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ABSTRAK 

Nama  : Fitrah Loka        

Fakultas : Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab 

NIM : 0302171014 

Pembimbing I : Dr. Zulfahmi Lubis, Lc, M.Ag 

Pembimbing II : Dr. Salamuddin, M.A 

Judul Skripsi : “Pengembangan Video Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis 

Apliksi KineMaster Untuk Siswa Kelas X Pondok Pesantren 

Al-Ansor Manunggang Julu” 

Penelitan ini bertujuan untuk menghasilkan produk video pembelajaran 

bahasa Arab yang dapat membantu pendidik dan peserta didik dalam mempelajari 

bahasa Arab dan agar memudahkan siswa berbicara bahasa Arab. Metode  yang 

digunakan dalam penelitan ini  adalah penelitian dan pengembangan (research and 

development) Pengumpulan data penelitian diperoleh melalui observasi, 

menggunakan wawancara dan uji coba produk kepada siswa. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap guru kelas X  Pondok Pesantren 

Al-Ansor Manunggang Julu, peneliti menemukan keluhan dari guru yang 

kesulitan dalam proses pembelajaran bahasa Arab dikarenakan kurangnya media 

pembelajaran yang membuat mereka bosan dan mengantuk saat belajar bahasa 

Arab didalam kelas. 

Dan hasil dari data yang diperoleh berdasarkan uji coba produk kepada 40 

peserta didik di kelas X Pondok Pesantren al-Ansor Manunggang Julu. 

Perbandingan kedua hasil perolehan nilai pretest dan posttest diatas dijelaskan 

bahwa  hasil rata-rata pretest 63,6 yaitu berada pada kisaran 61-80 yang termasuk 

kategori Baik، setelah dilakukan posttes hasil nilai rata rata 87,3 yaitu berada pada 

kisaran 81-100 termasuk kategori sangat Baik. 

Kata kunci: Pengembanga, video pembelajaran bahasa Arab 
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 البحث مستخلص
  فطرة لوكا : اإلسم
  0101313030 : القيد  رقم

    علوم التربية والتعليم : كلية
    العربية اللغة تعليم : قسم

    ادلاجستري ،الدين سالم الدكتور : األول ادلشرف
       ادلاجستري لوبيس، ذوالفهم الدكتور : الثاين دلشرفا

  KineMasterالعربية يف تطبيق  ابللغة التعلم فيديوتطوير  : البحث موضوع
 لطالب الصف العاشر  مبعهد األنصار مانوجنانج جولو 

اليت ؽلكن أف  ئليهدؼ ىذا البحث إىل إنتاج منتجات تعلم اللغة العربية متعددة الوسا
الطريقة  .ادلعلمُت كادلتعلمُت يف تعلم اللغة العربية كتسهيل التحدث ابللغة العربية للطالب تساعد

ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي البحث كالتطوير مجع البياانت البحثية اليت مت احلصوؿ عليها من 
ت أرراىا خالؿ ادلراقبة ، كذلك ابستخداـ ادلقابالت كالتجارب ادلنتج للطالب. كاستنادا إىل مقابال

شكاكل من  ةرولو، كرد الباحث مبعهد األنصار مانوصلانجحوؿ معلمة الصف العاشر   ةباحثال
ادلعلمُت الذين تعرضوا لصعوبة يف عملية تعلم اللغة العربية بسبب نقص كسائل اإلعالـ التعليمية اليت 

  .رعلتهم يشعركف ابدللل كالنعاس أثناء تعلم اللغة العربية يف الصف
 الصف يف متعلما 04ؿ ادلنتج جتارب أساس على عليها احلصوؿ مت اليت البياانت جكنتائ

 قبل ما قيم اقتناء من اثنُت نتائج بُت مقارنة كيفسر. رولو مبعهد األنصار مانوصلانج العاشر 
-66 حدكد يف 6..6 من اإلمتحاف قبل ما نتيجة ادلتوسط أف أعاله اإلمتحاف بعد كما اإلمتحاف

 يف مبا 644-86 نطاؽ يف ىو ..87 قيمة متوسط اإلمتحاف بعد ريد، فئة إىل ميينت الذم 84
 .ريد ردا فئة ذلك

 فيديو التعلم ابللغة العربيةالكلمات الرئيسية: التطوير، 
 ادلشرف الثاين

 

 الدكتور ذوالفهم لوبيس، ادلاجستري
 331101101002033000 رقم التوظيف:  
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 التمهيد

"  بعنواف أطركحة إكماؿ للمؤلف ؽلكن كنعمتو، بنعمتو ألنو ،كتعاىل سبحانو هلل احلمد 
لطالب الصف العاشر  مبعهد األنصار  KineMasterيف تطبيق للغة العربية ابلتعلم ا فيديوتطوير 

 ."مانوصلانج رولو

 كلية يف البكالوريوس دررة على للحصوؿ مؤىلة لتكوف كتقدؽلها األطركحة ىذه إنشاء مت 
 فإف ذلك، إىل كابإلضافة. سومطرة مشاؿ يف اإلسالمية الدكلة رامعة يف دلعلمُتا كتدريب الطربية
 .العربية اللغة تعلم يف مهنطة  حوؿ للقراء ادلعرفة توفَت ىو األطركحة ىذه كتابة من الغرض

. األطركحة ىذه يكمل حىت كالدعم ادلساعدة من الكثَت ادلؤلف تلقى األطركحة، ىذه كتابة خالؿ
 :يلي دلا امتنانو عميق عن يعرب أف البالغ صاحب يود كلذلك،

كرئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة   ادلارستَتراىف، اى يناألستاذ الدكتور شهر  .6
 الشمالية ميداف.

جلامعة اإلسالمية احلكومية ابعميد يف كلية علـو الًتبية كالتعليم  ادلارستَت ،مارداينتو الدكتور .2
 سومطرة الشمالية ميداف.

الدكتور أكمل كلد أحكاس، ادلارستَت كرئيس  قسم تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية  ..
 .احلكومية سومطرة الشمالية ميداف

 التوريو دائما يقدموف الذين البحث، على كؿاال مشرؼك. ادلارستَت الدين، سالـ الدكتور .0
 .احملدد الوقت يف البحث إكماؿ من الباحثة يتمكن حىت كالتوريو

 دائما يقدموف الذين البحث، على الثاين مشرؼك. ادلارستَت ،لوبيس ذكالفهم الدكتور .5
 .احملدد الوقت يف البحث إكماؿ من الباحثة يتمكن حىت كالتوريو التوريو

. كمحاضر اإلرشاد األكادؽلي الذم قدـ الكثَت من ادلارستَت، أبو بكر أدانف سَتغلار .6
 التوريو للياحثة حالؿ احملاضرات.

 كصليت ابحلب، كتعلمت كلل، بال كافحتا  افاللذ ،( الوالدين) رينتو ك يوسنيار لوبيسشف .7
 سومطرة احلكومّية اإلسالمّية اجلامعية يف  دراستهم إكماؿ من ادلًترم يتمكن حىت بصدؽ،
 الّشمالّية

 دائما تشجع اليت( صغَت األختاألخ كبَت ك ) ر سافعي ك سافيكا ىدايةدمحم موى .8
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 ديليما ،أزيت موليدا يوليا ،نور الصويف ،رهياين فنجاينت َتافأل سعدية،الحلمة دستارم، كيندا .9
 .ىناؾ كدائما ، ملهموف دائما ىم الذين عليدار  سايأن ،محَتا
 لألعماؿ سجل مبثابة كصلواتك مساعدتك تكوف أف كأنمل ، نقلو ؽلكنك كبَت شكر فقط

  .كتعاىل سبحانو هللا أماـ الصاحلة
. مجيعا كيهدينا كيوفيقنا يرمحنا دائما هللا. للقراء مفيدة األطركحة ىذه تكوف أف أدتٌت ، أخَتنا
 .أمُت

 
  2426 أغسطس 67 ميداف، 
  الباحثة 

 
 
 

 فطرة لوكا   
 0101313030: القيد رقم 
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 باب األولال

 ادلقدمة

 خلفية البحث .أ 

 كعلم التشكل، كعلم األصوات، علم من يتكوف نظاـال لديها اللغة عاـ،ال بشكل

 يف تعلمو يتم الذم العلم ىو األصوات علم العربية، اللغة تعلم يف. اجلملة كبناء الدالالت،

 ابلنحو ادلتعلقة العلـو يف كالنحو الصرؼ دراسة يتم ما كعادة سلارج احلركؼ، أك التجويد حركؼ

 األخرل ابلكلمات الكلمات كعالقة الكلمة شكل يف التغيَتات يناقش ىنا ألنو كالصرؼ

 .الداللة علم يف الدالالت حتدث بينما ، الكلمات. واحدال رذر من ادلأخوذة

 اللغة كحىت البشر بو ؽلر شعور أك موقف وصفل دقةالك  األكضح لغة ىي العربية اللغة

 القرآنية ابللغة العربية اللغة مسيت. القرآف لغة ىي العربية اللغة. مبفرداهتا كاكتماالن  مشوالن  األكثر

 ادلسلمُت على يتعُت لذلك العربية، اللغة ابستخداـ القرآف مع. العربية اللغة يستخدـ القرآف ألف

 بشكل العربية اللغة اإلسالمية كادلدارس ادلعهد تتعلم أف ال عجب .نفسها العربية اللغة تعلم

 خرل،األ انحية من. العربية اللغة أيضنا تعلم العايل، التعليم إىل األساسي ادلستول من بدءنا. عاـال

 .الرمسية لغة ىي العربية اللغة جتعل الدكؿ بعض إف بل العادلية، اللغات إحدل العربية اللغة تعد

 يف كرغبتهم حلماسهم البلد ىذا سكاف إىل أيضنا ننتبو أف غلب احلالية، الظاىرة رؤية بعد

 شكل ىي الصالة. الصالة يف اصةاخلك  العبادة، منظور من إليها ينظر عندما. العربية اللغة تعلم

 الصالة، أداء يف. الرشد سن بلغوا الذين ادلسلمُت مجيع يؤديها أف غلب اليت العبادة أشكاؿ من

 .كارب العربية اللغة تعلم أف نستنتج ىنا كمن. أيضنا العربية اللغة استخدـ التحية، إىل نيةال من



    2 
 

 

 من الذم العربية اللغة تعلم لنقل تفاعل يف الطالب تثقيف عملية ىو العربية اللغة تعلم

 صعبة العربية اللغة أبف االنطباع من التخلص من نتمكن حىت. معيننا ىدفنا ػلقق أف ادلتوقع

 ادةادل توفَت أرل من ، تدريسو يتم الذم الطالب مستول يفهم أف ادلريب على غلب ربكة،كم

 الوقت ذلك يف الطالب مستول حسب

. كالطالب ادلريب بُت كالتعلم التدريس أنشطة كعلا نشاطُت،ال من زيجادل عن عبارة التعلم

 التدريس يف. لطالبكا ادلعلمُت بُت تناغمادل اتصاؿ نسيج خللق ادلعلم نشاط ىو التدريس

 ستحدد اليت العملية ىذه مع ألنو العملية، ىي أكلوايهتا حتديد إىل حتتاج اليت األشياء كالتعلم،

 .تتحقق ال أك تتحقق سوؼ التعلم أىداؼ

 صوتالك  نصال من( ملف تنسيق) متعددة كسائل من مزغلنا ادلتعددة الوسائل تعد

 عملية يف استخدامها ؽلكن اليت التعلم كسائل نم الكثَت ىناؾ الواقع، يف. كفيديو صورةالك 

. كادلسموعة ادلرئية الوسائل كحىت الصوتية كالوسائل ادلرئية الوسائل ذلك يف مبا ، كالتعلم التدريس

 الطالب من العديد يشعر حبيث التعلم يف فقط احملاضرة طريقة ادلعلمُت من العديد يستخدـ

 سيقوموف النهاية كيف هبدكء كاجللوس االستماع سول يستطيعوف ال ألهنم كالنعاس ابدللل

 فسيكوف الفصل، يف التعلم كسائل طبقوا إذا ادلعلمُت أف من الرغم على. اخلاصة أبنشطتهم

 طبق إذا اخلربات من الكثَت أيخذكف إهنم بل. سهولةلاب ابدللل يشعركا كلن سعداء الطالب

 .الوسائل ابستخداـ التعلم ادلعلموف

 لتطويرىا يكفي مبا لالىتماـ مثَتة تعددةادل كسائل تطويرلاب الباحث سيقـو احلالة ىذه يف

 لتعلم خصيصنا تطويرىا مت تفاعلية متعددة كسائل ىي ادلتعددة كسائل ىذه ، العربية اللغة تعلم يف

 .العربية اللغة
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 اللغة تعلم يف احلافز يف نقصا شهد العاشر الصف أف يعرؼ األكلية، ادلالحظات من

 من ذلك رؤيةال كؽلكن. الصف يف ادلستخدمة التعلم اإلعالـ كسائل ورودال عدـ بسبب. يةالعرب

 .للطالب اليومي التعلم

تطوير "  اخلاص البحث عنواف مبناقشة الباحث يهتم أعاله، مناقشتها دتت اليت اخللفية على بناءن 
مبعهد األنصار   لطالب الصف العاشر KineMasterيف تطبيق للغة العربية ابلتعلم ا فيديو

 " مانوجنانج جولو

 

 حتديد البحث .ب 

 اللغة تعلم يف تطبق ال اليت ادلشكلة أف االستنتاج ؽلكن أعاله، ادلذكورة اخللفية على بناءن 

 .ادلستخدمة كسائل تطبيق عدـ ىي العربية

 

 حتديد مشكلة البحث .ج 

 من دلشكلة،ا ىذه يف عليها العثور ؽلكن اليت ادلشكالت يف العديدة للتطورات نظرنا

. الربانمج ىذا يف كحّلو إرراؤه مت مبا يتعلق فيما كاضحة مشكلة حدكد لديك يكوف أف الضركرم

يف تطبيق للغة العربية ابلتعلم ا فيديوتطوير  على فقط الدراسة ىذه يف ادلشكلة قيود تركز

KineMaster لطالب الصف العاشر  مبعهد األنصار مانوصلانج رولو. 
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 أسئلة البحث .د 

 ما أسئلة البحث يف ىذه البحث:أ

 الصف لطالب احتيارات مع الصحيحة للغة العربيةابلتعلم ا فيديو إررائيا تطوير كيف .6

 األنصار مانوصلانج رولو؟ مبعهدالثانوية  العاشر

الثانوية  العاشر الصف لطالب ادلتقدمة ادلنتجات من اخلرباء صحة من التحقق كيف .2

 األنصار مانوصلانج رولو؟ مبعهد

األنصار  مبعهدالثانوية  العاشر الصف لطالب للغة العربيةابلتعلم ا فيديو جتربة نتائج كيف ..

