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 ملخص
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، كالصوت  fontأف إحدل الوسائل التعليمية اليت ٖتتوم على أنواع اخلطوط 
audio كالفيديو ،video  الوسائل التعليمية  ىي كديكن أف تساعد على عملية التعليم

( 1. يهدؼ ىذا البحث إىل CorelDrawككوريل درك  Sparkolعلى أساس سيفركوؿ 
ككوريل درك  Sparkolمعرفة صالحية الوسائل السمعية البصرية على أساس سيفركوؿ 

CorelDraw  ،معرفة إستجابة 2يف إتقاف مفردات اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية )
ككوريل  Sparkolكوؿ ادلعلم كالطلبة ضلو الوسائل السمعية البصرية على أساس سيفر 

يف إتقاف مفردات اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية. إستخدمت  CorelDrawدرك 
ىو التحليل، كالتصميم،  ADDIEالباحثة منوذج البحث التطويرم على شكل 

 كالتطوير، كالتطبيق، كالتقوًن .
( أف كسائل السمعية البصرية على أساس 1ظهرت نتائج البحث أف 

اْلَمْدَرِسيَّة " الئقة  يف مادة " اْْلََدَكات   CorelDrawككوريل درك  Sparkolسيفركوؿ 
، كمن 92لالستخداـ. كمن نتيجة البحث، قدـ خبَت ادلادة كاللغة التقييم بنتيجة %

( أف كسائل السمعية البصرية على أساس سيفركوؿ 2، 99خبَت الوسائل بنتيجة % 
Sparkol  ككوريل دركCorelDraw 96ستجابة جيدة  كحصلت على نتيجة %ذلا إ ،

ىذه النتيجة على مستول "مثَت جدا" كديكن استخدامها يف عملية التعليم يف ادلدرسة 
 اإلبتدائية.

 :كسائل السمعية البصرية، سيفركوؿ ، كوريل درك الكلمات ادلفاتيح
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  مَّْن ي ِطِع الرَّس ْوَؿ فَػَقْد َأطَاَع اللَّ 
Artinya : “Barangsiapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada 

Allah (Q.S An-Nisa[4]:80)
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 كلمة شكر وتقدير

هللا تعاىل على مجيع نعمة اإلدياف كاإلسالـ احلمد هلل رّب العادلُت ابلشكر إىل 

كالصحة اليت أعطاه للباحثة حىت تقدر على إ٘تاـ ىذه الرسالة العلمية. ىذه الرسالة 

العلمية إل٘تاـ الشركط للحصوؿ على الدرجة اجلامعية اْلكىل من كلية الًتبية كالتعليم 

 ة احلكومية المبونج.رادين إينتاف اإلسالمي قي قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة

كيف إ٘تاـ ىذه الرسالة العلمية حصلت عليها الباحثة كثَت ادلساعدات من 

 مجيع اْلطراؼ. فبهذه ادلناسبة أف تقّدـ الباحثة جزيل الشكر إىل سادات اْلفاضيل:

ادلاجستَتة، كعميدة  كلية الًتبية كالتعليم ّتامعة  . اْلستاذة الدكتورة نَتفا دايان،1

  إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج.رادين 

كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية،  . اْلستاذة الدكتورة أمي ىجرية، ادلاجستَتة2

كاْلستاذ إركندم، ادلاجستَت كسكريًت قسم تعليم اللغة العربية ْتامعة رادين 

 إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج.

لم، ادلاجستَت كادلشرؼ اْلكؿ . اْلستاذ الدكتور احلاج أمحد ٓتارم مس3

كاْلستاذة دكىن دندل برتيوم، ادلاجستَتة كادلشرفة الثانية أشكرىم على تقدًن 

 اْلكقات كاإلرشادات إل٘تاـ ىذه الرسالة العلمية.



. مجيع احملاضرين كأعضاء ادلوظفُت ّتامعة رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية 4

 المبونج.

محد شهركؿ كأمي صيدليا أكسكوايت، مها اللذاف . كالديٍت احملبوابف أيب أ5

يشجعاين كيدعواين، كإىل أخيت احملبوبة سايل أرايين كأخيت أرايىن رمحى اللذاف 

 يقدماين  الدافع من بعد ادلكاف.

. زمالئي احملبوبُت يف السالح أرـك ميلي سارم، دسٍت خَتية، نور العارفة 6

ارم، مارسكى ألفياين كإنداه  إستقامة، إينتاف إندرايين، ميسي عتيكة س

 كرنيايت اللتُت ترافقٍت دائما يف الفرح كاحلزف.

مجيع اْلطراؼ اليت قد ساعدكا يف كتابة ىذه الرسالة العلمية كمل أذكرىم . 7

  كاحدا فواحدا.

كهبذا كعت الباحثة ْتثها كثَت من النقصاف كاخلطاءات كبعيد عن الكماؿ 

كالصواب، فًتجى الباحثة النقد كاالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية. كأخَتا 

عسى هللا أف يعطيهم اجلزاء حلسنهم أبحسن اجلزاء على مجيع ادلساعدة كادلشاركة، 

 آمُت اي رب العادلُت.

