على احلالة ادلوجودة يف ميدان   front-end يعتمد ىذا التحليل

ادلدرس يف  الوسائل اليت استخدموإىل حتديد البحث. وحيتاج ىذا التحليل 
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على ادلالحظة يف ميدان   front-end ىذا التحليلتعليم اللغة العربية. يستند  

 البحث أثناء ادلقابلة مع ادلدرس.

أن بادلعلومات الباحثة حصلت عليها  ،بناء على نتيجة ادلقابلة

لعربية ادلدرس مل يستخدم الوسائل يف عملية التعليم وخاصة لتعليم اللغة ا

ويف عملية .  softwareأنو مل يستخدم وسائل التعليم على أساس برنامج و 

ادلتوسطة اإلسالمية  7درسة معار  ضهةة العلماء مبما حدثت كالتعليم  

قادرة على دعم عملية التعليم لدى ال الوسائلال تزال احلاجة إىل  بروبولينجو

تطوير وسائل يف ىذا العصر احلايل البد أن يكون  الطالب بشكل مستقل.

تاب تقدم التكنولوجي ألن الوسائل ادلستخدمة اآلن ىي الكمناسبا بالتعليم 

يف  . ولذلك جيب على ادلدرس تطوير وسائل تعليم اللغة العربيةالدراسي

 تقدمي السهولة للطلبةاليت ميكن و بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  الصف الثامن

 Adobe Flashم تعليم اللغة العربية وىي وسائل التعليم على أساس يف فه

Professional CS6. 
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 حتليل شخصية الطالب  . ب

قلة  رس اللغة العربية فيعر  أن الطلبةومن نتائج ادلقابلة مع مد

، اب الدراسييعتمد على الكت اللغة العربية وأن التعليم ادلتحمس يف درس

بالصعوبة يف تعلم اللغة العربية ألن من بعةهم مل يفهموا  ويشعر الطلبة

فقط على ادلادة يف شكل البيان وعدم  التعليمية، وحيصل الطلبة ادلادة

ديد وسائل التعليم اليت ميكن دام وسائل التعليم، وحيتاج الطلبة إىل حتاستخ

 استخدامها أثناء عملية التعليم.

يل شخصية الطالب، فتقوم حتلو  front-end التحليلاستنادا إىل 

 Adobe Flash CS6الباحثة بتطوير وسائل تعليم اللغة العربية على أساس 

إعداد وسائل التعليم كان بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية.   لطلبة الصف الثامن

للتعلم بشكل مستقل.  طلبةللتغلب على ادلشكالت الواردة حىت يتمكن ال

ميكن للمدرس تقدميها أكثر جذابة  Adobe Flash CS6باستخدام برنامج 

 .وممتعة للطلبة
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 (Designالتصميم ) .2

بعد أن قامت الباحثة بالتحليل، فاخلطوة التالية ىي التصميم. أن الوسائل 

  Adobe Flashوسائل تعليم اللغة العربية على أساس برنامج اليت سيتم تطويرىا ىي 

CS6 قامت هبا بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية. أما اخلطوات اليت لطلبة الصف الثامن 

 فهي كالتايل: Adobe Flash CS6ج الباحثة يف تصميم منت

 ادلادة التعليمية إعداد . أ

نتائج ىذه ادلرحلة ىي ادلادة اليت اختارت الباحثة عن ادلوضوع 

 "ادلهنة".

 حتديد تصميم الوسائل  . ب

.  Adobe Flash CS6 جبرناميتم إنشاء وسائل التعليم باستخدام 

ىي اليت تبدأ من صنع االفتتاح األول، وعرض عداد تصميم الوسائل كان إ

وسائل التعليم، وعرض القائمة اليت تتكون  الشاشة وارشادات يف استخدام

وخلفية الباحثة. يف رئيسية والكفاءة األساسية وادلادة والتقييم لمن الكفاءة ا

والقواعد ونص القراءة. على كل الشاشة إعطاء قائمة ادلادة ىناك ادلفردات 

ادلصحوب البيان  حىت يسمع الطلبةموسيقي الصوتية وشرحا لكل مادة 
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اليشعرون بالسئامة وادللل عند التعليم، ويف وسائل وىم بادلوسيقي الصوتية 

 التعليم لديها الصور الواردة يف العامل احلقيقي.

 تصميم األدوات . ج

خدمة ىي االستبيان ادلصمم األدوات ادلستويف ىذه اخلطوة، أن 

ويستند إعداد األدوات إىل مؤشرات التقييم  .اليت مت إجراؤىا لتقييم الوسائل

ومن ىذه األدوات ىي تقييم االستبيان  ادلصممة ألىدا  كل االستبيان.

االستبيان إىل قدمت الباحثة ادلادة التعليمية.  بل خبري الوسائل وخبريمن ق

بة يف ميدان البحث. بعد جتربة اء مراجعة الوسائل قبل التجر أثن اخلرباء

يف شكل االستبيان حنو استجابات  ستبيان مت إعطاءه للمدرس والطلبةاال

 الوسائل.

يف شكل زلتويات ادلطورة ىي ج ادلنت كانت أدوات التقييم لنوعية

. الوسائل وادلدرسني والطالب ري ادلادة وخبري( خلبcheck listاالستبيان )

 ، أما االستبيان للمدرسني والطلبةللخرباء ىو دلعرفة نوعية ادلنتج واالستبيان

 حنو الوسائل ادلطورة. ةبدلعرفة استجابات ادلدرسني والطل هوف
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 (Development) التطوير .3

يف ىذه ادلرحلة، مت تطوير الوسائل إىل منتج وسائل التعليم واختبار 

 ادلرحلة على النحو التايل:صالحيتها. أما األنشطة يف ىذه 

 صنع وسائل التعليم . أ

 العرض األول (1

أو غطاء  العرضأوال قبل بداية تشغيل ىذه الوسائل، سيظهر 

البهيج. فيما يلي ىو العرض األول  (sound effectالوسائل و تأثري الصوت )

 لوسائل التعليم اليت مت تصميمها.

