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 مّلخص
في المدرسة  الخامس الصف لطلبة العربية اللغة مفردات مادة على PowerPoint Ispring Presenter وسيلة التعليم تطوير

 االبتدائية االسالمية المبونج الشرقيةتربية االطفال 
 نساء الجميلة 

ًًاملالحظاتًنتائجًإىلًاستناداًً ًاملدرسة ًيف ًاالطفال ًتربية ًاالسالمية ًالشرقيةاالبتدائية وسيلةًًأنً،المبونج
ًاآلنًحىتًاستخدامهاًمتًاليتًوسيلةًالتعليمًوجودًعدم.ًاملطبوعةًالكتبًهيًميالتعلًعمليةًخاللًاملستخدمةًالتعليم

ًجاذبيةًأقلًيزالًالًالتصميمًأيًالتصميم،ًحيثًمن ًمنهجًياًليسًاملقدمةًاملوادًحمتوىًفإنًاملواد،ًحيثًمن.
ًاملشكلةًالباحثةًتصاغًذلك،ًعلىًوبناءًً.ًوتفاعليةًتواصليةًأقلًاملستخدمةًاللغةًتكونًاللغة،ًحيثًمن.ًومفصاًلً

 ".املفردات؟علىًمادةpower point ispring presenterًًًوسيلةًالتعليمًإىلًةبالطلًاستجابةًوجدوى،ًتطوير،ًيتمًكيف"
(2ً.ً)املفرداتًمادةًعلىpower point ispring presenterًًوسيلةًالتعليمًتطوير(1ً:ً)إىلًالبحثًهذاًهدفي

ًالتعليمًإىلًةبالطلًواستجابةًوفعاليةًجدوىًمعرفة power point ispring presenterًًوسيلة ًالبحثًهذاًإجراءًمت.
ًيفًالبياناتًمجعًأداةًاستخدمت.Gallً و Borgًتطويرًاعتمدتًاليت(R & Dً)ًوالتطويرًالبحثًطريقةًباستخدام

 .ومقابالتًاستبياناتًهذاًالبحث
ًهيًرئيسيةًأمورًثالثةًيتضمنpower point ispring presenterًًتطويرًأنًتبنيً،هذاًالبحثًنتائجًإىلًاستناًدا

.ًإثارةًأكثرًوصوتًوألوانًمتحركةًرسومًمعًتطويرهًاملرادًالعرضًجتهيزًمتًالتصميم،ًحيثًمن.ًواللغةًواملوادًالتصميم
ًهيًنقلهاًيتمًاليتًاللغةًفإنًباللغة،ًيتعلقًوفيما.ًومفصلةًمنتظمةًبطريقةًاملطورةًاملوادًترتيبًمتًاملواد،ًحيثًمن

ًالعرض،ًجوانبًتقييمًمنًالوسيلةًخرباءًفريقًصحةًمنًالتحققًنتائجًجدوىًأنًكماًوتواصلية،ًوتفاعليةًمباشرة
ًاحملتوى،ًتناسبًتقييمًمنًاملوادًخرباءًفريقًصحةًمنًالتحققًنتائج٪.48ًًتبلغًمتوسطةًنسبةًعلىًحتصلًوالربجمة

ًتقييمًمنًناللغويًالفريقًصحةًمنًالتحققًنتائجًواكتسبت٪.48ًًًمنًمتوسطةًنسبةًعلىًحصلًوعرضًالبصري
ًإىلًاملستندةًميالتعلًوسيلةًجلاذبيةًةبالطلًاستجابةًعلىًاحلصولًومتً،٪82ًبلغتًمتوسطةًمئويةًنسبةًاللغويةًاجلدوى
ًحصلتًواسعًنطاقًعلىربةًالتجًيفًوً،"ًجذاب"ًالتفسريًمعايريًمع٪8ً..4ًدرجةًةمتوسطًعلىًصغريةالًالتجربة
88.9ًًًقدرهاًمتوسطةًدرجةًعلى ًجد"ًالتفسريًمعايريًمع٪ ً"اجذاب ًاملعلمنيًدرجةًةمتوسطًأنًحنيًيف.

 ".الئقًجدا"ًالتفسريًمعايريًمع٪ً.4ًهوًكمستخدمني
ًمنpower point ispring presenterًًوسيلةًالتعليمًتطويرًأنًاالستنتاجًميكنً،هذاًالبحثًنتائجًإىلًاستناًدا

ًمنًةبالطلًاستجاباتًوتكونًتطويرها،ًليتمًجًداًالئقًمعايريًعلىًحيصلًةاملتوسطًالتطبيقًمدققًتقييمًنتائج
ً.ميالتعلًيفًجًداًمفيدةًوالكبريةًالصغريةًالتجارب

 مفردات اللغة العربية ،power point ispring presenterالكلمات المفاتحية: وسيلة التعليم، 
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 شعار

َءَكِٰمَنَٰءُهْمٰبَ ْعَدَٰماَجاٰ َولَِئِنٰات َّبَ ْعَتٰاَْهَواٰ ُٰحْكًماَٰعَربِيًّاٰهُِٰلَكٰاَنْ َزْلنٰ وََكذٰ 

(73ِهِٰمْنٰوَِّلٍّٰوَّاَلَواٍق.ٰ)الّرعدٰ:ٰاْلِعْلِمَٰماَلَكِٰمَنٰاللّٰ   

Artinya : 

 Dan demikianlah kami telah menurunkan-nya (Al-Qur’an) sebagai 

peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti 

keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada 

yang melindungi dan yang menolong engkau dari (siksaan) Allah.
1
 

                                                             
1
 Departemen Agama Islam RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya, (CV Pustaka Agung 

Harapan: Surabaya, 2006), hlm. 343. 
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 إهداء
 

 كتعبري ىذه الرسالة العلمية الباحثة قدمت وتعاىل، سبحانو اهلل لوجود االمتنان ومع
 :إىل وشكرا احلب عن

 اويدفع يثقفا أن حاوال ناللذا جمينو، واألم حممد نصري األب ،احملبوبان والديين .1
 واحلب والنصيحة والصالة والتحفيز التشجيع يف ويدعما يف شكل مادية اويشجع

 .حيايت يف خاص تكوين ماأنت. لنجاحي الصادقة واحملبة
 احلافز أيضا   قدموا الذين ،األرزق ونصر الدين، خريس حممد أواليانا، ليلى ،إخويت .2

 .الرسالة العلمية ىذا إكمال يف والدعم
 نالذي واحدي، وحممد ،عزيز نور صباين، ابن أكمل ،وناحملبوب إخويت الصغريون .3

 .جناحي على التشجيع أعطاين
 .2114 لعاميف قسم تعليم اللغة العربية  حماربة األصدقاء أفضل .4
 .اهب فخورة كنت المبونجانتان  رادين جامعة احملبوبة، جامعة االسالمية احلكومية .5



 ز
 

 ترجمة الباحثة
 

 يناير ٤١ يف باسري سكيت يف ولدت ،نساء اجلميلة الباحثة اسم الكامل من
 .موجينه والسيدة ريصن السيدمن  وأخوات، إخوة ٧ من ةالرابع البنت وهي. ۱٩٩٩

االبتدائية االسالمية باسري سكيت  تربية االطفال تبدى التعليم االبتدائي يف ادلدرسة
االثانوية  ادلعارف . مث استمرت تعليمها إىل ادلدرسة٨٠٠٢ المبونج الشرقية وخترجت يف عام

مث استمرت تعليمها .٨٠٤٨باسري سكيت المبونج الشرقية وخترجت يف عام ٤٢االسالمية 
.  ٨٠٤١ة وخترجت يف عامالعالية االسالمية باسري سكيت المبونح الشرقي ادلعارف إىل ادلدرسة

مث استمرت إلىل تعليمها العايل يف اجلامعة االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج يف قسم 
 .٨٠٤١تعليم اللغة العربية يف عام 

مستري  قرية يف( KKN) اجملتمعي العمل منهج بتنفيذ الباحثة تقام الحق، وقت ويف
ادلدرسة الثانوية  يف( PPL) ادليدانية اخلربة ممارسة وتنفيذ. اجلنوبية المبونج سراجي، ،أجونج

 .المبونج بندر حليم واي احلكمة االسالمية



 ح

 

 كلمة الشكر والتقدير
 

 حبيث وتوجيهو، وقوتو معرفتو أعطى الذي وتعاىل سبحانو اهلل حبضور ،احلمد هلل
 PowerPoint وسيلة التعليم تطوير : "بادلوضوع الرسالة العلمية ىذه كملت أن للباحثة ميكن

Ispring Presenter ادلدرسة يف اخلامس الصف لطلبة العربية للغةا مفردات مادة على 
 صالة وسالما يعطي دائما اهللعسى  االبتدائية االسالمية تربية االطفال المبونج الشرقية".

 .ومن تابعو حابوأصو  وألو حممد، النيب على
 برنامج يف التعليم استكمال متطلبات من كجزء ،الرسالة العلمية ىذه كتبت الباحثة

 الًتبية والتعليم جبامعة االسالمية احلكومية رادين انتان  كليةب( S1) اجلامعية االوىل درجة
 ت الباحثةحصل ،الرسالة العلمية ىذا كتابة يف. للخطة وفقا الباحثة تأكمل وقد المبونج

 حبيث الرسالة، على ادلشرف من وخاصة األطراف، خمتلف من ادلساعدة من الكثري على
 تعب  الرسالة، ىذه خالل من لذلك،. للتوقعات وفًقا تواجهها اليت الصعوبات حل ميكن

 :للشرف اامتناهن عن الباحثة
 للجامعةالًتبية والتعليم عميد لكلية  ادلاجستري، رانو خري األ احلاج األستاذ الدكتور .1

أثناء  ةالتوجيو للباحثيو  ةالذي وفر الفرص االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج
 .الدراسة

. شكرا كثريا على العربية اللغة التعليم داود، ادلاجستري رئيس لقسمسفاري  الدكتور .2
 .التشجيع والدافع يف تطوير ادلعرفات خالل تعليم



 ط

 

 جنتور جهيا كسوما ادلاجستري، ادلشرف االول والدكتورندس احلاج. .اجلكتور احلاج .3
 يف بصب يواجها ويرشدا الباحثة ادلماجستري ادلشرف الثاين. الذان الدين، أمري

 .العلمية الرسالة ىذه استكمال

 حىت احملاضرة خالل للباحثة ادلعرفة من الكثري قدموا الذين  الًتبية بكلية وناحملاضر  .4
 .اكتماذلا

يف ادلدرسة االبتدائية االسالمية تربية  ،وادلوظفي االدارة علمادل ونائبو،رئيس ادلدرسة  .5
ادلساعدة حىت استكملت ىذه االطفال باسري سكيت المتونج الشرقية الذين قدموا 

  الرسالة العلمية.

 استكمال يف هبا مررت عملية كل يف والدعم محاستو أعطى الذيحبييب سيتياوان  .6
 .العلمية الرسالة ىذه

 ،KKN ، PPL أصدقائي ،2114 لعام العربية اللغة التعليم قسم أصدقائي ففي .7
 وأيضا حيايت، يف التاريخ وحنت و الذين النتزاع احللم أصدقاء دائما ىم الذين
 .ادلستقبل يف أسرة أفضل تصبح

أدي ارماندا ساري، انا رفيقة ساري، حسن الفاطمة، سيت النساء، يسًتي ملتا  .8
 ساري، اجنجون أوىل العلياء، مرضية.

 يف سامهوا واحد طرف من كأشخاص تسميتها ميكن ال اليت األطراف مجيع .9
 .الرسالة ىذه كتابة استكمال يف ادلساعدة



 ي

 

كتابة ىذه الرسالة  يف. سجلت كعمل صاحل عند اهلل أعطيت اليت عسى كل من اخلريات
ىذه الرسالة  .البناءين للقراء ومقًتحات نقًدا الباحثة توقع ،العلمية ىناك اوجو القصور

 .مفيدة كونت أن ميكن العلمية
 

2119 ، المبونج بندر  
 الباحثة    
   
 نساء اجلميلة    
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 األول الباب
 مةمقد  

 
 البحث خلفية . أ

 األدوات ألن فيها، وسيلة التعليم دور عن عملية التعليم صلاح فصل ميكن ال
 فإن وبادلثل،. ادلدارس يف التعليمية العملية من يتجزأ ال جزء ىي وسيلة التعليم أو التعليمية

 لطريقة ومطابقة للغاية معقدة تعليمية مادة مع شرطًا يكون ما عادة العربية اللغة تعليم
 إتقان ادلتخصص العربية اللغة معلم من ُيطلب احلاالت، ىذه مثل يف. ادلفردات حفظ

 .احملددة األىداف لتحقيق عملية التعليم يف والكفاءة الفعالة وسيلة التعليم استخدام
 ميكن. يسمى بالوسائل االيضاح  بالعربية عادةً  Media pembelajaran على ُيطلق

 األفكار، وحتفيز الرسائل، لتوجيو استخدامو ميكن شيء كل أهنا على وسيلة تفسَت أيًضا
. عملية التعليم يف ادلشاركة على تشجيعهم ميكن ْتيث ،الطلبة ورغبة واالىتمام، وادلشاعر،

 حتفز أن ميكن اليت الطلبة بيئة يف ادلكونات من سلتلفة أنواع أهنا على وسيلة Gagne يعّرف
 ٔ .مالتعلّ  على الطلبة

 تفسَت أيًضا ميكن. ميالتعل يف الرسائل توصيل أو لتوصيل أداة ىي التعليم وسيلة
 العملية يف الرئيسيُت احلزبُت بُت الفعالة العالقات لتنظيم ووظيفة دور لو كوسيط اإلعالم

 ٕ .الطلبةو  ادلعلمُت بُت أي التعليمية،

                                                             
1
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), h. 223. 

 
2
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, cet 16, 2016), h.3 
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 يفهم معلم ىو اهلل ورسول ،التعليمعملية  يف جداً  مهم وسيلة التعليم استخدام إن
 أمام ادلواد توصيل يف كوسيلة احلصى ويستخدم البشر، إىل ادلعرفة لنقل اجليدة الطرق حقا

 :احلديث ىذا يف موضح ىو كما و،أصحاب
ُر ْبُن  ثَ َنا َبِشي ْ ُدْبُن ِإْْسَاِعْيَل، َوَأْخبَ رَنَا َخالَُّد ْبُن ََيَِْت َحدَّ حَهاِجِر َأْخبَ رَنَا َحَدثَ َنا زُلَمَّ

ُ
ادل

ُل َىِذِه َعْبُد اهلل ْبُن بُ رَْيَدَة َعْن أَبِْيِو. َقَل : َقاَل النَِّبُّ َصلىَّ اهلل َعَلْيِو َوَسلََّم: " َىْل َتْدُرْوَن َما َمثَ 
َذاَك اأْلََجُل". قَاَل أَُبو َو َىِذِه؟ َوَرَمى ْتَصاتَ ُْتِ قَاُلْوا اهلل َوَرُسْولُُو أَْعَلُم. قَاَل َىَذاَك اأْلََمُل َوىَ 

 ِعْيَسى َىَذا َحِدْيٌث َحَسٌن َغرِْيٌب ِمْن َىَذا اْلَوْجِو. )سنن الًتمذي(.
Artinya : 

  

            Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isma’il, dan telah memberi kabar 

kepada kami Khollad bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Basyir ibn al-Muhajir, 

telah memberi kabar kepadaku Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, beliau berkata: “ 

Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian semua, apakah sesuatu ini? 

Rasulullah SAW sambil melemparkan dua kerikil, para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-

Nya lah yang lebih tahu, kemudian Rasulullah SAW bersabda sesuatu ini adalah angan-

angan dan ini adalah ajal”. Abu Isa berkata: ini hadist hasan yang nampak asing. (HR. At-

Tirmidzi). 

