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ABSTRAK 
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Fakultas  : Ilmu Tarbiyah & Keguruan 

Jurusan  : Pendidikan Bahasa Arab 

Pembimbing I  : Dr. H. Zulfahmi Lubis, Lc, MA 
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Judul Skripsi  : “Pengembangan Media Pembelajaran Audio Visual 

Berbasis Video Pembelajaran Bahasa Arab Untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas VII 

Pondok Pesantren Modern Fajrul Iman Patumbak” 

Kata Kunci : Pengembangan, Media Pembelajaran Audi Visual, Video Pembelajaran, 

Motivasi 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk Video Pembelajaran Bahasa Arab 

yang dapat dijadikan media pembelajaran bahasa arab oleh guru dikelas VII Pondok 

Pesantren Fajrul Iman Patumbak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian dan pengembangan (research and development).  

Tahapan penelitian yang di lakukan meliputi analisis media pembelajaran audio 

visual, mengembangkan produk awal yaitu dengan memilih bab yang akan dibahas dan 

melakukan rekam dan editing video, selanjutnya Standarisasi Video Pembelajaran Bahasa 

Arab (Validasi oleh ahli media), uji coba produk kepada siswa kelas VII Pondok Pesantren 

Fajrul Iman patumbak. Terakhir adalah revisi produk. 

Pengembangan Video Pembelajaran Bahasa Arab sudah layak digunakan berdasarkan 

penilaian ahli dengan nilai rata-rata 4,5 sama dengan produk bisa diproduksi tanpa revisi. 

Pada tahap uji coba produk ditemukan hasil peningkatan motivasi belajar siswa kelas VII 

Pondok Pesantren Fajrul Iman Patumbak mengalami kenaikan dari rata-rata niai 50 menjadi 

68. Keabsahan data juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan guru kelas VII Pondok 

Pesantren Fajrul Iman Patumbak yang menghasilkan kesimpulan bahwa dengan 

menggunakan video pembelajaran bahasa arab, siswa lebih tertarik untuk belajar. 
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       Pembimbing II 
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 الباب األول

  مقدمةال

 خلفية البحث .أ 

التعليم هو جهد مدروس وخمطط له لتطوير قدرات الطالب من خالل أنشطة التعلم وعمليات التعلم اليت 

هتدف إىل تطوير الطالب بنشاط وتكون قادرة على تطوير إمكاناهتم لديهم القوة الروحية الروحية ، والسيطرة على 

 والشخصية النبيلة ، واملهارات اليت حيتاجون إليها و اجلمهور. الذات ، والشخصية ، والذكاء ،

يشمل التعليم تدريس املهارات اخلاصة ، وأيًضا ما ال ميكن رؤيته ولكنه أكثر عمًقا ، أال وهو توفري املعرفة 

افس املتزايد والنظر واحلكمة. والتعليم هو أحد السبل الرئيسية يف حماولة إعداد الشباب للرتحيب مبواجهة عصر التن

 1للعوملة ومواجهته. كواحد من اجلهود الرئيسية ، جيب تنفيذ هذا التعليم قدر اإلمكان.

مع التعليم ، سوف يلعب دوًرا يف عملية تعلم الطالب ، وفيه سيكون هناك تعلم وتصبح إتقان أو اكتساب 

جة إىل مقدمة يف تقدمي املعرفة. هذا يثبت أن املعرفة حول موضوع أو مهارة. يف العملية التعليمية للغة بالطبع هناك حا

 الوضع القانوين للغة مهم جًدا لتبادل املعلومات بني املعلمني والطالب.

عملية التعليم والتعلم هي عملية مت إنشاؤها عمدًا لصاحل الطالب. حىت يكون الطالب سعداء ومتحمسني 

خالل االستفادة من مجيع إمكانات الفصول احلالية. هذه الرغبة  للتعلم ، حياول املعلمون توفري بيئة تعليمية مواتية من

موجودة دائما يف كل معلم أينما ومىت. إنه لألسف ليس كل رغبات املعلم تتحقق ، بسبب عوامل خمتلفة. مشكلة 

 الدافع هي واحدة من سلسلة من العوامل اليت تؤدي إىل عدم حتقيق بيئة التعلم املتوقعة.

اقع عامل ذو أمهية للطالب. ماذا يعين أن الطالب يذهبون إىل املدرسة دون حافز للدراسة. الدافع هو يف الو 

إن اللعب لفرتة طويلة يف املدرسة ليس هو الوقت املناسب. إن إزعاج صديق أو إثارة ضجة هو فعل ال يستحق الثناء 

                                                             
1
 Tim Fokusmedia, Undang-Undang SISDIKNAS Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Fokusmedia, 

9002), h. 9 
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كله ، ولكن للتعلم من أجل املستقبل   لألشخاص املتعلمني مثل الطالب. لذلك ، يأيت الطالب إىل املدرسة ليس هلذا

 يف املستقبل.

 ميكن ببساطة تفسري الدافع على أنه حافز للقيام بنشاط له غرض. الدافع له ثالث وظائف هي:

 تشجيع ظهور السلوك أو العمل. بدون حافز لن يكون هناك عمل مثل التعلم. .1

 املرجوة.كمخرج ، فهذا يعين توجيه اإلجراءات حنو حتقيق األهداف  .2

 2كمحرك ، إنه يعمل كآلة للسيارات. سيحدد حجم الدافع وظيفة عاجاًل أم آجاًل. .3

جنبا إىل جنب مع تطور عصر اللغة ال يقتصر فقط على استخدامها للتفاعل. لكن اللغة تستخدم أيًضا 

ضمني اللغة حالًيا يف فروع للحصول على املعلومات بني البلدان. بالنظر إىل أمهية اللغة ، فليس من املستغرب أن يتم ت

املعرفة املدروسة يف خمتلف املؤسسات التعليمية. يف إندونيسيا ، اللغة العربية اليت غالبا ما حتظى باهتمام خاص يف التعلم 

 ، خاصة يف رعاية التعليم اإلسالمي هي اللغة العربية.

غة العربية هي واحدة من اللغات الدولية يف تعلم اللغة العربية صعب للغاية ألهنا لغة دولية / لغة أجنبية. الل

العامل ، وقد قدمت العديد من املفردات إىل لغات أخرى مثل اللغات األوروبية. ليس هذا فقط يف العصور الوسطى ،  

كانت اللغة العربية هي األداة الرئيسية يف الثقافة ، أي يف العلوم والرياضيات والفلسفة ، واليت تسببت يف استيعاب 

 3عديد من اللغات األوروبية للمفردات من اللغة العربية.ال

لتحقيق األهداف املعلنة لتعلم اللغة العربية ، جيب أن يكون هناك ترابط بني األساليب واإلعالم واملواد 

التعليمية املستخدمة وإتقان املعلم وقدرات الطالب. لكن حتقيق ذلك ليس باألمر السهل ألنه ال تزال هناك مشاكل 

ساسية يواجهها التعليم اليوم ، أال وهي ضعف عملية التعلم نتيجة لقلة إتقان املعلمني يف استخدام االسرتاتيجيات أ

 املختلفة وأساليب التعلم واملواد التعليمية وأحدث موارد التعلم.

                                                             
9
 Mardianto, (9012), Psikologi Pendidikan, Medan: Perdana Publishing, Cet. 5, h. 121-129. 

3
 Ulin Nuha, (9012), Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab, Jogjakarta : Diva Press, hlm. 91-

93 
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امل على أن هناك ثالثة عوامل من طالب فرديني ميكنهم التأثري على التعلم يتكون من عو  سالميتوينص 

جسدية وعوامل نفسية وعوامل التعب. تتكون العوامل املادية من العوامل الصحية واإلعاقات اجلسدية. تشمل العوامل 

النفسية الذكاء واالنتباه واملصاحل واملواهب والدوافع والنضج واالستعداد. وتشمل عوامل التعب التعب البدين والتعب 

هجية تعليمية دقيقة حىت يشعر الطالب بالسعادة والسعادة يف تعلم اللغة . هلذا السبب ، هناك حاجة إىل من4الروحي

 العربية.

كما وجد يف مدرسة فجر اإلميان اإلسالمية احلديثة ، هناك العديد من الطالب األقل محاسة عند تعلم اللغة 

ة العربية شيًئا مهًما للغاية. العربية ، وذلك ألن بعض الطالب يأتون من خلفية التعليم األساسي العام ، ويعتربون اللغ

اجلديد بالنسبة هلم ، أيًضا بسبب أساليب التعلم اليت ميكن القول أهنا مملة واملواد اليت متت مناقشتها بشكل متكرر ، 

 لذا فهي ليست مثرية لالهتمام بسبب نقص وسائط التعلم.

حتسني توصيل الدروس للطالب من تُبذل اجلهود ملنع اخنفاض مستوى التحصيل أو خمرجات التعلم ، أحدها 

خالل وسائط التعلم اليت ميكن أن جتعل الطالب مهتمني ومتعة عند التعلم ، ميكن أن تستخدمها وسائل اإلعالم 

لالستماع )صويت مرئي(. وفًقا لوظيفتها ، تتمثل فوائد الوسائط السمعية والبصرية يف تشجيع الدافع للتعلم وتوضيح 

ي الدروس. حبيث تكون مواد التعلم السمعي البصري ضرورية للغاية وتستخدم بعد تطويرها  قدرة االستيعاب يف تلق

كوسيلة للتعلم يف املدارس ، بالنظر إىل أن هذه املواد التعليمية قادرة على تقدمي العناصر الصوتية واملرئية يف وقت واحد. 

ستشعرين حسيني يف البشر ومها العينان سيكون التأثري الناتج عن هذه الوسائط أعمق ألنه يدخل من خالل م

واألذنان. مع هذه الوسائط أيًضا ، سيشعر الطالب بأهنم يشاركون على ما يبدو يف النشاط نفسه ، حبيث تزداد 

احلوافز واالهتمام بالتعلم حبيث يُتوقع من الطالب استيعاب التعلم األكثر عمًقا ويف النهاية ميكن أن تزيد نتائج التعلم 

 لديهم.

 السمعية والبصرية من الظواهر واملشكالت املذكورة أعاله ، يهتم الباحث بالقيام "بتطوير وسائل التعلمية

 ميان باتومباك".بع مبعهد فجر اإلباستخدام الفيديو يف تعلم اللغة العربية لزيادة رغبة طالب الصف السا

                                                             
2
 Slameto, Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta: Rieneka Cipta, 9003), hlm. 52.   
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 أسئلة البحث .ب 

 على: من خلفية البحث أعاله ، يركز الباحث صياغة املشكلة

 معهد فجر اإلميان باتومباكما هي عملية تطوير أشرطة الفيديو لتعلم اللغة العربية لطالب الصف السابع من  .1

 احلديثة؟

 ؟معهد فجر اإلميان باتومباككيف يتم تقييم خبري فيديوهات تعلم اللغة العربية لطالب الصف السابع يف  .2

معهد فجر العربية من حتفيز الطالب يف الفصل السابع من هل ميكن أن تزيد مقاطع الفيديو التعليمية باللغة  .3

 ؟اإلميان باتومباك

 أهداف البحث .ج 

 أهداف من هذا البحث هو: 

 معهد فجر اإلميان باتومباكملعرفة عملية تطوير فيديوهات تعلم اللغة العربية لطالب الصف السابع يف  .1

 معهد فجر اإلميان باتومباكالب الصف السابع يف ملعرفة تقييم خبري الفيديوهات التعليمية باللغة العربية لط .2

ملعرفة ما إذا كانت مقاطع الفيديو التعليمية باللغة العربية ميكن أن تزيد من دافع التعلم لدى طالب الصف  .3

 معهد فجر اإلميان باتومباكالسابع يف 

 مواصفات المنتج المتوقعة .د 

املنتج الذي سيتم إنتاجه الحًقا هو يف شكل وسائط تعليمية تعتمد على مقاطع فيديو تعليمية باللغة العربية 

. معهد فجر اإلميان باتومباكللصف السابع تسناوية واليت يف هذه الدراسة خمصصة لطالب الصف السابع يف 

للصف السابع تسناوية وجمهزة بتصاميم  سيشمل هذا الفيديو التعليمي مواد يتم تدريسها يف الكتب املدرسية

الرسم والكتابة اليت سيتم تصميمها جذابة قدر اإلمكان. باإلضافة إىل ذلك ، سيتم جتهيز هذا الفيديو التعليمي 

 بأسئلة حول املواد اليت يتم تدريسها.

ي برسوم متحركة يف خيتلف عن مقاطع الفيديو التعليمية املوجودة مسبًقا ، سيتم جتهيز هذا الفيديو التعليم

 الفيديو لزيادة حتفيز الطالب ليكونوا أكثر اهتماًما بتعلم اللغة العربية.
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 فوائد البحث .ه 

 من خالل البحث ، من املأمول أن يفيد اجلميع ، للباحثني وغريهم على حد سواء ، يتم تقسيم فوائد البحث إىل جانبني:

 ةنظريال .1

البحث اليت ميكن أن تستخدم النتائج لدراستها واعتمادها وفحصها يف إن فائدة هذا البحث هي مسامهة يف نتائج 

الدراسات الالحقة. عالوة على ذلك ، ميكن استخدامه كمرجع حبثي لتطوير وسائط التعلم املرتكزة على الصوت لتعلم اللغة 

 العربية عرب الفيديو على املستوى اجلامعي.

 ةتطبيقيال .2

 ذا البحث مدخالت للعديد من األطراف ، وهي:ميكن أن يوفر االستخدام العملي هل

 للمعلمني .أ 

كوسيلة تعليمية إضافية الستخدامها يف عملية التعليم والتعلم ، وميكن أن توفر الراحة للمعلمني يف تقدمي املواد اليت يتم 

 تدريسها ، حبيث يكون الطالب أكثر اهتماما بالتعلم.

 للطالب .ب 

 اد العربية ، ودعم الدافع لتعلم اللغة العربية.كمورد تعليمي للطالب لتسهيل فهم املو 

 للمدارس .ج 

 كاعتبار مادي يف اختيار وسائط تعلم اللغة العربية وكمجموعة إضافية من مقاطع الفيديو التعليمية باللغة العربية.

 هيكال البحث .و 

 يتكون هذا البحث من مخسة فصول ، مع املنهجية التالية:
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ي على اخللفية وحتديد املشكلة وحدود املشكلة وصياغة املشكلة واألهداف وفوائد الباب األول عبارة عن مقدمة حتتو 

 البحث ومراجعة األدبيات. اجلزء األول هو مبثابة مناقشة مرجعية لألقسام التالية.

وإطار  الباب الثاين هو دراسة النظرية وتطورها ونطاقها والوسائط السمعية والبصرية وتعلم الفيديو وتعلم اللغة العربية

 دافع التعلم والتفكري.

الباب الثالث عبارة عن طريقة حبثية حتتوي على منوذج تطوير وعدد السكان والعينات وإجراءات التطوير ومراحل تطوير 

 املنتج وتقنيات مجع البيانات وتقنيات حتليل البيانات.

ج تطوير مقاطع فيديو تعلم اللغة العربية ، الباب الرابع هو نتيجة للتعرض لبيانات البحوث اليت حتتوي على وصف لنتائ

وعرض بيانات التحقق من الصحة ونتائج اختبار أشرطة الفيديو لتعلم اللغة العربية لطالب الصف السابع من مدرسة فجر 

 إميان باتومباك الصعود اإلسالمية.

 البناءة.الباب اخلامس هو االستنتاج الذي حيتوي على االستنتاجات والتوصيات واالقرتاحات 
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 الباب الثاني

 النظري اإلطار

 الدراسة النظرية .أ 

 التطوير .1

 تعريف التطوير .أ 

يف القاموس اإلندونيسي الكبري ، يأيت تطور أصل الكلمة من كلمة زهرة مما يعين إضافة الكمال )حول الشخص والعقل 

ويف الوقت نفسه ، وفقا ملصطلحات التنمية   5واألفعال.واملعرفة ، وما إىل ذلك( ، وتطوير عمليات ذات معىن ، والطرق ، 

 6يعين التحضري والتنفيذ والتقييم والتحسني يف النشاط.

، يعد التطوير نشاطًا علمًيا وتكنولوجًيا يهدف إىل استخدام  2002لعام  11وفًقا لقانون مجهورية إندونيسيا رقم 

حتسني وظائف وفوائد وتطبيقات العلوم والتكنولوجيا احلالية أو  مبادئ ونظريات املعرفة اليت ثبت أهنا صحيحة من أجل

 إلنتاج تكنولوجيات جديدة.

وفًقا لوزارة التعليم والثقافة ، فإن التطوير هو عملية وطريقة وسند للتنمية وتطور تدرجيي ومنظم يؤدي إىل اهلدف 

 7املنشود.

هو جهد تعليمي رمسي وغري رمسي يتم تنفيذه بوعي وخمطط وتوجيه  ويريوكوسوموبشكل أساسي ، التطوير وفًقا لـ 

ومنظم ومسؤول من أجل تقدمي وتطوير وتوجيه وتنمية وتطوير قاعدة شخصية متوازنة ، كاملة ، يف وئام ، معرفة ، مهارات 

قيق الكرامة واجلودة وفًقا مع املواهب والرغبات والقدرات كحكم من تلقاء نفسها إلضافة وحتسني وتطوير أنفسهم حنو حت

                                                             
5
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1292), h. 212. 
2
 Burhan Nurgiantoro, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah (Sebuah Pengantar Teoritis dan 

Pelaksanaan), (Yogyakarta: BPFP, 1299), h. 13. 