 

 ـ 2319أكتوبر  33ابندر المبونج 



 الباحثة
 

 أراينيت رزقية   
1511323316 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إىداء

اْلشخاص الذين حيبونٍت كيدعوين دائما  أىديت  ىذه الرسالة العلمية إىل

 عي كل جهدم  كابخلصوص إىل:

 . هللا سبحانو كتعايل، ال شيئ من قوة إالّ بقوتو1

أكسكوايت، مها اللذاف يربياين . كالديٍت احملبوابف أيب أمحد شهركؿ كأمي صيدليا 2

 كيقدماين الدعاء بال هناية.



. كإىل أخيت احملبوبة سايل أرايين ك أخيت أرايىن رمحى اللذاف يقدماين  احلماسة 3

 كالنشاطة كالدعاء. 

 . زمالئي يف جامعة رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج4

 
 

 

 

 

 

 

 
 ترمجة الباحثة

، كىي 1997من يوليو سنة  33اسم الباحثة أراينيت رزقية كلدهتا يف التاريخ 

البنت الثانية من ثالثة إخوة للزكجُت أيب أمحد شهركؿ كأمي صيدليا أكسكوايت. لقد 

الحت سومطرل  3تدّرست الباحثة كقت طفولتها يف ركضة اْلطفاؿ بوترل 

سومطرل اجلنوبية. كاستمرت  43ية  اجلنوبية. كتدّرست يف ادلدرسة اإلبتدائية احلكوم

سومطرل اجلنوبية. مث تدّرست ىي يف  13دراستها يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية 

. كبعد 2315سومطرل اجلنوبية ك٘تت الدراسة يف السنة  1ادلدرسة الثانوية احلكومية 



ذلك استمرت دراستها يف جامعة رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج كلية 

 لًتبية كالتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية.ا

 ROHISأف ادلنظمة اليت اتبعتها الباحثة منذ دراستها يف ادلدرسة الثانوية كىي 

Smansala   كFOSIL    كأعضاء الفرقة يف قسم الدعوة، كUKM Bapindda  يف اجلامعة

 .MEKO.ID) رلاؿ توجيو الدعاية( بقسم 

 

 

 
 

 الباب األول

 مقدمة

 البحث خلفيات . أ

مليوف   233اللغة العربية إحدل من اللغات العادلية يتحدثها أكثر من 

دكلة. اللغة العربية ىي اللغة اْلجنبية ذلا مكاف ىاـ يف  23نسمة كيستخدمها حوايل 

بلدان إندكنيسيا. كقد كانت اللغة العربية كالدركس ادلهمة يف بعض ادلدارس إما يف 

دلدارس الثانوية. كالسيما أف ىذه اللغة مستول ادلدارس اإلبتدائية حىت مستول ا



العربية ىي لغة الدين اليت اعتمدىا القرآف يف إرساؿ الوحي إىل النيب دمحم صلى هللا 

2عليو كسّلم.
  

ابإلضافة إىل ذلك، أف اللغة العربية ىي لغة عادلية يستخدمها عشركف دكلة 

ىي لغة رمسية يف بلد  يف بلداف أفريقيا كآسيا. كيف غرب اْلفريقي، اللغة العربية

موريتانيا، كادلغرب، كاجلزائر، كليبيا، ك مصر كالسوداف. كلكن يف شبو اجلزيرة العربية، 

أف ىذه اللغة يستخدمها دكؿ عماف، كاليمن، كالبحرين، كالكويت، كالسعودية، 

 :3كفقا لقولو تعاىل يف سورة الزخركؼ  آية  3كقطر، كاإلمارة العربية.

  ۚ  ق راانن َعَربِيِّا َلَعلَّك م َتعِقل وفَ  ِاانَّ َجَعلنو   

كاذلدؼ من تعلم اللغة اْلجنبية أك اللغة العربية ىي لتسهيل اإلتصاالت إما 

أنو قاؿ اذلدؼ من تعلم اللغة العربية ىي يقدر  Muljantoلفظيا أك كتابيا، كما أّكده 

  4الطالب على التواصل بتلك اللغة شفواي أك كتابيا.

استخداـ الوسائل التعليمية يف توجيو التعليم أنو يساعد على فعالية عملية 

التعلم كتوصيل الرسائل. ابإلضافة إىل إاثرة دكافع الطالب كرغباهتم، أف تساعد 
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 Cecep Jaenudin, “Pengajaran Bahasa Arab di Taman Kanak-Kanak”, Jurnal “Al-

Mahara” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 32. 
3
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), h. 1-2 
4
 Syarifuddin Hasyim, “Keefektifan Pembelajaran Mufradat Untuk meningkatkan 

Kemahiran Berbicara Bahasa Arab Santri Dayah fi Kota Banda Aceh”, Jurnal “Lisanuna” UIN 

Ar-Rainry Banda Aceh, h. 145. 



الوسائل التعليمية على ٖتسُت فهم الطالب، كعرض البياانت ابجلذابة، كتسهيل 

ل العناصر ادلهمة لدعم تعلم اللغة أف إحد 5تفسَت البياانت، كتكثيف ادلعلومات.

