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  الباب الرابع
  عرض البيانات وحتليلها ومناقشاا

  
على احلصول على البيانات  ا البحثيعتمد عرض وحتليل ومناقشة البيانات يف هذ

. احلصول بنجرماسنييف مدرسة استقالل االبتدائية اإلسالمية األهلية  باحثةأثناء حبث ال
تعلم داخل الفصل ال إما منعلى البيانات باستخدام عدة طرق مبا املالحظات يف املدرسة 

واألنشطة خارج الفصل. باإلضافة إىل ذلك، مت احلصول على البيانات من خالل أ
 يةالتعليم واخلرباء يف املواد تالميذوال درسةأي امل املقابالت واالستبيانات املغلقة للمخربين

  وتعلم اللغة العربية. التعليمية وسائلالو
أسئلة  جابة على األسئلة اليت مت حتديدها يفلإل بابدف املناقشة يف هذا ال

لتعليم املفردات  الوسائط املتعددة بربنامج ويب لكشف منوذج تطوير ، وهيالبحث
 ية بنجرماسنيالعربية لدى الفصل السادس يف مدرسة استقالل االبتدائية اإلسالمية األهل

، قبل لكنواملتطورة على ارتفاع نتيجة تعلم الطالب.  الوسائط املتعددة فعاليةملعرفة و 
باحثة حملة تارخيية عن ميدان قدم التوصف العرض التقدميي والتحليل ومناقشة البيانات، 

  :، وهيأوالً البحث
تقوم الباحثة بالبحث يف مدرسة استقالل االبتدائية اإلسالمية األهلية بنجرماسني. 

ة قَطَنأنداي، م سوين ١٢١، رقم RT٠٢ ،٢٧ AMD Manunggalالعنوان يف شارع 
  .، مقاطعة كاليمانتان اجلنوبيةبنجرماسني، مدينة يةشمالال بنجرماسني

  مدرسة استقالل االبتدائية:   إسم املؤسسة
NSM  : ١١١٢٦٣٧١٠٠٥١  

NPSN   :٦٠٧٢٣٢٠٦  

  وزارة الدين:   حتت الظل
  ١١٢٦٣٧١٠٤٠٧٤:   رقم إحصائية اإلقامة

  ٣٠ديسمرب  ٢٠٠٦:   تاريخ اإلقامة
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  : أ  االعتماد االكادميي
  ٧,٠٠٥: م   واسع الوطن
  ٣٧٩:   عدد التالميذ
  ١٤:   عدد الفصل
  ٢٥:   عدد املدرس
  ٢:   عدد العامل
٠٧,٣٠ – ١٣,٣٠من عملية التعليم يف تلك املدرسة ، جتري ةعام WITA 
يف الصف السادس  .٢٠١٣املنهج املطبق يف املدرسة هو منهج  .٦و  ٥و  ٤للصفوف 

 سردتني دراسية أو ملُ مرة يف األسبوعدرس اللغة العربية تحص ة٢د x دقيقة. حد  ٣٥
يف تلك املدرسة. موضوع مواد  ٧٥) لتدريس اللغة العربية KKMمعيار التقييم األدىن (

دقيقة). ومع ذلك،  ٧٠دقيقة =  ٣٥ x ٢املفردات العربية تدرس يف مواجهة واحدة (
لكن يف بعض ). daring( اإلنترنتتطبيق عملية التعليم عرب  COVID-19يف خالل وباء 

، مث اإلنترنتاألعمال املدرسية املعطاة عرب  األحيان يأيت التالميذ إىل املدرسة جلمع نتائج
  ١يوجه املدرس األعمال املدرسية التالية.

،تكون املناقشة التالية حول عرض ة تارخيية عن ميدان البحثحملوصف  بعد
 ا.ومناقشا هاالبيانات وحتليل

  
 وحتليلها عرض البيانات  .أ

يتطلب هذا البحث عملية طويلة ويستغرق وقتا طويالً ألنه مير بعدة مراحل 
 هاعرض البيانات وحتليل باحثةصف التجيب إجراؤها بدقة وتركيز كاملني. يف ما يلي 

  .باحثةا ال توفقًا للمراحل اليت قام

                                                           

١
اإلسالمية األهلية بنجرماسني، عرب تطبيق  مدرسة استقالل االبتدائيةيف  مدرسة اللغة العربيةاملقابلة مع  

Whatsapp ٢٠٢١يوليو  ١.  
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 تطوير املنتج . ١
رحلة التطوير من يف هذ البحث، تستخدم الباحثة اجراءات التطوير وفقا مل

 ، وهي:ADDIEمنوذج 
 (analyze)التحليل   )أ

الستخدامها يف هذه املرحلة، تقوم الباحثة بتحليل على املواد التعليمية 
،  كمواد تعليمية للمفردات العربية اليت سيتم تضمينها يف الوسائط املتعددة

االحتياجات وحتليل االحتياج و موفرة الوسائل التعليمية. وباألهداف ملعرفة 
يصبح ، وبالتايل .عليميف أنشطة الت وجداملطلوبة للتغلب على املشكالت اليت ت

بناء على مالحظة  املشكالت. االحتياجات يف التغلب علىب املنتج فعليا 
الباحثة من خالل املقابلة مع التالميذ ومدرسة اللغة العربية يف مدرسة 

جرماسني، قد حصلت الباحثة على استقالل االبتدائية اإلسالمية األهلية بن
البيانات اليت تدل على أن تعليم اللغة العربية باستخدام كتاب اللغة العربية و 

LKS.  أما أسلوب التعليم املستخدم هي حفظ املفردات من خالل التقدم
واحدا فواحدا إليداع ذخرية مفردام. و الطريقة املستخدمة هي طريقة 

أمرت املدرسة إىل التالميذ لقراءة املفردات العربية وقد  ٢احملاضرة والترمجة.
يف الكتاب معا، مث أجاب التالميذ األسئلة املتعلقة باملفردات، و سمح التالميذ 
ملشاهدة إجابات يف الكتاب أو البحث عنه. حىت عند االمتحان النهائي، 

فردات. كان التالميذ محيرين إلجابة األسئلة ألم ال يعرفون معىن امل
يف تلك  ٣فاملسبب متعود على مشاهدة إجابات يف الكتاب أو البحث عنه.

املدرسة، مل تستخدم املدرسة الوسائل التعليمية اقتناعيا، بينما هناك الوسائل 
                                                           

اإلسالمية األهلية  مدرسة استقالل االبتدائيةاملقابلة مع مدرسة اللغة العربية يف ٢
  .٢٠١٨أكتوبر  ٧يف املكتبة  بنجرماسني،

اإلسالمية األهلية  مدرسة استقالل االبتدائيةيف  تالميذاملقابلة مع ال٣
  .٢٠١٨أكتوبر  ٨يف املكتبة  بنجرماسني،
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التعليمية املتوفرة كثرية، واحدة منها لوحة العرض، واحلاسوب. ومن ناحية 
كل التالميذ يف الفصل  االخرى، قيلت مدرسة ولية الفصل السادس أن

جمموعات دراسية ) و smart phone/androidالسادس هلم اهلاتف الذاكي (
وميكن أن يفيد اهلاتف الذاكي لوسائل تعليمية  ٤.WhatsAppمن خالل تطبيق 

املفردات العربية من خالل التكنولوجي الذي ميكن أن يستخدم يف أي مكان 
 وزمان.

 :وهيمشكالت جتد الباحثة بناء على البيانات السابقة، 
 يستصعب التالميذ يف تعلّم املفردات العربية وحفظها. )١
من املدرسة حىت ال يهتمون  بأسلوب التعليم املوجودالتالميذ ملول  )٢

 كثريا هلا فوخون تعليم اللغة العربية ويشعرون فهماهتماما وال ي
 .يةميالتعل .ويرون على التعليم بصعبة جدا

 نمكاأأي  وميكنها التنفيذتنوعة طرق التعليم املالتالميذ إىل  احتياج )٣
 .زمانأو

 الوسائط املتعددة بربنامج ويب ملساعدة العملية )٤
 ، ميكن استنتاج ما يلي:باحثةها التاليت حلل السابقات املشكالت ومن

الصف السادس يف املدرسة، من  تالميذبناًء على اخلصائص العامة ل )١
ما يركز على األشياء احلقيقية. على  يف الغالب املعروف أن اهتمامهم

سبيل املثال، عند رؤية طائرة، سيكونون أكثر اهتماما بالشكل واللون، 
أكثر اهتماما بشكل اجلسم  تلميذمما يعين أنه عند فهم املفهوم، يكون ال

امللموس. هذا يعين أم أكثر استعدادا لقبول دروس املفردات العربية 
، باحثةا الستخدام الصور. يف الوسائط املتعددة اليت طوراملترمجة با

                                                           

مدرسة استقالل االبتدائية اإلسالمية األهلية  مع مدرسة ولية الفصل السادس يف املقابلة ٤
  .٢٠١٨ديسمرب  ٣٠ Whatsapp(روسيانيت، السرجانا) عرب تطبيق  بنجرماسني
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عرض العناصر األصلية وتقدميها من خالل الصور مباشرة  هاميكن
، حبيث ميكن تركيز انتباه املدروسةكشكل ترمجة مادة املفردات 

 أكرب على هذه األشياء. تالميذال
هتماما الصف السادس أم أكثر ا من تالميذ العامة الثاين صائصاخل )٢

أسباب حدوث شيء  تلميذ أن يعرف. لذلك، يريد الاملتحركة باألشياء
ما. الفضول هو احلركة األولية للتعلم واحلافز الستكشاف العامل من 

على مواصلة البحث حىت يتحقق  تلميذَال حوهلم. سيحفز االستكشاف
ا فضوهلم. بناًء على هذه اخلصائص، فإن الوسائط املتعددة اليت طور

قادرة على احتواء رسوم متحركة لترمجة مفردات جمردة مثل  باحثةلا
 كلمة "محل".

املتعلقة بأمناط التعلم هي أن انتباه  تالميذلل لثالعامة الثا صائصاخل )٣
يف هذا املستوى العمري ال يزال من السهل التبديل، مما يعين  تالميذال

 أشياء كثرية إىل تالميذأنه يف فترة زمنية معينة ميكن جذب انتباه ال
وميكنهم التجيب أن يكون  مثل هذه، تالميذل. لذلك مع خصائص القَّن

طني مبستقل يف التعلم، حبيث يكون انتباههم أكثر تركيزا شن تالميذال
وسائط متعددة قادرة على جعل  باحثةال ت. لذلك، طوراكتراثاو
ستقل وميكنهم إشراك العديد من احلواس اخلمس مبيستخدموا  تالميذال

 الذين اخلمس احلواس عدد أعضاء زاد كلمايف استخدامها. نظرا 
يف وقت  تدوم أن التالميذ فتستطيع ذاكرة التعليم، عملية يف يشاركون

املزيد من احلواس تشارك يف  أحسنا. تعلمهم جودة تكون حىت طويل
زداد قوة وتستمر لفترة أطول. ميكن ت تالميذالتعلم، فإن ذاكرة ال

مبستقل ألا حتتوي على  باحثةا الاستخدام الوسائط املتعددة اليت طور
عناصر خمتلفة لتعلم املفردات العربية وشروحاا. يتضمن استخدامه 
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 تالميذ، على سبيل املثال يستخدم التلميذأيضا عديد حواس مخس ال
درس املوجودة يف الوسائط املتعددة حاسة اللمس (اجللد) للمس قائمة ال

من خالل أطراف أصابعهم. حاسة التذوق (اللسان) لنطق الكلمات 
واجلمل املسموعة من الوسائط املتعددة من خالل اللسان والشفتني. 
تستخدم حواس البصر (العيون) والسمع (األذنني) لرؤية ومساع نطق 

من حواس واملتطورة، الكلمات واجلمل يف الوسائط املتعددة التعليمية 
الصور املرئية والنطق الصويت الذي سيتم  تالميذالبصر والسمع، يتلقى ال

 إحضاره بعد ذلك إىل الدماغ.
املتعلقة بالكفاءة األولية أو القدرة  تالميذلل رابعةالعامة ال صائصاخل )٤

يعتقدون أن تعلم اللغة العربية أمر  تالميذوالتحفيز. من املعروف أن ال
ممل وخميف وصعب الفهم ومعقد للفهم. وهذا ما يسبب ضعف قدرم 

قلة االهتمام وامللل الذي يشعرون به يف التعلم. من  ألنعلى احلفظ 
حتتوي على عناصر  اليت تعددةاملوسائط ال باحثةطور التهذه اخلصائص، 

بتعلم املفردات العربية على شكل من مقاطع الفيديو الترفيهية املتعلقة 
واهتمامهم.  تالميذأغان ورسوم متحركة كإهلاء تعليمي جلذب انتباه ال

يتم ترمجة املفردات على شكل صور ورسوم متحركة مصحوبة بنطق 
 على االستماع إىل املفردات. لتالميذمتكرر حىت يعتاد ا

 (design)التصميم   )ب
قة تطور الباحثة الوسائط  بناء على نتيجة حتليل االحتياج الساب

اهلاتف. وأما ب الذاكياملتعددة التعليمية ملواد املفردات العربية اليت تستخدمها 
  مرحلة تصميمها كما يلي:
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املستخدم من  LKSجتمع الباحثة املواد التعليمية من كتاب اللغة العربية و  )١
قبل تلك املدرسة. مث ختتار و ترتب املواد يف الوسائط املتعددة. هذا 