 
7
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua,  (Balai 

Pustaka:9003), h. 273 
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والقدرات البشرية املثلى واألفراد املستقلني. التطوير هو حماولة لتحسني القدرات التقنية والنظرية واملفاهيمية واألخالقية 

 1للموظفني وفًقا الحتياجات الوظيفة.

جي لتحديد كل ما لذلك ميكن االستنتاج أن التطوير هو عملية إعداد وحتسني يف عملية تصميم التعلم بشكل منه

 سيتم تنفيذه يف عملية التعلم من خالل االهتمام بإمكانيات وكفاءة الطالب للحصول على تكنولوجيا جديدة.

 أهداف التطوير .ب 

 التطوير هلا عدة أهداف ، منها:

 يوفر فرًصا لصانعي املنتجات ملشاركة املعلومات بسهولة أكرب، خاصًة يف العديد من الطرق املثرية لالهتمام (1

 والتفاعلية.

 9تسهيل عملية فهم املنتج حبيث يكون من األسهل استكشافه واملساعدة يف فهمه جيًدا (2

 وسائل التعلمية  .2

 وسائل التعلميةتعريف  .أ 

كلمة "وسائل اإلعالم" تأيت من اللغة الالتينية وهي صيغة اجلمع لكلمة "وسيط"، واليت تعين حرفيا "وسيط أو مقدمة". 

.  يف اللغة العربية، وسائل اإلعالم 10وسائل اإلعالم هي عامل جذب لتعلم املعلومات أو موزعي الرسائلوهبذا املعىن، فإن 

 هي وسيط )الـسبينكالبيكون( أو رسالة متهيدية من املرسل إىل متلقي الرسالة.

 11وباإلضافة إىل ما سبق، أعرب اخلرباء أيضاً عن رأيه يف هذه املسألة، مبا يف ذلك:

                                                             
9
 Eunike Awalla, Femmy M. G. Tulusan, Dan Alden Laloma, Pengembangan Kompetensi Asn Di Kantor 

Bkd Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, Jurnal. 
2
Habibullah Al Faruq, Tujuan Pengembangan Buku Digital, 9015, sumber 

http://www.habibullahurl.com/9015502/tujuan-pengembangan-buku-digital.html diakses tanggal 07 

Januari 9090, pukul 11:00 WIB 
10

 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Jakarta : Gaung Persada 

Press,9002),hlm.190 
11

 Azhar Arsyad, Media Pengajaran ( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1227), hlm.3 

 

http://www.habibullahurl.com/2015/04/tujuan-pengembangan-buku-digital.html
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1) AECT  التعليم وتكنولوجيا االتصاالت( يعطي حدودا على وسائل اإلعالم كما يتم استخدام )رابطة

 مجيع األشكال والقنوات لنقل الرسائل واملعلومات.

 تقول فليمنغ إن وسائل اإلعالم قضية أو أداة تتدخل يف طرفني وتعلن ذلك. (2

 املصدر واملتلقي. هاينيتش وأصدقائه تعلن املتوسطة األجل كوسيط الذي جيلب املعلومات بني (3

أن وسائل اإلعالم عندما يتم فهمها يف خمطط هو اإلنسان، املادية، أو احلادث  إيليوقال جريالش و  (4

 الذي يبين حالة تسمح للطالب الكتساب املعرفة أو املهارات، أو املواقف.

، أدوات يقول أمحد روحاين إن اإلعالم هو كل ما ميكن أن يكون باملعىن الذي يعمل كوسيط، وسيلة (5

 12لعملية االتصال.

من املعىن أعاله ميكن استنتاج أن وسائل اإلعالم هي شيء يستخدم كوسيط لنقل الرسالة لتكون أكثر سرعة فهم يف 

 عملية التعلم. 

 بعد فهم تعريف وسائل اإلعالم أعاله، سيكون هناك فهم للتعلم وسائل اإلعالم وفقا للخرباء، مبا يف ذلك:

 13مارتن وبريغز توفري القيود على وسائل اإلعالم التعلم اليت تشمل مجيع املوارد الالزمة للتواصل مع الطالب.  .أ 

ب. أمحد روحاين قال أن اإلعالم التعليمي هو وسيلة تواصل يف عملية التعليم والتعلم يف شكل أجهزة وبرامج لتحقيق  .ب 

 14العملية والنتائج التعليمية بفعالية وكفاءة. 

املعىن أعاله ميكن استنتاج أن وسائل اإلعالم التعليمية هي كل ما يتم استخدامه كوسيط يف عملية التعلم والتدريس  من

 اليت ميكن أن حتفز العقل وتعزيز روح الطالب يف تعلم املواد اليت تقدمها معلم.

 أهداف وفوائد وسائط التعلم .ب 

 : 15أهداف وسائل اإلعالم التعليمية هي كما يلي
                                                             
19

 Ahmad Rohani, Media Instruksional Edukatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,9007), 

hlm.3 

 
13

 Muhaimin dkk, Strategi Belajar Mengajar ( Surabaya: Citra Media, 1222), hlm.21 

 
12

 Ahmad Rohani, op.cit., hlm.2 
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 لتسهيل عملية التعلم يف الفصول الدراسية (1

 حتسني كفاءة عملية التعلم (2

 احلفاظ على أمهية املوضوع بغرض التعلم (3

 مساعدة الطالب على الرتكيز يف عملية التعلم (4

فوائد تعلم وسائل اإلعالم بشكل عام وبشكل خاص هي وسائل مساعدة على التعلم للمعلمني واملتعلمني. فوائد 

 لتعليمية نفسها هي:وسائل اإلعالم ا

 التدريس يلفت االنتباه إىل املتعلمني حبيث ميكن أن تعزز حتفيز التعلم (1

املواد التعليمية هي معىن أكثر وضوحا، حبيث ميكن فهمها بشكل أفضل من قبل املتعلمني، فضال عن السماح  (2

 للمتعلمني إلتقان أهداف التدريس بشكل جيد.

صل اللفظي من خالل صياغة كلمات املعلم اللفظية، فعملية التعلم ال تشعر ختتلف طرق التعلم، وليس جمرد التوا (3

 بامللل، واملعلم ليس خارج السلطة.

الطالب هم املزيد من األنشطة التعليمية، ألنه ليس فقط االستماع إىل تفسريات من املعلمني فقط، ولكن أيضا  (4

 والتظاهر، وغريها.األنشطة األخرى اليت تتم مثل: املراقبة، واملمارسة، 

 16باإلضافة إىل ذلك، فإن فوائد تعلم وسائل اإلعالم للمعلمني واملتعلمني هي كما يلي: 

 تعلم الفوائد اإلعالمية للمعلمني: .أ 

 تقدمي التوجيه والتوجيه لتحقيق أهداف التعلم (1

 شرح هيكل وترتيب التدريس اجليد (2

 توفري إطار منهجي للتعليم بشكل جيد (3

 م على املوضوعسهولة سيطرة املعل (4

                                                                                                                                                                       
15

 Hujair AH Sanaky, Media Pembelajaran Interaktif-Inovatif (Yogyakarta: Kaukaba 

Dipantara,9013), hlm.5 

 
12

 Ibid., hlm.2 
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 للمساعدة يف دقة ودقة يف عرض املوضوع (5

 رفع ثقة املعلم (6

 حتسني جودة التدريس (7

 توفري وحتسني االختالفات يف التعلم (1

 تقدمي املعلومات األساسية ، وأساسيات بشكل منهجي لتسهيل تقدمي (9

 خلق املتعة واإلجهاد أقل ظروف التعلم واحلاالت (10

 لمنيب. فوائد تعلم وسائل اإلعالم للمتع .ب 

 زيادة الدافع لتعلم املتعلمني (1

 توفري وحتسني االختالف يف التعلم للمتعلمني (2

 جتعل من السهل على املتعلمني للتعلم (3

 حتفيز املتعلمني على التفكري والتحليل (4

 التعلم يف الظروف واملواقف التعليمية اليت هي متعة ودون ضغط (5

 ميكن للمتعلمني فهم املواد الدرس بشكل منهجي (6

 وسائل التعلمية السمعية والبصرية  .3

 وسائل التعلمية السمعية والبصريةتعريف  .أ 

أي أن أدوات "مسموعة" تعين   17وسائل اإلعالم أو األدوات السمعية والبصرية هي األدوات اليت ميكن مساعها ورؤية.

طريقة االتصال فعالة. وسائل أن يسمع وأدوات "مرئية" يعين أن ينظر إليها. تستخدم األدوات السمعية والبصرية جلعل 

 اإلعالم السمعية والبصرية هي شكل من أشكال وسائل اإلعالم التعليمية بأسعار معقولة.

وسائل اإلعالم السمعية والبصرية هي جمموعة من الوسائط اليت حتتوي على عناصر من عناصر الصوت والصورة. حيتوي 

كال النوعني من الوسائط مثل الصوت واملرئي. وتنقسم وسائل اإلعالم هذا النوع من الوسائط على قدرة أفضل ألنه يتضمن  

 11إىل قسمني، مها:
                                                             
17

 https://kbbi.we.id/audiovisual diakses tanggal 07 Januari 9090, pukul 11:00 WIB 

https://kbbi.we.id/audiovisual
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الصوت الصامت املرئي هو وسيلة تعرض األصوات والصور الثابتة مثل الشرائح الصوتية واألفالم الصوتية ومطبوعات  . أ

 الصوت

تحركة مثل أفالم الصوت وكاسيت احلركة السمعية والبصرية، وهي وسيلة ميكنها عرض عناصر الصوت والصور امل . ب

 الفيديو.

 19باإلضافة إىل ذلك، تنقسم هذه الوسائط أيًضا إىل: 

الصوت والبصرية الصرفة ، أي كل من عناصر الصوت وعناصر الصورة تأيت من مصدر واحد مثل أفالم الفيديو   . أ

 كاسيت.

ر خمتلفة، مثل فيلم إطار الصوت أن الصوت والبصرية ليست نقية، وهو عنصر الصوت وعنصر الصورة يأيت من مصاد . ب

عناصر الصورة من الشرائح جهاز العرض وعناصر الصوت مصدرها مسجل. مثال آخر هو فيلم شريط الصوت 

 وطباعة الصوت.

وسائل اإلعالم السمعية والبصرية هي شكل غري مكلف وبأسعار معقولة من وسائل اإلعالم التعليمية. مبجرد أن نشرتي 

 والبصرية مث اهنا تقريبا مل تعد هناك حاجة تكاليف إضافية. املعدات السمعية

 خصائص وسائط اإلعالم السمعية والبصرية .ب 

التكنولوجيا السمعية والبصرية هي وسيلة لتوليد أو تسليم املواد باستخدام اآلالت امليكانيكية واإللكرتونية، لتقدمي الرسائل 

 20ا السمعية والبصرية. السمعية والبصرية. السمات الرئيسية للتكنولوجي

 هو خطي . أ

 يعرض املرئيات الديناميكية . ب

 يستخدم بطريقة حيددها املصمم أو الصانع مسبقا . ت
                                                                                                                                                                       
19

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta. 

Aunurrahman. 9002) hlm.192 
12

 Ibid., hlm.195 
90

 Cecep Kustandi dan Bambang Sutjipto, Media Pembelajaran Manual dan Digital 

(Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 9011),hlm.32 
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 د. يشكل متثيال ماديا للفكرة احلقيقية أو الفكرة اجملردة . ث

 مت تطويره وفقاً ملبادئ السلوك النفسي واملعريف . ج

 التفاعلية للطالبموجهة عموما إىل املعلمني، مع اخنفاض مستويات املشاركة  . ح

 أنواع الوسائط السمعية والبصرية .ج 

 وتشمل أنواع الوسائط املدرجة يف اجملموعة السمعية والبصرية ما يلي:

 التلفزيون .1

التلفزيون مبعناه يأيت من كلمتني: تيلي )اليونانية(، وهو ما يعين بعيدا، والرؤية )الالتينية(، وهو ما يعين الرؤية. التلفزيون 

، يعين نظرة بعيدة. كلمة نظرة بعيدا حيتوي على معىن أن الصورة املنتجة يف مكان واحد )حمطة التلفزيون( ميكن  )اإلجنليزية(

 21أن ينظر إليها يف مكان آخر عن طريق جهاز استقبال يسمى شاشات التلفزيون أو أجهزة التلفزيون. 

يم والتدريس. املزيد واملزيد من الربامج التلفزيونية وقد اسُتخدم التلفزيون كمؤسسة إذاعية على نطاق واسع من أجل التعل

اليت تقوم على وجه التحديد بإعالم أو بث رسائل املواد التعليمية والتعليمية. التلفزيون التعليمي هو استخدام برنامج فيديو 

ة ولكن األهم من ذلك خمطط له لتحقيق أهداف تعليمية حمددة دون رؤية من يتم بثه. التلفزيون التعليمي ليس جمرد مسلي

 هو التعليم.

 الفيديو .2

الفيديو هو صورة متحركة مصحوبة بعنصر صوت ، ميكن بثه من خالل وسيط من أقراص الفيديو والفيديو املدجمة 

(VCD مثل الكثري من وسائل اإلعالم السمعية، وغالبا ما تستخدم برامج الفيديو البث من قبل مؤسسات التعليم عن .)

قدمي املواد التعليمية. الفيديو والتلفزيون قادران على تقدمي رسائل تعليمية واقعية. حتتوي مقاطع الفيديو على بعد كوسيلة لت

بعض امليزات املفيدة جًدا الستخدامها يف عملية التعلم. واحدة من هذه امليزات هي احلركة البطيئة حيث ميكن إبطاء حركة 

كبرية لسهولة التعلم من قبل املتعلمني. احلركة البطيئة ، هي القدرة التقنية على األشياء أو بعض األحداث اليت حتدث بسرعة  

                                                             
91

 Hujair AH. Sanaky, op.cit., hlm.190 
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كوسيلة لدراسة األشياء وآلية العمل يف   VCDإبطاء العملية أو األحداث اليت حتدث بسرعة. ميكن استخدام الفيديو و

 22موضوع معني. 

 23، كوسيلة تعلم لديه اخلصائص التالية: VCDوسائل اإلعالم فيديو 

 الصورة املتحركة، املصحوبة بعناصر صوتية .أ 

 ميكن استخدامها للمدارس ملسافات طويلة  .ب 

 لديك جهاز حركة بطيئة إلبطاء العملية أو األحداث اليت حتدث. .ج 

 (OHP)جهاز عرض الشفافية  .3

التعليمية أجهزة العرض العلوية هي أدوات مسعية وبصرية تستخدم يف كثري من األحيان يف جمموعة متنوعة من الربامج 

خيطط بعض اختصاصيي التوعية لربناجمهم التعليمي بالكامل باستخدام الشفافية أو جهاز العرض العلوي. ال   24للبالغني.

 ينبغي اعتبار جهاز العرض العلوي بدياًل عن السبورة البيضاء أو غريها من الوسائط، بل كمكمل.

ت أو صور أو رسوم بيانية أو حمتوياهتا على أوراق من مواد الشفافية املتوقعة جيدة بصريا يف شكل رسائل أو شعارا

شفافة أو بالستيكية يتم إعدادها ليتم إسقاطها على شاشة أو جدار من خالل جهاز عرض. تعمل قدرة جهاز العرض 

ت. مت على توسيع نطاق الصور مما جيعل هذه الوسائط مفيدة لتقدمي املعلومات إىل جمموعات كبرية وعلى مجيع املستويا

الستخدامها أمام الصف حبيث ميكن للمعلمني دائًما مواجهة طالهبم أو النظر إليه. غالًبا ما حيدث  OHPتصميم 

ختطيط الشاشة وإسقاط الظل بسبب شاشة )حجر األساس( على شكل شبه ترابيزيوم تتداخل غالًبا مع مظهر مرات 

 25إمالة الشاشة. الظهور وطرق العرض للطالب. ومع ذلك، ميكن حلها عن طريق

 احلاسوب .4

                                                             
99

 Ibid. hlm.193 
93

 Ibid., 
92

 Suprijanto, Pendidikan Orang Dewasa dari Teori hingga Aplikasi (Jakarta: Bumi Aksara, 

9007), hlm.191 
95

 Azhar Arsyad, op.cit.,hlm.29 
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أجهزة الكمبيوتر هي أجهزة مصممة خصيًصا للتعامل مع اآلالت اإللكرتونية املشفرة بالرموز اليت تعمل على أمتتة 

العمل واحلسابات البسيطة واملعقدة. تتكون وحدة كمبيوتر واحدة من أربعة مكونات أساسية، أي املدخالت )مثل لوحة 

الكتابة(، واملعاجل )وحدة املعاجلة املركزية: وحدة معاجل بيانات اإلدخال(، وختزين البيانات )الذاكرة اليت ختزن املفاتيح ولوحة 

( أو للمؤقت )ذاكرة الوصول ROMالبيانات اليت سيتم معاجلتها من قبل وحدة املعاجلة املركزية إما بشكل دائم )

  26الطابعات(.العشوائي( ، واإلخراج )على سبيل املثال الشاشات و 

هذا الكمبيوتر الكبار لديه القدرة على اجلمع بني والسيطرة على خمتلف املعدات األخرى، مثل مشغل األقراص 

املضغوطة، شريط الفيديو، والشريط الصويت. باإلضافة إىل ذلك، ميكن للكمبيوتر تسجيل وحتليل وردود فعل األعضاء على 

  27ملستخدم أو الطالب.االستجابات اليت يتم إدخاهلا من قبل ا

( وضعت يف عدة CAIاستخدام الكمبيوتر للتعليم املعروف يف كثري من األحيان باسم تعليم املساعدة احلاسوبية )

أشكال ، مثل التدريبات واملمارسة ، والدروس ، واحملاكاة ، واأللعاب ، واكتشاف. كما استخدمت احلواسيب إلدارة 

 21س.االختبارات وإدارة إدارة املدار 

 شرحية الصوت .5

الشرحية الصوتية هي وسيلة تعلم مسعية وبصرية. جسديا ، شرحية الصوت هي صورة واحدة يف شكل فيلم إجيايب 

أو ميكن أيضا أن تستخدم بشكل  casset -شفاف يأيت مع إطار متوقع. يف وقت االستخدام ميكن دجمها مع الصوت

 جُمَِدي بدون صوت.

