
57 
 

 الباب الثالث
 البحث يةمنهج

 نوع البحث -أ

 Research and Developmentنوع البحث يف ىذه الدراسة ىو البحث والتطوير  

(R&D) البحث والتطوير ىو أسلوب حبث يستخدم إلنتاج منتجات معينة، واختبار فعالية .

أو يطلق  Research and Development (R&D)أن   Sukmadinataوفقًا لـ  1ىذه ادلنتجات.

عليو أيضًا البحث والتطوير ىو عملية أو خطوات لتطوير منتج جديد أو منتج مثايل 

موجود، والذي ديكن حسابو. ال تشكل ىذه ادلنتجات دائًما كائنات أو أجهزة 

(hardware) مثل الكتب أو الوحدات أو الوسائل التعليمية يف الفصل الدراسي أو يف ،

، مثل برامج الكمبيوتر دلعاجلة البيانات (software)تكون برامج  ادلخترب، ولكن ديكن أيًضا أن

التقييم و التوجيو و التدريب و  التعليمو  أو التعلم يف الفصل أو ادلكتبة أو ادلخترب أو مناذج التعليم

 2اإلدارة وغَتىا.و 

 

                                                           
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan-Pendekatan Kuantitatof, dan R&D. (Alfabeta, 

Bandung ; 2012). h. 407 
2
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Remaja Rosdakarya, Bandung : 

2006), h.164-165 
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 نموذج التطوير -ب

يتكون  Sugionoالطريقة ادلستخدمة يف ىذا التطوير ىي منوذج تطوير مقتبس من  

( 3( رتع البيانات )2( النظر يف اإلمكانات وادلشكالت )1، وىي: )من عشر خطوات

 تنقيح( 7( اختبار ادلنتج )6التصميم ) تنقيح( 5من التصميم ) التحكيم( 4تصميم ادلنتج )

( اإلنتاج الشامل. يف ىذا التطور 11ادلنتجات  و ) تنقيح( 9( اختبار االستخدام )8ادلنتج )

. اختبار رلموعة صغَتة 11-8. يف حُت مل يتم تنفيذ ادلراحل 7نفذت فقط حىت ادلرحلة 

الصف األول بادلدرسة اإلبتدائية يف ثالث مدارس خاصة مع اعتماد متدرج ، وىي  تالميذل

 االعتماد أ ، ب ، ج.

 7خطوات إىل  11الذي مت تعديلو من  Sugionoديكن رؤية إجراء تطوير منوذج  

 :   خطوات يف شكل رسم خرائط العقل يف الشكل التايل
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 جمع البيانات
ات النظرية والدراس تعددةبيانات عن الوسائط ادل

 حول تطوير الوسائط ودراسة التطبيقات ادلطلوبة
 

 اإلمكانات والمشكالت
أثناء االنتقال من روضة األطفال 

 أفضل إبتداء، الغناء ىوإىل مدرسة 
 فاعلية لألطفال الوسيلة

 

Validasi Desain 
Ahli Kurikulum 
Ahli Desain 
Ahli Isi 
Kepala Sekolah 

SMA 

 تصميم المنتج
 . النموذج األويل للمنتج1 
 . تأليف كلمات األغاين2
 Smule. تنفيذ التسجيل الصويت من خالل تطبيق 3
 الصور واذلدايا وفقا لذلك . تنزيل4
 . عمل فيديو5

 

 اختبار المنتج
طلبة الصف األول االبتدائي 
يف مدرسة ابتدائية )جتربة 

 رلموعة صغَتة(
 

 التصميم تنقيح
بناء على نتائج 

من صحة  التحكيم
 اخلرباء

 

 من التصميم التحكيم
 لغويخبَت ال

 خبَت التعلم
 الوسائط ادلتعددةخبَت 

 

 المنتج تنقيح
 بناء على احملاكمات
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 إجراءات التطوير -ج

ديكن االطالع على إجراءات التطوير اليت سيتم تنفيذىا من قبل ادلطور يف الشرح  

 : أدناه

اإلمكانات وادلشكالت، ديكن أن تنحرف التنمية عن وجود اإلمكانات وادلشكالت.  . 1

اإلمكانات ىي كل شيء عند استخدامو سيكون لو قيمة مضافة. ستتطور رتيع 

اإلمكانات إىل مشكلة إذا مل نتمكن من االستفادة من ىذه اإلمكانات. ادلشكلة كما 

ا حدث. ديكن حل ىذه ادلشكلة من ذكر أعاله ىي االحنراف بُت ما كان متوقعا وم

خالل البحث والتطوير من خالل البحث عنها حبيث ديكن العثور على منوذج أو منط 

أو نظام مناولة متكامل فعال ديكن استخدامو للتغلب على ادلشكلة. ال جيب البحث 

إىل تقارير عن البيانات ادلتعلقة بادلشاكل احملتملة بنفسك، ولكن ديكن أن تستند 

، أو توثيق تقارير األنشطة من األفراد أو وكاالت معينة ال تزال نمية ألشخاص آخرينالت

 زلدثة.