فإف ادلواد السمعية  Daleالعربية كىي استخداـ الوسائل السمعية البصرية. كفقا ؿ 

البصرية ذلا فوائد عديدة بشرط أف يدكر ادلعلم دكرا نشطا يف عملية التعليم. كانت 

على  لوسائل السمعية البصرية خصائص كالتايل: القدرة على ٖتسُت اإلدراؾ، القدرة

زايدة التفاىم، القدرة على ٖتسُت نقل الدراسة، القدرة على معرفة النتائج احملصولة، 

6كالقدرة على ٖتسُت الذاكرة.
  

أف أمهية كسائل السمعية البصرية يف عملية التعليم ٕتعل الباحثة أف ترغب يف 

ككوريل درك  sparkolاستخداـ كسائل السمعية البصرية على أساس سيفركوؿ 

CorelDraw ْلف استخداـ الفيديو مهم يف عملية التعليم. كّتانب إىل تطوير ،

تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت، فتطور الوسائل التعليمية على أساس التكنولوجي. 

. sparkolأحد الربامج ادلستخدمة يف تطوير مقاطع الفيديو كىو برانمج سيفركوؿ 

أنو     D Deakin Learning Futures Teaching Development Teamالفيديو كفقا ؿ 
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 Resty Kharina Vevi M. P, Dona Dinda Pratiwi, Mohammad Muhassin, “Pengembangan 

Media Pembelajaran Matematika Berbantu Adobe Flash Melalui Etnomatematika pada Rumah 

Adat Lampung”, Jurnal “Matematika dan Pendidikan Matematika” IAIN Metro Lampung, Vol. 2 

No.2, Desember 2018 
6
 Hasmiana Hasan, “Penggunaan Media Audio Visual Terhadap Ketuntasan Belajar IPS 

Materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi pada siswa kelas IV SD 

Negeri 20 Banda Aceh”, Jurnal ”Pesona Dasar” Universitas Syiah Kuala, Vol. 3 NO.4, Oktober 

2016, h. 22-23 

 



كأداة شائعة لالستخداـ حيث يشارؾ فيو الطالب لًتقية خربات التعلم. ابستخداـ  

، أف يستطيع كل إنساف  smartphoneأك اذلاتف  digital، webcam ،abletكامَتا 

يف استخداـ مقاطع الفيديو عرب  YouTuberٖترير اْلفالـ. لقد تربز إحصائيات 

مليارات ساعة لكل شهر، كتنزيل  4ت، حيث يشاىد الفيديو أكثر من اإلنًتن

ساعة كل دقيقة. تعد مقاطع الفيديو طريقة شلتازة لتقدًن  72مقاطع الفيديو مدة 

 ادلفاىيم كتوضيحها، كإظهار اإلجراء أك إكتساب الفهم للتعلم العملي.

ادلتحركة  ىو كسيلة التعليم إلنشاء الفيديو مع الرسـو sparkolسيفركوؿ 

تتكوف من سلسلة الصور ادلرتبة يف الفيديو الكامل. يف ىذا التطبيق ىناؾ اخلصائص 

زلتول  sparkolالفريدة كالعديد من احلسوبة ادلعنية، لذلك يستطيع أف يوفر سيفركوؿ 

التعليم من خالؿ مجع الصور كاْلصوات كالتصاميم اجلذابة حىت يستمتع الطالب 

 7بعملية التعليم.

ىو برانمج لتصميم الرسـو البيانية يتوفر على  CorelDrawا كوريل درك بينم

الكائنات البصرية كما يعّرؼ لوبيس الغزايل أف تصميم الرسـو البيانية فرع من علـو 

فن التصميم الذم كاف تطويره ٔتساعدة أجهزة الكمبيوتر، كىو شكل من أشكاؿ 

ات أك الرسائل يف شكل الطباعة أك التواصل البصرم يستخدـ فيو الصور لنقل ادلعلوم
                                                           

7
 Aan Subhan Pamungkas, “Video Pembelajaran Berbasis Sparkol Videoscribe: Inovasi 

Pada Pekuliahan Sejarah Matematika”, Jurnal “Pendidikan Matematika” Universtias Sultan 

Agung Tirtayasa, Vol. 2, No. 2, Juli 2018, h. 127-135. 



كيف ىذا البحث قامت الباحثة ابجلمع بُت  8الرسـو التوضيحية أك الصور الفوتوغرايف.

الوسيلتُت السابقتُت. كابلتايل شرح فوجاف أف الوسائل ادلتعددة ىي ادلزيج من 

النصوص، كالفن، كالصوت، كالرسـو ادلتحركة كالفيديو ادلرسلة بواسطة جهاز 

 بيوتر أك الوسيلة اإللكًتكنية اْلخرل.الكم
9

  

ىناؾ العناصر ادلهمة اْلخرل يف تعلم اللغة العربية، كىي إتقاف ادلفردات. 

ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات تشكل فيها اللغة، أم ىي أصغر جزء من اللغة 

احلرية. خيتلف ىذا التعريف بُت ادلفردات كادلورفيم. أف ادلورفيم أصغر الوحدة اللغوية 

. فلذلك تتكوف ادلفردات من ادلورفمات، مثل  اليت الديكن تقسيمها إىل أجزاء صغَت

. mu‟allimك  alكلمة "معّلم" أف ذلا مورفيم كاحد، بينما كلمة "ادلعّلم" ذلا مورفُت مها 

 أف ادلفردات اليت ذلا ثالث مورفمات كىي الكلمات من ادلورفيمات ٔتعٌت اخلاص.