 مانوصلانج رولو؟

 

 أهداف البحث .ه 

 :ىي الدراسة ىذه أىداؼ فإف أعاله، ادلذكورة ادلشكالت صياغة على بناءن 

 KineMasterيف تطبيق للغة العربية ابلتعلم ا فيديوتطوير  تصميم عملية لوصف .6

 .ب الصف العاشر  مبعهد األنصار مانوصلانج رولولطال

لطالب الصف  KineMasterيف تطبيق للغة العربية ابلتعلم ا فيديوتطوير  لوصف .2

 . العاشر  مبعهد األنصار مانوصلانج رولو

األنصار مانوصلانج  مبعهدالعاشر الثانوية  الصف ادلنتج لطالب اختبار بعد النتائج لوصف ..

 رولو.
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 فوائد البحث .و 

 يف فوائد البحث ىذا يوفر أف ادلتوقع من ، حتقيقها ادلراد البحث أىداؼ على ناءن ب

 :يلي كما ىي الفوائد. مباشر غَت أك مباشر بشكل سواء ، التعليم

 النظرية الفائدة .3

 اعتمدت اليت النتائج لدراسة استخدامها ؽلكن اليت البحوث نتائج يف مثل مساعلة

 نظراي درس الذم العلم لتطوير كسيلة تكوف أف أيضا توقعادل كمن. البحث من دلزيد كحبثها

 يف العلمية للمعرفة مضافة قيمة أيضا فهي ذلك، إىل ابإلضافة. احملاضرات مقاعد على

 العملية. الفوائد.العربية اللغة تعليم رلاؿ

 للمدرسة (. أ 

 .العربية اللغة تعلم مواد يف التعليمية الطالب احتيارات تناسب تعليمية مثل مادة

 للباحثة (. ب 

 تعلم كسائل تطوير كيفية حوؿ مباشرة كجتربة اثقبة نظرة تضيف أف ؽلكن

 على قادركف الباحثوف ككذلك. فيديو التعلم ابلللغة العربية يف خاصة ، ريدة عربية

 .العربية اللغة تعلم مواد يف ادلناسبة الوسائل تطبيق

 للمعلمُت كادلربُت احملتملُت (. ج 

 كسائل كتطبيق اختيار كيفية حوؿ األفكار ةكمساعل ادلعرفة تزيد أف ؽلكن

 .الطالب على لتطبيقها ريدة عربية تعليمية
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 للطالب (. د 

 العربية اللغة تعلم بعد حبثية كمواضيع الطالب ينشط أف ادلتوقع من

 .الباحثوف طورىا اليت العربية التعلم كسلئل ابستخداـ

 

 هيكل البحث .ز 

 حثة منهجيات الكتابة كما يلي:تصنع البا لتسهيل القارئ يف فهم ىذه البحث،

 من كاحلد ادلشكلة، كحتديد ادلشكلة، خلفية من تتكوف يتكوف من مقدمة كاليتالباب األكؿ 

 مادة ىو األكؿ اجلزء ىذا. ادلنهجيات ككتابة البحث، كأىداؼ ادلشكلة، كصياغة ادلشاكل،

 .التايل الفصل يف ستناقش اليت للمناقشة مررعية

 ادلتعددة، الوسائل كسائل التعليمية، من يتكوف الذم النظرم ساساأل ىي الباب الثاىن

 العربية. اللغة تعلم كركح كالتحفيز العربية، اللغة تعلم التفاعلية، ادلتعددة الوسائط

 كالوقت، البحث كموقع البحث، نوع من تتكوف كاليت البحث، منهجية أمالباب الثالث 

 .التقنية البياانت كحتليل البياانت، مجع نيةكتق التنمية، كإرراءات كالعينة، كالسكاف

 .كادلناقشة البحث نتائج أمالباب الرابع 

 تبٍت. أف ؽلكن اليت كاالقًتاحات االستنتارات من يتكوف غطاء أمالباب اخلامس 
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 الباب الثاين

  اإلطار النظري 

 الوسائل التعليميلة .أ 

 من ادلزيج أك الصوت، أك ادلنظور، أك الطباعة شكل على كسائل ىي التعلم كسائل

 التعلم، كسائل كرود مع. نشاطنا أكثر ليكونوا التعلم عملية يف الطالب يساعد أف ؽلكن االثنُت

 يف نشاطنا أكثر الطالب ىناؾ يكوف قد. األعلى رودة كذات تنظيمان  أكثر التعلم عملية ستكوف

 لتحفيز الوسائل إىل ػلتاروف من أيضنا كىناؾ الوسائل، ىو ادلطلوب فإف لذا مبفردىم، الدراسة

 .كاإلدراؾ اخلربة نقل إىل كادلواد الوسائل مساكاة كستؤدم تسليمها، مت اليت ادلواد

 أك الوسيط أك الوسط تعٍت اليت ”medius“ كلمة من اإلعالـ كسائل أتيتعند أرشاد 

 رسائل تسليم أك كسيط يعٍت شلا كسيلة أك كسيلة ىي اإلعالـ كسائل العربية، اللغة يف. ادلقدمة

 .الرسالة متلقي إىل ادلرسل من

 ادلواد زلتول لنقل ماداين  ادلستخدمة األدكات بوضوح التعليمية الوسلئل كلمة تتضمن

 الفيديو، ككامَتات الفيديو، كأشرطة األشرطة، كمسجالت ، الكتب من تتكوف اليت التعليمية

. ذلك إىل كما الكمبيوتر، كأرهزة ،كالتلفزيوف كالرسومات، كالصور، كالصور،، الشرائح كأفالـ

 تعليمات على حتتوم اليت ادلادية ادلركبات أك التعلم موارد مكوانت أحد الوسلئل تعد آخر، مبعٌت

 6.التعلم على الطالب حتفز أف ؽلكن الطالب بيئة يف

                                                           
1
 Darmawati Dan Ambo Dalle, Hypermedia, (Parepare: Kaaffah Learning Centre), 2019, 

hlm. 13. 
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 أخرل كلمات من أتيت اليت التكنولوريا بكلمة كيرتبط الوسلئل مصطلح ُيسمع ما غالبنا

tekne ك logo .كامتداد معٌت ذلا التكنولوريا فإف كالتدريس، ابلتعليم مرتبطة كانت كإذا 

 مواقف أيضنا ىي بل معدات، أك مادة أك أداة رلرد التكنولوريا تكوف ال حيث الوسلئل دلفهـو

 2.العلم بتطبيق مرتبطة كإدارة كتنظيم كأفعاؿ

 كلمة. الوسيط أك ادلرسل أم ،"يلالوس" اسم اإلعالـ كسائل على يُطلق العربية، اللغة يف

 البعض يفسرىا. سلتلف بشكل اإلعالـ كسائل يفهموف الناس لكن لدينا، مألوفة اإلعالـ كسائل

 فقط ليست ىنا إليها ادلشار الوسائل. ذلك إىل كما معلومات كأدكات كمرافق حتتية بنية أهنا على

 كؽلكنها ، ادلعرفة مصادر على صوؿابحل للطالب تسمح أشياء كلكنها تعليمية، مواد أك أدكات

 .ادلهارات كإضافة الطالب تغيَت

 أصبحت أف بعد اآلف. فقط كأداة اإلعالـ كسائل استخداـ مت لركمساف، كفقنا البداية، يف

 بل فحسب، تعليمية كأداة ادلتعددة الوسلئل استخداـ يتم ال الكمبيوتر، أرهزة أم تقنية، ىناؾ

 تلعب التعلم، عملية يف. مستقل بشكل الطالب قبل من تعليمي كمصدر استخدامها مت

 التعلم عملية تصبح الوسلئل مع ألنو. كالطالب ادلعلمُت بُت للغاية مهمنا دكرنا اإلعالـ كسائل

 .كمتعة كفاءة كأكثر أفضل

 :كعلا ، مهماف دكراف الوسائل يف عملية التعلم لو

 موقع بسبب التابعة الوسائل ابسم أيضنا تُعرؼ أك التدريس يف مساعدة كوسيلة الوسائل .6

 (.الف) كأداة ىنا الوسائل

                                                           
2
 Ibid, hlm. 13. 
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 كسائل تسمى أك مستقل بشكل الطالب يستخدمو تعليمي كمصدر اإلعالـ كسائل .2

 مورهة بطريقة ادلعلومات لتوريو منهجي بشكل ادلستقلة الوسائل تصميم مت. مستقلة

 ..احملددة التعلم أىداؼ لتحقيق

 بيئة يف الطالب مع ادلعلمُت تفاعل عملية لتعزيز اكلةزل ىي التعليمية اإلعالـ كسائل

 لتجنب ادللموسة اخلربات استخداـ روانب على التعلم عملية يف ادلساعدة ىذه تؤكد. التعلم

 .اللفظية

 التعلم كسائل كفوائد الوسائل كظائف أف على التأكيد ؽلكن أعاله، الوصف على بناءن 

 :يلي كما ىي

 وظيفة وسائل التعليمية .3

 كرود مع. للمعلومات مساعدة كسيلة كوهنا يف التعلم لوسائل الرئيسية الوظيفة ماأ

 أقصى إىل ادلعلم ينقلها اليت ادلعلومات أك للرسائل الطالب استيعاب سيتم التعلم، كسائل

 يشعر ال حىت ادلعاجلة يف كأسهل أسرع التعلم عملية ستكوف التعلم، كسائل كرود مع. حد

 .للكادل ابدللل الطالب

 :يلي ما التعلم لوسلئل األخرل الوظائف أما

 تعليمي. كمصدر الوسلئل كظيفة تعلم .أ 

 الداللية الداالت .ب 

 متالعبة كظائف .ج 

                                                           
3
 Novia Lestari, Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif, (Jateng : Lakeisha), 

2019, hlm. 2. 
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 النفسية الوظيفة .د 

 كالثقافية االرتماعية الوظائف .ق 

 

 فوائد وسائل التعليمية .1

 يشمل. ادلنشودة الًتبوية األىداؼ حتقيق يف كتؤثر كبَت دكر ذلا التعليمية كسائل

 :يلي ما كالتعلم التدريس عملية يف التعلم أدكات/  الوساائؿ خداـاست

 كلمات شكل يف) اللفظية شديدة تكوف ال حبيث الرسالة عرض طريقة توضيح .أ 

 (.فقط منطوقة كلمات أك مكتوبة

 :ادلثاؿ سبيل على ، كاحلواس كالزماف ادلكاف زلدكدية على التغلب .ب 

ا الكبَتة األشياء (.6  أك اإلطار أفالـ أك الصور أك لواقعاب استبداذلا ؽلكن - ردن

 .النماذج أك األفالـ

 .صورة أك فيلم أك إطار فيلم أك دقيق عرض رهاز مبساعدة - الصغَتة األشياء (.2

ا البطيئة احلركة يف ادلساعدة ؽلكن (.. ا السريعة أك ردن  البطيء التصوير طريق عن ردن

 .السرعة عايل التصوير أك

 خالؿ من أخرل مرة ادلاضي يف حدثت اليت األحداث أك األحداث عرض ؽلكن (.0

 الكائنات صور أك اإلطارات أفالـ أك الفيديو مقاطع أك األفالـ تسجيالت

 برامج خالؿ من أك بيانية رسـو أك بنماذج تقدؽلها كؽلكن ، التعقيد شديدة

 .ادلتحركة الكمبيوتر
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( إخل اكب،الكو  ادلناخ، ، الرباكُت الزالزؿ،) للغاية العريضة ادلفاىيم تصور مكن (.5

 .ذلك إىل كما كصور أفالـ شكل يف

 السليب ادلوقف على التغلب ؽلكن كادلتنوعة، ادلناسبة التعليمية الوسائل ابستخداـ .ج 

 يسمح شلا التعلم، دافع لتوليد مفيدة التعلم كسلئل تكوف احلالة، ىذه يف. للطالب

 التعلم من لطالبا ؽلّكن شلا حقيقية، بطريقة كالبيئة الطالب بُت ادلباشر ابلتفاعل

 .كاىتماماهتم لقدراهتم كفقنا مستقل بشكل

 ليكوف كادلوضوع ادلناىج حتديد يتم بينما الطالب، بُت كاخلربات اخللفيات ابختالؼ .د 

ا  نفس تقدًن: كىي التعليمية، ابلوسلئل عليو التغلب ؽلكن الطالب، جلميع كاحدن

 0.التصور نفس يف كالتسبب اخلربات، كتكافؤ احلافز،

 

 التعليمية وسائل واعأن .1

 كسائل حيث من إليها النظر عند التعليمية اإلعالـ كسائل أنواع أك سلتلف يرتبط

. حتقيقها يتعُت اليت ادلعرفة على للحصوؿ البشر قبل من ادلستخدمة احلواس مع اإلعالـ

 االستماع، ككسلئل الوسلئل، عرض: أنواع ثالثة إىل التعليمية اإلعالـ كسائل تنقسم

 .اإلصغاء اإلعالـ لككسلئ

 مشاىدهتا ؽلكن ككسائطا مطبوعة، مواد التعلم كسائط تتضمن عاـ، بشكل

 كرؤية مساعها ؽلكن ككسائطا ،(مسعية كسائط) مساعها ؽلكن ككسائطا ،(بصرية كسائط)

                                                           
4
 Wandah Wibawanto, Desain Dan Pemrograman Multimedia Pembelajaran Interaktif, 

(Jember: Cerdas Ulet Kreatif), 2017, hlm. 6-7. 
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 مع ذلك، كمع. مباشرة جتربتها ؽلكن رلتمعية مصادر عن فضال ،(بصرية - مسعية كسائط)

 كالشبكة التفاعلية، ادلدرلة األقراص مثل الرقمية الوسائط من العديد كاليـو ، العصر تطور

 5.كاأللعاب ،الفعلك  التعليمية،

 :يلي ما شائع بشكل ادلستخدمة التعليمية الوسائل أنواع أما

 البصرية السمعية اإلعالـ كسائل احلركة .6

 صامتة بصرية مسعية كسلئل .2

 متحركة شبو مسعية كسلئل ..