ادلدرسة  تالميذاإلمكانات اليت اكتشفها ادلطور ىي فاعلية األغنية يف التعلم لدى  

اإلبتدائية ادلنخفضة، وذلك بسبب خترجهم حديثًا من مستوى الروضة إىل ادلدرسة 

رتيًعا أنو يف سن مبكرة ال يزال األطفال يتعلمون يف رياض  اإلبتدائية. كما نعلم
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األطفال، يتم التعلم عن طريق تقنيات الغناء. ألن ىذه التقنية فعالة جدا لألطفال شلا 

جيعلهم سعداء وسعداء. باالنتقال من ىذه اإلمكانات وادلشكلة، يتطور ادلطور يف ىذه 

 احلالة.

اإلمكانات وادلشكالت بشكل واقعي وزلّدث، فمن  رتع البيانات، بعد أن يتم إثبات .2

الضروري رتع معلومات سلتلفة ديكن استخدامها كمواد لتخطيط منتجات معينة من 

ادلتوقع أن تتغلب على ادلشكلة. تقنيات رتع البيانات ىي أىم خطوة يف التطوير، ألن 

أربعة أنواع  الغرض الرئيسي من التطوير ىو احلصول على البيانات. بشكل عام، ىناك

من تقنيات رتع البيانات، وىي ادلالحظة وادلقابالت والتوثيق واجلمع/التثليث. أما 

بالنسبة ذلذا التطور، فإن ادلطور يأخذ البيانات أواًل قبل البحث ادلسبق من خالل 

حيث يعلم ادلطور.  ادلالحظة. مالحظة ادلطور على تطبيق تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة

، فإن البيانات اليت حيصل عليها ادلطور ىي نتيجة مقابالت مع أولياء ى ذلكعالوة عل

وزمالء معلمي ادلدرسة العربية ابتدائية يف مدينة بنجرماسُت. البيانات  التالميذأمور 

يعٌت خرباء مدققُت،  3إىل  التحكيم استبانةالتالية اليت حيصل عليها ادلطور ىي من 

للممارسُت وىم  استبانة، وبعد ذلك وسائط ادلتعددة الَتوخب التعلم َتوخب اللغوي خبَت
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ادلدرسون العرب الذين سيستخدمون ىذا ادلنتج الحًقا. أحدث البيانات ىي ادلقابالت 

 .ىف الفصل األولمدرسة ابتدائية  تالميذخالل جتربة رلموعة صغَتة ل

والتطويرية. يف رلال ثية تصميم ادلنتج. ادلنتجات ادلنتجة يف سلتلف التطورات البح . 3

، من ادلتوقع أن تؤدي ادلنتجات ادلنتجة من خالل تطوير البحث والتطوير إىل التعليم

ل تصميم منتج زيادة اإلنتاجية التعليمية. النتيجة النهائية لنشاط التطوير ىي يف شك

، كامل مع ادلواصفات. جيب أن يتحقق تصميم ادلنتج يف صورة أو سلطط أو جديد

حبيث يسهل على اآلخرين فهمو. يف تصميم ىذا ادلنتج، سيستخدم  وصف موجز،

ادلطور العديد من التطبيقات لتحرير الصوت والفيديو. التطبيقات اليت سيستخدمها 

 : ادلطورون ىي
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 Smule  أ(

 

 

 

 

 

 

 

 Smuleألخذ أغاين صوتية أو أطفال.  Smuleأول مطور مت إعداده ىو تطبيق 

ىو تطبيق كاريوكي يستخدم للغناء. ىذا التطبيق حيظى بشعبية كبَتة بُت 

ادلطربُت يف رتيع أحناء العامل. استخدام ىذا التطبيق سهل للغاية، فقط 

، ديكن Playstoreيف  Smuleباستخدام اذلاتف احملمول مث تنزيل تطبيق 

وكي، خيتار يشبو الكاري Smuleللمستخدمُت استخدام التطبيق بالفعل. تطبيق 

ادلغنون األغنية اليت يريدون غنائها، مث يتبعون كلمات األغنية اليت مت تقدديها يف 

، فإن كل كانت األغنية اليت يريدىا ادلغٍتالتطبيق مث يغنون بشكل جيد. مهما  
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، يف ىذه احلالة سيقوم ادلطور طفالشيء متاح يف التطبيق. وبادلثل أغاين األ