يف تنفيذ  ، اإلتقاف ٔتعٌت ادلعرفة كادلهارة George Aك  Mac Truckعند 

النشاط. ديكن القوؿ أبف اإلنساف قادر على إتقاف الشيئ، عندما يكوف لو ادلعرفة 

                                                           
8
 Herny Februariyanti, “Perangkat Lunak Tutorial CorelDraw Berbasis Multimedia”, 

Jurnal “Teknologi Informasi DINAMIK” Universitas Stikubank Semarang, Vol. XII, No. 1, 

Januari 2017, h. 31-36 
9
 Nopriyanti, “Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif kompetensi Dasar 

Pemasangan Sistem Penerangan dan Wiring Kelistrikan di SMK”, Jurnal “Pendidikan Vokasi” 

Universitas Sriwijaya Vol 5, No 2, Juni 2015 



كديكنو إدراؾ تلك ادلعرفة يف شكل النشاط. يف تعليم اللغة العربية، ديكن تطبيق إتقاف 

 10ادلفردات على مهارة اإلستماع، كالكالـ، كالقراءة كالكتابة.

نظرية السابقة، كثَتا ما يواجو الطالب لكن احلالة احلقيقية سلتلفة عن ال

الصعوابت يف إتقاف مفردات اللغة العربية. ىذا السبب ْلف الوسائل ادلستخدمة غَت 

 7مثَتة كجذابة كما يف إحدل ادلدارس ىي يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

ـ االستبيانة ابندار المبونج. مجعت الباحثة ادلعلومات من بداية ادلالحظة ابستخدا

كادلقابلة عن الوسائل ادلستخدمة يف تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

ابندار المبونج. ادلعلم يف ىذه ادلدرسة قد يستخدـ الكتاب ادلدرسي أك  7احلكومية 

الصور فحسب دكف الوسائل اْلخرل. كما قالت أستاذة رديى كمدرسة اللغة العربية 

ابندار المبونج، أهنا مل تستخدـ الوسائل  7سة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية يف ادلدر 

ككوريل درك  sparkolالسمعية البصرية كال سيما الوسائل على أساس سيفركوؿ 

CorelDraw  كالوسائل ادلستخدمة يف ىذه اجملرسة ىي كسائل الصورة. كقالت أيضا ،

حالة الفصوؿ الدراسية غَت مواتية  أف عيوب الوسائل ادلستخدمة اآلف تسبب إىل

 كإتقاف ادلفردات لدل الطلبة ال يزاؿ منخفض.
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 Jepri Nugrawiyati, “Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah”,  

“jurnal “ UIN Malik Ibrahim Malang, h. 196 



مث قامت الباحثة ابدلالحظة مرة اثنية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

ابندار المبونج اليت تقع يف تيلوؾ بيتونج. بعد تقسيم االستبياف كادلقابلة مع أحد  7

استخداـ الوسائل يف تلك ادلدرسة ىو انقص جدا، حىت الطلبة، تعرؼ الباحثة أف 

ديكن حسابو على استخداـ الوسائل الصورة خاصة يف تعليم اللغة العربية. لذلك 

11يشعر العديد من الطلبة ابدللل كالسأـ كالنعاس.
  

ك ادلدرسة   7كمن نتيجة البحث يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

ابندار المبونج، من ادلعركؼ أف ىناؾ مشكلة  12ة احلكومية اإلبتدائية اإلسالمي

شلاثلة كفقا لنتيجة ٖتليل اإلستبياف. أف النسبة ادلائوية احملصولة من ادلدرستُت ىي 

، ىذه النسبة تدؿ على أف ادلعلم ال يستخدـ دائما الوسائل السمعية البصرية، %18

ئما الوسائل السمعية من اإلستجابة تدؿ على أف ادلعلم يستخدـ دا 15ك %

البصرية. كفقا للبياانت السابقة، تستنبط الباحثة أف استخداـ الوسائل يف تلك 

 ادلدرسة انقص خاصة للوسائل السمعية البصرية.

كاستنادا إىل خلفيات البحث السابق، فاحتارت الباحثة ىذه الرسالة العلمية 

برانمج سيفركول "تطوير وسائل السمعية البصرية على أساس ٖتت ادلوضوع 

Sparkol  و كوريل دروCorelDraw  يف إتقان مفردات اللغة العربية يف ادلدرسة

                                                           
11

 Iis, Guru bahasa Arab MIN 12 Bandar Lampung, Wawancara, Bandar Lampung,  



". ترجى من أف تقدـ ىذه الرسالة العلمية حلوال لتعلم مفردات اللغة العربية اإلبتدائية

ك   Sparkolمن خالؿ تقدًن كسائل السمعية البصرية على أساس برانمج سيفركوؿ 

 هبدؼ ليكوف الطلبة أكثر جذابة يف تعلم اللغة العربية. CorelDrawكوريل درك 

 تعيني ادلشكالت  . ب

 تعيُت ادلشكالت يف ىذا البحث ىو كما يلي:

