
الباب الرابع
عرض البياانت وحتليلها

املبحث األول: حملة عامة عن ميدان البحث
نبذة اترخيية عن وحدة تطوير اللغةا.

Lembagaأتس������س مرك������ز  اللغ������ات )  Bahasaجلامع������ة أنتس������اري اإلس������المية )
1975( يف ع��ام Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasinاحلكومي��ة )

. بن�����اء على الق�����رار من م�����دير ع�����ام5/5/1975مبوجب مرس�����وم رئيس اجلامع�����ة رقم: 
 نوفم�رب29 بت�اريخ Kep. BV / 237/1976إرشاد اجملتمع اإلسالمي بوزارة األداين رقم: 

 بش�������أن املب�������ادئ التوجيهي������ة لتط�������بيق اللغ�������ة يف جامع�������ة أنتس�������اري اإلس�������المية1976
احلكومي����ة، املؤسس����ات اللغوي����ة مس����تقلة حتت قي����ادة م����دير يق����دم تق����اريره مباش����رة إىل

Senat IAINاملستش�ار، ولدي�ه منص�ب كعض�و يف جملس اجلامع�ة اإلس�المية احلكومي�ة )

Al-Jami’ahينطبق هذا على مجيع مؤسسات اللغ�ات للجامع�ة اإلس�المية احلكومي�ة .)
81يف إندونيسيا.

ك���انت املهم���ة الرئيس���ية ملرك���ز اللغ���ات يف ذل����ك ال���وقت هي تنفي���ذ إدارة تعليم
اللغ���ات األجنبي���ة، وخاص���ة العربي���ة واإلجنليزي���ة يف بيئ���ة  اجلامع���ة. ابإلض���افة إىل ذل���ك،

81https://ppb.uin-antasari.ac.id/?page_id=10   data accesed: 04 April 2021
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 اللغات أيًضا أنشطة أخرى متعلقة ابللغ�ات، ابللغتني العربي�ة واإلجنليزي�ة. يفركزينفذ م
  اللغ���ات نش���اطًا يس���مى تط���بيق اللغ���ة العربي���ة )ركز ، نف���ذ م1988 و 1987ع���امي 

Aplikasi  Bahasa Arabيف ش���كل دورات يف اللغ���ة العربي���ة للمحاض���رين ومرش���حي ،)
، مت عق����ده ملدة ثالث����ة أش����هر، ويف ع����ام1987. يف ع����ام اجلامعةاحملاض����رين وم����وظفي 

82 ملدة شهرين.1988

ا لالئح���ة وزي���ر ال���دين يف مجهوري���ة إندونيس���يا رقم 2013يف ع���ام  20 ، وفًق���
اجلامع���ة اإلس���المية احلكومي���ة أنتس���اري، بش���أن تنظيم وإج���راءات عم���ل 2013لع���ام 

Unit Pelaksana Teknis (UPT).83ابجنارماسني، مت تغيريه مرة أخرى إىل 

خالل قي���ادة أمني مجال ال���دين ك���ان هن���اك العدي���د من التغي���ريات يف السياس���ة
واألنش���طة املنهجي���ة، س���واء ك���انت روتيني���ة مث���ل احملاض���رات العربي���ة واإلجنليزي���ة املكثف���ة
للطالب وك���ذلك إص���الحات النظ���ام املتعلق���ة ابحملاض���رين وأعض���اء هيئ���ة التعليم وال���يت
تعت��رب مهم��ة ج��ًدا، مبا يف ذل��ك: أص��بح تعليم اللغ��ة العربي��ة اللغ��ة العربي��ة األول والث��اين
بقلم حس��ب هللا وآخ��رون. والتغي��ريات يف وقت تق��دمي دورات اللغ��ة العربي��ة واإلجنليزي��ة

84يف وقت واحد لكل فصل دراسي، سواء يف الفصول الدراسية الفردية أو الزوجية.

. م�����ا هيUPB ح�����ىت اآلن، تغ�����ريت م�����رة أخ�����رى لتص�����بح 2018ومن�����ذ ع�����ام 
األنش���طة نفس���ها نس���بًيا كم���ا يف الع���ام الس���ابق وهن���اك خ���دمات إض���افية وهي برانمج

85حتسني القرآن.
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الرؤية لوحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ابجنارماسنيب.
الرؤي����ة لوح����دة تط����وير اللغ����ات جبامع����ة أنتس����اري اإلس����المية احلكومي����ة هي أن
يص���بح منوذج���اً ومرجع���اً متفوق���اً وذات ط���ابع مميز يف جمال التعليم واالختب���ارات اللغوي���ة

86والرتمجة وحتسني القرآن.

الرساالت لوحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ابجنارماسنيج.
أم���ا الرس���االت لوح���دة تط���وير اللغ���ات  جبامع���ة أنتس���اري اإلس���المية احلكومي���ة

بنجارماسني
تنظيم تعليم اللغة القائم على التكنولوجيا..1
تنظيم اختبارات اللغة القائمة على التكنولوجيا..2
تنظيم تعليم القرآن ملا له من مزااي..3
ترمجة النصوص واملخطوطات األكادميية والعلمية..4
إجراء حبث يف جمال تعليم اختبارات اللغة والتالوة القرآنية..5
إجراء املستجدات يف تطوير التعليم واختبارات اللغة والتالوة القرآنية..6
إقام����ة وتط����وير ش����راكات م����ع جه����ات خمتلف����ة يف جمال التعليم واختب����ارات اللغ����ة.7

والتالوة القرآنية.
87خدمة التدريب والتعليم واختبارات اللغة وترمجة وتالوة القرآن..8

86https://ppb.uin-antasari.ac.id/?page_id=16   data accesed 04 April 2021
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حالة الطالبد.
ا للغاي��ة، ألن��ه يف عملي��ة التعليم حتت��ل عملي��ة التعليم والتعليم للطالب دورًا مهًم��
والتعليم للطالب ي�������ؤثر على جناح أو فش�������ل عملي�������ة التعليم. ل�������ذلك، يص�������بح وج�������ود
الطالب مكواًن جيب أن يك���ون موج���وًدا يف عملي���ة التعليم. ملزي���د من التفاص���يل، ميكن
رؤي��������ة حال��������ة الطالب يف وح��������دة تط��������وير اللغ��������ات ابجلامع��������ة اإلس��������المية احلكومي��������ة