بتأليف كلمات أغاين األطفال ادلألوفة يف آذاهنم إىل تعلم إتقان ادلفردات 

 الصف األول يف مدرسة ابتدائية. تالميذاجلديد يف 

ىو إعداد إيقاع أصوات ادلطربُت الذين غنوا  Smuleاجلدير بالذكر يف تطبيق 

يتم حتريرىا من ادلالحظات ستجعل األغنية بالفعل. الوتائر أو الضربات اليت 

أن ادلوسيقى الغناء غَت مريح لالستماع. الشيء التايل الذي جيب مالحظتو ىو 

، أو العكس. كالمها جيب أن يكون متوازنا. يف تطبيق ليست أعلى من الغناء

Smule تتوفر رتيع أغاين األطفال بالفعل يف شكل كاريوكي ، لذا فإن ىذا ،

 طور ىي العثور على مغٍت ديكنو غناء األغنية.ادلهمة التالية للم

ىو  Smuleالعائق الذي يواجو أثناء عملية التسجيل الصويت من خالل تطبيق 

خطأ ادلغٍت يف غناء األغنية. ألن عدم وجود ىذا التطبيق ىو أن ادلغنيُت ال 

ديكن أن يكونوا سلطئُت يف الغناء. إذا حدث ذلك ، يتم تكرار عملية التسجيل 

ويت. ىذا ما سيؤدي الحًقا إىل إضاعة الكثَت من الوقت إلكمال التسجيل الص

 الصويت يف وقت قصَت.
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ألول من ىناك ذتانية فصول يف عام واحد من تعلم اللغة العربية يف الصف ا

، شلا يعٍت أن ادلطور جيب أن يؤلف ذتانية كلمات 2113منهج مدرسة ابدائية 

الصف األول من منهج  تالميذديد يف أغاين أطفال جلعل تعلم ادلفردات اجل

 .2113مدرسة ابدائية 

بعد إكمال عملية التسجيل الصويت، يقوم ادلطور بعد ذلك بتنزيل التطبيق 

جيب على ادلطور تنزيل تطبيق  ،MP3. لتحويل ىذا ادللف إىل MP3بتنسيق 

ىذا، ديكن تغيَت تنسيق التسجيل  snaptube. من تطبيق snaptube، تطبيق آخر

 .MP3 إىل Smuleالصويت على 
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  Snaptube  ب(

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Snaptube  ىو تطبيق لتنزيل مقاطع الفيديو أو الصوت منYouTube  أو أيًضا

سيتم حتويل نتائج  .MP3ليتم حتويلها إىل تنسيق  Smuleتسجيالت من 

التسجيل اليت سيغنيها ادلغٍت مع كلمات األغنية اليت مت تأليفها إىل تنسيق 

MP3 مث سيتم درلو مع تطبيق حترير الفيديو لتصور ادلفردات اجلديدة اليت تريد .

، تطبيق لتحرير الفيديو تعلمها. ولكن قبل دمج ىذه التسجيالت الصوتية يف



67 
 

يقوم ادلطور أواًل بتنزيل الصور ادلطلوبة يف عرض شرائح الفيديو ليتم حتريرىا. 

 UCلتنزيل ىذه الصور، حيتاج ادلطور إىل تطبيق آخر للمرحلة التالية ىي 

Browser. 

 UC Browser  ج(

   

 

 

 

 

 

 

ىذا التطبيق ادلألوف مفيد للغاية اللتقاط الصور أو الرسوم ادلتحركة ادلتعلقة 

بإتقان ادلفردات اجلديدة يف الصف األول مدرسة إبتدية. على سبيل ادلثال صور 

الكرسي وادلكتب والقلم وقلم الرصاص وادوات الكتابية وغَتىا. وبادلثل مع 

ا. يتم أيًضا تنزيل ادلتحرك أو اذلدايا من الفواكو مثل البابايا والبطيخ وادلوز وغَتى
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. ىذا التطبيق مفيد جًدا للمطور ليكون مبدع يف UC Browserخالل تطبيق 

العثور على صور لتصورىا. جيب أن يؤخذ يف االعتبار عند تنزيل الصورة أن 

يل عندما تكون ، إذا مت التنز ةنًتنت جيب أن تكون قوية ومستقر شبكة اإل

، فإن دقة الصورة اليت مت تنزيلها ستنخفض وستصبح رةالشبكة غَت مستق

، يشعر ادلطور ن تنزيل الصور واذلدايا ادلطلوبةالصورة ضبابية. بعد االنتهاء م

باحلاجة إىل تطبيق حترير صور القتصاص الصور أو تغليفها. مث التطبيق 

 .cut pasteادلطلوب يف ىذه احلالة ىو تطبيق 

  Cut Paste  د(
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اجة إىل ىذا التطبيق ىو تطبيق خاص لتحرير الصور فقط، إذا شعر ادلطور باحل

، أو قطع شيء وتراكب الصورة، فإن ادلطور يستخدم إضافة شيء ما يف الصورة

نسبة يعد استخدام ىذا التطبيق أمرًا سهاًل للغاية، لذلك بال ىذا التطبيق.

تطبيق لصق القص  ، يوصي ادلطور باستخدامللمبتدئُت يف اقتصاص الصورة

 ىذا.