 
 اجلسدين عن الصحابة، زلمد النِب سأل األيام من يوم يف أنو أعاله احلديث يشرح

 يعلم، كان ورسولو اهلل فقط أجاب، الصديق لكن هبما، ألقيا مث هبما ميسك كان اللذين
 رسول التعليم يف وسيلة التعليم كإحدى احلصى من كانتا اللتُت القطعتُت ىاتُت على أجاب

 العامل يف اإلنسان حياة أن ىو ىنا الوىم معٌت. وموت كأمانة احلصينُت مبقارنة أماكان اهلل
 لعملة كجانبُت األمرين ىذين فصل ميكن ال. موتو أو ما شخص موت ىو ىنا وادلوت
 .البشري وادلوت احلياة مسار حتديد يف اهلل طبيعة كالمها أصبح لقد. واحدة
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 لتوفَت ،وسيلة التعليمك حصينُت استخدم النِب أن ادلفهوم من احلديث، ىذا يف
 أخرى حياة ىناك تزال ال ولكن ، فقط واحدة مرة ليست احلياة بأن لإلنسانية حتذير عالمة

 حتقيق فهم يف ادلساعدة ىو مالتعلّ  يف التعليموسيلة  دور لذلك العامل، ىذا يف احلياة بعد
 .التعليمية األىداف

3 
عملية  يف تستخدم تقنية أقدم. التكنولوجية التطورات وسيلة التعليم تتبع تطورىا، يف

 التكنولوجيا جاءت مث. ادليكانيكية ادلبادئ أساس على تعمل اليت الطباعة ىي التعليم
 أحدث. التعلم ألغراض واإللكًتونية ادليكانيكية النتائج بُت مجعت اليت والبصرية السمعية

 الكمبيوتر استخدام ولدت اليت الدقيقة ادلعاجلات تكنولوجيا كانت ظهرت اليت التقنيات
 أربع إىل وسيلة التعليم تصنيف ميكن التقنيات، ىذه تطوير على وبناءً . التفاعلية واألنشطة

 تنتجها اليت وسيلة( ٕ الطباعة، تكنولوجيا تنتجها اليت وسيلة( ٔ ىي رلموعات،
 أجهزة على القائمة التكنولوجيا تنتجها اليت وسيلة( ٖ ، البصرية السمعية التكنولوجيا

 ٗ .الكمبيوتر وأجهزة الطباعة لتقنية وسيلة التعليم بُت جتمع اليت النتائج( ٗ ، الكمبيوتر
. مللتعلّ  الربامج دعم ذلك يف مبا بسرعة الكمبيوتر تقنية تطورت احلديث، عصرنا يف

 الربنامج ىذا تطوير مت. مللتعلّ  كدعم Microsoft برامج منتجات أحد Power Point تعترب
 األدوات من العديد على حتتوي اليت التقدميية العروض يف أسهل جلعلو الشرائح لصنع ومتكينو

 العروض أثناء التحكم وسهولة جاذبية أكثر تبدو ْتيث الشرائح تصميم يف للمساعدة
 .التقدميية

                                                             
3
Khasan Fauzi, Media Pembelajaran Menurut Hadits, (On-Line) Tersedia di:http://khasan-

fauzi.blogspot.com/2013/02/media-pembelajaran-menurut-hadits.html?m=1, tanggal 8 Oktober 2018 

pukul 11.01 WIB. 
4
Ibid, h. 31. 

http://khasan-fauzi.blogspot.com/2013/02/media-pembelajaran-menurut-hadits.html?m=1
http://khasan-fauzi.blogspot.com/2013/02/media-pembelajaran-menurut-hadits.html?m=1
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 ومهٍت فعال تقدميي عرض إعداد يف يساعد برنارًلا Microsoft Power Point يعد
 التقدميي العرض وسلططات الشرائح إنشاء يف Microsoft Power Point تساعد. وسهل

 ميكن واليت ، لالىتمام ادلثَتة الفنية القصاصات ذلك يف مبا ، الديناميكية الشرائح وعرض
 :يلي ما Power Point برنامج فوائد تتضمن. الكمبيوتر شاشة على بسهولة عرضها

  لالىتمام، إثارة أكثر التعليمية ادلواد ستكون (ٔ
 و وكفاءة، فعالية أكثر التعلم تقدمي سيكون (ٕ
 ٘ .ادلادية ادلؤشرات خالل من وسريع وموجز كامل بشكل التعليمية ادلواد توفَت (ٖ

 منهجية طريقة شكل يف( software technology) كربرليات التعلم تكنولوجيا إن
 Knenneth وفقا. التعليم عامل يف واسع مكان وذلا متزايد بشكل تتطور التعلم مشاكل حلل

Silber ، كتبها اليت Bambang Warista، ذلك حتديد: 
 “Teknoligi pembelajaran adalah pengembangan (riset, desain, produksi, 

evaluasi, dukungan-pasokan, dan pemanfaatan) komponen system pembelajaran 

(pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan latar) serta pengelolaan usaha 

pengembangan (organisasi dan personel) secara sistematis, dengan tujuan untuk 

memecahkan masalah belajar”.
6 

 التعريف يف. التنمية مصطلح يذكر أعاله Knenneth Silber طرحو الذي التعريف
 تعريف يف. البشرية اإلمكانات تطوير يف تفسَتًا أكثر التنمية من ادلقصود كان السابق،

Knenneth Silber، ارتباطها إىل باإلضافة معنيُت، على التنمية مصطلح استخدام َيتوي 
ر اليت البشرية اإلمكانات بتنمية  واليت نفسها، ميالتعل تكنولوجيا تطوير أهنا على أيًضا تفسَّ

 .ميللتعل التكنولوجيا وتقييم ،ادلنافع أو االستخدام ، اإلنتاج التصميم،: تشمل
                                                             

5
Ibid, h. 65. 

6
 Bambang Warista, Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasinya, (Jakarta: Rineka 

cipta, 2008), h.15. 
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 على التأثَت يف مهًما دورًا الصلة ذات وسيلة استخدام يلعب العربية، اللغة ميتعل يف
وسيلة  استخدام ادلعلم على جيب العربية، اللغة تعليم ىدف لتحقيق. حتديده أو الدرس صلاح

 power point استخدام يتم. power point وسيلة التعليم ىو منهم واحد. ادلناسبة التعليم
 والرسوم والصور األلوان وجود مع جذاب مبظهر تتميز ألهنا كوسيلة التعليم ادلفردات

 .تدريسها يتم اليت ادلواد إتقان الطلبة على يسهل شلا. ادلتحركة
 العربية اللغة طلبة هبا يتحكم أن جيب اليت العربية اللغة عناصر أحد ىي ادلفردات

 إذا مهاتعلّ  مت اليت ذ ادلفردات يتقنون الطلبة أن القول ميكن. االتصال مهارات الكتساب
 :ذلك يف مبا مؤشرات حتقيق على قادرة كانت

 جيدا ادلفدرات أشكال ترمجة على الطلبة يستطيع (ٔ
  .وجيد صحيح بشكل وكتابتها نطقها الطلبة يستطيع (ٕ
 أو الكالم يف سواء صحيح، بشكل( اجلملة) الرقم يف استخدامو الطلبة يستطيع (ٖ

 7 .الكتابة
 software برنامج باستخدام التعليم وسيلة ّتعل الباحثة قومست ،ىذا البحث يف

Ispring. Ispring وميكن فالش مناذج إىل التقدميية العروض ملفات حتويل ميكنو برنامج ىو 
 رلموعة توفر أن ميكن أهنا Ispring تطبيق ميزة. Microsoft طاقة نقطة يف بسهولة درلها

 ٛ .وفالش التقدميي العرض وإدارة الفيديو وسجل الصويت بالسجل ورلهزة النماذج من متنوعة

                                                             
7
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 

2001), h. 2  

 
8
 Wahyu Utomo, Renni S Budiarti, Upik Yelianti, Pengembangan Media Pembelajaran 

Biologi Menggunakan Software Ispring Suit Pada Materi Protozoa Kelas X IPA, program studi 

pendidikan Bilogi PMIPA FKIP Universitas Jambi, h.4 (Online) tersedia di: http://www.e-

campus.fkip.unja.ac.id/eskripsi/data/pdf/jurnal mhs/artikel/AIC407018.pdf(27 maret 2018, 10.25) 
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 النتائج ولكن ، ispring استخدام دون Microsoft Power Point استخدام ميكن الواقع، يف
 .القصوى وليست جاذبية أقل ادلعروضة

 مثَتةوسيلة التعليم  إنتاج إىل ispring و Microsoft Power Point بُت اجلمع سيؤدي
 الصوت أو ادلتحركة الرسوم أو الصور على َيتوي فالش إىل وسيلة نتائج تغيَت يتم. لالىتمام

. استخدامها مع التفاعل وسائل توفر تتطلب أخرى وأشياء التقدميية والعروض الفيديو أو
 الطلبة يكون حىت لالىتمام إثارة أكثر عملية التعليم تكون أن ادلتوقع من ادلزايا، ىذه بوجود

 على ادلعتمدة وسيلة التعليم تدعم أن ادلتوقع من. مبالتعلّ  واىتماًما وراحة، اىتماما، أكثر
 وميكن ادلوضوع يف التحكم الطلبة على يسهل شلا ، القائمة ادلرافق إسربينجيٍت يف العربية اللغة

 .ادلادة فهم تسهل بديلة كوسائط استخدامها
 درسةادل يف البحث قبل ما مرحلة يف جرت اليت ادلالحظات نتائج إىل استناداً 

 أثناء ادلستخدمة التعليم وسيلة كانت ،الشرقية المبونج يف االطفال تربية االسالمية بتدائيةاال
 وسيلة التعليمو  ادلقوى والورق( الكتب) ادلطبوعة وسيلة ىي العربية اللغة ميتعل عملية

 ولكن ، PowerPoint وسيلة التعليم ادلعلم استخدم لقد. PowerPoint يف ادلستخدمة
 يف تضمينها مت اليت والصور النصوص على إال حتتوي وال لالىتمام، إثارة أقل ادلقدم التصميم

 م،التعلّ  تدعم متحركة رسوم أو صوتية جوانب توجد ال ْتيث PowerPoint يف اإلعدادات
 بشكل وسيلة التعليم تعظيم يتم. وسيلة التعليم زلتوى حتسُت يستطيع ال ادلعلم يزال وال

 من وسيكون تدريسها يتم اليت ادلواد من أكرب بسرور الطلبة يشعر وسوف تفاعلًيا، أكثر
 أقل ادلستخدمة اللغة تكون اللغة، ناحية من. ادلستمرة ميالتعل أنشطة على الًتكيز األسهل
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 ادلواد، حيث ومن. تدريسها اليت اللغة استخدام يف وضوًحا أقل وادلعلمون وتواصلية، تفاعلية
 9 .ادلقدمة ادلواد الطلبة يفهم ال ْتيث ومفصلة، منتظمة بطريقة ادلوضحة ادلواد ترتيب يتم ال

الصف اخلامس  يف العربية اللغة مواد بتدريس قام معلم مع ادلقابلة جرت الباحثة كما
وسيلة  باستخدام العربية اللغة ميتعل عند اأهن تأوضح ، Fatkatul Muawanahأستاذة 

 مع صور شكل يف ادلستخدم والتصميم ادلفردات على فقط َيتوي Power Point التعليم
 أقل لطلبةا ألن عملية التعليمل القصوى التعليم وسيلة تكن مل ادلتحركة، الرسوم من القليل

 ليست ادلقدمة ادلواد فإن ادلواد، حيث من. مالتعلّ  يف نشطُت الطلبة جيعل وأقل اىتماًما
 شلارسة متارين ادلعلم يقدم مل كما. ادلادة زلتوى توضح توضيحية رسوم أي توجد وال منتظمة

 فهموا قد الطلبة كان إذا ما معرفة الصعب من كان لذلك ، Power Point وسيلة باستخدام
 10 .ادلقدمة ادلادة

 العربية اللغة مدرس مع مقابالت على بناءً  الباحثة عليها تحصل اليت البيانات تشَت
 الصف ةبلطل ادلفردات إتقان لًتقية العربية باللغة ميالتعل وسيلة يف نقص ىناك يزال ال أنو إىل

اليت رتبت يف جدول  بادلدرسة تربية االطفال االبتدائية االسالمية المبونج الشرقية اخلامس
 :التايل

 
 

                                                             
9
Observasi penulis tanggal 16 maret 2018. 

10
 Fatkatul Muawanah, Hasil wawancara guru bahasa Arab (MI Tarbiyatul Athfal Lampung 

timur, tgl 16 maret 2018), pukul 09.30 WIB 
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 الخامس الصف لطلبة العربية اللغة مفردات إتقان فيالمسابق  لبحثل قيمةال نتائج توزيع جدول
 بالمدرسة تربية االطفال االبتدائية االسالمية المبونج الشرقية

 جودة % عدد الطلبة نتيجة رقم
 جيد حدا 17% 5 86-100 1
 جيد 13% 4 71-85 2
 كايف 0% 0 56-70 3
 نقيص 0% 0 41-55 4
 نقيص جدا 70% 21 40> 5

  %100 30 عدد

بادلدرسة تربية االطفال االبتدائية  اخلامس الصف لطلبة ادلسابق نتيجة للبحث: ادلصدر
 االسالمية

 أشخاص ٘ كانوا ٓٓٔ-ٙٛ سجلوا الذين أولئك أن استنتاج ميكن اجلدول، من
-ٔٗ ،ٝ( ٓ) أشخاص ٓ كانوا ٓٚ-ٙ٘ ،ٝ(ٖٔ) أشخاص ٗ كانوا ٘ٛ-ٔٚ ،ٝ(ٚٔ)

 ٝ(.ٔٚ) شخًصا ٚٔ حىت ٓٗ> و( ٝ( ٓ) شخًصا ٓ كانوا ٘٘
 لطلبة power point وسيلة باستخدام العربية ادلفردات ميلتعل ادلعلم تصنيف مقياس

 الدراسي للعام الشرقية المبونج االبتدائية االسالميةبادلدرسة تربية االطفال  اخلامس الصف
 :التايل النحو على ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ

 جدا جيد=  ٓٓٔ-ٙٛ
 جيد=  ٘ٛ-ٔٚ
 ىفاك=  ٓٚ-ٙ٘
 نقيص=  ٘٘-ٔٗ
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 ٓٗ من نقيص
 يلةوس شكل يف وحزمها لالىتمام مثَتة وسيلة التعليم تطوير الضروري من لذلك،

 أحد. مالتعلّ  ألنشطة كدعم PowerPoint Ispring Presenter مقدم مع تطبيقها يتم تفاعلية
 مقدم ىو العربية، الدروس يف وخاصة واسع، نطاق على تطويرىا يتم مل اليت وسيلة التعليم

PowerPoint Ispring Presenter . ًالبحث إجراء ةالباحث عتزمت أعاله، اخللفية إىل استنادا 
 للغةا مفردات مادة على PowerPoint Ispring Presenter وسيلة التعليم تطوير" بعنوان
 ". ادلدرسة االبتدائية االسالمية تربية االطفال المبونج الشرقيةيف اخلامس الصف لطلبة العربية

 

 البحث شكلةم  . ب
 :التالية ادلشاكل صياغة ميكن أعاله، ادلذكورة البحث خلفية إىل استنادا

 على PowerPoint Ispring Presenter وسيلة التعليم تطوير تطوير كيف .ٔ
 ؟ العربية للغةا مفردات مادة

 PowerPoint Ispring برنامج مقدم تطبيق مع التعليم وسيلة جدوى كيف .ٕ

Presenter العربية؟ اللغة فرداتم مادة على 
 PowerPoint Ispring وسيلة التعليم ستخدامبا وادلعلم الطلبة استجابة كيف .ٖ

Presenter ؟ العربية للغةا مفردات مادة على 
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 البحث أهدافج. 
 :يلي كما ىي ىذا البحث أىداف

 PowerPoint Ispring Presenter وسيلة التعليم تطوير تطوير كيف عرفةدل .ٔ
 .العربية للغةا مفردات مادة على

 PowerPoint برنامج مقدم تطبيق مع التعليم وسيلة جدوى كيف دلعرفة .ٕ

Ispring Presenter التحقق نتائج إىل استنادا العربية اللغة فرداتم مادة على 
 .وسيلة التعليم وخرباء واللغويُت ادلواد خرباء صحة من

 PowerPoint وسيلة التعليم ستخدامبا وادلعلم الطلبة استجابة كيف دلعرفة .ٖ

Ispring Presenter العربية للغةا مفردات مادة على. 
  

 البحث فوائدد. 
 النظرية الفوائد. 1

 وسيلة التعليم تطوير يف علمية نظرة ىذا البحث نتائج تضيف أن ادلتوقع من
 PowerPoint Ispring Presenter باستخدام

 عمليةال فوائدال. 2
 ةبأ( للطل

 .ةبللطل مباشرة جتربة تقدمي (ٔ
 .العربية اللغة متعلّ  يف الطلبة وجاذبية دافع زيادة( ٕ
 .الكفاءة لتحقيق العربية ادلفردات فهم تسهيل يف تساعد( ٖ
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 للمعلمين (ب 
 .ميالتعل جودة لتحسُت للمعلمُت بديلة تعليمية مواد توفَت( ٔ
 .الطلبةو  ادلعلمُت بُت فعال تعليمي تواصل بناء( ٕ

 للباحثين (ج  
 التعلم، من جديدة ألشكال مرجعية ىذا البحث نتائج تكون أن ادلتوقع من

 كمواد استخدامها وميكن ادلستقبل، يف العربية اللغة تعلم عملية يف تطبيقها ميكن ْتيث
 .أفضل بشكل العربية اللغة متعلّ  جودة حتسُت أجل من التعلم مناىج تطبيق لتطوير



10 
 

 

 الثاني بابال
 إطار نظري

 
 وسيلة التعليم. أ

 وسيلة التعليم فهم. 1
 ،"األوسط" حرفيا تعٍت اليت Medius الالتينية من تأيت وسيلة التعليم كلمة

 من لرسالة مقدمة أو( وسائل) وسيط ىي الوسيلة العربية، اللغة يف". مقدمة" أو" وسيط"
 الرسائل لتوجيو استخدامو ميكن شيء كل ىو وسيلة التعليم. الرسالة مستلم إىل ادلرسل

 واالىتمام واالىتمام وادلشاعر األفكار حتفيز من يتمكن حىت ادلتلقي إىل ادلرسل من
 1 .عملية التعليم هبا حتدث اليت بالطريقة واالىتمام

 أو مادي أو إنسان ىو واسع بشكل فهم إذا وسيلة أن Ely  و  Gerlach قاال
. ادلواقف أو ادلهارات أو ادلعرفة على احلصول على قادرين الطلبة جتعل ظروفًا تبٍت أحداث

 وبشكل. وسيلة التعليم ىي ادلدرسية والبيئات ادلدرسية والكتب ادلدرسُت فإن ادلعٌت، وهبذا
 أدوات أنو على يفسر أن إىل مييل والتعلم التعليم عملية يف وسيلة مفهوم فإن حتديداً، أكثر

 أو البصرية ادلعلومات بناء وإعادة ومعاجلة اللتقاط إلكًتونية أو فوتوغرافية صور أو رسومية
 2 .الشفهية

 مستخدمة أدوات على تشتمل وسيلة التعليم أن ضمنًيا Briggs و Gagne يقول
 واألشرطة األشرطة ومسجالت الكتب من تتكون واليت التدريس، مواد زلتويات لنقل فعلًيا

                                                             
1
 Arief S. Sadiman (dkk), Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan 

Pemanfaatannya, (Depok: Rajawali Pers, 2012), h. 7 
2
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran,(jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 3 
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 والصور والصور( الصور إطارات) والشرائح واألفالم الفيديو ومسجالت الفيديو وكامَتات
 .الكمبيوتر وأجهزة والتلفزيون والرسومات

وسيلة  ، Soeparno قبل من آخر تفاىم وذكر 3
 بالربامج ملؤىا مت أجهزة ىي الوسيلة آخر، مبعٌت. والربرليات األجهزة من مزيج ىو التعليم

(software.) 4 ادلعلومات أو الرسالة أن ىو التعليمية الوسيلة استخدام من الرئيسي الغرض 
 كمتلقُت الطلبة قبل من شلكن حد أقصى إىل استيعاهبا ميكن توصيلها يتم اليت

 .للمعلومات
 فعالية على كبَت بشكل سيساعد التعلم مرحلة يف التعليمية الوسيلة استخدام إن

 استخدام يؤدي أن ميكن ،Hamalik ل وفقا. الدرس وزلتوى الرسائل وتسليم عملية التعليم
 الدافع توليد. جديدة واىتمامات رغبات توليد إىل والتعلم التعليم عملية يف وسيلة التعليم

 الوسيلة استخدام إن. طلبةلل النفسية التأثَتات جلب وحىت ، التعلم أنشطة وحتفيز
 وتسليم التعليم عملية فعالية على كبَت بشكل سيساعد التعلم توجيو مرحلة يف التعليمية
 ، واىتمامهم الطلبة حتفيز إثارة إىل باإلضافة. الوقت ذلك يف الدرس وزلتوى الرسائل

 مع البيانات وتقدمي الفهم حتسُت على أيًضا الطلبة تساعد أن التعلم لوسائل ميكن
 .ادلدرلة وادلعلومات البيانات تفسَت وتسهيل وادلوثوقية االىتمام

5 

 
 

 التعليموسيلة  خصائص. 2
                                                             

3
Ibid, h. 4 

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

1 2009), h. 26. 