 4.1 الصورة
 العرض األول
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4.2 الصورة  
استخدام الوسائلطريقة   

 

 
 

4.3 الصورة  
 القائمة
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 ادلادة زلتويات (2

. واحدة وصف وشرح للمادة ادلدروسة حتتوي زلتويات ادلادة على

 ىي على النحو التايل:من عرض ادلادة 

 4.4 الصورة
 عرض تعريفات فعل المضارع التي وقعت بعد حرف أن

 

 
 

 

 أسئلة التقييم (3

 ئلة التقييم الختبار معرفة الطلبةبعد مناقشة ادلادة، سيتم إعطاء أس

للمادة ادلدروسة. مطلوب من الطالب اختيار واحدة من االجابات 

 فيما يلي أحد األسئلة الواردة يف الفيديو التعليمي. الصحيحة.
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 4.5 الصورة
 عرض أسئلة التقييم

 

 

 تصديق ادلنتج . ب

ادلادة يهد  تصديق ادلنتج إىل طلب ادلدخالت من اخلرباء وىي خبري 

إىل  وخبري الوسائل. استنادا إىل ادلدخالت عن عيوب ادلنتج اليت أعطاه اخلرباء

بعد االنتهاء من  لالستخدام. ةوالئق جيدةمن ادلتوقع أن جتعل الوسائل  ،الباحثة

خبري ادلادة  ومهاتصميمها مث تقدميها إىل خبريين قامت الباحثة بتطوير الوسائل 

 بالنسبة لنتائج التصديق من اخلرباء على النحو التايل:وخبري الوسائل. أما 
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 نتائج التصديق من خبري ادلادة (1

، إىل اختبار مدى اكتمال ادلادةيهد  التصديق من خبري ادلادة 

ادلادة. أما بالنسبة لنتائج تصديق ادلادة للمرحلة األوىل  وصالحية ادلادة والنظامية

 فيمكن النظر إىل اجلدول التايل:

 4.1 جدول
 لمرحلة األولىنتائج التصديق من خبير المادة في ا

 

 اخلرباء التحليل مؤشرات التقييم الرقم
1 2 

زلتوى ادلادة نوعية 1  
∑ Skor 10 11 

   2,5 2,75 

 ̅ 2,62 

Kriteria Valid (Revisi 

Sebagian) 

إلجراءا 2  
∑ Skor 8 8 

   2,66 2,66 

 ̅ 2,66 

Kriteria Valid (Revisi 

Sebagian) 

 تشجيع الرغبة 3
∑ Skor 3 4 

   1,5 2 

 ̅ 1,75 

Kriteria Tidak Valid 

 سهولة االستخدام 4
∑ Skor 5 6 

   2,5 3 

 ̅ 2,75 

Kriteria Valid (Revisi 

Sebagian) 

 عرض التعليم 5
∑ Skor 2 2 

   2 2 

 ̅ 1,33 
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Kriteria Tidak Valid 

 تقنية العرض 6

∑ Skor 3 3 

   3 3 

 ̅ 2 

 Kurang Valid ادلعيار

 ادلصدر: التحليل من نتائج االستبيان خلبري ادلادة 

  رحلة األوىل يف ادلفيعر  أن التصديق من خبري ادلادة  4.1بناء على اجلدول 

حصلت على النتيجة  زلتوى ادلادةنوعية مؤشرات كانت حيصل على النتيجة التالية:  

صف ادلنتج(. ومن مؤشرات اإلجراء التصحيح ن)على مستوى جيد وىي  26،2

)التصحيح نصف ادلنتج(. على مستوى جيد وىي  66،2 حصلت على النتيجة

وىي على مستوى "غري  57،1حصلت على النتيجة  تشجيع الرغبةومن مؤشرات 

على وىي  57،2حصلت على النتيجة  االستخدامسهولة ، ومن مؤشرات جيد"

حصلت على  عرض التعليم)التصحيح نصف ادلنتج(. ويف مؤشرات مستوى جيد 

 تقنية العرض. وأما من مؤشرات وىي على مستوى "غري جيد" 33،1النتيجة 

 ". باإلضافة إىل شكل اجلدولناقصوىي على مستوى " 2فحصلت على النتيجة 

التقييم من كل أيةا البيانات يف شكل الرسم البيان دلعرفة ، تقدم الباحثة السابق

 خرباء.
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 4.6 الصورة
 نتيجة التحقيق من خبير المادة للمرحلة األولى

 

 

وسائل  تقوم الباحثة بتصحيح بعد إجراء تصديق ادلادة للمرحلة األوىل ،

ادلادة للمرحلة وبالتايل أجرت الباحثة تصديق التعليم وفقا دلدخالت من اخلرباء. 

الثانية. يهد  ىذا التصديق للمرحلة الثانية إىل حتديد ادلعايري من الوسائل اليت 

نتائج التصديق من خبري ادلادة للمرحلة الثانية وىي أما بالنسبة ل أصلحتها الباحثة.

