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 لخصم

 الساعة في موضوع العربية اللغة لمادة Lectora Inspire تطبيق باستخدام التفاعلية التعليمة الوسيلة تطوير
 المبونج بندر سوكارامي 1بالمدرسة محمدية الثانوية  الثامن الصف للطلبة

 انشهنبري بنيواضع: 
 حول lectora inspire تطبيق مع الوسيلة التعليمية التفاعلية تطوير هذا البحث تناقش

 اللغة معلم مع الباحث أجراها اليت املقابالت نتائج على وبناءً  املشكلة خلفية. العربية اللغة موضوع
 اللغة معلم يقدمها اليت الوسيلة التعليمية التفاعلية أن وهي أال املشكالت، من العديد هناك ، العربية
 اللغة لتعلم حتمًسا أقل طلبةال يكون حبيث ، العربية اللغة تعلم عملية يف طلبةال انتباه جتذب ال العربية
 النوم، أو اليقظة، أحالم أو املوضوع، املعلم يشرح عندما األصدقاء مع مبفردك بالدردشة قم مثل العربية

 صياغة تتمثل. األمثل املستوى من أقل طلبةال تعلم نتائج تكون حبيث مهمة، غري بأشياء القيام أو
 Lectora تطبيق باستخدام التفاعلية التعليمة الوسيلة تطوير كيف هي هذا البحث يف املشكلة

Inspire. 
 lectora تطبيق باستخدام التفاعلية التعليمة الوسيلة تطوير هو هذا البحث من اهلدف

inspire .اليت ثالبح البيانات مجع عملية تستخدم والتطوير البحث هي املستخدمة البحث طريقة 
 .واسع نطاق وعلى صغري نطاق على وهي مرحلتني، على أجريت

 08 قدرها قيمة على حصل الذي املواد خبري صحة من التحقق إىل هذا البحث نتائج تستند
 أن تبني الثانية املرحلة يف٪  08 على حصل واللغويني٪  79 قيمة على وخبري الوسيلة حصل ،٪ 

 العربية اللغة مادة يف تستخدم أن تستحق lectora inspire تطبيق مع التفاعلية التعليمة الوسيلة
 ،lectora inspire  التطبيق مع التفاعلية التعليمة الوسيلة اختبار مرحلة على وبناءً  باملوضوع الساعة

 درجة على للحصول lectora inspire باستخدام التفاعلية التعلم بوسائل مهتمون طلبةال أن يوضح
 تطبيق مع النقاط من٪ 79 على حصل التفاعلية التعليمة الوسيلة باستخدام املهتمني واملعلمني٪ 09

lectora inspire التطبيق مع التفاعلية التعليمة الوسيلة أن ويوضح التعلم عملية يف lectora inspire 
 .باملوضوع الساعة العربية اللغة ملواد تستخدم أن تستحق

 lectora inspire ،التفاعلية التعليمة الوسيلة ، التطوير: الرئيسية الكلمات
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 شعار

                  

Artinya: Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu 

memahami(nya).
1
 (Q.S. Az-Zukhruf :3) 
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Al-Qur’an Terjemah, SuratAz-Zukhruf, Ayat:3 
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 ترجة الكتاب
 

 الباحث ولد. ونريي سوبري زوجال من أطفال أربعة من األولاإلبن  هو نربيانشة بين         
 .5991 نوفمرب 6 االثنني يوم المبونج بندر يف

املدرسة مشارق االنوار االبتدايية االسالمية  يف بتداي اإل التعليم من االنتهاء مت
إىل  احث التعليم الثانويالب استمر مث. 7002 عام يففرعية سوكارام  بندر المبونج منطقة  

معهد  ،جيالغون بنتني النقية وهرةز  اإلسالم ، النور جبل ،9معهد دار السالم جنتور 
سوكارام ، واستمر التعليمه العالية يف املدرسة  حممديةاإلسالم ،  بنتني بين حنيفالساليف 

 واصل 7052 عام يف. 7052 عام يف وخترج المبونج بندر  سوكارامحممدية العالية 
 تعليم قسميف   جامعة االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج يف الرمسية دراساته الباحث
 أجرى ،السادس الدراس  الفصل من الثالثة السنة يف. والتعليم الرتبية كلية يف العربية اللغة

كاتيبونج   منطقة فرعية ،برداسوكا قرية يف( KKN) حقيق  عمل برنامج بالضبط الباحث
 خربة برنامج نفذ الباحث السابع، الدراس  الفصل ويف يوًما 20 ملدة ،المبونح اجلنوبية

 7059 عام يف. يوًما 00 ملدة بندر امبونج 6املدرسة االبتدايية االسالمية  يف( PPL) عملية
 .يف علم الرتبيةاجلامعية االوىل  درجةال على احلصول أجل من رسالته العلمية الباحث أكمل
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 كلمة الشكر والتقدير

 هلا هناية ال اليت واإلرشادات واهلداية الرمحة منح الذي .وتعاىل سبحانو اهلل وضررحب هلل، احلمد
 الوسيلة تطوير": باملرضرعب الرسالة العلمية ىذه إكمال من الباحث يتمكن حىت للباحث
 في موضوع العربية اللغة لمادة Lectora Inspire تطبيق باستخدام التفاعلية التعليمة
".  المبونج بندر سوكارامي 1بالمدرسة محمدية الثانوية  الثامن الصف للطلبة الساعة

يف كلية الًتبية جبامعة  الدرجة اجلامعية االوىل على احلصرل متطلبات أحد وإكمال تلبيةل
صلى اهلل عليو  حممد النيب علىسالما و  صالة االسالمية احلكرمية رادين انتان المبرنج.

الرسالة  ىذه إعداد يتم لن. العصر ظالم يف دائًما يوضيء الذي النرر محل وسلم الذي قد
 واإلرشاد الرمحة يعطى وتعاىل سبحانو اهلل عسى. األطراف خمتلف من مساعدة دون العلمية

 لذلك،. الرسالة العلمية ىذه إعداد استكمال يف للباحث املقدم واإلرشاد املساعدة مقابل يف
 :لشرفاءل يشكر أن الباحث يريد

الًتبية والتعليم عميد لكلية  املاجستري، رانر خري األ احلاج األستاذ الدكترر1 .1
الترجيو و  ةالذي وفر الفرص االسالمية احلكرمية رادين انتان المبرنج للجامعة
 .أثناء الدراسة للباحث

وحممد عفيف  العربية اللغة التعليم لقسم رئيس سفاري داود، املاجستري الدكترر. .2
جامعة  والتعليم الًتبية بكلية العربية اللغة التعليم لقسمأمر اهلل املاجستري، سكريتري 

يف تطرير العلرم يف . اللذان قدما التشجيع المبرنج إنتان رادين االسالمية احلكرمية
 الدراسة.

املاجسترية املشرفة  ىجرية، أم ةوالدكترر  املشرفة االوىل اجستريةامل إرلينا،. كتررةد ال .3
 .الرسالة ىذه إكمال يف كامل بإخالص واإلرشاد الترجيو اقدم اللتان الثانية.
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 اللغة تعليم قسم يف احملاضرين وخاصة ،والتعليم الًتبية كلية يف حماضرون السادة .4
 تعليم قسم يف دراستو خالل باملعرفة وتزويده الباحث بتثقيف قامرا الذين العربية
 إنتان رادين جبامعة االسالمية احلكرمية الًتبية والتعليم كلية يف العربية اللغة

 .المبرنج
 ،أم ىانيك ، إنداه أكتافياين بًت نرر رسىت ،شحمة العزة السالح يف أصدقائي .5

 كل على لكن شكرا. دائًما الدعم نوتقدم نتساعد الاليت وإيفيو ،حلية احلسنة
 حىت حفرىا مت اليت احللرة الذكريات على وشكرا معا مررناه الذي والصراع شيء،

 .اآلن
 مباشر بشكل الرسالة العلمية ىذه إعداد إكمال يف ساعدوا الذين األطراف جلميع .6

 .مباشر وغري

 ،والقراء للباحث مفيدة تكرن أن آمل ،إكمال ىذه الرسالة العلمية مت ىكذا
 يارب العاملني. آمني. جيدا رد   على وتعاىل سبحانو اهلل يرد   قد ومشاركتهم، ملساعدهتم

2112 ماير المبرنج، بندر  

 باحث،

 

 نبريانشه بني 
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 األول الباب
 مقدمة

 
 البحث خلفية. أ

 وجود يتغَت أن ادلتوقع من ألنو البشرية للتنمية للغاية ادلهمة األشياء أحد ىو التعليم
 Dictionary of Education ينص بينما 1 .وادلهارات والسلوك ادلعرفة حيث من اإلنسان، تعليم
 من األخرى واألشكال ادلواقف قدرة الشخص خالذلا من يطور عملية ىو التعليم أن على

 البيئة تأثَت الناس فيها يواجو اجتماعية عملية وىي فيو، يعيش الذي اجملتمع يف السلوك
 على احلصول من يتمكن حىت ادلدرسة، من القادمُت أولئك خاصة عليها، وادلسيطر ادلختارة

 مجهورية قانون مع يتماشى وىذا 2 .األمثل الفردية والقدرات االجتماعية القدرات تطوير جتربة
 .الوطٍت التعليم بنظام ادلتعلق 2003 رقم إندونيسيا

 يتمكن حىت تعليمية وعملية تعليمي جو خللق لو وسلطط واع   رلهوًدا التعليم يعد
 يف والتحكم الدينية الروحية القوة على للحصول نشط بشكل إمكاناهتم تطوير من طلبةال

  3 .والدولة واألمة اجملتمع حيتاجها اليت وادلهارات النبيلة والشخصية والذكاء والشخصية الذات
 دترير يتم حيث التعليم، أمهية مدى أيضا اإلسالم يعلمنا أعاله، التعليم مع دتشيا

 11: اجملادلة سورة القرآن، آية يف ورد كما. سلتلفة عمليات خالل من التعليم

                                                           
1
Sadirman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,( Jakarta :Rajawali Press, 1111),h.54 

1
H.Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan, ( Jakarta : PT. Rineka Cipta 1112 )h.3. 

2
Kemenag, “ Undang-undang republik Indonesia No. 11 Tahun 1112 tentang sistem 

pendidikan nasional “ ( On-line), tersedia di: http://kemenag.go.id/file/dokumen/UU1112.pdf ( 14 

Desember 1114 )   

http://kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003.pdf


2 
 

 قيل وإذا لكم ٱهلل يفسح فٱفسحوا ٱجمللس يف تفسحوا لكم قيل إذا ءامنوا يأيهاٱلذين
  .خبَت تعملون مبا وٱهلل درجت ٱلعلم أوتوا وٱلذين منكم ءامنوا ٱللهٱلذين يرفع فٱنشزوا ٱنشزوا

Artinya : 

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan. 

 

 حياة من يتجزأ ال جزًءا أصبحت األجل طويلة عملية ىو التعليم أن أعاله أية تشرح
 على قادرًا يكون أن للبشر ديكن التعليم خالل من فقط ألنو العامل، ىذا يف اإلنسان
 ومفيدة مفيدة ولكنها ادلعرفة من القليل إعطاء يتم. حياهتم لتوفَت وإتقاهنا ادلعرفة اكتساب

 على الضوء وتعطي مكافأة على حتصل وسوف وادلمارسة، ادلعرفة على حيصلون الذين طلبةلل
 .جيدة لرؤية رؤيتهم

 بشكل النتائج تعظيم يتم مل ولكن إندونيسيا، يف العربية اللغة ميتعل طويلة فًتة منذ
 ىذه مالحظة ديكن. حلها يتم ما ونادراً  غالًبا تظهر ادلختلفة ادلشاكل تزال ال. كامل

 ادلعلم، ومهنية العربية، اللغة تدريس وتوجيو غرض ذلك يف مبا عوامل، عدة من ادلشكلة
 من العديد العربية، اللغة ميبتعل طلبةال اىتمام وقلة وادلناىج، واإلبداع، ،طرقوال وادلواد،

 مستوى جيعل شلا العربية ادلواد وتعقيد العربية اللغة دروس ألخذ مستعدين ليسوا طلبةال
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 يهتم أال ادلألوف غَت من ليس لذلك والتوصيل، اإلسًتاتيجية التقنيات، يف عال   الصعوبة
  4 .صعباً  ويبدو وسليًفا سليًفا أمرًا العربية اللغة يعتربون ألهنم التعلم، حدوث عند بادلعلم طلبةال

 خالل من كميسر ادلعلم مع العربية اللغة طلبةال لتعليم زلاولة ىو العربية اللغة ميتعل
 فيو توجد نشاط ىو ميالتعل. حتقيقها ادلراد األىداف على للحصول سلتلفة عناصر تنظيم
 من طلبةال ليتمكن سلتلفة أشياء وتسهيل وتنظيم أمثلة وإعطاء وتدريب وتوجيو تدريس عملية
 5 .التعليمية األىداف لتحقيق التعلم

 مت اليت ادلواد عرضو  تقدمي يف ادلعلم دور فإن ادلدرسة، يف العربية اللغة ميتعل يف
 زلاضرة طريقة يستخدمون ادلعلمون يظل ما غالبًا. طلبةال نتائج على كبَت تأثَت لو تدريسها

 يشعرون طلبةال جيعل ما وىذا ،طلبةال من تعليقات توجد ال لذلك ، طلبةال مع تفاعاًل  أقل
 .عملية التعليم بديناميكيات أقل ويشعرون م،بالتعل   اىتماًما وأقل بسرعة، بادللل

 يف طلبةال وتسهيل العربية، اللغة بتعلم لالستمتاع طلبةال اىتمام جذب أجل من
 جوانب تطوير سواء حد على التعليم، عامل تطورت مث العصر، مع تتماشى ألهنا مها،تعل  

 .ادلختلفة األخرى والتطورات ووسيلة التعليم طريقةوال ادلناىج
 ادلكان وىو ،سوكارامي بندر المبونج 1ادلدرسة زلمدية الثانوية  يف حدث كما

 أجراىا اليت ادلقابالت نتائج على بناءً . تقريًبا شهر دلدة ميدانية جتربة الباحث فيو ديارس الذي
 اليت التفاعلية يلةالوس أن وىي ادلشكالت، من العديد ىناك العربية، اللغة مدرس مع الباحث
 يكون لذلك العربية، اللغة ميتعل عملية يف طلبةلل جاذبية أقل العربية اللغة مدرس يقدمها

                                                           
3
FathulMujibdanNailurRahmi, MetodePermainan-permainanEduktifdalamBelajar Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: Diva Press, 1111), hlm. 5. 
4
. Toto wijoyo, Pengembangan Media Pembelajaran E-LEARNING Berbasis Aplikasi 

LectoraInspire Untuk Keterampilan Membaca Bahasa Arab Siswa MTs Kelas VIII, (Universitas Negri 

Semarang, 1114), hlm, 1. 
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 يشرح عندما األصدقاء مع التحدث  :مثل العربية، باللغة ميالتعل الختاذ حتمًسا أقل طلبةال
 إلقاء أو الرسم) مهمة غَت بأشياء القيام أو النوم، أو اليقظة، أحالم أو ادلوضوع، ادلعلم

 طلبةال متعل   نتائج تكون حبيث ،(األحيان من كثَت يف مبرحاض السماح أو بالورق األصدقاء
  6 .األمثل ادلستوى من أقل

 يف العربية اللغة مدرس معرفة قلة إىل ذلك يرجع ،أجري اليت ادلقابالت نتائج من
 7 .العربية اللغة ميتعل يف التفاعلية يلةالوس إدارة

 الداخلي احلوار من نوًعا معينة حدود ضمن جيًدا ادلصممة الوسيلة حتفز أن ديكن
 بشكل أو وسيلة التعليمو  طلبةال بُت اتصال يوجد آخر، مبعٌت. يدرسون الذين طلبةال داخل