وديكنو قطع األشياء مثل  Dexatiىذا التطبيق ىو تطبيق مت تطويره بواسطة 

ديكن ذلذا التطبيق  احليوانات أو األشخاص أو األشياء أو أي شيء تريده.

أيًضا قطع وجو شخص ما ووضعو على وجو شخص آخر. باستخدام ىذا 

دون احلاجة إىل شخص  ، ديكنك أيًضا إضافة صور إىل صور أخرىالتطبيق

، ىناك أيًضا تأثَتات ديكنها حتسُت باإلضافة إىل ذلك زلًتف يف حتريرىا.

 black and white photo، وتأثَتات الصور sepia effectصورك مثل تأثَت 

effect.ادليزات الرئيسية لتطبيق قص لصق ىذا ىي:  ، وتأثَتات الصور القددية

لصق الصور، ملصقات الصور وإضافة قص الصور، زلرر الصور ادلتقدم، 

بعد أن تكون رتيع الصور جاىزة للتحرير، فإن التطبيق التايل الذي  ملصقات.

 .power directorيستخدمو ادلطور ىو تطبيق حترير الفيديو وىو تطبيق 
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 Power Director  ه(

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد تنزيل الصور وفًقا للمتطلبات ادلطلوبة. مث يقوم ادلطور بتحرير الفيديو. 

 Power Directorالتطبيق ادلستخدم لتحرير ىذا الفيديو ىو أواًل مدير طاقة. 

ىو تطبيق لتحرير الفيديو ديكن استخدامو من قبل مستخدمي اذلواتف الذكية. 

مول الذين ىم على دراية ىذا التطبيق ىو تطبيق سلصص حملرري الفيديو احمل

 Power Directorبأدوات حترير الفيديو على جهاز الكمبيوتر. يتيح لنا تطبيق 

أيًضا إنشاء مقاطع فيديو من عدة رلموعات صور لدينا. ىذا التطبيق ىو أحد 
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. ديكن استخدام التطبيق من قبل play storeتطبيقات الفيديو الرائدة يف 

أو أعلى.  android OS 4.3ع نظام التشغيل مستخدمي اذلواتف الذكية م

( 2ئيسية األنيق )( عرض الصفحة الر 1تتضمن مزايا ىذا التطبيق ما يلي: )

يف ىذا التطبيق مثل  ، والكثَت من ادليزات اليت ديكن العثور عليهاالغٍت بادليزات

يع تأثَتات متعددة يف ، وإدراج األصوات اخللفية لألغنية ، وجتمتوحيد الصور

( دعم 3، وادلشاركة ادلباشرة للعديد من الوسائط االجتماعية )رة واحدةصو 

الفيديو عايل الدقة بالكامل، تصبح بعض تطبيقات حترير الفيديو أحيانًا عقبة 

لنسبة إىل تطبيق كاملة، ولكن با  HDأمامهم عندما يريدون نتائج فيديو جبودة 

( فيديو 4عالية جًدا ) ، ديكننا إنشاء مقاطع فيديو جبودةمدير الطاقة ىذا

Slowmotionديكننا تسريع وإبطاء الفيديو. يف الوقت نفسو، ديكننا أيًضا ، 

، أو متابعة إيقاع الفيديو الذي مت إنشاؤه الدخول إىل اخللف مع إيقاع عادي

يت ديكن ذلذا التطبيق ، التنسيقات التالية ال( قادر على تنسيقات سلتلفة5)

 H.263 (.3GP, MP4), H.264 AVC (.3GP, MP4, TS):  ، فيديوالقيام هبا

MPEG-4 SP (.3GP), VP8 (.webm, MKV).. الصورة  :JPEG, GIF, PNG, 

BMP, WebP.. الصوت  :WAV, OGG, MKV, MID, XMP, MXMF, 



72 
 

RTTTL, RTX, OTA, IMY, MID, MP3, FLAC, 3GP, MP4, M4A, AAC,  

لطاقة ىو زلرر الفيديو الرئيسي يف هبذه ادليزات، جيعل ادلطور مدير ا .TS  و

القائمة على الصوت يف إتقان ادلفردات اجلديدة  ادلتعددةتطوير ىذه الوسائط 

 مدرسة ابتدائية للصف األول. تالميذل

عيب ىذا التطبيق ىو أنو ال يدعم النص الذي يقرأ اخلطوط العربية. لذا جيب 

روف العربية يف نص ىذا على ادلطور حتًما تنزيل تطبيق آخر يدعم تطوير احل

ديكن درلهما الفيديو. لذا يف ىذه احلالة، يشعر ادلطور أن ىناك تطبيقُت 

 .Kine Masterوتطبيق  Viva Video، تطبيق اللتقاط النص العريب
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 Viva Video  و(

 

 

 

 

 

 

 

حيتوي ىذا التطبيق على العديد من ادلزايا ويساعدنا حًقا يف حترير مقاطع 

يف ىذا الفيديو أيًضا ىناك تطبيقات مدفوعة وبعضها غَت مدفوع. من  الفيديو.