 احلركة ةادلرئي اإلعالـ كسائل .0

 الصامتة ادلرئية اإلعالـ كسائل .5

 اإلعالـ كسائل احلركة نصف .6

 مسعية كسلئل .7

 ك سائل طبعية .8

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Hidayatun Munafa’ah, Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis 

Android Untuk Kemahiran Membaca Siswa Kelas Viii Mts Kabupaten Semarang, 2017, hlm. 34. 
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 وسائل ادلتعددة  .ب 

 تعريف الوسائل ادلتعددة .3

 النص كدمج كتقدًن دلعاجلة الكمبيوتر تكنولوريا استخداـ ىي ادلتعددة الوسائل

 األدكات مع ادللفات لفاتكم كالفيديو كالصوت ادلتحركة كالرسـو كالصورة كالصوت

 6.كالتواصل كالعمل كالتفاعل التنقل للمستخدمُت ؽلكن حبيث( الركابط) كاالتصاالت

الوسائط ادلتعددة : ىي مجع كسيط ك يقصد هبا مجيع عمليات استخداـ 

كالصوت  ،الكوبيوتر، ك فن الرسـو النتحركةك  ،ات ك توظيف فن الفيديو، كاألفالـاإللكًتكني

مجيع إمكانيات العصر كجزء من العمل الفٍت بغرض تقدًن فكر فٍت حبت أكثر كاألضاءة ك 

7من عملية اقتحاـ الكتنولوريا يف العمل الفٍت.
  

 كسائل بينما" ادلتنوعة" يعٍت ما كىو متعدد، ىو ادلتعددة الوسائل معٌت اصطالحا

 التعلم ىو دةادلتعد الوسلئل خالؿ من التعلم". ادلعلومات إيصاؿ كسائل" تعٍت اإلعالـ

 كالصور النص مثل كاحد كقت يف ادلختلفة اإلعالـ كسائل ابستخداـ تصميمو مت الذم

 أىداؼ لتحقيق البعض بعضها مع تتآزر اليت دكاليك كىكذا ،(فيديو) كاألفالـ ،(الصور)

 تعظيم إىل هتدؼ ادلتعددة الوسائل أف عند دااننغ 8.سابق كقت يف صيغت اليت التعلم

 .اجلمهور إىل رسالة لنقل كأداة ادلعلومات، لتلقي احلواس

                                                           
6
 Wandah Wibawanto, Op. Cit, Hlm. 6-7. 

رللة كلية  ،دكر الوسائط ادلتعددة يف تعزيز ادلمارسات الفنية العماؿ الفنانُت ادلعاصرين ،فخراي اليحيام 7 
 .686الصف.  ،الًتبية األساسية

8
 Husniatus Salamah Zainiyati, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Ict, (Jakarta: 

Kencana), 2017, hlm. 172. 
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األطركحة دكر التصميم اجلرافيكي عظيم عبد السالـ الفرراىن يف عند عبد ال

كالوسائط ادلتعددة يف تطوير الكتب التعليمية اإلكًتكنية للصف اخلامس األساس مبادة 

  Multiالقسم األكؿ ػلمل كلمة  من قسمُت، Multimediaتتكوف كلمة الرايضيات 

إىل الوسائل احلادللة  Mediaك تشَت كلمة  اللغة اإلصلليزية مبعنىالتعددية، كىي تستخدـ يف

9للمعلومات كالورؽ كاألشرطة كاألقراص السمعية كالبصرية ادلمغنطة.
  

 مثل ادلختلفة اإلعالـ كسائل من مزيج ىو ادلصطلحات يف ادلتعددة الوسائل تعريف

 خالؿ من كآتزرية متكاملة بطريقة كغَتىا كالفيديو دلتحركةا كالرسـو كالصوت كالصور النص

 ىدؼ لتحقيق اإللكًتكنية ادلعدات من غَتىا أك الكمبيوتر معدات أك الكمبيوتر أرهزة

 كمتكاملة، متكاملة تكوف أف غلب ادلتعددة الوسلئل مكوانت أف على يدؿ كىذا  64.معُت

 .معينة ىداؼأ لتحقيق تعاكين بشكل بعضان  بعضها يدعم أف كغلب

 ابستخداـ الرقمية كربطها كمعاجلتها ادلتعددة الوسائل يف مكوف كل معاجلة غلب

 مجيع على حتتوم أف غلب ال ادلتعددة الوسلئل يف مكوف كل. ذلك غَت أك كمبيوتر رهاز

 كغلب. ادلتعددة الوسائل يف الواردة الوسائل من رانبُت األقل على كىناؾ اإلعالـ، كسائل

 .تعاكنيان  ترابطان  مًتابطُت انبافاجل يكوف أف

                                                           
دكر التصميم اجلرافيكى كالوسائط ادلتعددة يف تطوير الكتب التعليمية اإلكًتكنية  ،كائل عبد الصبور  9

. يتيسر يف 2468 ،للصف اخلامس األساس مبادة الرايضيات يف قسم التصميم اجلرافيكي كلية العمارة كالتصميم
 كيب. 26.68يف ساعة  2426إبريل  5اتريخ 

10
 Herman Dwi Surjono, Multimedia Pembelajaran Interaktif Konsep Dan Pengembangan, 

, (Yogyakarta: Uny Press), 2017, hlm. 2. 
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 الوسائل ادلتعدد التعلم يستخدـ. فقط معينة ألغراض ادلتعددة الوسائل يستخدـ

 ادلتعددة الوسائل تطبيقات استخداـ يف. التعلم ألغراض للمواد ادلتعلمُت فهم لتسهيل

. كغَتىا النص، ككتابة اإلراابت، الختيار القائمة أزرار مع التفاعل ابلتأكيد الطالب

 .التفاعلية ادلتعددة الوسائل أيضا ىذه مثل ادلتعددة الوسلئل تطبيقات كتسمى

 التعليم أك التعلم رلاؿ على ادلتعددة الوسائل استخداـ يقتصر ال احلايل، الوقت يف

. كالًتفيو كالسياحة كالصناعة األعماؿ مثل حياتنا، يف أخرل رلاالت على أيضان  بل فقط،

 كاخلدمات ادلنتجات تعزيز يف الًتكيز يصبح ادلتعددة كالوسائل كالصناعة، األعماؿ رلاؿ يف

 ادلنتج، كالعركض كالتدريب، كالعركض، ، الشركة كمالمح ، الدعاية خالؿ من

 يف. كغَتىا الفركع، بُت كاالتصاالت كالتسويق، كاحملاكاة، االنًتنت، على كالكتالورات

 ادلعلومات تعبئتها ؽلكن أعلية، يقل ال دكر لو ادلتعددة الوسائل كالًتفيو السياحة رلاؿ

 اليت ديًتميناؿ العامة الكمبيوتر أرهزة أك ادلوقع على ادلعركضة الوسائل ادلتعددة يف السياحية

 الًتفيو عامل. كغَتىا كادلطاعم كادلتاحف التسوؽ كمراكز كادلطارات الفنادؽ يف تورد ما غالبا

 كأفالـ متحركة رسـو كأفالـ ألعاب شكل يف ادلثاؿ بيلس على ادلتعددة الوسائل عليو يهيمن

 66.كغَتىا أداء كفنوف األبعاد ثالثية

 كسائل عدة من مزيج كىي ، السمعية الوسلئل من نوع ىي ادلتعددة الوسائل

 كغَت خطية تكوف أف ؽلكن ادلتعددة الوسائل. كمبيوتر رهاز يف كاحد يف رلتمعة اإلعالـ

 بدءا ابلتسلسل، ادلواد يعرض اخلطية ادلتعددة الوسائل. راتاالحتيا على اعتمادا خطية

                                                           
11

 Ibid, hlm. 3-4. 
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. كقفة ككقف فقط، اللعب للمستخدمُت ؽلكن حبيث الربانمج، يف ادلواد هناية إىل بداية من

 يف. ادلستخدـ قبل من هبا التحكم ؽلكن اخلطية غَت ادلتعددة الوسائل لعرض ابلنسبة أما

 .حد أقصى إىل التفاعل للمستخدمُت ؽلكن اخلطية غَت ادلتعددة الوسائل ىذا

 أرل من برانمج تقدًن األفضل فمن ادلتعددة، الوسائل استخداـ يف احلافز لزايدة

 ، التفاعلية ادلتعددة الوسائل التعلم تقدًن ىو بو القياـ غلب ما. أبنشطة للقياـ ادلستخدمُت

/  األزرار/  قائمةال/  كمراقبة الصفحة، تصفح:  مثل للتفاعل للطالب فرص لتوفَت كذلك

 كاإلفالت، السحب الفعل، ردكد فرط، خريطة ادلتحركة، الرسـو يف التحكم الركابط،

 .ررا كىلم اللعبة، يف التحكم احملاكاة، يف التحكم

 غامرة، جتربة بديهية، كارهة االستخداـ، سهلة: ادلتعددة الوسلئل فوائد كتشمل

 62.متعة كأكثر كؼ، للمحتول، لأفض كفهم طويلة، كاالحتفاظ الذايت، كالتفاعل

 مكوانت من أكثر أك اجتاىُت يف التواصل إىل التفاعلي الفهم يرتبط حُت يف

 البشر بُت العالقة: شكل يف التفاعلية ادلتعددة الوسلئل يف االتصاؿ عنصر حيث. االتصاؿ

/  التطبيقات/  الربرليات) الكمبيوتر كأرهزة( ادلنتجات مستخدمي/  كمستخدمُت)

 ادلتعددة الوسلئل يف. (. ؾ.ا أقراص شكل يف كعادة ادللفات، تنسيقات بعض يف تجاتادلن

 التعلم تسمح اليت ادلتعددة الوسلئل يف البارزة السمات من كاحد ىو كالتفاعل التفاعلية،

 ما بشيء القياـ أيضا كلكن مساع أك لرؤية فقط للمستخدمُت تسمح ال كاليت ، النشط

                                                           
12

 Ibid, hlm. 5. 
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 فيديو

 الوسائل ادلتعددة

 تبادلية

عيةمس  وسيلة 

 رمسية

 صيغة

 اليت األسئلة على الرد شكل يف ىنا يكوف أف ؽلكن ادلتعددة الوسلئل سياؽ يف(. بو القياـ)

 .6.الكمبيوتر يقدمها اليت احملاكاة يف نشطة أك الكمبيوتر يطرحها

 

 

 

 

 

 

 

 عامةال نظرة ادلتعددة ئلالوسا تعريف .1.3 الصور

 

 أنواع الوسائل ادلتعددة .1

. ادلتعددة الوسائل أنواع مناقشة سيتم ذلك كبعد ادلتعددة، الوسائل ىو ما معرفة بعد

 :منها

 عناصر تستخدـ اليت ادلتعددة الوسائل من نوع ىي النشاط فائقة ادلتعددة الوسائل .أ 

 اإلنًتنت، شبكة على كاسعة كلمة: أمثلة. ارتباط خالؿ من ترتبط اليت العناصر

                                                           
13

 Novia Lestari, Op. Cit, hlm. 4-5. 
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 عرب لعابكاأل احملموؿ، اذلاتف عرب ادلصرفية كاخلدمات اإلنًتنت، شبكة على موقع

 .كغَتىا اإلنًتنت

 فيها التحكم ؽلكن اليت ادلتعددة الوسائل من نوع ىي التفاعلية ادلتعددة الوسائل .ب 

 التفاعل من نوع ىي التفاعلية ادلتعددة الوسائل. ادلستخدـ قبل من كامل بشكل

 كسائل/  كالربامج ادلستخدمُت بُت تفاعال ىناؾ أف يعٍت شلا ، الوسائل ادلتعدد

: أمثلة. كغَتىا ادلفاتيح كلوحة ادلاكس من مساعدة خالؿ من تورد اليت اإلعالـ

 السمعية الفيديو كأشرطة الربانمج، كتطبيقات التفاعلية، سي يب سى كا األلعاب،

 .كغَتىا كالبصرية

 ادلتعددة الوسائل عكس ىي اخلطية ادلًتكية ادلتعددة الوسائل  ادلتعددة الوسلئل .ج 

 ادلتعددة للوسائل التقدؽلي العرض ألف. ادلستخدـ تنقل ضوابط بدكف أم التفاعلية،

 أفالـ،: أمثلة. النهاية إىل البداية من تسلسالن  أك متسلسالن  يكوف أف غلب اخلطية

 .تلفزيونية برامج ك موسيقى إلكًتكنية، كتب

 تتطلب اليت ادلتعددة الوسائل من نوع ىي الوسائل ادلتعددة التعليمية العركض إف .د 

 دكر زلل حتل كال الدراسية الفصوؿ يف التعلم عملية يف ادلعلمُت ةدلساعد أدكات

 .بوينت ابكر مايكركسوفت: مثاؿ. ابلكامل ادلعلمُت

 ؽلكن اليت ادلتعددة الوسائل برامج من نوع ىو ادلتعددة الوسائل الذايت التعليم .ق 

 من مساعدة دكف مستقل بشكل الطالب قبل من استخدامها أك إليها الوصوؿ

 كادلعرفة الصرػلة ادلعرفة بُت غلمع أف ؽلكن ادلتعددة الوسائل من النوع ىذا. ادلعلمُت
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 اليت كاحملاكاة كاالمتحاانت التمارين أرل من essemen مع كالتعاكف ، الضمنية

 .فالش أدكيب أك التأليف أدكات ماكركميداي: مثاؿ. ادلشكلة حل يف تضمينها يتم

 من أكثر على تنطوم اليت ادلتعددة الوسائل من نوع ىي ادلتعددة الوسائل رلموعات .ك 

 نقلها ؽلكن أنو ىي ادلتعددة الوسائل من النوع ىذا كميزة. الوسائل من كاحد نوع

 متعددة ألهنا االىتماـ تثَت أف أيضا كؽلكن الدراسية الفصوؿ خارج كاستخدامها

 .احلسية

 تعلم ىو ذلك على مثاؿ. كمبيوتر رهاز على سلزف تسلسلي مستند عن عبارة ىو .ز 

 .كيب موقع داخل الركابط استخداـ

 كادلواد كالصوت، بصراي، تسجيلها يتم اليت التعلم توصيل نظاـ ىي التفاعلية الوسائل .ح 

 .نشطة الردكد رعل إىل هتدؼ اليت الكمبيوتر مراقبة حتت ادلقدمة الفيديو

 مثلكتت. احلقيقي العامل مثل مكاف مع تصورىا ؽلكن كسيلة ىو االفًتاضي الواقع .ط 

ا عميقة بيئة بػ ادلتعلقة التطبيقات من سلتلفة أنواع كصف يف ميزهتا  عاـ، بشكل ردن

 .األبعاد ثالثية كقائمة للغاية، كمرئية

 