 . يصعب الطالب يف إتقاف مفردات اللغة العربية1

ك كوريل  Sparkol. عدـ توفَت الوسائل السمعِت البصرية على أساس سيفركوؿ 2

 CorelDrawدرك 

 شعور الطالب ٔتعرفة بعض الوسائل التعليمية اجلديدة. يظهر 3

 . الوسائل ادلستخدمة ىي كسائل السمعية البصرية السئامة4

 . أقل اىتماـ الطالب ابلكتب ادلطبوعة5

 ج. حتديد ادلشكالت

 ٖتديد ادلشكالت يف ىذا البحث ىو كما يلي:

رية على أساس . كسائل تعليم اللغة العربية ادلطورة ىي كسائل السمعية البص1

 CorelDrawك كوريل درك  Sparkolسيفركوؿ 



. ادلواد ادلقدمة ىي ادلوضوع عن ادلفردات "لألدكات ادلدرسية" للصف 2

 الرابع 

. حيتول اختبار ادلنتج على تقييم صالحية الوسائل كال يتم إختبار أتثَته على 3

 إصلاز التعلم كنتيجة التعلم.

ابندار  7دلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية . أجرل ىذا إختبار ادلنتج يف ا4

 المبونج

 د. مشكلة البحث

 كأما ادلشكالت يف ىذا البحث فهي كالتايل:

ك   Sparkol. كيف صالحية كسائل السمعية البصرية على أساس سيفركوؿ 1

 يف إتقاف ادلفردات يف ادلدرسة اإلبتدائية؟ CorelDrawكوريل درك 

ك كوريل درك  Sparkolصرية على أساس سيفركوؿ . ىل كسائل السمعية الب2

CorelDraw يف إتقاف ادلفردات ذلا إستجابة جذابة يف ادلدرسة اإلبتدائية ؟ 

 

 

 

 ه. أهداف البحث



 كمن أىداؼ ىذا البحث كما يلي:

ك   Sparkol. دلعرفة صالحية كسائل السمعية البصرية على أساس سيفركوؿ 1

 ادلفردات يف ادلدرسة اإلبتدائية.يف إتقاف  CorelDrawكوريل درك 

ك كوريل  Sparkol. دلعرفة ىل كسائل السمعية البصرية على أساس سيفركوؿ 2

 يف إتقاف ادلفردات ذلا إستجابة جذابة يف ادلدرسة اإلبتدائية. CorelDrawدرك 

 و. فوائد البحث

 . الفائدة النظرية1

ًتقية مفردات اللغة يرجى من أف يقدـ ىذا البحث فوائد كمعلومات كمراجع ل

 العربية حىت سهولة فهمها.

 . الفائدة التطبيقية2

 أ( للطلبة

 خالؿ ىذا البحث، أف يقدر الطالب على إتقاف مفردات اللغة العربية بسهولة.

 

 ب( للمدرس

ديكن أف يساعد ىذا البحث على ادلعلم يف استخداـ كسائل السمعية 

 جودة التعليم.البصرية اليت مت تطويرىا الباحثة لًتقية 



 ج( للمدرسة

من ادلتوقع أف يفيد ىذا البحث لنفس ادلدرسة كلتشجيع ادلدرسُت على 

 استخداـ الوسائل السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية. 

 د( للباحث

ىذا البحث لزايدة خربات الباحث كمهاراتو يف ٖتصيل العلـو يف 

  اجلامعة. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثاين

 النظرياإلطار 

 مفهوم منوذج التطوير . أ

 ىناؾ بعض مناذج البحث التطوير يف تطوبر ادلنتج كالتايل:



 Borg and Gall. بورغ كغاؿ 1

يكشف بركغ كغاؿ عن خطوات البحث التطويرم كما يلي: ٖتليل 

احلاجات كادلشكالت، مجع ادلعلومات ببعض اْلدكات، تصميم ادلنتج، تصديق 

ادلنتج، ٖتسُت ادلنتج، التجربة ادليدانية، ٖتسُت ادلنتج،  ادلنتج، ٖتسُت ادلنتج، ٕتربة

 12ادلنتج النهائي أك تقسيم ادلنتج.

 Richey Maribe Branch. ريشي ماريب برانج 2

، التطوير Define، التعريف Analysisتطوير منوذج التعليم ابلتحليل 

Development  التطبيق ،Implementation  كالتقوًن ،Evalution (ADDIE.) 

 

 Richey and Klein. ريشي ك كالين 3

ذكر ريشي ك كالين أف خطوات البحث التطويرم تبدأ من التخطيط 

perencanaan)  إنشاء ادلنتج ،Production  ك التقوًنEvaluation. 

3 .Thiagarajan 
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 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2011) , h.-298 



عن خطوات البحث الطويرم كالتايل: التعريف،  Thiagarajanيكشف 

 13التصميم، التطوير كالتقسيم.

يف ىذا البحث استخدمت الباحثة منوذج التعليم الذم ذكره ريشي 

: التحليل، التعريف، ADDIEماريب برانج كىو النموذج على شكل 

 التطوير،التطبيق، كالتقوًن.