 يف اجلدول التايل:2020/2021ببنجرماسني يف املستوى الثاين للعام الدراسي 

: تقسيم اجملموعات والكتب املدرسية يف وحدة تطوير اللغات جبامعة5اجلدول 
أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني املستوى الثاين عام الدراسي

2020/2021

الكتاب املدرسيجمموعة

1-203

21-652

66-1061

107-1112

من اجلدول الس��ابق، ميكن اس��تنتاج أن الع��دد احلايل للطالب يف وح��دة تط��وير
مائ��ة وأح��د عش��ر جمموعةاللغات جلامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني هو 

مع التفاصيل التالية:
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 جمموع��ًة. ه��ذهأربع��وناجملموع��ات ال��يت تس��تخدم الكت��اب املدرس��ي األول هي .1
اجملموعة تعترب ابجملموعة اإلبتدائية. ألهنم ق�د جنح��وا من برانمج حتس��ني الق��رآن
قبل قليل. وسيقوم الب�احث حبث تط��وير الوس�يلة التعليمي�ة لتعليم املف�ردات يف

هذه اجملموعات.
 جمموع��ًة.مثاين وأربع��وناجملموعات اليت تس��تخدم الكت��اب املدرس��ي الث��اين هي .2

ه���ذه اجملموع���ة تعت���رب يف املرحل���ة اإلبتدائي���ة. ولكنهم ين���الون النتيج���ة أعلى من
 اجملموعة.تصنيفاجملموعة السابقة يف اختبار 

 جمموع��ًة. ه��ذهعش��ريناجملموعات اليت تستخدم الكتاب املدرسي الثالث هي .3
اجملموع��ة تعت��رب يف املرحل��ة املتوس��طة. ألهنم ين��الون النتيج��ة أعلى من اجملموع��ة

األخرى يف اختبار تصنيف اجملموعة.

اهليكل التنظيمي  لوحدة تطوير اللغات جامعة أنتساريه.
231، بن����اًء على مرس����وم رئيس اجلامع����ة رقم ت����رتيب وتنظيم اإلدارةمن أج����ل 

م�����دير وح�����دة تط�����وير اللغ�����ات جبامع�����ة أنتس�����اري اإلس�����المية ، يس�����اعد 2021لع�����ام 
: رئيس قسم التدريب، ورئيس قسم التطوير، ومخسة موظفني.احلكومية

2021: اهليكل التنظيمي لوحدة تطوير اللغات جامعة أنتساري عام 6اجلدول 
Nomor Nama lengkap Jabatan

1 Dr. Ahmad Muradi, M.Ag Kepala

2 Arief Rahman Hakim, M.Pd Kepala Divisi Pengembangan
Kurikulum, SDM, Laboraturium dan IT

3 Jamal Syarif, M. Ag Kepala Divisi Pelatihan dan Koordinator
BIPA

4 Dr. Fatwiah Noor, M.Pd Staf Pelatihan Bahasa Arab dan Tahsin
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Al-qur’an
5 Salamat, M.Pd Staf Pengolah Data dan Keuangan
6 Roly Hairuddin Staf Informasi dan Teknologi
7 Abdussamad Nur, M.Pd Staf Pelatihan Bahasa Arab
8 Thaibatun Nisa, M.Pd Staf Pelatihan Bahasa Inggris

عرض البياانتاملبحث الثاين: 
تطSSSSSSوير الوسSSSSSSيلة التعليميSSSSSSة لتعليم املفSSSSSSردات يف تعليم اللغSSSSSSة العربييSSSSSSة عن بعSSSSSSدا.

ابستخدام  شرحية عرب اإلنرتنت نريفود لطالب يف جمموعSSة املبتSSدئني بوحSSدة تطSSوير
اللغات جبامعة أنتاساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

أم���ا لتط��وير الوس��يلة التعليمي��ة لتعليم املف��ردات يف تعليم اللغ��ة العربيي���ة عن بع���د
ابس���تخدام  ش���رحية ع���رب اإلن���رتنت ن���ريفود لطالب يف جمموع���ة املبت���دئني بوح���دة تط���وير
اللغات جبامعة أنتاساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني مجع الب��احث البياانت أبنواع
األس��اليب، وهي املالحظ��ة واإلس�تبانة واملقابل��ة. ولس��هولة توجي�ه ع��رض البياانت، فق��ام

الباحث بعرضها كما يلي:

خطوات تطوير املنتج.1
تط��وير الوس��يلة التعليمي��ة لتعليم املف��ردات يف تعليم اللغ��ة العربيي��ة عن بع��د
ابس������تخدام  ش������رحية ع������رب اإلن������رتنت ن������ريفود هي مخس������ة املراح������ل وهي التحلي������ل
والتصميم والتطوير والتطبيق واآلخر التقييم. سوف يبني¤ الباحث عنها بعد هذا.
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 التحليلا(
ملعرف��������ة احلاج��������ات األوىل حيت��������اج الب��������احث إىل: حتلي��������ل احلاج��������ات
املستعمل وحتليل مضمون املنتج وحتليل احلاجات عن األجهزة والربامج. قبل
م��رور مرحل��ة حتلي��ل احلاج��ات املس��تعملة، حيت��اج الب��احث إىل حتدي��د املش��كلة
وحتدي�������د احلل املطل�������وب. إس�������تنادا إىل املالحظ�������ة يف مك�������ان البحث توج�������د
املش��كالت وهي: وج��د الب��احث أن الطالب ال ي��زال جيدون ص��عوبة يف تعلم

 ونطقها بس��بب بعض العوام��ل، منه��ا ع��دم أدوات أو وس�ائط للتعلماملفردات
املس���تقل عن���د التعليم عن بع���د و ع���دم اس���تخدام وس���ائط تعليمي���ة. وص���ناعة

وسيلة التعليم من املمكن أفضل طريقة حلل املشكلة.