 ادلتعددة الوسائل وفوائد وظائف .1

. كاحلكومة الصناعة عامل يف كخاصة األدكار، من الكثَت لديها ادلتعددة الوسائل

 سيتم ادلناقشة ىذه يف. ادلوارد لتحسُت كحل تستخدـ كاسع نطاؽ على ادلتعددة الوسائل

 يتم التعليم، رلاؿ يف. التعليم رلاؿ يف ادلتعددة الوسائل كفوائد كظائف ىي ما شرح
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 ادلوسوعات مثل ادلررعية كالكتب الكمبيوتر إىل ادلستند التدريب إلنتاج استخدامو

 التقدؽلي، العرض حداتك  من سلسلة عرب ابدلركر للمستخدمُت تسمح اليت كالتقوؽلات

 أشكاؿ من متنوعة رلموعة يف الصلة ذات كالصور معُت، موضوع على كالنص

 كالًتفيو، التعليم بُت اجلمع لوصف يستخدـ مصطلح ىو التعليم معلومات. ادلعلومات

 60.ادلتعددة الوسائل الًتفيو كسائل كخاصة

 

 ادلتعددة الوسائل مؤشرات .0

 غرض أساس على ادلتعددة الوسائط اختيار يتم. احتقيقه يتعُت اليت لألىداؼ كفقا .أ 

 ثالثة أك رلالُت من مزيج أك كاحد إىل عاـ بشكل يشَت مسبقا زلدد تعليمي

 .نفسية كزلركات كفعالة معرفية رلاالت

 الدركس زلتول لدعم مناسبا اختياره يتم الذم الوسائط متعدد التعلم يكوف أف غلب .ب 

 .مبادئ أك مفاىيم أك حقائق ىي اليت

 .كدفاعية كمرنة عملية ادلختارة التعليمية اإلعالـ كسائل .ج 

 65.سلتارة تعليمية كسائط استخداـ يف ماىر ادلعلم .د 

 

 

 
                                                           

14
 Tonni Limbong Dan Janner Simarmata, Media Dan Multimedia Pembelajaran: Teori 

Dan Praktik, (Medan: Yayasan Kita Menulis), 2020, hlm. 7-8. 
15

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 75. 
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 التفاعلية ادلتعددة الوسائل .ج 

 كالرسـو كالرسومات كالفيديو النص بُت جتمع كسيلة ىي التفاعلية ادلتعددة الوسائل

 رهاز أم إلكًتكنية كسائل ازره يف موحدة كمعلومات رسالة لنقل. كالصوت ادلتحركة

 ؽلكن اليت اإلعالـ كسائل من كاحدة ىي التفاعلية ادلتعددة الوسائل. آخر رهاز أك كمبيوتر

 األسهل من ادلتعددة، الوسائل من النوع ىذا مع. التعلم عملية يف كالطالب ادلعلمُت تسهل أف

 .القبوؿ كسهلة ؼ أكثر ألهنا ادلقدمة، الدركس على احلصوؿ للطالب

 :أخرل أمور بُت من اخلرباء، لبعض كفقا التفاعلية ادلتعددة الوسائل تعريف

 ديناميكية نسب ختلق أف ؽلكن أداة ىي التفاعلية ادلتعددة الوسائل كليندا، لركبن كفقا .6

 .كادلرئية الصوتية كالصور ادلتحركة كالرسـو كالرسومات النص بُت جتمع كاليت كتفاعلية،

 كاجلمع إلنشاء الكمبيوتر أرهزة استخداـ ىو التفاعلية ادلتعددة ئالوسا ذلوفستيًت، كفقا .2

 خالؿ من( ادلتحركة كالرسـو الفيديو) ادلتحركة كالصور كالصوت كالرسومات النص بُت

 .كالتواصل كخلق كالتفاعل التنقل ابستخداـ تسمح اليت كاألدكات الركابط بُت اجلمع

 يف الطالب تساعد أف ؽلكن اليت التعلم ظلوذج أيضا ىي التفاعلية ادلتعددة الوسائل

 التفاعلي التعلم ظلوذج. العصر مع ابستمرار تتطور سوؼ التعليمي النموذج ىذا. التعلم عملية

 عصر يف تعليمي برانمج صلاح يف كبَت دكر لعب يف اذلامة ادلكوانت أحد ىو ادلتعددة للوسائل

 .التعليمية كاالتصاالت ادلعلومات تكنولوريا تقدـ

 التكنولوريا كنوع كالتعليمي احملتول على عميق أتثَت ذلا التعليمية ادلواد أف شراـ قوؿي

 ادلواد إعداد يف ردا مفيد التعلم يف ادلتعددة الوسلئل أبف غلادؿ كالرؾ حىت. ادلستخدمة
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 األهن العربية، اللغة تعلم عملية يف مزدكران  دكران  التفاعلية ادلتعددة الوسائل تلعب. كؼ بكفاءة

 .التعلم يف كمحاسان  محاسان  أكثر الطالب جتعل أف ؽلكن

 مع حىت. بنشاط ادلشاركة ؽلكن للطالب توفر أف ؽلكن التفاعلية ادلتعددة الوسائل مع

 عملية يف كاالىتماـ التحدم من مبزيد يشعركف الطالب سيجعل التفاعلية ادلتعددة الوسائل

 يكونوا أف ادلعلمُت من يطلب ادلتعددة، التفاعلية ةادلتعدد الوسائل خالؿ من. العربية اللغة تعلم

 نفس التمسك. ادلواد إعداد يف الطالب الحتيارات كفقان  ادلستوايت كمتعددم تنوعان  أكثر

 يتطلب ىذا أف ادلؤكد كمن. سلتلفة بطرؽ التعليمية العركض لتقدًن ادلطلوبة رلرد اهنا ادلواد،

 .ادلعلمُت من كاإلخالص ادلثالية

 

 التفاعلية ادلتعددة الوسائل وظائف .3

 ادلالحق .أ 

 ادلعلموف كاف إذا. ملحق أك إضافة ىي ادلتعددة الوسائل أف القوؿ ؽلكن

 عدـ أك ادلتعددة الوسائل الستخداـ كاف إذا ما. االختيار حرية لديهم كالطالب

 احملاضر/  للمعلم التزاـ أم ىناؾ ليس احلالة، ىذه يف. معُت موضوع على احلصوؿ

 .ادلتعددة الوسائل من االستفادة على قادرة لتكوف الطالب/  لمادلتع أك

 الوسائل يستخدموف الذين ادلعلمُت فإف اختيارية، طبيعة ذلا أف من الرغم على

 على العثور ػلاكلوف أنفسهم كالطالب الطالب تعليم يف مناسب بشكل ادلتعددة



    2. 
 

 

 رؤل ابلتأكيد ملديه سيكوف استخدامها على القدرة مث كمن ادلتعددة الوسائل

 .إضافية كمعرفة

  تكملة .ب 

 ادلمكن من كاف إذا. متكاملة أك متكاملة ادلتعددة الوسائل أبف القوؿ كؽلكن

 سيتم اليت التعليمية ادلواد استكماؿ أك دعم على قادرة لتكوف ادلتعددة الوسائل بررلة

 .الدراسية الفصوؿ يف الطالب قبل من تلقيها

 عالريا أك تعزيزا أك إثراء مادة لتصبح تعددةادل الوسائل بررلة دتت كككم،

 .التعلم أنشطة يف ادلشاركُت للطالب

  االستبدال .ج 

 ؽلكن كاف إذا فرعي، أك بديل موقع ىي ادلتعددة الوسائل أف القوؿ ؽلكن

 لنموذج بديال يكوف أف ؽلكن. للمعلم كبَت دكر زلل حتل أف ادلتعددة للوسائل

 .التعلم

 كفقا التعليمية أنشطتهم إلدارة مرنُت الطالب مجيع يكوف أف ىو كاذلدؼ

 .طالب لكل التعلم سرعة كأيضا كالوقت التعلم ألسلوب

 

 التفاعلية ادلتعددة الوسائل مواد إنشاء كيفية .1

 ابكربوينت، مايكركسوفت كىي الكمبيوتر، يف ادلتوفرة الربامج تعديل طريق عن

 .الربامج من كغَتىا أكفيس كمايكركسوفت



    20 
 

 

 ذلك، يف ادلتاحة ادلرافق ابستخداـ تعديل السلطة نقطة ابكربوينت  مايكركسوفت

 يف التسهيالت. كغَتىا ادلتحركة، كالرسـو التشعيب، االرتباط مرافق ذلك يف مبا

 أف ؽلكن اليت ادللفات من كاسعة رلموعة تعرض أف ؽلكن اليت ابكربوينت مايكركسوؼ

 .ادلتحركة الرسـو من غَتىا أك الصور، كربط ادلواد، تدعم

 

 العربية اللغة تعلم .د 

 كتابو يف كتب كورنياكاف السيب كفقا. جتربة بسبب الذات تغيَت ىو التعلم احلقيقة يف

 التدريس ألنشطة شلاثلة ىي اليت العمليات ىي األنشطة تعلم العربية اللغة تعلم منهجية ادلعنوف

 التعلم أنشطة دثػل أف أرل من التعلم، ألنشطة كمهندسُت ادلعلموف هبا يقـو اليت

 66(.2.:ىَتمانواف)

 كتعلم خربة حتقيق أرل من كالطالب ادلعلمُت بُت تواصل عملية ىو التعلم فإف كلذلك

 كيشجعوف نشطُت يكونوا أف على الطالب لتشجيع مشركط التعلم. السلوؾ كتغيَت كتعليم

 مطلوبة ليست مُتادلعل التعلم يف. كشلتع فعاؿ تعلم حتقيق أرل من ككل، األطفاؿ إبداع على

 أرل من األساسية التدريس مهارات الستخداـ طالب أيضا مطلوب كلكن رسالة، لنقل فقط

 .فعالة حالة خلق

 التعلم". التعلم" شكل يف كفعل ذلك بعد تستخدـ اليت" تعليم" كلمة من أييت التعلم

: 2462: ىهن) كالطالب ادلعلموف كعلا اآلخر، إىل منهما كل ػلتاج طرفُت بُت تفاعل ىو
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 التعلم بيئة يف التعلم كموارد ادلعلمُت مع ادلتعلمُت تفاعل عملية ىو التعلم(. 650-.65

 كعلا ينفصالف، ال كادلربُت ادلتعلمُت بُت العالقة التعلم عملية يف  67(.2462:6: الرػليب)

 ادلريب ألف. خربة كأكثر نشاطا أكثر الطالب سيكوف ادلعلم، مع. البعض بعضها إىل حبارة

 غلب أىداؼ لديهم كادلتعلمُت ادلعلمُت تفاعل يف. كفاءة أكثر التغيَتات من العديد يعطيو

 .قبل من تطبيقها مت اليت حتقيقها

 يف العربية اللغة تعلم يف النجاح عدـ سبب علا رئيسيُت عاملُت الدين زين ركداي حددت

 العامل ىو للغة اجلوىرم العامل. للغة اإلكسًتيٍت كالعامل للغة اجلوىرم العامل كعلا إندكنيسيا،

 كادلفردات الصوتية النظم يف ادلثاؿ سبيل على نفسها، العربية اللغوايت حيث من للغة الداخلي

 كما. اإلندكنيسية ابللغة يعادذلا ما منها الكثَت ؽللك ال اليت العربية اللغة كدالالت اجلملة كبناء

 تعلم أبف القوؿ إىل الوقت ىذا خالؿ( الطالب) عاجملتم انطباع ؽليل. الدافع العامل ىذا يشمل

 ىو للغة اخلارري العامل أف حُت يف. األخرل األرنبية اللغات تعلم من أصعب العربية اللغة

 كالطاقة الدراسية ابدلناىج يتعلق فيما عاـ بشكل العربية اللغة بتعلم ػليط خارري عامل

 68.كالبيئة التعليمية

. يستخدموهنا الذين الناس ثقافة إليها ينظر بلغة نسانية،اإل للثقافة نتيجة ىي اللغة

 األشياء مع تتوافق يستخدموهنا اليت ادلفردات. لثقافتها كفقا اللغة تستخدـ البدائية الشعوب

 ابلثقافة اللغة عالقة إف. التفكَت على لقدرهتا اجملردة للكائنات ادلفردات تكييف يتم. حوذلم من
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 اللغة فإف ذلك، من العكس على بل. الثقافة ىذه يف ادلستخدمة لغةال يف متزايد بشكل تتقدـ

 69.متقدمة ثقافة تلد سوؼ ادلتقدمة

 األنظمة من رلموعة عن عبارة كىي لوغوه أك" لغة" كلمتُت من العربية اللغة تتكوف

 من رلموعة يف معٌت ذلا مجلة أك تعبَت إلنتاج معجمي كتكامل كشرؼ، كالنهيو، الصوتية،

 .الناس

 مصطفى الشيخ. أغراضهم عن للتعبَت كاستخدامها العرب أتليف من كلمة ىي العربية

 :يذكر( .: .244) الغاليٍت

 اللغة العربية : ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم

 كال من(. نواايىم أك مقاصدىم كل عن للتعبَت العرب يستخدمها كلمة ىي العربية)

 عملية يف كادلعلمُت الطالب بُت التفاعل عملية ىو العربية اللغة لمتع أف القوؿ ؽلكن الفهمُت،

 24.كنطاقها العربية للغة الطالب فهم تسهيل هبدؼ العربية اللغة تعلم

 قاؿ هللا يف القرآف الكرًن:

زَۡلٰنُو قُػۡرٰءانن َعَربِيًّا لاَعلاُكۡم تَػۡعِقُلۡوفَ   26ِااناۤ اَنػۡ

 أنو يف شك ال لذلك. كانتشارا كضوحا كأكثرىا قة،طال األكثر اللغة ىي العربية اللغة

 .إتقاهنا كػلاكؿ العربية اللغة ػلب أف ادلسلم على غلب
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 إىل يشَت إغلايب اجتاه. إغلايب اجتاه يف تؤدم عملية العربية اللغة تعلم يتضمن كما

 .كمنتج كفعاؿ يعمل الذم الوفاؽ، إىل كاجملتمع كاآلخرين الذات حتسُت

 

 العربية للغةا تعلم وظيفة .3

 االتصاالت رلاالت يف للطالب الذايت للتطوير أداة ىي العربية ابللغة التعلم كظيفة

 ادلهرة ذكية، لتصبح كتتطور تنمو أف ؽلكن كابلتايل. الثقافية كالفنوف كالتكنولوريا كالعلـو

 22.الوطنية التنمية يف للمشاركة استعداد كعلى إندكنيسيا يف الشخصية كادلواطنُت

 العربية اللغة تعلم افأهد .1

 اللفظية القدرات على ادلتعلمُت قدرة تطوير ىو العربية اللغة تعلم من اذلدؼ إف

 كمن. نفسها اللغة يف ادلهارات تنمية ىو العربية اللغة تعلم من اذلدؼ إف. كالكتابية

مهارة ) االستماع كىي لغوية، كمهارة عليها احلصوؿ سيتم ادلستمرة، دراستها خالؿ

مهارة ) كالكتابة ،(مهارة القراءة) كالقراءة ،(الكالـ مهارة) كالتحدث ،(تماعاإلس

 (.الكتابة

 :التالية األىداؼ ذلا نفسها العربية ادلوضوعات

 أربع تتضمن كاليت كادلكتوبة، ادلنطوقة العربية، ابللغة التواصل على القدرة تطوير .أ 

كمهارة  مهارة القراءة،ك  كمهارة الكالـ، االستماع، كىي مهارة لغوية، مهارات

 .الكتابة
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 الرئيسية األداة لتكوف األرنبية اللغات إحدل ابعتبارىا العربية اللغة أبعلية التوعية .ب 

 .اإلسالمية التعاليم مصادر دراسة يف خاصة للتعلم،

 من كابلتايل،. الثقافية اآلفاؽ كتوسيع كالثقافات اللغات بُت الًتابط فهم تطوير .ج 

 الثقايف التنوع يف ينخرطوا كأف الثقافات متعددة رؤل الطالب لدل يكوف أف ادلتوقع

(Permen Agama RI، 2013:3).2. 