على تطبيقات مدفوعة وغَت  الطبيعي أن حتتوي تطبيقات حترير الفيديو

، وعادة يف التطبيقات ادلدفوعة وغَت ادلدفوعة جيب أن يكون ذلا مدفوعة

اختالفات كبَتة. الفرق يف تطبيق الفيديو ادلدفوع وغَت ادلدفوع ىو أن الشخص 
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ادلدفوع ليس لديو حد زمٍت لتحرير الفيديو، يف حُت أن احلد غَت ادلدفوع لديو 

ح رتيع تأثَتات لمدفوع فت، مث ديكن لحد زمٍت للتحرير حوايل مخس دقائق

ئج . بالنسبة لنتاeffecs، يف حُت أن غَت ادلدفوع ال ديكن فتح رتيع الفيديو

، فإن اجلودة ىي نفسها. ىذه إحدى مزايا تطبيق الفيديو ادلدفوع وغَت ادلدفوع

ا بشعبية كبَتة بُت الشباب حترير الفيديو ىذا. حيظى تطبيق حترير الفيديو ىذ

االستخدام للغاية وكذلك الكثَت من الرسوم  ، ألن ىذا التطبيق سهلاليوم

ادلتحركة وتأثَتات مثَتة لالىتمام للغاية. ىذا التطبيق ىو نسخة احتياطية من 

تطبيق مدير الطاقة إذا كانت ىناك أوجو قصور ال ديكن العثور عليها يف تطبيق 

 مدير الطاقة.

لتقاط، ىذه ادليزة ( ميزة اال1ما يلي: ) Viva Videoمن بُت ادليزات ادلوجودة يف 

االختفاء  مثلمفيدة إلنشاء مقطع فيديو ديكن القول بأنو "فيديو وىم"، 

، وبالتايل جعل ادلشاىدين مثل عدم ئ أو التغيَت ادلفاجئ أو شيء آخرادلفاج

، ىذه ادليزة مفيدة لعمل ( ميزة عرض الشرائح2)تصديق ما مت يف الفيديو 

، مت ترتيبها بطريقة تعمل كما تشاء فيديو من عدة رلموعات من الصور اليت

( ميزة حترير 3وديكنك أيًضا إضافة بعض األغاين واألغاين دللء ىذا الفيديو )
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( ميزة 4الفيديو، تساعد ىذه ادليزة على قطع عدد من ادلشاىد حسب الرغبة )

FX( ميزة 5، ىذه ادليزة مفيدة إلنشاء فيديو مع رمز مت توفَته )kolase ىذه ،

تقريًبا نفس ميزة عرض الشرائح ولكن إذا كان عرض الشرائح لدمج  ادليزة ىي

 الصورة وميزة الكوالج ىو دمج مقطع فيديو.

 Kine Master  ز(
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، وادليزات ادلقدمة يف ىذا Nexstreaming Corpىذا التطبيق إنشاء من قبل 

التطبيق كاملة حبيث تسمح لنا بعمل مقاطع فيديو احًتافية فقط من ىاتف 

. تشمل ادلزايا توفر خيارات إلضافة طبقات يف Androidذكي يعمل بنظام 

وسيقى. من ادلثَت لالىتمام مشروع مثل إضافة نص وصور ومقاطع فيديو وم

، ديو باستخدام خلفية سوداء وبيضاءلفي، ديكن ترتيب النص ادلضاف يف اأيًضا

وديكن أن يكون أيًضا خلفية كاملة أو رلرد سطر من النص. الرسوم ادلتحركة 

، باإلضافة إىل النصإلدخال أي نص متنوعة ومتنوعة ومثَتة لالىتمام للغاية. 

ديكن ذلذا التطبيق أيًضا إدراج مقاطع فيديو أخرى يف الطبقة الثانية إذا كنت 

شاء مقطع فيديو مع مشاىدتُت. ديكن تعديل حجم الفيديو حسب تريد إن

الرغبة. ىذا التطبيق ىو أيًضا تطبيق نسخ احتياطي إذا كان ىناك شيء يرغب 

 .power directorادلطور يف إضافتو ولكنو ال يدخل يف تطبيق 

من التصميم ىو عملية من األنشطة لتقييم ما إذا كان  التحكيممن التصميم،  التحكيم .4

يف إتقان ادلفردات اجلديدة أكثر  ادلتعددةتصميم ادلنتج يف ىذه احلالة سيصبح الوسائط 

، وليس احلقائق ادليدانية. ىنا قائًما على التفكَت العقالين التحكيمفعالية أم ال. ال يزال 

مي العديد من اخلرباء أو اخلرباء ذوي من صحة ادلنتج من خالل تقد التحكيمديكن 
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، حبيث طُلب من كل خبَت تقييم التصميماخلربة لتقييم ادلنتج اجلديد اجلاري تصميمو  

من التصميم يف  التحكيمديكن حتديد نقاط الضعف وقوهتا بشكل أكرب. ديكن إجراء 

، على التصميم تطوير حىت مت العثور، قدم ادلطور عملية القبل ادلناقشةمنتدى ادلناقشة. 