-اض تعليمية، ميكن إنشاء الشرائح يف سلسلة وبشكل تسلسلي ودجمها مع الصوتبشكل عام عند استخدامها ألغر 

casset وتسمى الشرائح جنبا إىل جنب مع الصوت رافسيت الشرائح الصوتية، أي عرض املواضيع تعبئتها يف مثل هذه .

 .casset-الطريقة باستخدام الشرائح بالتسلسل، جنبا إىل جنب أو تستكمل مع الصوت

 ئط اإلعالم السمعية والبصريةوظيفة وسا .د 
                                                             
92

 Ibid., hlm. 59-53 
97

 Ibid.,  
99

 Ibid., 
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استشهد رأي سودجانا وريفي هو تدريب مجيع أنشطة تنمية املهارات  Arsyadوظيفة وسائل اإلعالم السمعية وفقا ل

 29وخاصة املتعلقة جبوانب املهارات السمعية ، واليت ميكن حتقيقها عن طريق وسائل اإلعالم املسموعة النموذج: 

 على االهتمام.مركزية االهتمام واحلفاظ  .1

 اتبع التوجيهات. .2

 تدريب حتليل الطاقة. .3

 حتديد املعىن والسياق. .4

 فرز املعلومات واألفكار. .5

 تلخيص املعلومات واسرتجاعها وحفرها. .6

وظيفة أخرى من وسائل اإلعالم الصوت هو كأداة للمعلمني، ألن طبيعتها هي جمرد مفيدة، وذلك يف املطور حباجة إىل 

ى أو وسائل اإلعالم، حبيث اخلربة واملعرفة على استعداد لتكون مملوكة من قبل املستمعني الذين مساعدة من أساليب أخر 

 سوف يكون مساعدة النجاح.

 مراحل استخدام الوسائط السمعية والبصرية .ه 

وسائل اإلعالم السمعية والبصرية سوف يشعر مفيدة إذا كان استخدامه لديه مهارات ومهارات أكثر مالءمة يف 

 مه. جيب أن يعرف املستخدمون كيفية تقدمي الدروس أو نقل املعلومات باألدوات اليت يستخدموهنا. استخدا

 وفيما يلي اخلطوات املتبعة يف استخدام وسائط اإلعالم السمعية والبصرية:

 صياغة أهداف التدريس من خالل استخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية كوسيلة تعليمية .1

خيتار املعلم ويضع وسائل اإلعالم اليت ستستخدم لتحقيق األهداف. مبدأ االختيار واالعتبار األساسي إعداد املعلم،  .2

 جتدر اإلشارة هنا.

                                                             
92

 http://kibutut.blogspot.com/9013502/peranan-media-audio-visual-dalam.html  (diakses pada 

tanggal 9 Januari 9090, pukul 90.91) 

http://kibutut.blogspot.com/2013/06/peranan-media-audio-visual-dalam.html
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إعداد الفصول الدراسية، أي جيب أن يكون لدى الطالب أو الفصول االستعدادات قبل تلقي الدرس باستخدام هذه  .3

 الوسائط.

م، أي عرض املواد باستخدام وسائل اإلعالم التعليمية. مهارة املعلم مطلوبة عرض الدروس واالستفادة من وسائل اإلعال .4

 هنا

أنشطة تعلم الطالب. يف هذه املرحلة، يتعلم الطالب من خالل استخدام وسائل اإلعالم التعليمية احلالية. استخدام  .5

رين يستخدموهنا، سواء يف وسائل اإلعالم هنا له معىن أن الطالب أنفسهم يقومون بعمل معلمني عمليني أو مباش

 الصف أو خارجه.

تقييم التعلم. ويف هذه املرحلة، يتم تقييم أنشطة التعلم، إىل أن يتسىن تقييم مدى حتقيق أهداف التعلم يف آن واحد  .6

 بقدر ما ميكن أن تدعم التأثريات اإلعالمية مثل اإليدز جناح عملية تعلم الطالب.

 والبصرية مزايا وعيوب وسائط اإلعالم السمعية .و 

كل وسيلة تعليمية هلا مزاياها وعيوهبا، فضال عن وسائل اإلعالم السمعية والبصرية. يف استخدامه هناك العديد من 

 املزايا والعيوب يف وسائل اإلعالم السمعية والبصرية. وفيما يلي شرح ملزايا وعيوب وسائل اإلعالم السمعية والبصرية.

 30الزائده: 

 ميكن أن تضيف اجلر، وميكن أن تسهل فهم املعلومات املقدمة يف شكلني، اللفظية والبصرية.مزيج من النص والصور  .1

ميكن عرض كائن كبري جدا، والذي ال ميكن أن يتم إحضاره إىل الفصول الدراسية، مثل اجلبال واألهنار واملساجد، كا  .2

 باه. ميكن عرض هذه الكائنات من خالل الصور والصور واألفالم.

 بة حقيقية ورعاية أنشطة اجلهد الذايت لكل طالب.توفري جتر  .3

وضع األسس امللموسة للمفاهيم اجملردة اليت ميكن أن تقلل من توقيعات اللفظية. على سبيل املثال ، لشرح كيفية الدورة  .4

 الدموية يف البشر ، وكان استخدام الفيلم.

  31العيب:

                                                             
30

 Syaiful Bahri, Op.Cit.,hlm.152 



18 
 

صعوبة يف تشغيل لقطات مسجلة على آلة تسجيل خمتلفة سرعة التسجيل وترتيب املسارات هي جمموعة متنوعة من ال .1

 معها.

األفالم ومقاطع الفيديو هي دائما وفقا الحتياجات التعلم املطلوبة واألهداف ما مل يتم تصميم الفيلم والفيديو  .2

 وتصنيعها خصيصا لتلبية احتياجاهتم اخلاصة.

 .شراء الفيلم أو الفيديو يتطلب عموما مكلفة والكثري من الوقت .3

 تنشأ خماوف من أن الطالب ليس لديهم عالقة شخصية مع املعلم، وقد يكون الطالب سلبيني أثناء عرضهم. .4

 فيديو التعلم  .4

 تعريف فيديو التعلم .أ 

الفيديو هو وسائل اإلعالم للرسالة مبا يف ذلك وسائل اإلعالم السمعية والبصرية أو وسائل اإلعالم االستماع. وميكن 

السمعية والبصرية إىل نوعني: األول، جمهز بوظائف معدات الصوت والصورة يف وحدة واحدة، تسمى تقسيم الوسائط 

الوسائط السمعية والبصرية النقية؛ والثانية، جمهزة بوظائف معدات الصوت والصورة يف وحدة واحدة، تسمى الوسائط 

رة يف وحدة واحدة، تسمى الوسائط السمعية السمعية والبصرية النقية؛ والثانية، جمهزة بوظائف معدات الصوت والصو 

والبصرية النقية؛ والثانية، جمهزة بوظائف معدات الصوت والصورة يف وحدة واحدة، تسمى الوسائط السمعية والبصرية النقية؛ 

فيديو النوع والثانية، وثانيا، وسائل اإلعالم السمعية والبصرية جنسة. تتضمن األفالم املتحركة وأجهزة التلفزيون ومقاطع ال

 32وغريها من املعدات البصرية مبا يف ذلك النوع الثاين. OHPاألول، بينما يتم التصويت على الشرائح واملعتمة و

هو وسيلة تقدم السمعية والبصرية اليت حتتوي على رسائل  Video Learningوفقا لشييب ريانا وسائل اإلعالم 

 33تعليمية جيدة حتتوي على مفاهيم ومبادئ وإجراءات ونظرية تطبيق املعرفة للمساعدة يف فهم املواد التعلم.

                                                                                                                                                                       
31

 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran (Penggunaan dan Pembuatan) (Bandung : 

Sinar Baru,1221), hlm.131 
39

 Budi Purwanti, “Pengembangan Media Video Pembelajaran Matematika dengan Model Assure” 

(Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan) Vol. 3 No 1, Januari 9015, h.22 
33

Lukmanul hakim, “PENGEMBANGAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN UNTUK MENGEMBANGKAN 

KARAKTER DISIPLIN SISWA DI SDN ADISUCIPTO 09”, E-Jurnal Prodi Teknologi Pendidikan Vol. 

VI Nomor 9 Tahun 9017,hlm 792. 
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لذلك ميكن االستدالل على تعلم الفيديو هو فيلم سينمائي مصحوب بعناصر الصوت ، وميكن تسليمها من خالل 

 ( الذي حيتوي على مواد تعليمية.VCDديو والفيديو املضغوط )قرص الفي

الفيديو باعتبارها واحدة من التقدم التكنولوجي كان الكثري من التأثري اإلجيايب والتقدم للناس والثقافة. مع الفيديو ، مل 

مشاهدة األحداث واحلوادث  يعد من الصعب على الناس احلصول على جمموعة متنوعة من املعلومات واملعرفة والرتفيه. ميكن

 اهلامة اليت تقع يف مجيع أحناء العامل بسهولة وسرعة، مما جيعل العامل الشاسع يبدو ضيقاً  ومل يعد معروفاً تقريباً باحلدود الزمنية

 والزمانية.

 الخصائص فيديو التعلم .ب 

سني الدافع وفعالية مستخدميها مث اخلصائص  وسائل اإلعالم الفيديو التعلم هو فيديو التعلم اليت هي قادرة على حت

 تطوير تعلم الفيديو جيب أن تويل اهتماما خلصائصه واحملرقة. خصائص الفيديو التعلم وفقا لشييب ريانا:

 وضوح التدليك (1

مع وسائل اإلعالم الفيديو ميكن للطالب فهم رسالة التعلم أكثر جدوى وميكن قبول املعلومات بشكل كامل حبيث 

 علومات يف الذاكرة على املدى الطويل واالحتفاظ فقط.سيتم ختزين امل

 تقف وحدها )تقف وحدها(. (2

 ال تعتمد مقاطع الفيديو املطورة على مواد تعليمية أخرى أو ال ينبغي استخدامها باالقرتان مع مواد تعليمية أخرى.

 سهل االستخدام )ودية / مألوفة مع مرتديها(. (3

ة، ويسهل فهمها، وتستخدم لغة شائعة. التعرض ملعلومات العرض مفيد وودود تستخدم وسائط الفيديو اللغة املنطوق

 ملرتديه ، مبا يف ذلك سهولة املستخدمني يف االستجابة ، والوصول إليها وفًقا لرغباهتا.

 متثيل احملتوى (4
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، فإن املوضوع جيب أن تكون املواد ممثلة بدقة ، على سبيل املثال مواد احملاكاة أو العرض التوضيحي. يف األساس 

 اجتماعي ومصمم ليكون وسائط فيديو.

 التصور مع وسائل اإلعالم (5

حتتوي املواد املعبأة على الوسائط املتعددة على النص والرسوم املتحركة والصوت والفيديو وفًقا للمتطلبات املادية. املواد 

عندما متارس مباشرة، لديها درجة عالية من املستخدمة هي تطبيقية، عملية، من الصعب أن تكون خطرة بأسعار معقولة 

 الدقة.

 باستخدام جودة عالية الدقة (6

يتم إجراء عرض رسومية من وسائط الفيديو مع تكنولوجيا اهلندسة الرقمية مع دقة عالية ولكن دعم لكل نظام خطاب 

 الكمبيوتر.

 ميكن استخدامها بشكل أنيق أو فردي (7

من قبل الطالب الفرديني ، ليس فقط يف البيئات املدرسية ، ولكن أيًضا يف  ميكن استخدام مقاطع الفيديو التعليمية

، ميكن أن تسرتشد املعلم أو 50املنزل. وميكن أيضا أن تستخدم يف ترتيب الكالسيكية مع احلد األقصى لعدد الطالب من 

 34جمرد االستماع إىل الوصف السردي للراوي اليت كانت متاحة يف الربنامج.

 وسائط الفيديو ووظيفتهاالغرض من  .ج 

 يهدف تعليم وسائل اإلعالم بالفيديو كمادة تعليمية إىل:

 توضيح وتسهيل تسليم الرسالة حبيث ال تكون لفظية للغاية. (1

 التغلب على القيود املفروضة على الوقت واملكان والقوة احلسية للمتعلمني واملدربني. (1

 ميكن استخدامها بدقة وختتلف. (2

                                                             
32

 Anindita Agustania, “Pengembangan Video Pembelajaran Pada Mata pelajaran Promosi Dinamis di 

SMK Negeri 1 Pengasih” ( Skripsi Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 9012)hlm.12 
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 م الفيديو هي على النحو التايل:وظائف وسائل اإلعال

 ميكن جذب وتوجيه انتباه الطالب لرتكيز الطالب على حمتوى الدرس. (1

ميكن أن ينظر إليه من مستوى املشاركة العاطفية وموقف الطالب عند االستماع إىل انطباع املوضوع يرافقه  (2

 التصور.

 راءة.مساعدة فهم وذاكرة حمتوى املادة للطالب الذين هم ضعفاء يف الق (3

 35.معايري وسائل اإلعالم التعليمية (4

 معايير الفيديو  .د 

 معايري وسائل اإلعالم الفيديو وفقا لتطوير لشييب ريانا وخلق تعلم الفيديو ينبغي النظر يف املعايري التالية: 

 نوع من املواد  (1

م أو وصف شيء ما. وسائل اإلعالم الفيديو هو مناسبة للموضوع الذي يصف عملية معينة، مؤامرة مظاهرة، مفهو 

 على سبيل املثال كيفية جعل الكعكة احلق، وكيفية جعل أمناط املالبس، وعملية التمثيل الغذائي يف اجلسم، وغريها. 

 املدة الزمنية  (2

ساعة.  3.5-2دقيقة ، على عكس األفالم اليت ترتاوح عادة بني  40-20حيتوي الفديو على مدة أقصر من حوايل 

دقيقة ، فإن جعل وسائط الفيديو قادرة على  20-15نظًرا لقدرة االستدعاء والقدرة البشرية الثابتة جملموعة حمدودة من 

 توفري ميزة مقارنة باألفالم. 

 تنسيق خدمة الفيديو  (3

                                                             
35

Rasyid Hardi Wirasasmita, Yupi Kuspandi Putra, “Pengembangan Media Pembelajaran Video 

Tutorial Interaktif Menggunakan Aplikasi Camtasia Studio Dan Macromedia Flash”,( Jurnal 

Education Vol. 10 No. 9, Desember 9015) Hal. 929-972 
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يتم تقدمي األفالم بشكل عام يف شكل حوار مع عناصر أكثر دراماتيكية. األفالم الفضفاضة هي اخليال وأقل علمية. 

وهذا خيتلف عن احلاجة إىل فيديو تعليمي يعطي األولوية لوضوح وإتقان املواد. تشمل تنسيقات الفيديو املناسبة للتعلم: 

 ك.  السرد، املقابلة، مقدم العرض، الشكل املشرت 

 األحكام الفنية  (4

ال يتم فصل وسائط الفيديو عن اجلوانب التقنية للكامريا وتقنيات التصوير وتقنيات اإلضاءة وحرية الصوت. التعلم 

 يؤكد على وضوح الرسالة ، على هذا النحو ، واألطباق التواصلية حتتاج إىل الدعم الفين. مثل: 

 عن قرب إلظهار الكائن بالتفصيل.  املدقع  تقنية استخدام النار مع التكبري أو . أ

استخدام من الرتكيز أو يف تقنية الرتكيز مع ديف من إعداد امللف لتشكيل الرتكيز من صورة الفائدة أو لرتكيز الكائن  . ب

 املطلوب عن طريق جعل نفس )طمس( الكائن اآلخر.

لقضاء على الكائنات اليت ال تتعلق إعدادات اخلاصيه اليت تتوافق مع االحتياجات ، يف هذه احلالة من الضروري ا . ت

 بالرسالة اليت مت تسليمها. إذا كان العديد من الكائنات سوف يزعج وطمس الكائن.

يتم استخدام النص من احلجم النسيب. إذا كان ذلك ممكنا مصنوعة مع أحجام أكرب، أكرب سيكون أكثر وضوحا. إذا   . ث

 ة الصحيحة وال يتم تكرارها بشكل مفرط.كان النص متحركاً، قم بتعيني حركة النص إىل السرع

 استخدام املوسيقى واملؤثرات الصوتية  (5

 بعض املتطلبات على املوسيقى واملؤثرات الصوتية: 

 جيب أن تكون املوسيقى ملرافقة الصوت شدة الصوت ضعيفة )لينة( حبيث ال تتداخل مع العروض البصرية والراوي. . أ

 موسيقية. املوسيقى املستخدمة كخلفية ويفضل آلة  . ب

 جتنب املوسيقى مع األغاين اليت هي شعبية أو مألوفة بالفعل يف آذان الطالب.  . ت
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استخدام تأثري الصوت إلضافة أجواء وتكمل العرض املرئي وإضافة انطباع أفضل. وميكن أن يستنتج أنه مع إضافة  . ث

 36تلقي الدروس املعطاة.املوسيقى يف وسائل اإلعالم الفيديو سوف تكون قادرة على جذب انتباه الطالب ل

 تعلم إجراءات تطوير وسائط الفيديو .ه 

 37وفقا جلاكا وارسيهنا جلعل وسائل اإلعالم الفيديو التعلم بشكل عام هناك ثالث مراحل:

 ما قبل اإلنتاج  (1

مرحلة ما قبل اإلنتاج من خالل مرحلة طويلة وحتدد النجاح يف مرحلة الحقة. هذه املرحلة هي ختطيط النشاط التايل 

 وفكرة النتيجة اليت سيتم حتقيقها. وتشمل هذه املرحلة ما يلي:   

 حتديد الفكرة / االستكشاف •

 (GBIMVإعداد خمطط حمتوى وسائط الفيديو ) •

 ( JMVرئية )ترتيب املواد اإلعالمية امل •

 صياغة املخطوطات •

 تقييم املخطوطات •

والنتيجة النهائية ملرحلة ما قبل اإلنتاج هي كتابة فيديو تعليمية متت املوافقة عليها من قبل املراجع واملعلنة الصدق، 

 حبيث تكون املخطوطة قابلة للتطبيق.