 اإلطار النظري  . ب

 . تعريف الوسائل التعليمية1

كلمة "الوسائل" من اللغة الالتينية "ميديوس" اليت تعٍت اْلكساط أك 

. تعريف الوسائل يف عملية التعليم أهنا كأداة رسومية لعملية كإعادة ترتيب الوسائل

ادلعلومات ادلرئية أك اللفظية. كالوسائل ىي كل شيئ مستخدـ إلرساؿ الرسالة 

 كاْلفكار كاآلراء كاستعداد الطالب يف عملية التعليم.

ادية أف الوسائل ىي مكوانت ادلوارد التعليمية أك ادلركبات ادل Gagneيرل 

تتضمن فيها ادلادة التعليمية يف البيئة ادلدرسية  كٖتفيز الطلبة يف عملية التعلم. كيعّرؼ 

National Education Association  الوسائل التعليمية أبهنا كأشكاؿ اإلتصاالت من

 كسائل الصورة أك ادلطبوعة.
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 Sugiono, Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development (Bandung: 

Alfabeta, 2015), h. 37-39 



 كعلى كجو عاـ للوسائل التعليمية فوائد عديدة منها كالتايل:

 عرض الرسائل يف شكل الكلمات ادلكتوبة أك اللفظيةتوضيح  . أ

 تعاجل ادلشكلة يف تقليل الوقت كاحلواس . ب

ج. إظهار تشجيع الطلبة يف التعلم كادلزيد من التفاعل ادلباشر بُت الطلبة 

 كادلوارد التعليمية

 د. ٘تكُت الطلبة أف يتعلموا أبنفسهم كفقا للكفاءة كالرغبة 

 ر كتقدًن اخلربةق. إعطاء نفس احلافز كالتصو 

ك. تتكوف عملية التعليم من مخسة العناصر ىي ادلدرس، ادلادة التعليمية، 

  14الوسائل التعليمية، الطلبة كأىداؼ التعليم.

كمن التعريفات السابقة، تلخص الباحثة إىل أف الوسائل ىي كأداة أك عناصر 

حىت ديكن أف حيفز داعمة يف عملية التعليم إلرساؿ الرسالة أك ادلادة التعليمة 

 االىتماـ، كالرغبات كاْلفكار كادلشاعر للطالب يف ٖتقيق اْلىداؼ التعليمية.

 . مفهوم وسائل الصورة2
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 Daryanto, “Media Pembelajaran” 2011 

 



"، كىي الصوت ديكن االستماع إليو audible كلمة أكديو من أصل كلمة "

إىل  23السامع. قدرة اإلستماع لدل اإلنساف كىي يف نطاؽ الًتددات من 

23.333 Hertz .15  

عند زىَتين فهي اْلدكات التعليمية ديكن استيعاهبا  visualأما تعريف البصرية 

من خالؿ حاسة البصر، مثل الصور ادلسقطة كالصور على السبورة، كاللوحة كغَتىا. 

فيعرّفو أمَت مهزة أف اْلدكات البصرية كىي اْلدكات اليت تعرض فيها النموذج أك 

 اْلشكاؿ.

ة، ديكن أف تلخصها الباحثة على أف الوسائل انطالقا من اآلراء السابق

البصرية ىي اْلدكات اجلذابة من الصور كليس على شكل الفيديو لتدريس ادلادة، 

  16خاصة للمادة العربية اليت ديكن  للطالب استيعاهبا من خالؿ كسيلة البصرية.

 . سيفركول فيديو سكرايب3

 Sparkolأ. مفهوم سيفركول 

سيفركوؿ ىو الربانمج الذم ديكن استخدامو لصنع تصميم لوحة الرسـو 

بواسطة  2312ادلتحركة البيضاء بسهولة شديدة. مت تطوير ىذا الربانمج يف عاـ 

sparkol   ،إحدل الشركات يف اإلصلليزية(. كبعد سنة كاحدة من اإلصدار كالنشر(
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 Daryanto, ibid., 37 

16
 Hasani “Efektivitas Penggunaan Media Visual Dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

Kelas XI MAN Pringsewu” Skripsi UIN Raden Intan Lampung  h. 15 



كظيفة سيفركوؿ ىي  17دمُت.حيتوم ىذا الربانمج على أكثر من مائة ألف من ادلستخ

 كما يلي:

 Website( سيفركوؿ ديكن جلذب إىتماـ ادلدكنة كزارع ادلوقع 1

 ( سيفركوؿ لعركض اإلنتماء2

 .offlineك  online( سيفركوؿ ديكن لتعزيز اخلدمات عرب اإلنًتنت 3

 ( سيفركوؿ ديكن لوسيلة التعليمية4

 اخلطوات يف استخداـ كسيلة "سيفركوؿ" كما يلي:

 ( افتح برانمج سيفركوؿ قم بتحميلها من اإلنًتنت1

 ( مث قم بتثبيت سيفركوؿ يف احلاسوب2

 فستظهر تعليمات استخدامها icon Sparkol( انقر 3

 silang( كبعد الفهم على التعليمات مث انقر ٖتت عالمة اجلمع 4

ة ( زد الصور أك النصوص أك التسجيالت من خالؿ اْليقونة ادلتاحة يف الزاكي5

 اليمٌت

 ( رتب مشاريع الفيديو اليت سيتم استخدامها للعليم6

 كفقا للتنسيق ادلستخدـ save t( مث انقر 7
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 ( ضع الفيديو حسب ما ىو ادلطلوب8