 على النحو التايل:

 

 

 

 

2,5 
2,66 
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 4.2 جدول .
 ثانيةلمرحلة النتائج التصديق من خبير المادة في ا

 اخلرباء التحليل مؤشرات التقييم الرقم
1 2 

زلتوى ادلادةنوعية  1  

∑ Skor 15 16 

   3,75 4 

 ̅ 3,87 

Kriteria Sangat Valid 

إلجراءا 2  

∑ Skor 11 12 

   3,66 4 

 ̅ 3,83 

Kriteria Sangat Valid 

 تشجيع الرغبة 3
∑ Skor 8 6 

   4 3 

 ̅ 3,5 

Kriteria Sangat Valid 

 سهولة االستخدام 4

∑ Skor 7 8 

   3,5 4 

 ̅ 3,75 

Kriteria Sangat Valid 

 عرض التعليم 5
∑ Skor 3 4 

   3 4 

 ̅ 3,5 

Kriteria Sangat Valid 

 تقنية العرض 6
∑ Skor 3 4 

   3 4 

 ̅ 3,5 

Kriteria Sangat Valid 

 ادلصدر: التحليل من نتائج االستبيان خلبري ادلادة

   دلرحلة الثانيةيف افيعر  أن التصديق من خبري ادلادة  4.2بناء على اجلدول 

حصلت على النتيجة  زلتوى ادلادةنوعية حيصل على النتيجة التالية: كانت مؤشرات 

 النتيجةحصلت على ومن مؤشرات اإلجراء جدا.  على مستوى جيد وىي 78،3

حصلت على  تشجيع الرغبةومن مؤشرات جدا.  على مستوى جيد وىي  38،3
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 سهولة االستخدام"، ومن مؤشرات جدا جيد"وىي على مستوى  5،3النتيجة 

عرض ويف مؤشرات جدا".  على مستوى "جيد وىي  57،3حصلت على النتيجة 

". وأما من جدا وىي على مستوى "جيد 5،3حصلت على النتيجة  التعليم

".  جداوىي على مستوى "جيد  5،3فحصلت على النتيجة  تقنية العرضمؤشرات 

باإلضافة إىل شكل اجلدول السابق، تقدم الباحثة أيةا البيانات يف شكل الرسم 

 البيان دلعرفة التقييم من كل خرباء.

 4.7 الصورة
ثانيةيق من خبير المادة للمرحلة النتيجة التحق  
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فيعر  أن النتائج من تصديق خبري ادلادة  4.7استنادا إىل الرسم البيان 

جيدة "للمرحلة الثانية ىناك الًتقية اجليدة من مجيع اجلوانب واليت تدل على النتيجة 

 ". ولذلك أن ادلادة يف وسائل التعليم الئقة جدا وال حتتاج إىل إعادة التصحيح. جدا

دلرحلة األوىل وقعت إىل الًتقية يف ادلرحلة ة يف ان نتائج التقييم من خبري ادلادأ

حصلت على النتيجة  زلتوى ادلادةنوعية الثانية. ويف ادلرحلة األوىل، كانت مؤشرات 

 78،3حصلت على النتيجة " ويف ادلرحلة الثانية وىي على مستوى "جيد 26،2

جدا". ومن مؤشرات اإلجراء يف ادلرحلة األوىل حصلت  وىي على مستوى "جيد

)التصحيح نصف ادلنتج(. ويف ادلرحلة  على مستوى جيدوىي  66،2على النتيجة 

جدا". ومن مؤشرات  وىي على مستوى "جيد  38،3الثانية حصلت على النتيجة 

على مستوى  وىي 57،1حصلت على النتيجة يف ادلرحلة األوىل  تشجيع الرغبة

 وىي على مستوى " جيد 5،3حصلت على النتيجة "، ويف ادلرحلة الثانية جيد "غري

حصلت على النتيجة يف ادلرحلة األوىل   سهولة االستخدامجدا". ومن مؤشرات 

" )التصحيح نصف ادلنتج(، ويف ادلرحلة الثانية على مستوى "جيد وىي 57،2

عرض مؤشرات  جدا". ومن وىي على مستوى " جيد  57،3حصلت على النتيجة 

"غري وىي على مستوى  33،1حصلت على النتيجة يف ادلرحلة األوىل  التعليم

 وىي على مستوى " جيد 5،3ة الثانية حصلت على النتيجة ويف ادلرحل ".جيد



71 
 

 

 2يف ادلرحلة األوىل فحصلت على النتيجة  تقنية العرضجدا". أما من مؤشرات 

وىي  5،3نية حصلت على النتيجة " ناقص ". ويف ادلرحلة الثاوىي على مستوى 

 جدا". على مستوى "جيد

 4.8 الصورة
 توزن نتائج التصديق من خبير المادة في المرحلة األولى والثانية

 

 

فيعر  أن يف ادلرحلة األوىل والثانية ىناك  4.8استنادا إىل الرسم البيان 

، واإلجراء، وتشجيع الرغبة، زلتوى ادلادةالًتقية ذات ادلغزى من مؤشرات نوعية 

 ومؤشرات تقنية العرض. عرض التعليمومؤشرات سهولة االستخدام ومؤشرات 
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 نتائج التصديق من خبري الوسائل (2

يهد  ىذا التصديق إىل اختبار عرض الوسائل على أساس برنامج 

Adobe Flash CS6.  ولتوضيح النتائج من تصديق خبري الوسائل يف ادلرحلة األوىل

 ميكن النظر إىل اجلدول التايل:

 4.3جدول 
 نتائج التصديق من خبير الوسائل في المرحلة األولى

 