حتليل االحتياجات املستخدم(1
يتم إج���راء حتلي���ل احتياج���ات لتحدي���د احلاج���ة إىل املنتج. يتم حتدي���د
االحتياج����ات بن����اء على بياانت من املالحظ����ات واملق����ابالت والبياانت كم����ا

يلي:

88: نتائج املالحظة واملقابلة7اجلدول 

الوصفنتائج املالحظة واملقابلةالرقم
مواد املفرداتاملواد اليت متت مالحظتها1

املقابل��ة م��ع طالب وح��دة تط��وير اللغ��ات واملالحظ��ة أبنش��طة الت��دريس يف وح��دة تط��وير اللغ��ات جبامع��ة88
أنتساري اإلسالمية احلكومية.
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الوصفنتائج املالحظة واملقابلةالرقم
تق��دمي كلم��ات جدي��دة للطالب وت��دريبهمهدف تعليم املفردات2

على حفظه���ا حبيث ميكن اس���تخدامها يف
الدرس التايل  يف هذه الوحدة

نط����ق املف����ردات، ت����دريب املف����ردات، ذك����رعملية التعليم3
89معىن املفردات

الص������ور يف الكت������اب املدرس������ي: العربي������ة•الوسيلة املستخدمة4
املفرحة

مل يكن ل����دي املدرس الوس����يلة التعليمي����ة•
اليت جتعل التعليم مفرحا

املدرس مل يهتم إىل تعليم املف���������������ردات،•حالة التعليم5
ابن��ه فق��ط ي��ذكر مع��ىن املف��ردات ب��دون

النطق إليها.
املدرس يس������������������تخدم وس������������������يلة التعليم•

املوج����ودة يف الكت�����اب املدرس�����ي فق����ط
ح���������ىت أن يك���������ون التعليم عن بع���������د مل

يشجع الطالب إىل تعلم اللغة
بع�������������د الطالب خيط�������������ؤون يف نط�������������ق•

، )بنجرماس���ني: وح���دةدلي���ل املعلم للعربي���ة املفرح���ة: الكت���اب األولع���ارف ال���رمحن حكيم واألص���حاب، 89
.1(، 2019تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية، 
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الوصفنتائج املالحظة واملقابلةالرقم
املف�����������ردات بس�����������بب املدرس مل يع�����������ط

مثاال.
الطالب أق��������������ل محاس��������������ا للتعلم ألهنم•

يش������عرون ابملل������ل والص������عبة يف حف������ظ
املفردات

التكنوجلي�������������ا ال�������������يت ميتلكه�������������ا6
الطالب كمص��������در التعليم عن

بعد

كث��ري من الطلب��ة يس��تخدمون ه��واتفهم•
يف التعليم عن بعد، ولكن من املمكن

ان يستخدموا حاسواب ايضا.
الوس��يلة ال��يت تس��تطيع أن ت��رقي رغبتهم•الوسيلة املطلوبة7

يف التعليم.
الوس���������������يلة ال���������������يت يس���������������تطيع املدرس•

اس��تخدامها ع��رب اإلن��رتنت و يف اللق��اء
املباشر أيضا.

وج����ود املف����ردات اجلدي����دة م����ع الص����ور•
واألصوات ابللغة العربية، كي يستطيع
الطالب ينطق املفردات بنط��ق ص��حيح

مبخرج احلرف الصحيح.
وج���������ود ت���������دريبات لت���������دريب حفظهم•

وكتابتهم إىل املفردات.
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الوصفنتائج املالحظة واملقابلةالرقم
هناك الفديو لت��دريب مساعتهم إىل اىل•

املفردات
الوس����يلة ال����يت ميكن الوص����ول إليه����ا يف•

أي مكان وزمان
ميكن ان تك�����ون الص�����ور املخت�����ارة هي•

الص���������ور بش���������كل كرت���������ون ان ك���������انت
موجودة

س�وف يص�نع الب�احث دلي��ل اس�تخدام•دليل االستخدام8
الوس��������يلة التعليمي��������ة الن يك��������ون في��������ه

الرابط إىل الوسيلة التعلمية املطورة

حتليل مضمون املنتج(2
 املنتج، وه�����و عملي�����ة حتلي�����ل مض�����مونإىلوبع�����د حتلي�����ل احلاج�����ات 

يف التط��بيق، وه��واملنتج، حتلي��ل املض��مون ذات الص��لة ابملض��مون س��تعرض 
املواد املناس����بة أبه����داف تعليم املف����ردات، واأله����داف يف تعليم املف����ردات يف

هذا املنتج وهي:
تع�����رف املف�����ردات اجلدي�����دة على التلمي�����ذ أو الطالب، وإم�����ا من خاللا(

قراءة النص وكذلك فهم املسموع.
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تدريب التلميذ أو الطالب لتكون قادر على نطق املفردات بنطقب(
صحيح، ألن النطق الص��حيح ه�و وس�يلة اإلفه��ام إىل الكالم والق��راءة

جيدا وصحيحا أيضا.

قدرة على تق�دير ووض�ع مف��ردات ابلتعبري الش�فهي )الكالم( والكتاب�ةج(
)اإلنشاء( وفقا لسياقها الصحيح.

بن��اًء على أه��داف تعليم املف��ردات الس��ابق، ف��إن املادة املوج��ودة يف
ه����ذا املنتج هي املف����ردات املوج����ودة يف الوح����دات الس����تة يف كت����اب العربي����ة
املفرح�������ة اجملل�������د األول. لتس�������هيل تعلم الطالب للمف�������ردات، هن�������اك ص�������ور
وأصوات ميكن تشغيلها، وهناك متارين لتدريب الفهم على املفردات أيضا.