 
5
Ibid,h.19 
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 سبب إىل تشَت اليت وسيلة التعليم من خصائص ثالث Ely  و  Gerlach وضع
 أو) كافية غَت تكون قد اليت وسيلة التعليم بو تقوم أن ميكن وما وسيلة التعليم استخدام

 6 .بذلك للقيام للمعلمُت( فعالة غَت
 (fixative property) مثبتة خاصية. أ

 واحملافظة وختزينو كائن أو حدث تسجيل على الوسيلة قدرة ادليزة ىذه توضح
 التصوير مثل بوسائط تكوينو وإعادة الكائن أو احلدث فرز ميكن. بناءه وإعادة عليو

 بسهولة ميكن. واألفالم الكمبيوتر وأقراص الصوت وشريط الفيديو وشريط الفوتوغرايف
. احلاجة عند بسهولة فيديو كامَتا أو بكامَتا( مسجل) التقاطو مت كائن إنتاج إعادة

 حتدث اليت األشياء أو األحداث بتسجيل الوسيلة تسمح ىذه، التثبيت ميزة باستخدام
 .الوقت معرفة دون نقلو يتم وقت أي يف
 (manipulative Property) متالعبة ملكية. ب

 إىل األحداث تشغيل ميكن( احلركة أفالم الفيديو،) احلية الصور تسجيل يف
 تسلسل أو الكالم أو احملاضرة من فقط الرئيسية/  ادلهمة األجزاء ادلعلم يعرض. اخللف

 لسمات يةوسيلة القدرة تتطلب. ادلطلوبة غَت األجزاء قطع طريق عن األحداث
 أو األحداث تسلسل ترتيب إعادة يف ما خطأ حدث إذا ألنو جديًا اىتماًما التالعب

 حبيث مربًكا بالطبع سيكون خاطئ تفسَت أيًضا ىناك فسيكون اخلاطئة، األجزاء قطع
 األشياء أو باألحداث التالعب ميكن. فيو مرغوب غَت اجتاه يف موقفهم تغيَت ميكنهم

 .الوقت توفَت التسجيالت حترير طريق عن

                                                             
6
Azhar Arsyad, Op.Cit, h. 15 
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 (Distributive Property) توزيعية خاصية. ج
 ويف الفضاء، عرب حدث أو كائن بنقل وسيلة لوسائط التوزيع ميزات تسمح

 حافز لديهم الذين الطلبة من كبَت عدد على األحداث ىذه عرض يتم نفسو الوقت
 عدة أو فئة على التوزيع وسائل تقتصر ال واليوم،. احلدث حول نسبًيا مشاهبة جتربة

 .معينة منطقة داخل ادلدارس يف فصول
 

 وسيلة التعليم أنواع. 3
 أربعة، يف جتميعها ميكن حبيث التكنولوجيا، تطور وسيلة التعليم تتبع تطورىا، ويف

 التكنولوجيا تنتجها اليت الوسيلةو  البصرية،) الطباعة تكنولوجيا تنتجها اليت الوسيلة وىي
 تنتجها اليت الوسيلةو  الكمبيوتر، تكنولوجيا تنتجها اليت وسيلة التعليمو  البصرية، السمعية

 ىو استخدامو سيتم الذي ما ،ىذا البحث يف. الكمبيوتر وأجهزة الطباعة تكنولوجيا
 .الكمبيوتر إىل ادلستندة التكنولوجية الوسيلة

 الكتب مثل ادلواد، نقل أو إلنتاج طريقة ىي الطباعة تقنية عن الناجتة الوسيلة .أ 
 أو ادليكانيكية الطباعة عمليات خالل من رئيسي بشكل البصرية، الثابتة وادلواد

 أو النص الطباعة تقنية من الوسيلة من متنوعة رلموعة تتضمن. الفوتوغرافية
 ادلواد. والتناسلية الفوتوغرايف التصوير دتثيالت أو الفوتوغرافية الصور أو الرسومات

. األخرى التعليمية ادلواد معظم واستخدام لتطوير األساس ىي والبصرية ادلطبوعة
 .مطبوعة نسخ تنتج التكنولوجيا ىذه
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 تعتمد مصادر استخدام أو إلنتاج طريقة ىي الكمبيوتر، إىل ادلستندة التكنولوجيا .ب 
 أن ىو اآلخرتان التقنيتان تنتجها اليت الوسيلة بُت الفرق. الدقيقة ادلعاجلات على

 .بصري أو مطبوع شكل يف وليس رقمي، شكل يف ختزينها يتم ادلواد/  ادلعلومات
 العديد استخدام بُت جتمع اليت ادلواد وتقدمي إلنتاج طريقة ىي ادلركبة، التكنولوجيا .ج 

 عدة بُت اجلمع يعترب. الكمبيوتر أجهزة عليها تسيطر اليت الوسيلة أشكال من
 أجهزة بواسطة هبا التحكم مت إذا تقدًما األكثر التقنية ىو التكنولوجيا من أنواع

 الوصول ذاكرة من الكبَتة الكميات مثل كبَتة، بإمكانيات تتمتع اليت الكمبيوتر
 األجهزة جانب إىل الدقة عالية والشاشات الكبَتة الثابتة واألقراص العشوائي

 شبكة يف لدرلها أجهزة العب،(. الفيديو أقراص مثل إضافية أدوات) الطرفية
 (.الصوت ونظام واحدة
 الوسيلة: رئيسيتُت رلموعتُت إىل العربية التعليم وسيلة تصنيف ميكن عام، بشكل

 :ثالث إىل اللغة وسيلة التعليم جتميع ، Mustofa. اإللكًتونية وغَت اإللكًتونية
 (Audio visual aids) البصرية السمعية الوسائل .أ 
 (Kelompok rangkaian aktifitas) العمل رلموعة .ب 
 .(pratikum)رلموعة ادلالحظة  و  .ج 

7 
 

 وسيلة التعليم وفوائد وظائف. 4

                                                             
7
 Abdul Wahab Rosyidi, Op.Cit. h. 43 
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 من حيث التدريس، فعالية حتقيق يف للغاية مهيمنة وظيفة وسيلة التعليم لدى
 وسيزيد ادلقدمة، ادلواد على الطلبة لدى ادلالحظة قوة ستزداد ،وسيلة التعليم تطبيق خالل
 .الطلبة ذاكرة يف دائمة والتعلم التعليم عملية يف حتقيقها يتم اليت النتائج وستكون الفهم،

وسيلة  وخاصة ،وسيلة التعليمل وظائف أربع تقدمي يتم ،Lentz و Lavied ل وفقا
 :البصرية التعليم
 باىتمام وهتتم لالىتمام ومثَتة جوىرىا ىي البصرية وسيلةل االنتباه وظيفة إن .أ 

 ادلصاحب أو عرضو يتم الذي ادلرئي بادلعٌت ادلرتبط احملتوى على للًتكيز الطلبة
 .ادلوضوع لنص

 ومواقف عواطف حيّمل أن ميكن مرئي رمز أو صورة ىي العاطفية الوظيفة  .ب 
 .العنصرية أو االجتماعية بادلشاكل ادلتعلقة ادلعلومات ادلثال سبيل على ،الطلبة

 اليت األحباث نتائج من البصرية وسيلة التعليمل البصرية الوظيفة رؤية ميكن  .ج 
 وتذكر لفهم األىداف حتقيق تسهل أو صور أو بصرية رموز عن تكشف

 .الصور يف ادلوجودة الرسائل أو ادلعلومات
 البصرية الوسيلة أن البحث نتائج من يةميتعلال الوسيلة تعويذة وظيفة رؤية ميكن .د 

 ادلعلومات تنظيم على القراءة ضعيفي الطلبة تساعد النص لفهم سياقًا توفر اليت
 8 .أخرى مرة وتذكرىا النص يف
 وسيلة التعليم وظائف واسع نطاق على ،Ali Mudlofir نقل ،Degeng ل وفقا

 :ىي

                                                             
 

8
 Abdul Wahab Rosyidi, Op.Cit. h.21 
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 اللفظية جتنب .أ 
 عالداف/  االىتمام توليد  .ب 
 الطلبة انتباه جذب .ج 
  واحلجم والوقت الفضاء قيود على التغلب .د 
 التعلم أنشطة يف الطلبة تفعيل .ه 
 .للتعلم الفعال التحفيز جعل .و 

9 
 رسائل وتقدمي وتسهيل توضيح، وىي واضحة، بوظيفة وسيلة التعليم تتمتع ىنا،

 وجعل تعلمهم حتفيز من يتمكنوا حىت طلبةلل بتوصيلها ادلعلم سيقوم اليت ادلهمة ادلناىج
 أكثر ستكون والتعلم التعليم أنشطة أن الدراسة نتائج أظهرت. كفاءة أكثر عملية التعليم

 من حتدث ادلستفاده تلك من: 11 حيث البصرية، بوسيلة ساعدت إذا وأسهل فاعلية
 ذكر مت ذلك، جانب إىل. البصر حس عرب دتر: 83 أن حُت يف السمع، حاسة خالل

. وُيسمع يُرى شلا: 52 نتذكر أن ميكن ولكن نسمعو، شلا: 22 سوى تذكر ميكننا ال أنو
 جيب اليت التعلم مكونات أحد ىو والتعلم التعليم عملية يف وسيلة التعليم تقدمي فإن لذا
 .ادلعلمون إليها ينظر أن

12 

 
 :التالية االستخدامات لديها وسيلة التعليم عام، بشكل

 .للغاية لفظية تكون ال حبيث الرسالة عرض توضيح .أ 
                                                             

9
 Ali Mudlofir, Evi Fatimatur Rusydiyah, Desain Pembelajaran Inovatif, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2016), h. 128. 

 
10

 Abd. Wahab Rosyidi, Namlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Pers: 2012), h.105-106 
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 .احلس وقوة والوقت الفضاء قيود على التغلب  .ب 
 .التعلم وموارد الطلبة بُت ادلباشر التفاعل من ادلزيد ، للتعلم العاطفة يسبب شلا  .ج 
 والسمعية البصرية وقدراهتم دلهاراهتم وفًقا مستقل بشكل بالتعلم لألطفال يسمح .د 

 .واحلركية
 .التصور نفس وإعطاء التجربة مساواة ، التحفيز نفس إعطاء .ه 
 .ادلطلوبة ادلعلومات حفر السهل من جيعل .و 

11 
 على أيضا تؤثر تعليمية معونة مبثابة ىي وسيلة التعليمل الرئيسية الوظيفة أساسا 
 إىل باإلضافة. ادلعلم قبل من وخلقها تنظيمها يتم اليت التعليمية والبيئة والظروف ادلناخ،
 التعليم عملية يف الفوائد من العديد لديها وسيلة التعليم يف الوظائف من العديد وجود

 :ىي طلبةلل عملية التعليم يف التعليم وسيلة فوائد فإن ، Rivai و  Sudjana  وفقاً . والتعلم
 .التعلم دافعية تعزيز ميكنو حىت الطلبة انتباه التعلم جيذب سوف .أ 
 من أفضل بشكل فهمها ميكن حبيث وضوحا أكثر بشكل التعلم مواد تعريف سيتم .ب 

 .التعلم أىداف وحتقيق إتقان من ودتكينهم الطلبة قبل
 الكلمات خالل من شفهي تواصل رلرد وليس تنوًعا، أكثر التدريس طريقة ستكون .ج 

 الطاقة، من ادلعلم ينفد وال بادللل الطلبة يشعر ال حبيث ادلعلم، هبا يتحدث اليت
  .درس كل يف ادلعلم كان إذا خاصة

 ادلعلم، وصف فقط يسمعون ال ألهنم التعلم أنشطة من مبزيد القيام طلبةلل ميكن .د 
 12 .وغَتىا والتأثَت والتظاىر والقيام ادلراقبة مثل األخرى األنشطة أيًضا ولكن

                                                             
11

Abdul Wahab Rosyidi, Op.Cit. h. 31  
12

 Azhar Arsyad, Op.Cit. h. 28 
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 ميكن شيء ىي وسيلة التعليم أن إىل الباحثة لصخت الوصف، إىل واستناداً 
 أفضل بشكل ،(التعليمية ادلواد) الرسائل لتوجيو والتعلم التعليم عملية يف استخدامو

 باستخدام ومشاعرىم وأفكارىم الطلبة اىتمامات حيفز أن ميكن حبيث مثايل وبشكل
عملية  فعالية على كبَت بشكل سيساعد التعليمية الوسيلة استخدام إن. وسيلة التعليم

 الطلبة حتفيز إثارة إىل باإلضافة. الوقت ذلك يف الدرس وزلتوى الرسائل وتسليم التعليم
 وتقدمي الفهم، حتسُت على أيًضا الطلبة تساعد أن التعلم لوسائل ميكن واىتمامهم،

 .ادلعلومات على واحلصول البيانات تفسَت وتسهيل ، وموثوقة لالىتمام مثَتة بيانات
 

 Power Point. ب
 Power Point تعريف. 1

 ادلتعددة الوسيلة برامج عرض على قادرا ليكون Power Point برنامج تصميم مت
 ال ألنو نسبيا، مكلفة وغَت االستخدام وسهلة االستخدام، وسهلة لالىتمام، مثَتة مع

 خالل من Power Point استخدام ميكن. البيانات لتخزين أدوات غَت خام مواد إىل حيتاج
 :وىي ، االستخدام من أنواع عدة

 Power يستخدم عامة بصفة ،(Personal Persentation)العرضية  الشخصية ( أ

Point يف. وغَتىا العمل، وورش والندوات، والتدريب، احملاضرات، لعروض 
 ادلواد تقدمي العروض لتقدمي للمعلمُت كأداة Power Point ىذا تقدمي

 على السيطرة تكمن احلالة ىذه يف. Power Point وسيلة التعليم مبساعدة
 .ادلدرس أو ادلعلم مع التعلم
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 على ، للتعلم مستقل بشكل Power Point تصميم ميكن ،الفردي التفاعلي ( ب
 قادرة Power Point ولكن للغاية مرتفًعا ليس التفاعلي ادلستوى أن من الرغم
 .ادلربرلة التعليقات عرض على

13 
 Microsoft Power Point ضمن التطبيق برامج أحد يعد تقدميي تطبيق برنامج ىو 

Microsoft Office ادلتعددة الوسيلة إىل ادلستندة الربامج أحد وىو. 
 Microsoft تستطيع 14

Power Point شكل يف يكون أن ميكن عرض مع باىتمام، ادلتعددة الوسيلة برامج عرض 
 Microsoft باستخدام والتعلم التعليم أنشطة ستجعل. فيديو ومقاطع وصور نصوص

Power Point طلبةلل الدرس معلومات نقل ادلعلمُت على األسهل من. 
 تطبيق برنامج ىو  Microsoft Power Point أن إىل الباحثة لصخت أعاله، الفهم من

Windows فائدة تفيد. التقدميية العروض تقدمي على يعمل Microsoft Power Point 
 :التالية بادلزايا

 سلتلفة، متحركة وصور ورسائل ألوان عرض ميكن ألنو لالىتمام مثَت التقدميي العرض .أ 
 من ادلزيد دلعرفة طلبةلل التحفيز من مزيد. وصور متحركة وصور متحرك نص سواء

 .ادلقدمة التعليمية ادلواد حول ادلعلومات
 .الطلبة قبل من أكرب بسهولة مرئي بشكل الرسائل تعلم معلومات فهم سيتم .ب 
 الطلبة ألن ، ادلقدمة التعليمية ادلواد من الكثَت شرح إىل التوعية اختصاصيو حيتاج ال .ج 

 .وسيلة التعليم يف ادلوجودة ادلواد لفهم الدافع لديهم سيكون
 .وتكرارا مرارا استخدامها وميكن احلاجة حسب نسخها ميكن .د 

                                                             
 

13
 Ali Mudlofir, Evi Fatimatur, Op.Cit.  h. 157 

 
14

Ibid, h.110 
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 وحتمل flashdisks و األقراص/  ادلدرلة األقراص مثل بيانات شكل يف ختزينها ميكن .ه 
 .مكان كل يف عمليا

 

 Power Pointمزايا . 2
 :يلي كما ىي Microsoft Power Point مزايا

 .االستخدام سهل .أ 
 .عصامي و سهل  .ب 
 .فردي بشكل استخدامها ميكن  .ج 
 .كفاءة أكثر تكون حبيث تتكرر أن ميكن .د 
 .جاذبية لديو .ه 
 .االستخدام يف مرنة .و 
 .ادلختلفة أو نفسها للصفوف مرات عدة استخدامها ميكن .ز 

15 
 
 

 Ispring Presenterج. 

Ispring يف ادليزات من العديد توفر أداة ىو power point زلاكاة أحرف تتضمن 
 التعليمية الوسيلة جعل نتائج حتويل ميكن. إضافية تقييم تقييم ميزات مع للحوار واقعية

                                                             
 

15
M. Nur Rokhman, “Pengembangan Media Pembelajaran dan Bahan Ajar dengan Microsoft 

PowerPoint”(0nline)tersedia di:http://staf.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/grendihendrastomo-

mm-ma/artikel-ppm-powerpoint.pdf (27-03-2018, 09.30) 

http://staf.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/grendihendrastomo-mm-ma/artikel-ppm-powerpoint.pdf
http://staf.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/grendihendrastomo-mm-ma/artikel-ppm-powerpoint.pdf
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 و ،HTML5 و ،power point و فالش، فيديو مقاطع شكل على Ispring برنامج باستخدام
MP4 ، متحركة كوسيلة استخدامها ميكن حىت أو. 