 :موصفات من الكتاب
  : آغوس وحيودي  تأليف

 Aku Cinta Bahasa Arab (untuk kelas VI:   موضوع

MI) 
  Tiga Serangkai Pustaka Mandiri (Solo):   ناشر

  ٢٠١٧:   سنة النشر
  :LKSموصفات من 

  حممد شافعي:   تأليف
 LKS Amanah “Bahasa Arab” kelas VI:   موضوع

  Maestro:   ناشر

  ٢٠١٦:   سنة النشر
املرحلة الثانية هي تصميم املواد التعليمية وترتيبها وتطويرها يف املنتج  )٢

من خالل النموذج املبدائي  التعليمي الذي يستخدمه التالميذ
)prototypeالتعليمية كما يلي: ). عامة اإلعالم من الوسائط املتعددة 

  : التطبيق بربنامج ويب  شكل
  Kosakata Bahasa Arab:   موضوع

  : التالميذ يف الصف السادس  هدف
  : نيال ساري  مصممة

  : آبيب أنوار و حممد نور سوسيلو  تكنولوجيا املعلوماتمستشار 
  : نيال ساري و فتحية غزايل  الصوت

  ٢٠١٩ – ٢٠١٢:   سنة اإلنتاج
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نتج يسهل على املالوسائط املتعددة التعليمية هو إنتاج  من تطوير دفاهل
 وزيادة دافعهم يف التعلم. هاتعلم املفردات العربية وحفظلالتالميذ 

االختبار  يف تصميم عايرياملرحلة الثالثة هي تصميم االختبار / التقومي. امل )٣
مستوى جناح التالميذ يف االختبار ملعرفة . يةهداف التعلماألاملؤشرات و

عرفة ملباإلضافة املتطورة وم املادة باستخدام الوسائط املتعددة التعليمية علُّت
املصممة شكل اختيار  االختبار أداة. فاعلية وجاذبية الوسائط املتعددة

املضادة، صواب  –املرادف  أنواع خمتلفة من األسئلة، وهي:بمن متعدد 
جلمل)، خطأ، ترمجة، اإلستعمال (استخدام الكلمة يف تكوين ا –

)، يوضح عالقة املعىن بني الكلمات( enumerasi/sard، استكمال اجلمل
تكوين الكلمة (تكوين الكلمات من األحرف العشوائية املقدمة). يتكون 

 أسئلة تدريب. ١٠من  املوضوعكل 
الشيء الذي جيب مراعاته هو خصائص ، التصميم يف هذه مرحلة

احملتوى رة، أخذ تطواملتعددة التعليمية امليف تصميم الوسائط  .رةتطواملنتج امل
املفاهيم والعناصر من مؤشرات أو روايات يف االستبيان املادي  و اهليكلي

من املعروف أن املؤشرات الواردة يف  والوسائط وتعلم اللغة العربية وغريها.
االستبيانات هي صياغة حمددة للنظريات حول كيفية توصيف املواد التعليمية 

خصائص الوسائط املتعددة اليت  أما ، ووسائل التعلم اجليدة وغريها.اجليدة
  هي كما يلي: باحثةا الطور

من الناحية املادية. اخلصائص اليت جيب أن تلبيها الوسائط املتعددة اليت  )١
 من الناحية املادية هي كما يلي: باحثةا الطور
جيب أن تكون  روسةاملدواد مخصائص الكفاية. النقطة املهمة هي أن (أ) 

على إتقان الكفاءات األساسية وحتقيق  تالميذكافية ملساعدة ال
. جيب أن تكون اخلصائص مملوكة من اومؤشرا يةهداف التعلماأل
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املطورة.  يةوسائط املتعددة التعلمالقبل املواد اليت سيتم تضمينها يف 
 يةهداف التعلماأللذلك، لتحقيق متطلبات الكفاءات األساسية و

م املفردات العربية ليس فقط يتعل باحثةال تصممفواملؤشرات، 
 نطقلتقدمي املفردات، ولكن أيضا الستخدام اجلمل من املفردات، و

  الرسوم املتحركة. أوصور الوكتابة وترمجتها باستخدام 
بسهولة املواد التعليمية اليت  الشيء م. يرتبط هذافهخصائص ال(ب) 

كمستخدمني. هذه اخلاصية مملوكة أيضا تالميذ جيب أن يفهمها ال
من خالل  املتطورة للمادة املوجودة يف الوسائط املتعددة التعليمية

احتواء الرسوم التوضيحية والرسوم املتحركة لتوضيح معىن 
وحتفيزهم  تالميذاملفردات. تستخدم الرسوم التوضيحية جلذب ال

ى الرسائل والتواصل معهم ومساعدم على االحتفاظ وفهم حمتو
أيضا ويستخدم لغة قريبة وغالبا ما  باحثةتار الختيف املواد التعليمية. 

" قعد" بدالً من "جلستستخدم يف احملادثة ، مثل استخدام كلمة "
 حبيث يسهل فهم حمتوى الرسالة يف املواد التعليمية وفهمها.

خصائص حتميل املكون. هناك ثالثة مكونات جيب تضمينها يف (ج) 
ائط املتعددة للتعلم، مبا يف ذلك املكونات الرئيسية واملكونات الوس

التكميلية ومكونات التقييم لنتائج التعلم. هذه اخلاصية مملوكة 
. باإلضافة إىل حتميل املواد التعليمية تطورةللوسائط املتعددة التعلم امل

أيضا تقييما لقياس مدى جناح  باحثةتضمن التكمكون رئيسي، 
 ارشاداملفردات، و نطقأيضا  باحثةال تتضمنمرة أخرى،  التعلم. مث

التعلم املتعلقة مبواد املفردات  فيديوالكتابة، واستخدام اجلمل و
  كمكونات تكميلية.
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. اخلصائص اليت جيب أن تلبيها الوسائط املتعددة اليت ناحية الوسائليةمن ال) ٢
  هي كما يلي: ناحية الوسائليةمن ال باحثةا الطور
الكائن  أو احلدث تسجيل على الوسائل قدرة ثبت، أيخصائص امل (أ)

هذه اخلاصية مملوكة للوسائط املتعددة بنائه.  وإعادة ويدميه وحفظه
. باستخدام هذه اإلمكانية، ميكن حفظ حدث باحثةا الاليت طور

ما وعند احلاجة ميكن عرضه ومشاهدته مرة أخرى باعتباره احلدث 
مرارا وتكرارا،  ا تقدميافيه املواد التعليميةاألصلي. هذا يعين أنه ميكن 

يف أي وقت ويف أي  اوإعادة تعلمه امن فتحه تالميذحىت يتمكن ال
  مكان.

ا خلاصية مملوكة للوسائط املتعددة اليت طورخصائص أصيلة. هذه ا(ب) 
ألا حتتوي على صور ورسوم متحركة ميكنها وصف  باحثةال

 يراها مباشرة تالميذمثل حقيقة أن ال ةاألشياء أو األحداث مباشر
  .أيضا

اخلصائص املتناسبة. هذه اخلاصية مملوكة أيضا للوسائط املتعددة (ج) 
ألا حتتوي على حجم الصورة أو الرسوم  باحثةا الاليت طور

بسهولة ختيل احلجم  تالميذاملتحركة بشكل متناسب، حبيث ميكن لل
. باإلضافة إىل ذلك، جيب أن يكون وضوعالفعلي للكائن أو امل

الصوت الذي مت حتميله واضحا أيضا، وليس متقطعا، وال مرتفعا 
ا، وميكن ضبطه على جدا أو سريع متقاعساجدا أو بطيئًا، وليس 

أزرار الصوت لزيادة الصوت أو تقليله، أو االستمرار أو إيقاف 
مثاالً بكلمة  باحثةعطي التالصوت. فيما يتعلق بتناسب الصورة، 

"نعامة" اليت ترمجت على شكل رسوم متحركة. حجم الرسوم 
املتحركة عند تضمينها يف الوسائط املتعددة ليس كبريا جدا وليس 
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جدا. إذا كان احلجم صغريا جدا، فقد يكون له معاين أخرى، صغريا 
. من ىخرأ يورعلى سبيل املثال ميكن أن يبدو مثل دجاجة أو ط

خالل جعل حجم الصورة أو الرسوم املتحركة متناسبا، سيجعل 
تكوين الكائن مرئيا بوضوح من خالل إظهار األجزاء الرئيسية يف 

  الصورة.
 باحثةتلكها المتاخلصائص املهمة اليت جيب أن  .اخلصائص اجلمالية(د) 

الويب الذي يستخدمه  برنامجالوسائط املتعددة هي اجلمال. حيتوي 
إلنشاء الوسائط املتعددة على لغة الربجمة اخلاصة به لتزيني  باحثةال

صفحات الويب جلعلها تبدو يف  )layout(وتعديل منط عرض/ختطيط 
. CSSمجيلة. هذا الربنامج يسمى  أكثر أناقة وجاذبية، حبيث تصبح

بدمج العديد من  باحثةقوم التيف هذه احلالة، إلدراك اخلصائص، 
األلوان الزاهية يف صفحة املقدمة والقائمة الرئيسية، وضبط مظهر 
نوع الكتابة، وضبط التنسيق بني الصور/الرسوم املتحركة والنص 

ا متحركة صورا/رسوم تاختروحىت ال تتداخل مع بعضها البعض، 
 تعليمأصلية (وليست صورا يف شكل اسكتشات) مللء ترمجة مواد 

  لتحقيق أهداف التعلم. تالميذاملفردات لتسهيل فهم ال
اخلصائص اليت جيب أن تلبيها الوسائط املتعددة ) من الناحية التعليمية. ٣

  هي كما يلي: يةميناحية التعلالمن  باحثةا الاليت طور
تعود ملكية هذه اخلاصية  .تلميذإثراء جتربة تعلم القادرة على (أ) 

، أي من خالل توجيه موضوع باحثةا الللوسائط املتعددة اليت طور
مشاهدة موضوع  تالميذ. وبالتايل ميكن للاملدروسة مباشرةاملناقشة 
فهم  تالميذ، مما يسهل على ال ة أيضامباشراملدروسة املناقشة 
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ريقة مثرية لالهتمام من خالل الوسائط املوضوع ألنه يتم تقدميه بط
  .باحثةا الاملتعددة اليت طور

اقتصادية من حيث الوقت. هذه اخلاصية جيب أن تكون مملوكة (ب) 
 عليم. ميكن تقدمي عملية التباحثةا الللوسائط املتعددة اليت طور

والتعلم باستخدام الوسائط بشكل فعال يف وقت سريع نسبيا مقارنة 
، هناك العديد تطورةخدام الوسائط. يف الوسائط املتعددة املبغري است

، ارشاد الكتابة من العناصر اليت سيتم حتميلها مثل ذكر املفردات، و
واحد حبيث يكون  برنامجكلها ميكن وضعها يف  .وغريها وميوالتق

  .اقتصاديةالتعلم أكثر  تقدميوقت 
 املتطورة الوسائط املتعددة لك. جيب أن متتعلملل تالميذزيادة انتباه ال(ج) 

هذه اخلاصية أيضا ألن املوضوع املعروض هناك سيكون أكثر 
وضوحا، على سبيل املثال ترمجة املفردات العربية باستخدام الصور 
والرسوم املتحركة للمفردات اردة، حبيث جتعل الوسائط املتعددة 

فإن حالة  املطورة أقرب إىل الواقع وتوفر مباشرة جتربة. وبالتايل
  التعلم أكثر فاعلية وتنتج نتائج أفضل.