 إيصال يف الوسيلة صلحت. ادلعلمُت أو للرسالة مصادر لديهم الذين طلبةال بُت مباشر غَت
 8 .طلبةال لدى اجلودة يف الحق تغيَت حدث عندما ميالتعل رسائل

 إىل٪ 14 من طلبةال ذاكرة ستزيد التدريس، برنامج يف ادلرئية يلةالوس باستخدام
 تدريس يف ادلرئية الوسيلة استخدام عند٪ 20 إىل تصل زيادة أيًضا البحث يظهر٪. 33

 إىل تصل بنسبة ادلفهوم لتقدمي الالزم الوقت تقليل ديكن ،فحسب ذلك ليس. ادلفردات
 9 .الشفوية التقدديية العروض لدعم ادلرئية الوسيلة استخدام عند٪ 40

                                                           
5
rohani, Guru Pengampu Mata Pelajaran Bahasa Arab MTs Muhammadiyah I Sukarame, 

WawancaraPribadi, Bandar lampung,  14 september 1112 
2
rohani, Guru Pengampu Mata Pelajaran Bahasa Arab MTs Muhammadiyah I Sukarame, 

WawancaraPribadi, Bandar lampung,  14 september 1112 
8
Yusuf HadiMiarso, TeknologiKomunikasiPendidikan: PengertiandanPenerapannya di Indonesia, 

(Jakarta: Rajawali, 1883), hlm. 35. 
8
Melvin L. Silberman, Active Learning, penerjemah:Sardjulidkk, (Bandung: Nusamedia,1115), 

hlm. 14. 
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 أن ديكن اليت وسيلة التعليم لعقد يبدو ما على حاجة ىناك أن إىل الباحث وخيلص
 جتعل أن ديكن لالىتمام، ثَتةادل الوسيلة وجود مع. العربية اللغة تعلم يف طلبةال محاس تعزز

 مع حلواًل  الباحث يقدم لذلك. العربية اللغة بتعلم ادلتزايد االىتمام يف نشاطًا أكثر طلبةال
 .Lectora Inspire تطبيق مع تفاعليةال تعليميةال الوسيلة وجود

 بأدوات مقارنة ادلتميزة ادلزايا من العديد لو فإن ،Mas’ud Lectora Inspire لـ وفًقا
 الويب مواقع لفتح Lectora استخدام ديكن( 1 وىي 10 .اإللكًتوين للتعليم األخرى التأليف

 الوسيلة إنشاء على كبَت بشكل ادلبتدئُت ادلستخدمُت تلهم Lectora توفرىا اليت الصور( 2
 جيعل أن ديكن  Lectora Inspire وجود للمعلم( 3 التعلم( والفيديو الصوت) ادلتعددة
 Lectora يوفر( 5 اكتمال أكثر Templete Lectora Inspire( 4 أسهل ميالتعل الوسيلة

Inspire للمستخدمُت جًدا مفيدة الوسيلة مكتبة. 
 وفًقا. Lectora Inspire باستخدام الوسيلة تعلم ىي التفاعلية ميالتعل وسيلة وإحدى

 ديكنها اليت Lectora Inspire تطبيق مع التفاعلية التعلم لوسائل ديكن ،Dwi Ari Fatonah لـ
 مباشرة راجعة تغذية توفر تقييمات إجراء والصور، والنصوص والصوت الفيديو بُت اجلمع

 11 .طلبةلل
 تطبيق مع ةالتفاعلي ةميالتعل الوسيلة أن االستنتاج ديكن أعاله، الشرح إىل استناًدا

Lectora Inspire لدى. ميالتعل على نفيذىاوت تطبيقها جًدا السهل من Lectora Inspire 
 تعديل ديكن ،Lectora Inspire باستخدام. Microsoft Office بـ دراية على لنا مألوفة واجهة

                                                           
11

Muhamad mas’ud,Membuat Multimedia Pembelajaran Dengan Lectora,(Yogyakarta: 

Pustaka shonif,1111) hal.1. 
11

.Yenny Rahmawati Priyanti, Peningkatan Kemampuan Membaca Permulaan Melalui Media 

LectoraInspire Pada Siswa Autis Kelas V DI SLB Tegar Harapan Sleman, (Universitas Negri 

Yogyakarta, 1112), hlm. 4 
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 Lectora الوسيلة استخدام. طلبةال اىتمام جتتذب حىت العربية اللغة ميتعل مواد وتصميم

Inspire  طلبةلل التعليمية ادلواد توفَت ادلعلمُت على يسهل أن ديكن. 
 الوسيلة تطوير" بادلوضوع البحث إجراء الباحث دتٌت ادلشكالت، ىذه من انطالقًا

 الساعة موضوع يف العربية اللغة دلادة Lectora Inspire تطبيق باستخدام ةالتفاعلي ةميالتعل
 . "المبونج بندر يراماسوك 1بادلدرسة زلمدية الثانوية  الثامن الصف طلبةلل

 

 المشكلة تحديدب. 
 النحو على ادلشكلة حتديد على احلصول ديكن أعاله، البحث خلفية على بناءً 

 :التايل
 ."ادلعلم يقدمها اليت التفاعلية الوسيلة إىل طلبةال من العديد يهتم ال"

 

 قيود المشكلة. ج
 ىذا البحث يف ادلشكلة الباحث حدد أعاله، ادلذكورة ادلشكلة حتديد إىل استناًدا

 :التايل النحو على
 .Lectora Inspire تطبيق مع تفاعليةال الوسيلة شكل يف ادلطورة الوسيلة منتجة تكون .1
 .الساعة مبوضوع يتعلق فقط تطويرىا سيتم اليت يةميالتعل الوسيلة يف ادلوضوع .2

 

 مشكلة البحث. د
 :ىي فحصها يتعُت اليت ادلشكلة فإن أعاله، ادلذكورة شرح إىل استنادا
 ؟ Lectora Inspire تطبيق باستخدام التفاعلية ةميالتعل الوسيلة تطوير كيف
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 البحث وفوائد أهدافه. 
 أهداف البحث .1

 :يلي كما ىي ىذا البحث أىداف
 Lectora Inspire تطبيق باستخدام التفاعلية يةميالتعل الوسيلة لتطوير( 1

 البحث فوائد. 2
 النظرية الفوائد( 1

 الوسيلة تطوير يف علمية رؤية ىذا البحث نتائج تضيف أن ادلتوقع من
 .Lectora Inspire باستخدام التفاعلية يةميالتعل
 عمليةال فوائد( ال2

 طلبةللأ( 
 .طلبةلل مباشرة جتربة توفَت( 1
 .العربية اللغة متعل   يف طلبةال لدى واجلاذبية الدافع زيادة( 2
 .الكفاءة حتقيق يف ادلفاىيم فهم تسهيل يف يساعد( 3

 للمعلمينب( 
 .ميالتعل جودة لتحسُت للتعليم بديلة تعليمية مواد وفَت( ت1
 .طلبةوال ادلعلمُت بُت يةالفعال يةميالتعل التواصل( يبٌت 2
 للباحثينج( 

 حول خاص بشكل والعلوم ادلعرفة وإضافة اخلربة إضافة على قادرًا لتكون
 ديكن أن نأمل ،Lectora Inspire تطبيق مع ةالتفاعلي يةميالتعل الوسيلة تطوير
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 يف التشبع لتقليل ميللتعل التفاعلية ادلتعددة الوسيلة لتطوير كمرجع استخدامو
 اليت ادلواد لفهم طلبةال ميتعل دافعية من يقلل شلا الفصل يف التقليدي ميالتعل

 .ادلعلمون يقدمها
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 الثاني الباب
 إطار نظري

 
 النموذج تطوير مفهومأ. 

 النموذج تطوير تعريف. 1
 كظيفة لتحسُت زلاكلة يف مفاىيمي تصميم عملية أنو على النموذج تفسَت يتم

 حتقيق جودة لتحسُت تعترب اليت ميالتعل مكونات إضافة خالؿ من احلايل، النموذج
 .األىداؼ

 سلوؾ أك موقف إلحضار للتوسع زلاكلة أنو على النموذج تطوير تفسَت ؽلكن 1
 .أفضل كضع أك اكتماال أكثر أك كماال أكثر كضع إىل مراحل على

. أفضل برنامج يف تنفيذه غلرم أك تنفيذه مت برنامج إىل توجيهو يعٍت ىنا التطوير
 على تنطوم التنمية" أف ،Hikmat ك Adimiharja عنو اأعرب الذم الرأم مع يتماشى كىذا

 ظلوذج إعداد يتم 2".التقدـ كدمج بالنجاح، كاالعًتاؼ الفرص، كتوسيع ادلوارد، تنشيط
 مجاعية، أك فردية احتياجات أك حديثنا تنفيذه مت برنامج تنفيذ جتربة إىل استنادنا جديد

 .التعلم جملتمع التعلم بيئة يف كالتغَتات التطوير مع كتكييفو
 البحث اسم Gall  ك  Borg استخدـ. كالتطوير للبحث شركط عدة ىناؾ

 اسم Kellin ك Richey تستخدـ. كتطوير حبث إىل ترمجتو ؽلكن كالذم( R&D) كالتطوير
 يستخدـ. كالتطوير التصميم حبوث إىل ترمجتها ؽلكن اليت التطوير كحبوث تصميم

                                                           
1
 Ilham Anwar, Pengembangan Bahan Ajar, Bahan Kuliah Online,Direktori UPI, Bandung, 

0212, h. 11   
0
 Sugiarta A.N, teori pengembangan, Jakarta, 0222, h.02 
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Thiagarajan  4D تعريف الذم Define, Design, Development,  ك  Dissemination .كيف 
  ,Analysis, Design و كى ،ADDIE مصطلح Carry ك Dick يستخدـ نفسو، الوقت

Development, Evaluation  ك  Development Research  البحث  إىل ترمجتها ؽلكن اليت
 .التطوير

3 
/  كالتطوير البحث) كالتطوير البحث أف Gall  ك  Borg ذكرا  احلالة، ىذه يف

Research and Development)، صحة من التحقق أك لتطوير تستخدـ حبث طريقة ىو 
 .كالتعلم التعليم يف ادلستخدمة ادلنتجات

 موجود وسيلةلل تعديل عن عبارة الناتج ادلنتج 4
 .فعاالن  تعلمنا ليخلق جديدنا منتجنا ليصبح تطويره مت مث بالفعل،

 كالتطوير للبحث كالتطوير البحث طريقة إف Sugiyono قاؿ األخرل، أعمالو يف
 صالحية كاختبار كاإلنتاج كالتصميم للبحث علمية كسيلة أهنا على تفسَتىا ؽلكن

 إىل كالتطوير البحث أنشطة اختصار ؽلكن البحث، على بناءن . إنتاجها مت اليت ادلنتجات
ٗP (penelitian, perencanaan, produksi, dan pengujian.) 

 ما غالبنا بذلك، يتعلق فيما 1
 حيث التطبيقي، كالبحث األساسي البحث بُت كسيطنا ؽلثالف كالتطوير البحث إف يقاؿ

 ىذا يف لالحتياجات كفقنا تنفيذىا ؽلكن عملية عملية إغلاد إىل التطبيقية األحباث هتدؼ
 .اجملاؿ

 
 

                                                           
3
 Sugiyono, metode penelitian dan pengembangan (Research dan Development),(Bandung : 

Alfabeta,0212), h. 02 
2
 Ibid,h. 02 

1
 Sugiyono, 0212,  Op.Cit, h.32 
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 ميالتعل تطويرتصميم  نماذج. 2
 عاـ، بشكل. اخلرباء قدمها اليت النماذج من العديد ىناؾ م،يالتعل تصميم يف

 ضلو موجهة كظلاذج الفصل، ضلو موجهة ظلاذج يف تصميم التعليم ظلاذج تصنيف ؽلكن
 النماذج هتدؼ ما كعادة دائرية، كظلاذج إجرائية كظلاذج ادلنتج، ضلو موجهة كظلاذج النظاـ،
 كل فقط يتم الذم( الفصل) اجلزئي ادلستول على تصميم التعليم إىل للفئة ادلوجهة
ASSURE.6 ظلوذج ىو ذلك على مثاؿ أكثر، أك ساعتُت

  
 تكوف ما كعادةن  منتج، إلنتاج ميالتعل تصميم ظلاذج ىي ادلنتج ضلو ادلوجهة النماذج

 الوحدات أك ادلتعددة كسيلة التعليم أك الفيديو مقاطع تعلم مثل ،الوسيلة التعليمية
 النموذج ىو آخر مثاؿ. Peck ك hannafin ظلوذج ىو النموذج ىذا على مثاؿ. النمطية
 مثل كاسع، نطاؽ ذم تعليمي نظاـ إلنتاج ميالتعل تصميم ظلوذج كىو للنظاـ، ادلوجو

 باإلضافة. ADDIE ظلوذج ىو ذلك على مثاؿ. إخل مدرسية، مناىج تدرييب، نظاـ تصميم
 ظلوذج على مثاؿ. دائرية كظلاذج إجرائية كنماذج عادة إليو نشَت ما أيضنا ىناؾ ذلك، إىل

 إف. كيمب ظلوذج ىو الدائرم النموذج مثاؿ أف حُت يف ككارم ديك ظلوذج ىو إجرائي
 أمور بُت من كبعضها، بالفعل، يفيدنا أف ؽلكن احلالية للنماذج سلتلفة أشكاؿ كجود

 اليت اخلصائص مع تتوافق اليت تصميم التعليم ظلاذج أحد كتطبيق اختيار ؽلكننا أخرل،
 النماذج من مشتقة ظلاذج كإنشاء تطوير ؽلكننا ذلك، جانب إىل اجملاؿ، ىذا يف نواجهها

                                                           
6
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 جتربتها ليتم موجودة كانت اليت التصميمات عن البحث أيضنا ؽلكننا أك احلالية،
2.التعليمية ادلواد لتطوير تعديلها أيضا ؽلكن النماذج ىذه كل. كحتسينها

  
 ASSURE النموذجية التعليمية المواد تطوير تصميم . أ

 أك( KBM) كالتعلم التعليم أنشطة لصياغة ظلوذجنا ASSURE ظلوذج يعد
 يتكوف ، Heinich et al)ٕ٘ٓٓ( لػ كفقنا. الفصل ضلو موجو ظلوذج أيضنا عليو يُطلق
 ASSURE لنماذج التخطيط: كىي النشاط، من خطوات ست من النموذج ىذا

   James D. Russell ك  Sharon E. Maldino, Deborah L. Lowther اقًتحها اليت التعليمية
".  Instructional Technology & Media For Learning" بعنواف التاسعة طبعتو يف

 :التايل النحو على مراحل ٙ ASSURE ظلوذج للتعلم التخطيط يتضمن

 
 

                                                           
2
Akbar, S. 0211. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Yogyakarta: Cipta Media. 
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 الطلبة تحليل(. 1
 طلبةال من رلموعة على عادة التعلم ينطبق. الطلبة حتليل ىي األكىل ادلرحلة

 يف مراعاهتا غلب اليت اخلصائص ٖ ىناؾ. معينة خصائص لديهم الذين طلبةال أك
 كمستول كاجلنس العمر العامة اخلصائص تشمل العامة اخلصائص: كىي ، الطلبة
 ىذه استخداـ ؽلكن. كاالقتصادية االجتماعية كالعوامل كالثقافة كالعرؽ كادلهنة التعليم

 .كسيلة التعليمك  كاالسًتاتيجيات األساليب اختيار يف إلرشادنا العامة اخلصائص
 ؽلكننا. السابقوف كفالطلبة ؽلتلكها اليت كالقدرات بادلعرفة يتعلق فيما

 قبل طلبةلل دخوؿ/  دخوؿ سلوؾ إعطاء طريق عن ادلعلومات ىذه على احلصوؿ
 حتتاجو ما حوؿ كمرجع ىذا القبوؿ اختبار نتائج استخداـ ؽلكن. التعلم إجراء