 كمقياس استخدامها ؽلكن زلددة أساسية كفاءات حتقيق على عالمات ىي ادلؤشرات

 :ىي العربية اللغة تعلم مؤشرات. التعلم أىداؼ حتقيق دلعرفة

 كويت دينار أك األساسية الكفاءة من صيغت اليت ادلؤشرات .أ 

 .للتطوير القابلة التشغيلية األفعاؿ استخداـ .ب 

 الفهم كسهلة كاضحة بسيطة، مجل يف صيغت .ج 

 مزدكرة تعٍت كلمة تستخدـ ال .د 

 كادلدارس ادلتعلمُت كاحتيارات إمكاانت من التعلم خلصائص االىتماـ إيالء .ق 

 .ادلنطقة أك كالبيئة احمللية كاجملتمعات

 من رزء يف مدررة العربية اللغة ألف الدافع ىو يةالعرب اللغة تعلم إندكنيسيا، يف

 إىل ابإلضافة. اإلسالمية للتعاليم مصادر فيها تورد اليت كالسنة القرآف تعميق أم الدين،

 .كغَتىا كاحلج، كالدبلوماسية، األعماؿ، رلاؿ يف أيضان  العربية اللغة تساعد ذلك،

 

                                                           
23

 Darmawati Dan Ambo Dalle, Op. Cit, hlm. 13. 



    29 
 

 

 العربية اللغة تعلم احلماسو  اف احل .ه 

 معُت، ىدؼ حتقيق أرل من أبنشطة، للقياـ الشخص يف الدافعة وةالق ىو احلافز

 يف السلوؾ يف تغيَت أفضل جلعل زلاكلة يف شخص يف كاردة ىو الذم الدافع أيضا ىو كاحلافز

 motivation is energy shange within the person“ 20.احتياراتو تلبية

chracterized by effective arousal and anticypatory goal 

reactions”.لتوقع الفعل كرد الف بداية يتميز شخص داخل الطاقة يف تغيَت ىو احلافز 

 25.األىداؼ حتقيق

 داخلية دكافع كرود مع السلوؾ تغيَت لدعم ردا مهم أيضا ىو احلافز التعلم يف

 :ىي التعلم حتفيز تدعم اليت كادلؤشرات. تدعم اليت كخاررية

 النجاح يف كرغبة رغبة ىناؾ .6

 التعلم يف كحارة تشجيع اؾىن .2

 العليا كمثلو ادلستقبل آماؿ ..

 التعلم يف تقدير كرود .0

 التعلم يف لالىتماـ مثَتة أنشطة .5

 26.كمريح ريد بشكل التعلم من ادلرء ؽلكن شلا كداعمة، مواتية تعليمية بيئة ىناؾ .6

 :يلي كما ىي احلافز كظائف
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 أفضل تعلم على كاألفعاؿ السلوؾ بداية تشجيع .6

 حتقيقو تريد الذم اإلرراء هاجتا حتديد .2

 .كظيفة آرال أك عارال لتحديد ىو كىذا كمعبئ، ..

 شخص نرل األحياف من كثَت يف. التعلم عملية يف كبَت أتثَت ىو الدافع أعاله الوصف إىل استنادا

 ػلدد الدافع أف على يدؿ كىذا. ريدة إصلازات لتحقيق الدافع كرود لعدـ غيب يبحث ذكي

 أداء حتقق لن منخفضة الدافع لديهم كاف إذا الذكية ادلتعلمُت. للمتعلمُت دةاجلي النتائج كيشجع

 عاؿ   كدعم حافز على ػلصلوف ما إذا ذكاءن  األقل الطالب فإف ذلك، من العكس على. ريدا

 .التعلم ركح يبدك كسوؼ الطالب، كال يدعم الذم الدافع مع. مرض   إصلاز على سيحصلوف
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 الباب الثالث

 البحث منهجية

 البحوث ومناذج أنواع .أ 

 أيضا أك طريقة كالتطوير البحث. كالتطوير البحث ىو البحث ىذا يف ادلستخدـ البحث نوع

. ؼ أخرل مرة اختبارىا كسيتم ، معُت منتج إلنتاج تستخدـ كسيلة ىو كالتطوير البحث دعا

 يف ادلستخدمة دلنتجاتا صحة من كالتحقق لتطوير التعلم يف كالتطوير البحث النموذج ىذا كيستخدـ

 حتليل قبل من تطغى أف غلب اليت التعلم ذلذا البحث طريقة تطوير يف البدء قبل 27.التعلم عملية

 ىذه يف ادلنتجة ادلنتجات. ادلنتج كنشر ، كادلرارعة ، ادلنتج كتقييم ، ادلنتجات كتطوير ، االحتيارات

 .الدراسية الفصوؿ يف مالتعل دلعاجلة ادلنتج ىذا يستخدـ. الفيديو ىي الدراسة

 منتج إلنتاج ادلستخدمة البحث ىو( كالتطوير البحث) طريقة كالتطوير البحث سوغييونو قاؿ

 .ادلنتج ؼ كاختبار معُت،

 رديد منتج لتطوير خطوات أك عملية أهنا على تفسر التنمية حبوث إف سورادم قاؿ كابدلثل،

 28.حصره ؽلكن مورود نتجادل حتسُت أك
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 على ادلنتجات على أكلية دراسات أبكملها اإلظلائي البحث عملية تضمنت عاـ، كبشكل

 أساس على ادلنتج كحتسُت تطويرىا، مت اليت للمنتجات ادليدانية كاالختبارات التخطيط، نتائج أساس

 لالستخداـ راىزة منتجات إنتاج ضلو أكثر مورهة التنمية فإف كابلتايل،. ادليدانية االختبارات نتائج

 29.زلددة نظرايت أك فرضيات اختبار أك ادلعرفة اكتشاؼ رلرد من بدالن  اجملاؿ، ىذا يف احلقيقي

 

 ووقته البحث موقع .ب 

 مت. العاشر الثانوية الصف األنصار مانوصلانج رولو لطالب مبعهد البحث ىذا إرراء سيتم

 .T.P 2021 من الزكري الدراسي الفصل يف البحث كقت إرراء

 

 جمتمع و عينة البحث .ج 

 تصبح اليت كاألشياء ادلواضيع من تتكوف معممة منطقة ىي ادلوقع (Sugiono) سوريونوعند 

 العدد ىو ادلوقع. النتائج استخالص مث كمن لدراستها الباحثوف ػلددىا كخصائص زلددة كميات

 مث دراستو سيتم الذم الباحث قبل من دراستها غلب كخصائص صفات ذلا اليت للمواضيع اإلمجايل

 .ادلوقع ؽلتلكها اليت كاخلصائص العدد من رزء ىي العينة أف حُت يف. نتائجال استخالص

                                                           
29

 Anggi Permana, Skripsi Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Sistem Pengapian 

Berbasis Komputer Untuk Pembelajaran Di Smk Ma’arif Salam Magelang, Jurusan Pendidikan Teknik 

Otomotif Universitas Negeri Yogyakarta, 2015. Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2021 Pukul 22.44 Wib. 



.. 
 

 

األنصار مانوصلانج  مبعهد البحث علياء العاشر الصف طالب ىي الدراسة ىذه يف ادلوقعأما  

 التفاعلية، ادلتعددة الوسائل ىي ادلستخدمة الوسائل أف إىل كابلنظر. الطالب إىل يصل رولو الذم

 الطالب مشاىدة أثناء. معان  الباحثوف يقدمها اليت الفيديو مقاطع مشاىدة طالبال جلميع ؽلكن

 أك مرارعات إرراء يف للباحثُت كمواد اإلعالـ كسائل على كاالقًتاحات النقد بتقدًن أيضان  ذلم يسمح

 .لالحتيارات كفقان  ادلنتجات على حتسينات

 

 التطوير إجراءات .د 

 كفقا. ادلتعددة الوسائل تطوير حياة ةدكر  الباحثة استخدـ الدراسة، ىذه يف

 ست من يتكوف كتطوير الوسائل ادلتعددة كالوسائل ،  (Luther)لوثر من  (Sutopo)سوتوفول

 ادلراحل ىذه مع. كالتوزيع ، كاالختبار ، كالتجمع ، ادلواد كمجع ، كالتصميم ، مفهـو كىي ، مراحل

 4..النّتة ك ريدة نوعية لديها اليت ددةادلتع الوسائل منتجات إنتاج على قادرة لتكوف الست

 اجلديدة النماذج من كاسعة رلموعة استخداـ كؽلكن. دائما يتطور التعلم آلخر كقت من

 التقليدية التعلم أساليب زلل حتل أف ؽلكن ادلتعددة الوسائل. التعلم يف كاألساليب اإلعالـ ككسائل

 العديد غلذب ادلتعددة الوسائل يف كالصوت ديوفي كمزرها، الصورة مزج. لالىتماـ إاثرة أكثر لتكوف

 التوعية اختصاصيي ادلتعددة الوسائل ابستخداـ يساعد أف ؽلكن كما. التعلم ادلتعلمُت اىتمامات من
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 ، التعلم على الوسائل ادلتعددة كادلواد الصحيح االستخداـ جلعل كلكن. ادلواد تسليم عملية تسهيل يف

 كمثَتة ريدة ىي اليت ادلتعددة الوسائل إىل تستند اليت ادلواد كبناء أتليف يف كادلهارات ادلعرفة أيخذ فإنو

 .لالىتماـ

 الوسلئل تطوير حياة دكرة طريقة ابستخداـ التفاعلية الوسائل خلق ىو البحث من الغرضأما  

 .التعلم عملية يف كأداة اإلعالـ كسائل ىو البحثي األسلوب ىذا فوائد أف حُت يف. ادلتعددة

 

 

 

 

 

 ادلتعددة ئلالوسا تطوير طرق 1.3 الصور

 

 :تشمل( MDLC) ادلتعددة الوسائل تطوير حياة لدكرة الست ادلراحل

 فهومادل .3

 التعلم كسائل يف مفهـو خلق ىو للباحثُت الرئيسي النشاط ،ادلرحلة ىذه يف

. العربية اللغة تعلم على التفاعلي التعلم رفيق تقدًن كيفية ىو صنعها يتم اليت ادلرافقة

 يهدؼ. ادلتعددة الوسائل تطوير حياة دكرة البحث طريقة من األكىل ادلراحل ىو ادلفهـو

  مادي تصميم مفهوم

 اختبار توزيع حمفل
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 من التعلم رلاؿ يف الطالب اىتمامات رذب إىل العربية اللغة لتعلم التفاعلي الدفاع ىذا

 يسهل أيضا التفاعلية الوسائل ىذه مع. بسهولة مستقل بشكل ادلواد على احلصوؿ أرل

 على ادليسركف فقط ىم ىنا التوعية اختصاصيي أف يعٍت كىذا. ادلواد تقدًن يف علمُتادل

 .بعد فهمها يتم مل اليت ادلواد

 فإف ،2424 أغسطس يف األنصار مبعهد مبالحظات الباحثوف أدىل أف بعد

 فقط الكتابية اإلعالـ كسائل مع كحتديدان  تنوعان، أقل ادلستخدمة التعليمية اإلعالـ كسائل

 ىناؾ تكوف أف غلب ادلشاكل، ىذه على كبناء. التعلم أثناء محاسان  أقل الطالب جلعل

 الباحثوف سيقـو عليها احلصوؿ مت اليت البياانت على بناء. لالىتماـ مثَتة تعليمية كسائل

 اللغة تعلم يف التفاعلية ادلتعددة الوسائل تطوير خالؿ من فعالة معاجلة بتصميم القادموف

 .العربية

 

 تصميملا .1

 يف تضمينها يتم اليت الصور من كغَتىا فيديو كمقاطع صورالك  نصال شكل يف

 :التالية ادلراحل على بناء كتطويره إعداده، مت الذم ادلنتج تصميم. التفاعلية ئلالوسا

 األنصار مبعهد الثانوية العاشر الصف أف على حصلت اليت البذاءة نتائج إىل استنادان  .أ 

 الطالب نظر يف كخاصة ادلدرسية، اإلعالـ كسائل استخداـ أكثررولو  مانوصلانج

 .العرب
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 يف ادلتعددة الوسلئل خللق تفاعلي إطار بوضع تبدأ اإلعالـ كسائل خللق خطة كضع .ب 

 ادلنتج مواصفات ىو التفاعلية ادلتعددة الوسائل إعداد يف ادلررع. العربية اللغة تعلم

 ذلك كبعد اإلعالـ، كسائل خللق إطار كضع ىي الثانية اخلطوة. إرراؤه مت الذم

 .التفاعلية ادلتعددة الوسلئل يف الالزمة ادلواد جبمع الباحثوف يقـو

 

 ادييادل .1

 شكل يف العربية ابللغة التعليمية ادلواد من موعةاجمل إرراء يتم ادلرحلة، ىذه يف

 من عربيةال اللغة تعلم مواد على احلصوؿ ؽلكن. إنشاؤىا مت اليت اإلعالـ كسائل يف مناقشة

 رلموعة تستخدـ ذلك، إىل كابإلضافة. األنصار مبعهد العربية اللغة تعلم مواد كتاب

 التعليمية. اإلعالـ كسائل إلنشاء كمواد كغَتىا كالصوت كالصور النصوص

 

 فلاحمل .0

 العربية اللغة لتعلم التفاعلية ادلتعددة الوسائل خلق يف ادلستخدمة كادلواد األدكات

 :يلي كما ىي

 هزهراأل .أ 

 احلاسوب  (.6

 اذلاتف  (.2
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 استطالع (..