 مؤشرات التقييم الرقم
 

 اخلرباء التحليل
1 2 

 عرض الوسائل 1
∑ Skor 13 13 

   2,6 2,6 

 ̅ 2,6 

Kriteria Valid (Revisi 

Sebagian) 

 االستخدام 2
∑ Skor 13 15 

   2,6 3 

 ̅ 2,8 

Kriteria Valid (Revisi 

Sebagian) 

 العرض 3
∑ Skor 3 3 

   3 3 

 ̅ 3 

Kriteria Valid 

 الرسوم ادلتحركة و الصوت  4
∑ Skor 6 6 

   3 3 

 ̅ 2 

 Kurang Valid ادلعيار

 وسائلادلصدر: التحليل من نتائج االستبيان خلبري ال
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فيعر  أن التصديق من خبري الوسائل للمرحلة األوىل   4.3بناء على اجلدول 

  6،2يف مؤشرات عرض الوسائل حصلت على النتيجة  حيصل على النتيجة التالية:

يف مؤشرات تقييم االستخدام " )التصحيح نصف ادلنتج(، على مستوى "جيدوىي 

" )التصحيح نصف ادلنتج(، على مستوى "جيدوىي  8،2حصلت على النتيجة 

" )التصحيح وىي على مستوى "جيد 3ويف مؤشرات العرض حصلت على النتيجة 

وىي  2نصف ادلنتج(، ويف مؤشرات الرسوم ادلتحركة والصوت حصلت على النتيجة 

احثة أيةا "ناقص". باإلضافة إىل شكل اجلدول السابق، تقدم البعلى مستوى 

البيانات يف شكل الرسم البيان. فيما يلي البيان عن النتائج من تصديق خبري 

 الوسائل للمرحلة األوىل.

 4.9 الصورة
 األولى تصديق من خبير الوسائل في المرحلةنتائج ال
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للمرحلة األوىل ، تقوم الباحثة بتصحيح وسائل  يق الوسائلبعد إجراء تصد

للمرحلة  لوسائلالتعليم وفقا دلدخالت من اخلرباء. وبالتايل أجرت الباحثة تصديق ا

الثانية. يهد  ىذا التصديق للمرحلة الثانية إىل حتديد ادلعايري من الوسائل اليت 

هي للمرحلة الثانية ف لديق من خبري الوسائنتائج التصأما بالنسبة ل أصلحتها الباحثة.

 على النحو التايل:

 4.4جدول 
 الثانية تصديق من خبير الوسائل في المرحلةنتائج ال

 اخلرباء التحليل مؤشرات التقييم الرقم
1 2 

 عرض الوسائل 1
∑ Skor 18 18 

   3,6 3,6 

 ̅ 3,6 

Kriteria Sangat Valid 

 االستخدام 2
∑ Skor 19 20 

   3,8 4 

 ̅ 3,9 

Kriteria Sangat Valid 

 العرض 3
∑ Skor 4 4 

   4 4 

 ̅ 4 

Kriteria Sangat Valid 

 الصوت والرسوم ادلتحركة  4
∑ Skor 8 8 

   4 4 

 ̅ 4 

 Sangat Valid ادلعيار

 وسائلادلصدر: التحليل من نتائج االستبيان خلبري ال
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فيعر  أن التصديق من خبري الوسائل يف ادلرحلة  4.4بناء على اجلدول 

الثانية  حيصل على النتيجة التالية: يف مؤشرات عرض الوسائل حصلت على النتيجة 

جدا"، يف مؤشرات تقييم االستخدام حصلت على  على مستوى "جيد وىي 6،3

حصلت على جدا"، ويف مؤشرات العرض  على مستوى "جيد وىي 9،3النتيجة 

جدا"، ويف مؤشرات الصوت والرسوم ادلتحركة  وىي على مستوى "جيد 4النتيجة 

جدا". باإلضافة إىل شكل  وىي على مستوى "جيد 4حصلت على النتيجة 

اجلدول السابق، تقدم الباحثة أيةا البيانات يف شكل الرسم البيان. فيما يلي البيان 

 .لة الثانيةصديق خبري الوسائل للمرحعن النتائج من ت

 4.11 الصورة
 ثانيةة اللتصديق من خبير الوسائل في المرحلنتائج ا
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فيعر  أن النتائج من تصديق خبري الوسائل  4.14استنادا إىل الرسم البيان 

للمرحلة الثانية ىناك الًتقية اجليدة من مجيع اجلوانب واليت تدل على النتيجة "جيدة 

 الئقة جدا وال حتتاج إىل إعادة التصحيح.جدا". ولذلك أن وسائل التعليم 

دلرحلة األوىل وقعت إىل الًتقية يف نتائج التقييم من خبري الوسائل يف ا أن

حصلت على ألوىل، كانت مؤشرات عرض الوسائل ادلرحلة الثانية. ويف ادلرحلة ا

" )التصحيح نصف ادلنتج(، ويف ادلرحلة الثانية وىي على مستوى "جيد 6،2النتيجة 

جدا". ومن مؤشرات تقييم  وىي على مستوى "جيد 6،3لت على النتيجة حص

"  وىي على مستوى "جيد 8،2يف ادلرحلة األوىل حصلت على النتيجة االستخدام 

وىي على  9،3)التصحيح نصف ادلنتج(. ويف ادلرحلة الثانية حصلت على النتيجة 

جدا". ومن مؤشرات العرض يف ادلرحلة األوىل حصلت على النتيجة مستوى "جيد 

" )التصحيح نصف ادلنتج(. ويف ادلرحلة الثانية حصلت وىي على مستوى "جيد 3

جدا". ومن مؤشرات تقييم الصوت وىي على مستوى "جيد  4على النتيجة 

 وىي على مستوى 2والرسوم ادلتحركة يف ادلرحلة األوىل حصلت على النتيجة 

 وىي على مستوى "جيد 4"ناقص"، ويف ادلرحلة الثانية حصلت على النتيجة 

 جدا".
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 4.11 الصورة
 في المرحلة األولى والثانية زن نتائج التصديق من خبير الوسائلتو 