بعد حتديد خصائص منتج الوسائط املتعددة التعليمية املطور، فإن 
مكتوب أوالً ألن هذه ) prototypeمنوذج مبدائي (اخلطوة التالية هي إنشاء 

 الترميزالستخدم بويب ال برنامجالوسائط املتعددة التعليمية تعتمد على 
)koding( ابرنامج مكتوب قبل حتويله إىل مبدائيعمل منوذج ل، فمن املهم جد 
ويب. اهلدف هو عدم تكرار عملية التصنيع وتقليل اخلطأ من جوانب خمتلفة، ال
للنتيجة النهائية هلذا التطبيق  )convert/export( ن عملية التحويل/التصديرأل

املكتوب،  بدائيامل معقدة للغاية وتستغرق وقتا طويالً. بعد عمل النموذج
و خرباء  التعليمية مع املشرف واخلرباء، أي خرباء املواد باحثةتشاور الت
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تصديق و خرباء التعلم. بعد اكتمال عملية التشاور واختبار ال وسائل التعليميةال
املكتوب يف شكل وسائط متعددة  ملبدائيمن اخلرباء، ميكن حتقيق النموذج ا

  الويب. بربنامجتعليمية 
 (development)التطوير   )ج

 بعد اكتمال مرحلة التصميم، تنتقل إىل املرحلة التالية، وهي التطوير.
. يف هذه املرحلة تطور واقعة نتجالتصميم املحتصيل مرحلة التطوير هي عملية 

الباحثة الوسائط املتعددة التعليمية للمفردات العربية بربنامج ويب للصف 
بربنامج  صنع الوسائط املتعددة التعليمية خلطوات يف عمليةالسادس. أما ا

  اليت يتم تنفيذها يف هذه املرحلة هي كما يلي: ويب
ختطيط. عند إنشاء تطبيق تعليمي فإن اخلطوة األوىل هي وضع خطة. يف  )١

صنع هذه الوسائط املتعددة يكون التخطيط هو إنشاء إطار عمل أو 
ة واملواد اليت سيتم لغة الربجم حتديد صفحة الويب، مث علىهيكل تطبيق 

 استخدامها، وحتديد لون اخللفية. يتم تعديل كل التخطيط وفقًا خلصائص
 .تالميذوال درسنيالتطبيق، أي املهذا ستخدم ياليت  املوضوع

التحليالت. بعد اكتمال التخطيط فإن اخلطوة التالية هي إجراء حتليل.  )٢
نظام املعلومات حتليل سري عمل هو  التحليل يف صنع الوسائط املتعددة 

 قيد التشغيل حاليا وحتديد ما كان سري العمل فعاال ووفقًا ملعايري معينة.
هو  واملتمرس  )Business Process Analyst )BPAمن  تقام بالتحليالت

سري عمل نظام إدارة يف املنطقة اليت يتم حتليلها. عند إنشاء  يفهم
التطبيقات اليت سيتم  جزء التحليالتويب سيحدد  بربنامجالتطبيقات 

 إنشاؤها يف املستقبل.
تصميم. بعد اكتمال عملية التحليل فإن اخلطوة التالية هي إنشاء تصميم.  )٣

. نتجميكن أن تؤدي األخطاء يف التصميم إىل اختناقات وحىت فشل امل
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صناعة الوسائط املتعددة، مما نظام التحليل يف  من تصميم الربجمةب يقام
 صنعها منللربجمة بناءً على التصميمات اليت  طلوباتامل جيعل التصميمات

BPAللمربجمني لكتابة . سيكون هذا التصميم دليال source code قسم .
 تصميم الربجمة يشمل:

 )Database( قواعد بيانات  )أ(
 )Screen Layout( ختطيط الشاشة(ب) 

  )Diagram Proses( خمطط العمليةج) (
 )Report Layout( تقرير التخطيط(د) 

تطوير. العمل املنفذ يف هذه املرحلة هو برجمة التطبيق الذي مت إنشاؤه  )٤
طريق كتابة برامج ببرجمة الوسائط املتعددة تقام ملطابقة التصميم السابق. 

 )algoritma( الكمبيوتر بلغات الربجمة بناًء على بعض اخلوارزميات
حبيث ميكن  يف التطبيق) coding(واملنطق أو بعبارة أخرى إدخال الترميز 

 للتطبيق أن يعمل بصحيح وسلس حسب الرغبة.
. االختبار يف تصنيع الوسائط املتعددة هو عملية )Testing( اختبارات )٥

ضات يف نتائج نظام املعلومات ناقُاختبار التطبيقات عن طريق حتديد الت
 مع النتائج املتوقعة.

وأما دمني. الوسائط املتعددة على املستخ يقام التطبيق بتنفيذتطبيق.  )٦
 عملية التنفيذ هي كما يلي:

  أبلغ املستخدمني(أ) 
  )install systemالنظام ( (ب) توصيل

  تدريب املستخدمني(ج) 
  )convert( إدخال / حتويل البيانات (د)

 )user ID( إعداد معرف املستخدم) ه(
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التشغيل والصيانة. اخلطوة األخرية هي التشغيل والصيانة هناك العديد  )٧
أثناء  األعمال الروتينية اليت جيب القيام ا على نظام املعلوماتمن 

 :وهيالتطبيق، ، املستخدم يستخدم 
  )System maintenance( صيانة النظام(أ) 

  )Backup dan recovery( النسخ االحتياطي واالسترداد(ب) 
 )Data archive( أرشيفات البيانات(ج) 

  ما يلي:املظهر العام للوسائط املتعددة هو ك

  
 يف ميدان. تنفيذالقبل املطور املنتج لتجربة  مهم التطوير مرحلة يف 

يقَام التقومي التكويين باختبار التصديق  . formatif testوهذا من تقومي تكويين 
  من اخلرباء، وهي:
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 اختبار التصديق من خبري املواد التعليمية العربية ) ١
توفيق الرمحن، املاجستري. خبري املواد التعليمية العربية هو د. 

وهو معلِّم يف جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني. هدف 
اختبار التصديق من خبري املواد التعليمية العربية ملعرفة التناسب بني 

  احتياج التالميذ جبانب مواد التعليمية العربية من املنتج املتطور.
 تقدمي البيانات  )أ

تيجة اختبار خبري املواد التعليمية العربية تستخدم بيانات ن
جوانب التقييم. كل جانب له درجة  ١١استبيانا الذي يتضمن على 

. أما نتيجة وصف التقييم ١، و درجة األدىن يعين ٥األعلى يعين 
  من املنتج كما يلي: 

  قائمة نتيجة وصف تقييم املنتج من خبري املواد التعليمية العربية ١. ٤
  البيان  إصابة  جوانب التقييم  الرقم
التناسب بني الصورة أو الرسوم املتحركة يف   ١

  توضيح املعىن من املفردات
جيد   ٥

  جدا
التناسب بني منتج الوسائط املتعددة باكتساب    ٢

  الكفاءة اجلوهرية والكفاءة األساسية
جيد   ٥

  جدا
جيد   ٥  االرتباط بني املفردات  باملؤشرات   ٣

  جدا
بني املواد التعليمية العربية  مبؤشرات التجانس   ٤

  املفردات املُكْتسبة
  جيد  ٤

جيد   ٥  التصميم من التقومي  ٥
  جدا

  جيد  ٤  التناسب بني األسئلة مبواد املفردات  ٦
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التناسب بني نوع األسئلة مبؤشرات املفردات   ٧
  املُكْتسبة

  جيد  ٤

التناسب بني درجة صعوبة األسئلة بقدرة   ٨
  التالميذ 

  جيد  ٤

الوثيق بني املواد التعليمية العربية بتجارب احلياة   ٩
  اليومية للتالميذ

جيد   ٥
  جدا

الدقة يف اختيار الكلمات واللغة املستخدمة يف   ١٠
  مواد املفردات

  جيد  ٤

التناسب بني استخدام الكلمة يف اجلملة البسيطة   ١١
  واد املفرداتمب

  جيد  ٤

  ٤٩  املدقيقالعدد اإلمجايل من إصابة إجابة 
 حتليل البيانات  )ب

بناء على نتيجة تقييم االستبيان فيمكن مستوى صالحية 
الوسائط املتعددة التعليمية أن يستخدم صيغة النسبة املئوية كما 

  يلي:
 

  
  

  البيان:
P :  الحيةالنسبة املئوية الص  

∑x  :   من إصابة إجابة املدقق موع الكلّيا  

ix∑ :  من إصابة إجابة أعلى موع الكلّيا  

 

∑x x 100% 

P =     

∑xi 
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 ١١، مث ٥ – ١مكونا بإصابة  ١١يتكون االستبيان من 
x بناء على شرط الصيغة ٥٥. إذا إصابة األعلى هي ٥٥=  ٥ .

خبري السابقة فنسبة مئوية مستوى اكتساب الوسائط املتعددة من 
   املواد التعليمية العربية كما يلي:

  % ٨٩=   ١٠٠ x ٤٩=  )P(النسبة املئوية 
٥٥  

بناء على الدليل فيمكن القول إن نتيجة تقييم من خبري املواد 
حبيث تكون يف مؤهل ، "جيدة"التعليمية للوسائط املتعددة 

  "صاحل بدون حتسني".
  و أما االقتراحات من خبري املواد التعليمية كما يلي:

أن هناك الوسائط املتعددة واملادة املتطورة تعبري جيدة، إال  .١
بعض األخطاء اللغوية اليت حتتاج إىل التصحيح من حيث 
احلركات أو الشكل ومن حيث نوع الكلمة املناسبة 

 بالسياق.
ينبغي أن تكون األسئلة املعرضة مستوى صعوبتها مناسبا  .٢

 مبستوى التالميذ باملرحلة اإلبتدائية.
توجد يف الوسائط املتعددة املتطورة عدم التناسب بني  .٣

املعرضة والكلمة، مثل كلمة "تدخل" والصورة  الصورة
 تترجم إىل "اخلارج". 

 اختبار التصديق من خبري الوسائط املتعددة ) ٢
خبري الوسائط املتعددة هو حممد جاياغونا السرجانا. وهو يعلّم 

يف املدرسة الثانوية املهنية  (TKJ)تدريس تقنية احلاسوب والشبكات 
بنجرماسني. هدف اختبار التصديق من خبري الوسائط  ١احلكومية 
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املتعددة ملعرفة التناسب بني احتياج التالميذ جبانب تصميم من املنتج 
  املتطور.

 تقدمي البيانات  )أ
تستخدم بيانات نتيجة اختبار خبري الوسائط املتعددة 

جوانب التقييم. كل جانب له درجة  ١٥استبيانا الذي يتضمن على 
. أما نتيجة وصف التقييم ١، و درجة األدىن يعين ٥األعلى يعين 

  من املنتج كما يلي: 
  قائمة نتيجة وصف تقييم املنتج من خبري الوسائط املتعددة ٢ .٤

  البيان  إصابة  جوانب التقييم  الرقم
  جيد  ٤  تصميم التقدمي اخلارجي ملنتج الوسائط املتعددة  ١
مساعدة الوسائط املتعددة يف زيادة اخلبرة   ٢

التعليمية لدى التالميذ من خالل عرض 
  املفردات املَدروسة املباشرة

جيد   ٥
  جدا

جاذبِية الوسائط املتعددة يف زيادة امهام التالميذ   ٣
من خالل تقدمي مواد املفردات القريبة من الواقع 

  املباشر 

جيد   ٥
  جدا

استخدام الوسائط املتعددة من حيث فاعلية   ٤
  الوقت

  جيد  ٤

  جيد  ٤  جتميل الصورة و أصليتها  ٥
دقّة اختيار الصورة الداعمة يف صفحة املقدمة   ٦

  و القائمة الرئيسية
  جيد  ٤

دقّة اختيار الصورة والرسوم املتحركة يف حمتوى   ٧
  املواد التعليمية لتسهيل فهم التالميذ

جيد   ٥
  جدا
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  جيد  ٤   النسيب لكتابةالصورة واحجم   ٨
الصورة  (layout)التناسب بني ترتيب وضع   ٩

  بالكتابة والرسوم املتحركة
  جيد  ٤

جيد   ٥  عرض نوع الكتابة  ١٠
  جدا

  جيد  ٤  مزج األلوان  ١١
  جيد  ٤  ملفردات النطق ا صوت من وضوح  ١٢
قدرة الوسائط املتعددة على الوصول إىل مجهور   ١٣

  أكرب (التالميذ) يف أي وقت و مكان 
جيد   ٥

  جدا
كفَاية الوسائط املتعددة يف تسجيل األشياء و   ١٤

  ختزينها وإعادا وتالعبها
جيد   ٥

  جدا
استخدام  ارشادوضوح وصف اجلملة يف   ١٥

  الوسائط املتعددة
جيد   ٥

  جدا
  ٦٧  إصابة إجابة املدقيقالعدد اإلمجايل من 

 حتليل البيانات  )ب
 x ١٥، مث ٥ – ١مكونا بإصابة  ١٥يتكون االستبيان من 

. بناء على شرط الصيغة ٧٥. إذا إصابة األعلى هي ٧٥=  ٥
السابقة فنسبة مئوية مستوى اكتساب الوسائط املتعددة من خبري 

  الوسائط املتعددة كما يلي:
  % ٨٩,٣=   ١٠٠ x ٦٧=  )P(النسبة املئوية 

٧٥  
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بناء على الدليل فيمكن القول إن نتيجة تقييم من خبري 
"صاحل بدون حبيث تكون يف مؤهل ، "جيدة"الوسائط املتعددة 

  حتسني".
و أما االقتراحات من خبري املواد التعليمية كما يلي: 

تنبغي هذه الوسائط ، لكنالوسائط املتعددة التعليمية جيدة. و
) عندما املصممة تريد passwordالسر (املتعددة هلا كلمة 

لوسائط املتعددة ا يتم نشر ،لوسائط املتعددة. لذلكا مشاركة
 .ةبإذن من املصمم

 اختبار التصديق من خبري التعليمية العربية ) ٣
خبري التعليمية العربية هي د. فتوية نور، املاجستري. وهي معلِّمة 

بنجرماسني. هدف اختبار يف جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 
التصديق من خبري التعليمية العربية ملعرفة التناسب بني احتياج التالميذ 

  جبانب التعليمية العربية من املنتج املتطور.
 تقدمي البيانات  )أ

تستخدم بيانات نتيجة اختبار خبري التعليمية العربية استبيانا 
ه درجة األعلى جوانب التقييم. كل جانب ل ١٢الذي يتضمن على 

. أما نتيجة وصف التقييم من املنتج ١، و درجة األدىن يعين ٥يعين 
  كما يلي: 

  قائمة نتيجة وصف تقييم املنتج من خبري التعليمية العربية ٣. ٤
  البيان  إصابة  جوانب التقييم  الرقم
فائدة الوسائط املتعددة كأداة يف فهم املفردات   ١

هاركُّذَالعربية وت  
  جيد  ٤
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تناسب بني منتج مواد  املفردات على الوسائط   ٢
  املتعددة كالوسيلة التعليمية و خصائص التالميذ 