 َتوخب ياللغو خبَت ادلزايا التالية. فريق ادلصدق الذي سيصادق على ىذا ادلنتج ىم 

 .وسائط ادلتعددة الَتالتعلم وخب

شات مع ، بعد تصميم ادلنتج، من خالل ادلناقممن حتسينات التصمي التحكيميتم  . 5

اولة تقليل نقاط ، وديكن حتديد نقاط الضعف. مث يتم زلاخلرباء واخلرباء اآلخرين

الضعف ىذه عن طريق حتسُت التصميم. ادلسؤولون عن حتسُت التصميم ىم ادلطورين 

 الذين يريدون إنتاج ادلنتج.

شرة بعد التحكيم من ، ديكن اختبار تصميم ادلنتج مباجتارب ادلنتج، يف رلال التعليم . 6

، حبيث ديكن اختباره على رلموعة زلدودة. مت إجراء االختبار هبدف صحتو ومراجعتو

القائمة على الصوت فعالة  ادلتعددةاحلصول على معلومات حول ما إذا كانت الوسائط 

بتدائية للصف األول. اإلمدرسة  تالميذجًدا وفعالة من حيث إتقان مفردات جديدة ل

، مدارس خاصة مع اعتماد متدرج سُتجرى ىذه التجربة يف رلموعات صغَتة يف ثالث

 .Cواالعتماد  Bواالعتماد  Aأال وىي االعتماد 
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 تنقيحىذا ادلنتج مرة أخرى إذا كانت ىناك حاجة بالفعل لل التنقيح، سيتم تنقيح ادلنتج . 7

وفًقا لنتائج جتربة رلموعة صغَتة. ستكون التعليقات واالقًتاحات وادلدخالت من 

ىذا ادلنتج بشكل أكرب. ولكن إذا  تنقيحمادة ل التالميذادلمارسُت ونتائج ادلقابالت مع 

ىذا ادلنتج ال حيتاج إىل  أن التالميذذكر ادلمارس ونتائج ادلقابالت والتجارب مع 

ج يصل إىل حد ما وىو جاىز لالستخدام يف تعلم اللغة العربية ، فإن ىذا ادلنتحالتنقي

 بدائية.إلدرسة امبوخاصة إتقان ادلفردات اجلديدة يف الصف األول 

 
 تقنيات جمع البياناتو   . البياناتد

  (Quantitative data)البيانات الكمية  -1

 .استبانةاحلصول على البيانات اليت مت رتعها يف تطوير ىذا التطور من خالل  

 : ىي ستبانةأدوات اال

اختبار اخلرباء، تستخدم جلمع البيانات حول ادلنتج بناًء على مدى  استبانةأداة  

خبَت  وىي التحكيممالءمة التصميم وادلواد على ادلنتج ادلستخدم. ثالث فرق من خرباء 

=  2، ضعيف  = likert) (1اإلعالم باستخدام مقياس من مخسة  َتوخب التعلم َتخب، اللغوي

 = جيد جًدا. 5= جيد،  4، مقبول=  3، ناقص
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 ويمن صحة خبير اللغ كيماستبانة التح ( أ

 : النقاط اليت مت تقييمها ىي

، صالبة ادلصطلح، دقة تركيب اجلملة، دقة بنية الكلمة : وىي قسم المفردات (1)

فعالية ، التوافق بُت اللغة )صوت( ومعٌت الرمز )بصري(، لغة الفصحى

 .فاعلية اجلمل يف التعلم، يف التعلم الكلمات

كلمات وفقاً كتابة ال : ما يلي نحوية( و رفيةص و يةئالقاعدة )امال قسم (2)

(،  طويل قصَت وة مشسي وأليف الم قمرية  و دةو ش تنوين)ال يةئلقاعدة إمال

 وة مشسي وأليف الم قمرية  ودة ش وتنوين )ال يةئكتابة رتل وفق القاعدة امال

، الصغة اليت يتم استخدامها بشكل صحيح يف استخدام الكلمة(، طويل قصَت

شكل ، الشكل صحيح للكلمات، يستخدم الصغة بدقة يف استخدام اجلملة

حكم التوافق مع ، توافق كلمة الطارق مع القاعدة النحوية، اجلملة الصحيح

 .دقة احلركات، القاعدة النحوية
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التجويد ادلناسب ، صحة الوقف، حروف ادلخارجدقة  : ومنها طاو صاأل قسم (3)

 ديكن دتييز األصوات اجملاورة أو ادلتشاهبة، دقة طول قصَت، مع اللحدزات

 
 يالخبير التعليم من صحة كيماستبانة التح ( ب

 : النقاط اليت مت تقييمها ىي

عنوان وىي :  مطابقة المواد مع الكفاءات الجوهرية والكفاءات األساسية (1)