 اليت الراحة كسائل من التعلم أساليب تنشأ.الطلبة إىل إيصالو إىل حتتاج كال األشياء
/  طلبةال تعلم أسلوب بسبب ، التعلم بيئة مع التفاعل عند كعاطفيان  نفسيان  هبا نشعر

 بأسلوب يتعلق فيما. حركينا أك مرئينا أك صوتينا يكوف أف إىل البعض ؽليل ىذا طلبةال
 .ادلستخدمة الوسيلةك  التعلم أساليب ضبط علينا غلب ىذا، التعلم

 واألهداف الدولة معايير. (2
 ادلعايَت. حتقيقها ادلراد ميالتعل كأىداؼ ادلعايَت صياغة ىي الثانية ادلرحلة

 غلب اليت األشياء ،أىداؼ التعليم صياغة يف. ادلقررة الكفاءة معايَت من مأخوذة
 الذين تلميذال أك طلبةال أك اجلمهور ليكوف ABCDA تنسيق استخداـ: ىي مراعاهتا

 أال الطلبة على غلب ما على نرسلها اليت اإلرشادات تركز أف غلب. ناطلبت يصبحوف
 يصف الذم الفعل -( behaviorأك  السلوؾ) B ادلعلم، يفعلو أف غلب ما على يفعلو
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 أف كغلب عملية التعليم اجتياز بعد الطلبة ؽلتلكها أف غلب اليت اجلديدة القدرات
 أداء قياس فيها يتم اليت احلالة -( conditionsأك  الشركط) C ،(للقياس قابالن  يكوف
 صلاح مستول لقياس األساس تشكل اليت ادلعايَت ، أم - الدرجة ىي D ك ،الطلبة
 ىو رلاؿ؟ أم إىل ظليل سوؼ التعلم غرض األىداؼ األىداؼ تصنيف الطلبة

 صياغة ؽلكننا ذلك، فهم خالؿ من. األشخاص بُت أك النفسي، العاطفي، ادلعريف،
 األساليب استخداـ نوجو سوؼ احلاؿ كبطبيعة ، دقة أكثر بشكل أىداؼ التعليم
 .الستخدامها للتعلم كسيلة التعليمك  كاالسًتاتيجيات
/  ادلقدمة ادلادة فهم أك إكماؿ على األفراد بقدرة ادلتعلقة الفردية الفركؽ

 من يعانوف الذين أكلئك مع ميالتعل صعوبات من يعانوف ال الذين األفراد. ادلستفادة
 ؽلكن الشرط ىذا. سلتلفة إتقاف تعلم أكقات لديهم يكوف أف غلب التعلم صعوبات

 .دقة أكثر بشكل كتنفيذىا أىداؼ التعليم صياغة إىل يقودنا أف
 والمواد وسيلةوال والتكنولوجيا االستراتيجيات حدد(. 3

 االسًتاتيجية اختيار يف الفعاؿ ميللتعل التخطيط يف الثالثة ادلرحلة تتمثل
 كانت سواء ميالتعل اسًتاتيجية اختيار غلب. التعليمية كادلواد كسيلة التعليمك  ادلناسبة

. استخدامها ادلطلوب الطريقة حتديد أثناء ادلعلم على تركز أك طلبةال حوؿ متمحورة
 من األفضل ىي كاحدة طريقة توجد ال أنو ىو النقطة ىذه يف عليو التأكيد غلب ما

 الطلبة احتياجات اإلجابة/ فضلك من كاحدة طريقة توجد كال األخرل الطرؽ
 غلب كال طرؽ، عدة على متآزرين اعتبارىم غلب حبيث كشاملة، متوازنة بطريقة
 كاضح ىو ما. الثمن باىظة بعناصر ادلستخدمة الوسيلةك  التكنولوجيا اختيار حتديد
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 تدع ال. كعيوب مزايا يف النظر أكال علينا غلب الوسيلةك  التكنولوجيا اختيار قبل
 إىل ادلعرفة نقل يف تعقدنا أك عكسية بنتائج تأيت نستخدمها اليت كسيلة التعليم

 حدد استخدامها، ادلطلوب الوسيلةك  كالتكنولوجيا االسًتاتيجية طلتار كعندما ،الطلبة
( ٔ: )اختيارات ثالثة اخلطوة ىذه تتضمن. استخدامها سيتم اليت التعليمية ادلواد

( ٖ) أك ادلوجودة، ادلواد تعديل/  تغيَت( ٕ) لالستخداـ، كجاىزة متوفرة مادة اختيار
 أف ىو ذلك من كاألىم ، ادلواد بتطوير نقـو ذلك كمع. جديد بتصميم ادلواد تصميم

 .الطلبة كخصائص أىداؼ مع تتفق ادلواد
 والمواد وسيلةوال التكنولوجيا من االستفادة( 4

 يتضمن ادلرحلة، ىذه يف. كادلواد الوسيلةك  التكنولوجيا تستخدـ الرابعة ادلرحلة
. كادلواد كاإلعالـ التكنولوجيا استخداـ يف زلاضرين/  كمعلمُت دكرنا التخطيط

 :كىي ،" P1" عملية اتبع اخلطوة، هبذه للقياـ
 سيتم اليت كادلواد الوسيلةك  التكنولوجيا من حتقق ،(previw) معاينة ( أ

 .ال أـ لالستخداـ مناسبة تزاؿ ال كاليت ألىدافها كفقنا للتعلم استخدامها
 .تعلمنا تدعم اليت كادلواد كاإلعالـ التكنولوجيا( prepare) إعداد  ( ب
 كاإلعالـ التكنولوجيا استخداـ تدعم حبيث التعلم بيئة( prepare) حتضَت ج(

 .عملية التعليم يف كادلواد
 سيتم كبالطبع للتعلم مستعدين يكونوا حبيث الطلبة( prepare) بإعداد قم د(

 .التعلم نتائج أقصى على احلصوؿ
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 حىت ،(الطلبة أك ادلدرب حوؿ تتمحور) تعليمية جتربة( provide) توفَت  ( ق
 .تعليمية جتربة أقصى على احلصوؿ من طلبةال يتمكن

 الطلبة مشاركة تطلب( 5
 فقط، دلعرفة التعلم يكفي ال. الطلبة مشاركة دتكُت ىي اخلامسة ادلرحلة

 كتقييمها كتنفيذىا تعلمها مت اليت باألشياء الشعور على قادرنا يكوف أف غلب كلكن
 التكنولوجيا تستخدـ اليت عملية التعليم يف الطلبة تنشيط عند. تعليمية كمخرجات

عملية  ستحدد ألهنا نفسية، دلسة ىناؾ كانت لو اجليد من سيكوف كادلواد، الوسيلةك 
 إىل حتتاج اليت عملية التعليم يف النفس علم تعلم. كبَت حد إىل كصلاحو التعليم
 :ىو اىتماـ

 ادلعلم من ادلناسبة االستجابة/  االستجابة ألف ،(Behavioris) سلوكيأ( 
 .الطلبة يظهره الذم احلافز  تعزز أف ؽلكن
 تثرم أف ؽلكن الطلبة يتلقاىا اليت ادلعلومات ألف ،(Kognitifis) ادلعريفب( 

 .العقلي سلططو
 كفالطلبة يتلقاىا اليت كادلهارات ادلعرفة ألف ،(Konstruktivis) البنائُتج( 

 نشاط كل مباشرة كاجهوا إذا الرأس يف األمد كطويلة جدكل أكثر ستكوف
 .عملية التعليم يف

 أك ادلعلموف يقدمها اليت الردكد أك التعليقات ألف ،(Sosial) اجتماعيد( 
 مجيع لتصحيح كمكاف استخدامها ؽلكن عملية التعليم يف األصدقاء
 .العاطفي الدعم ككذلك تلقيها مت اليت ادلعلومات



01 
 

 ومراجعة تقييم( 6
 التقييمات تتم. كتنفيذىا التعلم خطة كمراجعة تقييم ىي السادسة كاخلطوة

 اليت كادلواد الوسيلة/  التكنولوجيا حتققو أف ؽلكن الذم ادلدل دلعرفة كادلراجعات
 التقييم، نتائج من. قبل من حددناىا اليت األىداؼ حتقيق يف نستخدمها/  طلتارىا
 طلتارىا اليت كادلواد كسيلة التعليمك  التكنولوجيا كانت إذا ما: النتائج استخالص سيتم
 .حتسينها غلب أك ، جيدة

 

  ADDIE نموذج التعليم تطوير مواد تصميم . ب
Design-Analysis-) تقييم-تنفيذ-تطوير-تصميم-حتليل) ADDIE ظلوذج يعد

Evaluate-Implement-Develop) )ظهرت. عامنا ميالتعل تصميم ظلاذج أكثر أحد 
ADDIE طورهتا اليت التسعينات يف Reiser ك Mollenda.2

 ىي كظائفها من كاحدة  
ADDIE، تتسم اليت التحتية كالبنية التدريبية الربامج تطوير يف توجيهي مبدأ ىي كاليت 
 مرحلة النموذج ىذا كيستخدـ نفسو، التدريب أداء كتدعم كالديناميكية بالفعالية
 :كىي التطوير،

 
                                                           

2
 Dr. I Made Tegeh, M.Pd; Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd; Drs. Ketet Pusiawan, M.Pd, Model 

Penelitian Pengembangan, 0212, h. 21  
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 (Analysis) التحليل .1
 ،(needs assessment) االحتياجات بتقييم القياـ ىو (Analysis) التحليل

 مرحلة(.  analysistask) ادلهاـ حتليل كإجراء ،(kebutuhan) ادلشكالت كحتديد
 االحتياجات تقييم إجراء أم ، كفالطلبة سيتعلمو ما لتحديد عملية ىي التحليل

(needs assessment)، ادلشكالت كحتديد (kebutuhan)، ادلهاـ حتليل كإجراء (task 

analysis) .،ملفات أك خصائص شكل يف ىو سننتجو الذم الناتج فإف لذلك 
 ادلهاـ كحتليل االحتياجات كحتديد الثغرات، كحتديد احملتملُت، للمشاركُت شخصية
9.االحتياجات على بناءن  التفصيلي

  
 (desain/perancangan) تصميم. 2

 ىي اليت أىداؼ التعليم صياغة أكالن، ىذه، التصميم مرحلة يف بو نقـو ما
SMAR (أك  ككاقعية للتطبيق كقابلة للقياس كقابلة زلددةspesifik, measurable, 

applicable, dan realistic .)يعتمد أف غلب حيث االختبار، بًتمجة ذلك بعد قم 
كسيلة  اسًتاتيجية حدد مث. مسبقنا صياغتها دتت اليت أىداؼ التعليم على االختبار
 يتم ذلك، إىل باإلضافة. اذلدؼ ىذا لتحقيق بالضبط يكوف أف غلب كما التعليم
 التعلم بيئة كنوع الصلة، ذات ـ التعل موارد مثل األخرل، الداعمة ادلوارد يف النظر
 تسمى كمفصلة كاضحة كثيقة يف موجود ىذا كل. كغَتىا تكوف، أف ينبغي اليت

                                                           
9
 Ibid, h. 20 
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 من التعلم نظاـ تصميم ظلوذج من الثانية اخلطوة ىو التصميم الزرقاء، الطباعة
ADDIE.12

 :ىي اخلطوة ىذه  
 يتم بديلة حلوؿ إغلاد مث ادلشكلة دراسة يف التحليل خطوة جوىر يكمن (ٔ

 .االحتياجات حتليل خطوة خالؿ من بنجاح حتديدىا
 ػلتاجها اليت التعلم جتربة لتحديد هبا القياـ غلب اليت ادلهمة اخلطوات (ٕ

 .التعلم أنشطة خالؿ طلبةال
 ىل السؤاؿ، على اإلجابة على قادرة تكوف أف غلب اليت اخلطوات (ٖ

 ؟طلبةال قدرة فجوة مشكلة على التغلب التعلم برنامج يستطيع
 ذكم طلبةال ؽلتلكها اليت القدرة يف الفرؽ ىي ىنا القدرة يف الفجوة (ٗ

 .طلبةال هبا يتمتع أف غلب اليت القدرات
 (Development) تطوير. 3

 أصبح التصميم أف أيضنا كيعرؼ الزرقاء الطباعة حتقيق عملية ىو التطوير
 ادلتعددة، كسيلة التعليم شكل يف برنارلنا يتطلب التصميم كاف إذا أم. كاقعة حقيقة
 قبل التجربة ىي التطوير مرحلة يف مهمة خطوة. ادلتعددة الوسيلة تطوير فيجب
 كىي ،ADDIE خطوات إحدل من جزء بالفعل ىي التجريبية ادلرحلة ىذه. تنفيذىا
11.التقييم

  
. ADDIE من التعلم نظاـ تصميم ظلوذج تنفيذ يف الثالثة اخلطوة ىي التطوير

 آخر، مبعٌت. التعليمية ادلواد كتعديل كشراء صنع أنشطة التطوير خطوة تشمل
                                                           

12
 Ibid, h. 23 

11
  Ibid, h. 23 
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 ادلناسبة التعلم كاسًتاتيجيات الوسيلةك  األساليب كحتديد األنشطة اختيار يتضمن
 ىناؾ التطوير، خطوات تنفيذ يف. الربنامج مضموف أك ادلواد نقل يف لالستخداـ

 .حتقيقهما يتعُت مهماف ىدفاف
 (implementasi/eksekusi) التنفيذ. 4

 يف أنو أم. بصنعو نقـو الذم التعلم نظاـ لتنفيذ حقيقية خطوة ىو التنفيذ
 أك لدكره كفقنا النحو ىذا على تطويره مت ما كل ضبط أك تثبيت مت ادلرحلة، ىذه

 من الرابعة اخلطوة التعليمية ادلواد تسليم أك تنفيذ يعد. تنفيذىا ؽلكن اليت كظيفتو
ADDIE.10 من ميالتعل نظاـ تصميم ظلوذج

  
 (evaluasi/ umpan balik) التقييم. ٘

 ناجحنا، إنشاؤه يتم الذم التعلم نظاـ كاف إذا ما دلعرفة عملية ىو التقييم
 مرحلة كل يف التقييم مرحلة حتدث أف ؽلكن الواقع يف. ال أـ األكلية للتوقعات كفقنا
 ادلراحل من مرحلة كل يف ػلدث الذم التقييم يسمى. أعاله األربع ادلراحل من

 كالتقييم ادلراجعة، احتياجات ىو الغرض ألف التكويٍت، بالتقييم أعاله ادلذكورة األربع
 تنفذ عملية التقييم. ADDIE من التعلم نظاـ تصميم ظلوذج يف األخَتة اخلطوة ىو

13.ميالتعل لربنامج قيمة لتوفَت
 أشياء، عدة اكتشاؼ إىل التعلم برنامج تقييم يهدؼ  

 :كىي
 .الشاملة التعلم أنشطة من طلبةال موقف( ٔ
 .التعلم برامج يف ادلشاركة تأثَت كىو ، طلبةال لدل الكفاءة زيادة( ٕ

                                                           
10

 Ibid h. 23 
13

Ibid, h. 23 
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 برنامج يف ادلشاركة بعد طلبةال كفاءة زيادة بسبب ادلدرسة هبا تشعر اليت الفوائد( ٖ
 .ميالتعل

 يتم الذم ADDIE التعلم نظاـ تصميم ظلوذج تطبيق يساعد أف ادلتوقع من
 إنشاء يف كادلدرب كادلدرس الربنامج مصمم مساعدة يف كمنهجي منهجي بشكل
 .لالىتماـ كمثَت كفعاؿ فعاؿ تعليمي برنامج

 