 اإلنتاج  (2

واملخرج للمخطوطة. إلنتاج الصور واألصوات وفقا لرغبات  كان اإلنتاج مرحلة من املراحل التالية بعد استالم املنتج 

 كاتب السيناريو، مث يف هذه املرحلة جيب أن تنفذ أنشطة خمتلفة، مبا يف ذلك:   

 نص رميبوك •

                                                             
32

 Anindita Agustania, Op.Cit.hlm.99 
37

 Jaka Warsihna, “Pembuatan Media Video”, (Modul Pelatihan Pengembangan dan Pemanfaatan Konten 

Jardiknas 9010) hlm.2 
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 تصميم فريق اإلنتاج •

 الصب )العب البحث( •

 الصيد )اطالق النار موقع البحث( •

 كرو ميتينغ )اجتماع فريق اإلنتاج( •

 التقاط الصور •

يجة النهائية لنشاط اإلنتاج هي جمموعة من الصور واألصوات من احلقل تكون جاهزة لتسليمها إىل احملرر ليتم والنت

 اختيارها وفًقا للسيناريو.  

 ما بعد اإلنتاج  (3

بعد قبول جمموعة من الصور واألصوات من قبل احملرر ، فإن اخلطوة التالية هي أفضل مرحلة اختيار الصورة والصوت. 

 طلب الصورة والصوت. هذه املرحلة طويلة جدا، واليت تشمل:مث يتم 

 التحرير )دمج واختيار الصور(    •

 خلط )شحن املوسيقى( •

 معاينة •

 احملاكمة •

 املراجعة •

 التوزيع/ البث •

والنتيجة النهائية هلذا النشاط هي وسائل اإلعالم الفيديو التعلم اليت هي على استعداد الستخدامها من قبل الطالب 

 واملعلمني يف الفصول الدراسية التعلم.

 بينما يف هذا البحث استخدام إجراءات تطوير وسائل اإلعالم الفيديو التعلم وفقا لشييب ريانا، وهو على النحو التايل:

 اإلطار )خارج خط( وسائط الفيديو (1
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 مقدمة  •

 االنطباعات االفتتاحية  •

 مقدمة  •

 حمتوى الفيديو  •

 تغطية  •

يف األطباق األولية جيب أن تقدم مقدمة ملاذا املواد مهمة، وكيف ترتبط مبواد أخرى. الشيء املهم هو أيضا الغرض من 

جعل احلاجة إىل العمل على حتفيز الطالب ملعرفة املزيد عن املواد. ويستكمل النشاط األساسي مع وصف كامل للمواد من 

ة. يتم طول الوقت املتاح أثناء الفيديو يف هذا النشاط األساسي. ميتلئ خالل وصف عينة واحملاكاة والعروض اإليضاحي

 النشاط اخلتامي باالستنتاجات أو امللخصات باإلضافة إىل األنشطة األخرى لعرض الفيديو اليت جيب أن يقوم هبا الطالب. 

 مشاركة فريق تطوير (2

( اليت التآزر Aproachاملهارات )دورة فريق فيديو التعلم هو النشاط الذي ينطوي على العديد من املهارات /  

املنتجات وسائل اإلعالم الفيديو، وفقا الحتياجات التصميم. بشكل عام ، يتطلب إنشاء فيديو مهارات / مهارات يف 

 امليدان على النحو التايل: 

 Scriftلة خرباء يف اجلوهر )خبري يف املوضوع( أي الشخص الذي يتقن الكفاءة املادية والكتابة املسؤو  .أ 

 )خمطوطة( املواد. 

خرباء اإلعالم التعليمي )أخصائيو اإلعالم( هم أولئك الذين يصممون ويطورون مواصفات وسائل  .ب 

 اإلعالم )النص والرسومات والرسوم املتحركة والصوت( اليت تتوافق مع املواد اليت يتم تطويرها. 

األشخاص الذين لديهم القدرة على تصميم أساليب تعليمية خبرية )أخصائي األساليب التعليمية( وهي  .ج 

 ووضع الطريقة الصحيحة وفًقا للمواد التعليمية املطورة. 

املدير هو الشخص الذي هو يف املفهوم والتقنية املسؤولة عن مسار أنشطة اإلنتاج. نتائج الفيديو اجليدة  .د 

 تعتمد على دور املخرج. 
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الكمبيوتر اخلرباء حترير الفيديو وتصميم الرسوم البيانية )أخصائي رسومات الكمبيوتر( وهذا هو، والناس  .ه 

الذين لديهم القدرة على حترير أشرطة الفيديو اخلاصة هبم حبيث جيري طبق كامل هو أيضا مكلفة 

 بتصميم ووضع، وخلق الرسومات املناسبة للمواد التعلم املتقدم. 

و الشخص املسؤول عن إنتاج نوعية صوت جيدة، مبا يف ذلك اختيار املوسيقى. يف مدير الصوت ه .و 

الفيديو التعليمي ، يكون الصوت مفيًدا ألن رسالة التعلم هتيمن عليها املرئيات والصوت. الصوت له 

 31.تأثري كاف على جودة الفيديو

 اللغة العربية ونطاقها .5

 تعريف اللغة العربية .أ 

 39يت تعسفي، يستخدمه أفراد اجملتمع للتعاون والتفاعل وحتديد.اللغة هي نظام شعار صو 

اللغة قدر اإلنسان. فلغة اإلنسان هي عاله. لغة اإلنسان هي حدود عامله. فهي والء وانتماء. وثقافة وهوية. 

الناطقة  ووطن وشخصية. كما تسهم اللغة يف صياغة اجملتمع. فإن اجملتمع يسهم بدوره يف صياغتها وتطويرها. فاجلماعة

باللغة هي اليت هتب األلفاظ معانيعا. وتشتق من املفردات ما يعرب عن مستحدثاهتا ومراميها. وهي اللغة متميزة من 

الناحية الصةتية. فقد اشتملت على مجيع األصوات يف اللغات السامية. وأصواهتا تستغرق كل جهاز النطق عند 

 40كالياء و امليم و الفاء. وانتهاء جبوف الناطق يف احلروف خمارجها.اإلنسان. ابداء مبا بني الشفتني يف نطق حروف  

اللغة تعريفان كثرية. ال حمل ألسباب القول فيها. إال أن التعريف الذى نقبله اللغة هو : أن اللغة جمموعة من الرموز 

ا. من أجل حتقيق االتصال بني الصوتية اليت حيكمها نظام معني و الىت يتعارف أفراد جمتمع ذى ثقافة معينة على دالالهت

بعضهم و بعض. و يف ضوء هذا التفريف يتبني أن اللغة مقومات أساسية تفرض نفسها عند التفكري يف طريقة 

 41تعليمها. ولتناول أهم هذه املقومات با املناقشة.

                                                             
39

 Ibid., hlm 95 
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ب العمل كوسيلة واللغة عنصر ثقايف. لقد ولد من احلاجة األساسية للبشر يف حماولة لزيادة حضارته. وإىل جان

للتواصل بني البشر، فإن اللغة هي أيضا أداة للتفكري، معربا عن الشعور بالدعم املطلق للمعرفة اإلنسانية بأسرها، فضال 

 42عن رمز الدين ووحدة الشعب

 الشعور باللغة بشكل عام هو يف الواقع ، من املهم جدا يف حياة اإلنسان. ألنه هبذه اللغة، ميكن للناس التواصل

ونقل كل األفكار واحملتوى من عقله. خيتلف معىن اللغة، تبعًا للمنظور الذي مفاده أن عضو معىن اللغة ودافع الغرض 

" واإلجنليزية Languaeالذي يتعني حتقيقه. اللغة يف هباسا إندونيسيا، على غرار مصطلح "تال" باللغة اهلولندية "

"langue" ،باللغة الفرنسية "Sprachألملانية كاكوغو "باللغة اليابانية" هباسا "باللغة السنسكريتية " باللغة ا

و"الـ"بالفرنسية. وحيث أن كلمة "" يف اللغة العربية "هو يف األصل من شكل" التبغ "الذي يعين أن يتكلم. من املدعى 

خيرج من الفم يف  عليه "اللغة" على أساس خمتلف األمم ، ميكن سحبها أن طبيعة يف املقام األول هو شيء أن الصوت

 مثل هذه الطريقة اليت يدعو الصوت أو له معىن معني.

ستند تدريس مهارت اللغة العربية إىل جمموعة من اللراكائز الىت تشكل منطاقات أساسية لتدريسى فّعال لفنون 

ووظائفها، بداية من اللغة  اللغة العربية املختلفة، وهذه الركائز حمورحا الرئيسى تعرف طبيعة اللغة العربية وخصائصا اللغة

بصفة عامة، و اللغة العربية بصفة خاصة. كما يتم تناول القواعد واالجتاهات الىت ينبغى أن تراعى عند تدريس اللغة 

العربية، وأهداف تعليمها، واملستويات املعيارية لتعليمها، وأخريأ عرض االجتاهات العاملية املعاصرة ىف تعليم اللغة . وفيما 

 43سبق.  فصيل ملايلى ت

اللغة يف هذه احلالة هي اللغة العربية، وهي لغة عاملية واحدة. وقد شهد ذلك تطورا يتماشى مع التنمية االجتماعية 

للمجتمع والعلوم. يف هذه احلالة اللغوية العربية هلا وجهة نظر خمتلفة. ويرى البعض أن اللغة العربية موجودة وتتطور  

روف أن اللغة موجودة وتتطور من خالل اإلشارات وانتحال أصوات الطبيعة احمليطة هبا، كلغات أخرى، حيث من املع

مثل؛ الرياح، صوت الربق، مياه جيمرييك وغريها. أعرب اخلرباء اللغويون عن أصل اللغة يف القرآن يف سورة البقرة اآلية 

 أعطى اهلل لفتة بكلمته: 31
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 Sakholid Nasution, (9010 ), Pengantar Linguistic, Medan: IAIN PRESS,hlm. 30 
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 7الثقافة للنشر و التوزيع(, ,ص. , )دار , تعليم اللغة العربية(9005مصطفى رسالن ,)   
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 44َرَضُهْم َعلَى اْلَمالَِئَكِة َفقأَل أنِْبُؤين بأمساِء هؤاَلء ِإْن ُكنُتْم صدقنيوعّلَم َءاَدَم األمساََء ُكّلماَ مُثّ عَ 

اللغة لديها حالة ديناميكية وهلا خصائص تكافلية ، واملتبادلة أو احلاجة املتبادلة ، وبعبارة أخرى من دون لغة غري 

عدة أسباب والعامل الذي له صلة وثيقة منطوقة غري مفهومة ، وشخص ما لنقل القصد والغرض جيب أن يتكلم هناك 

 جدا ومباشرة مع اللغة، من بني أمور أخرى:

 عامل سوسايا . أ

ووفقاً لرأي عامل االجتماع، يعترب هذا العامل احلياة اللغوية األكثر أمهية واألكثر تأثرياً. نقل جمموعة من الناس من مكان 

 إىل آخر، وخلق شكل جديد من التفاعل اللغوي.

 الثقافيةالعوامل  . ب

بالنسبة لعامل األنثروبولوجيا، هذا العامل الثقايف فعال جدًا يف تطوير لغة. تطوير التكنولوجيا والثقافة مث نقطة انطالق 

 45للغة الروسية.

 خصائص اللغة العربية .ب 

 خصائص اللغة العربية هي:

. يف حني 12،302.912العربية حوايل مناقشة اللغة العربية غنية جداً باملوفقات، ويصل عدد املوفقات إىل اللغة  . أ

 130ألف، واملفردات الروسية هي  150ألف فقط، واملفردات الفرنسية هي  600أن املفردات اإلجنليزية هي 

 ألف فقط

 .3190، حىت أن أحدها من خالل فئتها رقم 1973أصبحت اللغة لغة دولية منذ عام  . ب

يها كلغة القورة ألهنا مشتقة من اللغة العربية. يف حني أن اللغة تسمى اللغة العربية القرآن ولغة الداله. ويشار إل . ت

 تسمى الداله، ألن النيب حممد رأى أن أطروحة القرآن هو الرجل الذي معظم الفجة ذكر حرف"ض".
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 Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, (9011 ), Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab,( 

Malang: Uin- Maliki Press Anggota IKAPI, hlm. 1-9 
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 Rahmaini, Strategi pemelajaran bahasa arab, (Medan : Perdana Publishing, 9015) hal 91-99 
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باللغة العربية هناك طريقة لتطوير كلمة تسمى "تشرين" و"استقاق". من خالل عملية التصريف ميكن تشكيل   . ث

كلمات أخرى مماثلة للكلمة األساسية، يف حني أن عملية اإلعالن سوف تلد عددا من أشكال   كلمة واحدة يف

 خمتلفة من الكلمات من نوعها.

يف اللغة العربية توجد أمناط معينة للفعل و االسم  واستخدام حروف اجلر اليت جتعل العبارات العربية واضحة  . ج

 وموجزة وصلبة.

 اللغة العربية غنية بالتعبريات. . ح

 اللغة العربية يستخدمها ما يقرب من نصف مليار شخص يف العامل. . خ

 على عكس معظم اللغات يف العامل، اللغة العربية لديها قوع منتظم ودون استثناءات كثرية. . د

 46وجود نظام اإلعراب ، أي تغيري الصوت أو الشكل النهائي للكلمة يعتمد على وظيفتها يف اجلملة.  . ذ

 وظائف اللغة .ج 

 ائف اللغة من حيث:ميكن رؤية وظ

 اللغة اليت ينظر إليها من زاوية املتكلم .1

إذا نظر إىل من زاوية املتكلم ، واللغة مبثابة الشخصية. مبعىن من املعاين، عندما يتحدث املتحدث مع اآلخرين، فإنه 

يف وضع يعرب يف وقت واحد عن موقفه جتاه اآلخرين، حىت يتمكن خصومه من احلكم على ما إذا كان املتحدثون 

 سعيد أو حزين.

 وجهات النظر اللغوية من زوايا املستمع .2

 من وجهة النظر هذه، اللغة مبثابة التوجيه )تشكيل( من سلوك املستمع.

 لغة الرؤية من زاوية املوضوع / الكالم .3
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ملناقشة الكائنات أو إذا مت النظر إىل اللغة من هذا اجلانب، فإن اللغة هي مبثابة مرجعية. مبعىن يتم استخدام اللغة 

 األحداث املوجودة حول املتكلمني إىل أطراف أخرى.

 طرق عرض اللغة من زاوية التعليمات الربجمية .4

 من هذه الزاوية اللغة مبثابة معىن معدين هو اللغة اليت تصف لغتها اخلاصة.

 من وجهات النظر من زاوية الرسالة .5

االستعراضات االجتماعية اللغوية ، واللغة مبثابة اخليال. معىن اللغة تستخدم ينظر إليها من جانب الرسالة املنقولة ، يف 

 47لنقل األفكار أو األفكار.

 تحفيز التعلم .6

 تعريف تحفيز التعلم  الطالب .أ 

وماركيز عزر هو هدف الروح اليت تشجع  ودوورطقبل أن نستعرض الدافع يف تعّلمنا تيناجاو أواًل ما هو الدافع. وفقا ل

نشطة معينة وألغراض حمددة للحالة من حوله. التغيريات اليت أجراها الرجل لتكون قادرة على التكيف وأخريا األفراد أل

للحصول على هذا االرتياح يسمى ديناميات اإلنسان. وتتمثل وظيفة املعلم يف توفري حافز الطفل يف تذكر ديناميات 

األطفال الذين يتعلمون يف شكل ديناميات بشرية ال ميرون  األطفال وتوجيه ديناميات األطفال. والقصد من ذلك هو أن

 41بتجارب رديئة.

، وهو معىن "احلركة" أو "شيء يتحرك". لذا،  motinاشتقاق من الناحية اللغوية، أو الدافع أو يف لغة الدافع، كلمة 

بشر، أو اليت تسمى بفعل أو سلوك. الدافع فإن مصطلح "الدافع" يرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ "احلركة"، أي احلركة اليت يقوم هبا ال

 يف علم النفس يعين التحفيز أو التشجيع أو توليد الطاقة للسلوك.
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باإلضافة إىل الدوافع ، يف علم النفس املعروف ة الدافع املصطلح. يف الواقع ، الدافع هو مصطلح أكثر شيوعا يشري 

املشجعة ، والتشجيع الناشئ من داخل الفرد ، والسلوك الذي يسببه ، إىل عملية احلركة برمتها ، مبا يف ذلك احلاالت 

والغرض أو هناية احلركة أو االفعال. لذلك ، ميكن القول أن الدافع يعين توليد الدوافع ، وتوليد الدوافع ، أو حتريك شخص 

 49أو نفسك للقيام بشيء من أجل حتقيق الرضا أو الغرض.