  جيد  ٤

لتحفيز التالميذ على أن فائدة الوسائط املتعددة   ٣
  يكونوا أكثر نشاطًا يف عملية التعلم

  جيد  ٤

على إشراك العديد من  الوسائط املتعددةقدرة   ٤
 لتحسني الذاكرة وم ياحلواس يف عملية التعل

  م التالميذجودة تعلُّ

  جيد  ٤

  جيد  ٤  موضوح وصف اجلملة يف معلومات دليل التعلّ  ٥
  جيد  ٤  وضوح أهداف التعليم أو املؤشرات  ٦
فائدة الفيديو و ارشاد الكتابة من املفردات   ٧

  كمكمل للمواد التعليمية يف عملية التعليم.
  جيد  ٤

يف إيصال  يتهاوتفاعل املتعددة فعالية الوسائط  ٨
  الرسائل يف عملية التعلم

  جيد  ٤

الوسائط املتعددة يف توحيد التفاهم بني  ةقدر  ٩
املفردات  نطقالتالميذ واملعلمني فيما يتعلق ب

  ومعناها

  جيد  ٤

  جيد  ٤  مدقة اختيار استراتيجيات التعلّ  ١٠
يف صنع بيئة تعلم املمتعة  الوسائط املتعددةقدرة   ١١

  واملفرحة
جيد   ٥

  جدا
للتالميذ  حقدرة الوسائط املتعددة يف تقدمي الشر  ١٢

  ستقلبامل
  جيد  ٤

  ٤٩  العدد اإلمجايل من إصابة إجابة املدقيق
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 حتليل البيانات  )ب
 x ١٢، مث ٥ – ١مكونا بإصابة  ١٢يتكون االستبيان من 

. بناء على شرط الصيغة السابقة ٦٠. إذا إصابة األعلى هي ٦٠=  ٥
فنسبة مئوية مستوى اكتساب الوسائط املتعددة من خبري التعليمية 

  العربية كما يلي:
  % ٨١,٦=   ١٠٠ x ٤٩=  )P(النسبة املئوية 

٦٠  
بناء على الدليل فيمكن القول إن نتيجة تقييم من خبري 

"صاحل بدون حبيث تكون يف مؤهل ، "جيدة"الوسائط املتعددة 
  حتسني".

  و أما االقتراحات من خبري املواد التعليمية كما يلي:
  زميكن استبدال اسم التطبيق بـ "املفردات العربية". ١
. حتديد الوقت التعليمي ملوضوع واحد، مثال : موضوع واحد ٢

معرفة مدة الوقت التعليمي ملوضوع  .حلصة دراسية واحدة
  واحد

 نوع اخلط اآلخركن ابداهلا بمت املقدمة لمفرداتل. كتابة حروف ٣
  .واضحة لتكون

 لتكون بأشكال أخرى لط تأن ختكن متوضوع املكل ل األسئلة .٤
   .متنوعة

 (implementation)التطبيق   )د
التعليمية للمواد العربية يف هذه املرحلة، سيتم تطبيق الوسائط املتعددة 

اموعة الصغرية هي بعض  .ة أوالعلى جمموعات صغرية كمستخدمني ومدرس
من  هدافاألالطالبا.  ١٠التالميذ يف الصف السادس "ب" الذي يتكون على 
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على التطبيق ية الراجعة ذغاألول لتقدمي الت  وميالتق يالتجربة امليدانية احملدودة ه
والتكميل.  تحسنيودف ال املتطور املنتج اآلراء والنقصان من التالية، وملعرفة

  وأما االجراء األول يف تطبيق املنتج على املستخدمني هي:
وصلة النظام (الوسائط املتعددة التعليمية بربنامج ويب) يف كل اهلاتف  )١

 الذاكي للتالميذ.
٢( سرمف استخدام الوسائط املتعددةالتعليمية إىل الطالب و متهم.تعر 
 حماولة استخدام الوسائط املتعددة التعليمة معا )٣
 املتطور املنتج تقدمي االستبيانات للمستخدمني ملعرفة اآلراء والنقصان من )٤

  والتكميل. تحسنيودف ال
هذا تقدمي البيانات وحتليلها على اختبار التصديق من اموعة الصغرية 

 و مدرسة اللغة العربية كاملستخدمني.
 التصديق من مدرسة اللغة العربية كاملستخدمةاختبار  ) ١

يف هذا البحث تتجاوب مدرسة اللغة العربية يف مدرسة استقالل 
االبتدائية اإلسالمية األهلية بنجرماسني. وللمحافظة على اخلصوصية طلبت 
املدرسة عدم ذكر امسها وهويتها. هدف اختبار التصديق من مدرسة اللغة 

ب بني احتياج التالميذ بعدة اجلوانب. إما جانب حمتوى العربية ملعرفة التاسن
املواد التعليمية العربية و جانب تقدمي تصميم الوسائط املتعددة أو جانب 

  التعليمية العربية. أما تقدمي البيانات وحتليلها كما يلي:
تستخدم بيانات نتيجة اختبار مدرسة اللغة العربية استبيانا الذي 

جوانب  ١١وانب التقييم. تتكون جوانب التقييم من ج ٣٨يتضمن على 
جوانب تقييم تصميم الوسائط املتعددة،  ١٥تقييم مواد املفردات العربية، و 

، ٥جوانب تقييم التعليمية العربية. كل جانب له درجة األعلى يعين  ١٢و 
  . أما نتيجة وصف التقييم من املنتج كما يلي: ١و درجة األدىن يعين 
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 اد التعليمية العربيةجانب املو )١
 قائمة نتيجة وصف تقييم املنتج من املدرسة على جانب املواد ٤. ٤
  البيان  إصابة  جوانب التقييم  الرقم
التناسب بني الصورة أو الرسوم املتحركة يف   ١

  توضيح املعىن من املفردات
جيد   ٥

  جدا
التناسب بني منتج الوسائط املتعددة باكتساب    ٢

  والكفاءة األساسية الكفاءة اجلوهرية
جيد   ٥

  جدا
جيد   ٥  االرتباط بني املفردات  باملؤشرات   ٣

  جدا
التجانس بني املواد التعليمية العربية  مبؤشرات   ٤

  املفردات املُكْتسبة
جيد   ٥

  جدا
جيد   ٥  التصميم من التقومي  ٥

  جدا
جيد   ٥  التناسب بني األسئلة مبواد املفردات  ٦

  جدا
األسئلة مبؤشرات املفردات التناسب بني نوع   ٧

  املُكْتسبة
  جيد  ٤

التناسب بني درجة صعوبة األسئلة بقدرة   ٨
  التالميذ 

  جيد  ٤

الوثيق بني املواد التعليمية العربية بتجارب احلياة   ٩
  اليومية للتالميذ

جيد   ٥
  جدا

الدقة يف اختيار الكلمات واللغة املستخدمة يف   ١٠
  مواد املفردات

  جيد  ٤
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التناسب بني استخدام الكلمة يف اجلملة البسيطة   ١١
  واد املفرداتمب

جيد   ٥
  جدا

  ٥٢  العدد اإلمجايل من إصابة إجابة املدقيق
  % ٩٤,٥=   ١٠٠ x ٥٢=  )P(النسبة املئوية 

٥٥  
بناء على الدليل فيمكن القول إن نتيجة تقييم من مدرسة اللغة 

حبيث تكون يف ، "جيدة جدا"العربية جلانب املواد التعليمية العربية 
  "صاحل بدون حتسني".مؤهل 

 جانب تقدمي تصميم الوسائط املتعددة )٢
قائمة نتيجة وصف تقييم املنتج من املدرسة على جانب تقدمي  ٥. ٤

 الوسائط املتعددة وتصميمها
  البيان  إصابة  جوانب التقييم  الرقم
  جيد  ٤  تصميم التقدمي اخلارجي ملنتج الوسائط املتعددة  ١
مساعدة الوسائط املتعددة يف زيادة اخلبرة   ٢

التعليمية لدى التالميذ من خالل عرض 
  املفردات املَدروسة املباشرة

جيد   ٥
  جدا

جاذبِية الوسائط املتعددة يف زيادة امهام التالميذ   ٣
من خالل تقدمي مواد املفردات القريبة من الواقع 

  املباشر 

  جيد  ٤

استخدام الوسائط املتعددة من حيث فاعلية   ٤
  الوقت

جيد   ٥
  جدا

  جيد  ٤  جتميل الصورة و أصليتها  ٥
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دقّة اختيار الصورة الداعمة يف صفحة املقدمة   ٦
  و القائمة الرئيسية

جيد   ٥
  جدا

دقّة اختيار الصورة والرسوم املتحركة يف حمتوى   ٧
  املواد التعليمية لتسهيل فهم التالميذ

جيد   ٥
  جدا

  جيد  ٤   النسيب لكتابةحجم الصورة وا  ٨
الصورة  (layout)التناسب بني ترتيب وضع   ٩

  بالكتابة والرسوم املتحركة
  جيد  ٤

جيد   ٥  عرض نوع الكتابة  ١٠
  جدا

  جيد  ٤  مزج األلوان  ١١
  جيد  ٤  ملفردات النطق ا صوت من وضوح  ١٢
قدرة الوسائط املتعددة على الوصول إىل مجهور   ١٣

  أكرب (التالميذ) يف أي وقت و مكان 
جيد   ٥

  جدا
كفَاية الوسائط املتعددة يف تسجيل األشياء و   ١٤

  ختزينها وإعادا وتالعبها
جيد   ٥

  جدا
استخدام  ارشادوضوح وصف اجلملة يف   ١٥

  الوسائط املتعددة
جيد   ٥

  جدا
  ٦٨  صابة إجابة املدقيقالعدد اإلمجايل من إ
  % ٩٠,٦=   ١٠٠ x ٦٨=  )P(النسبة املئوية 

٧٥  
بناء على الدليل فيمكن القول إن نتيجة تقييم من مدرسة اللغة 

حبيث ، "جيدة جدا" جانب تقدمي تصميم الوسائط املتعددةالعربية 
  "صاحل بدون حتسني".تكون يف مؤهل 
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 جانب التعليمية العربية )٣
وصف تقييم املنتج من املدرسة على جانب التعليمية قائمة نتيجة  ٦. ٤

 العربية
  البيان  إصابة  جوانب التقييم  الرقم
فائدة الوسائط املتعددة كأداة يف فهم املفردات   ١

هاركُّذَالعربية وت  
جيد   ٥

  جدا
تناسب بني منتج مواد  املفردات على الوسائط   ٢

  املتعددة كالوسيلة التعليمية و خصائص التالميذ 
جيد   ٥

  جدا
لتحفيز التالميذ على أن فائدة الوسائط املتعددة   ٣

  يكونوا أكثر نشاطًا يف عملية التعلم
جيد   ٥

  جدا
على إشراك العديد من  الوسائط املتعددةقدرة   ٤

 م لتحسني الذاكرة وياحلواس يف عملية التعل
  م التالميذجودة تعلُّ

جيد   ٥
  جدا

جيد   ٥  مالتعلّ وضوح وصف اجلملة يف معلومات دليل  ٥
  جدا

جيد   ٥  وضوح أهداف التعليم أو املؤشرات  ٦
  جدا

فائدة الفيديو و ارشاد الكتابة من املفردات   ٧
  كمكمل للمواد التعليمية يف عملية التعليم.

جيد   ٥
  جدا

يف إيصال  يتهاوتفاعل املتعددة فعالية الوسائط  ٨
  الرسائل يف عملية التعلم

جيد   ٥
  جدا
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الوسائط املتعددة يف توحيد التفاهم بني  ةقدر  ٩
املفردات  نطقالتالميذ واملعلمني فيما يتعلق ب

  ومعناها

جيد   ٥
  جدا

جيد   ٥  مدقة اختيار استراتيجيات التعلّ  ١٠
  جدا

يف صنع بيئة تعلم املمتعة  الوسائط املتعددةقدرة   ١١
  واملفرحة

  جيد  ٤

للتالميذ  حقدرة الوسائط املتعددة يف تقدمي الشر  ١٢
  ستقلبامل

جيد   ٥
  جدا
  

  ٥٩  العدد اإلمجايل من إصابة إجابة املدقيق
  

  % ٩٨,٣=   ١٠٠ x ٥٩=  )P(النسبة املئوية 
٦٠  

بناء على الدليل فيمكن القول إن نتيجة تقييم من مدرسة اللغة 
حبيث تكون يف مؤهل ، "جيدة جدا" انب التعليمية العربيةالعربية جل

  "صاحل بدون حتسني".
  أما االقتراحات من مدرسة اللغة العربية كما يلي:

 ال يوجد نقطة "أ، ب، ج" يف اختيار اإلجابة )١
 ال تتركب إجابة صحيحة بالعشوائي يف الباب الثالث )٢
يف الباب الرابع.  ١٠تصحح كلمة "جرس" يف سؤال رقم  )٣

كلمة صحيحة "جرس". يف الباب الرابع ينبغي اختيار اإلجابة 
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اختيار  ٣بالباب األخرى. األسئلة يف الباب األخرى هلا سواءا 
 اختيار اإلجابة أيضا. ٣اإلجابة، فينبغي هذا الباب له 

 ارشاد عمل األسئلة يف الباب اخلمس غري واضح. )٤
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 اختبار التصديق من التالميذ كاموعة الصغرية ) ٢
يف هذا البحث تتجاوب اموعة الصغرية ملعرفة ناقص املنتج املتطور ودف حتسني و تكميل من املنتج. 