 Kemp نموذج التعليم تصميم تطوير مواد ج.
 رسم يف عرضو مت إذا الدائرم النموذج مثاؿ يف Kemp ظلوذج تضمُت يتم

12.ختطيطي
 ادلواد إعداد يف خطوات عدة ىناؾ النموذج، ذلذا كفقنا باختصار،  

 :كىي التعليمية،

 
< كل لتعلم العامة األىداؼ كحتديد ، ادلواضيع كقائمة األىداؼ حتديد( ٔ

 موضوع  
                                                           

12
Sugiarto.0211. Landasan Pengembangan Bahan Ajar.Materi Workshop Penyusunan Buku 

Ajar Bagi Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang. 
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 ميالتعل تصميم مت الذم ،طلبةال خصائص حتليل( ٕ
 استخدامها ؽلكن التأثَت شركط مع حتقيقها ادلراد أىداؼ التعليم حتديد( ٖ

 طلبةال لسلوؾ كمقياس
  ىدؼ كل تدعم أف ؽلكن اليت ادلوضوع زلتويات حتديد( ٗ
 مستول كإعطاء طلبةال خلفية لتحديد األكيل التقييم/  التقييم قبل ما تطوير( ٘

  دلوضوع ادلعرفة من
 اسًتاتيجيات حتديد أك متعة ىي اليت التعلم كمصادر التعلم أنشطة اختيار( ٙ

 ادلتوقعة األىداؼ بسهولة تكمل سوؼ طلبةال طلبةال حبيث كالتعلم، التعليم
 كادلرافق ادلوظفُت تشمل اليت الداعمة ادلرافق أك الدعم خدمات تنسيق( ٚ

 ميالتعل خطة لتنفيذ الزمنية كاجلداكؿ كادلعدات
 عدة كمراجعة األخطاء كرؤية التعلم يكملوا أف شريطة طلبةال تعلم تقييم( ٛ

 تقييم شكل يف التقييم يكوف ادلستمر، التحسُت تتطلب للتخطيط مراحل
 تلخيصي كتقييم تكويٍت

 ادلًتابطة كالوظائف األجزاء من العديد من تصميم التعليم يتكوف ،Kemp لػ كفقنا
 تصميم التعليم ضلو ادلوجهة. مطلوب ىو ما لتحقيق منطقية بطريقة إجراؤىا كغلب

 كادلدربُت اجلامعات يف كاحملاضرين كالثانوية االبتدائية ادلدارس يف ادلعلمُت حبيث. الشامل
 .ميالتعل كمصممُت سيعملوف الذين كسيلة التعليم كخرباء الصناعة، رلاؿ يف
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 يف كدليل استخدامها يتم دلؤامرة األكلوية يعطي أسلوب ىو Kemp ظلوذج
11.الربنامج ختطيط

 األىداؼ تربط منهجية سلسلة عن عبارة التدفق يكوف حيث  
 .التقييم مبرحلة

 Dick And Carrey نموذج التعليم تصميم تطوير مواد د.
 Walter كضعتها اليت ،Dick And Carrey النظاـ هنج لنموذج كفقا تصميم التعليم

Dick  ك reyrLou Ca  .ظلوذج ىذا التطوير ظلوذج يشبو Kemp، إىل باإلضافة كلكن 
 التطوير عملية يف ختطيها سيتم مراحل ىناؾ م،يالتعل حتليل تنفذ اليت ادلكونات

Dick And Carrey.16 قبل من التنمية لنموذج صورة ىو يلي ما. كالتخطيط
 شرح ؽلكن  

 :التايل النحو على أعاله النموذج

 
                                                           

11
Sugiarto. 0211, Ibid,  

16
  Op.Cit, h. 31  
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 (Identity Instructional Goal (s)) واألهداف االحتياجات تحليل. ٔ
. تطويره ادلراد ادلنتج أك الربنامج أىداؼ لتحديد لالحتياجات حتليل إجراء

 اليت األكلوية ذات االحتياجات بتحديد الباحثوف يقـو أنشطة إىل احمللل ىذا ػلتاج
 ىناؾ أف ادلطور سيعرؼ االحتياجات، مراجعة خالؿ من. الفور على هبا الوفاء غلب
 اجملاؿ ىذا يف احلقيقي أك احلقيقي كالوضع( يكوف أف غلب ما) يكوف أف غلب موقفنا

 تقدًن التطوير ػلاكؿ حتدث، اليت الفجوات أك الفجوات" رؤية" خالؿ من(. ىو ما)
 ادلزمع اخلطة تعتمد بالطبع،. معُت تصميم أك منتج تطوير طريق عن بديل حل

 رلدية بالفعل ىي كاليت قبل، من ادلوجودة التجريبية كالدراسات النظرية على تنفيذىا
 ؽلثل التحليل، ىذا على بناءن  آخر، مبعٌت. مشوالن  أكثر دراسة إجراء أك للقياـ رلدية أك

 .الوقت نفس يف حالن  كيقدـ فجوة أك مشكلة التطوير
 (Conduct Instructional Analysis) التعليمي التحليل إجراء. 2

 ىي التطوير يف التالية اخلطوة فإف ، التعلم خلفية ىو اختياره مت ما كاف إذا
 التعلم كمهاـ كاإلجراءات كالعمليات ادلهارات يتضمن كالذم م،يالتعل حتليل إجراء

 مث حتديدىا غلب ماسة، حباجة أصبحت أشياء أم. أىداؼ التعليم لتحقيق
 ىذا يصبح. تطويره يف ترغب الذم التصميم أك ادلنتج تصميم يف عنها الكشف

 .اخلاصة خصائصو كلو أكرب بشكل تطويره سيتم الذم التصميم أك ادلنتج مواصفات
 (Analyze Learners and Contexts) والسياق المتعلم تحليل. 3

 بو القياـ أك أعاله، ميالتعل حتليل مع كاحد كقت يف التحليل ىذا إجراء ؽلكن
 كاخلصائص كادلوقف القدرة يتضمن الذم كالسياؽ ادلتعلم كػللل م،يالتعل حتليل بعد
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 حيث التعليمية اخللفية خصائص أيضنا كيشمل. التعلم إعداد يف للمتعلمُت األكلية
 .التعليمية االسًتاتيجيات لتصميم جديدة كمهارات معارؼ استخداـ سيتم

 (Write Performance Objectives) األداء أهداف صياغة. 4
 كصياغة كسياقهم، الطلبة حتليل بعد العمل أك األداء أىداؼ صياغة تتم

 احملددة األىداؼ التشغيلية الصيغة ىذه كصف يعكس. العمليات أك العمل أىداؼ
 التحديد كجو على اذلدؼ ىذا يوفر. تطويره مت الذم اإلجراء ادلنتج، أك للربنامج

 أك العامة األىداؼ بًتمجة ادلطوركف يقـو حيث االختبار، عناصر لتطوير معلومات
. ٘.معينة مؤشرات مع تشغيلية أكثر تكوف زلددة أىداؼ إىل احلالية الكفاءة معايَت

 (Develop Assesment Instruments) األدوات تطوير. 5
 تشغيلية بأىداؼ مباشرة ترتبط اليت التقييم، أدكات تطوير ىي التالية كاخلطوة

 أف ؽلكن احلالة ىذه يف األداة ألف نظرنا. جدا مهمة الصك ىذا تطوير مهمة. زلددة
 مؤشرات إىل استنادنا حتقيقها يتعُت اليت التشغيلية باألىداؼ مباشرنا ارتباطنا ترتبط
 األدكات. ادلطورة التصميمات أك اجلهاز منتجات لقياس أدكات ككذلك معينة،
 ادلتعلقة األدكات أف حُت يف االختبار، نتائج شكل يف زلددة بأىداؼ ادلتعلقة

 استبيانات شكل يف تكوف أف ؽلكن تطويره مت الذم التصميم أك ادلنتجات مبجموعة
 .مراجعة قوائم أك
 (Develop Instructional Strategy) التعليمية االستراتيجيات تطوير. 6

 الطلبة دلساعدة خاص بشكل هتدؼ كاليت التعليمية، االسًتاتيجيات تطوير
 خصيصنا ادلصممة التعليمية االسًتاتيجيات بعض ذكر مت. زلددة أىداؼ حتقيق على
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 أيضنا ادلصممة التعلم اسًتاتيجية ترتبط. ادلطور بواسطة صراحةن  األىداؼ لتحقيق
 إنشاء ادلطور أراد إذا ، ادلثاؿ سبيل على. تطويره يف ترغب الذم التصميم أك بادلنتج
. الصورة تعرض الوسيلة جلعل ادلستخدمة االسًتاتيجيات ىي فما صور، كسيلة منتج

 ادلناسبة االسًتاتيجيات ىي فما معُت، تعليمي تصميم تطوير ادلطور أراد إذا
 يتعلق فيما للغاية مهمنا االسًتاتيجية دكر يظل باختصار،. التصميم لدعم كادلختارة

 .هبا القياـ تريد اليت التنمية بعملية
(. Develop and Select Instructional Materials) التعليمية ادلواد كاختيار تطوير

 التعليمية ادلواد كاختيار بتطوير قم. ادلطور بو يقـو حقيقي نشاط ىي اخلطوة ىذه
 الطلبةك  الطلبة من لكل كأدلة مطبوعة مواد: احلالة ىذه يف تكوف أف ؽلكن اليت

 التصميمات أك ادلنتجات حتتاج. األىداؼ حتقيق لدعم ادلصممة األخرل الوسيلةك 
 سبب أك حجة توفَت إىل معينة كظلاذج كالنوع النوع إىل استنادنا تطويرىا مت اليت

 أك النوع اختيار سبب ذكر يتم ما عادة. النموذج أك النوع ىذا كتطوير الختيار
 .التطوير ظلوذج من الفرعي القسم يف النموذج

 (.Develop and Select Instructional Materials) التعليمية المواد واختيار تطوير. 7
 ادلواد كاختيار بتطوير قم. ادلطور بو يقـو حقيقي نشاط ىي اخلطوة ىذه

 الطلبة من لكل ككتيبات مطبوعة مواد تكوف أف ؽلكن احلالة ىذه يف كاليت التعليمية،
 أك ادلنتجات حتتاج. األىداؼ حتقيق لدعم ادلصممة الوسيلة من كغَتىا ،الطلبةك 

 أك حجة توفَت إىل معينة كظلاذج كالنوع النوع إىل استنادنا تطويرىا مت اليت التصميمات
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 النوع اختيار سبب ذكر يتم ما عادةن . النموذج أك النوع ىذا كتطوير الختيار سبب
 .التطوير لنموذج الفرعي القسم يف النموذج أك
 Design and Conduct Formative Evaluation) التكويني التقييم وإجراء تصميم. 8

of Instruction) 
 طادلا ادلطور أجراىا اليت التقييمات أم التكوينية، التقييمات كإجراء تصميم

 التقييم ىذا إجراء يتم أك،. ادلنتجات أك الربامج أك اإلجراءات أك العمليات تطوير مت
 ظركؼ ظل يف. الفعالية زيادة عملية دعم بقصد عملية التعليم تتم عندما التكويٍت
 عملية بإجراء Dick & Carey يوصي اخلطوة، هبذه تامة دراية على ادلطور فإف معينة،
 :خطوات ثالث من تتكوف تكوينية تقييم

 للحصوؿ الفردية التجربة ىذه أجريت الفردية؛ الفردية النماذج زلاكمات .أ 
 التجارب. معُت تصميم أك معُت منتج حوؿ أكلية مدخالت على

 إجراء يتم ذلك بعد. الناس ٖ-ٔ ادلوضوعات على أجريت اليت الفردية
 .منقحة مسودة أك منتج أك فرد

 ٛ-ٙ من يتكوف موضوعنا التجربة ىذه تتضمن. جتريب صغَتة رلموعة .ب 
 إلجراء التجريبية الصغَتة اجملموعة ىذه نتائج استخداـ مت. أشخاص
 .التصميم أك ادلنتج مراجعات

 حوايل من أكرب فصل يف مواضيع التجربة ىذه مشلت. ميدانية جتربة .ج 
 (.الطلبة من كاملة فئة) مادة ٖٓ-٘ٔ
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 يأخذ كبالتايل،. كادلقابالت ادلالحظات ادلطور أدىل التجربة، ىذه خالؿ
 ادلوقف، مقياس االختبار، نتائج) الكمية البيانات إىل باإلضافة نوعينا هنجنا ادلطور
 اخلطوة من الصحة من التحقق نتائج استخداـ يتم مث(. ذلك إىل كما التقييم، ظلاذج

 .التالية اخلطوة يف مراجعات إلجراء ٛ
 (.Revise Instruction) التعليمية المراجعات إجراء. 9

 ادلنتجات أك الربامج أك اإلجراءات أك( ميالتعل) العملية على ادلراجعات تتم
: من بدءنا األكىل، السبع اخلطوات على ادلراجعات تتم. السابقة باخلطوات ادلرتبطة

 األداء، أك األداء أىداؼ األكيل، السلوؾ التعلم، حتليل العامة، أىداؼ التعليم
 اإلسًتاتيجية مراجعة دتت التعلم مواد أك/  ك التعلم اسًتاتيجيات االختبار، عناصر

 أداة جلعلها التعليمية ادلراجعات يف االعتبارات ىذه كل دمج مت كأخَتان  التعليمية
 .فاعلية أكثر تعليمية

 Design and Conduct Summative) التلخيصي التقييم وتنفيذ تصميم. 11

Evaluation.) 
 األدكات لكتابة كأساس التعليمية ادلراجعة مرحلة يف النتائج تستخدـ

 الفصل يف تنفيذىا أك كاختبارىا األجهزة ىذه نتائج صحة من التحقق يتم. ادلطلوبة
 التالية اخلطوة فإف تطوير، عملية أك برنامج أك منتج تطوير بعد. تلخيصي تقييم مع
 مستول حتديد هبدؼ ادللخص التقييم ىذا إجراء يتم. تلخيصي تقييم إجراء ىي

 ىذا ألغراض. األخرل بالربامج مقارنة ككل العملية أك الربنامج أك ادلنتج فعالية
 الذم التكويٍت التقييم كىي التاسعة، اخلطوة فقط الباحثوف يستخدـ ما عادة التطور،
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 فعالية اختبار لغرض ذلك، كمع. مكتمالن  الربنامج أك العملية أك التصميم فيو يعترب
 كبالتايل،. تقييم أك خارجي اختبار إجراء يلـز كالربنامج، كالعملية الشامل التصميم

 كالربنامج كالعملية للتصميم كاجلاذبية كالفعالية الكفاءة مستول على احلصوؿ يتم
 .شاملة بطريقة

 :هي Dick and Carey نموذج مميزاتأ. 
 اتباعها ؽلكن حبيث كاضحة، خطوة كل( ٔ
 التنفيذ يف كفعاؿ كفعاؿ منتظم( ٕ
 متابعة السهل من لذلك مفصلة، تعليمية خطة أك ظلوذج( ٖ
 حالة يف ألنو للغاية، جيد أمر إنو حيث التعليمي، للتحليل مراجعة ىناؾ( ٗ

 أف قبل التعليمي، التحليل على فورنا التغيَتات إجراء ؽلكن خطأ، حدكث
 .ذلك بعد ادلكوف يف أخطاء حدكث يف فيو األخطاء تساىم
 كل تقريبنا يغطي حيث ، مكوناتو يف للغاية مكتمل  CareyDick and ظلوذج

 .تعليمية خطة يف يلـز ما
 :هي Dick and Carey نموذج عيوبب. 