 بررليات .ب 

 بوينت ابكر مايكركسوفت (.6

 رورل  (.2

 يوتيوب (..

 ختباراإل .2

 اختبارات إرراء الباحثُت على غلب التجميع مرحلة بعد ادلرحلة ىذه تنفيذ يتم

 إرراء يتم. ال أـ كاالحتيارات للتصميم كفقنا إرراؤىا مت اليت اإلعالـ كسائل على

 من نوعاف ىناؾ. إنشاؤىا مت اليت الوسائل يف رودةادلو  قائمة كل على االختبار

 عرض مثل ألفا اختبارات ىناؾ. بيتا كاختبار ألفا اختبار كعلا ادلستخدمة، االختبارات

 ألفا اختبار ارتاز قد كاف إذا. إنشاؤىا مت اليت كاألصوات أزرار ، كظائف ، صفحة كل

 خالؿ من ادلستخدموف، أرراه اختبار ىو بيتا اختبار. بيتا اختبار مع تستمر سوؼ مث

 مرحلة يف تستمر سوؼ االختبار، مرحلة إرراء كبعد. اختبارىا مت اليت الوسائط إدخاؿ

 .التوزيع
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 توزيعال .0

 سيتم. الوسائط ادلتعددة العربية اللغة تعلم تطوير يف األخَتة ادلرحلة ىو التوزيع

 التوزيع يتم أف كؽلكن. الربؽ يف ىااختبار  مت اليت التفاعلية الوسائط من ادلرحلة ىذه ختزين

 اإلعالـ كسائل من ردا مفيدة تطوير ىو بو القياـ تقييم مع. التجارب توفَت طريق عن

 .أفضل ليكوف إرراؤه مت الذم ادلنتج

 

 البياانت مجع تقنيات .ه 

 مجع أما إرراءات  .نوعية بياانت ىي الدراسة ىذه من عليها احلصوؿ مت اليت البياانت

 :التايل النحو على بو لقياـالبياانت ا

 .بو ادلعموؿ الدراسي ادلنهج كفق العاشر الثانوية الصف يف العربية اللغة كتبيبصر   .6

 .كاختبارىا تطويرىا ليتم للفيديو ادلواد تكوف أف شأهنا من مادة كل حتليل .2

 .تطويره ليتم الفيديو تكمل اليت كالصور كاألصوات ادلتحركة الرسـو اختيار ..

 .الكتاب يف الفصل يف للفصوؿ كفقا دادلوا ترتيب .0

 متحركة، فيديو مقاطع إنتاج يف خرباء العربية ابللغة زلاضركف أرراىا كمرارعة( استجابة) تقييم .5

 .رولو األنصار مانوصلانج مبعهد الثانوية العاشر الصف كطالب كمعلمُت
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 تقنيات حتليل البياانت .و 

 التحليل ابستخداـ النوعية البياانت حتليل كسيتم. عليها احلصوؿ مت اليت البياانت حتليل يتم مث

 كفقا اإلعالـ كسائط كخرباء ادلواد خرباء من كادلشورة االستعراضات خالؿ من كذلك. الوصفي

 تعلم العربية اللغة مراقبة خالؿ من إرراؤىا مت التنموم البحث من األكىل ادلرحلة. ادلتبعة لإلرراءات

 كادلرحلة التعلم اإلعالـ كسائل تصميم ىي التالية كادلرحلة ،نويةالثا العاشر للصف اإلعالـ كسائل

 من تصميمها سيتم اليت العربية ابللغة التعليمية اإلعالـ كسائل من التحقق سيتم. التقييم ىي األخَتة

 يتم اإلعالـ، كخرباء ادلاديُت اخلرباء صحة من التحقق يتم أف كمبجرد. اإلعالـ كخرباء ادلواد خرباء قبل

 سيتم ادلراحل، ىذه على كبناءن . ادلنقحة اإلعالـ كسائل على احلصوؿ يتم حبيث اإلعالـ كسائل نقيحت

 .رولو األنصار مانوصلانج مبعهد الثانوية العاشر الصفيف  العربية اللغة لتعلم النهائي ادلنتج إنتاج

 ادلواد، خرباء صحة من التحقق نتائج حتليل خالؿ من الناجتة ادلنتج ردكل بياانت حتديد يتم

 التحقق بياانت حتليل يتم. كالطالب ادلعلمُت قبل من تستخدـ اليت كالتجارب اإلعالـ، كسائل كخرباء

 :التالية اخلطوات. كصفي بشكل اإلعالميُت كاخلرباء ادلواد خرباء صحة من

 6.التالية. الشركط مع كمي إىل النوعي الشكل يف التقييم تغيَت .6
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 ادلئوية لنسبةا شاداتإر  1.3جلدول ا

 دررة البياانت النوعية

 5 ريد ردا

 4 ريد

 3 مقبوؿ

 2 انقس

 1 انقس ردا

 

 

 :الصيغة مع دررة متوسط حبساب قم البياانت مجع بعد .2

 ̅= 
  

 
 

 

 

 معلومات :

 متوسط دررة اكلمكوف = ̅ 

 عدد الدررات =   

N = عدد ادلؤشرات مت تقييمو 
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 الباب الرابع

 ناقشةوادل النتائج

 البحوث نتائج على عامةال نظرة .أ 

معهد  عن اترؼلية نبذة يلي كفيماعهد األنصار مانوصلانج رولو، مب البحث ىذا أررم كقد

 :للمدرسة الكاملة اذلوية عن فضال األنصار،

 احلاج سعد يدعى الشمالية سومطرة رلتمع زعيم قبل منمبعهد األنصار مانوصلانج  أتسست

 يف موافبسيدي ابدانج سورايين إيرما أدم الشارع يفهد األنصار مانوصلانج مبع أتسست. لوبيس أمحد

 زلاكلة يف ،(تفققو يف الدين) الديٍت للتعليم إسالمية مؤسسة ىو معهد .6990 أبريل 0 التاريخ

 دلدة. بيةفانويل اجلناتك  سيدؽلبوافابدانج  مدينة سكاف ػلتارها اليت أستاذ ،مبلغ ،داعيا ،علماء لتعليم

 يف رولومانوصلانج  قرية إىل انتقل الثانية السنة يف مث اف،و سيدؽلبابدانج  يف التعاقد كاحدة ةسن

 كامرأة رراؿ 5 أم ،فقط أشخاص 6 طالبو عدد األكىل السنة يف اليت نبيةاجل افو سيدؽلبابدانج 

 من رأكث لديها الطالب عدد سنة 20 بُت أعمارىم تًتاكح الذين الداخلية ادلدرسة بعد. كاحدة

  .شخص 6444

 اإلسالمية، الدينية للدراسات برانمج تنفيذ النسور بيساندرين للبوندكؾ ادلميزة السمات كمن

 رنبا ".األصفر الكتاب" ابسم كادلعركفة الوسطى العصور يف مجعت اليت العربية الكتب من مستمد

 من العديد يتمكن مل حبيث االطلفاض يف األصفر الكتاب استخداـ بدأ العصر تطور مع رنب إىل

 ذلك، رؤية يف .الرئيسية مصادرىا من اإلسالمية الدينية العلـو استكشاؼ من بيسانتُت خرغلي
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 كالدراسة الصفراء الكتب دراسة دلواصلة السانًتم حب زايدة إىل النسور ابساندرين رئيس ػلتاج

 .الداخلية وراألنس مدرسة ذلوية كصف يلي فيما. النسور ابساندرين بوندكؾ يف الرئيسية

 معهد األنصار : اإلسم

  562462774440 : اإلحصائي الرقم

قريية ملنوصلانج رولو .رقم  8الشارع احلاج تنجكو رراؿ نوردين، كيلوميتَت  : عنواف الكامل

 ف إقليم سومطرة الشماليةدنج سيدؽلبوامدينة اب اجلنبية دائرة ابدنج سيدؽلبواف  

 .2027( 46.0) تيليفوف:  

 األنصار مؤسسة : حالة

 ىيكًت 64+   : األرض مساحة

 

 العربية ابللغة التفاعلي الوسائل ادلتعدد التعلم تطوير ىي البحث ىذا يف األكىل اخلطوة

 يتم التفاعلية ادلتعددة الوسائل ىذه تطوير. رولو األنصار مانوصلانج مبعهد  العاشر الصف لطالب

 ىو مررع ىو الذم الكتاب. العربية اللغة تعلم يف الطالب يستخدمو الذم ادلصدر للكتاب كفقا

 PT. Karya Toha Putra  للناشر العريب الكتاب



0. 
 

 

 بورج من ادلبسطة التنموية البحوث دلراحل كفقا الدراسة نتائج كصف يتم الفصل ىذا يف

 2.(.التطوير) كالتطوير( التخطيط) كالتصميم( حتديد) تعريف; ذلك يف مبا غلسك 

 التعريف .3

 الوسائل تعلم إلعداد كأساس االحتيارات زللل مع التعريف رحلةم تنفيذ يتم

 ادلواد كحتليل الطالب حتليل من االحتيارات حتليل يتكوف.  العربية ابللغة التفاعلية ادلتعددة

 مهارة ،اإلستماع رةامه ،القراءة رةامه ،ادلفردات إتقاف يف ادلتعلمُت حتليل. األىداؼ ككسر

. التفاعلية ادلتعددة الوسائل إعداد يف استخدامها سيتم اليت كيبتر ك  ،الكتابة مهارة كالـ،ال

 يف أفضل لتكوف التصويرية مصاحب قاموس إنشاء يف األىداؼ كترتيب ، األىداؼ صياغة

 .إعداده

  كىي البحث، حيث ادلدرسة يف ادلراقبة أنشطة خالؿ من االحتيارات حتليل كيتم

 ادلعلمُت مع مقابالت كإرراء اخلرباء، صحة من كالتحقق رولومعهد األنصار مانوصلانج 

 .ادلتعلمُت على ادلنتج كالتجارب
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 العاشر الفصل يف العربية ادلواد يف ادلعلم مقابلة 0.3 جدول

 الرقم السؤال نتائج ادلقابلة

يف األسبوع. كل  مرات .ختصيص الوقت ىو 

 دقيقة. 05ارتماع يستمر 

 08 كيف فصل دراسي كاحد، يكوف اذلدؼ ىو

 مرات تقريبا.

 ختصيص كقت التعلم

6.  

 

 

يف كل ارتماع سيقدـ اختصاصيو التوعية ادلواد الواردة 

. عمل توىا ابترا مث PT. Karya Toha Putra يف 

ادلعلمُت سوؼ توفر التقييمات مع التدريبات الواردة يف 

 الكتاب.

 توزيع ادلواد التعليمية العربية
2.  

 

العربية مرتفع ردا، كل ما اىتماـ ادلتعلمُت بتعلم اللغة 

يف األمر ىو عدـ تطبيق كسائل اإلعالـ. عدـ كرود 

تطبيق كسائل اإلعالـ بسبب القيود ادلفركضة على ادلواد 

 الواردة يف ادلدرسة.

يف التحدث ادلتعلمُت يتقن تقريبا ادلفردات ادلعطاة. 

ابإلضافة إىل ادلعلمُت، يطبق مدراء ادلهارع أيضا نظاـ 

اىتماـ الطالب ابدلواضيع 

 العربية كالتحدث ابللغة العربية
..  
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 كاحملادثةغة العربية من خالؿ توفَت ادلفردات التعلم ابلل

لتدريب ادلتعلمُت على أف يكونوا أكثر نشاطا يف تعلم 

 .اللغة العربية

الطالب لديهم ابلفعل كتيب. يتعلم ادلتعلموف بناء على 

 .PTناشر ادلواد الواردة يف كتاب اللغة العربية لل

Karya Toha Putra 

كابإلضافة إىل ذلك، ػلصل ادلتعلموف أيضا على موارد 

 التعلم من ادلفردات اليت يقدمها ادلديركف يف ادلهارع.

 موارد التعلم ادلستخدمة
 

0.  

كسائل اإلعالـ ادلستخدمة يف عملية التعلم ليست سول 

 PT. Karya Toha Putra الكتب العربية لطالب

فركضة على كسائل اإلعالـ حبيث غلعل مع القيود ادل

 الطالب يشعركف ابدللل

  .5 القيود ادلفركضة على األنشطة

غلمع ادلعلموف يف الدراسات العربية فقط بُت ادلفردات 

الذين يتم منحهم الطالب كمادة إضافية يف عملية 

 التعلم.

ىل ىناؾ كتب من معلمي 

رلاؿ الدراسة تدعم ادلتعلمُت 

 عربية؟الناطقُت ابللغة ال

6.  

 

 التصميم .ب 
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 القياـ مث التعريف، مرحلة القياـ مث التعريف، مرحلة يف عليها احلصوؿ مت اليت النتائج

 .العربية ابللغة للتعلم التفاعلية ادلتعددة الوسائل تصميم مرحلة

 ابستخداـ احلجم يف دقيقة 6..60 ىو التعلم العربية ادلتعددة الوسائل التفاعلية .6

 .اجلديدة الركمانية الكتابة واعأن كاتؽلز رلال سكاؿ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 التفاعلية ادلتعددة الوسائل مدة 0.3 ةالصور 

 العريب، التعليمي اإلعالـ كىو الفيديو، عنواف على للفيديو ادلصغرة الصورة حتتوم .2

 رلموعات بعدة الغالؼ خلفية سارم، بَتماات كإنداه لوكا فيًتاح فيديو إعداد كاسم

 .سلتلفة ألواف
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 التفاعلية ادلتعددة الوسائل عنوان 0.1 ةالصور 

 كادلؤشرات األساسية الكفاءات. األساسية الكفاءات ىي ما شرح الشرائح بعض ..