  اموعة الصغرية بعض التالميذ يف الصف السادس "ب". وأما أما تقدمي البيانات وحتليلها كما يلي:
 

  ذ كاموعة الصغريةالقائمة من تقدمي البيانات وحتليلها من اختبار التصديق من التالمي ٧. ٤
اإلصابة   إجابة التالميذ  املكون  الرقم

  احملصولة
صابة اإل

  األعلى

NP = R   x 100 % 

SM  مؤهل  التقدير  
١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

هل شرح ارشاد استخدام الوسائط املتعددة   ١
  التعليمية واضح ومفهوم ؟

جيد   ١٠٠%   ١٠  ١٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١
  جدا

  صاحل

هل شرح االرشاد التعليمية واضح ومفهوم   ٢
  بالسهلة ؟

١٠٠%   ١٠  ١٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١ جيد  
  جدا

  صاحل

١٠٠%   ١٠  ١٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١ وزيادته؟الصوت جم حهل ميكن تقليل   ٣ جيد  
  جدا

  صاحل

لصور والرسوم املتحركة أن تفسر اكن متهل   ٤
  ؟املدروسةمعىن املفردات العربية 

١٠٠%   ١٠  ١٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١ جيد  
  جدا

  صاحل
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 هل صوت نطق املفردات العربية مسموع  ٥
  ؟بالواضح

جيد   ٩٠%   ١٠  ٩  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ١
  جدا

  صاحل

ارشاد كتابة هل ميكن أن يساعدك فيديو   ٦
  املفردات العربية يف كتابة املفردات؟

  صاحل  جيد   ٨٠%   ١٠  ٨  ١  ١  ١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١

جيد   ٩٠%   ١٠  ٩  ١  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  جيدة ومجيلة؟ كتابةوألوان الهل الصور   ٧
  جدا

  صاحل

جيد   ٩٠%   ١٠  ٩  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  هل حجم وشكل الكتابة مناسب وواضح؟  ٨
  جدا

  صاحل

الصحيح وال  كتابةهل مواضع الصور وال  ٩
  تتداخل مع بعضها يف مكاا ؟ 

١٠٠%   ١٠  ١٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١ جيد  
  جدا

  صاحل

فردات العربية بامل مناسبهل السؤال   ١٠
  ؟املدروسة

١٠٠%   ١٠  ١٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١ جيد  
  جدا

  صاحل

هل ميكنك العمل على األسئلة يف الوسائط   ١١
  املتعددة؟

  صاحل  جيدجدا  ٩٠%   ١٠  ٩  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ١
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١٠٠%   ١٠  ١٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  بعد عمل األسئلة ؟ميكنك رؤية القيمة  هل  ١٢ جيد  
  جدا

  صاحل

١٣   هل زِر" next/lanjut " و "back/kembali "
  الوسائط املتعددة التعليمية؟ يعمل باجليد يف

١٠٠%   ١٠  ١٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١ جيد  
  جدا

  صاحل

١٤   هل زِر"pause "د يفالوسائط  يعمل باجلي
  املتعددة التعليمية؟

١٠٠%   ١٠  ١٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١ جيد  
  جدا

  صاحل

١٥   هل زِر"exit "د يفالوسائط  يعمل باجلي
  املتعددة التعليمية؟

١٠٠%   ١٠  ١٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١ جيد  
  جدا

  صاحل

هل ميكن كل زر "القائمة"  أن يفتح بالسرعة   ١٦
  ؟

١٠٠%   ١٠  ٩  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١ جيد  
  جدا

  صاحل

١٠٠%   ١٠  ١٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ؟امتكرر يوضوع التعلماملهل ميكن تقدمي   ١٧ جيد  
  جدا

  صاحل

هل باستخدام الوسائط  املتعددة التعليمية ميكن   ١٨
  توفري الوقت التعليمية؟

١٠٠%   ١٠  ١٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١ جيد  
  جدا

  صاحل
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بناًء على البيانات اليت مت احلصول عليها من استبيان معلم اللغة 
 مدرسة استقالل االبتدائية اإلسالمية األهلية بنجرماسني العربية يف

 تالميذمن املعروف أن تقييم ال ةاملستخدمني، عامكواموعة الصغرية 
 التحيسنغري ب للوسائط املتعددة التعليمية املستخدمة يف مؤهالت جيدة

). يتكون يبيتجرال الفصلحبيث ميكن اختبارها يف جمموعات كبرية (
 ٢٦الذي يتكون من  )أ(الفصل السادس  مجيع تالميذفصل التجرييب من ال

جمموعة كبرية.  على هي عالج الباحثةا . اخلطوة التالية اليت اختذتلميذا
  فيما يلي اخلطوات:

  أ) تقوم الباحثة باالختبار القبلي
ب) وصلة النظام (الوسائط املتعددةالتعليمية بربنامج ويب) يف كل اهلاتف 

  الذاكي للتالميذ
  ج) تعرف استخدام الوسائط املتعددةالتعليمية إىل الطالب و ممرستهم

د) العالج بتنفيذ استخدام الوسائط املتعددة  التعليمية ملواد العربية يف  
 وسائطال، تقدمي العالج باستخدام ا البحثيف هذعملية التعليم. 

 تيجةكوسيلة لزيادة اهتمام التالميذ وحتفيزهم ون املتعددة التعليمية 
، حيصل التالميذ على عالجأثناء عملية اليف  التعلم يف املواد العربية.

مع طريقة النطق وكتابتها، مث تقدمي استخدام املفردات  مواد املفردات
  يف اجلملة البسيطة.

 وأما دة.يقوم التالميذ باختبار من خالل األسئلة يف الوسائط املتعد) ه
  .العربية املفردات فهم األسئلة اليت جيب أن جييب عليها التالميذ اختبار

التعلم، يشاهد التالميذ الفيديو عن املفردات العربية  بعد انتهاءو) و
  كالتسلية يف التعلم.
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  مت تنفيذ عملية العالج ست مرات لستة مواضيع.ز) 
لتعليم املفردات العربية  نتهاء من مجيع عمليات العالجاالبعد  آخرا،خ) 

 على التالميذ يحصل ،من املوضوع األول إىل املوضوع السادس
 ).البعديختبار االكتوب (امل لسؤاال

لستة اجتماعات أثناء  تالميذاليت حصل عليها ال قيمةبيانات ال هذا
لكن واالختبار القبلي والبعدي من جمموعات كبرية.  قيمةعملية العالج و

مدرسة  ) يفKKMاحلد األدىن ملعايري االكتمال ( باحثةاللُّ تققبل ذلك، 
احملدد لدروس اللغة العربية  استقالل االبتدائية اإلسالمية األهلية بنجرماسني

  . وفيما يلي عرض البيانات:٧٥هو 
االختبار  قيمةلستة اجتماعات أثناء عملية العالج وقائمة القيمة  ٨. ٤

  القبلي والبعدي من جمموعات كبرية.
  
  الرقم

  
  اإلسم

  
االختبار 

  القبلي

  
  القيمة

  
االختبار 
  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  البعدي

١  Ahmad Farel 
Baihaqi  ٩٢  ١٠٠  ١٠٠  ٩٠  ٨٠  ٨٠  ٦٠  ٤٤  

٢  Abdullah 
Azzam  ٩٢  ٩٠  ١٠٠  ٨٠  ٨٠  ٧٠  ٥٠  ٥٦  

٣  Abdul Khair  ٨٤  ١٠٠  ٩٠  ٩٠  ٨٠  ٦٠  ٦٠  ٥٦  
٤  Ahmad Rizqi 

Alfithri  ٩٦  ٩٠  ٩٠  ١٠٠  ٧٠  ٩٠  ٨٠  ٦٤  
٥  Amelia Ulfah  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٦٠  ٨٠  ٧٠  ٤٨  
٦  Amira  ٩٢  ٩٠  ٨٠  ٩٠  ٧٠  ٧٠  ٨٠  ٦٠  
٧  Dipvo Alviano  ٨٠  ٩٠  ٨٠  ٧٠  ٨٠  ٩٠  ٨٠  ٤٤  
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٨  Farhah Zahira  ٧٦  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٧٠  ٧٠  ٦٠  ٤٤  
٩  Gina Safirah  ٩٦  ١٠٠  ١٠٠  ٩٠  ٨٠  ٩٠  ٨٠  ٤٠  
١٠  Husnul 

Khatimah  ٨٨  ٩٠  ٨٠  ٩٠  ٧٠  ٨٠  ٦٠  ٣٢  
١١  M. Akhyar  ٨٤  ٩٠  ٨٠  ٩٠  ٨٠  ٧٠  ٧٠  ٣٢  
١٢  M. Fajar Ilham  ٨٨  ٩٠  ٨٠  ٩٠  ٨٠  ٨٠  ٧٠  ٤٨  
١٣  M. Fathan 

Hakim  ٧٢  ٨٠  ٨٠  ٥٠  ٧٠  ٨٠  ٦٠  ٤٤  
١٤  M. Fatihillah  ٩٢  ١٠٠  ٩٠  ٨٠  ٦٠  ٨٠  ٧٠  ٤٤  
١٥  M. Fayyaz 

Syahzada  ٨٠  ٨٠  ٧٠  ٨٠  ٦٠  ٥٠  ٥٠  ٦٤  
١٦  M. Ghozali  ٨٠  ٩٠  ٨٠  ٩٠  ٦٠  ٦٠  ٧٠  ٣٦  
١٧  M. Hafiz 

Muslim  ٧٦  ٨٠  ٩٠  ٨٠  ٧٠  ٨٠  ٦٠  ٥٦  
١٨  M. Nabiel 

Alkhalifi  ٧٢  ٩٠  ٨٠  ٩٠  ٦٠  ٧٠  ٥٠  ٤٤  
١٩  Nadia Amelia  ٩٦  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٠  ٨٠  ٩٠  ٤٠  
٢٠  Nazifa Karima  ٨٤  ٩٠  ٨٠  ٦٠  ٨٠  ٧٠  ٧٠  ٤٠  
٢١  Nofiandra 

Firdaus  ٨٤  ٨٠  ١٠٠  ٨٠  ٧٠  ٦٠  ٨٠  ٤٨  
٢٢  Noor Inayah  ٧٦  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٥٠  ٧٠  ٦٠  ٤٤  
٢٣  Nur Annisa 

Alda  ٨٤  ١٠٠  ٨٠  ٩٠  ٦٠  ٨٠  ٧٠  ٤٨  
٢٤  Sheren Aisha  ٨٤  ٨٠  ٩٠  ٨٠  ٧٠  ٧٠  ٧٠  ٤٠  
٢٥  Syifa Annisa  ٨٨  ٩٠  ١٠٠  ٨٠  ٩٠  ٨٠  ٨٠  ٤٤  
٢٦  Zvent 

Arsenico  ٦٤  ٨٠  ٧٠  ٨٠  ٥٠  ٦٠  ٥٠  ٣٦  
  البيان:

  ٧٥:   )KKMاحلد األدىن ملعايري االكتمال (
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  احلد األدىن ملعايري االكتمال: قيمة التالميذ يف   
  احلد األدىن ملعايري االكتمال: قيمة التالميذ أقل من   

 أن: املعروفة قائمة السابقةمن ال
األولية على فهم املفردات  تالميذقدرة ال قبلياالختبار ال قيمةتوضح  )١

 العربية اليت تقل عن احلد األدىن ملعايري االكتمال (قبل تلقي العالج).
يف املفردات أثناء  تالميذمهارات ال ٦إىل  ١العالج من  ةقيم توضح )٢

ا عملية العالج باستخدام الوسائط املتعددة لتعلم اللغة العربية اليت طور
 .باحثةال

زيادة يف قدرة  تالميذالبعدي اليت حصل عليها الاالختبار  توضح قائمة )٣
على فهم املفردات العربية بعد تلقي العالج من خالل تطبيق تالميذ ال

الوسائط املتعددة التعليمية. فيما يلي تفاصيل البيانات اليت مت احلصول 
 :تالميذاالختبار البعدي لل قيمةعليها من 

  تالميذ ٧:   ٩٠ <
  تلميذا ١٣:   ٨٠ <
  تالميذ ٣ :  ٧٥ <
  تالميذ ٣:   احلد األدىن ملعايري االكتمال ٧٥ >

الصف السادس، من املعروف أن  ة وليةبناًء على املقابلة مع مدرس
 احلد األدىن ملعايري االكتمالأقل من  قيمةالذين حصلوا على  تالميذخلفية ال

طالب من ذوي االحتياجات اخلاصة، وطالبني لديهم قدرات ضعيفة يف  وه



٨٨ 

 

 

بعد احلصول على مجيع بيانات القيمة من اموعة  ٥املواد تقريبا.مجيع 
 املتطورة. املنتجمث تعمل الباحثة التقومي على ، طبيقالكبرية يف مرحلة الت

  (evaluation)التقومي   )ه
هو عملية معرفة ما كان نظام التعلم ناجحا ووفقًا للتوقعات األولية  وميالتق

يف هذه املرحلة تقوم الباحثة بتقومي كمي . ADDIE  منوذج من مي أخريوالتق. أم ال
)sumatif(.  للتالميذ  تعلّميعلى التحصيل الاملنتج  تأثريوأما األهداف ملعرفة