 خطوة كل حتديد مت ألنو جامدة،( ٔ
 اخلطوات ذلذه كفقنا KBM تطبيق إجراءات مجيع تطوير ؽلكن ال( ٕ
 كاسع نطاؽ على اإللكًتكين التعليم يف للتطبيق مناسب غَت( ٖ
 ادلراجعة أنشطة كتنفذ إجراؤىا غلب مىت بوضوح التجربة شرح يتم (ٗ

 التكوينية االختبارات إجراء بعد اجلديدة
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 ىناؾ أف يبدك ال م،يالتعل سلرجات اختبارات تطوير مراحل يف( ٘
 (.كجود) التعلم مواد كتقييم تطوير يف ككذلك للتعلم كاضحة اسًتاتيجيات

  Peck و Hannafin نموذج التعليم تصميم تطوير مواد. ه
 مراحل، ثالث من يتكوف تصميم التعليمل ظلوذج ىو  Peck ك Hannafin ظلوذج

 Hannafin) كالتنفيذ التطوير كمراحل التصميم، كمرحلة االحتياجات، حتليل مرحلة كىي

 & Peck، ٜٔٛٛ.)12
. مرحلة كل يف كالتكرار التقييم إجراء غلب النموذج، ىذا يف  

 :مراحل ثالث خالؿ من ادلنتجات، ضلو توجهان  أكثر النموذج ىذا

 
 

 االحتياجات حتديد طريق عن تنفيذه يتم لالحتياجات حتليل ىي األكىل، ادلرحلة .ٔ
 يتم اليت كسيلة التعليم كغايات أىداؼ ذلك يف مبا كسيلة التعليم تطوير يف

 كاحتياجات كأدكات ادلستهدفة، اجملموعة حتتاجها اليت كادلهارات كادلعرفة صنعها،
12.ميالتعل كسيلة

  
                                                           

12
Ibid, h. 1  

12
 Ibid, h. 0 
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 التحليل مرحلة من ادلعلومات نقل يتم حيث التصميم، مرحلة ىي الثانية ادلرحلة .ٕ
 مرحلة هتدؼ. كسيلة التعليم صنع غرض ستكوف اليت ادلستندات شكل إىل

 إحدل. الوسيلة صنع أىداؼ لتحقيق القواعد أفضل كتوثيق حتديد إىل التصميم
 تسلسل تتبع اليت القصة لوحة كثيقة ىي ادلرحلة ىذه يف إنتاجها مت اليت الوثائق
 احلصوؿ مت كما كسيلة التعليم كىدؼ الدرس احتياجات على بناءن  التعلم أنشطة
19.االحتياجات حتليل مرحلة يف عليها

  
 الدخل، تدفق سلططات من كتتألف كالتنفيذ، التطوير مرحلة ىي الثالثة ادلرحلة .ٖ

 لوحة كثائق استخداـ سيتم. التلخيصي كالتقييم التكويٍت كالتقييم كاالختبار،
كسيلة  صنع عملية يف تساعد أف ؽلكن تدفق سلططات لعمل كأساس القصة
 التقييم إجراء يتم الركابط، استمرارية مثل ادلنتجة الوسيلة نعومة لتقييم. التعليم

 أف علىٜٛٛٔ ، Hannafin & Peck ظلوذج يؤكد. ادلرحلة ىذه يف كاالختبار
 اليت كسيلة التعليم كتقييم اختبار عمليات تشمل أف غلب كالتكرار التقييم عملية
02.مستمر أساس على مراحل ثالث تشمل

  
 Gagne and Briggs نموذج التعليم تصميم تطوير مواد و.

 هبدؼ النظاـ تصميم إىل Gagne and Briggs لنموذج التصميم تطوير يتجو
 اليت التعليمي التطوير فرؽ إىل باإلضافة تعليميُت مصممُت أك كمدربُت العاملُت ادلعلمُت

 اإلعالـ كخرباء التقييم كخرباء الدراسات كخرباء كاإلداريُت ادلعلمُت أعضائها تضم
( أ) بُت االنسجاـ مبدأ على لربغلز التعليمي التطوير ظلوذج يعتمد. التعليم كمصممي

                                                           
19

 Ibid, h. 3  
02

 Ibid, h. 0  
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 كضع. صلاحهم تقييم( ج) لتحقيقها، اسًتاتيجيات( ب) حتقيقها، ادلراد األىداؼ
Gagne and Briggs ٔٓ التطوير خطوات كصيغت التعليمية، التصميمات تطوير يف خطوة 

 :التايل النحو على إليها ادلشار

 
 الفعل ردكد حتليل .ٔ
 ادلوضوع مواصفات .ٕ
 التدريس أىداؼ مواصفات .ٖ
 طلبةال حوؿ البيانات كفحص مجع .ٗ
 التدريس كطرؽ كالتقنيات ادلناىج حتديد .٘
 طلبةال جتمع .ٙ
 الوقت توفَت .ٚ
 الغرفة ترتيب .ٛ
 كسيلة التعليم اختيار .ٜ

 تقييم .ٓٔ
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 تصميم كيفية يوضح الذم اكتماال األكثر النموذج ىو أعاله النموذج
 للتطبيق مناسبة األنشطة ىذه. النهاية إىل البداية من منهجي بشكل عملية التعليم

 الندكة من البدء اإلجراء يشمل إندكنيسيا، يف. نسبينا جديد تعليمي برنامج على
 يتم ذلك بعد(. KTSP) ادلدرسي ادلستول من تبدأ اليت الدراسية ادلناىج كتطوير
 ىو كما األساسية الكفاءات من عدد إىل الكفاءة معايَت تطوير سلطة ادلعلم إعطاء
 كالدركس ادلناىج خطط يف صراحة موضح

  Borg & Gall ج نموذ  التعليم تطوير مواد تصميم. ز
 يف ادلستخدمة ادلنتجات لتطوير زلاكلة بأنو كالتطوير البحث Borg & Gall يعرؼ

 تطويره مت الذم البحث ظلوذج يف Borg & Gall كضعت. صحتها من كالتحقق البحث
01،(ٕٚٚ :Borg & Gallٜٖٔٛ ) التعليمية ادلواد تطوير يف إجرائية خطوات ٓٔ

 كىذه  
 :ىي اخلطوات

 
                                                           

01
 Ibid, h. 2 
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 ( Research and Information Collecting) المعلومات وجمع البحث .1
 دراسات/  ادلرجعية ادلصادر مجع: يلي ما البيانات كمجع األحباث تشمل

 يف صودفت اليت ادلشكالت كحتديد الدراسي، الفصل مرقبة/  كمالحظات األدب،
 .ادلشكالت كتلخيص التعلم

00 
 (Planning) التخطيط .2

 األىداؼ، كحتديد ادلهارات، كتعريف حتديد: يشمل كالذم التخطيط،
 .صغَت نطاؽ على كاالختبار التسلسل، كحتديد

 (Develop Preliminary Form of Product) للمنتج األولي النموذج تطوير .3
 التعليمية، ادلواد إعداد: تشمل كاليت األكلية، ادلنتجات أشكاؿ/  أنواع تطوير

 .التقييم كأدكات الكتيبات، كإعداد
 (Preliminary Field Testing) األولي الميداني االختبار .4

 مواضيع ٕٔ-ٙ باستخداـ ادلدارس ٖ-ٔ يف أجريت أكلية، جتربة أجريت
 كاالستبيانات كادلقابالت ادلالحظة باستخداـ البيانات/  ادلعلومات مجع. اخلرباء

 .البيانات حتليل كمتابعة
 (Main Product Revision) الرئيسي المنتج مراجعة .5

 التجارب نتائج من كاالقًتاحات ادلدخالت إىل استنادنا الرئيسي، ادلنتج راجع
 .األكلية ادليدانية

 
                                                           

00
 Ibid, h. 2  
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 (Main Field Testing) الرئيسي الميداني االختبار .6
 ٖٓٓ-ٖٓ مع ، مدرسة ٘ٔ-٘ يف أجريت رئيسية، ميدانية جتارب أجريت

عملية  كبعد قبل طلبةال تعلم إلصلاز تقييمات/  اختبارات إجراء يتم. ادلواضيع
 .التعليم

 (Operational Product Revision) التشغيلي المنتج مراجعة .7
 نتائج على كادلدخالت االقًتاحات على بناءن  التشغيلية، ادلنتجات مراجعة

 .الرئيسية ادليدانية التجارب
 (Operational Field Testing) التشغيلي الميداني االختبار .8

 اليت ، مدرسة ٖٓ-ٓٔ إىل يصل ما نفذت ،التشفيلية يدانيةادل جتارب إجراء
 ادلقابالت خالؿ من مجعها مت اليت كالبيانات ،ادلوضوعا ٕٓٓ-ٓٗ على تنطوم

 .البيانات كحتليل كاالستبيانات، كادلالحظات
03 

 (Final product revision) النهائي المنتج مراجعة .9
 نتائج استخداـ ؽلكن. ادليداين االختبار نتائج على ادلراجعة ىذه تعتمد

 مت اليت ادلنتجات كحتسُت لتحسُت كمالحظات عليها احلصوؿ مت اليت االختبار
 تطويرىا

 (Dissemination and implementation) والتنفيذ النشر .11
 احملًتفُت ادلستخدمُت إىل( كادلنتجات كالربامج العمليات) التطوير نتائج تقدًن

. كتيبات أك كتب شكل يف أك اجملالت يف الكتابة أك االجتماع منتديات خالؿ من
                                                           

03
 Ibid, h. 9 
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 خالؿ من أجريت اليت البحوث من ادلنتجات توزيع ؽلكن ، نفسو الوقت كيف
 ىذا توزيع يف شيء أىم. ادلكتبات خالؿ من أك الصلة ذات كالوكاالت ادلكتبات

 .اجلودة دلراقبة خضوعو بعد يتم أف غلب ادلنتج أف ىو ادلنتج
 D 4 نموذج التعليم تصميم تطوير موادح. 

 ىذا يتكوف. Four-D ظلودج جهاز تطوير ظلوذج Sivasailam Thiagarajan اقًتح
 ظلوذج تكييف أك كنشر تطوير، تصميم، حتديد، كىي للتطوير، مراحل ٗ من النموذج

ٗ-D ، كتوزيع كتطوير كتصميم حتديد أم. 
02 

 :التايل النحو على التطوير مراحل من مرحلة كل يف ادلنفذة األنشطة شرح ؽلكن

                                                           
02

Dorothy S. Semmel, dan Melvyn I. Semmel , 1922 
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 (Define) تحديد .1

 ظلاذج يف. التطوير شركط كتعريف لتحديد ادلرحلة ىذه يف األنشطة تنفيذ يتم
 بالتأكيد يتطلب منتج كل. االحتياجات حتليل ادلرحلة ىذه تسمى ما غالبان  أخرل،
 ىذا يف التطوير احتياجات حتليل تعريف تنفيذ يتم عاـ، بشكل. سلتلف حتليل

 كظلاذج ادلستخدـ احتياجات مع تتوافق اليت ادلنتجات تطوير كمتطلبات التعريف،
 إجراء ؽلكن. ادلنتجات لتطوير ادلناسبة( كالتطوير البحث ظلاذج) كالتطوير البحث
 عرب) Thiagarajan. األكيل البحث أك األدبية الدراسات خالؿ من التحليل
 األمامي التحليل: كىي التعريف، مرحلة يف تنفيذىا مت أنشطة ٘ حتليل مت ،(اإلنًتنت
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(front-end analysis)، طلبةال حتليل (learner analysis)، ادلهمة حتليل (task analysis)، 
 specifying instructional) أىداؼ التعليم كصياغة( concept analysis) ادلفهـو حتليل

objectives.) 
 (front-end analysisاألمامي ) التحليل (1

 كفعالية كفاءة لتحسُت أكلينا تشخيصنا ادلعلم غلرم ادلرحلة، ىذه يف
 .ميالتعل

  (learner analysis) الطلبة تحليل (2
 القدرة،: ادلثاؿ سبيل على ،طلبةال خصائص تعلم ادلرحلة، ىذه يف

 .إخل التجربة، خلفية التعلم، حافز
 (task analysis) المهمة تحليل (3

 يتمكن حىت طلبةال يتقنها أف غلب اليت الرئيسية ادلهاـ ادلعلم حلل
 .الكفاءة من األدىن احلد حتقيق من طلبةال
 (concept analysis) المفهوم تحليل (4

 تنفيذىا الواجب اخلطوات كترتيب ، تدريسها الواجب ادلفاىيم حتليل
 .بعقالنية

 (specifying instructional objectives) أهداف التعليم وصياغة (5
 التعلم بعد ادلتوقعة السلوكية كالتغَتات ،أىداؼ التعليم اكتب

 .التشغيلية األفعاؿ باستخداـ
01 

                                                           
01

 Ibid 
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 (Design) التصميم.3
 عرب) كآخركف ،Thiagarajan. التعلم أجهزة تصميم إىل التصميم مرحلة هتدؼ

 :كىي ادلرحلة، ىذه يف هبا القياـ غلب خطوات أربع إىل التصميم قسم( اإلنًتنت
 (constructing criterion-referenced test) المعيار المرجعي االختبار تجميع . أ

 مرجعي مرجعي اختبار إعداد يعد ،( ٜٗٚٔ) كآخركف ،Thiagarajan كفقنا
 بناءن  ادلرجعي ادلرجع اختبار إعداد يتم. كالتصميم التحديد مراحل بُت تربط خطوة
 نتائج اختبار شبكة جتميع يتم مث ، طلبةال كحتليل أىداؼ التعليم مواصفات على
 نتائج تسجيل إف. ادلعرفية القدرات مستول إىل ادلتقدمة اختبار ضبط يتم. ميالتعل

 لتسجيل التوجيهي كادلبدأ ادلفتاح على ػلتوم الذم التقييم دليل يستخدـ االختبار
 .عنصر كل
 (media selection) الوسيلة اختيار  . ب

. ادلادية باخلصائص الصلة ذات كسيلة التعليم لتحديد الوسيلة اختيار يتم
 كخصائص ادلهمة، كحتليل ادلفهـو حتليل لضبط الوسيلة اختيار يتم ذلك، من أكثر

 كىذا ادلختلفة، الوسيلة من سلتلفة مسات مع التوزيع كخطة ادلستهدؼ، ادلستخدـ
كسيلة  اختيار يتم ىو، كىذا. األساسية الكفاءات حتقيق يف طلبةال دلساعدة مفيد

 يف التعلم يف التعليمية ادلواد تطوير عملية يف التعليمية ادلواد استخداـ لتحسُت التعليم
 .الدراسية الفصوؿ

06 
 (format selection) الشكل اختيارج. 

                                                           
06

 Sugiyono,0212, ibid,12 
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 زلتول تصميم أك تصميم إىل التعلم أجهزة تطوير يف التنسيق اختيار يهدؼ
 ادلختار التنسيق. التعلم كموارد التعلم كطرؽ كادلناىج االسًتاتيجيات كاختيار تعليمي

 .التعلم يف كيساعد سهال كغلعلو لالىتماـ، مثَتة معايَت يليب الذم ىو
 (initial design) األولي التصميمد. 