حتليل األجهزة واألدوات اللينة لتطوير املنتج(3
يف عملي���ة تط���وير ه���ذا املنتج، ال تتطلب ص���ناعة الوس���يلة التعليمي���ة

 أجه����زة ذات مواص����فات عالي����ة، و ميكن ص����ناعها جبه����از كم����بيوترن����ريفود
حممول أو هاتف حممول متصل ابإلنرتنت.

والربانمج املس��تخدم يف تص��نيع ه��ذا املنتج فه��و متص��فح ويب مث��ل
Firefox أو Chrome ويف هذه احلالة يستخدم الباحث ،Brave Browser.

للعث������ور على الص������ورة املطلوب������ة، اس������تخدم الب������احث حمرك البحث
google.com.

Googleوإلع����داد دلي����ل االس����تخدام للوس����يلة، يس����تخدم الب����احث 

Slide.ويستخدم الباحث برجميات النظارات اللتقاط الشاشات .
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.youtube.comميكن تضمني مقاطع الفيديو التعليمية من موقع 
لتش����غيل الربانمج أعاله، ال يل����زم أجه����زة ابملواص����فات العالي����ة. يتم
س��رد مواص��فات األجه��زة املس��تخدمة يف إنش��اء وس��يلة تعليم املف��ردات على

نريفود يف اجلدول.

: مواصفات األجهزة املستخدمة8اجلدول 

DELL Inspiron 14 3421سلسلة أجهزة الكمبيوتر احملمول

Intel HD 4000وحدة معاجلة الرسومات

WXGA ″14حجم الشاشة

x 768 1366دقة الشاشة

Manjaro Linux 21نظام التشغيل

KDE Plasma 5.21.3سطح املكتب

 Intel 3rd Gen ® Core™ i3-3217U (3Mوحدة املعاجلة املركزية
Cache, 1.8 GHz)

GB DDR3 4ذاكرة رام

 500GB 5400 RPM SATA + SSD 480GBحمرك التخزين
SATA
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التصميمب(
التص��ميم ه��و املرحل��ة الثاني��ة يف تط��وير وس��يلة التعليم. النتيج��ة من
مرحل���ة التص���ميم ه���و حتدي���د أه���داف التعليم ابس���تخدام الوس���يلة املط���ورة و

مجع الصور املهي¤أة وختطيط ترتيب الشرائح.
 الوسيلة املطورةالذي يستخدمحتديد أهداف التعليم (1

أن ه���دف تعليم املف���ردات يف وح���دة تط���وير اللغ���ات ه���و تق���دمي
كلم�������������ات جدي������������دة للطالب وت������������دريبهم على حفظه������������ا حبيث ميكن
استخدامها يف الدرس التايل  يف ه�ذه الوح�دة. فطبع�ا أن ه��دف التعليم

: مواصفات احلاسوب املستخدم لتطوير املنتج2الصورة 
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ابستخدام الوسيلة املطورة ال يتفرق بعي��دا. ب��ل يع��زم الب�احث ابن يك��ون
اهلدف املرج��و بتعليم املف��ردات ابس��تخدام الوس��يلة أحس��ن من م��ا س�بق.
فس��يقدم الب��احث أه��دافا جدي��دة كي يك��ون النتيج��ة أحس��ن. أم��ا ه��ذه

األهداف كما يلي:
تع��رف املف��ردات اجلدي��دة على التلمي��ذ أو الطالب، وإم��ا من خاللا()

قراءة النص وكذلك فهم املسموع.
تدريب التلميذ أو الطالب لتكون قادر على نط��ق املف��ردات بنط��قب()

 إىل الكالموس�������يلة اإلفه������امص�������حيح، ألن النط�������ق الص�������حيح ه�������و 
والقراءة جيدا وصحيحا أيضا.

فهم معىن املفردات، إما يف الدالالت أو املعجمية، أو استخدامهاج()
يف سياق اجلملة املعنوية.

 ق�������درة على تق�������دير ووض�������ع مف�������ردات ابلتعبري الش�������فهي )الكالم(د()
والكتابة )اإلنشاء( وفقا لسياقها الصحيح.

تصميم املادة التعليمية ابستخدام الوسيلة التعليمية املطورة(2
أيخ���ذ الب��احث م��ادة املف���ردات من الكت���اب املدرس��ي يف وح��دة

تطوير اللغات. أما املفردات املدروسة كما يلي:
الوحدة األوىلا()

املف���ردات يف الوح���دة األوىل هي: ط���بيب وطبيب���ة وم���درس
ومدرس��������ة ومهندس��������ة وط��������الب و طالب��������ة واتجر واتجرة ص��������ديق

وصديقة.
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الوحدة الثانيةب()
املف��ردات يف الوح��دة الثاني��ة هي: ج��د وج��دة وأب أم وعم
وعم�����ة وخ�����ال وخال�����ة وأخ وأخت وول�����د وبنت وحفي�����د وحفي�����دة

ومدرسة وجامعة وسوق ومزرعة و وديوان ومستشفى
الوحدة الثالثةج()

املف���ردات يف الوح���دة الثالث���ة هي: فص���ل وكلي���ة وص���باح وجوال���ة
ومس�����اء ومكتب�����ة وكتب ورف�����وف ومكتب وحاس�����وب ومك�����ان وموظ����ف
وكرس��ي وس��اعة ومقص��ف وفع��ل تن��اول-يتن��اول ودرس-ي��درس وذهب-

يذهب ورجع-يرجع وقرأ-يقرأ.
الوحدة الرابعةد()

املف�������ردات يف الوح�������دة الرابع�������ة هي: مقص�������ف وعام�������ل وطع�������ام
وشراب ورز¤ ومسك وخضار ودجاجة وقهوة وشاي ولنب وعص��ري وغ��داء
وحماسب ومثن و فعل أكل-أيكل وهي¤أ-يهي¤ُئ½ وشرب-يشرب وحج��ز-

حيجز ودفع-يدفع.
الوحدة اخلامسةه()

املف�����ردات يف الوح�����دة اخلامس�����ة هي: الظه�����ر والعص�����ر ونش�����يط
وم������ادة وكت������اب وال������واجب املنزيل وغرف������ة املذاكرة والفيزايء والرايض������يات
والكيمي�������اء ودرس واختب�������ار وفع�������ل-يفع�������ل وكتب-يكتب وق�������رأ-يق�������رأ