 .كاألنشطة كاألىداؼ

 

 

 

 

 

 

 التفاعلية ادلتعددة الوسائل حمتوايت 0.1 ةالصور 



08 
 

 

 مهارة كالـ،ال مهارة ،اإلستماع مهارة ،القراة مهرة مفركدات، على ادلادة حتتوم .4

  PT. Karya Toha Putraالعريب الناشر كتاب يف الًتكيبك  ،الكتابة

 

 

 

 

 

 

 مواد الوسائل ادلتعددة التفاعلية 0.0 ةالصور 
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 .كاألمثلة اإلسم تقسيم فهم على ػلتوم ًتكيبال .5

 

 

 

 

 

 

 

 الرتكيب 0.2 ةالصور 

 التنمية .ج 

 تصبح حبيث كتطويرىا خطيطالت مرحلة يف ذلا التخطيط مت اليت األرزاء ترتيب سيتم

 اخلرباء احملاضرين إىل سودةادل هنائية نتجاتم صحة من التحقق يتم مث. ادلرحلة ىذه يف دارفت

 دلعرفة للمتعلمُت الحظةادلك  ختباراتاإل ابحث أررل السابق كيف. اإلعالـ خرباء تعلم كىي ،

 .ربيةالع ابللغة الوسائل متعدد التفاعلي التعلم تطوير يف يفكركف كيف

 رعار ادلك قًتاحاتكاإل تعليقاتال على حتتوم اليت الصحة من التحقق نتائج تستخدـ

 .للمتعلمُت التجارب يف استخدامها قبل الوسائط متعددة التفاعلية الفيديو مقاطع لتحسُت
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 التفاعلية ادلتعددة الوسائط صحة من التحقق اختبار .ب 

 خالؿ من ىنا العربية اللغة لتعلم تفاعليةال ادلتعددة الوسائط تطوير من الغرض تعديل يتم

 الفيديو مقاطع أم ، العرب الطالب تعلم يف التعليمية األىداؼ حتقيق أرل من ادلعلمُت رهود

 العربية اللغة تعلم إتقاف على القدرة كىي ، للطالب العربية اللغة لتعلم الوسائط متعددة التفاعلية

 ،الكتابة مهارة ،القراءة رةامه ،ادلفردات يضم  PT. Karya Toha Putra الناشر لكتاب كفقا

 .كالصوت لالىتماـ مثَتة ادلتحركة الرسـو مع كيبكالًت  كالـ،ال مهارة ،اإلستماع رةامه

 العربية ادلتعددة الوسائل التفاعلية كمرارعة صحة من التحقق من مرحلة ىي ادلرحلة ىذه

 اخلرباء أرراىا اليت صحةال من التحقق حتليل ائجنت كتستخدـ اإلعالـ، كسائل رباءاخل قبل من التعلم

 .ادلتقدمة التعلم العربية ادلتعددة الوسائل التفاعلية دلرارعة كنظر

 

 ادلستهدفة والتجارب اخلرباء صحة من التحقق نتائج .3

 الوسائل خبري صحة من التحقق اختبار . أ

 فيديو شكل يف ىو اإلعالـ خرباء إىل ادلؤلف قدمو الذم ادلطور ادلنتج ىذا

األنصار  مبعهد  العاشر الصف لطالب العربية اللغة يتعلم الوسائط متعدد تفاعلي

 كمحاضرادلارستَت   مرزكؽ أمحد السيد قبل من اإلعالـ خرباء عن رولو مانوصلانج

 صحة من التحقق لنتائج كصفي عرض كسيظهر. ادلتعددة الوسائل تطوير يف خبَت

 .االستبياف أدكات ابستخداـ االستبياف قةطري خالؿ من اإلعالـ كالوسائل خرباء
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 على احلصوؿ ابلفعل ؽلكن اإلعالـ، كسائل خرباء صحة من التحقق مرحلة يف

 تتضمن. للمتعلمُت اختبارىا قبل للتحسُت السجالت بعض مع ادلئوية النسبة نتائج

 مت اليت ادلواد بتكرار ادلتعلموف يقـو حبيث منتهية مادة كل: التحسُت مالحظات

 الوسائل ىو ما لشرح حارة ىناؾ ليست الراكم بداية كيف ، الراكم قبل من ليمهاتس

 .للمتعلمُت التفاعلية ادلتعددة

 اجلدكؿ يف اإلعالـ كسائل خرباء قبل من صحة من التحقق نتائج عرض يتم

 ،(CB) الكفاية فيو مبا ريد ،(B) ريد ،(SB) ردا ريدة لفئات حيث التايل،

 (.STB) ارد سيئة ،(السل) سيئة

 

 الوسائل صحة من التحقق بياانت 0.1دول اجل

 النتيجة ادلؤشر وانباجل رقم

 0 ادلعايَت مع ادلدة حجم مطابقة . أ جماحل  .6

 عرضال .2

 5 يداجل تباينال إظهار . أ

 مثَتة ادلقدمة اإلعالـ كسائل . ب

 .أيضا الفهم كسهلة لالىتماـ

5 

 اإلعالـ كسائل مع ادلواد مطابقة .ج 

 ادلستخدمة

5 
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 ادلرئي االتصاؿ روانب ..

 كمقبوؿ للرسالة كفقا التواصل، . أ

 اذلدؼ لرغبات

0 

 0 الوسائط تشغيل يف التنقل . ب

 الصوت، أتثَت السرد،) الصوت .ج 

 (ادلوسيقى اخللفي، الصوت

5 

 ختطيط، تصميم) ادلرئيات .د 

 (اللوف الطباعة،

5 

 كسائل يف كالصور ادلتحركة الرسـو .ق 

 اإلعالـ

0 

 06 القيمة عدد

 :معلومات

 5:  سؤاؿ عنصر لكل للنقاط األقصى احلد

 05=  9×  5:  اإلمجالية النتيجة

ادلكتسبة النقاط رلموع= النتيجة:  للنقاط ادلئوية النسبة
للنقاط األقصى احلد    ×644 : 

  

05  ×644 : 

 =96 : 



5. 
 

 

 من التحقق عملية أف معركفا يكوف أف ؽلكن أعاله، التحقق نتائج إىل استنادا

 مت اليت النتائج نسبة. للتحسُت ادلالحظات بعض مع فقط كاحدة مرة تتم ادلواد صحة

 ، اإلعالـ كسائل حيث من ، كعموما:. 96 ىي النهائي التحقق من عليها احلصوؿ

 اختبارىا ليتم الستخدامها جدا جيد ىو التفاعلية ادلتعددة الوسائل كالفيديو

 ىذا اختبار ؽلكن كىكذا،:.  644 -:  86 من مئوية نسبة نطاؽ مع ، للمتعلمُت

 .للمتعلمُت التفاعلية ادلتعددة الوسائل الفيديو

 ادلواد خبري صحة من التحقق اختبار . ب

 

 ادلواد خبري صحة من التحقق نتائج بياانت 0.1اجلدول 

 النتيجة ادلؤشر اجلوانب رقم

 وادادل  .2

 من شوىدت اليت ادلادة حقيقة .أ 

 العلم حيث

5 

 ادلعريف للتطور ادلواد مطابقة .ب 

 للمتعلمُت

5 

 قبل من ادلناقشة فهم ؽلكن .ج 

 ادلتعلمُت

5 
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 5 ابىتماـ التدريبات كتقدـ .د 

 5 الفهم سهلة لغة استخداـ . أ اللغة .2

 الفوائد ..

 5 للمواد ادلتعلمُت فهم تسهيل

 5 للمتعلمُت ادلعرفية القدرات تدريب

 0 اذليئة يف ادلتعلمُت مهارات شلارسة

 تالكة يف ادلتعلمُت مهارات يبتدر 

 اتركيب ك مفركدات/  الكلمات

0 

 .0 القيمة عدد

 :معلومات

 5:  سؤاؿ عنصر لكل للنقاط األقصى احلد

 0= 8×  5:  اإلمجالية النتيجة

ادلكتسبة النقاط رلموع= النتيجة:  للنقاط ادلئوية النسبة
للنقاط األقصى احلد    ×644 : 

.0
  

  ×644 : 

=95 : 

 من التحقق عملية أف معركفا يكوف أف ؽلكن أعاله، التحقق نتائج إىل استنادا

 مت اليت النتائج نسبة. للتحسُت ادلالحظات بعض مع فقط كاحدة مرة تتم ادلواد صحة
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 كلغة ، ادلواد حيث من ، كعموما:. 95 ىي النهائي التحقق من عليها احلصوؿ

:.  644 -:  86 من رلموعة مع ، ادلتعلمُت على الختبارىا ردا ريد ىو الكتاب

 .للمتعلمُت ريب الكتاب ىذا اختبار ؽلكن كىكذا،

 وادادل أهل من التحقق اختبار .ج 

 على كاحلصوؿ اإلعالـ، كخرباء ادلواد خرباء قبل من الصحة من التحقق مرحلة ارتياز بعد

 فيما. للمتعلمُت نتجم جتربة ىي التالية ادلرحلة فإف العريب، التعلم كتاب تصميم رودة عن بياانت

 .للمتعلمُت ادلنتجات جتارب نتائج بياانت يلي

مبعهد األنصار   العاشر الصف يف الطالب من كاحد صف ىو التجربة موضوع ككاف

قبل  من التجربة تتم .2426 يوليو 65 يف احملاكمة أرريت. متعلما 04 بلغ الذم رولو مانوصلانج

قبل اإلمتحاف كبعد  يف ادلستخدمة األسئلة من كؿرد يلي كفيما. اإلمتحاف كبعد اإلمتحاف

 .العرب الطالب لتعلم ادلتزايد الدافع دلعرفة اإلمتحاف
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 كمل العبارات اآلتية ابلعبارات ادلناسبة من الصندوق !

 يدرس الطالب ك الطالبات .... .6

 تقرأ الطالبة اجملالت العربية .... .2

 غلتمع ادلدرسوف كادلدرسات .... ..

 ائع بعض ادلأكوالت ....يبيع الب .0

 تلعب الطالبات كرة السلة .... .5

 كقبل الصالة نتوضأ .... .6

 رتب العبارات ابتداء من العبارات ادللونة !

ىي  –ك ىذه األستاذة خدغلة  – هذا األستاذ عثمان –ىي مدرسة  –ىو يدرس اللغة العربية  .6

 ىو مدرس  –تدرس اتريخ اإلسالـ 

 ىو يبيع ادلأكوالت. –يف ادلقصف  – هذا ابئع –طبخ ىي تعمل يف ادل –ك ىذه خادمة  .2

 سيارة ادلدرسة –على أمن ادلدرسة  –ىو يسوؽ  – هذا بواب –ىو ػلافظ  –كىذا سائق  ..

 يف ادلدرسة –أان أدرس اللغة العربية  –الثانوية اإلسالمية  – أان طالب –امسي خالد  .0

 

 بعد االختبار بعد األسئلة إعطاء كيتم اجليب كتب استخداـ قبل األسئلة إعطاء يتم

 :ادلعايَت مع. التفاعلية ادلتعددة الوسائط استخداـ

 

 يف ادلقصف-
 يف الفصوؿ الدراسية-
 يف ادللعب-
 يف ادلكتبة-
 يف ىيئة التدريس-
 يف ادليضاءة-
 يف ادلرحاض-



57 
 

 

 ادلئوية النسبة إرشادات 0.0اجلدول 

 توسطادل تصحيحالمعايري 

 644 –86 ريد ردان 

 84 – 66 ريد

ا  64 – 06 مجيل ردن

ا  04 – 64 ليس ريدن

 

 .اجلدكؿ يف قبل اإلمتحاف القيمة نتائج رؤية ؽلكن

 قبل اإلمتحان القيمة نتيجة 0.2 اجلدول

 النقاط مجموع اسم رقم

 64 ديناء األزكى انسوتُت  .6

 74 فيوىل فًتم سيكومبنج  .2

 54 لينا سارم سَتغلار  ..

 64 استقامة ىاسيبواف  .0

 74 نور ئغنداه فرماات سارم ىاسيبواف  .5

 74 ميلدا أكدم شلفًتم  .6
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 55 رة سَتغلاراميس  .7

 54 ديسي أفريلٍت رميب  .8

 54 ا ككلندارمريت  .9

 54 أكلياء تنجونج  .64

 84 فييب ركسفاين دؤيل  .66

 75 ديسرايان ىاراىف  .62

 65 نورمحيمة لوبيس  ..6

 65 نور إنساين لوبيس  .60

 65 أفريسا مويت زىرا  .65

 64 رزكا فوزية سَتغلار  .66

 64 سرم فيربايين  .67

 64 نوركؿ أنديٍت أغوسيت انسوتيوف  .68

 64 رزكي ميليندا سَتغلار  .69

 84 راف أصلاين  .24

 65 مسدية إيليما ىاراىف  .26

 65 ركمياان سوكنا انسوتيوف  .22
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 64 فريبيت إؽللدا  ..2

 75 إينداه فرماات سارم  .20

 54 أيو إيستينا رايتو  .25

 54 ميا إيكا سلسبيال  .26

 64 نور عاسية  .27

 64 مرضية مانوركنج  .28

 65 ركسيتا سَتغلار  .29

 65 موتيارا سيهومبينج  .4.

 65 سانيا فاصلابياف  .6.

 65 ية ىاراىفعائشة ادلرك   .2.

 65 ميمونة ىواتفيا  ...

 74 إيداماينيت فوىن  .0.

 74 نور ميالان  .5.

 74 مَتان عائشة  .6.

 75 أككتافيا فاساريبو  .7.

 74 راين ىنداايين ىراىف  .8.
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 75 ريفاان رولتـو  .9.

 74 ىاماراين ىارىف  .04

 6،.6 النقاط مجموع

 

 .اجلدكؿ يف قبل اإلمتحاف القيمة نتائج رؤية ؽلكن

 بعد اإلمتحان القيمة جةنتي 0.0اجلدول 

 النقاط مجموع اسم رقم

 85 ديناء األزكى انسوتُت  .6

 94 فيوىل فًتم سيكومبنج  .2

 84 لينا سارم سَتغلار  ..

 84 استقامة ىاسيبواف  .0

 94 نور ئغنداه فرماات سارم ىاسيبواف  .5

 85 ميلدا أكدم شلفًتم  .6

 85 ميسارة سَتغلار  .7

 84 ديسي أفريلٍت رميب  .8

 84 رمريتا ككلندا  .9
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 85 أكلياء تنجونج  .64

 95 فييب ركسفاين دؤيل  .66

 94 ديسرايان ىاراىف  .62

 85 نورمحيمة لوبيس  ..6

 85 نور إنساين لوبيس  .60

 94 أفريسا مويت زىرا  .65

 94 رزكا فوزية سَتغلار  .66

 95 سرم فيربايين  .67

 94 نوركؿ أنديٍت أغوسيت انسوتيوف  .68

 94 رزكي ميليندا سَتغلار  .69

 95 راف أصلاين  .24

 94 ية إيليما ىاراىفمسد  .26

 94 ركمياان سوكنا انسوتيوف  .22

 85 فريبيت إؽللدا  ..2

 94 إينداه فرماات سارم  .20

 85 أيو إيستينا رايتو  .25
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 84 ميا إيكا سلسبيال  .26

 85 نور عاسية  .27

 85 مرضية مانوركنج  .28

 94 ركسيتا سَتغلار  .29

 94 موتيارا سيهومبينج  .4.