 ىو األكيل التصميم" ،(اإلنًتنت عرب) (ٜٗٚٔ) كآخركف ،Thiagarajan كفقنا
 ادلعٍت األكيل التصميم." مناسب كبتسلسل ادلناسبة الوسيلة خالؿ من ادلهم التعليم

 ذلك كيشمل. التجربة إجراء قبل هبا القياـ غلب اليت التعلم أدكات مجيع تصميم ىو
 كادلقابالت النصوص قراءة مثل ادلنظمة التعلم أنشطة من متنوعة رلموعة أيضنا

 .التدريس شلارسة خالؿ من ادلختلفة التعلم قدرات كشلارسة
 تصميم أك( أكيل ظلوذج) أكيل منتج بعمل الباحث قاـ التصميم، مرحلة يف

 أك كحدات لصنع ادلرحلة ىذه تنفيذ يتم التعليمية، ادلواد تطوير سياؽ يف. منتج
 ظلوذج تطوير سياؽ يف. ادلواد كحتليل ادلناىج نتائج زلتول إلطار كفقنا مدرسية كتب

 التعلم كأدكات للنموذج ادلفاىيمي اإلطار إلعداد بأنشطة ادلرحلة ىذه دتتلئ التعلم،
 يف التعلم كأجهزة النماذج استخداـ كزلاكاة( التقييم أدكات ،التعليم كسيلة ادلواد،)

 من التحقق غلب التالية، ادلرحلة إىل ادلنتج تصميم يستمر أف قبل. صغَت نطاؽ
 من التحقق يتم(. ذلك إىل كما ادلدرسية، الكتب النموذج،) ادلنتج تصميم صحة
 رلاؿ نفس من ادلعلمُت أك احملاضرين مثل الزمالء قبل من ادلنتج تصميم صحة

 احتماؿ ىناؾ النظراء، صحة من التحقق نتائج إىل استنادنا. اخلربة رلاؿ/  الدراسة
 .ادلدقق القًتاحات كفقنا حتسُت إىل حباجة يزاؿ ال ادلنتج تصميم أف
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 (Develop) تطوير .4
Thiagarajan (اإلنًتنت عرب)، اخلرباء تقييم: علا نشاطُت، إىل التطوير مرحلة يقسم 

. ادلنتج تصميم جدكل تقييم أك صحة من للتحقق تقنية ىو اخلرباء تقييم. التطوير كاختبار
 االقًتاحات استخداـ يتم. رلاالهتم يف خرباء بواسطة تقييم إجراء يتم النشاط، ىذا يف

 جترييب نشاط ىو التطوير اختبار. إعداده مت الذم تصميم التعليمك  ادلواد لتحسُت ادلقدمة
 بيانات كانت التجربة، ىذه كقت يف. للموضوع الفعلي اذلدؼ على ادلنتج لتصميم

 يتم. للنموذج ادلستهدفُت ادلستخدمُت من مطلوبة التعليقات أك الفعل ردكد أك االستجابة
 حىت أخرل مرة اختباره يتم ، ادلنتج إصالح بعد. ادلنتج لتحسُت التجربة نتائج استخداـ

 .فعالة نتائج على ػلصل
 (Disseminate) نشر .5

Thiagarajan (اإلنًتنت عرب)، اختبار: كىي أنشطة، ثالثة إىل النشر مرحلة يقسم 
 الصحة، من التحقق اختبار مرحلة يف. كاعتمادىا كنشرىا كالتغليف، الصحة، من التحقق

 يف. الفعلي اذلدؼ على التطوير مرحلة يف مراجعتو دتت الذم ادلنتج تنفيذ ذلك بعد يتم
 اجلارم ادلنتج فعالية لتحديد القياس ىذا يتم. اذلدؼ حتقيق قياس تنفيذ يتم التنفيذ، كقت

 احلل توضيح غلب. اذلدؼ حتقيق نتائج رؤية إىل ادلطور ػلتاج ادلنتج، تطبيق بعد. تطويره
 دلرحلة األخَت النشاط. ادلنتج نشر بعد األخطاء نفس تتكرر ال حىت حتقيقو يتم مل الذم

 ؽلكن حبيث ادلرحلة ىذه تتم. كالتطبيق النشر ،(التغليف) بالتعبئة القياـ ىو التطوير
 طريق عن التعليب تعليب ظلاذج عمل ؽلكن. آخرين أشخاص قبل من ادلنتج استخداـ
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 حبيث الكتاب نشر يتم ، الكتاب طباعة بعد. التعلم ظلوذج لتطبيق إرشادم دليل طباعة
 .الفصل يف( تبنيو مت) كاستخدامو اآلخرين قبل من فهمو أك( نشره) استيعابو ؽلكن

02 

 

 ميالتعل وسيلة تعريفب.
 الوسيلة تفسَت أيضنا ؽلكن. ميالتعل يف الرسائل توصيل أك لتوصيل كسيلة ىي الوسيلة

 بُت عملية التعليم يف رئيسيُت طرفُت بُت الفعالة العالقات لتنظيم ككظيفة دكر لو كوسيط
 اليت ادلثبتة، اخلصائص( ٔ كىي:خصائص ذلا كسيلة التعليم استخداـ يف. طلبةكال ادلعلمُت
 كائن، أك حدث بناء كإعادة على كاحلفاظ كختزين تسجيل على كسيلة التعليم قدرة تصف

 قصَت كقت مع كائن أك حدث حتويل على كسيلة التعليم قدرة ادلتالعبة، اخلصائص( ٕ
 عرب حدث أك كائن بنقل السماح على الوسيلة قدرة كىي التوزيعية، السمات( ٖ نسبيا،

 ذلذا نسبينا شلاثلة حتفيزية بتجربة طلبةلل األحداث ىذه تقدًن يتم نفسو الوقت كيف الفضاء،
 11 .احلدث

 ادلادية ادلعدات أك التعلم دلوارد مكونات Briggs ك Gagne لػ كفقنا كسيلة التعليم تعد
 الغرض 19 .مالتعلّ  على طلبةال حتفز أف كؽلكن طلبةال بيئة يف تعليمية مواد على حتتوم اليت

 ؽلكن توصيلها يتم اليت ادلعلومات أك الرسالة أف ىو كسيلة التعليم استخداـ من الرئيسي
 ،Heinich كفقا 21 .ادلعلومات متلقي يف ادلشاركُت قبل من شلكن حد أقصى إىل استيعاهبا

                                                           
02

Mulyatiningsih, Endang. __. Pengembangan Model Pembelajaran. 

(online),http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dra-endang-mulyatiningsih-

mpd/2cpengembangan-model-pembelajaran.pdf) diakses 09 Pebruari 0213. 
02

 Azhar Arsyad,Op.Cit. h. 3 et seq. 
09

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

1 ,0229 ) h.06 
32
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 الصور فإف لذا. كادلستفيدين ادلصادر بُت ادلعلومات لتقدًن كسيط ىو ادلدل مصطلح
 كسيلة ىي ذلك شابو كما ادلطبوعة كادلواد ادلسقطة كالصور الصوتية كالتسجيالت كالراديو
عملية  فعالية على كبَت بشكل التعلم مرحلة يف كسيلة التعليم استخداـ سيساعد 20 .اتصاؿ
 يف التعليمكسيلة  استخداـ فإف ،Hamalik ػل ككفقنا. الدرس كزلتول الرسائل كتقدًن التعليم
 كزلفزات احلوافز كػلفز جديدة، كاىتمامات رغبات يولد أف ؽلكن كالتعلم التعليم عملية
 كاالىتماـ الدافع إثارة إىل باإلضافة. طلبةلل النفسية التأثَتات على أيضنا كيؤثر التعلم،

 البيانات كتقدًن الفهم، حتسُت على طلبةال تساعد أف أيضنا وسيلة التعليمل ؽلكن ،طلبةبال
 21 .ادلدرلة كادلعلومات ، البيانات تفسَت كتسهيل كموثوقية، باىتماـ

 من حيث التدريس، فاعلية حتقيق يف للغاية مهيمنة بوظيفة كسيلة التعليم تتمتع
 الفهم، كيزيد ادلقدمة، ادلواد عن طلبةال مالحظات ستزداد ،كسيلة التعليم تطبيق خالؿ

 .طلبةال ذاكرة يف دائمة كالتعلم التدريس عملية يف حتققت اليت النتائج كستظل
 ادلرئية، الوسيلة كخاصة ،كسيلة التعليم كظائف أربع اطرح Lentz ك Levied كفقا

 22 :كىي
 إىل كتؤدم لالىتماـ كادلثَت األساسي العنصر ىي ادلرئية الوسيلة انتباه كظيفة تعد (ٔ

 ادلصاحب أك ادلعركض ادلرئي بادلعٌت ادلتعلق احملتول على الًتكيز إىل طلبةال انتباه
 .ادلوضوع لنص
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 مع صداىا يًتدد أف ؽلكن اليت ادلرئية الرموز أك الصور ىي الفعالة الوظائف (ٕ
 بادلشاكل ادلتعلقة ادلعلومات ادلثاؿ سبيل على كمواقفهم، طلبةال عواطف

 .العنصرية أك االجتماعية
 إليها توصل اليت النتائج خالؿ من ادلرئية وسيلةلل ادلعرفية الوظيفة رؤية ؽلكن (ٖ

 األىداؼ حتقيق تسهل الصور رموز أك ادلرئية الرموز أف يكشفوف الذين الباحثوف
 .الصورة يف ادلوجودة الرسائل أك ادلعلومات كتذكر لفهم

 الوسيلة أف البحث نتائج من وسيلة التعليمل التعويضية الوظيفة مالحظة ؽلكن (ٗ
 .أخرل مرة القراءة يف الضعفاء طلبةال نص لفهم سياقنا توفر ادلرئية

 :كسيلة التعليم استخداـ يشمل عاـ، بشكل
 .للغاية لفظية تكوف ال حىت الرسالة توضيح (ٔ
 .احلسي كالوقت كالطاقة الفضاء على ادلفركضة القيود على التغلب (ٕ
 .التعلم كمصادر طلبةال بُت مباشرة أكثر تفاعل التعلم، شغف يف التسبب (ٖ
 البصرية كقدراهتم دلواىبهم كفقا مستقل بشكل التعلم من األطفاؿ دتكن (ٗ

 .كاحلركية كالسمعية
 .اإلدراؾ نفس كإثارة التجربة كمساكاة ، احلافز نفس إعطاء (٘
 كادلواد ،(التواصل) كادلدرسُت للتواصل، مكونات مخسة على عملية التعليم حتتوم (ٙ

 23 .التعليمأىداؼ ك  ،(التواصل) طلبةكال ،كسيلة التعليمك  التعليمية،
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 أيضنا تؤثر تعليمية أداة كوهنا يف األساس يف وسيلة التعليمل الرئيسية الوظيفة تتمثل
 من العديد كجود إىل باإلضافة. ادلعلم كؼللقها ينظمها اليت التعلم كبيئة كالظركؼ ادلناخ على

 كفقنا. كالتعلم التعليم عملية يف الفوائد من العديد ىناؾ التعليمية، كسيلة التعليم يف الوظائف
Sudjana  ك Rivai، 24 :ىي طلبةال ميتعل عملية يف كسيلة التعليم فوائد فإف 
 .التعلم حافز تعزيز من يتمكن حىت طلبةال انتباه التعلم غلذب سوؼ (ٔ
 فهمها طلبةلل ؽلكن حبيث كضوحنا أكثر بشكل التعليمية ادلواد تعريف سيتم (ٕ

 .التعليمأىداؼ  كحتقيق إتقاف من كدتكينهم أفضل بشكل
 سرد خالؿ من اللفظي التواصل رلرد كليس تنوعنا، أكثر التدريس طريقة ستكوف (ٖ

 إذا خاصة ادلعلم، ينفد كال بادللل طلبةال يشعر ال حىت ادلعلم قبل من الكلمات
 .درس كل يف يعلم ادلعلم كاف

 ادلعلم، كصف إىل فقط يستمعوف ال ألهنم التعلم أنشطة من مبزيد طلبةال سيقـو (ٗ
 .كغَتىا كالتمثيل كالتظاىر كالقياـ ادلالحظة مثل أخرل ألنشطة أيضنا كلكن

 :يلي كما ىي كسيلة التعليم فوائد إف Dayton ك  Kemp قاؿ
 معيارية أكثر التعلم تقدًن يصبح (ٔ
 .لالىتماـ إثارة أكثر يكوف أف ؽلكن التعلم (ٕ
 ادلقبولة النفسية كادلبادئ التطبيقية التعلم نظريات مع تفاعلية أكثر التعلم يصبح (ٖ

 .كالتعزيز الفعل، كردكد ،طلبةال مشاركة حيث من
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 كقت إىل فقط حتتاج الوسيلة معظم ألف للتعلم الالـز الوقت طوؿ تقصَت ؽلكن (ٗ
 .الكايف كاحملتول الرسائل لتوصيل قصَت

الوسيلة ك كالصور الكلمات تكامل عند التعلم سلرجات جودة حتسُت ؽلكن (٘
 .التعليمية

 كسيلة التعليم كانت إذا خاصة حاجة ىناؾ أك كأين مىت التعلم إعطاء ؽلكن (ٙ
 .الفردم لالستخداـ مصممة

 .عملية التعليمك  يتعلمونو ما جتاه اإلغلابية طلبةال مواقف حتسُت ؽلكن (ٚ
 25 .إغلابية أكثر اجتاه إىل ادلعلم دكر يتغَت أف ؽلكن (ٛ

 استخدامو ؽلكن ما كل ىي كسيلة التعليم أف الباحث يستنتج الوصف، إىل استنادنا
 مثايل كبشكل أفضل بشكل ،(التعليمية ادلواد) الرسائل لتوجيو كالتعلم التعليم عملية يف

 سيساعد. كسيلة التعليم باستخداـ كمشاعرىم كأفكارىم طلبةال اىتماـ حتفيز ؽلكن حبيث
 كزلتول الرسائل كتقدًن عملية التعليم فعالية على كبَت بشكل كسيلة التعليم استخداـ

 وسيلة التعليمل ؽلكن كاىتماماهتم، طلبةال دكافع إثارة إىل باإلضافة. الوقت ذلك يف الدرس
 هبا، كموثوؽ لالىتماـ مثَتة بيانات كتقدًن الفهم، حتسُت على طلبةال تساعد أف أيضنا

 .ادلعلومات على كاحلصوؿ البيانات، تفسَت كتسهيل
 مالتعل   في وسيلة التعليم فوائد .1

 بُت التفاعل تسهيل يف عملية التعليم يف الوسيلة فوائد تتمثل عاـ، بشكل
 حتديدنا أكثر بشكل لكن. ككفاءة فاعلية أكثر التعلم أنشطة تكوف حبيث طلبةكال الطلبة

                                                           
36

bid. h. 01 et seq. 