وذاكر-يذاكر وطيار وشرطي وممرض وعجوز.
الوحدة السادسةو()
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املف������ردات يف الوح������دة السادس������ة هي: العب وح������ارس وفري������ق
وم����درب ومق����اس ومالبس وح����ذاء ورف األحذي����ة وملعب وك����رة الق����دم
وك����رة الس����لة وك����رة الريش����ة ووقت ومش����ي وج����ري ودف����اع النفس ودراج����ة

وموقف ومكان االنتظار وابص.
 خطوات تعليم املفردات ابستخدام الوسيلة التعليمية املطورة(3

أما خطوات تعليم املف�ردات ابس��تخدام الوس�يلة التعليمي�ة املط��ورة هي كم�ا
يلي:

أيمر املعلم الطالب إلغالق الكتاب املدرسي.ا()
 م�������رات.ثالثيس�������تمع املعلم إىل املف�������ردات يف الص�������ورة للطالب ب()

َهَذا َجدٌّ ، َذِلَك َجدٌّمثال: 
اج() يتب���ع الطالب ق���راءة املعلم حس���ب التوجيه���ات املعلم. ميكن أيض���ً

أن تتنوع أبسئلة على سبيل املثال مثل: ما هذا؟ ما ذلك؟
ك���رر املعلم اخلط���وات املذكورة أعاله بش���كل ك���اٍف، مث انتق���ل إىلد()

املفردات التالية.
إذا مت¤ إعط�������اء املف�������ردات كله�������ا. أم�������ر املدرس الطالب ملالحظ�������ةه()

املفردات يف الكتاب املدرسي صورها وكتابتها.
مجع الصور املهي¤أة(4

 جلم��ع الص��ور املهي��أة يفgoogle.comاس��تخدم  الب��احث موق��ع 
الوسيلة املصنوعة. أما يف اختيارها، ال يعسف الباحث. اختار الباحث

(، وغريها.Student Interestالصور اليت تطابق بفائدة الطالب )
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اما الصور املهيأة البد أن متتلك هبذه الشروط:
(Student’s Environmentمطابقة ببيئة الطالب )ا()
(Student’s Interest)مطابقة بفائدة الطالب ب()
(Student’s Ageمطابقة بعمر الطالب )ج()

Student’sفائ��������دة الطالب )وملعرف��������ة   Interestق��������د ج��������رى  .)
  بشكل اإلقرتاع.Telegram Groupالباحث اإلستبانة يف برانمج  

ختطيط ترتيب الشرائح(5
جلع����ل أنش����طة التعليم مررتب����ا وفعلي����ا فال ب����د أن ي����رتب الب����احث

الشرائح املهيىأة.
ترتيب الصورا()

يف ت����رتيب الص����ور رتب الب����احث الص����ور للمرف����ردات كم����ا
ك����انت يف الكت����اب املدرس����ي. وحالي����ا رتب الب����احث الص����ور الن

تكون األنشطة سهلة يف عمليتها.
ترتيب األنشطةب()

ام��������ا يف ت��������رتيب  األنش��������طة، ف��������رتب الب��������احث الش��������رائح
لألنش������طة بع������د إلق������اء املف������ردات املهيى������أة يف الص������ور. ح������ىت أتيت

التدريبات للفردات بعد أن أتيت الصورة هلا.
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تصميم أسئالت االختبار(6
).Google Form(يستخدم الب��احث يف ه�ذا االختب�ار منوذج ورق��ة جوج��ل 

GNUاألسئلة املختربة البد أن جتري مرحلة التصديق والتحقيق ابس��تخدام برانمج 

PSPP  الذي ي½فتح مصدره)Open Source( .لتحديد صحة ثالثة عشر سؤاال
: صحة أسئالت االختبار9اجلدول 

معلوماتSig. (2 tailed) N مستجيبني53 جدول r عددrالسؤال
صاحل10,3750,26560,006
صاحل20,5240,26560,000
صاحل30,4670,26560,000
صاحل40,6910,26560,000
صاحل50,3850,26560,004
صاحل60,5900,26560,000
صاحل70,7100,26560,000
صاحل80,6820,26560,000
صاحل90,7150,26560,000
صاحل100,7030,26560,000
صاحل110,6740,26560,000
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صاحل120,8310,26560,000
صاحل130,5990,26560,000

مث يعرف الباحث ثقة األسئلة جبدول كما يلي:
: ملخص إجناز القضية10اجلدول 

CasesNPercent
Valid53100,0%

Excluded0,0%
Total53100,0%

: إحصائيات املوثوقية11اجلدول 
Cronbach's AlphaN of Items

0,8513

التطويرج(
التط�����وير ه�����و املرحل�����ة الثالث�����ة وهي مرحل�����ة تط�����وير املنتج وتص�����حيحه

وحتكيمه، و مرحلة التطوير كما يلي:
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تطوير املنتج(1
يف ص���نع وس���يلة التعليم املتوقع���ة، يس���تخدم الب���احث برانمج متص���فح

. وابس��تخدام ه��ذا الربانمج، س��يزور الب��احثو املوق��عBrave Browserاإلن��رتنت 
.www.nearpod.comاملوجه إىل 

تسجيل الدخول إىل موقع نريفودا()

و بعد ذلك، يش��ج¤ل الب�احث نقس��ه ليس��تطيع ص�نع ال��درس أو الوس�يلة التعليمي��ة.
فيكتب الباحث رسالًة إلكرتونية له ليشج¤َل.

: صفحة تسجيل الدخول لنريفود3الصورة 
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(Lesseons Libraryمكتبة الدرس )ب()

( أو اس��تخدامه يفCreate a Lessonيف ه��ذا املوق��ع جند اختي��ار لص��ناعة ال��درس )
التعليم. وجند الدروس اليت قد صنعنا من قبل.