شعور بالدافع والدافع. يف سياق التفسري أواًل ، ميكن توضيح أن الدافع يظهر الدافع ومن الصعب التمييز حبزم بني ال

الذي ينشأ من داخل الشخص الذي جيعل الشخص يتصرف يف فعل شيء ما. يف حني أن الدافع هو الدافع للجهد الواعي 

 .50يق نتيجة أو هدف معنيللتأثري على سلوك الشخص من أجل حتريك قلبه للعمل على القيام بشيء ما من أجل حتق

( الدافع هو الطاقة يف البشر اليت تشجع على القيام بأنشطة معينة لغرض معني. 2013.49يف )رضوة عبد اهلل ساين، 

حتفيز التعلم هو أي شيء ميكن أن حيفز املتعلمني أو األفراد على التعلم. بدون دافع التعلم، لن يتعلم الطالب ولن حيقق 

 51يف هناية املطاف.النجاح يف التعلم 

 52هناك أربعة مصادر للتحفيز:  Waisingerوفقا ل

 النفس )الفكر ، والتحفيز ، والسلوك الذايت ، كل هذه األشياء هي بالفعل مفهوم معروف( .1

 األصدقاء والعائلة وزمالء العمل ، الذين يدعمون. .2

 العواطف معلمه )حقيقية أو خيالية( .3

 والرسائل يف مكتبك(.بيئة العمل )اهلواء والضوء والصوت  .4

هذه املصادر األربعة للتحفيز مهمة جدا للناس يف سلوكهم. هذا الدافع الذي يشجع الشخص على القيام بالعمل وحل 

 53واجباته ومسؤولياته. يف هذا الصدد الدافع هو الرغبة أو التحفيز تعطى لشخص من أجل احلصول على اإلرادة للعمل.
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أن نشاط التعلم هو قريب جدا من الدافع. تغيري الدافع سوف يتغري، الشكل ونتائج وفقا لووكر قد يكون مفهوما، 

التعلم. ال يوجد دافع للفرد لتعلم مؤثرة جدا يف عملية التعلم األنشطة نفسها. واحدة من املشاكل اليت يواجهها املعلمون 

. يتأثر جناح التدريس بشدة بتوفري التحفيز / لتنظيم التدريس هي كيفية حتفيز أو تعزيز الدافع بشكل فعال لدى املتعلمني

 54التشجيع.

للغاية لدفع وتوجيه واحلفاظ على سلوك   لذلك من التفسريات املذكورة أعاله ميكن استنتاج أن الدافع هو جهد واع

م تتأثر الشخص من أجل تشجيعه على أن يكون أفضل ومواكبة عملية التعلم التعليم حىت جناح التعلم. بسبب جناح التعل

بقوة من قبل الدافع والتشجيع. حىت هنا جيب أن يكون املعلم أكثر حكمة كيفية أن تكون قادرة على إعطاء دافع دائم 

 للمشاركني.

 تحفيز التعلم للطالب .ب 

تقدمي  Mudjiyonoحتفيز التعلم هو شعور عقلي بالتطور ، مما يعين أنه يتأثر بالنضج النفسي للطالب. دمييانيت و

 55العديد من العناصر اليت تؤثر على الدافع لتعلم أن:

 Instrinsikاملثل العليا للطالب وتطلعاهتم. وستعزز األهداف دافع الطالب للتعلم على حد سواء  .أ 

 . لتحقيق املثل العليا سوف تظهر حتقيق الذات.extrinsicو

ة يف حتقيقه. وستؤدي القدرة إىل تعزيز حافز قدرة الطالب. جيب أن تقرتن رغبة الطفل بالقدرة أو الكفاء -ب .ب 

 الطفل على أداء مهام التنمية.

شروط الطالب. تؤثر ظروف الطالب اليت تشمل الظروف اجلسدية والروحية على حتفيز التعلم. طالب  -ج .ج 

 مريض، وسوف تويل اهتماما للتعلم. وإال فإن الطالب السليم، سيكون من السهل الرتكيز على التعلم.

حلالة البيئية للطالب. ميكن أن تكون البيئة الطالبية حالة من الطبيعة، وبيئة معيشية، ومجعية الند للند، وحياة ا -د .د 

 اجملتمع. الظروف البيئية الصحية ملدرسة بيئية آمنة وهادئة ومنظمة ومجيلة ستزيد من الدافع القوي للتعلم للطالب
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 وظيفة ودور التحفيز في التعلم .ج 

التحفيز هو مطلب أساسي للتعلم". نتائج التعلم سوف حتدث على النحو األمثل،  ضروري الدافع. "يف التعلم من ال

إذا كان هناك دافع. كلما كان الدافع املعطى أكثر دقة، كلما كان الدرس أكثر جناًحا. لذا فإن الدافع سيحدد دائًما كثافة 

 أعمال التعلم للطالب.

 حتفيزية:ويف هذا الصدد، هناك ثالث وظائف 

تشجيع الناس على القيام به، وذلك كمعبئ أو دراجة نارية تطلق الطاقة. الدافع يف هذه احلالة هو احملرك الدافع  .أ 

 لكل نشاط يتم االضطالع به.

حتديد اجتاه العمل، أي حنو اهلدف الذي يتعني حتقيقه. وبالتايل ميكن أن يعطي الدافع التوجيه واألنشطة اليت  .ب 

 ا وفقا للغرض من الصيغة.يتعني القيام هب

استكمال الفعل، وهو حتديد األفعال اليت جيب القيام هبا واليت تتوافق من أجل حتقيق األهداف، عن طريق تنحية  .ج 

األفعال اليت ال تفيد الغرض جانباً. الطالب الذي سيواجه االمتحان على أمل التخرج ، وبالتأكيد القيام بنشاط 

 اللعب.التعلم ، وسوف ال تنفق وقته 

وباإلضافة إىل ذلك، هناك أيضا وظائف أخرى. ميكن إزاحة الدافع كمحرك لألعمال التجارية وإجناز. واحد ال 

األعمال التجارية بسبب الدافع. الدافع اجليد يف التعلم سوف تظهر نتائج جيدة.  وبعبارة أخرى أنه مع جهد دؤوب 

ون قادرة على حتقيق إجنازات جيدة. حتدد كثافة الدافع وخاصة على أساس الدافع ، مث شخص يتعلم ذلك سوف تك

 56للطالب مستوى إجناز التحصيل التعليمي.

 هناك دافعان يف استخدامها كدور يف التعلم:

التمهيدي عزر. أو الدافع األساسي الذي يظهر الدافع غري املستفادة اليت غالبا ما تستخدم أيضا هلذا لتعزيز  .1

 مصطلح كل من التشجيع النفسي والتشجيع العام. 
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 يظهر عزر الثانوية الدافع الذي يتطور يف الفرد بسبب اخلربة واملستفادة. .2

ز. سيكون الدافع دائًما هو كثافة األعمال للتعلم للطالب. يرتبط الدافع نتائج التعلم ستكون مثالية إذا كان هناك حاف

 هبدف ما. 

مبثابة األعمال واإلجنازات. الدافع اجليد يف التعلم سوف تظهر نتائج جيدة. وباملثل، إذا كان  مرديانتووفقا لدوافع 

ازا مدويا. وجتدر اإلشارة إىل أنه لن يكون هناك الطفل يف الطريقة اليت يتم هبا سلسلة من النوايا احلسنة، فإنه سيحقق إجن

دافع إلعطاء البديل الصحيح عند عكسه، وهذا اإلجناز هو أن يكون دافعا للتعلم للطفل. إذا حدث هذا فإن الدافع 

 57سيعطي الرضا الفوري غري الدائم على النحو املطلوب يف قانون الدراسة. 

مل يكن هناك أي إجناز يعطي الدافع ولكن الدافع الذي سيظهر أو احلصول أنه إذا  مرديانتومن التعرض أعاله وأوضح 

 51على إجناز جيد. إجناز جيد بسبب الدافع اجليد الذي حيصل عليه.

 عالقة التحفيز مع التعلم .د 

تم واحدة من واجبات املعلمني يف عملية التدريس والتعلم هو خلق بيئة تعليمية ميكن أن حتسن الطالب 'حتفيز التعلم. ي

   59بناء الدافع الطاليب من خصائص الطالب وبعض املواقف والظروف. العديد من العناصر تؤثر على الدافع للتعلم.

 60وميكن توضيح املؤشرات التحفيزية للتعلم وفقا حلمزة ب. أونو على النحو التايل: 

 رغبة ناجحة والرغبة  .1

 تشجيع واحتياجات فنون الدفاع عن النفس  .2

 التوقعات واملثل العليا يف املستقبل  .3

 وجود جوائز يف التعلم  .4
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 Mardianto dalam Kompri, Motivasi Pembelajaran Persfektif Guru dan Siswa, ( Bandung; PT Remaja 

Rosdakarya, 9019), h. 992, h. 937 
59

 Ibid., 
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 Skripsi oleh Rahmah Tri Handayani,Peningkatan motivasi belajar PKN melalui strategi Pembelajaran 

Indekc Card Match, h. 99 
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 أنشطة مثرية لالهتمام يف التعلم  .5

 هتيئة بيئة مواتية.  .6

ميكن أن يؤثر التحفيز على الطالب عندما يتعلمون مواد جديدة. الطالب الذين لديهم دوافع للتعلم ، وقال انه سوف 

اهتماما كامال ملا املعلمني تعليمات وإجراء دائما التقييم الذايت لفهم املواد  تظهر متحمسة لألنشطة التعليمية ، وسوف تويل

 وملتزمون بتحقيق أهداف التعلم.

 وظيفة التحفيز يف التعلم:

 إعطاء القوة لقوة التعلم .1

 اجتاه التعلم واضحة  .2

 قادرة على التغلب على العقبات  .3

 خلق التعلم املستقل.  .4

 معززات التعلم املستمر .5

 الرغبة يف التفوقتعزيز  .6

 61حتسني نوعية التعلم. .7

 دور المعلم في تحفيز التعلم .ه 

ريفاي وسيلفيانا مورين يقول ان هناك عدد قليل من اخلاص بك اليت ميكن استخدامها من قبل  Veithzalوفقا ل

 املعلمني لتعزيز الدافع لتعلم الطالب على النحو التايل:

 شرح أهداف التعلم على الطالب. .1
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علم التدريس جيب أن يشرح املعلمون غرض التعلم الذي سيتم حتقيقه للطالب ، كلما كان اهلدف أكثر يف بداية ت

وضوًحا هو زيادة الدافع يف التعلم. ولذلك جيب أن يبدأ التعلم من شرح املعلم للغرض الذي سيتم حتقيقه يف عملية التعلم. 

 د على ظهور احلافز على التعلم. وكلما كان من األوضح حتقيق األهداف، ميكن أن يشجع املزي

 إعطاء جائزة للطالب البارع. .2

هبم تكون قادرة على معرفة املزيد من املغامرين مرة أخرى. وباإلضافة إىل ذلك، فإن  rwstoهذه ستكون روح  

ة يف شكل شكر التالميذ الذين مل حيققوا إجنازات سوف حُيّفزون على متابعة طالب بارع. وتقول مولياسا إن اجلائزة هي هدي

يُنظر إليه على أنه جماملة من قبل من حصل عليها، يف حني أن اجلائزة هي تقدير مقارنة بقيمة الشخص الذي حصل عليها.  

كل طفل يريد أن يكون موضع تقدير حىت تعطي اهلدايا للطالب الذين يتفوقون، سواء اإلجنازات الكبرية واإلجنازات 

سؤال املعلم هذا سوف حيفز روحهم لتكون قادرة على تعلم املزيد من املغامرين مرة أخرى. الصغرية، مثل ميكن اإلجابة على 

باإلضافة إىل ذلك، سيكون لدى الطالب الذين مل حيققوا أي إجنازات الدافع لتعلم متابعة الطالب الذين يتفوقون يف التعلم. 

 .اجلائزة ليست دائما يف شكل الثناء املادي للطالب الذين يتفوقون

 املنافسني / املسابقات .3

يسعى املعلمون جاهدين إلجراء املنافسة بني الطالب لتحسني إجنازاهتم التعليمية، يف حماولة لتحسني نتائج اإلجنازات 

اليت حتققت من قبل. لذا، يسعى جورو جاهدًا جلعل املنافسة الصحية بني طالبه. واهلدف من ذلك هو حتسني حتقيق 

 ئج اليت حتققت من قبل. تعلمها أو حتسني النتا

 الثناء. .4

من املناسب للطالب الذين يتفوقون أن يقدموا التقدير أو الثناء. بطبيعة احلال ، فإن الثناء هو جدا ، عقالنية ، وليس 

 مفرطا.

 العقاب  .5
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أن يتم فرض العقوبة على الطالب الذين يرتكبون أخطاء أثناء عملية تعلم التدريس. وقد صدر هذا احلكم على أمل 

 الطالب سوف يغري نفسه وحماولة حتفيز الدافع للتعلم.

 زيادة تشجيع الطالب على التعلم  .6

وتتمثل اسرتاتيجيته يف إيالء أقصى قدر من االهتمام للمتعلمني. كمحفز ، املعلم هو املناسب إلعطاء التشجيع لطالبه 

لتعلم الدراسة بشكل مستمر. اسرتاتيجيته من خالل إيالء أقصى قدر من االهتمام للطالب الذين حياولون حتقيق روح 

 التعلم. 

 تشكيل عادات تعليمية جيدة. .7

لم اجليدة للطالب هي فقط إذا كان املعلم سيكون مثاال لطالبه. ويكون املعلمون أول مثال على مدى حسن عادة التع

التعلم، وميكن للمعلمني تشجيع املزيد من الطالب على استخدام وقت فراغهم يف أنشطة التعلم، مثل القراءة والكتابة يف 

 جماالت معينة من الدراسة. )سويانتو واسيب دجيل

 عوبات التعلم للطالب بشكل فردي واجملموعات بناء ص .1

يف عملية التعلم، يف بعض األحيان الطالب جيدون صعوبة يف التعلم، سواء بشكل فردي أو يف جمموعات. موقف 

املعلم يف سياق اينيس ليكون "خادمة" الطالب الذين جيدون صعوبة يف التعلم. يف الوقت احلاضر ، فإن طبيعة انفتاح 

 مة جدا وضرورية للطالب.املعلمني مه

 يستخدم أساليب متنوعة .9

استخدام جمموعة متنوعة من أساليب التعلم مهم جدا جلعل عملية التعلم ليست مملة، لذلك دوافع للتعلم مع الطالب 

 جيدة يتم تدريسها مع أساليب خمتلفة وأكد أكثر لتلقي الدروس.

 استخدام وسائل اإلعالم اجليدة ووفقا ألهداف التعلم  .10
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وجيب تكييف استخدام وسائط اإلعالم يف عملية التعلم مع أهداف التعلم. إذا مل يكن األمر كذلك ، فإن الغرض من 

 62التعلم من الصعب حىت ال يتحقق.

من بعض أدوار املعلم اليت مت حتديدها مث ميكن أن ينظر إىل اختاذ واحد منهم هو استخدام وسائل اإلعالم جيدة. 

لم أن نبحث دائًما عن وسائل اإلعالم اليت ميكن أن حتفز املتعلمني ، واليت يستخدم أحدها مقاطع لذلك جيب علينا املع

 فيديو تعليمية مثرية لالهتمام حبيث يهتم املتعلمون دائًما بالتعلم.