31 
 

 ادلثاؿ سبيل على( ٜ٘ٛٔ) Dayton ك  Kemp حدد. ادلفصلة الوسيلة مزايا بعض ىناؾ
 :كىي التعلم، يف الوسيلة فوائد من العديد
 الرسمي الزي يرتدي أن يمكن الموضوع تقديم ( أ

كسيلة  مبساعدة. معُت موضوع دلفهـو سلتلفة تفسَتات متعلم لكل يكوف قد
 بشكل طلبةلل إيصاذلا ؽلكن حىت ادلتنوعة التفسَتات ىذه جتنب ؽلكن ،التعليم
 ، الوسيلة نفس خالؿ من ما موضوع كصف يسمع أك يرل طلبة كل. موحد

 وسيلة التعليمل ؽلكن ، كبالتايل. اآلخركف طلبةال يتلقاىا اليت ادلعلومات نفس سيتلقى
 .كانوا أينما طلبةال بُت ادلعلومات فجوات حدكث تقليل أيضنا

 لالهتمام وإثارة وضوًحا أكثر عملية التعليم تصبح  ( ب
 الصوت خالؿ من ادلعلومات عرض وسيلةلل ؽلكن ادلختلفة، إمكاناهتا مع

 يتم اليت التعليمية ادلواد. معاجل أك طبيعي بشكل سواء كاأللواف، كاحلركات كالصور
. طلبةال كجذب كاكتماالن  كضوحنا أكثر ستكوف اإلعالمية، الربامج خالؿ من تعبئتها

 التفاعل على طلبةال كحتفيز طلبةال الفضوؿ جتسيد يثَت أف ؽلكن ،كسيلة التعليم مع
 جو خلق على الطلبة تساعد أف التعليموسيلة ل ؽلكن باختصار،. كعاطفيا جسديا
 .شلالن  كليس رتيبنا، كليس حيوية، أكثر يصبح تعليمي

 تفاعلية أكثر عملية التعليم تصبحج( 
ا اختياره مت إذا  الطلبةك  الطلبة مساعدة وسيلة التعليمل ؽلكن كتصميمو، جيدن

 ؽليل قد ،كسيلة بدكف. عملية التعليم أثناء بنشاط االجتاه ثنائي اتصاؿ إجراء على
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 طلبةلل ؽلكن ،كسيلة التعليم مع كلكن. طلبةلل كاحدة بطريقة التحدث إىل الطلبة
 .طلبة أيضنا كلكن نشطُت طلبة فقط يكونوا ال حىت الدراسية الفصوؿ ترتيب

 والطاقة الوقت في الكفاءةد( 
 الوقت إىل دائمنا تفتقر فهي ىي، الطلبة من كثَتنا مسعناىا اليت الشكاكل

 من كثَتنا كفالطلبة يقضي أف غالبنا ػلدث. الدراسية ادلناىج أىداؼ إىل للوصوؿ
 ؽلكنو الطلبة كاف إذا ػلدث أف غلب ال الواقع يف ىذا. ما موضوع شرح يف الوقت

 الطلبة سيقضي ،الوسيلة بدكف ادلثاؿ، سبيل على. الوسيلة من الكاملة االستفادة
 العملية أك البشرم الدموية الدكرة نظاـ شرح يف الوقت من الكثَت بالطبع

 ىذا شرح يتم ادلرئية، الوسيلة مبساعدة أنو رغم. الشمس كسوؼ حدكث
 أف حقنا يصعب موضوعنا تقدـ كسيلة التعليم دع. كسهولة بسرعة لألطفاؿ ادلوضوع
 أىداؼ التعليم إىل الوصوؿ سيكوف ،كسيلة التعليم مع. شفهيان  كفالطلبة يعرضو
 شرح الطلبة على يتعُت ال ،الوسيلة مع. كاجلهد الوقت من األدىن احلد مع أسهل

 باستخداـ كاحد تقدؽلي عرض باستخداـ فقط ألنو متكرر، بشكل ادلوضوع
 .أكرب بسهولة الدرس طلبةال يفهم سوؼ ،الوسيلة

 طلبةال تعلم نتائج جودة تحسين ه(
 بل فحسب، كفاءة أكثر عملية التعليم غلعل ال الوسيلة استخداـ إف

 كاف إذا. كسالمة عمقنا أكثر بشكل ادلوضوع استيعاب على طلبةال أيضنا يساعد
 يفهم ال فقد فقط، الطلبة من اللفظية ادلعلومات إىل االستماع خالؿ من فقط

 أك دلسو أك برؤيتو إثرائو مت إذا كلكن. الكفاية فيو مبا جيد بشكل التعلم طلبةال



39 
 

 سيكوف التعلم أف ادلؤكد فمن ،كسيلة التعليم عرب بنفسك جتربتو أك بو الشعور
 .أفضل

 .وزمان مكان أي في عملية التعليم بتنفيذ تسمح وسيلة التعليم ( و
 التعلم بأنشطة القياـ من طلبةال دتكن بطريقة كسيلة التعليم تصميم ؽلكن

 ادلرئي التعلم برامج دتكن. الطلبة كجود عن النظر بغض كحيثما، كلما أكرب، حبرية
 القياـ من طلبةال الكمبيوتر، أجهزة باستخداـ التعلم برامج ذلك يف مبا الصويت،
 استخداـ سيجعل. كادلكاف بالزماف االلتزاـ دكف ، مستقل بشكل التعلم بأنشطة
 ضلتاج. التعلم يف استخدامها ؽلكنهم اليت التعلم موارد بعدد دراية على طلبةال الوسيلة

 طلبةال يقضي حيث للغاية، زلدكد ادلدارس يف الدراسة كقت ختصيص أف إدراؾ إىل
 .ادلدرسية البيئة خارج الوقت معظم
 المواد عملية في طلبةال تجاه إيجابي موقف تعزيز وسيلة التعليمل يمكنز( 

 .والتعلم
 تشجع لذلك لالىتماـ إثارة أكثر عملية التعليم تصبح ،كسيلة التعليم مع

 قدرة كستكوف هبم، اخلاصة ادلعرفة مصادر عن البحث كػلب العلم حب على طلبةال
 طلبةال جتاه ادلواقف غرس على قادرة ادلختلفة ادلصادر ىذه من التعلم على طلبةال

 .الالزمة التعلم مصادر سلتلف على للعثور دائمنا ادلبادرة الختاذ
 .وإنتاجية إيجابية أكثر اتجاه في الطلبة دور تغييرح( 

ا، الوسيلة باستخداـ  ال. طلبةال لتعلم الوحيد ادلصدر ىو الطلبة يعد مل جيدن
. الوسيلة مع األدكار مشاركة ؽلكنو ألنو ادلوضوعات، كل شرح إىل الطلبة ػلتاج
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 التعليمية اجلوانب إىل لالنتباه الوقت من ادلزيد الطلبة لدل سيكوف كبالتايل،
 احملّفز، كالتعلم الشخصية، كتشكيل ،طلبةال تعلم صعوبات مساعدة مثل األخرل،

 .كغَتىا
 واقعية أكثر المجر د الموضوع تجعل أن وسيلة التعليمل يمكنط( 

 االقتصادية األنشطة يف السوؽ أشكاؿ حتديد شرح ؽلكن ادلثاؿ، سبيل على
 ، احلديثة األسواؽ إىل التقليدية األسواؽ من السوؽ صورة كسيلة خالؿ من اجملتمعية
. الوسيلة مبساعدة البساطة من مبزيد تقدؽلها ؽلكن اليت ادلعقدة التعليمية ادلواد ككذلك

 للمملكة ادلركزية ادلملكة مركز تناقش اليت ادلواد تسليم ؽلكن ادلثاؿ، سبيل على
 .بسهولة التعلم فهم طلبةلل ؽلكن حبيث األطالس، أك اخلرائط باستخداـ اإلسالمية

 والوقت المساحة قيود على التغلب أيًضا وسيلة التعليمل يمكن ( ي
 يف تقدؽلو ؽلكن الفضاء يف حىت الدراسي، الفصل خارج ػلدث ما شيء

 اليت األحداث بعض أقدـ أف ؽلكن كبادلثل،. اإلعالمية ادلساعدة خالؿ من الفصل
 تقدًن ؽلكن أيضنا، كسيلة التعليم مع. كقت أم يف طلبةال قبل ادلاضي، يف كقعت
 .الدراسي الفصل يف الفور على أخرل قارة يف ػلدث مهم حدث

 على المفروضة القيود على التغلب في وسيلة التعليم تساعد أن يمكنك( 
 البشرية الحواس

ا كبَتة أك جدنا صغَتة الدركس  خالؿ من التعلم ؽلكننا جدنا، بعيدة أك جدن
ا سريعة أحداث/  عمليات شكل يف الكائنات بادلثل،. الوسيلة مساعدة  بطيئة أك جدن

ا،  تسريع أك إبطاء طريق عن ،كسيلة التعليم خالؿ من بوضوح نرل أف ؽلكننا جدن
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 تسعة دلدة الرحم يف اجلنُت تطوير عملية تسريع ؽلكن ادلثاؿ، سبيل على. األحداث
 Yamin ، Martinis) فقط دقائق بضع يف كسيلة التعليم خالؿ من كشاىد أشهر،

ٕٓٓٙ). 21 

 

  التعليموسيلة أهداف  .2
 كفقا. التعليم نوعية بتحسُت يتعلق فيما كسيلة التعليم استخداـ إىل حاجة ىناؾ

Achin (ٜٔٛٙ :ٔٚ-ٔٛ )21 :ىو التعليمية الوسيلة استخداـ من الغرض أف على ينص 
 .ككفاءة بفعالية ادلستمرة كالتعلم التعليم عملية تنفيذ ؽلكن حىت (ٔ
 .طلبةلل ادلادية ادلعلومات بتسليم ادلعلمُت قياـ لتسهيل (ٕ
 ينقلها اليت الرسالة أك ادلادة عن كبعمق ادلزيد دلعرفة طلبةال على األمر تسهيلل (ٖ

 .ادلعلموف
 ينقلها اليت الرسائل أك ادلواد عن كبعمق ادلزيد معرفة يف طلبةال رغبة تشجعل (ٗ

 .ادلعلموف
 ادلواد حوؿ البعض كبعضهم طلبةال بُت التفاىم سوء أك التفاىم سوء يتجنبل (٘

 .ادلعلموف ينقلها اليت الرسائل أك
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 طورالمت النموذج مفهومج. 
 Lectora inspire تعريف. 1

Lectora inspire الذم اإللكًتكين التعليم زلتول لتطوير التأليف أداة برنامج ىو 
 التعليم كزلتول كيب مواقع إلنشاء Lectora inspire يستخدـ. Trivantis شركة طورتو

 عركض حتويل أيضنا Lectora inspire يتيح. التقدؽلية كالعركض التفاعلي اإللكًتكين
Microsoft Power Point مت الذم احملتول نشر ؽلكن. اإللكًتكين التعلم زلتول إىل التقدؽلية 

 ،HTML مثل ادلخرجات من العديد على Lectora inspire برنامج باستخداـ تطويره
 SCORM مثل اإللكًتكين التعليم كمعايَت ادلدرلة، كاألقراص الفردية، للتنفيذ القابلة كادللفات

 (.LMS) ادلختلفة التعلم إدارة أنظمة مع متوافق AICC. Lectora ك
39 

Lectora inspire التقدؽلية العركض لتقدًن استخدامو ؽلكن تطبيقي برنامج ىو 
 ادلواد إعداد يف استخدامو ؽلكننا ،Lectora inspire تطبيق برنامج باستخداـ .كسيلة التعليمك 

 ؽلكن اليت الوسائل إحدل. اجلديدة التطبيقات كبرامج التقدؽلية العركض برامج/  التعليمية
 ػلتوم حيث العنواف، معاجل استخداـ ىي للمبتدئُت كسيلة التعليم لتصميم استخدامها

 ؽلكن حبيث القوالب، من متنوعة رلموعة على Lectora inspire يف ادلوجود العنواف معاجل
 .بسهولة ادلتوفرة القوالب استخداـ كمبتدئُت ادلصنفُت للمستخدمُت

 تعد اليت ادليزات من العديد خالؿ من دعمو يتم ،Lectora inspire برنامج يف
ا داعمة  :يلي ما ادليزات ىذه تشمل. كسيلة التعليم إلعداد جدن
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BTKP DIY, Modul Pelatihan Lectora Authoring Tool (Pengenalan Fitur lectora 

3),April.0211, hal. 0. 
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 Snagit ( أ
Snagit ليتم عالية، بدقة الكمبيوتر عمل لشاشات صور إنشاء على قادر 

 أداة ىي Snagit. كادلدكنات كادلستندات التقدؽلية العركض يف الحقنا استخدامها
 22".الطباعة شاشة" الثورة أخرل كبعبارة. كتعديلها الشاشة التقاط لتسهيل

  Camtasia ( ب
 شاشة على حتدث اليت العمل أنشطة لتسجيل استخدامو ؽلكن برنامج ىو
 كظائف. الكمبيوتر عمل شاشة على فيديو نشاط إلنشاء كذلك الكمبيوتر،
Camtasia إىل باإلضافة. الفيديو أك األفالـ صانع مثل الفيديو، حترير برنامج مثل 

 .الصوت لتحرير أيضنا كامَتا ىذه استخداـ ؽلكن الفيديو، مقاطع حترير على القدرة
21 

 Lectora For Flypaper. (ج
Lectora For Flypaper عركض تقدًن على قادرة مزدكجة كظيفة ذلا ادليزة ىذه 

 نفس يف فالش متحركة رسـو إنشاء أيضنا كؽلكنو Ms. Power Point مثل تقدؽلية
 مع) الفالش ذلك يف مبا ادللفات، من العديد دمج Lectora يستطيع حيث الوقت،
 Lectora ك Flypaper بُت التعاكف أنتج ذلك، إىل باإلضافة(. سويسرم فرنك تنسيق
 مت كالذم ،For Flypaper Lectora يسمى ،Lectora لػ خصيصنا Flypaper برنامج
 .Lectora DVD تثبيت عند تلقائينا تثبيتو

20 

                                                           
22

BTKP DIY, Modul Pelatihan Lectora Authoring Tool, Pengenalan Fitur 

Lectora II Snagit dan Camtasia, hal. 2. 0211. 
21

Ibid. hal. 12. 
20

BTKP DIY, Modul Pelatihan Lectora Authoring Tool, Pengenalan Fitur 

Lectora III (Yogyakarta, 0211) Flypaper, hal. 2. 
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 ىي Lectora Inspire الستخداـ Trivantis اقًتحها اليت الدنيا النظاـ متطلبات
 :يلي كما

 .متوازم أك Processor Intel 1,1 GHz ( أ
 Lectora Inspireػل GB RAM 1 ( ب
 .الفارغ الصلب القرص 922MB ( ج
 .Windows 2  أك  ,Microsoft Windows, XP Windows Vista د(

23 
 ك WMF ك PNG ك BMP ك JPG ك GIF ك TIF: ادلدعومة الصور أنواع تتضمن

EMF ك IPIX .تشمل ادلدعومة الصوتية ادللفات من أنواع عدة ىناؾ ذلك، إىل باإلضافة :
WMA ك WAV ك MID ك RMI ك AU ك ٖMP ك AIFF ك FLV ك ASF ك RM .حُت يف 

 ك RM ك MPEG ك MOV ك AVI ك FLV ك WMV ىي ادلدعومة الفيديو مقاطع أنواع أف
RAM ك ٗ MP ك ASF ك RM .ىي ادلدعومة ادلستندات ملفات أنواع RTF ك TXT. 