 

 

فيعر  أن يف ادلرحلة األوىل والثانية ىناك  4.11استنادا إىل الرسم البيان 

الًتقية ذات ادلغزى من مؤشرات عرض الوسائل، ومؤشرات تقييم االستخدام، 

 تقييم الصوت والرسوم ادلتحركة.وتشجيع الرغبة، ومؤشرات تقييم العرض ومؤشرات 

 تصحيح ادلنتج  . ت

خلرباء من خالل التقييم من خبري بعد تصميم ادلنتج، يتم تصديقها ا

وخبري الوسائل. ولذلك تقوم الباحثة بتصحيح تصميم ادلنتج ادلطور على  ادلادة

على النحو فهي أساس ادلدخالت من اخلرباء. أما بالنسبة دلدخالت التصحيح 

 التايل:
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 ادلدخالت من خبري ادلادة (1

ادلدخالت ويف مرحلة التصديق من خبري ادلادة، أعطى اخلبري 

 مايلي ىي ادلدخالت من خبري ادلادة: جلعل ادلنتج أحسن من قبل.

 1خبري ادلادة  ( أ

وىو  1اليت قدمتها خلبري ادلادة بناء على ورقة أداة التصديق 

وحصل عليو ادلدخالت إلزالة الًتمجة  أستاذ أكمان شاه، ادلاجستري

من خالل  يف ادلفردات حبيث ميكن للطالب االستجابة للمفرداتالواردة 

 الصور ادلهيئة.

 4.12الصورة 
 العرض قبل التصحيح
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 4.13الصورة 
 العرض بعد التصحييح

 

 
 

 

 2خبري ادلادة   ( ب

وىو  2بناء على ورقة أداة التصديق اليت قدمتها خلبري ادلادة 

لزيادة تعريف ، ادلاجستري وحصل عليو ادلدخالت عبد الرمحنأستاذ 

 بالسهولة. الطلبةحىت يفهم الفعل ادلةارع منفردا 
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 4.14الصورة 
 العرض بعد زيادة تعريف الفعل المضارع

 
 

 

 ادلدخالت من خبري الوسائل (2

ادلنتفعة لتكون مصدرا يف قدم خبري الوسائل بعض ادلدخالت 

 نوعية الوسائل. مايلي ىي ادلدخالت من خبري الوسائل:تصحيح 

 1خبري الوسائل  ( أ

وىو  1 قدمتها خلبري الوسائلالتصديق اليت بناء على ورقة أداة 

الزر وحصل عليو ادلدخالت لزيادة بايو جاىيوامتوكو فًتا أجي أستاذ 

replay من تكرار ادلواد  فردات والقواعد حىت يتمكن الطلبةيف مادة ادل

 الدراسية.
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 4.15الصورة 
 في مادة المفردات replayالعرض بعد زيادة الزر 

 
 

 

  4.16الصورة 
  مادة القواعد في  replay الزر العرض بعد زيادة
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 2خبري الوسائل   ( ب

 وىي 2بناء على ورقة أداة التصديق اليت قدمتها خلبري الوسائل 

للقيام ادلدخالت  اوحصل عليهسيسكا أندرياين، ادلاجسترية  ةأستاذ

 بالتصحيح على العرض األول لتناسب مع ادلواد الدراسية.

 4.17الصورة 
 العرض قبل التصحيح
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 4.18الصورة 
 العرض بعد التصحيح

 

 
 

 (Implementationالتطبيق ) .4

جربة ادلنتج إىل استجابة ادلدرس اخلطوة التالية ىي التطبق، تقوم الباحثة بت

المبونج الشرقية. ويف ادلتوسطة اإلسالمية  7والطلبة مبدرسة معار  ضهةة العلماء  

طالبا لتجربة رلموعة الكبرية،  34ىذه ادلرحلة تقوم الباحثة بتوزيع االستبيان إىل 

 إىل مدرسني لتجربة االستجابة. وطالب لتجربة رلموعة الصغرية  14و

ونوعية ادلنتج  ىل اختبار استجابة ادلدرس والطلبةهتد  ىذه التجربة إ

، قدمت الباحثة إىل ادلدرس والطلبة تجربةالابة و ويف آخر اختبار االستجادلطورة. 
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من التعليم باستخدام وسائل التعليم على  يان االستجابة إىل ادلدرس والطلبةاستب

 .ىو نتيجة استجابة ادلدرس والطلبة . ما يليAdobe Flash CS6أساس 

 4.19الصورة 
 المدرس من نتيجة استجابة

 
 

درس يف مؤشرات تقييم ادلثرية لالىتمام دلالتجربة من انتيجة استنادا إىل 

، ويف مؤشرات تقييم االستخدام حصلت على النتيجة  57،3حصلت على النتيجة 

ادلؤشرات  ، ومن مجيع4ويف مؤشرات تقييم اإلجراء حصلت على النتيجة  4،3

 . 56،3 جدا" مبعدل النتيجة ادلذكورة تدل على مستوى "مثري
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 4.5 جدول
 للمجموعة الصغيرةبة نتيجة التجر 