: كتابة رسالة إلكرتونية4الصورة 
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نستطيع أيضا ان نستخدم الدروس اليت قد صنعه اآلخرون يف خيار مكتب�ة ن��ريفود
(Nearpod Library.)

صناعة الدرسج()
Createلص����ناعة ال����درس خنت����ار خي����ار “  a  Lessonلوض����ع الص����ور للمف����ردات .”

”.Upload Filesيسحب ويلفت الباحث الصور فيها. نستطيع أيضا ان خنتار خيار "

: مكتبة املادة5الصورة 
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وضع األنشطةد()
(. منها وض��ع املادةLessonهناك عديد من األنشطة نستطيع وضعها يف الدرس )

(Content( واألنشطة )Activities.)
( نس������طيع ان ن������زد ف������ديو وش������رحية وموق������ع اإلن������رتنت وContentيف خي������ار املادة )

Nearpod 3D و ,Phet Simulation و VR Field Trip  و BBC Video و Swayو عرض 
.PDF Viewerالشرائح و صوت و 

(Create a Lesson Page: موقع صناعة الدرس )6الصورة 
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Time( نس������طيع ان ن������زد Activitiesيف خي������ار األنش������طة )  To  Climbو األس������لة 
( وQuiz( و االختب���ار )Matching Pairs( و ال���تزويج )Open-ended Questionاملفتوح���ة )

Flipgrid( والرتس����يم Draw  It( و الس����بورة التعاوني����ة )Collaborate  Board( والتص����ويت )
Poll( و إمالء الفراغات )Fill In The Blanks( و اختابر الذاكرة  )Memory Test.)

(Contents: خيار املادة )7الصورة 
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(Making a Slideوضع الشرحية )ه()
Addن������زد ش������رحية بطريق������ة نق������ر خي������ار تزوي������د احملت������وى واألنش������طة )  Content  &

Activities( مث خنتار خيار شرحية )Slide.)

(Activities: خيار األنشطة )8الصورة 
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يف ه���ذه احلال���ة وض���ع الب���احث األم���ر إىل املتعلم للنظ���ر واإلس���تماع إىل الص���ورة يف
الشاشة.

ألجل ذلك زاد الباحث األصوات يف كل شرحية املفردات.

وضع فديو و()
& Add Content نق��ر خي���ار تزوي���د احملت���وى واألنش��طة )ن���زد شاش���ة ف���ديو بطريق��ة 

Activities( مث خنتار خيار احملتوى )Content( وفديو )Video.)

: طريقة وضع الشرحية9الصورة 
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يزي���د الب���احث األس���ئلة أثن���اء ش���غل الف���ديو بش���كل متع���دد اخلي���ارات. وك���ل إجاب���ة
الطالب سوف ينظره املدرس.

(Draw Itوضع الرتسيم )ز()
& Add Content نق�ر خي�ار تزوي�د احملت�وى واألنش��طة )نزد أنش��طة الرتس�يم بطريق�ة 

Activities( مث خنتار خيار األنشطة )Activities و أخريا )Draw It.

: وضع فديو10الصورة 
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فيستطيع الطالب كتابة إجابة األسئلة أعالها.

(Matching Pairsوضع التزويج )ح()
ن���زد أنش���طة ال���تزويج بطريق���ة  نق���ر خي���ار تزوي���د احملت���وى

Addواألنش��������طة )  Content  &  Activitiesمث خنت��������ار خي�������ار )
(.Matcing Pairs( و التزويج )Activitiesِاألنشطة )

(Draw It: وضع الرتسيم )11الصورة 
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يض����ع الب����احث مع����اين الكلم����ات حس����ب الص����ورة املطابق����ة. فبع����د س����وف ي����زوج
الطالب الصور يف شاشاهتم حسب معانيها ابللغة العربية.

VR Field Tripوضع ط()

VR Fieldن���زد أنش���طة   Trip( بطريق���ة  نق���ر خي���ار تزوي���د احملت���وى واألنش���طة Add

Content & Activities احملتوى( مث خنتار خيار(ِ Content و )VR Field Trip.

: وضع التزويج12الصورة 



114

Time To Climbوضع أنشطة ي()

VR Field Trip: وضع 13الصورة 

Time to Climb: منظر 14الصورة 
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Time toن���زد أنش���طة   Climb( بطريق���ة  نق���ر خي���ار تزوي���د احملت���وى واألنش���طة Add

Content & Activities(ِ مث خنتار خيار األنشطة )Activities و )Time to Climbنستطيع .
أن نض��ع األس��ئالت بش��كل متع��دد اخلي��ارات تقييم��ا لعملي��ة تعلم الطالب. هم يتس��ابقون

إلجابة تلك األسئالت ليكونوا فائزا.

صناعة دليل االستخدامك()
ص�نع الب�احث دلي�ل االس��تخدام بوس�يلة ش�رحية جوج�ل. تتض�من دلي��ل االس�تخدام

من بعض األشياء وهي:
الغالف األمامي(1)
االقتباس(2)
جدول احملتوايت(3)
تعريف نريفود(4)
نريفودحمتوى (5)
إيضاف األنشطة(6)
راب��ط الوس��يلة التعليمي��ة لتعليم املف��رادات يف وح��دة تط��وير(7)

اللغات جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية
أه������داف التعليم م������ع  الوس������يلة التعليمي������ة  ن������ريفود لتعليم(8)

املفرادات
طرق التعليم اليت ميكن أن يستخدمها املعلمون(9)
خط�������وات التعليم ابس�������تخدام الوس�������يلة التعليمي�������ة(10)

نريفود لتعليم املفرادات
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اخلامتة(11)

حتكيم اخلرباء(2
وقب��ل إج��رءات املنتج يف املي��دان، حيت��اج الب��احث التحكيم عن ص��حته من اخلرباء.
التحكيم ه��و أنش��طة مجع البياانت أو املعلوم��ات من اخلرباء لتحكيم ص��حة املنتج املط��ور.