Ispring presenter مناذج إىل التقدميية العروض ملفات بتحويل تقوم واحدة أداة ىو 
 ميالتعل تعلم يف االستخدام شائع منوذج وىو ، SCORM / AICC من وأشكال فالش

( gratis) اجملانية اإلصدارات يف متاح Ispring presenter(. LMS) التعلم نظام يف اإللكًتوين
 حبيث Microsoft Power Point يف بسهولة Ispring presenter مذيعي دمج ميكن. وادلدفوعة

 .معقدة خربة استخدامها يتطلب ال
16

 

 يف درلو وميكن ادلتوافقة األدوات أحد ىو ISP بأن عاًما وصًفا أعاله التعريف يوفر
Microsoft Power Point .تشمل ادليزات بعض: 

 

 ISP واجهة عرض 2.1 الشكل
 متنوعة رلموعة لديو ISP أن إىل اإلشارة ميكن أعاله، ادلذكورة ادلختلفة ادليزات من

 :ذلك يف مبا االستخدامات، من
 أكثر power point ملفات جلعل ،power point لـ إضافية كوظائف Ispring يعمل .أ 

 أساسي نظام أو كمبيوتر كل يف فتحها وميكن الفالش، إىل واستناداً  جاذبية
 .تقريًبا

                                                             
16

 Wagino Et.al. “Pembuatan Media Pembelajaran Interaktif dengan Perangkat Lunak Ispring 

Presenter di SMAN 4 Banjarmasin” Jurnal Al-ikhlas , vol.1 No.2 (oktober 2015), h.20. diunggah pada 

04/04/2018. 
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 الفيديو ومقدمي الصوت تسجيل مثل الوسيلة من سلتلفة أشكال إدراج ميكن  .ب 
 واستَتاد YouTube على الفيديو ومقاطع الفالش وإضافة التعليمية الفيديو ومقاطع
 والشعارات التعليمية التقدميية العروض حول معلومات وإضافة تسجيلو أو الصوت
 مثَتة والتصميم التنقل وجعل األبعاد ثالثية كتب شكل على ادلواد وإجراء

 .لالىتمام
 Adobe Flash برنامج من جعلو إىل احلاجة دون الفالش تنسيق حتويل السهل من .ج 

Player ، اتصال دون الويب صفحة على نشره ميكن كما. 
: مثل لالىتمام ادلثَتة األسئلة/  األسئلة من سلتلفة أنواع مع اختبارات إجراء ميكن .د 

 مطابقة، يف، اكتب متعددة، استجابة متعدد، من االختيار خطأ،/  صواب
 .اخليارات متعدد ونص الفراغات، ملء رقمي، تسلسل،

 
 الكمبيوتر تثقل ال حبيث كبَتة سعة تتطلب ال اليت واالنتاج التصنيع سهلة نتائج .ه 

 17 .الكمبيوتر أو احملمول
 Microsoft يف ISPs موضع يكون حبيث Power Point Add-Ins كـ Ispring يعمل

Power Point التفصيلي ادلخطط مادة إلعطاء كأساس أيًضا الباحثون يستخدمها آخر مبعٌت 

                                                             
17

Arlitya Stri Pritakinanthi, Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Ispring 

Untuk Miningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas VII SMP N 37 Semarang, 

Skripsi, Jurusan Kurikulum dan teknologi pendidikan, Fakultas ilmu pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang,2017. Diunduh pada 05/08/2018. 
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 نطاق على ISP برنامج استخدام مت. تفاعالً  أقل يزال ال الطاقة نقاط استخدام أن تذكر ألن
 التدريبية، الدورة وتفاعالت احملاكاة، الفيديو وأشرطة التسويق، مثل اجملاالت سلتلف يف واسع

 ومثَتة مبتكرة أعمال إنشاء ميكنها ولكن سهلة التصنيع عملية ألن ىذا. الصف ميتعل إىل
 .لالىتمام

 على حتتوي ألهنا والسمع الرؤية حواس تطبيق ميكنها ميزات على Ispring يلةوس حتتوي
 حىت Power Point مع درلها ميكن متنوعة تقييم وميزات متحركة ورسوم للفيديو عارضُت
 .ادلوضوع فهم على الطلبة قدرة فهم من يتمكنوا

 يةالتقديم العروض .1
 :ومها التقدميية، العروض لنشر طريقتان ىناك

 يف التقصَت بعد اإلعدادات مع الفالش شكل على النشر: Quick publish .أ 
 عن احبث. ادليداين العرض عنوان يف الفالش سلرج اسم امأل: اخلدعة. الربنامج

 ، االنتهاء عند. التقدميي العرض حفظ سيتم حيث الشبكة مشاركة أو احمللي اجمللد
 .publish زر فوق انقر

 مع للنشر ادلستخدم حيددىا اليت setting/  اإلعدادات مع النشر: publish .ب 
 :وىي خيارات، عدة إىل مقسمة ادلستخدم قبل من احملددة اإلعدادات
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1) Publis presentation to my computer ، احمللي التوزيع على اجمللدات نشر أي 

 نشر يب، اخلاص الكمبيوتر جهاز على التقدميي العرض نشر ، للكمبيوتر
 العام الغرض(. 1: وىي تبويب، عالمات 4 من تتكون األرملة التبويب عالمة

 وحجم العرض إعدادات(. 2. فالش التقدميية العروض من الناتج والتكوين
 دللفات الضغط اختيار وسائط(. 3. الفالش أفالم إخراج ومقياس التنقل
 .التعلم لدورة اإلعداد Scrom(. 4. والفيديو والصوت الصور

2) Publish presentation to slide boom ، الويب عروض خالل من النشر أي  /
 .العامل أضلاء مجيع يف اإلنًتنت على والعروض البوابات على العروض حتميل

3)  Publish presentation to web/FTP ، على التقدميية العروض حتميل أي 
 .FTP خوادم

4) Send presentation via e-mail اإللكًتوين الربيد طريق عن إرسالو يتم الذي. 
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 التقديمية العروض إدارة. 2
 (Presentation Explorer) المستكشف عرضأ. 

 التقدميية العروض بنية إلدارة فعالة أداة Presentation Explorer يعد
 يف( االختبار أو السرد أو الفيديو أو الصوت) الوسيلة إضافة ادلتقدمة، واإلعدادات

 .إطار

 متعدد التنقل تنظيم( 1: بسهولة ترتيبو ميكن العرض، مستكشف مع
 مذيعُت إضافة( 4 الشرائح، عناوين حترير( 3 ادلخفية، الشرائح إدارة( 2 ادلستويات،
( 7 الشرائح مدة حتديد( 6 التلقائي، أو اليدوي التشغيل أوضاع إعداد( 5 للجلسات،

 إضافة( 9 الشرحية، إىل الفيديو السرد استَتاد( 8 ، الشرحية إىل الصويت السرد استَتاد
 .مسابقة

 (Multilevel navigation) المستويات متعددة المالحة (1

 التنقل لتنظيم ادلتداخلة، الشرائح إىل القائمة ىذه إضافة بسهولة ميكن
 ادلنحدر حتريك ادلمكن من ادلستوى، يف. التقدميية العروض يف ادلستويات متعدد

 .والعكس الفرعي ادلستوى إىل

 

Slide bersarang 
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 Hidden slide/  الشرائح المخفية  (2
 يتم حبيث ادلصغرة، الصورة على ادلزدوج بالنقر الشرائح بعض إخفاء ميكن

 .الشرائح إخفاء

 
 الشريحة عنوان (3

 لتغيَت Power Point شرحية عنوان من االفًتاضي الشرحية عنوان أخذ سيتم
 .جديد عنوان وإدخال العنوان، على ادلزدوج والنقر الشرحية، عنوان

 (Presenters) العروض مقدمو (4
 اسم/  الصورة على مزدوًجا نقرًا انقر ، احملددة الشرحية إىل مذيعُت إلضافة

 على akon مقدم فوق انقر ، ادلقدم لتغيَت. ادلنسدلة القائمة يف أحدمها وحدد ادلقدم
 .العرض مقدم أدوات شريط

 ( Playback mode) التشغيل وضع (5

 حتديدىا ويتم ، التالية الشرحية إىل ادلتابعة عند الشرحية إعدادات يف ُتستخدم
 .النقر ادلستخدم من تتطلب أو ، معينة زمنية مهلة بعد تلقائًيا

 (Slide duration) الشرائح مدة (6

 .الشرائح مدة عرب التالية الشرحية إىل لالنتقال شرحية توقيت ترتيب ميكن
 

hidden 
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  الصوتية الوسيلة (7
 شرائح على الصويت السرد باستَتاد أيًضا يسمح  presentation explorer يف

 :اخلطوات زلددة،
 .import audio narration فوق انقر .أ 
 ،MP3 ىي ادلدعومة الصوتية ادللفات صيغ مع ، الصوتية ادللفات اختيار  .ب 

WMA و WAV .ىذا تنشيط إللغاء. تلقائًيا ادلدرج الصوت تنفيذ سيتم 
 نافذة أسفل يف تلقائي تشغيل االختيار مربع حتديد ألغ   اخليار،

 .ادلستكشف
 .احملددة الشرحية إىل الصويت ادللف إضافة سيتم فتح، فوق انقر  .ج 

 فيديوال وسيلة (8
 :ىي واخلطوات

 السرد فيديو استَتاد رمز على انقر .أ 
 و AVI ىي ادلدعومة الفيديو ملفات تنسيقات مع الفيديو، ملفات حدد .ب 

WMV و MPG و MP4. 
 على احملددة الشرحية إىل الفيديو ملف إضافة سيتم فتح، فوق انقر .ج 

 slide power على اختبار إلدراج وسيلة ىناك التقدميي، العرض استكشاف

point ، زر خالل من أي editing quiz. 
 menyisipkan file flash/  فالش إدراج (9

 .slide power point يف( swf) خارجي فالش فيلم إلدراج تستخدم
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 :فالش فيلم مقطع إلدراج اخلطوة

 flash فوق انقر .أ 
 فرنك. تنسيق. )التقدميي العرض يف إدراجو سيتم الذي الفالش ملف حدد  .ب 

 .واحد فالش ملف إدراج فقط ميكن واحدة شرحية على( سويسري
 .الشرحية يف ادلوجود الفالش فيلم من إطارًا وسًتى فتح زر فوق انقر .ج 

 
 (Kosa kata) مفرداتد. ال
 (Kosa kata) المفردات تعريف. 1

Kosakata ادلفردات تسمىاللغة االصللزية  ويف ادلفردات العربية باللغة سمىي الذي 
vocabulary، جزء ما شخص يعرفها اليت الكلمات كنوز أو الكلمات من رلموعة ىي 

 18 .اللغة تشكل اليت الكلمات من رلموعة ىي ادلفردات فإن ،Horn حبسب .معينة لغة من
 شخص، قبل من ادلستخدمة ادلفردات من رلموعة ىي ادلفردات أن إىل Zulhannan خلص
 أخرى بكلمات يقًتن أن دون للًتمجة ووصف فهم بالفعل لديها مكتوب، أو شفهي سواء

 .أجبدية بطريقة وترتب
19 

                                                             
 

18
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 

2011), h.61  

 
19

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

109. 
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 اليت الكلمات من رلموعة ىي ادلفردات أن االستنتاج ميكن أعاله الوصف من
 اجلمل تكوين يف الكلمات من رلموعة استخدام وسيتم ،ما لشخص معروفة لغة تشكل

 .اجملتمع مع التواصل أو
 

 (Kosa kata) المفردات ميتعل أهداف. 2
 أو النص لفهم استخدامها جيب بل الرأس، خارج فقط ادلفردات حفظ يتم ال
 تعمل اليت اللغات من ثروة ىي ادلفردات(. إنشاء) كتابة األفكار عن التعبَت أو التحدث

 .نشط أو سليب بشكل سواء العربية، باللغة مطلق بشكل
 Syaiful Mustofa ، من اقتبسو الذي Wahab, Abdul Muhbib األىداف أن 

 :يلي كما ىي العربية ادلفردات ميلتعل العامة
 هموف القراءة مواد خالل من سواء ، الطلبة أو للطلبة جديدة مفردات تقدمي .أ 

 .عو مسادل
 النطق ألن وصحيح صحيح بشكل ادلفردات قراءة على الطلبة أو الطلبة تدريب  .ب 

 .جيد بشكل والقراءة الكالم على القدرة إىل يؤدي والصحيح اجليد
 عند أو( بذاتو قائم) ادلعجمية أو الشرح يف سواءً  ادلفردات، معاين فهم  .ج 

 (.ضلوي معنوي معٌت) معينة مجل سياق يف استخدامو
 والكتابة( التحدث) الشفهي التعبَت يف ادلفردات ووظيفة تقدير على قادرة .د 

 .الصحيح للسياق وفقا( اإلنشاء)
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 (Kosa kata) المفردات أنواع. 3
 4 إىل ادلفردات تصنيف Thu’aimah من اقتبس الذي ، Syaiful Mustofa أعطى

 :التايل النحو على والوظائف للمهام وفقا أخرى مرة تقسيمها مت منها كل ،(أربعة)
 اللغوية المهارات سياق في المفردات تقسيم . أ

 والنص( ةاحملادث) شفوية كلغة( understanding vocabulary) لفهم ادلفردات (1
 (.القراءة)

 استخدام الضروري من ،(speaking vocabulary) لمحادثةل ادلفردات (2
 رمسية وزلادثات( عادية) رمسية غَت كانت سواء ادلناسبة، ادلفردات

(formal.) 
 الرمسية غَت الكتابة ىذه وتشمل(. writing vocabulary) للكتابة مفردات (3

 .وغَتىا اليومية األعمال وجداول اليوميات، مثل
 اليت السياق مفردات من ادلفردات من النوع ىذا يتكون. احملتملة ادلفردات (4

 اليت ادلفردات وىي التحليل، ومفردات ادلناقشة، لسياق وفًقا تفسَتىا ميكن
 توسيع أو لتضييقها الكلمة اشتقاق خصائص إىل استناًدا حتليلها ميكن

 .معناىا
 معناها حسب المفردات تقسيمب. 

 ادلفردات ىي ادلفردات ىذه(. content vocabulary) األساسية الكلمات (1
 األمساء ادلثال سبيل على ، صاحلة تصبح الكتابة تشكل اليت األساسية
 .وغَتىا واألفعال
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 ادلفردات وموحدة ملزمة الكلمات ىذه. (function words) الدالة الكلمات (2
 ،حرف جر ادلثال سبيل على ، الكتابة يف اجليد التعرض لتشكيل واجلمل

 .جرا وىلم ،أدوات االستفهام
 أن ميكن ال مفردات ىي ادلفردات ىذه(. cluster words) ادلختلط كلماتال (3

 معاين لتشكيل أخرى كلمات مع درلها يتم ما دائما ولكن لوحدىا، تقف
 الكلمة كانت إذا تروق تعٍت أن ميكن رغب كلمة ادلثال سبيل على سلتلفة،
 رغب تكون أن عن كلمة تبعتها إذا بينما. menyukai تكون أن يف مقًتنةبـ

 .tidak suka أو كراىية إىل تتحول أهنا يعٍت فهذا عن،
 (التخصص) الكلمة لخصائص وفقا المفردات تقسيم ج.