 94 سانيا فاصلابياف  .6.

 94 فعائشة ادلركية ىاراى  .2.

 85 ميمونة ىواتفيا  ...

 94 إيداماينيت فوىن  .0.

 94 نور ميالان  .5.

 85 مَتان عائشة  .6.

 85 أككتافيا فاساريبو  .7.

 85 راين ىنداايين ىراىف  .8.

 94 ريفاان رولتـو  .9.

 94 ىاماراين ىارىف  .04

 87،. النقاط مجموع

 



6. 
 

 

 أف كأكضح أعاله االختبار بعد كما االختبار قبل ما قيم اقتناء من اثنُت نتائج بُت مقارنة

 فيو مبا ريدة فئة إىل ينتمي الذم 84-66 حدكد يف 6..6 من االختبار قبل ما نتيجة متوسط

 ريدة فئة ذلك يف مبا 644-86 حدكد يف ىو ..87 قيمة متوسط االختبارات نشر بعد الكفاية،

 .ردا

 أبف يدتف معلومات على احلصوؿ ؽلكن للمتعلمُت، ادلنتجات جتارب نتائج إىل كاستنادا

 من إغلابية استجابة على احلصوؿ العربية ابللغة للتعلم الوسائط متعددة التفاعلية الفيديو منتجات

 عموما كلكن ادلنتج، ىذا عن راضوف ال الذين الطالب بعض ىناؾ أف من الرغم على. ادلتعلمُت

 .العربية ابللغة للتعلم تعليمية مواد أك كمررع الستخدامها ردا ريد ىو ادلنتج

 

 ناقشةادل . ب

.  كالتطوير البحث أك كالتطوير البحث طرؽ ابستخداـ العربية ابللغة التعليمي الفيديو تطوير

 ىذا كيتم ، التصميم ىي التالية ادلرحلة ، تعريف من ىذه العربية التعليمية الفيديو مرحلة تتكوف

 من ادلرحلة كىذه تطوير،ال ىي الثالثة ادلرحلة. الفيديو إعداد كعملية تصميم على للحصوؿ ادلرحلة

 اختبار مت. صحتها من التحقق مث إرراؤىا يتم منها االنتهاء مت اليت العربية التعليمية الفيديو مقاطع

 مبعهد  العاشر الصف طالب على ذلك بعد صحتو من التحقق مت الذم العربية اللغة تعلم فيديو

 .رولو نجاألنصار مانوصلا
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 الفيديوريفي رايان  نظرية ىو األكؿ العريب، التعليمي الفيديو ذلذا النظرايت من العديد ىناؾ

 اجليدة التعلم رسائل على حتتوم اليت كادلرئيات السمعية تقدـ اليت كسيلة ىو اإلعالـ كسائل تعلم

 ادلواد فهم يف للمساعدة ادلعرفة تطبيق كنظرايت كإرراءات كمبادئ مفاىيم على حتتوم اليت

/  الرسائل لنقل استخدامها ؽلكن( بصرية مسعية) تسمع أهنا يبدك تعليمية ادةم ىو الفيديو. التعليمية

 الدراسية ادلناىج إىل استنادا منهجي بشكل مصممة إعالمية كسيلة الفيديو تعلم يعترب. ادلوضوع

 بسهولة ادلوضوع مبراقبة للمتعلمُت الربانمج يسمح حبيث التعلم مبادئ تطويرىا يف كتطبق ادلطبقة

 .لالىتماـ كإاثرة

 فمن البياانت، إىل استنادا. أسئلة 9 ىناؾ ادلواد من اخلرباء صحة من للتحقق االستبياف يف

 كأدىن ،05 ىي اإلمجالية القصول كالنتيجة ،6 ىي دررة كأدىن ،5 ىي دررة أعلى أف ادلعركؼ

 اليت رعاتادلرا من العديد ىناؾ ، ادلواد خرباء قبل من الصحة من التحقق مرحلة يف. 9 ىي دررة

 إرراء بعد. للمتعلمُت االختبار يستحق يكوف أف ؽلكن حبيث ادلنتج لتحسُت هبا القياـ غلب

 اليت احلساابت إىل كاستنادا. ادلادم للخبَت ادلادم للجانب دررة على احلصوؿ مث ، ادلرارعات

 95 ىي ادلواد ءخربا صحة من التحقق من عليها احلصوؿ مت اليت للنتائج ادلئوية النسبة فإف أرريت،

". شلتاز" فئة يف تندرج أك ادلائة يف 644 إىل ادلائة يف 86 من ادلئوية النسبة حدكد يف كىي ادلائة، يف

" ردا ريد" فئة تلقت قد ادلادية للجوانب ادلئوية، النسبة التوريهي اجلدكؿ من عليها االطالع عند

 .العاشر الصف لطالب الختبارىا
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 استنادا. سئلةاأل 9 ىناؾ اإلعالـ، كسائط خرباء صحة من لتحققاب ادلتعلق االستبياف كيف

 اإلمجالية القصول كالنتيجة ،6 ىي دررة كأدىن ،5 ىي دررة أعلى أف ادلعركؼ فمن البياانت، إىل

 ىناؾ ، اإلعالـ كسائل خرباء قبل من الصحة من التحقق مرحلة يف. 9 ىي دررة كأدىن ،05 ىي

 االختبار يستحق يكوف أف ؽلكن حبيث ادلنتج لتحسُت هبا القياـ بغل اليت ادلرارعات من العديد

 كسائل خبَت من التصميم جلانب دررة على احلصوؿ يتم ادلرارعات، إرراء بعد. للمتعلمُت

 من عليها احلصوؿ مت اليت للنتائج ادلئوية النسبة فإف أرريت، اليت احلساابت إىل كاستنادا. اإلعالـ

 يف 644 - ادلائة يف 86 ادلئوية النسبة حدكد يف كىي ادلائة، يف 96 يى اإلعالـ خرباء مصادقة

 قد التصميم جلانب التوريهية، ادلئوية النسبة ردكؿ من عرضها عند". شلتاز" فئة يف تندرج أك ادلائة

 .العاشر الصف لطالب اختبارىا ليتم" ردا ريد" فئة تلقت

. رولو مانوصلانج األنسور بيساندرين وندكؾب عليا العاشرة الفئة يف ادلنتج ىذا جتربة أرريت

 يف الباحثوف أنتجو الذم الفيديو إرراء مت. شخصا 04 إىل يصل كاحد صف يف الطالب عدد

 ادلعركؼ من الدررات، ىذه بُت كمن. للطالب ادلقدـ االستبياف يف سؤاال 62 ىناؾ. كاحدة جتربة

 ىو كاحد لطفل الدررات من دعد كأعلى ،6 ىي دررة كأدىن دررات، 5 ىي دررة أعلى أف

 ىو طفال 04 ؿ الدررات من عدد كأعلى ،62 ىو كاحد لطفل الدررات من عدد كأدىن ،64

 اليت البياانت نتائج فإف عاـ، كبشكل. 684 ىو طفال 04 ؿ الدررات من عدد كأقل ،2 284

 بوندكؾ علية العاشر الصف يف متعلما 04 ؿ ادلنتجات جتارب إىل استنادا عليها احلصوؿ مت

: 90 نسبة مع 2284 البالغة النهائية النتيجة على حصلت رولو، مانوصلانغ األنسور بيساندرف



66 
 

 

 النتائج، ىذه على كبناء ".ردا ريد" فئة يف تندرج أك: 644 -: 86 حدكد يف كانت كاليت

 غةابلل تعليمية كمادة التفاعلية األعراؽ متعددة الفيديو تطوير منتجات أف إىل طللص أف ؽلكن

 استخدامو ؽلكن حبيث. شلتازة نوعية مع لالستخداـ ريدة أك ريدة ذلك خالؼ على ىي العربية

 .للتعلم كمصدر ادلتعلمُت قبل من
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 امسالباب اخل 

 واالقرتاحات االستنتاجات

 االستنتاجات .أ 

 :يلي ما يستنتج أف ؽلكن كادلناقشة البحث ىذا نتائج إىل كاستنادا .6

 اللغة يتعلم الوسائط متعدد تفاعلي فيديو شكل يف منتج عن كالتطوير البحث ىذا أسفر كقد

 ادلراحل. رولو مانونغغانغ األنسور بيساندرين بوندكؾ علية العاشر الصف لطالب العربية

 الصف لطالب العربية ابللغة التعلم ادلتعددة الوسائط الفيديو التفاعلية إلنتاج تنفيذىا مت اليت

 تعليمية مواد جتميع مرحلةأ(  :التايل النحو على رولو ألنصار مانوصلانجا مبعهد  العاشر

 مرحلةاألنصار مانوصلانج رولو. ب(  مبعهديف الصف العاشر   العربية الكتب يف عربية

 الفيديو حترير مراحل. ج( الفيديو يف ادلناسبة الصورة مع تضمينها سيتم اليت ادلواد اختيار

 الوسائل للفيديو ادلادم التصميم مرحلةق(  مفركدات تابةك مرحلة. د( الصوت كتعديل

 لفصل كفقا الفيديو ترتيب يتم. كمرارعتها الفيديو صحة من التحقق . ك(التفاعلية ادلتعددة

 صور مع أييت كما كضعت كالفيديو ،PT. Karya Toha Putra الناشر كتاب يف فصال

 .للمادة كفقا لالىتماـ مثَتة

 التحقق نتائج معركفا يكوف أف ؽلكن اإلعالـ، كسائل خرباء صحة من التحقق إىل استنادا .2

 كسائل صحة من التحقق كنتائج ردا ريدة أك: 95 بنسبة ادلواد من اخلرباء صحة من
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 على شلتازة ردكدا ككل ادلتعلمُت نتائج كأظهرت. ردا ريدة أك: 96 بنسبة اخلرباء اإلعالـ

 .العربية اللغة تعلم عملية يف الوسائط متعددة التفاعلية الفيديو مقاطع

 

 االاثر .3

 :ىي كالتطوير البحث ىذا على ادلًتتبة كاآلاثر

 العاشر للصف العربية الكتب من تطويره مت العربية اللغة يتعلم الوسائل متعدد تفاعلي فيديو .أ 

 يف للمساعدة تطورىا نتائج استخداـ كؽلكن ،  PT. Karya Toha Putraعاليو الناشر

 يف ادلواد زلتول ألف رولواألنصار مانوصلانج  مبعهد  العاشر الصف العربية لغةال تعلم عملية

 العربية ادلواد فهم يف الطالب كتسهيل تساعد أف كؽلكن ردا الصلة ذات ىو الفيديو ىذا

 .رولواألنصار مانوصلانج  مبعهد  العاشر الصف

 PT. Karya Toha Putra الناشرة العربي اللغة يتعلم ادلتعددة التفاعلية الوسائل فيديو .ب 

 يف ادلواد نقل يف ادلعلمُت كتيسر تساعد أف ؽلكن رولو، مبعهد األنصار  العاشر للصف

 إىل ابإلضافة سهولة،لاب للصف العاشر مبعهد األنصار مانوصلانج رولو ةالعربي اللغة كتاب

 للناشر ريسالتد كتاب مع أيضا مستمر الفيديو كىذا كالصور، ادلتحركة للرسـو رلهزة كوهنا

PT. Karya Toha Putraالذم يستخدـ  رولو مبعهد األنصار  العاشر للصف

  PT. Karya Toha الناشرة العربي اللغة يتعلم الوسائل ادلتعددة التفاعلية فيديوالطالب. 

 Putraيف للتعلم كالدافع االىتماـ غلذب أف ؽلكن رولو مبعهد األنصار  العاشر للصف 
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 استخداـ على ادلالحظات نتائج إىل ذلك كيستند. العربية ابللغة لتعلما أنشطة يف ادلشاركة

 الطالب تعليقات إىل ابإلضافة ككذلك العربية اللغة لتعلم الوسائل ادلتعددة التفاعلية الفيديو

 .الباحثُت من ادلقدمة كاالستبياانت االختبارات خالؿ من

 االقرتاحات .ب 

 االقًتاحات بعض الباحثوف نقل الدراسة، ىذه يف لواردةا كاالستنتارات الدراسة نتائج على كبناء

 :التايل النحو على

 .ادلواد فهم ادلعركض التعلم فيديو يسهل أف ؽلكن .6

 تطويرىا ؽلكن العربية كالتنمية ابلتعليم كعالقتها كالتطوير البحث طرؽ ابستخداـ البحث .2

 شكل يف العربية غةالل كتطوير ، ادلطبوعة التعليمية ادلواد مع فقط ليس أفضل بشكل

 .ردا ريد ىو الربرليات تطبيقات

 التكنولوريا استخداـ خالؿ من العربية اللغة بتعلم الطالب اىتماـ زايدة للمعلمُت ؽلكن ..

 .ابلفعل ادلتاحة اإلعالـ ككسائل

 ينبغي ال العربية، اللغة تعلم كخاصة التعلم، يف نشاطا أكثر يكونوا أف الطالب يدرؾ أف غلب .0

 . مفيدة العلـو كل ألف العربية، اللغة كخاصة الدرس، شأف من يقللوا أف

 حياة أرل من ىو الواقع يف التعلم ألف ، التعلم يف كبَت دافع الطالب لدل يكوف أف غلب .5

 .أفضل
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 التصويري ادلصاحب القاموس قيود . أ

 يف دالقيو . القيود بعض لديو العربية اللغة تعلم التفاعلية ادلتعددة الوسائل الفيديو ىذا

 :التايل النحو على ىي التفاعلية ادلتعددة الوسائل الفيديو ىذا

للصف العاشر مبعهد األنصار  كىي احملدكدة، البحث مواضيع على فقط البحث ىذا ينطبق .6

 مانوصلانج رولو.

 للصف العاشر مبعهد األنصار مانوصلانج رولو العربية اللغة تعلم التفاعلية ادلتعددة الوسائل الفيديو .2

 .النهائية ادلهمة أطركحة أرل من زلدكد أساس على فقط إنتارها يتم الباحثوف كضعها اليت

للصف العاشر مبعهد  العربية اللغة تعلم التفاعلية ادلتعددة الوسائل الفيديو كالتطوير البحث يف ..

 تعلم ئجنتا على العربية التفاعلية ادلتعددة الوسائل الفيديو أتثَت يدرس ال األنصار مانوصلانج رولو

 .الطالب
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 الوسائل خبري صحة من التحقق بياانت األرابح 2.3ملحق 
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 ادلواد خبري صحة من التحقق بياانت األرابح 2.1ملحق
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 ادلنتج اختبار نتيجة بياانت األرابح 2.1ملحق 
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