 الوس��يلة التعليمي��ة املط��ورةواأله��داف من ه��ذه األنش��طة هي ملعرف��ة درج��ة مس��توى جل��وی
  ال����يت مت تطويره����ا قب����ل اس����تخدامه يف الع����ام.لتعليم املف����ردات عن بع����د ابس����تخدام ن����ريفود

الوس��يلة التعليمي��ة املط��ورةالنتيج��ة من ه��ذه األنش��طة هي اإلقرتاح��ات من اخلرباء لتحس��ني 
.لتعليم املفردات عن بعد ابستخدام نريفود

يتم التحكيم لثمانية اخلرباء و التذكري عنهم سيعرضه الباحث يف اجلدول :

: عملية صناعة دليل االستخدام15الصورة 
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: رجال حتكيم املنتج12اجلدول 

فرقة التحكيماملهنةأمساء اخلرباءالنمرة
حمم������������د راش������������د رض������������ا1

املاجستري
اجلانب اللغويحماضر

ع������������������ارف رمحان حكيم2
املاجستري

جانب املوادحماضر

 ال���������دكتور فتوي���������ة ن���������ور3
الليسانس املاجستري 

جانب املوادحماضر

جانب املوادحماضرحممد كامل رمنا أنشار4
جانب الوسيلة التعليميةحماضرحممد إقبال الشوقي5
جانب الوسيلة التعليميةحماضرأين جاهيادي6
ممارس التعليمحماضرأمحد مرادي7
ممارس التعليمحماضرسيفل رامحي أوصاف8

حتكيم خبري اللغوييةا()
يف حتكيم اخلرباء اللغوي���ة. أعطى الب���احث اإلس���تبانة إىل اخلب���ري اللغوي���ة وه���و حمم���د

، وطلب الباحث منه تقدمي تقييم ونصيحة حول التطبيق املط��ور. وأم��ا معي��ري يفراشد رضا
اختيار املدقق هو:
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احملاض���ر يف وح���دة تط���وير اللغ���ات أو قس���م� تعليم اللغ���ة العربي���ة(1)
جامعة أتتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

متخرج من قسم تعليم اللغة العربية اخلطي�ة أو جامع�ة يف جزي��رة(2)
العرب.

وأما اإلستبانة إىل خبري اللغوية كما يلي:

:  ورقة التحقق من اخلرباء للجوانب اللغوية13اجلدول 

اإلسم
الوكالة

:
:

M. Rasyid Ridho, M.H

UPB

جوانب القواعد
القيمةالسؤالالنمرة
5دقة استخدام النحو1
5دقة استخدام الصرف2
ا لقواع��د3 صحة كتاب��ة الكلم�ات وفًق��

اإلمالء
5

5دقة حركات األحرف4
جوانب الفصاحة

5وضوح الصوت5
5مدى مالءمة التجويد واللحجة6
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التواف��������������ق بني الص��������������وت وص��������������ورة7
املفردات

5

5دقة خمارج احلروف8
5دقة املد واحلراكات9
5ميكن متييز خمارج احلروف املتقاربة10

50النتيجة اإلمجالية
االقرتاحات من اخلبري: 

Semangat Sidangnya

حتكيم خبري املوادب()
ام���ا لتحكيم املواد الدرس���ية، أعطى الب���احث اإلس���تبانة إىل خب���ري املواد وهي فتوي���ة
ن������ور وع������ارف رمحن حكيم و كام������ل رم¤������ا أ½نش������ار، وطلب الب������احث منهم تق������دمي التق������ييم
والنصيحة واإلقرتاحات حول الوسيلة التعليمية املطورة خصوصا يف جهة املواد. واملعي�ار يف

إختيار املدقق كما يلي:
احملاض���ر يف قس���م تعليم اللغ���ة العربي���ة  أو وح���دة تط���وير اللغ���ات أو جامع���ة(1)

أتتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

متخرج من قسم تعليم اللغة العربية(2)
أما نتيجة التحكيم من خبري املواد كما يلي:
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1: ورقة التحقق من اخلرباء جلوانب املواد 14اجلدول 

اإلسم
الوكالة

:
:

M. Kamil Ramma Oensyar

UIN Antasari

صلةجوانب ال
القيمةالسؤالالنمرة
4اكتمال املادة1
4أمهية املادة2
5مالَءمة أبهداف التعليم3
4مالءمة الصور مع املادة4
4مالءمة ملستوى تطور الطالب5

جوانب التقييم
إض�������افة أن�������واع من التم�������ارين لك�������ل6

أبواب
5

5متارين وفقًا ألهداف التعليم7
5تقييم املفردات حسب املادة8
4هناك تغذية راجعة على التقييم9

جوانب التعليم
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5تسهيل تعليم املفردات العربية10
5تعزيز الفضول11
حف������������يز الطالب على تعلم اللغ������������ة12

العربية
5

5مشاركة الطالب13
5املتمحورة حول الطالب14
5والتواصل التفاعلي15

70النتيجة اإلمجالية
:القرتاحات من اخلبريا

1. Setiap pelafalan Mufradat minimal 2x dibacakan
2. Tanda seru letaknya di akhir kalimat, mhn diperbaiki
3. Pada perintah anda gunakan dua huruf 'Athaf, seyogyanya diganti dengan

.ثّم
4. Karena  materinya  ditujukan  bagi  mahasiswa,  maka  gambarnya  harus

dakam bentuk real, bukan kartun/animasi

2: ورقة التحقق من اخلرباء جلوانب املواد 15اجلدول 

اإلسم
الوكالة

:
:

Dr. Fatwiah Noor, M.Pd

UIN Antasari Banjarmasin

صلةجوانب ال
القيمةالسؤالالنمرة
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3اكتمال املادة1
3أمهية املادة2
3مالَءمة أبهداف التعليم3
4مالءمة الصور مع املادة4
3مالءمة ملستوى تطور الطالب5

جوانب التقييم
إض�������افة أن�������واع من التم�������ارين لك�������ل6

أبواب
3

4متارين وفقًا ألهداف التعليم7
3تقييم املفردات حسب املادة8
3هناك تغذية راجعة على التقييم9