 سواء ، ادلهام إلظهار تستخدم كلمات ىي( service word) ادلهمة الكلمات (1
 .رمسية أو رمسية أو رمسية غَت بصورة احلياة رلال يف

 ىي ادلفردات ىذه(. special konteks words) اخلاصة األساسية الكلمات (2
 ومستخدم زلدد إىل ادلعٌت حتويل ميكنها اليت الكلمات من رلموعة عن عبارة

 الكلمات عادةً  عليها يطلق واليت معينة، مراجعات من سلتلفة رلاالت يف
 .الكلمات أدوات أو احمللية

 استخدامها حسب المفردات د. تقسيم
 يف عادة تستخدم اليت ادلفردات ىي واليت ،(active words) النشطة الكلمات (1

 مساعها يتم حىت أو وكتابات زلادثات، كانت سواء اخلطابات، سلتلف
 .ادلختلفة القراءات خالل من لتمريرىا ومعروفة
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 فقط تصبح اليت ادلفردات ىي واليت ،(passive words) اجملهول الكلمات (2
 من ادلفردات ىذه تُعرف. تستخدمها ما نادرا ولكن الشخص مفردات

 أو الكتب كتابة يف كمراجع عادة ُتستخدم اليت ادلطبوعة الكتب خالل
 .العلمية األعمال

 :ىي( العربية غَت) األجانب للطلبة تدريسها جيب اليت ادلفردات اختيار يف ادلبادئ
 ما غالبا اليت( Kosakata) ادلفردات اختيار يعٍت( Frequency) توتر .أ 

 .تستخدم
 البلدان يف واسع نطاق على تستخدم اليت ادلفردات اختيار( Range) توزع  .ب 

 البلدان بعض يف واسع نطاق على تستخدم فقط ليست واليت العربية،
 .العربية

 وىي ، معينة ومعاين معينة كلمات اختيار تعٍت( Avalability) ادلطاوعة  .ج 
 .معينة رلاالت يف ادلستخدمة الكلمات

 وترك وادلعروفة ادلألوفة الكلمات اختيار يعٍت شلا ،(Familiyarityألفة )  .د 
 .ُتسمع ما نادراً  اليت الكلمات

 سلتلف يف استخدامها ميكن اليت الكلمات اختيار يعٍت ،(Coveregeمشول ) .ه 
 .معينة حقول على تقتصر ال اجملاالت

 الكلمات من بدالً  الطلبة حيتاجها ما غالباً  اليت الكلمات اختيار تعٍت احلمية .و 
 .مطلوبة تكون ما نادراً  أو األحيان بعض يف حتتاج ال اليت
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 العربية الكلمات اختيار وىي العربية، الكلمات اختيار يعٍت ما وىو عروبة، .ز 
 .األخرى اللغات يف للمقارنة قابلة أهنا من الرغم على

 

 (Kosa kata) المفردات ووظيفة معنى. 4
 ميكن. معٌت ذلا يكون عندما وظيفة معجم أو ككلمة للمفردات تكون سوف

 صلياأل ادلعٌت(. konotatif) ضايفاإل وادلعٌت( denotative) صلياأل بادلعٌت الكلمة معٌت دتييز
(denotative) للمصطلح األصلي وادلعٌت ادلعٌت اجملازي، وادلعٌت اجلوىري ادلعٌت من يتكون .

 ibu yang " ىو األساسي ومعنىها العربية، باللغة( األم) al-Umm كلمة ادلثال، سبيل على

melahirkan anak  "، كلمة كانت إذا اجملازي ادلعٌت إىل يُنظر بينما " al-Umm ( "األم )
  تعٍت اليت ،" اذلاتف" كلمة ىو ، ادلثال سبيل على ، األصلي ادلعٌتأم الكتاب يف ُتستخدم

" orang yang berisik  "، مصطلح معٌت بينما " telepon ." 
 خاصة انطباعات أو فروق على حيتوي إضايف معٌت ىو(konotatif) ضايفاإل وادلعٌت

 على تعتمد الكلمات من رلموعة معٌت ىو الضمٍت ادلعٌت. اللغة مستخدم لتجربة كنتيجة
 (.القارئ) وادلستمع( الكاتب) ادلتحدث بسبب حتدث أو تنشأ اليت األفكار أو األفكار

 .احلماية أو احلب ىو ضايفإلا معٌت كلمة االم ادلثال، سبيل على
 :ذلك يف مبا قسمُت، إىل( kosakata) ادلفردات تقسيم ميكن الوظيفة، حيث من

 ، قمر ، بيت كلمة مثل قاموس يف معٌت ذلا مفردات ىي ادلعجمية ادلفردات . أ
 .قلم
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حرف  ادلثال سبيل على معينة، وظيفة حتمل مفردات ىي الوظيفية ادلفردات  . ب
 ذ.مثلها وغَتىم ،ضمَت ،اسم ادلوصول ،اسم االستفهام ،جر

 

 (المفردات) المفردات اختيار مبادئ. 5
 أو الكلمات الختيار ادلرجعية ادلبادئ أصبحت اليت االساس أو ادلبادئ وصف ميكن
 :يلي كما ادلفردات

 ىو ىذا يكون ما وغالبا عالية كلمات استخدام تردد وىو ،(Frequency) توتر .أ 
 .االختيار

 يف واسع نطاق على تستخدم اليت للغة األولوية يعطي الذي ،(Range) توزع  .ب 
 ىذه استخدام يتم حيث معينة بلدان يف أو العربية غَت البلدان ويف العربية البلدان

 .األحيان من كثَت يف الكلمات
 تعلمها يسهل اليت ادلفردات أو الكلمات أولويات حتديد ،(Avalability) ادلطاوعة  .ج 

 .اخلطاب أو ادلختلفة وسيلة التعليم يف واستخدامها
 الكلمات، من عدد على احلصول على الكلمة قدرة وىي ،(Familiyarityألفة ) .د 

 أوسع تغطية على بيت كلمة حتتوي ادلثال، سبيل على. النطاق واسعة تصبح حبيث
 .منزل كلمة من

 لتجنب كبَت معٌت ذلا اليت للكلمات األولوية تعطي اليت ،(Significance) األمهية .ه 
 .استخداًما أقل أو واسع نطاق على عنها التخلي يتم اليت الشائعة الكلمات
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 من التعريب يف ادلتعفنة الكلمات من العربية للكلمات األولوية تعطي اليت العروبة، .و 
 التلفاز ادلذيع، اذلاتف، للكلمات تكون أن جيب ادلثال، سبيل على. األخرى اللغات

 .التلفزيون الراديو، التليفون، الكلمات على األسبقية التسلسل ىذا يف
 

 اندونيسيا في داتالمفر  ميتعل. 6
 من العديد ىناك ألن جيد، بشكل ويسَت اآلن ينفذ العربية باللغة ادلفردات تعلم إن
 يكون حبيث ادلفردات، تعلم يف وسيلة التعليم اختيار يف واإلبداعيُت النشطُت احملاضرين

 أساسي، بشكل. ادلتوقعة األىداف وحيقق شلتًعا أمرًا ادلوفدات من ادلعلومات استخالص
 إتقان على قادر ادلعلم أن ىو أمهية األكثر والشيء للغاية، سهالً  أمرًا ادلفردات تعلم يعد

 التعلم يف خاصة. الصحيحة اإلسًتاتيجية استخدام على وقادر جيد بشكل الصف
 .احملددة للمؤشرات وفقا النجاح لتحقيق الكافية التحتية والبنية وادلرافق ادلرافق من ادلدعوم

 العربية اللغة تعلم برامج يف ادلفردات بتعلم وثيًقا ارتباطًا العامة التعليمات بعض ترتبط
 :وىي العرب، لغَت

 .تدرسل المفردات عدد. أ
 :وىي ، الطلبة قبل من وإتقاهنا تدريسها جيب اليت ادلفردات عدد

 مفردات 1222 إىل 752 من للمبتدئُت (1
  مفردات 1522 إىل 1222 من ادلتوسطة (2
 اجلمل تكوين كيفية يتعلموا أن بشرط مفردات، 2522 إىل 1522 من تقدمادل (3

 .القواميس استخدام يف ماىرين يكونوا وأن
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 المفردات قائمة . ب
 مع ُتستخدم ما غالًبا واليت العربية باللغة ادلفردات من رلموعة الطلبة حيفظ

 سبيل على. تطبيقها يف سلطئُت مدربُت نواجو أحيانًا لكننا ،طلبةلل معروفة بلغة ترمجاهتا
 تلو واحدة يعلمها مث قائمة، شكل يف ادلكتوبة الكلمات مجيع ادلعلم يكتب ادلثال،

 .األخرى
 التدريس يف واضحة كانت إذا جيدة، طريقة ليست ادلستخدمة الطريقة الواقع، يف

 ألن وذلك. التدريس يف ادلعلم صعوبة من وتزيد طلبةلل صعوبات تسبب سوف فإهنا
 يعلموا ال حىت ذلم، ادلعلم يقول أن قبل السبورة على الكلمات يقرأون سوف الطلبة معظم

. األخطاء من الكثَت عادة ىذا سيحدث القراءات، عن صحيح بشكل يفهمون وال
 مث اللوحة، على اآلخر تلو واحًدا ىناك. الكلمات لكتابة ادلعلم تعليم ىي ادلثالية الطريقة
 من االنتهاء يتم حىت التايل إىل تابع مث الفهم، وبعد الكلمة باستخدام ومارسو اشرحو

 .ذلك
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 الثالث الفصل
  تطويرو  البحث ةقيطر 

 
 البحث نوع . أ

 Research and Development) تطويروال البحث ىو إجراؤه سيتم الذي البحث نوع

atau R&D .)وفقا Sugiyono ، "إلنتاج تستخدم حبث طريقة ىو والتطوير البحث 
 1".ادلنتجاتمن  فعالية واختبار معينة، منتجات
 أن ادلتوقع من التعليم، رلال يف. والتطوير البحث يف إنتاجها سيتم اليت دلنتجاتا

 وبالتحديد التعليم، إنتاجية من والتطوير البحث خالل من إنتاجها يتم اليت ادلنتجات تزيد
 ادلناىج مثل التعليمية ادلنتجات. باحتياجاهتم ومتصلون ومؤىلون كثريون ىم الذين اخلرجيني
 والكتب ،ووسيلة التعليم التدريس، وطرق التعليمية، االحتياجات لبعض احملددة الدراسية
 الباحثة تعتزم. وغريىا التقييم وأنظمة التعليم، ىيئة يف والكفاءات والوحدات، ادلدرسية،

 العربية ادلفردات مواد على powerpoint Ispring Presenter بـ اخلاصة وسيلة التعليم تطوير
 2 .بتداييةاال درسةادل يف

 

 البحث ومكان وقت . ب
المبونج  تربية االطفال اإلسالميةبتدايية اال درسةادل يف البحث ىذا إجراء مت

 مادة على وتقتصر powerpoint Ispring Presenter وسيلة التعليم تطوير مت واليت ،الشرقية

                                                             
1
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), h. 407.  
2
Ibid, h. 412. 



38 
 

طلبة الصف اخلامس بادلدرسة  ىذا البحث يف التجربة موضوعات كانت. العربية ادلفردات
 لعام األول الدراسي الفصل يف ىذا البحث أجروا حيث ،االبتدايية االسالمية

2118/2119. 
 

 والتطوير البحث إجراءاتج. 
 ذات بيانات على للحصول علمية طريقة ىي Sugiyono وفقا البحث طريقة

 .زلددة واستخدامات أغراض
 يف البحث طريقة الباحثة تاستخدم ،ىذا البحث يف 3

 :Sugiyono  كتاب يف Gall و Borg تطوير
 بحثال طريقة ىو ،(Research and Development atau R&D) والتطوير البحث

 تتألف. والتعلم التعليم يف ادلستخدمة ادلنتجات صحة من التحقق أو لتطوير يستخدم
 ادلنتج مبكونات ادلتعلقة السابقة البحث لنتايج مراجعة: من ىذا البحث يف اخلطوات
 بناءً  ادلنتج وتصحيح ومراجعة ادلصمم ادلنتج واختبار منتج إىل وتطويرىا تطويرىا ادلطلوب

 .موضوعية ذلا نفذت اليت التطوير أنشطة نتايج أن التجربة نتايج على
4 

( 2 وادلشاكل، احملتملة( 1: والتطوير البحث خطوات وتشمل ،Sugiyono ل وفقا
 اختبار( 6 التصميم، حتسني( 5 ادلصادقة، تصميم( 4 ادلنتج، تصميم( 3 البيانات، مجع

( 11 النهايي، ادلنتج صقل( 9 ادليداين، التنفيذ اختبار( 8 ادلنتج، مراجعة( 7 ادلنتجات،
 . والتنفيذ األبعاد

 

                                                             
3
Ibid, h. 3 

4
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.3 
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 3.1 الشكل يف البحث إجراءات رؤية ميكن عام، بشكل
 
 
 
 
 
 

          
 5 (R & D) والتطوير البحث طريقة استخدام إجراءات 3.1 الشكل

 

 منوذج بتكييف قام الذي Sugiyono طورىا اليت والتطوير البحث مرحلة إىل واستناداً 
 يف ألنو السابعة، للمرحلة فقط والقيود بالتبسيط الباحثة تقام ،Gall و Borg يف التنمية
 لصياغة وفًقا ميالتعل عملية يف استخدامو ادلمكن من كان منتج إنشاء مت السابعة ادلرحلة
 .ىذا. البحث مشكلة

 Power Point لربنامج وسيلة التعليم التطوير يف البحث ذلذا النهايي الناتج يتمثل

Add-Ins Ispring تتفق تطوير خطوات على النموذج ىذا حيتوي. العربية ادلفردات مادة يف 
 إجراء طريق عن معيًنا منتًجا يطور أو ينتج الذي البحث وىي ، الًتبوي التطوير أحباث مع

 الختبار اجملال يف ادلنتجات وجتارب واللغويني وسيلة التعليم وخرباء ادلواد خلرباء جتارب عدة

                                                             
 

5
Ibid, h. 409 

 ادلنتج مراجعة

 

ادلنتج مراجعة ادليداين اختبار التنفيذ  

وادلشاكل احملتملة البيانات مجع  ادلنتج تصميم   

 

ادلصادقة تصميم  

ادلنتج مراجعة  

ادليداين التنفيذ اختبار  
 
 
 

والتنفيذ األبعاد  
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 هنايية منتجات إلنتاج تطوير خطوات سبع البحث ىذا يتطلب. وفايدتو ادلنتج فاعلية مدى
 .التعليمية ادلؤسسات يف للتطبيق جاىزة
 والمشاكل المحتملة. 1

 المبونج يف واحدة مدرسة يف حتديدىا مت اليت وادلشاكل باحملتملة البحث بدأ
 األويل النشاط. ادلدرسة االبتدايية االسالمية تربية االطفال المبونج الشرقية وىي ،الشرقية

 االحتياجات حتليل. االحتياجات حتليل ىو التعليمية ادلواد أو وسيلة التعليم تطوير قبل
 يف 2118 مارس 16 يف أجريت اليت ميالتعل أنشطة يف أولية مالحظات شكل يف

 مع ادلالحظات إجراء مت. الشرقية المبونج ،االسالمية تربية االطفالادلدرسة االبتدايية 
 .العربية الدراسية ادلواد يف الطلبة الصف اخلامسو  ادلعلم مع ادلقابالت

 التفاعلية وسيلة التعليم بعد تطبق مل والتطوير البحث ىذا يف اإلمكانات إن
وسيلة  نقص يف التنموي البحث ىذا يف ادلشكلة تكمن. التعلم عملية لدعم كدعم
 وسيلة التعليم تطوير الضروري من لذا م،يالتعل عملية يف ادلعلم قبل من ادلستخدمة التعليم
 اخلامس الصف ةبلطل العربية ادلفردات مادة يف Power Point Add-Ins Ispring لربنامج

 .ادلدرسة االبتدايية االسالمية تربية االطفال يف
 

 البيانات جمع. 2
 جيب واالرتفاعات، الوقايع خالل من وادلشاكل ادلشاكل إظهار ميكن أن بعد

 من اليت ادلنتجات بعض لتخطيط كمواد استخدامها ميكن اليت ادلعلومات من ادلزيد مجع
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 تعتمد. بنا خاصة حبث طريقة إىل حنتاج ىنا حنن. ادلشكلة على تتغلب أن ادلتوقع
 6 .حتقيقها ادلراد األىداف ودقة مشكلة على للبحث استخدامها سيتم اليت الطريقة

 على حيتوي منها واحد ىو التطوير أحباث يف استخدامها سيتم اليت البيانات مجع
 قبل من فحصها سيتم اليت ادلشاكل حول أسئلة شكل يف ادلستخدم واالستبيان استبيان،
 كمعلومات استخدامها للباحثة ميكن وادلعلم الطلبة من واإلجابات أنفسهم، الباحثة
 احلصول مت اليت االستبيانات ميكن. االستبيان على اإلجابة من ادلطلوب ادلنتج جلعل
 التحقيق جيري دلا وفقا معينة منتجات إنشاء يف مرجعا تكون أن الباحثة قبل من عليها

 .تطويره ريدت ةالباحث أن أو فيو
 

 المنتج تصميم. 3
وسيلة  دلقدم األويل ادلنتج بإنتاج ذلك بعد الكاتب يقوم ، ادلعلومات مجع بعد

 حبيث الشيقة، العربية ادلفردات مادة على Power Point Ispring presenter يف التعليم
 ادلعرفية وسيلة التعليم تصميم إن. التعلم جودة حتسني يف الطلبةو  للمعلمني مفيًدا يكون

Power Point Ispring presenter صور شكل على يكون أن ميكن العربية اللغة مادة يف 
 .والتقييم التطوير يف وتوجيهها فهمها يسهل وسلططات
 

 التحقق تصميم. 4
 ادلنتج، تصميم كان إذا ما لتقييم نشاط عملية ىو التصميم صحة من التحقق

 وقال. ال أم القدمي من فاعلية أكثر اجلديدة التدريس طريقة ستكون احلالة ىذه يف

                                                             
6
Ibid, h. 411 
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 فإنو العقالين، التفكري إىل يستند تقييما يزال ال ىنا الصحة من التحقق ألن عقالين،
 7 .اجملال ىذا يف حقيقة ليس

 ادلناىج مع ادلواد مالءمة شكل يف ادلواد عرض جوانب ادلواد خرباء يستعرض
 بفحص اإلعالم خرباء يقوم. ادلنتج زلتوى ودقة والتغطية، ،واحلقيقة ،(احملتوى معايري)

 اللغويون يقوم ذلك، على عالوة. ادلكونة للمكونات األلوان وخيارات التصميم جوانب
 واستخدام اذلدف، خلصايص وفًقا الكلمات اختيار قواعد جوانب بتقييم اللغات وخرباء
 .ككل اللغة وجوانب الصحيحة، اجلمل

 

 التصميم تحسين. 5
 اإلعالم وخرباء ادلواد، خرباء قبل من ادلنتج تصميم صحة من التحقق يتم أن بعد
 عيوب تصحيح يتم مث. وسيلة التعليم يف القصور أوجو أو عيوب  معرفة ميكننا واللغويني،

 .جاذبية أكثر منتجات إلنتاج ىذه
 

 المنتج اختبار. 6
 احلصول إىل التجربة ىذه هتدف. ميالتعل أنشطة يف النهايي ادلنتج اختبار يتم مث

 ادلفردات مواد عرض يف تطويرىا مت اليت التعليمية ادلواد كانت إذا ما حول معلومات على
 التعليمية بادلواد مقارنة العربية للموضوعات الطلبة استجابات ومعرفة وفايدة فعالية أكثر

 .ادليداين والتقييم جتريبية صغرية رلموعة تقييم. السابقني ادلعلمني قبل من ادلستخدمة
 

                                                             
 

7
Ibid, h. 414 
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 صغيرةال مجموعاتال تجربة. أ
ادلدرسة االبتدايية  يف طلبة 11 على الصغرية اجملموعات جتربة إجراء سيتم

 مشارك كل إعطاء مت التجربة، ىذه يف ،المبونج الشرقية االسالمية تربية االطفال
 إجراءات. ادلعايري حول سؤااًل  12 من تتكون جوانب ثالثة من يتكون استبيانًا
 :يلي كما ىي التنفيذ

 تعرف أن وتريد ادلصممة اجلديدة وسيلة التعليم حول ةبللطل اشرح (1
 إجراؤىا يتم اليت وسيلة التعليم مع الطلبة يتفاعل كيف

 حول آرايهم عن للتعبري واحلرية باالسًتخاء يشعرون الطلبة جعل زلاولة (2
 .التعليمية وسيلة التعليم

 وسيلة التعليم مكونات على حتتوي صغرية رلموعة اختبار أداة توفري (3
 .ادلقدمة التعلم