 الئق النتيجة أمساء الطلبة الرقم
1 Azizah Azzahra Jaenuri 48 3،24 
2 Citra Ayu Wardani 52 3،47 
3 Mahfud Rifa’i 46 3،47 
4 Nafian Faiz Nur H 41 2،73 
5 Ridho Rozi Bakhtiar 49 3،27 
6 Sri Wahyuni 49 3،27 
7 Nova Musta’idah 51 3،44 
8 Khofifa Ayuni 53 3،53 
9 Andre Rahmat Wicaksono 51 3،44 
14 M. Reza Ghifari Nurviansyah 54 3،33 

 3،27 = ̅            494 العدد 
 التحليل من نتيجة استبيان تقييم التجربة للمجموعة الصغرية

أن نتيجة االختبار للمجموعة الصغرية حصلت  4.5انطالقا من اجلدول 

وىذه النتيجة تدل على أن وسائل جدا" ،  وىي على مستوى "مثريعلى النتيجة 

سائل التعليم ا الباحثة ذلا معايري مثرية لالىتمام واالستخدام كو هتالتعليم اليت تطور 

ينجو ربولادلتوسطة اإلسالمية ب 7مبدرسة معار  ضهةة العلماء  لطلبة الصف الثامن
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نتائج التجربة للمجموعة الكبرية ميكن النظر إىل اجلدول المبونج الشرقية. كانت 

 التايل:

 4.6 جدول
كبيرةبة للمجموعة النتيجة التجر   

 الئق النتيجة أمساء الطلبة الرقم
1 Ahim Solehan 46 3،47 
2 Ardi Firmansyah 48 3،24 
3 Desvania Wulandari 48 3،24 
4 Dwi Puspita Rahmawati 49 3،27 
5 Galih Akmal Tama 48 3،24 
6 Lala Agustina 54 3،33 
7 M. Ilham Saparudin 47 3،13 
8 M. Rizki Fadhilah 53 3،53 
9 Rifat Muhammad 58 3،87 
14 Rizki Fitri Noviana 48 3،24 
11 Shelvia Devriliani 48 3،24 
12 Syifa Uliya Setiawan 46 3،47 
13 Umniyatul Maghfiroh 52 3،47 
14 M. Jihan Sidik 59 3،93 
15 Ahmat Nur Sodik 45 3،44 
16 Anes Oktaviana Sari 48 3،24 
17 Anjar Wulandari 46 3،47 
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18 Arif Basarudin 57 3،84 
19 Arya Alviansyah 57 3،84 
24 Binti Mu’amalah 48 3،24 
21 Cahya Maharani 56 3،73 
22 Choirunisa Umirul A. 49 3،27 
23 Devi Kusumawati 46 3،47 
24 Efa Nurhalizah 53 3،53 
25 Irna Puspita Sari 53 3،53 
26 Luluk Tri Agustin 48 3،24 
27 Muhammad Rafi 56 3،73 
28 Novita Putri Anggraini 47 3،13 
29 Putri Wulandari 53 3،53 
34 Rizka Saputri 43 2،87 

 3،34 = ̅           1545 العدد 
 التحليل من نتيجة استبيان تقييم التجربة للمجموعة الكبرية

فيعر  أن نتائج التجربة للمجموعة الكبرية  4.6اجلدول استنادا إىل 

جدا"، وىذه النتيجة تدل  وىي على مستوى "مثر 43،3 حصلت على النتيجة 

على أن وسائل التعليم اليت تطورىا الباحثة ذلا معايري مثرية لالىتمام واالستخدام  

ادلتوسطة  7كوسائل التعليم لطلبة الصف الثامن مبدرسة معار  ضهةة العلماء 

 نجو المبونج الشرقية. ياإلسالمية بربول
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 (Evaluationيم )التقو  .5

مي. أن التقييم الذي أجرت ىي التقو  ADDIEمن منوذج واخلطوة األخرية 

 وىي حتليل صالحية الوسائل وادلادة من اخلرباءالباحثة من نتيجة البحث احملصولة 

الباحثة يف كل قامت هبا ىو  ، ألن التقييمواالستبيان الستجابة ادلدرس والطلبة

الىتمام تدل على أن وسائل التعليم ذلا معايري مثرية ل النتيجة النهائيةمرحلة و 

 واالستخدام يف عملية التعليم.

 البحث . ب

    استعراض ادلنتج األخري .1

تستخدم كوسائط وأضها أيةا م وسائل التعليم ىي وسيلة يف التعل

اذلد  من ىذا التطوير ىو لتطوير وسائل تعليم اللغة  لتسهيل عملية التعليم.

لطلبة الصف الثامن مبدرسة  Adobe Flash CS6العربية على أساس برنامج 

 ادلتوسطة اإلسالمية.

اليت تستخدمها الباحثة ىي   (R&D)أن خطوات البحث والتطويري 

خطوات منها  5واليت تتكون من   ADDIEبنموذج طريقة البحث والتطويري 

(، التطبيق Development(، التطوير )Design(، التصميم )Analysisالتحليل )

(Implementation و ،) التقو( ميEvaluation.) 
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(، فيعر  أن يف عملية التعليم يف الفصل Analysisويف مرحلة التحليل )

الدراسي مل يستخدم ادلدرس وسائل التعليم القادرة على دعم عملية التعلم، 

الكتاب الدراسي/أوراق عمل الطالب  ألن الوسائل ادلستخدمة حىت اآلن ىي

(LKSيشعر الطلبة بالصعوبة يف تعل .) مل يفهموا م اللغة العربية ألن بعةهم

ادلادة التعليمية. ولذلك ىناك اجلاجة إىل وسائل التعليم القادرة على تسهيل 

اختارت الباحثة وسائل التعليم على حىت الطلبة يف تعلم درس اللغة العربية 

 .Adobe Flash CS6أساس برنامج 

التصميم (، فاخلطوة التالية ىي Analysisبعد مرحلة التحليل )

(design يف مرحلة التصميم، تقوم الباحثة بإعداد ادلواد الدراسية وإعداد .)