 يف القسم اليمٌت اْلعلى share( قم ب 9

 Sparkolعرض سيفركول . ب

 كمن عرض سيفركوؿ ىو على النحو التايل:

 

 

 ( العرض اْلكؿ 1

 2.1الصورة 
 العرض األول

 
 

 

    

 

 

 

 
 

 

 ( العرض إبدخاؿ ابلربيد اإللكًتكين ككلمة ادلركر2

 2.2الصورة 
 العرض إبدخال ابلربيد اإللكرتوين

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تعليمات استخداـ سيفركوؿ3
 2.3الصورة 

 تعليمات استخدام سيفركول
 

 

  

 

 

 

 ( العرض يف إدخاؿ الصور4

 2.4الصورة 
 العرض يف إدخال الصور

 

 

 

 

      

 

 

 



 

 

 

 ( العرض يف إدخاؿ الصوت5

 2.5جدول 
 العرض يف إدخال الصوت

 

 

 

      

 

 
 

 

 ( العرض يف إدخاؿ النص6

 2.6جدول 
 العرض يف إدخال النص

 

 

 

 

 

 

 

 2.7جدول 
 saveالعرض 

 



 

 

 

  

 

 

 CorelDraw. كوريل درو 4

 CorelDrawأ. مفهوم كوريل درو 

ىو برانمج احتكارم لتحرير الرسومات اخلطية  CorelDrawكوريل درك 

كضعتو شركة كوريل، كمن ادلعلـو أيضا أهنا من شركة بررليات اليت كاف مقرىا يف 

اليت مت  X7كمسيت ٔتنظومة كوريل  17أكاتكا ككااند، ٔتا أف النسخة اْلخَتة ىي 

 مت إصدارىا يف X3. بينما كوريل درك 2314من مارس  27إصدارىا يف اتريخ 

 2336.18من ينايَت  17اتريخ 

 CorelDRAW versi X3أف كوريل درك ذلا بعض النسخة من النسحة اْلكىل 

. لقد أصدرت كوريل درك النسحة 2318إىل عاـ  2336كاليت مت إصدارىا يف عاـ 

. كوريل درك من برامج الرسـو الشائعة اإلستخداـ. CorelDRAW X8اْلخَتة كىي 
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ادلطبوعة سواء الطباعة الرقمية كاإلزاحة يف صنع كٔتشهورىا فتخدـ الشركات 

 19ادللصقات كالالفتات كادلواد ادلطبوعة اْلخرل من كوريل درك.

، فتغَت الباحثة فكرة ادلعلم يف تقدًن ادلواد  كمع تطور التكنولوجيا يف ىذا اليـو

العربية بشيئ سلتلف كىي ابستخداـ كسائل الصورة على أساس كوريل درك، ْلف 

ابندار  12ك 7مل يستخدـ الوسائل التكنولوجية يف ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية  ادلعلم

المبونج. لذلك أىداؼ الباحثة يف استخداـ كسائل السمعية البصرية على أساس  

كوريل درك ىي أف يكوف تعليم اللغة العربية يف الفصل الدراسي أكثر فعالة كجذابة 

الوسائل ذلا فوائد عديدة من الوسائل الىتماـ الطالب كليس شلال،  ْلف ىذه 

اْلخرل كىي مدعومة ٔتزيج من الوسائل السمعية على أساس سيفركوؿ مع الرسـو 

 ادلتخركة اجلذابة.

 

 

 

 

 CorelDRAWالعرض من كوريل درك   . ب
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 2.8الصورة 
 CorelDraw X3ورقة العمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . التكنولوجيا5

التكنولوجيا ىو الربانمج لألدكات أك لنقل ادلعلومات. أف كلمة 

أم ٔتعٌت ادلعرفة.  technologiaatau techne"التجكنولوجيا" من أصل اللغة اليواننية 

التكنولوجيا ٔتعٌت الضيق ىو الشيئ الذم يشَت إىل الكائنات ادلستخدمة لتسهيل 

 نشاط اإلنساف.

ر أف الوسائل التكنولوجية ذلا فوائد عديدة عند رمايوليس كما نقل عنو أبو بك

 كاليت تقسم إىل مخسة أقساـ منها كالتايل:

 القدرة على مواجهة الصعوابت كتوضيح ادلواد التعليمية الصعبة . أ

 لتسهيل الفهم كتكوين ادلواد أكثر جذابة  . ب



 ج. ٖتفيز الطالب على العمل ابلغرائز من أجل حب التعلم

 كالىتماـ ابلدركس أك ادلوادد. دلساعدة تكوين العادة 

  20ق. تعزيز قوة الذاكرة كيدرهبا على توسيع ادلشاعر كالتعلم ابلسريعة.

 كفيما يلي ادلواد ادلبحوثة لطلبة الصف الرابع  يف ادلدرسة اإلبتدائية.