 :تشمل Lectora Inspire يف لالىتماـ ادلثَتة ادليزات بعض
 .التعليم رلاؿ يف اإللكًتكين التعليم برامج إعداد يف ادلساعدة (ٔ
 الشاشة اختيار لتسهيل القوالب أك السمات من كبَتة رلموعة على ػلتوم (ٕ

 .للمستخدمُت الرائعة
 .CDExecutable ك EXE ك HTML ىو الناتج اإلخراج (ٖ
 متعدد، من االختيار اخلطأ، أك الصواب مثل األسئلة من سلتلفة أنواعنا يوفر (ٗ

 .كغَتىا ادلقاالت،
                                                           

23
Muhamad Mas’ud, Membuat Multimedia Pembelajaran dengan Lectora, 

(Yogyakarta:Pustaka Shonif,0210), hlm 0. 
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 تطوير يكوف أف ادلتوقع من ،Lectora Inspire يف ادلوجودة التسهيالت خالؿ من
 على ادلعتمدة كسيلة التعليم يف ابتكار مبثابة Lectora Inspire باستخداـ كسيلة التعليم

 التعليمية الوسائل تستخدـ اليت العربية اللغة تعلم دعم يتم أف ادلتوقع كمن الكمبيوتر،
 .الكمبيوتر على ادلعتمدة كسيلة التعليم بواسطة كاحملاضرات
. Lectora Inspire برنامج باستخداـ تطويرىا أك تقدؽلها سيتم اليت ادلواد تغليف يتم

 كضع يف ادلعلم كظيفة تتمثل ، BSNP برنامج حددىا اليت األساسية الكفاءات إىل استنادنا
 طلبةال على يتعُت اليت احملددة للكفاءات كفقنا كالتعلم ادلواد لنتائج قياسية مؤشرات
 أمور بُت من ،ذ مراعاهتا غلب اليت األشياء من العديد ىناؾ ادلواد تطوير يف. حتقيقها
 :أخرل

 .بكفاءة ادلواد كاختبار ادلطابقة مبستول تتعلق الصالحية، (ٔ
 حبيث الكفاءة، حتقيق يف ادلواد كمساعلة كاجلدكل، األعلية مبستول تتعلق علية،األ (ٕ

 .الكفاءات بتكوين مباشرة كتتصل للتعلم حقنا مهمة ادلادة تكوف
 .طلبةلل تعليمية مواد فوائد أك فوائد أك باستخدامات تتعلق فائدة،ال (ٖ
 كجدكل بتوفر يتعلق فيما سواء ادلادة، دراسة بإمكانية ادلتعلقة م،يالتعل قابلية (ٗ

 .عليها احلصوؿ كسهولة دراستها، ادلراد ادلواد
 طلبةال شهية كيثَت يشجع أف ؽلكن حبيث ادلادة، جاذبية مبستول يتعلق االىتماـ، (٘

 .اإلضافية الدراسات من متنوعة رلموعة لعقد
22 

                                                           
22

 E. Mulyasa, Kurikulum yang Disempurnakan Pengembangan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar ,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 0229), hal. 112. 
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 من بعضنا Lectora Inspire باستخداـ ادلقدمة ادلواد تليب أف ادلتوقع من كبالتايل،
 طلبةلل شللة إهنا يُقاؿ كاليت العربية اللغة تعلم عملية دعم على قادرة تكوف حىت ادلعايَت ىذه
 .األحياف من كثَت يف

 موضح ىو كما أجزاء ثالثة من Lectora Inspire نافذة مظهر يتألف عاـ، بشكل
 :التالية الصورة يف

 
 
 
 
 

 Lectora Inspire نافذة عرض ٔالصورة 

 :Lectora Inspire نافذة أجزاء يلي فيما
 األدوات وشريط القائمة. (أ

 ائمةالق شريط( ٔ
 

 .Lectora Inspire على القائمة خطوط عرض ٕالصورة 
 كاإلضافة، كالتحرير، ادللفات، Lectora Inspire يف القائمة تشمل

 عمل طريقة تشبو. كادلساعدة كالعرض، كالنشر، كالوضع، كاألدكات، كالتخطيط،
 .Microsoft Office برامج القوائم ىذه
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 األدكات شريط( ٕ
 

 Lectora Inspire على األدكات شريط عرض ٖالصورة 
 على ادلوجودة القائمة قائمة من سلتصرة رموز على األدكات شريط ػلتوم

 .القوائم شريط
 العنوان مستكشف. (ب

 .إنشاؤه مت كعنصر صفحة لكل زلتويات كجدكؿ القسم ىذا ػلتوم
 العمل صفحة/  Page. (ج

 ستصنع اليت الشاشة كعرض لتصميم كمكاف تعمل أجزاء شكل يف
 

 عليميةالت موادالد. 
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 المفردات

ْفَرَدات
ُ
 Artinya ادل

 ٓٓ.ٔ Pukul الّساعة الواحدة

 ٓٓ.ٕ Pukul الّساعة الثّانية

 ٓٓ.ٖ Pukul الّساعة الثّالثة

 ٓٓ.ٗ Pukul الّساعة الرّابعة

 ٓٓ.٘ Pukul الّساعة اخلامسة

 ٓٓ.ٙ Pukul الّساعة الّسادسة

 ٓٓ.ٚ Pukul الّساعة الّسابعة

 ٓٓ.ٛ Pukul الثّامنةالّساعة 

 ٓٓ.ٜ Pukul الّساعة الّتاسعة

 ٓٓ.ٓٔ Pukul الّساعة العاشرة
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ْفَرَدات
ُ
 Artinya ادل

 Jam َساَعةه ج َساَعات

 Menit َدِقيػَْقةه ج َدقَائِق

 Setengah ِنْصف ج انصاؼ

 Seperapat َرِبعه ج ارباع

 Lebih dari ك

 Kurang dari ِاالا 

 Kapan َمىَت ؟

 ?Jam berapa السااَعة ؟ َكمِ 

 Jam dinding َساَعة اجلَداره 

 Jam tangan َساَعِة الَيد

 
 المحادثة

ـُ َعَلْيُكمْ         منَت  َكبَػرََكاتُوْ    َكَرْْحَُة اللِ    : اَلسااَل
 

Munir       : Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 

 َكبَػرََكاتُوْ    اللِ َكَرْْحَُة   : َكَعَلْيُكُم السااَلـ      ْحداف
 

Hamdan   : Wa’alaikumus salam Wr. Wb 
 

 : يَا َْحَْداف، اُْنظُر ِاىل السااَعة اجِلَدار. َكّم السااَعة ؟        منَت
 

Munir       : Hai Hamdan, lihatlah ke jam dinding. Pukul berapa? 
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 : السااَعة اآلْف الَعاِشَرة      ْحداف
 

Hamdan   : Sekarang pukul 01 
 

ْدَرَسة ؟        منَت
َ
 : يف َامِّ السااَعِة ترجع ِمَن ادل

 
Munir       : Pada pukul berapa engkau pulang dari sekolah? 
 

ْدَرَسِة يف السااَعة الَواحدة هناران       ْحداف
َ
 : أَْرِجُع ِمَن ادل

 
Hamdan   : Saya pulang dari sekolah pada pukul satu siang 
 

 : َىْل اَل تَػْرِجع يف السااَعِة الَواِحَدة َكالنِّْصف ؟        منَت
 

Munir       : Apakah engkau tidak pulang pada pukul 0..1? 
 

 اِحدِة دَتَامنايف السااَعِة الوَ   : اَل اَْرِجُع يف َذِلَك اْلَوْقت أِلّف الَدْرسه َقْد إنْػتَػَهئ      ْحداف
 

Hamdan   : Saya tidak pulang pada waktu itu, karena belajar sudah selesai pada 
pukul satu tepat 
 

 : يا ْحَداف، َكْم َساَعة يف اْليَػْوـ ؟        منَت
 

Munir       : Hai Hamdan, berapa jam dalam sehari? 
 

 َكِعْشُرْكَف َساَعة: يف اليَػْوـِ اَْربَُع       ْحداف
 

Hamdan   : Dalam sehari ada 42 jam 
 

 : َىْل ِعْندؾ َساَعِة اْلَيد ؟        منَت
 

Munir       : Apakah engkau mempunyai jam tangan? 
 

 (alba) : نَػَعْم، ِعْنِدم َساَعة الَيد. ماركُتها ألبا      ْحداف

 
Hamdan   : Ya, saya mempunyai jam tangan. Mereknya Alba 
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 : َمىَت َجاَء َكْقُت الّظْهِر ؟        منَت
 

Munir       : Kapan tida waktu Zuhu? 
 

 : جاَء َكْقت الّظْهِر يف السااَعة الثاانِّية َعِشَرِة َكالنِّْصفُ       ْحداف
 

Hamdan   : Tiba waktu Zuhur pada pukul 04..1 
 

 ! َء َكْقت الّظْهِر. َىّيا َنْذَىُب إىل ادلسجد: اذْف، َجا        منَت
 

Munir       : Baiklah, telah tiba waktu Zuhur. Mari kita pergi ke masjid! 

 القراءة
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 الكتابة

 
 

 أهداف التعليمه. 
 احلوار قصة ذكر من طلبةال يتمكن أف ادلتوقع من ،عملية التعليم من االنتهاء بعد

 .كجيزة لفًتة
 التقدًن ادلادة يف الواردة الساعة حوؿ التواصل تعبَتات نية اذكر .ٔ
 األساسية اجلملة بنية باستخداـ الساعة حوؿ احلوار يف الواردة كاألفكار ادلعٌت اشرح .ٕ

 لعبها يتم اليت
 حتديثها مت اليت الساعة حوؿ التقدًن مادة زلتول حوؿ األسئلة على اإلجابة .ٖ
 .تشغيلها يتم اليت العبارات/  الكلمات تطابق اليت الصور حدد .ٗ
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 معنا، للعمل اجملتمع أفراد يستخدمو تعسفي، صوت رمز نظاـ عن عبارة اللغة
 كحسن احلميدة، كاألخالؽ اجليد، كالسلوؾ اجليدة، كاحملادثات ىويتهم، كحتديد كالتفاعل،

 يظهر) الشخص كشخصية طبيعة يوضحنطق  ك ادلزاج أك اللغة أك األمة كإظهار اخللق،
 [ٚٚ: صفحة ، ٜٜٚٔ كالثقافة، التعليم كزارة(. ]مرتفعنا أك منخفضنا أصالن  السيئ السلوؾ

-ٚ٘ٛٔ) Ferdinand  de  Saussure ابتكرىا اليت اذليكلي التدفق الفًتاضات كفقنا
ٜٖٔٔ)، 

 مهارات تعليم ادلعلمُت على غلب حبيث( الشفوم) الكالـ ىي اللغة بداية فإف 21
 ،(membaca) كالقراءة ،(berbicara) كالكالـ ،(menyimak) االستماع من مراحل، على اللغة

 إتقاف يف اللغوية ادلهارات تعلم يبدأ أف غلب الًتبوم، ادلنظور يف(. menulis) الكتابة ك
 كادلكتبة كالفصل ادلدرسية البيئة حوؿ ادلفردات إتقاف مثل ، الطلبة حياة إىل األقرب األشياء

 يف الدقة إىل االنتباه مع ،( تدرغلية) صعوبة باألكثر أيضنا التعلم يبدأ أف غلب. ذلك إىل كما
 .لطيف كضع كخلق اللغة، استخداـ

26 
 :العربية اللغة مناقشات من نوعُت ىناؾ أف نستنتج أف ؽلكن أعاله، التعريف من

 االستماع دلهارات األكلوية يعطي األجنبية اللغات تعلم. تكتب ال تتحدث اللغة .ٔ
 أكالن  حركؼ اذلجائية نطق على معتادنا يكوف أف غلب. كالكتابة القراءة مث ،الكالـك 

 .اللغة تأثَت لتجنب
 اللغة استخداـ على ميالتعل تدريب يتم. اللغات تعلم ليس اللغة استخداـ ميتعل .ٕ

 .السياؽ يف جدنا ضركرم( ادلفردات) ادلفردات إعطاء. للكائن كفقا
22 

                                                           
21

http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/arabiyat/article/download/1109/1221 
26

Ibid,hlm.0. 
22

Ibid,hlm.3. 
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 المنتج مواصفاتو. 
 مع الوسيلة التعليمية التفاعلية عن عبارة تطويره مت الذم ادلنتج كاف ،ىذا البحث يف

بادلدرسة  الثامن الصف طلبةلل دلوضوع الساعة العربية يف مادة اللغة lectora Inspire تطبيق
 ؽلكن اليت االتصاؿ أدكات أشكاؿ مجيع كسيلة التعليم دتثل زلمدية الثانوية بندر المبونج.

 يف كسيلة التعليم استخداـ من الغرض. طلبةال إىل ادلعلمُت من ادلعلومات لنقل استخدامها
كسيلة  استخداـ ؽلكن. التعلم أنشطة يف ادلشاركة على طلبةال حتفيز ىو كالتعلم التعليم عملية
 فهم يف طلبةال فهم كحتسُت لتحفيز رلملو يف التعلم لتقدًن استخدامها جانب إىل التعليم

 أـ البشرية ادلوارد لنوعية زلددنا فقط ليس التعليم دكر فإف احلايل، العودلة عصر يف. ادلوضوع
 متزايد بشكل ادلتطورة التكنولوجيا تقدـ يتطلب. األمة لتطور زلدد عامل أيضنا ىو بل ال،
 ذلك يف مبا التعليم، رلاؿ يف خاصة التكنولوجيا، يف التطورات يواكبوا أف ادلعلمُت من

كسيلة  ذلك يف مبا ، احلالية التكنولوجية التطورات مع تتماشى اليت التعليمكسيلة  استخداـ
 .التفاعلية التعليم

. ك lectora Inspire مثل الكمبيوتر برامج باستخداـ تفاعليةال وسيلةال تعمل ؽلكن
ا جيدة قدرات على lectora Inspire تطبيق برنامج ػلتوم  العرض مواد تقدًن يف جدن

 مع تطبيقها يتم اليت التفاعلية الوسيلة: ىو التفاعلية الوسيلة تطوير يف ادلتوقع ادلنتج. التقدؽلي
lectora Inspire الكفاءة، كمعايَت كاحد، ملف اختصار شكل يف حزمها يتم كاليت 

 ادلتحركة، كالرسـو العربية، اللغة كمواد الكفاءة، حتقيق كمؤشرات األساسية كالكفاءات
 التفاعلية الوسيلة الستخداـ بدليل كرلهز بادلواد، ادلتعلقة احلالية كادلعلومات كاإلثراء كالتقييم،

 التفاعلية، الوسيلة استخداـ يف دتهيدية خطوات على حتتوم اليت القصة لوحات شكل يف
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 ادلعلمُت لتسهيل الوسيلةب التفاعلية العناية كطرؽ التفاعلية، الوسيلة استخداـ كتعليمات
 .lectora Inspire تطبيق مع التفاعلية الوسيلة استخداـ على طلبةكال

 

 التفكير إطار. ز
 ادلدارس، يف ادلوجودة ادلشكالت عن كالتطوير البحث يف للتفكَت اإلطار ىذا ينشأ

 زلدكدة، تزاؿ ال كالتعلم التعليم عملية يف ادلعلمُت قبل من ادلستخدمة كسيلة التعليم أف أم
 ما كنادران  مدرسية كتب شكل يف التعليمية ادلواد فقط ادلعلم يستخدـ عملية التعليم يف حيث

 يف طلبةال كتسهل تساعد أف تعليمية كمصادر للكتب ؽلكن حيث. كسيلة التعليم يستخدـ
 اليت ادلدرسية الكتب استخداـ من بادللل الشعور إىل عادةن  طلبةال ؽليل ذلك، كمع. التعلم
 من. عملية التعليم يف حتمسنا أقل طلبةال يكوف حبيث جاذبية كأقل بادلعلومات غنية تكوف

 باستخداـ تفاعلية الوسيلة التعليمية بتكوين يقـو حالن  الباحث يقدـ ادلشكالت، ىذه بُت
 التقييم أك االختبار مادة جلعل مبرافق lectora Inspire تتمتع حيث ،lectora Inspire التطبيق

 الوسيلةب طلبةال يهتم أف ادلتوقع من احلل، ىذا خالؿ كمن تلقائينا، النقاط بتسجيل مصحوبة
 تعلم يف للتعلم كالتحفيز بالتعلم االىتماـ زيادة كالتعلم التعليم عملية يف كوسيلة التفاعلية

 .العربية اللغة
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 الموجودة . المشاكلح
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ادلشاكل ادلوجودة

 زلدكدة للغايةم ادلستخدمة يف عملية التعلم يالتعل يلةكسال تزاؿ  •
 ةبالطلعدـ االىتماـ بتعلم  •
يف تركيز  ةبللطلبالدرس عندما يشرح ادلعلم أف الدرس الذم يستخدمو ادلعلم أقل جاذبية  ةبالطلال يهتم الكثَت من  •

 .انتباىهم
 .أقل ْحاسا للتعلم ةبالطل •

 حلوؿ
 على ادلواد العربية الساعة Lectora Inspire اصنع منتجات يف شكل كسائط تعليمية تفاعلية مع تطبيق

 النتائج ادلتوقعة
 .م اليت مت إنشاؤىا، حبيث يصبحوف أكثر نشاطنا يف أخذ الدركسيالتعل يلةبوس بةالطليهتم  •
 يف تعلم اللغة العربية بةالطلزيادة االىتماـ بالتعلم كدكافع  •



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran I 

Surat penelitian 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran II 

Catatan lapangan hasil wawancara 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran III 

Hasil penilain Instrumen validator  

Ahli desain media 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran IV 

Hasil penilain Instrumen validator  

Ahli Materi 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran V 

Hasil penilain Instrumen validator  

Ahli Bahasa 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran VI 

Surat keterangan penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran VII 

Angket siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran VIII 

Dokumentasi foto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran IX 

Media Lectora Inspire 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran X 

 