التصميم واألدوات. يتم إعداد ادلواد الدراسية عن طريق اختيار النقاط اذلامة 

اليت يتعني تقدميها يف وسائل التعليم. يتم إعداد التصميم لتسهيل صناعة 

األول، وعرض الصفحة، وطريقة استخدام الوسائل من خالل إعداد االفتتاح 

الوسائل وعرض القائمة اليت تتكون من الكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية 

إلعداد لفية الباحثة. أما تصميم األدوات فهو وادلواد الدراسية والتقييم وخ

االستبيان يف تقييم الوسائل. ومن بني ىذه األدوات ىي استبيان خبري الوسائل 

 ادة واستبيان استجابة ادلدرس والطلبة الستخدام الوسائل.وخبري ادل
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(. التطوير ىو اخلطوة يف developmentواخلطوة التالية ىي التطوير )

صناعة وسائل التعليم اليت ميكن استخدامها يف عملية التعلم. بعد االنتهاء من 

وىد  لتقييم والذي  يسمى بالتصديق. أجرى اخلرباء باسائل، مث صناعة الو 

طورة. تكون من التصديق ىو للحصول على ادلدخالت يف تصحيح الوسائل ادل

باإلضافة إىل ذلك، فإن ملء تصحيح ادلنتج، ىذه ادلدخالت مصدرا يف 

االستبيان سيحدد صالحية استخدام الوسائل للتجربة إىل الطلبة. إجراء ىذا 

 .التصحيح كاخلطوة يف صناعة ادلنتج الالئق الستخدامو للطلبة

أن النتائج من تقييم خبري ادلادة على وسائل التعليم حصلت على 

والتقييم من خبري الوسائل أيةا  77،3النتيجة "جيدة جدا" مبعدل النتيجة 

. بعد تصحيح 18،3 حصلت على النتيجة "جيدة جدا" مبعدل النتيجة

 االختبار، مث تقوم الباحثة باختبارالوسائل وميكن القول على أضها صالحية 

االستجابة والتجربة إىل ادلدرس والطلبة، ىذه اخلطوة تسمى بالتطبيق 

(implementation. إجراء التجربة إىل الطلبة عن طريق توزيع االستبيان .)

طالب للمجموعة الصغرية  14و طالبا يف اجملموعة الكبرية  34إىل للتجربة  

تجابة ادلدرس وإىل مدرسني. اذلد  من جتربة ىذا ادلنتج ىو للنظر إىل إس

 والطالب للمنتج ادلطور.
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نتيجة التجربة للمجموعة الصغرية حصلت عليها النتيجة استنادا إىل 

اء على التجربة للمجموعة الصغرية، جدا". وبن وىي على مستوى "جيد 72،3

ا الباحثة، ويشعر هتال يشعر الطلبة بالسئامة يف استخدام ادلنتج الذي تطور 

يف تعلم اللغة العربية، وباإلضافة جتعلهم أكثر محاسا الطلبة أن ىذه الوسائل 

أو  LCDمن خالل  offlineإىل ذلك، أضها ميكن الوصول إىل ادلنتج عن طريق 

الكمبوتر. أن نتيجة التجربة للمجموعة الصغرية تدل على ادلنتج مبعيار "مثرية 

 واستمرت الباحثة إىل التجربةالتصحيح إعادة حيتاج إىل  الجدا" حبيث 

 للمجموعة الكبرية.

كانت نتيجة االستجابة للمجموعة الكبرية حصلت على النتيجة 

جدا". بناء على نتيجة التجربة للمجموعة  وىي على مستوى "مثري 43،3

ا الباحثة هتالكبرية، يشعر الطلبة بالسرور يف استخدام وسائل التعليم الذي تطور 

 ة العربية.مادة اللغحىت يكون الطلبة أكثر محاسا يف تعلم 

وبالتايل فتقوم الباحثة بتجربة ادلنتج إىل ادلدرس من خالل عرض ادلنتج 

ادلتوسطة اإلسالمية،  7إىل مدرسي اللغة العربية مبدرسة معار  ضهةة العلماء 

ستجابة ادلدرس من ثالث الستبيان التوزيع االستبيان لتقييم ادلنتج. يتكون امث 

مؤشرات تقييم ادلثرية لالىتمام، واالستخدام واإلجراء. مؤشرات للتقييم وىو 
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 نتيجة االستجابة يف مؤشرات تقييم ادلثرية لالىتمام حصلت على النتيجة

ومن  4،3. ومن مؤشرات تقييم االستخدام حصلت على النتيجة 57،3

، كان مجيع ادلؤشرات تدل على 4مؤشرات تقييم اإلجراء حصلت على النتيجة 

بناء على النتيجة يف كل مؤشر من مؤشرات التقييم، دا". جمستوى "مثري 

 جدا". وىي على مستوى "مثري 56،3حصلت عليها النتيجة 

استنادا إل النتائج اليت  (،evaluationمي )اخلطوة األخرية ىي التقو 

مي، فيمكن اليت مت اختبارىا يف مرحلة التقو  حصلت عليها الباحثة من الوسائل

سائل التعليم قد أظهرت الوسائل ادلثرية لالىتمام وىي  االستنباط منها أن و 

كمصدر الوسائل لتعلم الطلبة حبيث تكون الوسائل الئقة الستخدامها يف 

 عملية التعليم.