ال توجد ، الصلة بالكفاءات اجلوىرية والكفاءات األساسية، واضحادلادة 

 .مؤشرات مشوىة

 . دقة الصور والرسوم التوضيحية، الدقة النحويةوىي :  دقة المواد (2)

، مثال دقيق، مدى مالءمة ادلادة مع تطور اللغة العربيةوىي :  المواد المحدثة (3)

 .الصور والرسوم التوضيحية الفعلية

 .بصَتة اجلنسية، نطاق ادلواديعٌت :  التوافق الثقافي (4)

تعتمد مالءمة ، حبال األطباق ،العرض ادلنهجي ادلتسقوىي :  تقنيات العرض (5)

مبدع يف األفكار التالية ، حملاكاة واضحة، االتالميذالعرض التقدديي على تطوير 

 .ادلستوى ادلناسب للتطور الفكري، صب األفكار
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 من صحة الخبير الوسائط المتعددة كيمالتحاستبانة  ج( 

 النقاط اليت مت تقييمها ىي:

صوت ، توافق الصوت مع الصور، وضوح الصوتوىي :  يةطوانب الصو الج (1)

، يف الغناء خيطئال ،  يوجد ضوضاء، الواضح غٌتصوت ادل، ادلوسيقى واضح

 .غريةافتتاح ادلوسيقى ادل، دقة الكلمات والصوت

وضوح ، وضوح نتائج الفيديو، وضوح الصورةوىي :  البصريةالجوانب  (2)

توافق ، استمتع بانتقال الشرحية، وسائط متنقلة جذابة )رسوم متحركة(، الفيديو

، لالىتمام وواضح، االختيار ادلناسب للصور ادلتحركة، خلفية راحبة، اللون

 و النهاية و ادلنتصف و تنظيم العناصر يف ختطيط البداية، تطابق حجم الفيديو

، الرسم التوضيحي، الشعار ،تكوين التخطيط )العنوان، ادلؤلف، وفًقا لذلك

 .إخل( متوازن ومتناغم مع التخطيط واحملتويات

الدقة يف حجم ، الدقة يف ختطيط النص والصور وىي :  الجوانب المطبعية (3)

 استقطاب لون، رسائل وفًقا حملتويات ادلادة، خط نوع اخلط جذاب ، اخلط

 يتعارض ههور الرسوم ، الالتباعد بُت الكلمات بشكل صحيح، احلروف
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عنوان  و عنوان الفصل، ادلسافة الدقيقة بُت النص والتوضيح، ادلتحركة مع النص

 .اجلملة اخلتامية بالضبط و اسم ادلغٍتو  اسم ادلصممو  ادلادة

/إدارتو ثابت )ديكن احلفاظ عليووىي : متعددة جوانب استخدام وسائل ال (4)

 . قابلية إعادة االستخدام )سهلة االستخدام وبسيطة(، بسهولة(

مت حفظ شعبية ، الًتاكيب ادلناسبة من كلمات األغاينوىي :  جوانب األغنية (5)

 .مطابقة إيقاع األغنية مع األغنية األصلية، األغنية بسهولة

 
 (Qualitative Data)البيانات الكيفية  -2

أو الغناء لًتقية حفظ ادلفردات اجلديدة لتجزجها ىف الوسيطة مواد النشيد  أ( 

 2113الدراسي نهج ادلالوثائق من ادلصممة. مصادر ىذه البيانات 

  من كتب ادلوسيق.ىي مصادر ىذه البيانات  شيد ادلصممة.نواد اليت تتعلق بالادلب( 

مصادر ىذه البيانات من العامة عن اجلودة اللغوية للمنتج.  التعليقات واالقًتاحات ج( 

 .خبَت اللغوي

العامة عن اجلودة الًتبوية للمنتج. مصادر ىذه البيانات من  التعليقات واالقًتاحات د(

 خبَت التعليم.
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العامة عن اجلودة  تصميم ادلنتج. مصادر ىذه البيانات  التعليقات واالقًتاحات ه(

 من خبَت الوسائط ادلتعددة.

العامة عن استجابة التالميذ. ومصادر ىذه البيانات من  التعليقات واالقًتاحات و(

 اجملموعة التجربية الصغَتة ادليدانية.

العامة عن استجابة ادلمارسُت. ومصادر ىذه البيانات من  التعليقات واالقًتاحات ز(

   مدرسي اللغوة العربية.