 البحوث ذات الصلة .ب 

 بعض نتائج البحوث اليت تدعم جناح التعلم باستخدام الفيديو هي:

(، إجراء البحوث حتت عنوان "تطوير وسائل اإلعالم الفيديو التعلم 2012) Ayuningrumفيخا  .1

غوديان". الغرض من هذا  SMK N 2لطالب الصف العاشر يف اختصاص جتهيز احلساء القاري يف 

( تطوير وسائل اإلعالم التعليمية بالفيديو الختصاص معاجلة احلساء القاري باستخدام 1البحث هو: )

 SMK N 2التعلم، واليت تستحق أن تطبق كوسيلة تعليمية يف الصف العاشر يف وسائل اإلعالم الفيديو 

Godean. (2 معرفة جدوى تعلم وسائل اإلعالم الفيديو الختصاص جتهيز احلساء القاري يف )SMK 

N 2 Godean  لذلك يستحق أن يطبق كوسيلة تعليمية. تصميم هذا البحث هو البحث والتطوير

( وسائل اإلعالم املرئية لتعلم زراعة احلساء القاري مع 1رت النتائج ما يلي: ))البحث والتطوير(. وأظه

%، ومت منح تقييم 100األهلية على أساس املواد اليت حصل عليها األعضاء نتائج صحيحة والئقة بنسبة 

. % حىت ميكن استخدامها واختبارها للمتعلمني100خرباء اإلعالم التعليمي نتيجة صحيحة والئقة بنسبة 

غوديان اليت تغطي اجلوانب املادية يف الفئة  SMK N 2( نتائج اختبار اجلدوى لطالب الصف العاشر 2)

اجلانب اإلعالمي للتعلم يف هذه الفئة  44٪. 31.9٪ وفئة الئقة من 61.1الئقة جدا مع تردد نسيب قدره 

لناتج من الفئة الئق جدا مع ٪. اجلانب اخلارجي / ا50٪ وفئة بقيمة 50ممكن جدًا مع تردد نسيب بنسبة 

٪. ويف الوقت نفسه، فإن التقييم العام للجدوى اإلعالمية للفئة 36.2٪ وفئة يستحق 63.1تردد نسيب من 

                                                             
29

 Opcit, Instarani dan Intan Pulungan , h. 25-72 
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يف املائة. وهذا يدل على أن وسائل  41.7يف املائة وفئة الئقة تبلغ  51.3الئق جدًا مع تردد نسيب يبلغ 

هو عن جدارة ومناسبة الستخدامها كمورد التعلم للمعلمني اإلعالم التعلم من عملية احلساء القاري 

 .SMK Negeri 2 Godeanوالطالب يف 

( بعنوان "تطوير الفيديو لتجهيز الكعك مع استبدال اليقطني األصفر على 2009حبث ريا أوغستينا ) .2

". وأظهرت النتائج أن SMK N 2 Godean Yogyakartaمواضيع جتهيز الكعكة واخلبز يف 

التحقق من صحة الفيديو تعلم معاجلة كعكة مع استبدال اليقطني على أساس خرباء وسائل اإلعالم مستوى 

٪ وفئة يستحق 16.67واملواد واملعلمني هو صاحل والئق، والتجارب الفيديو على هذه الفئة هو الئق جدا يف 

 ٪.13.33يف 

لياف امللونة من ورقة سوجي مع بعنوان "تعلم تطوير الفيديو من األ Septi Widiastuti (2011حبوث) .3

% من املتعلمني قد 10". وأظهرت النتائج أن SMK N 5 Yogyakartaمادة طبيعية للطالب 

٪ من الطالب يصلون إىل 96. وهذا يعين أن 70وصلوا إىل قيمة دنيا )حد احلد األدىن ملعايري التقدمي( وهي 

. تظهر 70٪ ال يزالون حيصلون على قيمة أقل من 4ا واليت مت حتديدها ومت إكماهل 45الكفاءات القياسية الـ 

نتائج الدراسات املذكورة أعاله أن وسائل اإلعالم املتقدمة ميكن أن جتذب اهتمام الطالب وتساعد يف فهم 

( ألنه يستخدم طريقة 2012الدروس. وبناًء على ذلك، فإن الدراسة ذات صلة ببحث فيسخا أيونينروم )

ل مخس مراحل، يف مراجعة مواد الدروس من الدرجة السابعة. الفرق يف البحث البحث والتطوير من خال

 يكمن يف املنتجات اإلعالمية التعليمية مع مواد خمتلفة واستخدام تطبيقات خمتلفة.

 أطر التفكير .ج 

اميس، تعلم اللغة العربية يتضمن واحدة من العديد من التعلم الذي يستخدم اسرتاتيجية التعلم رتيبة للكتب والقو 

التعلم يتم فقط عن طريق وسائل اإلعالم وغريها من وسائل  معهد فجر اإلميان باتومباكمن وكذلك يف الصف السابع 

اإلعالم الداعمة. أقل إثارة لالهتمام يف عملية تعلم اللغة العربية مقارنة باملواد األخرى جيعل الطالب أقل حرصا على تعلم 

 اللغة العربية
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لقيام به لتعلم اللغة العربية هو أكثر اهتماما يف تعلم الطالب هو تطوير وسائل اإلعالم التعليمية اليت اجلهد الذي ميكن ا

سيتم تصميمها مثرية لالهتمام قدر اإلمكان واحد منهم هو مع استخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية القائمة على 

 ن وسائل الرتفيه اليت ميكن أن تبين الطالب 'اهتمامات التعلم.الفيديو الدروس اليت حتتوي على مواد تعليمية وغريها م

سيكون هذا الفيديو التعليمي يف التصميم مثريًا لالهتمام قدر اإلمكان حبيث ميكن أن يزداد الدافع لتعلم الطالب يف 

والقواميس فحسب ، بل ميكن  تعلم اللغة العربية وتستمر معرفة الطالب يف التطور. لذا فإن التعلم ال يركز دائًما على الكتب

 للطالب العثور على املواد واملفردات اجلديدة وتذكرها من خالل مقاطع الفيديو التعليمية.

 

 التفكيرهيكل عظمي التخطيط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 تعريف املشكلة:

 عملية تعلم اللغة العربية ألاقل جاذبية .1

 انخفاض الدافع لتعلم الطالب .2

 عدم الاستخدام ألامثل لتعلم اللغة العربية .3

الحاجة إلى تعلم وسائل إلاعالم التي يمكن أن تدعم 

 التعليم والتعلم

 إجراء التحقق من الصحة

الباحثون التحقق من صحة العديد من املصادقة للحصول على 

 املشورة وردود الفعل على أشرطة الفيديو التعلم

 الاستخدام املوص ى به التنقيحات املوص ى بها
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 الباب الثالث

 مىهجية البحث 

 نوع البحث .أ 

يف  (Reseacrh and Development)األساليب املستخدمة يف هذا البحث هي أساليب البحث والتطوير

التعليم ألن يف هذا البحث سوف تنتج منتجات يف شكل دروس تعلم اللغة العربية. وقد أجري هذا البحث يف بوندوك 

 بيسانرتين احلديثة الفجر إميان باتومباك. 

هي أساليب البحث املستخدمة إلنتاج  (Reseacrh and Development)أساليب البحث والتطوير

لذلك ، لتكون قادرة على إنتاج منتج معني ، وتستخدم البحوث اليت هي  63تلك املنتجات. منتجات معينة واختبار فعالية 

 حتليل االحتياجات واختبار فعالية املنتج حبيث ميكن أن تعمل يف اجملتمع األوسع ، مث فمن الضروري البحث. 

د وانتظام ويستهدفها ويوجهها، وإعادة كما يُعرَّف املركز اإلقليمي للتنمية والتنمية بأنه حبث يُقصد به الدراسة عن قص

 64منو املنتجات والنماذج واألساليب/االسرتاتيجيات/الطرق واألساليب واإلنتاجية واهلادفة واختبارها. 

مع املنتجات املنتجة يف هذا البحث والتطوير ومن املتوقع أن يكون حال يف دراسة اللغة العربية يف الصف السابع 

ع لتعلم الطالب أقل. املنتج الناتج هو دروس تعليمية من فئة اللغة العربية السابعة مصممة خصيصا السابق مما يثري الداف

 الحتياجات الطالب حبيث ميكن تنفيذ التعلم تعمل بشكل جيد والطالب 'نتائج التعلم ميكن أن تزيد.

 مجموع وعيىة .ب 

الذين أصبحوا السكان يف هذه الدراسة جلميع مدرسي اللغة    65وفقا لسكان أريكونتو هو املوضوع العام للبحث.

العربية الذين يدرسون بنشاط يف بوندوك بيسانرتين إميان باتومباك ومجيع طالب الصف السابع بوندوك بيسانرتين إميان 

 باتومباك.
                                                             
23
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22
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يف حتديد عدد العينات املوجهة   66ووفقاً لعينات أريكونتو، فإن العينات هي جزئياً أو ممثلو السكان الذين جيري حبثهم.

، فمن األفضل أن يؤخذ كل  100التنبؤات ، عندما يكون املوضوع أقل من  إىل رأي  أريكونتو الذي يشري إىل أنه "جملرد

٪ 15-10ذلك حىت يكون حبثه هو حبث سكاين. وعالوة على ذلك، إذا كان مقدار هذا املوضوع هو كبري ميكن أن تؤخذ 

 67. ٪ أو أكثر25-20أو 

بناء على الرأي أعاله، يأخذ الباحثون مجيع السكان إىل عينات ألن عدد الطالب يف الصف السابع بوندوك بيسانرتين 

 طالبا. 22فجر إميان باتومباك هناك 

 إحراء البحث .ج 

ر النظريات منوذج التطوير هو األساس لتطوير املنتج الذي سيتم إنتاجه. مع النموذج املعتمد سيوفر بالتأكيد إطارا لتطوي

والبحوث حبيث يتم احلصول على مدخالت لتحسني املنتجات املنتجة. وميكن أن يكون منوذج التنمية منوذجا إجرائيا، 

 ومنوذجا مفاهيميا، ومنوذجا نظريا. 

يف هذا البحث والتطوير ، والنموذج املستخدم هو منوذج اإلجرائية. النموذج اإلجرائي هو منوذج وصفي ، يشري إىل 

 طوات اليت جيب اتباعها إلنتاج املنتج. اخل

( 3( مجع املعلومات، )2( اإلمكانات واملشاكل، )1هي على النحو التايل: ) سوغيونوتدابري البحث والتطوير وفقا ل

( مراجعات املنتجات، 7( جتارب املنتج، )6( حتسينات التصميم، )5( التحقق من صحة التصميم، )4تصميم املنتج، )

 61( تصنيع اإلنتاج الضخم. 10( مراجعة منتجات املرحلة النهائية، )9( استخدام جترييب ، )1)

 ميكن وصفها على النحو التايل:سوغيونو استنادا إىل خطوات التنمية 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 9017)hlm. 202 

 اإلمكانات

 والمشاكل

المعلومات جمع المنتج تصميم   صحة من التحقق 

 التصميم



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

( البحث ومجع 1، فإن خطوات البحث والتطوير هي: ) بورغ و غالليف حني أن دورة البحث والتطوير اليت طورهتا 

( جتارب 6( مراجعات املنتج ؛ )5( جتارب املنتج ؛ )4( تطوير شكل املنتج األويل ؛ )3( التخطيط ؛ )2املعلومات ؛ )

 69( النشر والتنفيذ.10( مراجعة املنتج النهائي ؛ )9( جتارب ميدانية. )1( مراجعات املنتج ؛ )7ميدانية. )

 على النحو التايل: بورغ و غاللبناًء على خطوات التطوير ، ميكن وصف 
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 االستخدام

 التجريبي

المنتج مراجعة  

المنتج مراجعة السائبة المنتجات   

التصميم تجربة التصميم مراجعة   
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مراحل  70حتديد البحث على نطاق صغري ، مبا يف ذلك إمكانية احلد من خطوات البحث.إزمري يقرتح بورج وجال يف 

تتضمن مخس  Puslitjaknovالبحث التنموي وفًقا لربج آند غال ، املبسطة بنموذج البحث التنموي من قبل فريق 

 71خطوات رئيسية.

 حتليل املنتج املراد تطويره .1

 تطوير املنتج األول .2

 تقومي اخلرباء و تصحيح .3

 التجارب امليدانية .4

 ومراجعات املنتج .5

 على النحو التايل: Puslitjaknovميكن وصف إجراءات البحث لتطوير فريق   

 

 

 

 

، Puslitjaknovمن إجراءات عدة إجراءات التنمية أعاله الباحثني استخدام إجراءات التطوير اليت وضعتها فريق 

 أي مع مخس مراحل من التطوير.

 خطوات تطوير المنتج .د 
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 Emzir, Metodelogi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 

9017), hlm, 971 
71

 Tim Puslitjaknov, Metode Penelitian Pengembangan, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 9009), 

h. 11 

 

تقويم الخبراء و 

 تصحيح

 

تحليل املنتج املراد  تطوير املنتج ألاول 

تطويره 

 ويرهاسي

املنتج ومراجعات التجارب امليدانية للمنتج  
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مرحلة تطوير املنتجات اليت طورها الباحثون وفقا لبورغ وغال يف إزمر ، واليت تنطوي على مخس خطوات رئيسية يف 

 Puslitjaknov 72مرحلة تطوير املنتج املبسط مع منوذج حبوث التطوير من قبل فريق 

 إجراء حتليل املنتجات اليت سيتم تطويرها .1

 اخلطوات اليت جيب اختاذها يف حتليل املنتجات اليت سيتم تطويرها ، من بني أمور أخرى:هناك العديد من 

 دراسة أولية .أ 

يف هذه املرحلة األوىل، يستكشف الباحثون من خالل مجع البيانات الوصفية وكتابتها يف شكل تقارير. يف هذه املرحلة 

 أيضا الباحثني إعداد كل ما يلزم يف األنشطة البحثية. 

 اسات األدبيةالدر  .ب 

مراجعة الدراسات األدبية/ األدب وفقًا للموضوعات اليت سيتم حبثها مثل مراجعة وتأسيس النظريات العامة كاحتياطي 

يف تطوير تعلم اللغة العربية، ومراجعة وتأسيس النظريات الرئيسية كأساس لتصنيع املنتج، وحتليل مقاطع الفيديو التعليمية 

 هوم داعم يف تنفيذ البحوث.املوجودة. كل ما يتم كمف

 تطوير املنتجات يف وقت مبكر .2

يف تطوير أشرطة الفيديو تعلم اللغة العربية، يستخدم الباحثون منوذج تطوير املنتجات اإلجرائية. وفيما يلي اخلطوات 

 التالية:

 حتليل االحتياجات .أ 

يره. كما تقوم هذه املرحلة بإجراء حتليل يقوم الباحثون بتحليل االحتياجات لتحديد الغرض من املنتج الذي سيتم تطو 

 للتعلم يتضمن املهارات والعمليات واإلجراءات واملهام لتحقيق أهداف التعلم.

 صياغة الغرض .ب 
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 Ibid,hal. 11 
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وصياغة األهداف هلا نوعان من التعليم، مها التعليم العام والتعليمات اخلاصة. أهداف التعليم العام هي اهلدف النهائي 

 التعليم اخلاص هي وصف أهداف التعليم العام.لنشاط غري رمسي. أهداف 

 تطوير املواد .ج 

تبدأ مرحلة تطوير املنتج جبمع املواد ومواد املعاجلة واإلنتاج. يتم هذا النشاط ملعرفة املواد اليت سيتم دراستها أو جتربة 

الباحث حتليل األهداف اليت  تعلم ما جيب أن تقوم به أهاللقطرمية حىت ميكن حتقيق األهداف. األنشطة يف هذه املرحلة من

مت تعيينها يف القدرات الفرعية واملهارات الفرعية مرتبة بشكل جيد، حبيث يتم احلصول على املواد يف التدريس التفصيلي الذي 

 ميكن أن يدعم اهلدف.

 حماكمة املنتج .د 

لذلك يستحق الفيديو تعلم  جتارب املنتجات هي املعيار لنجاح خلق املنتج اليت وضعت يف شكل تعلم اللغة العربية،

اللغة العربية أن تستخدم كما التعلم اإلعالمي. يتم إجراء هذا االختبار عن طريق التشاور مع احملاضر ، إذا كان هناك  

 كيكوراغان سيتم مراجعته وإذا كان صحيًحا ، فإن تعلم اللغة العربية جاهز لإلنتاج.

 مراجعة املنتج .ه 

مراجعة وحتسني املنتج. يتم إجراء املراجعات استناًدا إىل نتيجة االختبار احملدودة ، وهي  املرحلة التالية من الدراسة هي

 اختبار جانب عرض املواد واختبار جانب الفيديو التعليمي املصمم.

 التحقق من صحة األعضاء  .3

الفجر إميان  ويتم التحقق من صحة اخلرباء قبل تعلم وسائل اإلعالم اختبارها لطالب الصف السابع بيسانرتين

Patumbak وقد مت ذلك لتعزيز جدوى شريط فيديو تعليمي مت تطويره. هذه املرحلة مهمة جدا ألهنا مرحلة رئيسية من .

مراحل البحث يف جمال التنمية. وتأذن هذه املرحلة أيضا لفريق اخلرباء بتقييم ما إذا كان من املقرر تطوير املنتج أم ال. من 

 ات من اخلرباء ، والباحثني استشارة واستخدام منتج اخلرباء.أجل احلصول على البيان
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 اختبار تطوير املنتجات .4

جتارب املنتجات هي املعيار لنجاح تطوير املنتجات اليت مت تطويرها يف شكل تعلم اللغة العربية ، حبيث يستحق تعلم 

مع احملاضر ، إذا كان هناك كيكوراغان سيتم اللغة العربية استخدامه للتعلم. يتم إجراء هذا االختبار عن طريق التشاور 

 مراجعته وإذا كان صحيًحا ، فإن تعلم اللغة العربية جاهز لإلنتاج.

 مراجعة املنتج .5

املرحلة التالية من الدراسة هي مراجعة وحتسني املنتج. يتم إجراء املراجعات استناًدا إىل نتيجة االختبار احملدودة ، وهي 

 واختبار اجلدوى ملقاطع الفيديو التعليمية املصممة.اختبار جانب عرض املواد 

 تقنية جمع البيانات .ه 

وتصنف البيانات الواردة يف هذا التطور إىل بيانات تني، أي البيانات الكمية والبيانات النوعية. أواًل، مت احلصول على 

االختبار السابق والالحق. ثانياً، بيانات بيانات كمية من خالل نتائج حتليل التحقق من صحة اخلرباء، واالستجابة ونتائج 

نوعية عن النقد واملشورة من اخلرباء يف املواد التعليمية. يف حني أن التجارب اجلماعية الصغرية للبيانات النوعية جاءت من 

 نتائج املقابالت واملعلمني.

استخدام حتليل الوصف يف هذه احلالة مت الرتويج للبيانات الكمية إىل بيانات نوعية، وبعد ذلك مت حتليل البيانات ب

لوصف نتائج التحقق من الصحة واستجابة الطالب واستنتاج تأثري استخدام وسائط التعلم السمعي مرئيات مستندة إىل 

 الفيديو لتعلم اللغة العربية من خالل حتليل اختبار الفرضية.