ريز أيلوك زلمودة ويودى أجنانا، أن  بو استنادا إىل البحث الذي قام

وسائل التعليم. حنو نتاج وسائل التعليم ومعرفة استجابة ىد  البحث ىو إل

أدويب وسائل التعليم نتيجة البحث من ىذا البحث ىي إنتاج ادلنتج باستخدام 

( على أساس الكفاءة ادلهنية مبدرسة الثانوية MEPAF) 4فالش س.ش 

بليتار. أن صالحية من نوعية ادلنتج حصلت على النتيجة جيدة  1احلكومية 

الستجابة ادلدرس و ان ستبينتيجة االمن  79،17جدا بالنسبة ادلائوية %
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1من نتيجة االستبيان الستجابة الطلبة. %82،64
البحث الذي قام بو  و  

مفتاح رمةان وسوطفو ىو يهد  إىل إنتاج وسائل التعليم تقنية تشكيل 

 2مبدرسة الثانوية احلكومية  6الطحن على أساس أدويب فالش س.ش 

على النتيجة جيدة جدا  يوغياكرتا. أن صالحية ادلنتج  من حبري ادلادة حصلت

. ومن خبري الوسائل حصلت على النتيجة جيدة 88،23بالنسبة ادلائوية %.

، ومن نتيجة ادلدرس حصلت على النتيجة 81،67جدا بالنسبة ادلائوية % 

. وكانت استجابة الطلبة حصلت على 89،49جيدة جدا بالنسبة ادلائوية %

 2. 84،27جيدة جدا بالنسبة ادلائوية %

دا إىل نتيجة البحث الذي قام بو ريز أيلوك زلمودة ويودى أجنانا استنا

 Adobeالنجاح يف تطوير وسائل التعليم مفتاح رمةان وسوطفو تدل على 

Flash  حبيث قامت الباحثة بالبحث عن تطوير وسائل تعليم اللغة العربية

ة لطلبة الصف الثامن مبدرسة معار  ضهة Adobe Flash CS6باستخدام برنامج 

 ادلتوسطة اإلسالمية بروبو لنجو المبونج الشرقية. 7العلماء 

                                                             
1
 Riza Elok Mahmudah dan Yudha Anggana A., "Pengembangan Media Pembelajaran 

Dasar Kompetensi Kejuruan Menggunakan Adobe Flash CS4 Untuk SMK Negri 1 Blitar", Jurnal 

Pendidikan Teknik Elektro, Vol. 2 No. 1, (Universitas Negri Surabaya, 2013), h. 381. (On-Line), 

tersedia di: http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-teknik-

elektro/article/view/1382, (13 Desember 2018).  
2
 M. Miftah Romadhon and Sutopo, "Pengembangan Media Pembelajaran Teknik 

Pemesinan Frais Berbasis Adobe Flash CS6", Jurnal Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Vol. 5 

No. 2, (UNY (Universitas Negri Yogyakarta), 2017), h. 139. (On-Line), tersedia di: 

http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/mesin/article/view/7102, (13 Desember 2018). 



94 

 الباب الخامس

 خالصة واقتراحات

 خالصة . أ

 أن االستنتاجات من هذا البحث والتطويري هي:

من  Adobe Flash CS6كنا تطوير وسائل تعليم اللغة العربية على أساس 

( design( ،)3( التصميم )analysis( ،)2( التحليل )1خطوات هي )خالل مخس 

التقومي ( 5)( implementation( التطبيق )development( ،)4التطوير )

(evaluation) برنامج . أن وسائل التعليم على أساسAdobe Flash CS6  لطلبة

 الصف الثامن قامت الباحثة بالتصديق إىل خبريين، خبري املادة وخبري الوسائل.

وهي على مستوى "جيد جدا". والتصديق  77،3والتصديق من خبري املادة بنتيجة 

وسائل تعليم اللغة  وهي على مستوى "جيد جدا". 18،3من خبري الوسائل بنتيجة 

حصلت على استجابة اجيابية من املدرس  Adobe Flash CS6العربية على أساس 

فهي على  56،3والطلبة واليت تظهر من نتائج االستبيان الستجابة املدرس بنتيجة 

،  وهي 72،3ري جدا". والستجابة الطلبة يف اجملموعة الصغرية بنتيجة مستوى "مث

فهي على مستوى  43،3على مستوى "مثري جدا". و للمجموعة الكبرية بنتيجة 

  "مثري جدا".
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على أساس وسائل التعليم بناء على البيان السابق، فاستنبطت الباحثة أن 

  وباملعىن على أهنا "جيدة جدا" حصلت على النتيجة  Adobe Flash CS6برنامج 

 تدعم عملية تعليم اللغة العربية.ميكن أن  اليت كوسائل التعليم

 اقتراحات  . ب

استنادا إىل النتيجة احملصولة بعد البحث، هناك األشياء ميكن أن تقدمها 

 قاراحات كما يف التاي:بعض االالباحثة 

اليت مت  Adobe Flash CS6وسائل التعليم ينبغي على املدرس استخدام  .1

 تطويرها كبديل ملساعدة عملية التعليم لدى الطلبة يف الفصل الدراسي.

للمواد األخرى واليت  Adobe Flash CS6البد للمدرس تطوير وسائل التعليم  .2

تناسب مع احتياجات الطلبة وحالة املدرسة لتكون عملية التعليم ممتعة يف 

 الفصل الدراسي.
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