للمجموعة الكبرية (الفصل  استبيان ءإعطاالتعليم عاما كامال من خالل وجودة 
يف مرحلة  األوىلاخلطوة . االختبار البعديو  الختبار القبليل tاختبار  التجرييب) و

ملعرفة استجابتهم على منتج الوسائط للمجموعة الكبرية  استبيان ءإعطا التقومي
  وهذا تقدمي البيانات وحتليلها: .مياملتعددة التعليمية املستخدمة يف عملية التعل

 االستبيان للمجموعة الكبرية )١
 قائمة االستبيان للمجموعة الكبرية ٩. ٤

  املكون  الرقم
 هل أنت ترغِّب الستخدام منتج الوسائط املتعددة التعليمية للمفردات العربية؟   ١
  اخلارجي من التطبيق رائعا؟ تقدميهل   ٢
  الدروس واألسئلة جيدة ومجيلة؟ تقدميهل   ٣
  ؟ يةوسائط املتعددة التعلمالهل الدرس الذي يتم تقدميه أسهل للفهم باستخدام   ٤
  الوسائط املتعددة التعليمية على حفظ املفردات العربية؟هل ميكن أن تساعدك   ٥
  ؟قيمتكهل الوسائط املتعددة التعليمية مفيدة يف زيادة   ٦

                                                           

٥
اإلسالمية  يف مدرسة استقالل االبتدائية مدرسة ولية الفصل السادساملقابلة مع  

  .٢٠٢١يوليو  ٢٢ Whatsapp) عرب تطبيق األهلية بنجرماسني، (روسيانيت، السرجانا
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  ؟دروسةهل تشعر بالسعادة ألنك ترى مباشرة موضوع املفردات العربية امل  ٧
اللغة العربية باستخدام الوسائط املتعددة  حينما تدرسهل أنت متحمس أكثر   ٨

  التعليمية؟
  استخدام الوسائط املتعددة التعليمية؟باللغة العربية  تدرسأنت جتد أن هل   ٩
 كتاب اللغة العربية؟من ممتعة هل الوسائط املتعددة أكثر   ١٠
  استخدام الوسائط املتعددة التعليمية مكتملة؟ زرهل   ١١
  ؟ةسهلب متيسرة و مستخدمة الوسائط املتعددة ميكن هل  ١٢
  باستخدام الوسائط املتعددة التعليمية؟ م مستقالهل ميكنك التعلُّ  ١٣
  هل ميكنك استخدام الوسائط املتعددة التعليمية يف أي وقت ومكان؟  ١٤
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 نتيجة احلساب من االستبيان للمجموعة الكبرية )٢
  قائمة نتيجة احلساب من االستبيان للمجموعة الكبرية ١٠. ٤

    
  إجابة التالميذ

 

 

 

R 

 

 

S 

M 

      

٢٦  ٢٥  ٢٤  ٢٣  ٢٢  ٢١  ٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  صاحل  جيد جدا  ١٠٠%   ٢٦  ٢٦  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١
 صاحل جيد جدا  ٩٢,٣%  ٢٦  ٢٤  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ٢

 صاحل جيد جدا  ١٠٠%  ٢٦  ٢٦  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ٣

١٠٠%  ٢٦  ٢٦  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ٤  صاحل جيد جدا 

١٠٠%  ٢٦  ٢٦  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ٥  صاحل جيد جدا 

١٠٠%  ٢٦  ٢٦  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ٦  صاحل جيد جدا 

١٠٠%  ٢٦  ٢٦  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ٧  صاحل جيد جدا 

 صاحل جيد جدا  ٩٢,١%  ٢٦  ٢٥  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ٨

 صاحل جيد جدا  ١٠٠%  ٢٦  ٢٦  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ٩

 صاحل جيد جدا  ٩٢,٣%  ٢٦  ٢٤  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١٠

 صاحل جيد جدا  ٩٦,١%  ٢٦  ٢٥  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١١

 صاحل جيد جدا  ١٠٠%  ٢٦  ٢٦  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١٢

 صاحل جيد جدا  ٩٢,٣%  ٢٦  ٢٤  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١٣

 صاحل جيد جدا  ٩٢,٣%  ٢٦  ٢٤  ١  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١٤

  

هل
مؤ

دير 
تق

  

N
P

 =
 R

  
 x

 1
0
0

 %
 

  
  
  

  
  

S
M

 

 

ون
ملك

م ا
رق

 



٩١ 

 

 

من املعروف عامة استبيان اموعة الكبرية،  ىصول علبناًء على البيانات احمل
، بغري التحسنيللوسائط املتعددة التعليمية املستخدمة جيد /  تالميذأن تقييم ال

القول أنه من املمكن استخدامها. بعد إعطاء استبيان ومعرفة استجابة لذلك ميكن 
 متعلقبتقييم  باحثةال تاموعة الكبرية للوسائط املتعددة التعليمية املستخدمة، قام

  بعدة أشياء يف مرحلة التقييم هذه ، وهي:
  كامال التعلم (أ) موقف التالميذ على

  ثري املشاركة يف عملية التعلموهو تأ تالميذزيادة الكفاءة لدى ال (ب)
بعد املشاركة يف  تالميذزيادة كفاءة ال منالفوائد اليت تشعر ا املدرسة (ج) 

  برنامج التعلم.
 من التقييم: باحثةا الفيما يلي نتائج التقرير اليت وجد

يشعرون بالسعادة ويشاركون  تالميذعندما تتم عملية التعلم، يالحظ أن ال(أ) 
التعلم  بيئةشطة التعلم باستخدام الوسائط املتعددة املطورة. بنشاط يف أن

عطي توجيهات وتفسريات اليت ت ةعمل كمدرست ةالباحث .تفاعل و ساعدةم
باستخدام الوسائط املتعددة التعليمية على  التعليمية املدروسةفيما يتعلق باملواد 

يف استماع  جمتهدين نيكونو تالميذ. يالحظ أن التلميذلكل  ذاكياهلاتف ال
  ستقل.مب  ذاكيالتفسريات، ويعملون بنشاط ويهتمون واتفهم ال

مرة أخرى  لتالميذمقابلة مع ا باحثةال ت، حاولتعلمبعد االنتهاء من ال
 تالميذالستكشاف البيانات. من نتائج املقابالت، املعروف أن: يشعر ال

ا يف عملية بالسعادة الستخدام الوسائط املتعددة التعليمية ألا مفيدة جد
التعلم، على سبيل املثال ميكنهم االستماع مباشرة إىل صوت املفردات 

األسئلة، ألنه بعد  إلجابة تالميذ. تسهل الوسائط املتعددة على الدروسةامل
اختيار اإلجابة  لتالميذقراءة األسئلة والتفكري يف اإلجابة الصحيحة ميكن ل
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واحد، دون إعادة كتابة السؤال، وهذا  الصحيحة من خالل الضغط على زر
 تالميذ. مع مقطع الفيديو، يشعر الإجابة األسئلةميكن أن يوفر وقتهم يف 

متعة، وميكنهم الغناء أثناء حفظ املفردات يف الفيديو، وهذا ميكن أن جيعلهم 
عليهم يف احلفظ، ألن الطريقة املستخدمة  صعبةيشعرون بالسعادة، وليس ال

إليداع احلفظ، وإذا واحدا فواحد  يف حفظ املفردات متقدمة ةدرسمن قبل امل
مل حيفظوا، فسيتم فرض عقوبات عليهم مثل تكليفهم مبهام إضافية وغريها. 

يف مدرسة استقالل االبتدائية الصف السادس  تالميذبالنسبة ل ،واآلن
، مل يعد تعلم املفردات العربية كارثة جيب اإلسالمية األهلية بنجرماسني

اخلوف منها، ومل يعد معقدا للتعلم وسهل الفهم إذا مت التعلم باستخدام 
  ٦مثل هذا. يةالوسائط املتعددة التعلم

يف عملية التعلم باستخدام الوسائط املتعددة التعليمية  تالميذإن تأثري مشاركة ال(ب) 
من خالل  هذا احلالهو زيادة كفاءم يف دروس املفردات العربية، ويتضح 

يف عملية العالج، على الرغم من أن الزيادة  فمرحلةتهم من مرحلة قيمة زياد
االختبار القبلي والبعدي زادت أيضا. قيمة  قيمةبطيئة. مث ميكن مالحظة أن 

 على يدل هذا. القبلي االختبار قيمة من أكربهلا متوسط  البعدي االختبار
  ردات العربية. املف بتعلم األولية التالميذ معرفة يف تغيري وجود

بعد املشاركة يف  لتالميذامليزة اليت حتصل عليها املدرسة بسبب زيادة كفاءة ا(ج) 
هي زيادة  طورةعملية تعلم املفردات العربية باستخدام الوسائط املتعددة املت

جودة التعليم يف املدرسة، وخاصة لتعليم اللغة العربية. إذا زادت جودة تعليم 

                                                           

٦
اإلسالمية األهلية بنجرماسني، يف اإلدارة  يف مدرسة استقالل االبتدائية الفصل السادس تالميذاملقابلة مع  

  .٢٠٢١يوليو  ٢٤
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، حبيث ميكن اقتصاديةالتعليم تعمل بفعالية و نظاميعين أن  اللغة العربية، فهذا
أن تنتج خرجيني يتمتعون بدرجة جيدة من التميز يف جمال التعليم ويفتحون 
فرصا لقبول اخلرجيني يف أفضل املدارس التالية، مثل املدارس الداخلية 

بية اإلسالمية واملدارس األخرى املفضلة. ميكن أن يؤدي هذا إىل رؤية إجيا
ومراعاة اآلباء إلرسال أطفاهلم إىل املدرسة. لذلك بالطبع ستكون قيمة مضافة 

  ومفيدة للمدرسة.
 

 االختبار البعدي)و  االختبار القبلي ( tحتليل نتيجة اختبار   .ب
 عليها احملصول توسطامل قيمةمستوى االختالف يف عرفة مل tنتائج اختبار تقام ب

 باختبار والتحليالت البيانات الباحثة تقدم هنا. العالج وبعد العالج قبل ما بني التالميذ
t: 

 تقدمي البيانات من اخترب القبلي و االختبار البعدي . ١
اخترب القبلي و االختبار البعدي من هذا تقدمي البيانات من نتيجة قيمة 

  اموعة الكبرية (الفصل التجرييب).
من اموعة الكبرية (الفصل خترب القبلي واالختبار البعدي قيمة االقائمة  ١١. ٤

  التجرييب)
   التقييم

  
 اجلنسية

  
  

 اإلسم

  
  
  الرقم

االختبار 
 البعدي

(Post test) 

 االختبار 
  القبلي

(Pre test) 
 ١ Ahmad Farel Baihaqi رجل ٤٤ ٩٢
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 رجل ٥٦ ٩٢
Abdullah Azzam ٢ 

 رجل ٥٦ ٨٤
Abdul Khair ٣ 

 رجل ٦٤ ٩٦
Ahmad Rizqi Alfithri ٤ 

 ٥ Amelia Ulfah مرأة ٤٨ ٨٠
 ٦ Amira مرأة ٦٠ ٩٢
 ٧ Dipvo Alviano رجل ٤٤ ٨٠
 مرأة ٤٠ ٧٦

Farhah Zahira ٨ 
 مرأة ٣٢ ٩٦

Gina Safirah ٩ 
 مرأة ٣٢ ٨٨

Husnul Khatimah ١٠ 
 رجل ٤٨ ٨٤

M. Akhyar ١١ 
 رجل ٤٤ ٨٨

M. Fajar Ilham ١٢ 
 رجل ٤٤ ٧٢

M. Fathan Hakim ١٣ 
 رجل ٦٤ ٩٢

M. Fatihillah ١٤ 
 رجل ٣٦ ٨٠

M. Fayyaz Syahzada ١٥ 
 رجل ٥٦ ٨٠

M. Ghozali ١٦ 
 رجل ٤٤ ٧٦

M. Hafiz Muslim ١٧ 
 رجل ٤٠ ٧٢

M. Nabiel Alkhalifi ١٨ 
 مرأة ٤٠ ٩٦

Nadia Amelia ١٩ 
 مرأة ٤٠ ٨٤

Nazifa Karima ٢٠ 
 ٢١ Nofiandra Firdaus رجل ٤٨ ٨٤
 مرأة ٤٤ ٧٦

Noor Inayah ٢٢ 
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 مرأة ٤٨ ٨٤
Nur Annisa Alda ٢٣ 

 مرأة ٤٠ ٨٤
Sheren Aisha ٢٤ 

 مرأة ٤٤ ٨٨
Syifa Annisa ٢٥ 

 ٢٦ Zvent Arsenico رجل ٣٦ ٦٤
  

ملواد  العالج باستخدام الوسائط املتعددة بعد التالميذ قيمة زادتعامةً، 
االختبار القبلي والبعدي  نتيجة ومع ذلك، .املفردات العربية يف عملية التعليم

  .)sig( عدة مراحل لتحديد أمهيتها منب اختبارا تتطلَّ
 لالختبار القبلي والبعدي tاختبار  . ٢

لتحديد  tاختبار من  اهلدف. SPSSباستخدام تطبيق  tحساب اختبار 
 العالج قبل ما بني التالميذ عليها حصل اليتط توسقيمة املمستوى االختالف يف 

  :لالختبار القبلي والبعدي كما يلي tهذه نتيجة اختبار العالج.  وبعد
 )normalitas( اختبار الطبيعي  )أ