 
 معلمي اللغة العربيةاالستبانة المفتوح مع الممارسين/ مقابلة

  .شراء مواد تعليمية يف ىذه ادلدرسة عن (1

 .وسائل اإلعالم ادلوجودة يف ىذه ادلدرسة عن (2

الصف األول وخاصة إتقان  تالميذمعوقاتك يف تنفيذ تعلم اللغة العربية ل عن (3

 .ادلفردات اجلديدة

 .التغلب على ادلشكالت يف تنفيذ التعلم وخاصة إتقان ادلفردات اجلديدة عن (4

 ادلطور. اليت طور ادلتعددةئط يف وسا رأيال عن (5

 .مناسبة لتنمية الطفل ادلطور اليت طور ئط ادلتعددةوسا عن (6
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 .ئط ادلتعددةالوضوح ادلرئي يف وسا عن (7

 .ئط ادلتعددةاجلمل )الصوتية( والنص يف وساوضوح الكلمات/ عن (8

 .اإلعالم فعال يف إتقان تعلم ادلفردات العربية اجلديدة عن (9

 ادلطور. اليت طور ادلتعددةئط قًتاحات لوساإلا عن (11

 .ىذه الوسائط مرة أخرى التنقيح عن (11

 األول فصلال تالميذمفتوحة مع ال ستبانةإلامقابلة 

 .ادلواد العربيةالتالميذ ب حي عن (1

 .قراءة اللغة العربية يستطيع عن (2

 .ب الغناءحي عن (3

 عندما درسوا ىف روضة األطفال. من أغاين األطفالحفظهم عن  (4

 .خيرج الصوت من الفيديو عن (5

 .زلتويات الفيديو همفهمي عن (6

 .كتابة النص يف الفيديو  عن (7

  .الصور يف الفيديو عن (8

 .ذا الفيديورأيهم هب عن (9
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 تقنيات تحليل البيانات -ه

استند حتليل البيانات إىل أدوات اختبار اخلرباء الثالثة، كل من اختبار ادلواصفات  

واختبار جودة ادلنتج من قبل اللغويُت وخرباء التعلم والتصميم. البيانات اليت مت احلصول 

ات باستخدام استبانةعليها من نتائج جتارب ادلنتج يف شكل ردود ادلستجيبُت يف شكل 

= جيد  5= جيد، و  4، مقبول=  3، ناقص=  2، ضعيف=  1)ليكرت(:  5مقياس 

جًدا. لكل خيار إجابة درجة سلتلفة شلا يعٍت مستوى مالءمة ادلنتج للمستخدم. يتم تقييم 

األداة اإلرتالية من رلموع النقاط اليت مت احلصول عليها مث قسمة على إرتايل عدد الدرجات 

ديكن االطالع على درجات التصنيف لكل من  مث ترتبط النتائج بعدد خيارات اإلجابة.

 خيارات اإلجابة ىذه من اجلدول أدناه.

 نقاط التقييم مقابل خيارات اإلجابة

 إختيارات اإلجابة النتيجة
 جيد جًدا 5

 جيد 4

 مقبول 3

 ناقص 2

 ضعيف 1
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، حبيث ديكن البحث عن ادلستخدمة على مخسة خيارات إجابةحتتوي األداة  

 : التقييم باستخدام الصيغة إرتايل نقاط
                Jumlah skor pada instrument 

         Skor Penilaian =       x 5  

     Jumlah niai total skor tertinggi 

نتائج التقييم من عدد من أفراد عينة االختبار وحتويلها إىل مث يتم حساب متوسط  

جاذبية وفعالية ادلنتج ادلنتج بناًء على رأي ادلستخدم. بيان تقييم لتحديد جودة ومستوى 

 .ديكن رؤية حتويل الدرجات إىل بيان التقييم ىذا يف اجلدول أدناه

 جدول تصنيف نقاط التحويل في بيان قيمة الجودة

 التصنيف متوسط النقاط درجة التقييم
 جيد جدا 4،11-5011 5
 جيد 3026-4011 4
 مقبول 2051-3025 3
 ناقص 1076-2051 2
 ضعيف 1011-1075 1
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 : ، فإن تصنيف القيمة ىوإذا كانت القيمة مصنفة 

 أ= الفئة  4.11-5.11. 1

 ب= الفئة  3.26-4.11. 2

 ج= الفئة  2،51-3،25. 3

 د= الفئة  1.76-2.51. 4

 ـه= الفئة  1.11-1.75. 5

مرة أخرى. إذا  تنقيح، فلن حيتاج ادلنتج إىل الأإذا حصلت نتائج ادلنتج على  

، جادلنتج أو ال. إذا كانت قيمة ادلنتج  تنقيح، فقد تتم بحصلت قيمة ادلنتج على قيمة 

، فيجب معاجلة ادلنتج هأو  د. إذا كانت قيمة ادلنتج تنقيحفإن ادلنتج لديو حتسن طفيف و 

 وإعادة تصميمو حًقا.

جملموعة صغَتة لتحديد مدى مت إجراء حتليل البيانات استناًدا إىل اختبار ميداين 
على استخدام  ستبانةسهولة قراءة الفيديو من حيث النص ومن حيث احملتوى. ردود اال

س خاصة ابتدائية مع يف ثالث مدار  تالميذادلنتج يف شكل مقابالت مباشرة مع ثالثة 
 ، أي االعتماد أ ، ب ، ج.اعتماد متدرج