 :أجريت تقنيات مجع البيانات يف هذه الدراسة بنوعني من  

 لتقييمورقة ا .1

األداة يف هذه الدراسة كانت ورقة التقييم. حتتوي ورقة التقييم على عدد من األسئلة املكتوبة اليت يتم استخدامها للحصول 

 على معلومات من املستجيبني.
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اطع األداة املستخدمة يف هذه الدراسة هي أداة خاصة مت إعدادها من قبل الباحثني بناًء على املعايري احلالية لتحليل مق

احلديثة اليت يستخدمها املستجيبون يف تقييم وحتليل منتجات الفيديو  معهد فجر اإلميان باتومباكفيديو التعلم العربية لطالب 

التعليمية. فيما يتعلق باختبار منتج فيديو التعلم املنتج هو ورقة تقييم مت توحيدها يف احملاضرين يف اللغة العربية الذين هم 

 سائل التعلم.خرباء يف توحيد و 

( نتائج توحيد مقاطع فيديو التعلم العربية لطالب الصف السابع 1ينقسم استخدام ورقة التقييم إىل قسمني ، ومها: )

( 2يف املدرسة اإلسالمية الداخلية احلديثة فجر إميان باتومباك بناًء على تقييم حماضري وسائل اإلعالم لتعلم اللغة العربية ؛ )

احلديثة بناًء على تقييم معلمي اللغة العربية  معهد فجر اإلميان باتومباكفيديو تعلم اللغة العربية لطالب  نتائج توحيد مقاطع

 .معهد فجر اإلميان باتومباكيف الصف السابع 

ة من نتائج التوحيد ، ميكن رؤية نتائج استجابات اخلرباء واملعلمني للمواد العربية الختبار جدوى أشرطة فيديو لتعلم اللغ

العربية لطالب الصف السابع املدرسة اإلسالمية الداخلية احلديثة فجر اإلميان باتومباك. يتم تسجيل كل عبارة يف ورقة 

للحصول على لكل نقطة. تضاف الدرجات اليت مت احلصول عليها وتعطي قيمة ؛ مث مت املتوسط  5-1التقدير بنطاق من 

 لفيديو.بيانات االستجابة حول جدوى تعلم منتجات ا

 اختبار .2

االختبارات هي إجراء منهجي يف مراقبة ووصف خصائص الشخص ، وعادة ما تستخدم االختبارات جلمع املعلومات 

أو البيانات يف شكل أرقام أو درجات ، وخصائص الشخص تقاس باالختبارات املتعلقة باجلوانب املهارات أو نتائج 

االختبارات هي بعض األسئلة أو التمارين باإلضافة إىل األدوات األخرى املستخدمة لقياس املهارات أو املعرفة   73التعلم.

 74بالذكاء أو القدرات أو املواهب اليت ميلكها فرد أو جمموعة.  
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الصف السابع  وأثريت هذا البحث حول استخدام وسائل اإلعالم املرئية السمعية والبصرية على أساس تعلم الفيديو يف

يتم استخدام طريقة االختبار لقياس فهم الطالب للمواد العربية املمتصة ، من خالل هذا . معهد فجر اإلميان باتومباك

 االختبار سيتم إعطاء بعض املشاكل اليت ميكن استخدامها لقياس متغري. 

تخدام االختبار املسبق لقياس قدرة أدوات االختبار يف هذا البحث هي ما قبل االختبار وبعد االختبار ، يتم اس

الطالب األولية قبل استخدام تصميم املواد اجلديدة وما بعد االختبار املستخدمة للحصول على بيانات قدرة الطالب بعد 

تلقي العالج. كما يتم استخدام طريقة االختبار هذه للحصول على نظرة عامة على التحقق من صحة نتائج منتجات 

التعليمية )يف شكل مقاطع فيديو تعليمية( ، مث تليها حتليل االختبارات. استخدمت هذه الطريقة املؤلف وسائل اإلعالم 

ملعرفة مدى فعالية وسائل اإلعالم التعليمية اليت مت تطويرها يف عملية تعلم اللغة العربية يف الصف السابع من املدرسة الداخلية 

 فجر إميان باتومباك.

 مالحظة  .3

.   وبوجه عام، ميكن تفسري 75تقنية جلمع البيانات من خالل إجراء مراقبة دقيقة وشاملة ويقظة لكائن مااملالحظة هي 

املراقبة على أهنا مجع املواد اإلعالمية اليت تتم عن طريق إجراء عمليات رصد وسجالت بصورة منهجية بشأن خمتلف الظواهر 

 اليت تستخدم كأشياء للمراقبة.

ن أن يتم املراقب مباشرة )املراقبة املباشرة(، ميكن أن يكون من خالل ممثلني أو وسطاء، سواء التقنيات ملراقبة املراقبة ميك

أو أدوات معينة )املراقبة غري املباشرة(، وميكن أيضا أن يتم مراقبة املشاركة، وهي املراقبة من خالل املشاركة أو إشراك نفسك 

 76يف حالة الكائن الذي جيري حبثه. 

ات يف هذه الدراسة هي مالحظات املشاركني. مالحظة املشاركني هي مجع البيانات األكثر شيوعا املستخدمة املالحظ

يف البحوث النوعية. مع مالحظة املشاركني ، جيب على الباحثني لعب الكثري من الدور كما هو احلال من قبل موضوع 

 77البحث ، يف نفس احلاالت أو حاالت خمتلفة. 
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حظات يف هذه الدراسة عن طريق املالحظة املباشرة. املالحظة املباشرة هي نشاط مجع البيانات عن طريق مت إجراء املال

إجراء حبث مباشر حول الظروف البيئية لكائنات البحث اليت تدعم أنشطة البحث ، حبيث يتم احلصول على صورة واضحة 

لصف السابع مدرسة فجرول إميان باتومباك اإلسالمية عن موضوع البحث. وهي عن طريق مراقبة تعلم اللغة العربية يف ا

الداخلية ، وكذلك مراقبة وسائل التعلم املستخدمة يف التعلم لتحليل عيوهبا ومزاياها واليت سيتم استخدامها الحًقا كأساس 

 لصنع منتجات جديدة يف شكل وسائط تعلم تعتمد على مقاطع فيديو تعليمية.

ملراقبة الكتب املدرسية واحتياجاهتا التنموية بعمق وفًقا الحتياجات وظروف الطالبات ، وملراقبة ُتستخدم هذه املالحظة 

 عملية التعلم باستخدام املنتجات اليت يتم تطويرها.

 مقابلة .4

يتم إجراء  71املقابلة هي عملية احلصول على املعلومات أو البيانات ألغراض البحث عن طريق السؤال واجلواب.

مع نوع املقابالت املوجهة ، أي املقابالت اليت أجراها احملاور مع عدد من األسئلة التفصيلية واهليكل. أجريت هذه املقابالت 

املقابلة مع املعلم والطالب للحصول على معلومات حول تعلم اللغة العربية متت بالفعل باستخدام الوسائط التعليمية 

والطالب حول منتج يف شكل فيديو تعليمي للمساعدة يف تعلم اللغة العربية. املوجودة ، باإلضافة إىل استجابات املعلمني 

 يف هذه الدراسة تسرتشد املقابلة باألسئلة التالية:

 سؤال رقم

 هل هناك أي تأثري لوسائل التعلم السمعية والبصرية على الفيديوهات التعليمية باللغة العربية على الطالب؟ 1

التعليمية بعد استخدام وسائط التعلم السمعية والبصرية املعتمدة على مقاطع فيديو  ما هو فهم الطالب للمواد 2

 التعلم العربية؟

هل هناك زيادة يف خمرجات تعلم الطالب بعد استخدام وسائط التعلم السمعية والبصرية القائمة على مقاطع  3

 فيديو تعلم اللغة العربية؟
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 سمعية والبصرية القائمة على مقاطع فيديو تعلم اللغة العربية بشكل فعال؟هل يعمل التعلم باستخدام الوسائط ال 4

قم بعمل شكاوى الطالب عند تعلم استخدام وسائط التعلم املرئي واملسموع بناًء على مقاطع فيديو التعلم  5

 العربية؟

للغة العربية يف تعلم اللغة العربية ملاذا جيب تطبيق وسائل التعلم السمعية والبصرية القائمة على مقاطع فيديو تعلم ا 6

 يف الفصل الدراسي؟

 

 التوثيق .5

التوثيق هو أخذ الوثائق يف البحث. املستندات هي سجالت األحداث اليت مرت ، وميكن كتابة املستندات أو رمسها أو 

 األعمال الضخمة لشخص ما.

معهد فجر اإلميان يف هذه احلالة ، يستخدم املؤلف طريقة التوثيق الستشهاد وحتليل البيانات اليت مت توثيقها يف 

. ُتستخدم طريقة الوثيقة هذه جلمع البيانات املتعلقة هبذا البحث ، مثل بيانات املعلم ، وبيانات الطالبات ، واملوقع باتومباك

التطوير ، واهليكل التنظيمي ، واحملفوظات املتعلقة بأنشطة التعلم ، وخاصة دروس اللغة  اجلغرايف ، ومكانة املدرسة وتاريخ

 العربية يف الفصل املدرسة السابعة فجر اإلميان باتومباك اإلسالمية الداخلية.

 تقنية تحليل البيانات .و 

اليت يتم حبثها. البيانات اليت يتم  مبجرد مجع البيانات ، فإن اخلطوة التالية هي حتليل البيانات ألخذ استنتاج املشكلة

احلصول عليها من خالل استطالعات الرأي، ومراقبة املشاركني، والتوثيق، ومالحظات اخلرباء. يتم تطوير اخلطوات اليت 

يستخدمها حتليل البيانات لتوفري معايري جودة املنتج على النحو التايل: يتم حتويل البيانات يف شكل درجات تقييم من 

اء وتلك اليت مت احلصول عليها من الطالب إىل بيانات فاصلة. يف ورقة التقييم املقدمة مخسة خيارات إلعطاء استجابة اخلرب 

( أقل جدا. وفيما يلي املبادئ التوجيهية 1( أقل، )2( مبا فيه الكفاية، )3( جيد، )4( جيدة جدا، )5للمنتج هي: )

 لتسجيل النقاط:
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 إرشادات درجة التقييم

 درجة ت الكميةالبينا

 5 جيد جدا

 4 جيد

 3 كافية

 2 ناقص

 1 ناقص جدا

 

يتم البحث عن متوسط معدل البيانات لتوفري تقييم للمنتجات اليت مت تطويرها باستخدام الصيغة: الصيغة املستخدمة 

 :حلساب متوسط النتيجة باستخدام الصيغة على النحو التايل

 ̅ =  ∑ 
 

 

 معلومات :

 : درجة متوسط لكل مكون ̅ 

 : عدد الدراجات   ∑

N  : عدد املقيمني 

من خالل قيمة أهلية  معهد فجر اإلميان باتومباكولتقدمي تقييم لتطور تعلم اللغة العربية يف الصف السابع، يتم حتديد 

ن املواد اليت يتم تطويرها بأقل املنتج املصنفة على األقل نتيجة لتقييم خبري املصادقة. إذا نتج عن التقييم النهائي جانب م

 قيمة من قبل اخلرباء.
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 الباب الرابع

 عرض البيانات و تحليلها

 العامة النتائج .أ 

 النتائج العامة للبحث هي النتائج املتعلقة هبوية املؤسسة اليت جيري فيها البحث. النتائج العامة يف هذه الدراسة هي كما يلي:

 الهوية المؤسسية .1

 ,DR Ir. Hj .YUSNIAR LUBISمعهد فجر اإلميان  هو مؤسسة قائمة على أساس الرتبية 

M.MA. 

ملاذا كذالك؟ ألن هذه املدرسة يوجب على طالب ان يسكن يف مساكن املدرسة من الثانوية حىت عالية.  أنشأت هذا 

. ديلى سردانج. موضع 2احنان. فاتومباك . هذا املعهد هي ملكيىة خاصة يف السارع فرت2014يوليو  1املعهد يف التاريخ  

و   2013هذا املعهد جانب السارع هبذا السباب يسهل اسخاص يوجده. هذا املعهد يستخدمان اثنان منهاج. مها منهاج 

 كلية املعلمني اإلسالمية من معهد كونتور.

 رؤية المدرسة و بعثته  .2

 الرؤية  ( أ

 "يوقف مؤسسة تربية إطارية عالية اجلودة"

 البعثة  ( ب

 يؤدب جيل ليتقن أساس العلماء و رئاسة  .1

 يهيؤ جيل فاخرة و مزية  .2

 يؤدب جيل العلم. رباين. علمي .3

 يطور ثقافة سديدة و شيمة سومطرى الشمالية بقصد ثقافة بلدي. و أهلي. و دويل .4
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 بنية منظمة  .3

 الجدوال بنية منظمة 

 مهنة اسم رقم

1 DR. Drs.H.Syaifuddin Lubis, M.MA رئيس المؤسسة 

2 DR.Ir.Hj. Yusniar Lubis, M.M رئيسة المؤسسة 

3 dr. Hj. Ika Syani Putri Lubis نائبة المؤسسة 

4 H. Ues Sulkorni, S.S رئيس المعهد 

5 Abdullah Hasbi, S.Pd نائب المعهد 

6 Muhammad Syukron, S.Th.I أمين مال العام 

 غري يسكن يف املعهد. 7يف املعهد و  يسكن 12أشخاص.  19جمموع املعلم يف هذا املعهد كله 

 حال المعهد .4

. فاتومباك. ديلى سردانج. يف السنة 5.ريفي 2املكان هذا املعهد فجر اإلميان يف السارع  فرتاحنان فاتومباك 

 طالبات. كما يف اجلدوال : 9طالب و  21اشخاص يعىن   30يسرتجع الطالب يبلغ   2019/2020

 مجموع الجنس رقم

 21 طالب 1

 9 طالبات 2

 30 جمموع كله 

 طالب. كما يف اجلدوال : 62طالبات و  25. يعىن  17و جمموع طالب و طالبة يف هذا املعهد كله يبلغ 

 مجموع الجنس رقم

 65 طالب 1
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 25 طالبات  2

 17 جمموع 

العام. فبل يعلم اىل املعلم جمند هو املعلم مؤهل و يستحق شهادة باحث من اجلامعة. إما من هتذيب او من هتذيب 

 الفصل املعلم يثري من رئيس املعهد ليضحى املعلم جودة دائما و يستطيع يوجه الطالب بصرب و حصيف.

هكتار. هذا املكن جمهز ببواسطة كامالت كما الطاريق يسهل اجتاز من  5سوى ذالك أنشاء هذا املعهد على الواسع 

 . ميدان واسع. الفصل نظيف. و معمل كبري. السيارة. دراجة و غري ذالك. و هنا شجرة كثرية

 أنشاط في التعليم .5

. بعد ذالك الطالب 15.30حىت  7.30يبداء التعليم يف هذا املعهد من الصبح حىت املساء. يبداء يف الساعة  

 يستطيع أن يعمل مبا مشاء كما استحمم. الغسل. تنظيف الصندق و غري ذالك.

 جدوال التعليم

 رقم الساعة الوقت تقيم

 1 7.30 احلصة األوىل 

 2 1.10 احلصة الثانية 

 3 1.50 الراحة الصالة الضحى

 4 9.20 احلصة الثالثة 

 5 10.00 احلصة الرابعة 

 6 10.40 الراحة اىل قفطر
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 7 11.10 احلصة اخلامسة 

 1 11.50 احلصة السادسة 

 9 12.30 الصالة الظهر الصالة الظهر

 10 14.00 احلصة السابعة 

 11 15.20 احلصة الثامنة 

 إجراءات عمل فيديوهات تعلم اللغة العربية .ب 

اخلطوة األوىل يف هذا البحث هي عمل فيديو تعليمي باللغة العربية وفًقا للمواد التعليمية لطالب الصف السابع من 

. حتلل اخلطوات / اإلجراءات اخلاصة بإنشاء مقاطع فيديو تعليمية باللغة العربية لطالب الصف معهد فجر اإلميان باتومباك

معهد اليت أجراها الباحث وسائط التعلم املرئي واملسموع لطالب الصف السابع يف  معهد فجر اإلميان باتومباكالسابع يف 

داعم يف تنفيذ تطوير مقاطع فيديو التعلم العربية ، كما املستخدمة كوسائط تعلم. يتم ذلك كمفهوم  فجر اإلميان باتومباك

سيقوم الباحث بإعداد مادة الفصل اليت سيتم اختيارها إلنتاج مقاطع فيديو تعليمية وصياغة أهداف تطوير املنتج. يف هذه 

 املرحلة أعدت الباحثة كل ما هو مطلوب يف أنشطة تطوير منتجات الفيديو التعليمية العربية.

حيلل الباحث وسائط التعلم السمعية والبصرية اليت يستخدمها الطالب ويدرس أو يالحظ إجراءات صنع بعد أن 

مقاطع فيديو تعلم اللغة العربية وتكوين املواد الواردة يف الفصل املرافق و األدوات املدرسية املختارة يف كتب تعلم اللغة العربية 

باحثني والباحثني بدأت يف تطوير / تصميم مقاطع فيديو تعلم اللغة العربية يف الفصل السابع واليت مت حتليلها من قبل ال

 وفًقا ملواد التعلم املرافق و األدوات املدرسية. معهد فجر اإلميان باتومباكلطالب الصف السابع يف 

دروس اللغة العربية يف صنع هذا الفيديو التعليمي باللغة العربية ، يؤمل أن يسهل على الطالب التعلم وتوفري فهم جيد ل

معهد فجر اإلميان حىت يتمكن الطالب من إكمال أسئلة التقييم الواردة يف كتب التعلم العربية لطالب الصف السابع يف 

 .باتومباك
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بعد أن يقوم الباحث بتجميع مادة الفيديو التعليمية ، يستشري الباحث املشرف أواًل لفحص أوجه القصور يف منتج 

الذي مت تطويره. إذا كانت هناك أوجه قصور ، فسيتم إجراء مراجعة وإذا كانت صحيحة ، فإن الفيديو  الفيديو التعليمي

التعليمي جاهز للتحقق منه وإنتاجه. مث املرحلة التالية هي إجراء اختبار معياري جلدوى منتجات الفيديو للتعلم العريب يف 

ملعرفة جدوى الفيديو التعليمي العريب املطور. ألن املؤلفني يعتربون شكل ورقة تقييم خلبري اإلعالم حيتوي على بيان مكتوب 

 أن هذه املرحلة مهمة جًدا يف تطوير املنتج ألهنا مرحلة رئيسية يف البحث التنموي.