  والصغرية، اجملموعة اختبار نتايج على بناءً  للتحسينات توصيات صياغة (4
 .للمشرف تصحيحها مت اليت التحسينات توصيات نتايج مع التشاور (5
 ادلشرف، إىل تصحيحها مت اليت التحسينات توصيات نتايج مع التشاور بعد

 التجربة ىي احملاكمة ىذه. ادليدانية التجربة وىو إضافًيا، اختبارًا ةالباحث جريست
 .النهايي ادلنتج على احلصول قبل األخرية،

 
 الميدانية تجربة. ب
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ادلدرسة االبتدايية االسالمية تربية  يف طالًبا 35 على ميدانية جتربة إجراء سيتم
يب كل إعطاء مت التجربة، ىذه يف ،المبونج الشرقية االطفال  مكونًا االستبيان يف رلج

 :يلي كما ىي التنفيذ إجراءات. سؤااًل  12 من تتكون جوانب ثالثة من
 كيف تعرف أن وتريد ادلصممة اجلديدة وسيلة التعليم حول للطلبة اشرح (1

 .إجراؤىا يتم اليت وسيلة التعليم مع الطلبة يتفاعل
 حول آرايهم عن للتعبري واحلرية باالسًتخاء يشعرون الطلبة جعل زلاولة (2

 .التعليمية وسيلة التعليم
 وسيلة التعليم مكونات على حتتوي اليت ادليداين االختبار أدوات توفري (3

 .التعليمية
 و ادليدانية، االختبارات نتايج أساس على للتحسينات توصيات صياغة (4
 .للمشرف تصحيحها مت اليت التحسينات توصيات نتايج مع التشاور (5

 

 المنتج مراجعة. 7
 ادلنتج ىذا أن إىل تشري الطلبةو  ادلعلم استجابات كانت إذا ادلنتج، اختبار نتايج

 Powerيظهر ، الطلبة يف التعلم أدوات وفايدة فاعلية حيث من فعنديذ لالىتمام، مثري

Point Ispring presenter ميكن قبل، ذي من التعلم لعملية ومفيدة فاعلية أكثر ميللتعل 
 كان إذا ذلك، ومع. النهايي ادلنتج إلنتاج تطويرىا مت قد التعليمية ادلادة ىذه أن القول
 ادلواد وحتسني لتحسني كمواد التجربة ىذه نتايج استخدام فسيتم مثايل، غري ادلنتج
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 يف لالستخدام اجلاىز النهايي ادلنتج إنتاج من تتمكن حىت إنتاجها، مت اليت التعليمية
 .ادلدرسة

 البيانات أنواعد. 
 :والنوعية الكمية البيانات من التنموي البحث ىذا يف ادلستخدمة البيانات تتكون

 الكمية البيانات. 1
 تكون 8 .البحث أو للمراقبة نتيجة أرقام شكل يف البيانات ىي الكمية البيانات

 جودة استبيان يف التقييم دلعايري نقطة لكل تقييم درجات شكل يف الكمية البيانات
 ادلملوءة العربية اللغة مفردات مادة على Power Point Add-Ins Ispring ميالتعل يلةوس
ادلدرسة االبتدايية  يف الطلبةو  وادلعلمني واللغويني ادلواد وخرباء اإلعالم خرباء قبل من

 معيار نقطة كل تقييم تغيري يتم. كمستخدمني المبونج الشرقية االسالمية تربية االطفال
 أقل،=  2 كافية،=  3 جيد،=  4 جدا، جيد=  5 وىو ، Likert مقياس مع درجة إىل
 .جدا أقل=  1

 

 النوعية البيانات. 2
 كانت سواء ، ما شيء جودة أو جودة توضح اليت البيانات ىي النوعية البيانات

 يف أو عبارات شكل يف عنها التعبري يتم أخرى وقايع/  أحداث أو عمليات أو ظروف
 Power Point Add-Ins دةلجوا فئة قيمة شكل في نوعية تبيانا 9 .كلمات شكل

Ispring تم لتيا تالستبياناا سساأ على لعربيةا باللغة تلمقترحاا تمقوما على 
                                                             
 

8
Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian (Yogyakarta: Puataka 

Pelajar, 2012), h.21  

 
9
Ibid, h.18 
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 SM جودة فئات. ةبطو ت،لغويا م،إلعالا سايلو اءخبر ،مايين اءخبر سطةابو شغلها
 (.جدا أقل) SK ،( أقل) K ،( كافية) C ،( جذابة) M ،( جدا جذابة)

 

 البيانات جمع أداةه. 
 وادلقابالت ادلالحظة استخدام ىي ىذا البحث يف Instrument أو األداة
 .والتوثيق kuesioner / واالستبيانات

 مقابلةال. 1
 رلري) احملاورين بني شفويا حوار أو وجواب سؤال عملية عن عبارة ىي ادلقابلة

 ادلعلومات على احلصول أجل من مقابلتهم متت الذين األشخاص أو اجمليبني مع( ادلقابلة
 .الباحثون حيتاجها اليت

 اللغة مادة علمم مع مقابالت الباحثة جرت ،ىذا البحث يف 11
 وادلشاكل اإلمكانات عن أعمق معلومات تستكشف بيانات على للحصول العربية

 .ادلدرسة يف ادلوجودة
 المالحظة. 2

 األدوات مجيع باستخدام كاين على الًتكيز على ينطوي نشاط ىي ادلالحظة
 وتتم ،ادلالحظة أدوات تستخدم وال منتظمة غري بطريقة الرصد عمليات تتم. احلسية

 من الدراسي الفصل يف والتعلم التعليم أنشطة يف مباشرة النظر خالل من ادلراقبة عمليات
 .ميالتعل أنشطة دعم يف ادلعلم يستخدمها اليت التعلم وسايط حتليل أجل

 

                                                             
 

10
Ibid, h.43 
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 kuesioner / االستبيانات. 3
 رلموعة طريق عن تتم اليت البيانات مجع ةقيطر  ىي kuesioner / واالستبيانات

 منحو سيتم الذي اخلرباء فريق وكذلك وادلعلمني، الطلبة أي ادلستجيبني، إىل األسئلة من
 مؤشرات لقياس االستبيان طريقة استخدام يتم 11 .ادلستخدم لطلب وفًقا استجابة
. للربنامج الربنامج وجودة الربنامج ومظهر التعليمية، ادلواد برنامج مبحتوى ادلتعلقة الربنامج
 ىي باجمليبني وقايمة االستجابة، من التحقق من التحقق استمارة االستبيانات تستخدم

 .ادلناسب العمود يف( ) عالمة لوضع فقط
 

 التوثيق. 4
 الطلبة وكتابات صور شكل يف الوثايق ىذه. ادلاضية لألحداث سجل ىو التوثيق

 ميالتعل عملية خالل المبونج الشرقية تربية االطفالادلدرسة االبتدايية االسالمية  يف
 وقت ويف اإلضافية الوظايف Power Point Add-Ins Ispring وسيلة التعليم باستخدام

 .وسيلة التعليم تقييم استبيان ملء
 

 البيانات تحليل تقنياتو. 
 مت. والكمي النوعي التحليل تقنيات استخدام ىو ىذا البحث يف البيانات حتليل

 التحقق، مرحلة يف ادلدخالت مدققي من ىذا البحث يف النوعية البيانات على احلصول
 قدمت ذلك، من الرغم وعلى واللغويني، وسيلة التعليم وخرباء ادلواد، خرباء من وادلدخالت

 مت. Power Point Add-Ins Ispringوسيلة التعليم  شكل يف ادلنتج تطوير نتايج البيانات
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 باستخدام التجارب وقت يف التقييم أدوات خالل من عليها احلصول مت اليت البيانات حتليل
 حتليل نتايج استخدام يتم. التالية البيانات الطريقة ىذه تفهم أن ادلتوقع من. اإلحصاييات

 .ادلطورة ادلنتجات دلراجعة كأساس البيانات
sangat tidak menarik (STM ) ادلواقف مستويات بني فاصلة مسافات إلجياد صيغة

 12 (.SM) جدا مثرية تلك إىل
 

Jarak interval (i) = skor tertinggi – skor terendah 

                          Jumlah kelas interval 

 ادلستجيبني دلواقف تصنيف جدول ترتيب ميكن أعاله، الفاصلة ادلسافة على بناءً 
 13 :التايل النحو على والبحث التطوير لنتايج

 3.1 الجدول
 جاباتاختيار اإل ضد التقييم درجات

 اختيار االجابى قيمة
5 SB (Sangat Baik) 

4 B (Baik) 

3 C (Cukup) 

2 K (Kurang) 

1 SK (Sangat Kurang) 

 

                                                             
 

12
Ibid, h.110 

 
13
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 درجة تستخدم أن ميكن حبيث لإلجابة خيارات 5 على ادلستخدمة األداة حتتوي
 :التالية الصيغة اإلمجالية التقييم

  
 

 
        

P  =ادلئوية النسبة رقم 
f  =عليها احلصول مت اليت اخلام درجة 

N  =درجة أقصى 
 
 العينة يف ادلوضوعات من عدد من دلعدالت التقييم درجة نتايج عن البحث يتم مث
 بناءً  ادلنتجة ادلنتجات فايدة ومستوى جودة على للعثور تقييم بيانات إىل وحتويلها التجريبية

 اجلدول يف ىذه التقييم متطلبات إىل الدرجات حتويل رؤية وميكن. ادلستخدمني آراء على
3.2 . 

 3.2 الجدول
  Arikunto 14 ل وفقا مقياس معايير جدول

 الفئات متوسطة القيمة
 جيد جدا 100% – 81
 جيد 80% – 61
 كايف 60% – 41
 أقل 40% – 21
 أقل جدا 20% – 0

                                                             
 

14
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.44 
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 يف التقييم درجة حتقق عندما ادلنتج تطوير سينتهي أعاله، اجلدول بيانات إىل استناًدا
 يف التقنية واجلودة ،وسيلة التعليم وجدوى ادلواد، مالءمة جدوى ىذه التعليمية وسيلة التعليم

 اخلامس للصف Power Point Ispring Presenter وسيلة التعليم شكل يف التدريس مواد
 .لالىتمام مثرية أو لالىتمام جدا مثرية الفئة يف العربية ادلفردات حول
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 الرابع الباب
 مناقشةو  البحث نتائج

 
 Power Point Ispring Presenter المنتج تطوير ثبح نتائج . أ

ىذا  يفاليت تطورت  Power Point Ispring Presenter وسيلة التعليم تستخدم
 بسبع تعديلو مت والذي Sugiyono اقًتحو الذي والتطوير البحث منوذجتستخدم  البحث
 حتسني ادلصادقة، تصميم ادلنتج، تصميم  البيانات، مجع وادلشاكل، احملتملة: وىي مراحل،

 ادلنتج. مراجعة  ادلنتجات، اختبار التصميم،
 Power Point Ispring  اخلاصة وسيلة التعليمل والتطوير البحث خطوات شرح يتم

Presenter التايل النحو على: 
 والمشاكل المحتملة .1

 وادلالحظات ادلقابالت نتائج من ىذا البحث يف ادلشاكل حتديد على احلصول مت
 إىل واستناداً . المبونج شرق ،ادلدرسة االبتدائية االسالمية تربية االطفال يف أجريت اليت

ادلدرسة االبتدائية االسالمية  يف العربية اللغة معلم مع باحثة اهتأجرا اليت ادلقابالت نتائج
 ادلستخدمة الوسيلة أن مفادىا معلومات على احلصول مت ،المبونج الشرقية تربية االطفال

 وكان ،Power Point وسيلة وباستخدام ادلقوى والورق ادلطبوعة الكتب كانت ادلدرسة يف
 لالىتمام إثارة أقل استخدمت التصميمات ولكن  Power Point وسيلةيستخدم  ادلعلم
 اليت ادلتحركة الرسوم أو الصوت جانب ىناك وليس والصور، النصوص على حيتوي فقط

 ال الطلبة جيعل فإنو ،وسيلة التعليم زلتوى حتسني ديكن ال يزال ال ادلعلم م،يالتعل تدعم
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. االجتاه من ادلزيد يتطلب حبيث ادلواد فهم يف صعوبة جيدون األحيان من كثري يف يزال
 سيتم اليت اللغة استخدام يف وضوًحا أقل ادلعلم وتواصلية، تفاعلية أقل ادلستخدمة اللغة

 حبيث ومفصلة، منهجية بطريقة ادلوضحة ادلواد ترتيب يتم ال ادلواد، حيث ومن. تدريسها
 طلبةال يكون حبيث عملية التعليم من أقل التعليمية الوسيلة تعترب. ادلادة الطلبة يفهم ال

 .مالتعل   يف نشاطًا وأقل اىتماًما أقل
 

 البيانات جمع .2
 يف ادلعلومات مجع ىي التالية اخلطوة فإن وادلشاكل، احملتملة العملية اكتمال بعد

 يف ادلواد تقييم يتم. Power Point Ispring Presenter وسيلة إعداد تدعم موارد شكل
 يف بادلفردات ادلتعلقة الصور وكذلك وادلراجع ادلصادر مجع خالل من وسيلة التعليم

 مساندة نظريات شكل يف ادلعلومات ةالباحث معجت ادلرحلة، ىذه يف. ادلطبوع الكتاب
 وادلنهج اجملالت، ىي الباحثة قبل من ادلستخدمة ادلصادر. صنعها سيتم اليت للمادة
 يشيع اليت ادلطبوعة الكتب شكل يف وسيلة التعليم ، ادلدرسة االبتدائية االسالمي العريب

 .تربية االطفال ادلدرسة االبتدائية االسالمية يف استخدامها
 جيب. فيها النظر إىل حتتاج اليت ادلبادئ من عدد ىناك ،وسيلة التعليم تطوير يف

 إعداد عملية تشمل. واالحتياجات التحليل نتائج أساس على وسيلة التعليم تطوير
 ادلراد للكفاءات وفقا ميالتعل تصميم حتديد أوال،. رئيسية نقاط ثالث وسيلة التعليم

 أنشطة وأشكال وادلواد ميالتعل أىداف يتضمن الذي الوسيلة زلتوى مكون ثانياً،. تعلمها
. وعمرىم معرفتهم دلستوى وفًقا بسهولة الطلبة يفهمها اليت اللغة جوانب ثالثًا،. ميالتعل
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. مطبوعة كتب شكل يف وسيلة التعليم ىي اآلن حىت استخدامها مت اليت وسيلة التعليم
 ادلدرسة االبتدائية االسالمية تربية االطفال تصميم يف ادلالحظات نتائج إىل استناداً 

 :يلي كما ىي ادلطبوعة الطباعة يف ادلستخدمة واللغة ادلادة فإن ، المبونج الشرقية

 
 

(الغالفمنظر أمامي ) 4.1الصورة   

 

تصميم مادة التعليم 4.2الصورة   

 
 

 

مادة المفردات  4.3الصورة   

 

 

مادة التراكب 4.4الصورة   
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 المنتج تصميم .3
 Power Point Ispring Presenter وسيلة التعليم تطوير نتائج تصميم مت
 تصميم تقييم على تطويره سيتم الذي ادلنتج تصميم يعتمد. Ispring Suit 8 باستخدام

 :التايل النحو على. القصور أوجو تصحيح يتم حبيث استخدامو مت الذي ادلنتج
 تم الذي األمامي الغالف تصميم رقم

 الوقت ىذا كل استخدامو
 المراد للمنتج األمامي الغالف تصميم

 تطويره
 البيان

1  

 
 

 الغالف االمامي

2

 
 

 المتحركة الرسوم مع الغالف تصميم
 .الجذابة واأللوان

3

 

 1 رقم الصورة. أ
 تصميم ىي

 األمامي الغالف
 استخدامو مت الذي
 وأقل ، اآلن حىت

 توجد وال ، جاذبية
 مثرية متحركة صور

 .لالىتمام
 

 رقم الشكل. ب
 الغالف تصميم 2

 جتهيزه مت األمامي
 جذابة بألوان
. متحركة وصور

 زر على انقر
 األخضر التنقل

 الصورة سيجلب
 كقائمة. 3 إىل

 .رئيسية
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 تم التي وسيلة التعليم على واللغة المادة

 الوقتكل ىذا  استخدامها
االتي تم  وسيلة التعليم في واللغة المواد

 تطويره
 انبي

1  

 
 مادة التعليم

2 

 
 الصور مع الرئيسية القائمة تجهيز تم

 .لالىتمام مثيرة والصوت المتحركة

 ىي 1 الصورة . أ
 التعليمية ادلادة
 مت اليت

 استخدامها
 .اآلن حىت

 
 ىو 2 الصورة. ب

 من العديد عرض
 حالة يف القوائم

 عليها، النقر
 الصفحة فستدخل

 التالية
  

 
3 
 

 
 عرض المادة

 ىو 3 الصورة. ج
 حتتوي دلواد عرض
 ،ادلفردات على

 و ،الًتكيب
 نقرت إذا ،القراءة

 إدخال سيتم فإنو
 .احملددة ادلواد

 1 رقم الصورةد.  5 4 
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 شرح مادة المفردات

 
 

 
باأللوان والصوت  المفردات لمواد عرض

 جذاب

 ادلفردات مادة ىي
 استخدامها مت اليت
 .اآلن حىت

 
 5 رقم الصورة. ه

 مادة عرض ىو
 مت اليت ادلفردات
 وستظهر تطويرىا،

 النقر عند الصورة
 أحد على

 .ادلفردات

 6 

 
 مادة التركيب

7 

 
 مادة اسم االشارة

 6الصورة رقم  و. 
 ادلادة ىي

 يف ادلستخدمة
 مت واليت الًتكيب

كل  استخدامها
 ىذا الوقت

 
 7 رقم الصورة. ز

 مت مادة عن عبارة
 مبثال تطويرىا
 .أوضح

  
 

8 
 

 8 رقم الشكل. ط
 تقييم عن عبارة

 التعلم لنتائج
 ورلهزة ادلتقدمة

شي  وصوت بصور
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 عرض تقييم التعليم

 .جذب

 
 التحقق تصميم .4

 من وسيلة التعليم خربين خرباء 6 بواسطة التصميم من التحقق اختبار مت
 :يلي كما ىي اخلرباء صحة من التحقق نتائج. من اللغة وخبريين  ادةادل يف وخبريين