يهدف اختبار الطبيعي . tاخلطوة األوىل اختبار الطبيعي قبل اختبار 
اختاذ القرار يف ساس ما األأم ال. أ ةطبيعيتوزيعة إىل حتديد ما كانت البيانات 

 ختبار الطبيعي هو كما يلي:ال
 ة.طبيعي ة، فإن البيانات توزيع ٠,٠٥من  اأكرب sigإذا كانت قيمة ) ١
  .ةطبيعي ةتوزيع غريالبيانات  نإ، ف ٠,٠٥من  أقال sigإذا كانت قيمة ) ٢

  :SPSSاحلسابات الطبيعية باستخدام  نتيجةفيما يلي 
  احلسابات الطبيعية قائمة ١٢. ٤
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، فإن البيانات املستخدمة يف ٥٠نظرا عدد عينات البحث أقل من 

بناء على  .Shapiro-Wilkختبار الطبيعي هي البيانات املوجودة يف عمود اال
لبيانات االختبار  sigأن قيمة  Shapiro-Wilkيوضح عمود  تلك القائمة،

اختاذ  ومن شرط .٠,٣٢هي  البعدي وبيانات االختبار ٠,٠٦هي  قبليال
طبيعي وقد توزيع بيانات قيمة االختبار القبلي والبعدي فإن القرار السابق، 

 حققت اختبار الطبيعية.
  Paired Sampel t-testاختبار   )ب

لذلك الفراميتريس.  إحصاءهو جزء من  paired sampel t-testاختبار 
. ، جيب بيانات البحث توزيع طبيعيالفراميتريس إحصاءوفقًا للقواعد يف 

توزيع  ا البحثواملعروف أن بيانات قيمة االختبار القبلي والبعدي يف هذ
هو إثبات أن الفرق بني  paired sampel t-testمن اختبار  دفاهل. طبيعي

ساس ما األ. أحقيقي أو مهم حقًا بعديواالختبار ال قبلياالختبار ال قيمة
  كما يلي: paired sampel t-testختبار الاختاذ القرار يف 

 اضورفم oHفسيتم  ٠,٠٥من  ) أقالtailed-٢إذا كانت قيمة األمهية (   )أ
 .قبوالم aHويتم 

 قبوالم oHفسيتم  ٠,٠٥من  كربا) أtailed-٢إذا كانت قيمة األمهية (  )ب
 ا.ضورفم aHويتم 
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  يف هذا البحث، حتدد الباحثة:
oH   : املال يوجد فرقواالختبار االختبار القبلي نتيجة بنيط توس 

ا يعين أنه ال يوجد تأثري استخدام الوسائط املتعددة وهذ. البعدي
  .مالتعلّ نتيجة زيادةمفردات اللغة العربية يف ملواد 

aH   : امليوجد فرقالبعدي واالختبار االختبار القبلي نتيجة بنيط توس .
مفردات ملواد ا يعين أنه يوجد تأثري استخدام الوسائط املتعددة وهذ

  .مالتعلّ نتيجة زيادةاللغة العربية يف 
 والبعدي لالختبار القبلي paired sampel t-testحساب اختبار  ةئجينت وهذه

  :SPSSباستخدام تطبيق 
 paired sampel stastikحساب اختبار قائمة  ١٣. ٤

 

 

 البعدي القيمة املتوسطة لالختبار تظْهِرMean " /يف عمود "املتوسط القائمة
هي  لقبلي. القيمة املتوسطة لالختبار اقبليأكرب من القيمة املتوسطة لالختبار ال

فرق يوجد ال. هذا يعين ٨٣,٨٥هي  بعديوالقيمة املتوسطة لالختبار ال ٤٦,٠٠
االختبار  قيمة، تكون والنتيجةتوسط بني االختبار القبلي واالختبار البعدي. امل
حقيقيا أم مهما،  فرقإلثبات ما كان ال. وياالختبار القبل قيمةأفضل من  بعديال

من خالل النظر إىل  paired sampel t-testاختبار فيجب على الباحثة أن تفسر 
  :ةالتالي قائمةال
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  paired sampel t-testحساب اختبار قائمة  ١٤. ٤

  
  

-٢(  sig هلا والبعدي القبلي االختبار قيمة أن من القائمة املعروف
tailed( ختبار الاختاذ القرار بناء على  .٠,٠٠paired sampel t-test فسيتم  السابق

oH ويتم  اضورفمaH قيمة بسبب .قبوالم sig )٢-tailed (أقل من  ٠,٠٠
مفردات اللغة ملواد ا يعين أنه يوجد تأثري استخدام الوسائط املتعددة وهذ. ٠,٠٥

استخدام الوسائط املتعددة بربنامج . وميكن القول أن مالتعلّ  نتيجة زيادةالعربية يف 
  ويب ملواد مفردات اللغة العربية فعال.

أن هذه الوسائط املتعددة التعليمية مناسبة  منظور، بحثبناًء على نتائج ال
لالستخدام لتالميذ الصف السادس يف التغلب على مشاكل التالميذ الذين 

قدون أن تعلم اللغة العربية يشعرون بامللل من تقنيات تعلم املفردات املقدمة، ويعت
، فإا حتتوي باحثةاليت يقدمها ال الوسائط املتعددة التعليميةصعب. مع خصائص 

على رسوم توضيحية يف شكل رموز / صور مفيدة ملساعدة التالميذ يف فهم 
التالميذ على أن يكونوا  وتسببالرسائل أو املعلومات الواردة يف الصور.  حفظو

لية التعلم  من خالل إشراك العديد من احلواس أثناء عملية أكثر نشاطا يف عم
ة أطول، هذه الوسائط قادرة رتالتالميذ تدوم لفَ ةكراالتعلم. هذا ميكن أن جيعل ذ

حبيث تكون  .و مستقلّأ درسأيضا على تقدمي تفسريات للتالميذ حتت إشراف امل
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تطلب من التالميذ الدراسة الذي ي )Covid-19( مناسبة لالستخدام أثناء هذا الوباء
 .معا ت ، وميكن أيضا استخدامها يف الفصليعرب اإلنترن بيتيف ال

 
  ج. مناقشة اإلنتاج

سابقًا يف  املقدمةنتائج البحث بالنظريات  باحثةناقش الت يف املناقشة التالية،
احلصول يتم فالثاين، من ناحية الصلة واملقارنة. بناًء على عملية عرض البيانات،  بابال

تطوير الوسائط املتعددة بربنامج ويب لترقية قدرة التالميذ يف على نتائج البحث بعنوان "
تعليم املفردات (بالتطبيق على تالميذ الصف السادس  يف مدرسة استقالل االبتدائية 

  " على النحو التايل:اإلسالمية األهلية بنجرماسني)
 أهداف تعليم املفردات . ١

املهمة يف تعليم اللغة العربية هو املفردات. و املفردات العنصر من العناصر 
العربية هلا دور كبري يف إتقان أربعة مهارات لغوية. التحدث باستخدام املفردات 
الصحيحة يدل على وصف الذكاء ودرجة التربية من مستخدم اللغة. املفردات 

ة املتقدمة إىل اإلهتام العربية هلا دوركبري يف اللغوية، وكذلك حتتاج املواد التعليمي
اخلاص كي يكون إتقان أربعة مهارات بالغا جيدا، وميكن التالميذ أن يفهم أربعة 

  مهارات سهولةً.
 Strategi Pembelajaran Bahasa Arab صطفى يف كتابه "امل قد شرح شيف

Inovatif "  املدرس املفردات إىل التالميذ فحسب لَّمعيعين يف تعليم املفردات، ال ي
مث يأمرهم حلفظها، ولكن يكون التالميذ قادرين إلتقان املفردات حينما التالميذ قد 

  اكتسبوا مؤشرات إتقان املفردات. وأما املؤشرات هي:
 التالميذ يستطيعون أن يترمجوا أشكال املفردات صحيحا. )١
 يذ يستطيعون أن ينطقوا املفردات و يكتبواها مرة أخرى جيداالتالم )٢
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 التالميذ يستطيعون أن يستخدموا املفردات يف اجلملة املفيدة جيدا و صحيحا )٣
  ٧إما لفظيا أو كتابيا.

بناء على مؤشرات إتقان املفردات املذكورة السابقة، فهذا يعين أن معيار 
مدرسة استقالل االبتدائية اإلسالمية  إتقان مفردات التالميذ يف السف السادس يف

األهلية بنجرماسني ال يكفي يف قدرة حفظ املفردات، ولكنه يف قدرة استخدام 
  املفردات جيدا و صحيحا أيضا.

تم تنفيذ نظام تعلم ف، همن املعروف أنه بناًء على عرض نتائج البحث وبيانات
استقالل االبتدائية اإلسالمية مدرسة  يف الصف السادس تالميذاملفردات العربية ل
ويب مصممة كوسيط بربنامج باستخدام وسائط متعددة تعليمية  األهلية بنجرماسني

 لتحقيق أهداف ومؤشرات التعلم من خالل:
تستخدم ترمجة املفردات العربية الصور والرسوم املتحركة جلذب اهتمام  )١

يف سنهم الذين  ميذتالواهتمامهم بالتعلم ألا تستند إىل خصائص ال تالميذال
ال يزالون حيبون الصور أو الرسوم املتحركة. باإلضافة إىل ذلك، فإن ترمجة 

 تالميذاملفردات على شكل صور ميكن أن تساعد أيضا يف استمرار ذاكرة ال
لفترة أطول ألن معىن ترمجة الصورة يتم العثور عليه من خالل عملية البحث 

حىت يتمكن  األول التقنية لتحقيق مؤشرات. يتم تنفيذ هذه والتفكري مستقال
 .بصيحمن ترمجة أشكال املفردات   تالميذال

 اليت أرشاد يف كتاب Levie and Lentzمدعومة بنظرية  البحث هذه نتائج
 تالميذاستخدام الصور يف تعلم الوسائط املتعددة ميكن أن جيذب انتباه ال تقول

تالميذ  املعروض، وحتميل اهتمام الللتركيز على حمتوى الدروس املتعلقة باملعىن
بالتعلم، واملساعدة يف تسهيل حتقيق األهداف لفهم وتذكر املعلومات أو 
                                                           

7
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif,.... h. 60. 
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الضعفاء والبطيئني يف قبول  تالميذة يف الوسائط، واستيعاب الوجودالرسائل امل
  ٨وفهم حمتوى الدرس من خالل تقدمي املادة شفهيا.

لمفردات العربية. يف الوسائط املتعددة التعليمية املستخدمة توجد لكتابة ال )٢
إىل كيفية كتابة املفردات  تالميذكتابة املفردات. اهلدف أن ينتبه ال ارشادفيديو 

تهم. باإلضافة إىل كراسمث التدرب على الكتابة على  حرفمن حرف إىل 
ة نطق املفردات طريق توجدذلك، يف الوسائط املتعددة التعليمية املستخدمة 

على كيفية  تالميذ. يتم تكرار النطق ثالث مرات من أجل تعريف الدروسةامل
االستماع إىل كيفية نطق املفردات بصحيح حبيث يكون صوت نطق املفردات 
مألوفًا هلم وميكنهم تقليدها بصحيح أيضا. يتم تنفيذ هذه التقنية لتحقيق 

نطق املفردات وإعادة كتابتها  من تالميذحبيث يتمكن ال الثاين املؤشرات
 .جيدبصحيح و

 Metodologi مدعومة بنظرية أمحد فؤاد أفندي يف كتابه " البحثنتائج هذه 

pengajaran bahasa Arab جيب  تالميذ" الذي يوضح أنه يف تعليم املفردات لل
أن مير بعدة مراحل، وهي: االستماع إىل الكلمات، وقول الكلمات، 

كتابة الكلمات، تكوين و قراءة الكلمات،  و الكلمات، واحلصول على معاين
 ٩اجلمل.

استخدام  توجد. يف الوسائط املتعددة التعليمية املستخدمة كلمةاستخدام ال )٣
وفقًا ملعايري الكفاءة والكفاءات األساسية.  املدروسةمن املفردات  الكلمة

ة وذات كيفية استخدام املفردات يف مجلة بسيط تالميذاهلدف هو تعليم ال
مغزى حىت يتمكن اآلخرون من معرفتها وفهمها حبيث ميكن استخدامها 
                                                           
8 Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 16 
9
 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 
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مصحوب بأمثلة عن كيفية  الكلمةللتواصل الشفهي والكتايب. أن استخدام 
. يتم تنفيذ هذه التقنية جيدمن تقليدها بصحيح و تالميذنطقها حىت يتمكن ال

استخدام املفردات يف اجلمل  تالميذحبيث يتمكن ال الثالث لتحقيق املؤشرات
 بصحيح، سواء يف الشكل املنطوق أو املكتوب.

 باحثةها التعيمة اليت وصفطدي أمحد شمبنية على نظرية ر البحث وهذه نتائج
قد يري البعض أن تعلم الدارس األجنيب معىن  سابقًا، وتوضح النظرية أن:

وإجياد مقابل هلا. والبعض كلمة عربية يعين قدرته على ترمجتها إىل لغة القومية 
اآلخر قد يظن أن تعلم معىن الكلمة العربية يعين قدرته على حتديد معنها يف 
القواميس واملعاجم العربية. وكال الرأيني غري صحيح. ليست القضية يف تعليم 
املفردات أن يتعلم الطالب نطق حروفها فحسب أو فهم معنها مستقلة فقط 

منها أو جمرد وصفها يف تركيب لغوى صحيح. إن أو معرفة طريقة االشتقاق 
معيار الكفاءة يف تعليم املفردات هو أن يكون الطالب قادرا على هذا كله 
باإلضافة إىل شىء آخر ال يقل عن هذا كله أمهية أال وهو قدرته على أن 

  ١٠يستخدم الكلمة املناسبة يف املكان املناسبة.
 