مث املرحلة التالية اليت جيريها الباحثون هي إجراء مناقشات مع معلمي اللغة العربية يف الصف السابع املدرسة اإلسالمية 

الداخلية فجر اإلميان باتومباك يف شكل مقابالت حول وسائل التعلم السمعي البصري املستخدمة وتقدمي منتجات تعلم 

 الفيديو العربية اليت مت التحقق من صحتها من قبل خرباء اإلعالم.

م وبعده بعد إجراء التعلم بعد ذلك أجرى الباحثون اختباًرا مسبًقا وما بعد اختبار. يتم إجراء االختبار املسبق قبل التعل

باستخدام مقاطع فيديو تعلم اللغة العربية. يتم إجراء االختبار التمهيدي وما بعد االختبار كتابًيا باستخدام أسئلة التقييم يف  

ية اليت كتاب تعلم اللغة العربية يف الفصل املرافق و األدوات املدرسية. من أجل معرفة إتقان املادة املرافق و األدوات املدرس

أجراها طالب الصف السابع اإلسالمي الداخلي مدرسة فجر إميان باتومباك بعد مشاهدة مقاطع فيديو تعلم اللغة العربية 

 اليت مت تطويرها.

 .معهد فجر اإليمان باتومباكتوحيد أشرطة فيديو تعلم اللغة العربية لطالب الصف السابع ب .ج 

مت توحيد جدوى مقاطع الفيديو التعليمية العربية لطالب الصف السابع من مدرسة فجرول إميان باتومباك اإلسالمية 

حماضر خبري يف تدريس الكتب املدرسية يف ناهو مع احلد األدىن من  1الداخلية إىل املعيار ، وهو حماضر إعالمي يتألف من 

 ربة يف التدريس.سنوات من اخل 5و  S2اخللفية التعليمية من 

=  3= ليس جيًدا ،  2= ضعيف جًدا ،  1( برتتيب التقييم: √مت إعطاء رد لكل موضوع مت حتليله يف شكل قائمة حتقق )

 1= جيد جًدا. بناًء على نتائج جدولة البيانات ، مت احلصول على نتائج التقييس مع نطاق التحقق من  5= جيد ،  4جيد ، 

وحساهبا ، يتم احلصول على قيمة التحقق. تستنتج قيمة التحقق ما إذا كانت املادة التعليمية صاحلة أو  . بعد مجع البيانات5إىل 
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= صاحلة للغاية وال حتتاج إىل مراجعة  5.00-4.11( 1غري صاحلة. فيما يلي وصف لقيم التحقق من صحة املواد التعليمية: )

( 4= صاحل مبا فيه الكفاية وحيتاج إىل املراجعة ، ) 3.25 -2.51( 3= صاحلة وال حتتاج إىل مراجعة ، ) 3.26-4.10( 2)

 = غري صاحل وحيتاج إىل مراجعة كاملة. 1.75-1.00( 5= أقل صحة بعض احملتوى حيتاج إىل املراجعة ، ) 1.76-2.50

 نتائج التحقق من صحة الخبراء اإلعالميين .د 

املنتجات املقدمة إىل خرباء اإلعالم هي وسائط تعليمية على شكل مقاطع فيديو تعليمية باللغة العربية للفصل السابع 

حول املادة الفصل املرافق و األدوات املدرسية. فيما يلي عرض وصفي حول نتائج تقييم التحقق  معهد فجر اإلميان باتومباك

لسيد الدكتور أكمل ولد احكاس ، املاجستري ، فيما يتعلق بتطوير املنتج الذي مت من صحة وسائط التعلم العربية من قبل ا

 تقدميه من خالل ورقة تقييم.

 ماجستيرالأكمل ولد احكاس ،  كتورد الالمصادقة على جدول نتائج وسائل اإلعالم باللغة العربية من قبل 

 درجة معيار تقييم

 جدوي المحتوى

 

 

 

 

 

 

 

الوصف يف  دقة عنوان الوسائط مع  .1

 كل مدة فيديو

 

5 

 

مالءمة املادة يف كل شرحية قراءة  .2

 فيديو

 

5 

 حقيقة جوهر املادة .3

 

5 

 5التطابق مع حمتويات احتياجات  .4
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 الطالب / ط

 

قم مبطابقة مدة الفيديو مع وقت  .5

 التعلم يف الفصل

4 

 اللغة

 4 وضوح املعلومات .1

 4 التوافق مع القواعد اإلندونيسية .2

مالءمة اللغة العربية املستخدمة مدى  .3

 يف الفيديو التعليمي

5 

 4 سهولة فهم اللغة يف الفيديو التعليمي .4

 4 استخدام اللغة بكفاءة وفعالية .5

 4،5 درجة المتوسط

 

 بناًء على مقياس التحويل احملدد يف ورقة تقييم اخلرباء ، يكون اختبار التحقق كما يلي:

 للغاية ، غري مناسب للغاية.غري صحيح للغاية ، غري واضح  .1

 ليس من الصواب متاما ، قذائف واضحة ، أقل مالءمة. .2

 دقيق جدا ، واضح مبا فيه الكفاية ، مناسب متاما. .3

 جيد ، دقيق ، واضح ، مناسب. .4

 جيد جداً ، دقيق جداً ، واضح جداً مناسب جدًا. .5

 حول تطوير مقاطع فيديو تعلم اللغة العربية:مث ميكن تقدمي بيانات التقييم من خرباء اإلعالم التعليمي العريب 

 دقة عنوان الوسائط مع الوصف يف كل مدة للفيديو جيدة جًدا .1

 مالءمة املواد يف كل شرحية تقرأ الفيديو بشكل جيد للغاية .2
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 حقيقة جوهر املادة جيدة جدا .3

 مالءمة احملتويات الحتياجات الطالب جيدة جًدا .4

 يف فصل جيدمالءمة مدة الفيديو مع وقت التعلم  .5

 وضوح املعلومات جيد .6

 التوافق مع قواعد اللغة اإلندونيسية أمر جيد .7

 مالءمة اللغة العربية املستخدمة يف الفيديو التعليمي جيدة جداً  .1

 سهولة فهم اللغة يف مقاطع الفيديو التعليمية اجليدة .9

 استخدام اللغة بكفاءة وفعالية .10

وفًقا حملاضرين  معهد فجر اإلميان باتومباكالعربية للصف السابع التحقق من أشرطة فيديو التعلم قيمة ومتوسط 

مما يعين استناًدا إىل توحيد مقاطع فيديو التعلم العربية للفئة السابعة مدرسة فجرول  5.00-4.11إعالميني ترتاوح يف نطاق 

 .إميان باتومباك اإلسالمية الداخلية وال حيتاج إىل مراجعة

معهد فجر نتائج االختبار التمهيدي وما بعد االختبار التقان طالب الصف السابع في نتائج تحليل متوسط  .ه 

 اإليمان باتومباك

بعد اختبار املنتج بنجاح ، وقد تكون هناك مراجعات غري مهمة للغاية ، يتم تطبيق املنتج التايل يف شكل فيديو 

 تشغيله ، ال يزال جيب تقييم فيديو تعلم اللغة العربية أوجه تعليمي باللغة العربية يف نطاق واسع من املؤسسات التعليمية. يف

 القصور أو العوائق اليت تنشأ من أجل مزيد من التحسني.

احلديثة من  معهد فجر اإلميان باتومباكمت اختبار هذا الفيديو التعليمي باللغة العربية على طالب الصف السابع يف 

صل املرافق و األدوات املدرسية. يتم جتميع نتائج هذا التقييم وعرضها من خالل خالل تضمني أسئلة اختبار التقييم يف الف

 .)ثالثني( طالب وطالبة 30جدول. وبلغ عدد املستجيبني 

 قيمة االختبار القبلي والقدرة على إتقان مادة ما بعد االختبارنتائج تحليل متوسط 



61 
 

 قبل اختبار نتيجة

 الدراس
 مستجيبات

 رقم

30 Abdullah Rojikin 1 

50 Adha Cristianda Barus 2 

60 Ahmad Alkahfi 3 

60 Anggi Febrian 4 

50 Arrosid Hadi Nurmajid 5 

70 Aziz sholehudin siregar 6 

60 Dafa al- izzah 7 

50 Danu hardian 1 

70 Dhiva Asyhilla 9 

50 Dzeilin Mamdudi Lin 10 

70 Fajar Jurekinta Tarigan 11 

40 M. Fauzil Adhim 12 

50 Maulana Malik Ibrah 13 

40 Maulida Hayatun Nufus 14 

50 Muhammad Amir Aziz 15 
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50 Muhammad Ghaly Novanda 16 

60 
Muhammad Rizky 

Firmansyah 17 

60 Nabila tarigan 11 

50 Rafi Agung 19 

70 Rafi ahmad 20 

50 Rahman maulana 21 

10 Raihan Maiyasach 22 

40 Reva Juwita Sari 23 

50 Rozana nabila 24 

60 Sandi tarigan 25 

20 Shadra Asyhilla 26 

70 Siti Fatimah Zahra Lubis 27 

40 Syukri Hadrian 21 

20 Varissa Aprilia Surwati 29 

50 Wina anggreini 30 

 نتيجة 1521
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 المتوسط درجة 51
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70 Danu hardian 1 

75 Dhiva Asyhilla 9 

75 Dzeilin Mamdudi Lin 10 

15 Fajar Jurekinta Tarigan 11 

60 M. Fauzil Adhim 12 

70 Maulana Malik Ibrah 13 
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50 Raihan Maiyasach 22 
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55 Rozana nabila 24 

75 Sandi tarigan 25 

50 Shadra Asyhilla 26 

75 Siti Fatimah Zahra Lubis 27 

40 Syukri Hadrian 21 

40 Varissa Aprilia Surwati 29 
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75 Wina anggreini 30 

 نتيجة 2145

 المتوسط درجة 66

 

قيمة من نتائج تنفيذ االختبار التمهيدي وما بعد االختبار أعاله ، ميكن االستنتاج أنه قبل العالج كان متوسط 

 .61قيمة الطالب إىل وبعد العالج يف شكل التدريس باستخدام وسائط تعلم الفيديو العربية ، ارتفع متوسط  50الطالب 

وهكذا خيتتم املؤلفون بوجود وسائل اإلعالم املرئي واملسموع القائم على الفيديو ، وميكن لتعلم اللغة العربية أن يزيد من 

 .معهد فجر اإلميان باتومباكالقيمة لطالب الصف السابع يف حتفيز تعلم الطالب كما يتضح من زيادة متوسط 

ار وما بعد االختبار للطالب يف زيادة حتفيز الطالب ، أجرى الباحثون لتعزيز صحة البيانات من نتائج ما قبل االختب

أيًضا مقابالت إرشادية مع معلمي اللغة العربية للصف السابع يف املدرسة اإلسالمية الداخلية فجر اإلميان باتومباك أستازا أنا 

 دوي ليستاري على النحو التايل:

 الصف السابعنتائج المقابالت مع معلمي اللغة العربية في 

 رقم سؤال االجابة

يف تعلم استخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية 

املعتمدة على مقاطع فيديو تعلم اللغة العربية 

يصبح الطالب أكثر محاسة ومرحة يف تعلم اللغة 

 العربية

هل هناك أي تأثري لوسائل التعلم السمعية 

والبصرية على الفيديوهات التعليمية 

العربية على الطالب؟باللغة   
1 

ميكن القول أن فهم الطالب يزداد ألنه يف استخدام 

وسائط التعلم السمعية والبصرية القائمة على 

ما هو فهم الطالب للمواد التعليمية بعد 

استخدام وسائط التعلم السمعية 
2 
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مقاطع فيديو تعلم اللغة العربية ميكن تكرارها 

 عندما يفتقر الطالب إىل فهم جزء واحد

والبصرية املعتمدة على مقاطع فيديو 

 التعلم العربية؟

توجد نتائج تعلم حمسنة ، وبالتحديد عند اإلجابة 

على أسئلة التقييم يف الفصل املرافق و األدوات 

 املدرسية

هل هناك زيادة يف خمرجات تعلم الطالب 

بعد استخدام وسائط التعلم السمعية 

والبصرية القائمة على مقاطع فيديو 

 تعلم اللغة العربية

3 

يستمر التعلم يف العمل بفعالية ألن مدة وسائط التعلم 

السمعية والبصرية املستندة إىل فيديو التعلم 

 العريب تتوافق مع ساعات الفصل

هل يعمل التعلم باستخدام الوسائط 

رية القائمة على مقاطع السمعية والبص

 فيديو تعلم اللغة العربية بشكل فعال؟

4 

شكاوى يف تعلم استخدام الوسائط السمعية املرئية 

فيديو تعلم اللغة العربية متعلق فقط بنقص الصور 

 الواضحة يف الفيديو

قم بعمل شكاوى الطالب عند تعلم 

استخدام وسائط التعلم املرئي 

يديو واملسموع بناًء على مقاطع ف

 التعلم العربية

5 

ألن وسائط التعلم السمعية والبصرية القائمة على 

مقاطع فيديو تعلم اللغة العربية جتعل الطالب 

 أكثر محاًسا لتعلم اللغة العربية

ملاذا جيب تطبيق وسائل التعلم السمعية 

والبصرية القائمة على مقاطع فيديو 

تعلم اللغة العربية يف تعلم اللغة العربية 

 يف الفصل الدراسي؟

6 

من نتائج هذه املقابالت ، خلص الباحثون إىل أن زيادة حتفيز الطالب يف الصف السابع املدرسة اإلسالمية الداخلية 

 احلديثة فجر إميان باتومباك ارتفعت بعد تعلم استخدام وسائل اإلعالم املرئي واملسموع القائم على الفيديو تعلم اللغة العربية.
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 الخامس الباب

 االختتام

 الخالصة .أ 

 بناًء على نتائج هذه الدراسة ، ميكن استنتاج ما يلي:

ينتج هذا البحث والتطوير منتًجا على شكل فيديو لوسائط التعلم القائم على الصوت استناًدا إىل تعلم اللغة  .1

 .معهد فجر اإلميان باتومباكالعربية لطالب الصف السابع يف 

تطوير الوسائط التعليمية السمعية والبصرية القائمة على مقاطع فيديو تعليمية باللغة اإلجراءات املستخدمة يف  .2

العربية لطالب الصف السابع من الباحثني يف مدرسة فجرول إميان باتومباك اإلسالمية الداخلية ، وقد استخدمت 

( التحقق من صحة 3ج ، ( التطوير األويل للمنت2( حتليل املنتج الذي سيتم تطويره ، 1مخس خطوات ، وهي: 

( التجارب امليدانية الكبرية ومراجعات 5( جتارب ومراجعات املنتجات امليدانية الصغرية ، 4اخلرباء و املراجعة 

 املنتجات.

نتائج التحقق من وسائل اإلعالم املرئي واملسموع القائم على الفيديو لتعلم اللغة العربية لطالب الصف السابع  .3

تومباك اإلسالمية الداخلية هي عن طريق طلب املصادقة من خرباء وسائل اإلعالم التعليمية. مدرسة فجر إميان با

يعطي الباحث ورقة التقييم خلبري اإلعالم. وأظهرت النتائج أن تقييم احملاضرين اخلرباء املاديني حول جدوى مقاطع 

 مع فئة مناسبة لالستخدام وبدون مراجعة. 4.5الفيديو التعليمية مبعدل 

نتائج حتليل اختبار ما قبل االختبار وما بعد االختبار قبل وبعد استخدام فيديو التعلم العريب الذي مت تطويره  .4

لتحسني إتقان مادة الطالب مما يشري إىل زيادة حتفيز الطالب ليتم تعزيزها أيًضا من خالل نتائج املقابالت مع 

 معلمي اللغة العربية يف الصف السابع.

 االقتراحة .ب 

 ًء على البحث الذي مت إجراؤه ، فإن االقرتاحات اليت ميكن تقدميها هي:بنا
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معهد فجر وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة القائمة على الفيديو لتعلم اللغة العربية لطالب الصف السابع يف  .1

الطالب على فهم املواد ، ومن املتوقع أن يتم استخدام نتائج التطوير لتعلم اللغة العربية لتسهيل  اإلميان باتومباك

 املقدمة.

 احلاجة إىل استخدامها لدعم عملية التعلم يف الصف .2

 توفري الدافع للمعلمني يف صنع وسائل التعلم .3

 حدود مقاطع فيديو التعلم .ج 

 هذا الفيديو التعليمي له العديد من القيود. القيود يف هذا الفيديو التعليمي هي كما يلي:

 لتعليمية احملدودة اليت تناقش فقط الفصل املرافق واألدوات املدرسية.يغطي هذا البحث فقط املواد ا .1

معهد فجر اإلميان وسائل اإلعالم السمعية والبصرية القائمة على الفيديو لتعلم اللغة العربية لطالب الصف السابع يف  .2

 ة.اليت طورها الباحثون يتم إنتاجها بطريقة حمدودة فقط لصاحل األطروحة النهائي باتومباك
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