 الوسيلة خبير من التحقق نتائج ( أ
 حمقتر ميستخد power Point Ispring presenterوسيلة التعليم  من لتحققا

 ءمل لخال من ن،ستبياا شكل في اهتوفير تم لتيا لتعلما لوسائل وىلجدا رختباا
 من التحقق ورقة ملء مت وقد. تقييم نقطة 14 من نتتكو لتيا لتقييما نباجو

 Bayu Cahyoatmoko السيد مها ،من وسيلة التعليم خبريين قبل من الصحة

Putroaji, S.TM.M، والسيد Maryanto، واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا مدرس 
 نتائج  4.1 التايل اجلدول يعرض. تربية االطفال ادلدرسة االبتدائية االسالمية يف

 :الوسيلة خرباء قبل من ملؤىا مت اليت األوىل ادلرحلة اختبار
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 الوسيلة خبراء قبل من األولى المرحلة من التحقق نتائج 4.1 جدولال

نسبة كل  V1 V2 Vtotal رقم البنود مكونات رقم
 رقم البنود

نسبة كل 
 مكونات

1 

العرض جانب  

1 4 4 8 80% 

78% 
2 5 4 9 90% 
3 4 4 8 80% 
4 4 4 8 70% 
5 3 4 7 70% 

2 
 جودة احملتوى

6 5 3 8 80% 
77% 7 3 3 7 70% 

8 5 3 8 80% 
3 

 الربرلة

9 4 3 7 70% 

73% 

10 4 4 8 80% 
11 4 3 7 70% 
12 3 4 7 70% 
13 4 4 8 80% 
14 3 4 8 70% 

 %76 النسبة االجمالي
 الئق معايير التفسير

 

 ادلرحلة من التحقق نتائج أن مالحظة ديكن أعاله، 4.1 اجلدول إىل استناًدا
 ،:78 من العرض جانب على مئوية نسبة على حتصل الوسيلة خرباء قبل من األوىل
 ديكن". الئق" تفسري معايري مع: 73 بنسبة الربرلة وعلى ،: 77 توىاحمل جودة على
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 4.2 اجلدول حساب يف( ادلراجعة بعد) 2 ادلرحلة يف الصحة من التحقق نتائج مشاىدة
 :التالية العبارة يف

 الوسيلة خبراء قبل من الثانية المرحلة من التحقق نتائج 4.2 جدولال
نسبة كل  V1 V2 Vtotal رقم البنود مكونات رقم

 رقم البنود
نسبة كل 
 مكونات

1 

العرض جانب  

1 4 4 8 80% 

88% 

2 4 5 9 90% 
3 5 4 9 90% 
4 5 5 10 100% 
5 4 4 8 80% 

2 
 جودة احملتوى

6 5 4 9 90% 
83% 7 5 3 8 80% 

8 4 4 8 80% 
3 

 الربرلة

9 4 5 9 90% 

82% 

10 4 4 8 80% 
11 4 3 7 70% 
12 5 4 9 90% 
13 4 4 8 80% 
14 4 4 8 80% 

 %84 النسبة االجمالي
 جدا الئق معايير التفسير

 

 ادلرحلة من التحقق نتائج أن مالحظة ديكن أعاله، 4.2 اجلدول على وبناءً 
 بنسبة العرض جانب على مئوية نسبة على حصلت قد الوسيلة خرباء قبل من الثانية

 التفسري معايري مع: 82 بنسبة الربرلة وعلى ،: 83 بنسبة احملتوى جودة وعلى ،:88
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 حتسينات أي إجراء يتم ومل العرض نتائج يف الًتقية حدثت ادلراجعة، بعد". الئق جدا"
 .أخرى

 خرباء قبل من التقييم نتائج عرض يتم ، جداول شكل يف كوهنا إىل باإلضافة
 االوىل ادلرحلة بني التقييم نتائج يف الفرق دلعرفة بياين رسوم شكل يف أيًضا وسيلةال

 :2 وادلرحلة 1 ادلرحلة لنتائج بياين رسم يلي وفيما. الثانية وادلرحلة

 
 الوسيلة خبري من التحقق لنتائج بياينال رسمال: 4.5 الصورة

 األويل التحقق بني الفرق مالحظة ديكن أعاله، البياين الرسم إىل استناًدا
. ادلفردات مادة على  Power Point Ispring Presenterلوسيلة التعليم  والثاين

 يف ادوز :  78 من نسبة على ،1 ادلرحلة يف ،العرض انبج مكونات حصلت
 نسبة على 1 ادلرحلة يف ادلكونات توىاحملجودة  تحصل:.  83 بنسبة 2 ادلرحلة

 نسبة األوىل ادلرحلة يف الربرلة نسبة تبلغ:. 88 بنسبة الثانية ادلرحلة يف وزاد: 77
 يف اإلمجالية ادلئوية النسبة أن يبدو:. 82 بنسبة الثانية ادلرحلة يف زاد وقد: 73

78 77 73 
83 

88 
82 
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 تؤثر وبالتايل،:. 84 الثانية ادلرحلة يف تكون بينما: 76 ىي األوىل ادلرحلة
 .ادلنتج تطوير علىالوسيلة  خرباء من ادلقدمة واالقًتاحات ادلدخالت

 

 المواد خبير من التحقق نتائج  ( ب
 شرح يف الصلة ذات البيانات خالل منادلواد  خبري صحة من التحقق يتم

 ادلواد على Power Point Ispring Presenter وسيلة التعليم يف الواردة والعالقة ادلادة
 كل يف الصحة من التحقق ورقة ملء طريق عن الصحة من التحقق يتم. العربية
 من التحقق ورقة ملء مت. تقييم نقطة 15 من تتكون اليت التقييم عناصر من مكون

 Nidayatur والسيدة Ahmad Iqbal, M.A السيد ومها ادلواد خرباء من اثنني قبل

Rohmah, M.Pd .بواسطة ملؤىا مت اليت األوىل ادلرحلة من التحقق نتائج رؤية ديكن 
 :التايل النحو على  4.3 اجلدول يف ادلواد خرباء
 المواد خبير قبل من لىوألا لمرحلةا من لتحققا نتائج  4.3 وللجدا

نسبة كل رقم  V1 V2 Vtotal رقم البنود مكونات رقم
 البنود

نسبة كل 
 مكونات

1 

 تناسب ادلادة

1 4 3 7 70% 

75% 

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

 صواب احملتوى

10 3 4 7 70% 

90% 

11 4 4 8 80% 
12 4 4 8 80% 
13 3 4 7 70% 
14 4 3 7 70% 

3 

 عرض البصري

15 4 4 8 80% 

76% 

16 3 4 7 70% 
17 4 4 8 80% 
18 4 4 8 80% 
19 4 3 7 70% 

 %75 النسبة االجمالي

 الئق معايير التفسير
 

 ادلرحلة من التحقق نتائج أن مالحظة ديكن أعاله، 4.3 اجلدول على بناء
تناسب  عنصر يف: التالية ادلئوية النسبة على حصلت ادلواد خرباء قبل من األوىل
 ،: 99 نسبة على حصل صواب احملتوى مكون ،:75 نسبة على حصل ادلادة

 مت اليت اإلمجالية ادلئوية النسبة يف حبيث ،: 76 بنسبة البصري عرض مكون وحصل
 التحقق مرحلة مشاىدة ديكن". الئق" تفسري معايري مع:  75 بنسبة عليها احلصول

 :التايل البيان يف 4.4 اجلدول حساب يف( ادلراجعة بعد) 2 الصالحية من
 المواد خبير قبل من لثانيةا لمرحلةا من لتحققا نتائج  4.4 وللجدا

نسبة كل رقم  V1 V2 Vtotal رقم البنود مكونات رقم
 البنود

نسبة كل 
 مكونات

 %90 9 4 5 1 تناسب ادلادة 1
58% 

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

2 

 صواب احملتوى

10 5 4 9 90% 

29% 

11 5 4 9 90% 
12 5 4 9 90% 
13 5 4 9 90% 
14 5 5 10 100% 

3 

 عرض البصري

15 5 5 10 100% 

29% 

16 5 5 10 100% 
17 5 4 9 90% 
18 5 4 9 90% 
19 5 4 9 90% 

 %98 النسبة االجمالي

 جدا الئق معايير التفسير
 

 ادلرحلة من التحقق نتائج أن مالحظة ديكن ، أعاله 4.4 اجلدول على بناءً 
 ادلادةتناسب  مكون يف: التالية ادلئوية النسبة على حصلت ادلواد خرباء بواسطة الثانية
 وحصل ،: 92 نسبة على حصل توىصواب احمل مكون ،:85 نسبة على حصل
 على حصلت الشاملة ادلئوية النسبة يف حبيث ،:. 94 بنسبة عرض البصري مكون
 ".جدا الئق" التفسري معايري مع:  89 نسبة
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 خرباء بواسطة التقييم نتائج تقدمي يتم جداول، شكل يف كوهنا إىل باإلضافة
 االوىل ادلرحلة بني التقييم نتائج يف الفرق دلعرفة بياين رسوم شكل يف أيًضا ادلواد

 :2 وادلرحلة 1 ادلرحلة لنتائج بياين رسم يلي وفيما. الثانية وادلرحلة

 
 ادلواد خبري من التحقق لنتائج البياين الرسم 4.6 الصورة

 
 منتجات على ادلواد خرباء قبل من التحقق نتائج أعاله البياين الرسم يوضح

power point ispreng presenter عمليات بني واضح فرق ىناك. 2 و 1 ادلراحل يف 
 على األوىل ادلرحلة يف تناسب ادلادة عنصر حصل. والثانية األوىل ادلرحلة من التحقق

 يف صواب احملتوى عنصر حصل:. 85 بنسبة الثانية ادلرحلة يف وزاد: 75 نسبة
عرض  عنصر حصل:. 92 بنسبة الثانية ادلرحلة يف وزاد: 99 نسبة على 1 ادلرحلة

 أن يبدو:. 94 بنسبة الثانية ادلرحلة يف وزاد: 76 نسبة على 1 ادلرحلة يف البصري
 الثانية ادلرحلة يف تكون بينما: 76 ىي األوىل ادلرحلة يف اإلمجالية ادلئوية النسبة

 تطوير على اإلعالم خرباء من ادلقدمة واالقًتاحات ادلدخالت تؤثر وبالتايل،:. 84
 .ادلنتج

75 
90 

76 
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 اللغة خبير من التحقق نتائجج( 
 وفًقا الكلمات اختيار قواعد جوانب تقييم إىل اللغة من التحقق يهدف

 عملية تتم. للغة العامة واجلوانب الصحيحة، اجلملة واستخدام اذلدف، خلصائص
 التقييم عناصر من مكون كل يف الصحة من التحقق ورقة ملء خالل من التحقق

 .Dr اثنني، لغويني قبل من التحقق ورقة ملء مت. تقييم نقاط 8 من تتكون اليت

Zulhannan, M.A و Dr. Umi Hijriyah, M.Pd .ادلرحلة من التحقق نتائج رؤية ديكن 
 :التايل النحو على  4.5 اجلدول يف اللغويني قبل من ملؤىا مت اليت األوىل

 للغويينا قبل من لىوألا لمرحلةا جعةامر نتائج 4.5 وللجدا
نسبة كل رقم  V1 V2 Vtotal رقم البنود مكونات رقم

 البنود
نسبة كل 
 مكونات

1  
 
 

 الئق اللغة

1 4 4 8 80% 81% 
 

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

 %81 االجماليالنسبة 
 جداالئق  معايير التفسير

 
 ادلرحلة من التحقق نتائج أن ادلعروف من أعاله،  4.5 اجلدول على بناءً 

 مع: 89 نسبة على حصلت اللغة جدوى مكون على اللغويني قبل من األوىل
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 يتضمن منو التحقق مت الذي ادلنتج أن من الرغم على". الئق جدا" التفسري معايري
 من واقًتاحات دلدخالت وفًقا مراجعة إىل حباجة يزال ال أنو إال للتطبيق، قابالً  معيارًا

 االطالع فيمكن ،( ادلراجعة بعد) الثانية ادلرحلة من التحقق إىل بالنسبة أما اللغويني،
 :التالية العبارة حلساب 4.6 اجلدول يف ذلك على

 للغويينا قبل من الثانية لمرحلةا جعةامر نتائج 4.6 وللجدا
نسبة كل رقم  V1 V2 Vtotal رقم البنود مكونات رقم

 البنود
نسبة كل 
 مكونات

1  
 
 
 اللغة جدوى

1 4 4 8 80% 81% 
 

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

 %81 النسبة االجمالي
 جداالئق  التفسيرمعايير 

 
 ادلرحلة من التحقق نتائج أن مالحظة ديكن أعاله، 4.6 اجلدول إىل استناداً 

: 92 بنسبة اللغة جدوى مكون يف مئوية نسبة على حتصل اللغويني قبل من الثانية
 نتائج تقدمي يتم جداول، شكل يف كوهنا إىل باإلضافة". جداً  الئق" ادلعايري مع

 بني التقييم نتائج يف الفرق دلعرفة بياين رسوم شكل يف أيًضا اللغويني بواسطة التقييم
 :2 وادلرحلة 1 ادلرحلة لنتائج بياين رسم يلي وفيما. الثانية وادلرحلة االوىل ادلرحلة
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 اللغوين من التحقق لنتائج البياين الرسم 4.7 الصورة

 

 ادلراحل يف للمنتجات ناللغوي من التحقق نتائج أعاله البياين الرسم يوضح
 احلصول يتم األوىل ادلرحلة يف اللغة جدوى مكون يف أنو النتائج وتظهر. 2 و 1

 ادلدخالت تؤثر وبالتايل،:. 92 ىي الثانية ادلرحلة يف الزيادة ونسبة: 81 نسبة على
 .ادلنتج تطوير على اللغويني من ادلقدمة واالقًتاحات

 

المدرسة  / المدرسة االبتدائية االسالمية في العربية اللغة  د( التحقق من معلم
 الحكومية. االبتدائية

 عملةم قبل من Power Point Ispring Presenter لوسيلة التعليم التحقق
 السيدة المبونج الشرقية ادلدرسة االبتدائية االسالمية تربية االطفال العربية اللغة

Fatkatul Muawanah .العربية اللغة معلم قبل من التدقيق نتائج على االطالع ديكن 
 :أدناه 4.7 اجلدول يف
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  نتائج التحقق من قبل المعلم 4.7 الجدول
 معايير f N P رقم البنود مكونات رقم
1  

 جودة احملتوى
1 

28 32 87,5% 

 
 2 الئق جدا

3 
4 
5 
6 

2  
 عرض وسيلة التعليم

7 

20 25 80% 

جدا الئق  
 
 

8 
9 

10 

3  
 جودة التقنية

11 
14 15 93,3% 

 الئق جدا

12 
13 

 62 عدد إجمالي

 72 القيمة االعلى

 %86 نسبة

 الئق جدا معايير
 

 معلمي من التحقق نتائج أن مالحظة ديكن ، أعاله 4.7 اجلدول على وبناءً 
 احملتوى جودة مكون يف مئوية نسبة على حصلوا اخلامس الصف يف العربية اللغة

 عنصر وحصل ،: 89 نسبة على الوسيلة عرض عنصر وحصل ،: 87.5 بنسبة
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 مع:  86 درجة متوسط على للحصول وذلك ،:. 93.3 نسبة على التقنية جودة
 ".جدا الئق" التفسري معايري

 التصميم مراجعة. 5
 قبل من Power Point Ispring Presenter وسيلة التعليم من التحقق مت أن بعد

 ىي التالية ادلرحلة. واللغويني ادلواد، وخرباء ،وسيلة التعليم خرباء وىي الثالثة، اخلرباء فرق
 االقًتاحات يلي فيما. اخلرباء من ادلقدمة واالقًتاحات للمدخالت وفًقا ادلنتج مراجعة
 :اخلرباء جانب من التحسني ونتائج

 التصميم مراجعة نتائج 4.8 جدولال
 المرحلة الثانية بعد المراجعة المرحلة االولى قبل المراجعة

 خبراء وسيلة التعليم

 
  نقص السماعي يف السؤال التقييم

 قد زادت السماعي يف كل االجوبة
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 يف ادلوضوع االول نوع احلرف واجب يف شكل كبري

 
 نوع احلرف نوع احلرف بعد حتسني

 خبراء المواد

 
 ىناك مادة ادلفردات اخلطيئة من جانب القاعدة

 
 ةقد حتسنت مادة ادلفردات من جانب القاعد

 
 وحتسني الفاصلة  اليزال كثري من اجلملة اليت التتنابس مع القاعدة

 
 قد حتسن اجلملة والفاصلة

 اللغوين



71 
 

 
 وجب شرح ادلادة واحدا تلو االخر

 
 زيادة العرض يف مادة الًتكيب

 
  مساعي يف نطق ادلفردات ديكن لتوضيحو

 قد وضحت صوت السماعي
 

 المنتج اختبار. 6
 ،الوسيلة خرباء ادلواد، خرباء قبل من التحقق مرحلة خالل من ادلنتج مر أن بعد

 بعد ادلنتج اختبار ومت ، Power Point Ispring Presenter وسيلة إصالح مت و واللغويني،
 اختبار إجراء مت ،المبونج الشرقية االبتدائية االسالمية تربية االطفالادلدرسة  طلبةل ذلك
 التجربة وتتكون ،طلبة 19 من صغري مقياس يتكون التجارب ومها جتربتني، من ادلنتج ذلذا
 يف الطلبة من صغرية رلموعة إعطاء مت ،االختبار هناية يف. طالًبا 39 من واسع نطاق على
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 Power Point Ispring وسيلة التعليم باستخدام ميالتعل من الفائدة عن استبيان شكل

Presenter 4.9 اجلدول يف مالحظتها ديكن نتائج مع. 
 صغير مقياس اختبار نتائج 4.9 جدولال