دَرِسيَّةه 
َ
 َاَْلَداَكت  ادل

 اِقرَأ َكحَفِظ َاَْلَداَكِت التَّالَِيَة!  
 2.1جدول 

 الدراسيةادلواد 
 ادلفردات ادلعىن الرقم ادلفردات ادلعىن  الرقم
1 Buku Baca  21 ِكَتابه Buku tulis  ك رَّا َسةه 
2 Pena, Bolpoin  22 قَػَلمه Penggaris  ِمسَطَرةه 
3 Pensil  ِ23 قَػَلم  الرََّصاص Penggaris 

busur 
 ِمنَقَلةه 

4 Kertas  24 ِقرطَاسه Peruncing  ِمربَاةه 
5 Lem  25 ِغرَاءه Tempat alat 

tulis 
 ِمقَلَمةه 

6 Jangka   26 ِفرَجار Tas  زَلَفَظةه 
7 Penggaris Segitiga  27 م ثَػلَّثه Keset  شلَسَحةه 
8 Kamus  28 قَام وسه Penghapus 

papan tulis 
َسةه   َطالَّ

9 Bendera  29 ِلَواءه Papan tulis  َسبُّورَةه 
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13 Meja  33 َمكَتبه Kapur tulis  طَبش وَرةه ج
 طََباِشَته 

11 Kursi  ُّ31 ك رِسي Jam   َساَعة 
12 Kalender   32 ز راَنَمة Peta  َخرِيطَةه 
13 Rak  ّّ33 َرؼ Koran  َجرِيَدةه 
14 Alat petunjuk  ره  ص ورَة   Foto 34 م َؤشِّ
15 Kelas  35 َفصله Lemari  ِخَزنَةه 
16 Masjid  36 َمشِجده Keranjang 

sampah 
 َمزبَػَلةه 

17 Lapangan  37 َميَدافه Penghapus 

pensil 
 شلَحاة  

18 Kamar mandi  ـه  َمكتَػَبةه  Perpustakaan 38 مَحَّا
19 Ini 

(muzakar/muan

nas) 

 َمقَعده  Bangku 39 ىِذهِ  \ىَذا 

23 Itu 

(muzakar/muan

nas) 

 ِديَوافه  Kantor 43 تِلكَ  \َذاِلَك 

 

 

 

 . البحوث السابقة6

 بعض البحوث السابقة ادلتعلقة هبذا البحث ىو على النحو التايل: يوجد



البحث الذم قامت هبا يونيتا موانندار ٖتت ادلوضوع " تطوير الوسائل التعليمية  . أ

على أساس سيفركوؿ فيديوسكرايب لدرس العقيدة كاْلخالؽ ابدلدرسة ادلتوسطة 

اذلدؼ من ىذا البحث  راماف الشمالية البونج الشرقية". 2اإلسالمية احلكومية 

ىو دلعرفة إستجابة ادلدرس كالطالب ضلو صالحية الوسائل التعليمية على أساس 

سيفركوؿ فيديوسكرايب لدرس العقيدة كاْلخالؽ. البحث من يونيتا موانندار لو 

التشابو هبذا البحث كىو يبحث عن كسائل سيفركوؿ. كأما إختالؼ ىذا 

ئل سيفركوؿ، بل تبحثها عن الوسائل البحث فهو ال تبحث الباحثة عن كسا

اْلخرل كىي كسائل الصورة كوريل درك. لذلك قامت الباحثة ّتمع بُت كسائل 

الصورة على أساس سيفركوؿ يف التصميم اْلخَت ككسائل الصور على أساس  

 كوريل درك يف التصميم اْلكؿ مع زايدة الرموز اجلذابة. 

البحث الذم قاـ بو سورم بكيت كأصحابو ٖتت ادلوضوع " تصميم برانمج   . ب

 ". Web Based Learningابستخداـ طريقة  X3التعليم كوريل درك 

ٖتت ادلوضوع "كسائل تعليم الفزايء  Eelia Dwi Pertiwiج. البحث الذم قامت هبا 

 kinematika gerakعلى أساس سيفركوؿ فيديو سكرايب يف مادة أساسية 

 ابجلامعة". يهدؼ ىذا البحث إىل معرفة كيفية تطوير الوسائل كصالحيتها.



كاستنادا إىل نتيجة البحث، ظهرت أف الوسائل ادلطورة الئقة لالستخداـ 

كفقا لألىداؼ التعليمية. كيف ىذا البحث قامت الباحثة بتطوير كسائل السمعية 

ٔتادة سلتلفة، كلكن  CorelDrawككوريل درك  sparkolالبصرية على أساس سيفركوؿ 

 تركز الباحثة على تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 . تصميم النموذج7

 2.9الصورة 
 CorelDrawوكوريل درو  Sparkolتصميم منوذج التعليم على أساس سيفركول 

 
 

تطوير كسائل السمعية البصرية يف إتقاف مفردات اللغة العربية يف 
 ادلدرسة اإلبتدائية

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ختبار التصديق من خبَت ادلادة كخبَت الوسائلا

 غَت صالحية صالحية

اختبار فعالية الوسائل السمعية البصرية 
 على أساس سيفركوؿ ككوريل درك

 

 ٖتسُت ادلنتج حىت
 تكوف  صالحية

 

إنتاج  الوسائل السمعية البصرية على 
يف  سيفركوؿ ككوريل درك أساس

 تعليم مفردات اللغة العربية
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