 أسلوب توضيح املفردات . ٢
أن هناك العديد من االستراتيجيات أو  هيف كتابفى شيف املصطيوضح 

  ، وهي:مدرسة االبتدائيةتقنيات تعلم املفردات اليت ميكن تطبيقها على مستوى 
 استخدام األغاين يف تعليم اللغة العربية )١

                                                           

(مكة املكرمة : جامعة  املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،رشدي أمحد طعيمة، ١٠
  .٦١٥) ص. ١٩٨٩، اجلزء الثاين ،أم القرى
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 عرض الكائن مباشرة، املثال إخضار الكائن األصلي )٢
 مطالَبة التالميذ للقراءة مرارا وتكرارا )٣
القراءة وتقليدها، ويكرر التالميذ القراءة ويكتبها حىت يفهموا االستماع إىل  )٤

 ١١ويتقنوا املقروئ.
، واليت جتمع الوسائط املتعددة البحثالنظرية مرتبطة بنتائج  كانت هذه

التعليمية املستخدمة بني االستراتيجيات املختلفة يف وحدة واحدة، وهي حتميل 
يمي يف شكل أغان ورسوم متحركة مقاطع فيديو املفردات العربية كدعم تعل

، وإظهار الشيء املعين عن طريق حتميل الصور أو الرسوم تالميذجلذب انتباه ال
ثالث  ا، واالستماع إىل نطق املفردات متكرردروسةاملتحركة كشكل املفردات امل

. ملدروسةالكتابة من املفردات ا ارشادبتقليدها وتقدمي  تالميذمرات ومطالبة ال
استراتيجيات التعلم اإلبداعية واملبتكرة واملثرية لالهتمام ميكن أن توفر  باستخدام

  تالميذ.حلوالً للمشاكل اليت واجهها ال
  

 دور الوسائل يف عملية التعليم . ٣
من األدوار املهمة لوسائل يف التعلم يف كتام  وأصدقاؤهقال عبد احلميد 

 عدد أعضاء زاد كلماإشراك العديد من احلواس اخلمس يف عملية التعلم.  هي
 أن التالميذ فتستطيع ذاكرة التعليم، عملية يف يشاركون الذين اخلمس احلواس

مود١٢أحسنا. تعلمهم جودة تكون حىت يف وقت طويل ت 
يف شكل منتج الوسائط  باحثةال من البحث النظرية مع نتائج تلك تتوافق

 تالميذيستخدم الاخلمس. مثال  العديد من احلواسب تستخدم اليتالتعليمية املتعددة 
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حاسة اللمس (اجللد) للمس قائمة الدرس املوجودة يف الوسائط املتعددة من خالل 
أطراف أصابعهم. حاسة التذوق (اللسان) لنطق الكلمات واجلمل املسموعة من 
الوسائط املتعددة من خالل اللسان والشفتني. تستخدم حواس البصر (العيون) 

لرؤية ومساع نطق الكلمات واجلمل يف الوسائط املتعددة والسمع (األذنني) 
الصور املرئية والنطق  تالميذمن حواس البصر والسمع، يتلقى الوالتعليمية املتطورة، 

 يزيدمن حواس البصر والسمع  الصويت الذي سيتم إحضاره بعد ذلك إىل الدماغ.
مباشرة، دمة املدروسة املقمشاهدة موضوع من خالل جتربة التعلم  لتالميذا

  للموضوع ألنه يتم تقدميه بطريقة ممتعة. تالميذوتسهيل فهم ال
  

 خصائص املواد التعليمة اجليدة . ٤
أن املواد التعليمية جزء مهم يف عملية التعليم والتعلم، وهو أحد املكونات 
يف التعلّم. متكن أن تسهل املواد التعليمية املدرس يف تقدمي الدروس وفقا ملتطلبات 
املناهج الدراسية. ويف هذا البحث، طورت الباحثة الوسائط املتعددة بربنامج ويب 

يف كتاب "  WS Winkelدى الفصل السادس. قال ملواد تعليمية مفردات العربية ل
Psikologi Pengajaran :أن خصائص املواد التعليمية اجليدة هي "  

-self(تعليم التالميذ بأنفسهم جيب على املواد التعليمية أن يستطيع ل )١

instruction( 
 )self-contained(ة كامل )٢
 ١٣.)ction materialinstru-self(تستطيع أن تتعلم املواد التعليمية التالميذ  )٣
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بناًء على النظرية املذكورة، فهي بالطبع مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنتائج 
املفردات  تعليممواد  اليت حتتوي على التعليمية منتج الوسائط املتعددة يعين ،البحث

  العربية القادرة على:
ستقل، على سبيل املثال يف املو أ درسحتت إشراف امل تالميذقدم تفسريات لل )١

، وهناك أيضا ملدروسةالوسائط املتعددة هناك إرشادات كيفية نطق املفردات ا
آخر، مث أعط أمثلة على حرف أمثلة على كيفية كتابة املفردات من حرف إىل 

ستقل املالتعلم ب تالميذكيفية جعل املفردات يف مجلة بسيطة حبيث ميكن لل
 ع نظرية التعليم الذايتتتفق م البحث استخدام الوسائط املتعددة. هذه نتائجب
)self-instruction(. 

حيتوي على أشياء ضرورية للغاية يف عملية التعلم. على سبيل املثال حيتوي  )٢
. يف الكتاب دروسةمن املفردات امل الكلمةعلى مادة داعمة مثل استخدام 

السادس يتم تقدمي املفردات العربية فقط مع ترمجتها للصف  LKSالعريب و 
من  الكلمةاستخدام  توجد نتائج البحثاإلندونيسية، بينما يف  اللغة باستخدام

إجراءات تعلم يف شكل على باإلضافة، حتتوي واملفردات لدعم املوضوع. 
معايري الكفاءة والكفاءات األساسية واملؤشرات وأهداف التعلم. يتم حتميل 

يتم أيضا ترتيب . التعليمية إجراء التعلم كمرجع الجتاه عملية التعلم والنتائج
حسب املوضوع ويتضمن متارين  ااملوضوع الوارد يف الوسائط املتعددة منهجي

-self( تتفق مع النظرية املستقلة البحث وضوع. هذه نتائجاملمي لكل وكتق

contained(. 
الوسائط  قدرات التعلم اخلاصة م، ألنعلى قدرة تقييم ل تالميذتعليم ال )٣

يكون قادرا على تقدمي كي  لكل املوضوع مصمممي وتوي على تقحت املتعددة
 تالميذعلى األسئلة حىت يتمكن ال جابةمن اإل تالميذقيمة مباشرة بعد انتهاء ال
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 ووالتحقق من أخطائهم يف اإلجابة على األسئلة.  ةمن معرفة قدرام مباشر
 غري صحيح. هذهبميكنهم إجراء حتسينات أو معاجلة لألسئلة اليت أجابوا عليها 

 .)self-instruction material( تتفق مع نظرية مواد التعليم الذايت البحث نتائج
 

 خصائص الوسائل التعليمية اجليدة . ٥
هذه ظاهرة الصعوبات حتتاج إىل االهتمام للمدرسة يف مدرسة استقالل 
االبتدائية اإلسالمية األهلية بنجرماسني. ولتجنب هذه احلالة، حتتاج املدرسة إىل 
املعرفة واملهارة يف اجتذاب اهتمام التالميذ، ولذلك تكون املدرسة حافزةً لدى 
التالميذ لتعلم اللغة العربية باستخدام التكنولوجيا املناسب. يقدم تطور العلوم 
والتكنولوجي أشيائا منجذبة خمتلفة يف التربية. واحد منها الوسائط املتعددة اليت 

قا الحتياجات مستخدمها. فيجب على املدرس أن يعرف تقدم خيارات متنوعة وف
أشيائا ممتعة للتالميذ يف عملية التعليم. ميكن أن يطبق املدرس تعليم اللغة العربية 
املفرحة باستخدام الوسائط املتعددة بربنامج ويب. يستطيع أن جيمع برنامج ويب 

سادس يف مدرسة استقالل األشياء املنجذبة ملرافق تعليم اللغة العربية لدى الصف ال
االبتدائية اإلسالمية األهلية بنجرماسني. و أن يستفيد املدرس مرافق تطوير 
تكنولوجيا البتكار التعليم، منها صنع الفيديو التعلمية، وتقدمي املواد التعليمية 

 املوجودة باستخدام برنامج ويب.
هو يتطلب صربا تعليمية ليس باألمر السهل، فالتعددة املوسائط ال تطويرإن 

ودقة، وجيب االنتباه إىل اجلوانب والعناصر املختلفة وجيب أن يكون هلا خصائص 
جيدة حىت ميكن استخدامها كوسيلة تعليمية. وفقًا لنظرية جربي جنراوييت يف جملته 

"، فإن هناك Media Audio-Visual dalam pembelajaran bahasa Arab بعنوان "
  لم اجليدة واملناسبة، وهي:ثالث خصائص لوسائل التع
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 ويدميه الكائن وحفظه أو احلدث تسجيل على الوسائل قدرة مثبت، أي )١
 بنائه. وإعادة

 والوقت احملل يف الكائن أو احلدث تقدمي على الوسائل قدرة متالعبة، أي )٢
 .تقدميه وتكرار واللون، والسرعة احلجم تغيري احلاجة. واملثال، األقصر حسب

 معا أو واحد تقدمي يف كبري مجهور إىل تتوصلُ الوسائل قدرة موزع، أي )٣
 أماكن إىل معينة أشكال يف خمتلفة أشياء أو أحداث حتويل على قدرا
 ١٤.خمتلفة

ية ميتعلال، وهي أن الوسائط املتعددة البحث تتوافق هذه النظرية مع نتائج
كبرية قادرة على ختزين العديد من  وسعةباستخدام برنامج ويب له  املتطورة

ميكن حفظ حدث ما  ، حبيثامليزات والبيانات املثرية لالهتمام املتعلقة بالتعلم
الوسعة  وعند احلاجة ميكن عرضه ومشاهدته مرة أخرى باعتباره احلدث األصلي. 

لغة الذي يستخدم  برنامج ويبتدعم  هلذه الوسائط املتعددة التخزينية الكبرية
وهي قاعدة بيانات قوية ومستقرة الستخدامها كوسيط ختزين  MySQL برجمة

 DBMS )Database Managementالبيانات وأحد برامج نظام اإلدارة من 

System(.ختزين جمموعة البيانات أو  سابقًا أن قاعدة البيانات باحثةال تكما وصف
  .اثبتميتوافق مع خصائص الوسائط احلال . هذا املعلومات املعقدة

 javaلغة برجمة أيضا  بربنامج ويبتستخدم الوسائط املتعددة التعليمية 

scriptأن . كما عرفنا java script  لغة الربجمة على شكل مجعaction script  

لتقصري أو  java script، يعمل البحث . يف هذه نتائجHTMLاملتحركة يف وثيقة 
جات، على سبيل املثال حتريك تقصري عرض كائن يف املكان والزمان وفقًا لالحتيا

زر التايل أو اخللف أو زر اإليقاف املؤقت حبيث ميكن أن يعمل بصحيح إذا كنت 
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تريد اإلسراع أو كرر أو أوقف عرض الكائن حسب احلاجة. باإلضافة، تستخدم 
لتزيني وتعديل منط  CSSويب أيضا لغة برجمة  بربنامجالوسائط املتعددة التعليمية 

، ومجيع اجلوانب األخرى رفطيط ، وحتديد األلوان ، وختطيط احلالعرض / التخ
وسائط الصفحات الويب جلعلها أكثر أناقة وجاذبية. هذا يتوافق مع خصائص يف 

  .املتالعبةاجليدة من حيث  يةالتعلم
بدون اهلواتف الذكي ب التعليمية أخريا، ميكن استخدام الوسائط املتعددة

عندما يدرسون باستخدام  تالميذحىت يتمكنوا من توفري حصة اإلنترنت لل اإلنترنت
وميكن الوصول إليها بسهولة من قبل أي شخص  .هذه الوسائط املتعددة التعليمية

هذا . يوفر درسستقل أو بتوجيه من املمبمكان   ووميكن استخدامها يف أي وقت 
ميكن أن يتم يف وقت واحد ألن عرض الوسائط  درسنيوامل تالميذفوائد للاحلال 

، على الرغم أن نظام التعلم يتم تنفيذه عرب مدرسو تلميذباستخدام اهلواتف لكل 
، فإنه جيعله أسهل جلميع األطراف. COVID-19يف خالل وباء  بيتاإلنترنت من ال

يف شكل الوسائط املتعددة القادرة على الوصول إىل  البحث هذه هي ميزة نتائج
هذا يعين أن وماهري يف عرض تقدميي واحد يف وقت واحد. عدد كبري من اجل

اجليدة من حيث  يةوسائط التعلمالالوسائط املتعددة التعليمية لديها خصائص 
 .موزع