 معايير f N P اسماء رقم
1 Akmal Fajar N. 51 60 85% جذ اب جدا 

2 Ani Khairun Nisa 54 60 91,6% جذ اب جدا 

3 Andi Islami Arby 57 60 95% جذ اب جدا 

4 Irfan Saifudin 49 60 81,6% جذ اب جدا 

5 Arif Setiawan 48 60 80% جذ اب جدا 

6 M. Ilham Alfiansyah 53 60 88,3% جذ اب جدا 

7 Novalia Okta Fitria 50 60 83,3% جذ اب جدا 

8 Tamami Fauzi 52 60 86,6% جذ اب جدا 

9 Wisnu Danu Artha 51 60 85% جذ اب جدا 

19 Weni Rizki Alfina 54 60 91,6% جذ اب جدا 

 جّذاب جدا %86,5 600 519 عدد
 مقياس صغري اختبار تقييم استبيان نتائج من معاجلتو متت: البيانات مصدر

 الطلبة استجابة على حصلت ، ىذا البحث يف صغري نطاق على التجربة نتائج
 إىل ذلك ويرجع".  جذ اب جدا " وىي حتققت اليت التفسري معايري مع:  86.5 بنسبة

 حتفيزًا أكثر الطلبة يكون لذلك ،طلبةلل جديد تفاعلي شكل يف وسيلة التعليم تطوير أن
 الذي Power Point Ispring Presenter أن يعين وىذا. التعلم أنشطة يف محاًسا وأكثر
 يف والتعلم التعليم أنشطة يف كأداة الستخدامها لالىتمام مثرية معايري لديو باحثةال وضعو

 يف وخاصة ،ادلدرسة االبتدائية االسالمية تربية االطفال من اخلامسة للفئة األم مفردات
 واسع نطاق على احلقل. المبونج الشرقية ،ادلدرسة االبتدائية االسالمية تربية االطفال
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  4.19 اجلدول يف الكاملة النتائج رؤية ديكن. واسع نطاق على ادلنتج جاذبية معرفة هبدف
 :أدناه

 كبير مقياس اختبار نتائج 4.14 جدولال
 معايير f N P اسماء رقم
1 Aditya Pratama 47 60 78% جذ اب جدا 

2 Ahmad Fauzan 56 60 93% جذ اب جدا 

3 Alma Sadianti 57 60 95% جذ اب جدا 

4 Ataya Azzahra A. 56 60 93% جذ اب جدا 

5 Chairur Raffi aAkbar 61 60 100% جذ اب جدا 

6 Devi Artika Bella 50 60 83% جذ اب جدا 

7 Dimas Adi Saputra 46 60 77% جذ اب جدا 

8 Eldha Febiola 57 60 95% جذ اب جدا 

9 Farel Beckham Djanu F. 64 60 100% جذ اب جدا 

19 Hamdani Zulkarnain 52 60 87% جذ اب جدا 

11 Karina Rinata 59 60 98% جذ اب جدا 

12 Kartika Indriyani 57 60 95% جذ اب جدا 

13 M. Raditya Efendi 51 60 85% جذ اب جدا 

14 Mafaza Inayatul Ulya 63 60 100% جذ اب جدا 

15 Martin Andika 62 60 100% جذ اب جدا 

16 Melisa Kharisma Putri 59 60 98% جذ اب جدا 

17 Mulan Ardanti Maulida 64 60 100% جذ اب جدا 

18 Muti’atus Sabrina 55 60 92% جذ اب جدا 

19 Nayza Berlianti 62 60 100% جذ اب جدا 

29 Nazwa Assyfa Zahra 64 60 100% جذ اب جدا 

21 Novalia Okta Fitria 58 60 97% جذ اب جدا 

22 Nurma Ikhtiari Bakhtiar 57 60 95% جذ اب جدا 
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23 Paundra Bagus Arya 56 60 93% جذ اب جدا 

24 Rido Afandi 55 60 92% جذ اب جدا 

25 Siti Rohmatul Istiana 62 60 100% جذ اب جدا 

26 Tamami Fauzi 61 60 100% جذ اب جدا 

27 Vina Vianita 61 60 100% جذ اب جدا 

28 Vivi Oktaviana Dewi 59 60 98% جذ اب جدا 

29 Wahyudin Primansyah 51 60 85% جذ اب جدا 

39 Weni Rixky Alfina 62 60 100% جذ اب جدا 

 جّذاب جدا %95,7 1,800 1,724 عدد
 واسع نطاق على ادليداين التقييم استبيان نتائج من معاجل: البيانات مصدر

 ذلك يف مبا أوسع نطاق على ادلنتجات الختبار الطلبة استجابة نتائج إىل استناًدا
 الوسيلة منتجات عرض مت Power Point Ispring Presenter أن تبني فقد ، مستجيًبا 39

 محاًسا وأكثر نشاطًا أكثر كانوا الذين الطلبة من جًدا جيد بشكل احلالية التعليمية
 يف وسيلة التعليم قبل من ادلقدم االستبيان إىل استناًدا. العربية ادلفردات تعلم يف وحتمًسا

Power Point Ispring Presenter، وىي التفسري معايري مع: 99 النتائج متوسط كان 
 لديو باحثةال وتطور  الذي Power Point Ispring Presenter أن يعين وىذا". جذ اب جدا"

 مادة ادلفردات يف والتعلم التعليم أنشطة يف كأداة الستخدامها لالىتمام جذ اب معايري
ادلدرسة  يف وخاصة ،ادلدرسة االبتدائية االسالمية تربية االطفال من للصف اخلامس

 .المبونج الشرقية ،االبتدائية االسالمية تربية االطفال
 

 المنتج مراجعة. 7
وسيلة  أن اكتشاف مت واسع، نطاق وعلى صغري نطاق على جتربة إجراء بعد

 معايري على حصلت العربية، ادلفردات ادةدل Power Point Ispring presenter التعليم
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 يظهر فإنو ،الطلبة يف ميالتعل أدوات وفائدة فعالية حيث من مث". جذ اب جدا " التفسري
 من عملية التعليمل ومفيدة فعالية أكثر Power Point Ispring presenter وسيلة التعليم أن

 .النهائي ادلنتج إلنتاج وضعت قد التعليمية ادلواد ىذه أن القول ديكن لذلك قبل، ذي
 

 مناقشة   . ب
 Power Point ىي تطويرىا مت اليت العربية ادلفردات موضوع يف التعليمية الوسيلة

Ispring presenter اساس  علىsoftware  يف شكلoffline .على بناءً  الوسيلة ىذه تطوير مت 
 إىل ىذا والتطوير البحث منوذج يشري. بصريًا تقدديها يتم اليت التدرييب التعلم اىتمامات

 ولكن خطوات، عشر من يتألف الذي Sugiyono من ادلعدل Gall و Borg تطوير منوذج
 .السابعة اخلطوة على يقتصر البحث ىذا

 وسيلةب يتعلق فيما اخللفية يف موضح ىو كما ادلشكالت بتحليل البحث الباحثة بدأت
 يف وادلالحظات ادلقابالت نتائج على وبناءً . عملية التعليم يف ادلعلم يستخدمها اليت اإلعالم

 يف ادلستخدمة الوسيلة كانت ،المبونج الشرقية ادلدرسة االبتدائية االسالمية تربية االطفال
 استخدم وقد ،Power Point وسيلة وتستخدم ادلقوى والورق ادلطبوعة الكتب ىي ادلدرسة

 النصوص على حيتوي جاذبية أقل كان ادلستخدم التصميم ولكن Power Point وسيلة ادلعلم
 ال ادلعلم يزال ال التعلم، تدعم اليت ادلتحركة الرسوم أو الصوت جوانب فقط، والصور
 جيدون األحيان من كثري يف يزالون ال الطلبة جيعل مما ،وسيلة التعليم زلتوى حتسني يستطيع
 اللغة تكون اللغة، حيث من. التوجيو من ادلزيد يتطلب حبيث ادلادة فهم يف صعوبة

. تدريسها سيتم اليت اللغة استخدام يف وضوًحا أقل وادلعلم وتواصلية، تفاعلية أقل ادلستخدمة
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 فهم إىل الطلبة يفتقر لذلك وتفصيالً، منهجية أقل ادلوصوفة ادلواد فإن بادلواد، يتعلق وفيما
 وأقل اىتماًما أقل الطلبة يكون حبيث عملية التعليم من أقل التعليمية الوسيلة تعترب. ادلواد

 .التعلم يف نشاطًا
 إعداد تدعم مصادر شكل يف ادلعلومات ومجع البيانات، مجع ىي التالية ادلرحلة 

 مجع خالل من وسيلة التعليم يف ادلواد تقييم يتم. Power Point Ispring Presenter وسيلة
 جيمع ادلرحلة، ىذه يف. ادلطبوع الكتاب يف بادلفردات ادلتعلقة الصور وكذلك وادلراجع ادلصادر
 ادلستخدمة ادلصادر. صنعها سيتم اليت للمادة مساندة نظريات شكل يف ادلعلومات الباحث

 يف وسيلة التعليم ،ادلدرسة االبتدائية االسالمية العريب وادلنهج اجملالت، ىي الباحثة قبل من
تربية  االسالميةادلدرسة االبتدائية  يف استخدامها يشيع اليت ادلطبوعة الكتب شكل

 جيب. فيها النظر إىل حتتاج اليت ادلبادئ من عدد ىناك ،وسيلة التعليم تطوير يف.االطفال
وسيلة  إعداد عملية تشمل. واالحتياجات التحليل نتائج أساس على وسيلة التعليم تطوير
 ثانياً،. تعلمها ادلراد للكفاءات وفقا التعلم تصميم حتديد أوال،. رئيسية نقاط ثالث التعليم
 ثالثًا،. التعلم أنشطة وأشكال وادلواد التعلم أىداف يتضمن الذي الوسيلة زلتوى مكون

 .وعمرىم معرفتهم دلستوى وفًقا بسهولة الطلبة يفهمها اليت اللغة جوانب
 power point ispring يةوسيلة التعليم وتطوير ادلنتج، تصميم ىي التالية ادلرحلة

presenter باستخدام ispring suit 8، حتديد من يبدأ للتخطيط األويل التخطيط مرحلة يف 
 ىي أمهية األكثر التالية ادلرحلة. لقراءتو الطلبة انتباه جلذب يبدو حبيث الغالف على الصورة
 الذي الرسم يف بوضوح تلخيصها يتم اليت العربية للمفردات األساسية ادلادة زلتويات تصميم
 .بوضوح ادلادة فهم الطلبة على يسهل
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 النهائي ادلنتج صحة من التحقق يتم مث ادلنتج، صحة من التحقق ىي التالية ادلرحلة
. شخصني اخلرباء من فريق وكل واللغويني ، ادلواد خرباء ،الوسيلة خرباء وىم اخلرباء، قبل من

 ادلئوية النسبة كانت ،الوسيلة خرباء قبل من الثانية ادلرحلة من التحقق نتائج إىل واستناداً 
 معايري مع: 82 الربرلة وكانت ،: 83 احملتوى جودة وكانت ،: 88 ىي العرض جلانب
 ادلئوية النسبة على ادلواد خرباء قبل من 2 ادلرحلة اختبار نتائج حصلت". جداً  الئق" التفسري

 على حصل توىصواب احمل مكون ،: 85 نسبة على حصل تناسب ادلادة عنصر يف: التالية
 الشاملة ادلئوية النسبة يف حبيث:. 94 نسبة على حصل البصري عرض ومكون ،:92 نسبة

 قبل من 2 ادلرحلة ونتائج". جدا الئق" التفسري معايري مع:  89 نسبة على حصلت
 ".جدا الئق" معايري مع:  92 من اللغة جدوى عنصر يف مئوية نسبة على احلصول اللغويني

 تتم أشياء 3 ىناك التصميم، من التحقق بعد. التصميم مراجعة ىي التالية ادلرحلة
 اخلط يكون أن جيب مدخالت الوسيلة خرباء يعطي. اخلبري إلدخال وفًقا مراجعتها
 تتوافق ال اليت ادلفردات مواد بعض لتحسني مدخالت ادلواد خرباء يقدم. متناسًقا ادلستخدم

 اختبارًا ويضيفون إجابة لكل صوتًا ويضيفون جيًدا لغتهم اللغويون يعطي. العربية القواعد مع
 .تنوًعا أكثر

 االختبار ومها مرحلتني، على ادلنتج اختبار يتم التصميم، مراجعة مرحلة اكتمال بعد
ىذا  يف صغري نطاق على التجربة نتائج. واسع نطاق على واالختبار صغري نطاق على

 وىي حتققت اليت التفسري معايري مع:  86.5 بنسبة الطلبة استجابة على حصلت ،البحث
 ،طلبةلل جديد تفاعلي شكل يف وسيلة التعليم تطوير أن إىل ذلك ويرجع". جذ اب جدا"

 Power Point أن يعين ىذا. التعلم أنشطة يف محاًسا وأكثر حتفيزًا أكثر الطلبة يكون لذلك



78 
 

Ispring Presenter  يف كأداة الستخدامها لالىتمام مثرية معايري لديو الباحثة قبل من ادلطور 
ادلدرسة االبتدائية االسالمية من  للصف اخلامس ادلفردات ادلواد يف والتعلم التعليم أنشطة

 حصلوا مستجيباً، 39 نطاقاً  أوسع منتج جتربة على الطلبة فعل رد ويتضمن ،تربية االطفال
 من جيد بشكل احلاضر إىل يُنظر Power Point Ispring Presenter الوسيلة منتجات على

 إىل استناًدا. العربية ادلفردات متعل   يف وحتمًسا محاًسا وأكثر نشاطًا أكثر ىم الذين الطلبة
 متوسط كان ، Power Point Ispring Presenter يف وسيلة التعليم قبل من ادلقدم االستبيان

 ".جذ اب جدا" وىي التفسري معايري مع: 99 النتائج
 Power Point Ispring Presenter وسيلة التعليم تطوير أن نستنتج أن ديكن وبالتايل 

 ادلتحركة، والصورة واللون، جذاب، وغطاء احملتوى، وتنسيق التصميم، تطوير( 1 من يتكون
 ومباشرة، منهجية أقل ادلوصوفة ادلادة تكون ادلواد، حيث من. ادلناسبة الرسالة وحجم وشكل
 اللغة تكون اللغة، حيث من. عملية التعليم يف ادلعلم دور استبدال على قادرة تكن مل لذلك

 سيتم اليت اللغة استخدام يف حذراً  ادلعلم يكون وال وتواصلية، تفاعلية أقل ادلستخدمة
 فرق ثالثة قبل من صحتها من التحقق بعد التعليمية وسيلة التعليم جدوى( 2. تدريسها

 الذين ادلواد خرباء من ،:84 نسبة على حصلوا الذين وسيلةال خرباء من: وىي خرباء
 العرب ادلعلمني ومن ،: 92 نسبة على حصلوا الذين اللغويني من ،:89 نسبة على حصلوا
 إىل خيلص أن ديكن ذلك صحة من التحقق إىل واستنادا ،:.86 نسبة على حصلوا الذين

 على احلصول مت( 3. تطويرىا ليتم" جدا الئق"  Power Point Ispring Presenter أن
 لالستبيان العامة النتائج خالل من العرض مقدم التعليم نشرة الطاقة لنقطة الطلبة استجابة
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 الوسيلة أن الطلبة استجابة توضح:.  95.7 من مئوية نسبة مع" دذ اب جدا" إىل تشري اليت
 .لفهم سهلة ادلادة وأن للغاية ممتعة ادلستخدمة
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 الخامس الباب
 استنتاجات واقتراحات

 
 االستنتاجات . أ

 النحو على االستنتاجات اختاذ ميكن إجراؤه، مت الذي البحث نتائج إىل استناًدا
 :التايل

 العربية ادلفردات مواد على power point ispring presenter وسيلة التعليم تطوير إن .1
 مهمة، نقاط ثالث لو االطفال للصف اخلامس بادلدرسة االبتدائية االسالمية تربية

 والصور والصوت التصميم حيث من. والوسيلة وادلواد التصميم حيث من وىي
 يف ادلواد، حيث من. لالىتمام إثارة أكثر أصبحت واخلطوط واأللوان ادلتحركة
 ادلستخدمة اللغة تكون اللغة، حيث من. وتفصيلية ومنهجية وضوحا أكثر تقدميها

 التعليمية ادلواد على حماضرة إلقاء من ةبالطل يتمكن حىت وتواصلية تفاعلية أكثر
 .ادلقدمة

 ادلرحلة يف واللغويني ادلواد، وخرباء ،الوسيلة خرباء صحة من التحقق على بناءً  .2
 من التحقق نتائج وحتصل ،" الئق جدا" ىي التفسري معايري متوسط فإن الثانية،
 على ادلواد خرباء من التحقق نتائج وحتصل ،:84 نسبة على الوسيلة خرباء صحة
 يدل ىذا:. 92 من مئوية نسبة على اللغة من التحقق نتائج وحتصل ،:89 نسبة
 مادة ميكن استخدامو على  power point ispring presenter وسيلة أنو على

 .العربية اللغة مفردات
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 ادةعلى م power point ispring presenter ميالتعل لوسيلة ةبالطل استجابة إن .3
 على نطاق التجربة يف النقاط متوسط حساب من" جًدا جّذاب" ادلفردات
 طالًبا 33 حيضرىا اليت الكبرية على نطاق التجربة ويف: 86.5 تبلغ اليت الصغرية
 جّذاب" معايري يف:  95.7 ىو عليها احلصول مت اليت اجلاذبية درجة متوسط

 .لالستخدام جدا الئق بأهنا وتصنيفها" جدا
 

 االقتراحات  . ب
 :التايل النحو على واالستنتاجات ادلناقشة حتليل اقًتاح ميكن ،البحث نتائج من

 ادلعلمني قبل من power point ispring presenter وسيلة التعليم باستخدام ميالتعل .1
 .خمتلفة دلواد مستمر بشكل

 power point ispring presenter وسيلة التعليم باستخدام لميالتع أنشطة اختبار .2
 .خمتلفة حبثية مواضيع على

 مواد على power point ispring presenter باستخدام وسيلة التعليم صنع يف .3
 آخرين لباحثة حتسناً  تكون قد اليت الصعوبات أو العوائق بعض توجد ادلفردات
 إىل االنتباه: ذلك يف مبا أخرى، مواد مع power point ispring presenter لتطوير
 ادلثرية األسئلة وتقييم ادلواد وضرهبا الصحيحة، وادلفاىيم الكلمات اختيار

 .لالىتمام
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