جوانب التعليم
4تسهيل تعليم املفردات العربية10
3تعزيز الفضول11
حف������������يز الطالب على تعلم اللغ������������ة12

العربية
4

4مشاركة الطالب13
4املتمحورة حول الطالب14
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3والتواصل التفاعلي15
51النتيجة اإلمجالية

االقرتاحات من اخلبري:
1. Susunan kata ada yang kurang sesuai (الكرسي تحت المكتب) harusnya وراء 
2. Pilihan  jawaban  untuk  teks  pertanyaan  tidak  sesuai  dengan  materi

harusnya )أمام السرير(
3. Tidak  ada  tema  di  media  sehingga  membingungkan  ini  pembelajaran

kosa kata atau qawaid 
4. Ada beberapa gambar yang kurang sesuai.  untuk jumlah jar coba buat

pergambar agar lebih fokus 
5. Harusnya materi  dulu  baru  latihan2.  jangan  di  campur  aduk sehingga

tidak fokus.

: ورقة التحقق من اخلرباء جلوانب املواد16اجلدول 

اإلسم
الوكالة

:
:

Arif Rahman Hakim , M.Pd

FTK UIN Antasari

صلةجوانب ال
القيمةالسؤالالنمرة
4اكتمال املادة1
4أمهية املادة2
3مالَءمة أبهداف التعليم3
5مالءمة الصور مع املادة4



124

4مالءمة ملستوى تطور الطالب5
جوانب التقييم

إض�������افة أن�������واع من التم�������ارين لك�������ل6
أبواب

4

4متارين وفقًا ألهداف التعليم7
4تقييم املفردات حسب املادة8
5هناك تغذية راجعة على التقييم9

جوانب التعليم
4تسهيل تعليم املفردات العربية10
4تعزيز الفضول11
حف������������يز الطالب على تعلم اللغ������������ة12

العربية
3

4مشاركة الطالب13
5املتمحورة حول الطالب14
3والتواصل التفاعلي15

60النتيجة اإلمجالية
االقرتاحات من اخلبري:

1. Latihan menyebut kosakata sebaiknya ditambah lg dgn mengulang bbrp
kali setiap kosakata di bbrp tempat secara acak. 
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2. Mungkin  di  awal  bisa  disebutkan  tujuan  pembelajarannya  disetiap
wihdah. 

حتكيم خبري الوسيلة التعليميةج()
ام�����ا لتحكيم الوس�����يلة التعليمي�����ة، أعطى الب�����احث اإلس�����تبانة إىل خب�����ري املواد وه�����و
ال��دكتور فتوي��ة ن��ور املاجس��تري، وطلب الب��احث منه��ا تق��دمي التق��ييم والنص��يحة واإلقرتاح��ات

حول الوسيلة التعليمية املطورة. واملعيار يف إختيار املدقق كما يلي:
احملاض������ر يف قس������م تعليم اللغ������ة العربي������ة جامع������ة أتتس������اري(1)

اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

متخرج من قسم تعليم اللغة العربية اخلطية الطويل(2)
أما نتيجة التحكيم من خبري املواد كما يلي:

1: ورقة التحقق من اخلرباء جلوانب الوسيلة التعليمية 17اجلدول 

اإلسم
الوكالة

:
:

Moh. Iqbal Assyauqi

UIN Antasari

عملياجلوانب ال
القيمةالسؤالالنمرة

ملرونة عند استخدامه بدون وس��ائط1
أخرى

5

5سهل يف محله إىل كل مكان2
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5تعليمات االستخدام سهلة للفهم3

4
ميكن اس��تخدامها من قب��ل الطالب

دون أن يرافقهم احملاضر
4

5ميكن صيانتها أو إدارهتا بسهولة5
5ميكن تطوير الوسيلة6

اس���تخدامها بكف���اءة وفاعلي���ة ومزااي7
وسيلة التعليم

5

جوانب العرض
5تصميمات جذابة8
5صميمات مناسبة ملادة املفردات9
5كتابة واضحة ومقروءة10
4وضوح الصور11
4وضوح مقاطع الفيديو12
5دقة اختيار الصور حسب املفردات13
اختي�������ار مق�������اطع الفي�������ديو حس�������ب14

املفردات
5

4اختيار املواد15
61النتيجة اإلمجالية
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االقرتاحات من اخلبري:
Mungkin ditambahkan profil pengembang n validator dlamannya

2: ورقة التحقق من اخلرباء جلوانب الوسيلة التعليمية 18اجلدول 

اإلسم
الوكالة

:
:

Ani Cahyadi

UIN Antasari

عملياجلوانب ال
القيمةالسؤالالنمرة

ملرونة عند استخدامه بدون وس��ائط1
أخرى

4

4سهل يف محله إىل كل مكان2
4تعليمات االستخدام سهلة للفهم3

ميكن اس��تخدامها من قب��ل الطالب4
دون أن يرافقهم احملاضر

4

4ميكن صيانتها أو إدارهتا بسهولة5
4ميكن تطوير الوسيلة6

7
اس���تخدامها بكف���اءة وفاعلي���ة ومزااي

وسيلة التعليم
4
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جوانب العرض
4تصميمات جذابة8
4صميمات مناسبة ملادة املفردات9
4كتابة واضحة ومقروءة10
4وضوح الصور11
4وضوح مقاطع الفيديو12
4دقة اختيار الصور حسب املفردات13
اختي�������ار مق�������اطع الفي�������ديو حس�������ب14

املفردات
4

4اختيار املواد15
52النتيجة اإلمجالية

االقرتاحات من اخلبري:
1. Untuk voice atau suara akan lebih baik, lebih native arabic; 
2. Tombol untuk suara diupayakan lebih fleixible; dan 
3. Gambar dbuat semenarik mungkin

حتكيم من  ممارس التعليمد()
 وح��������دةرئيس، أعطى الب��������احث اإلس��������تبانة إىل  من  ممارس التعليمام��������ا التحكيم 

أمحد مراديتطوير اللغات جبامعة أنتساري الإلسالمية احلكومية وبعض املعلم فيها. وهو 
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، وطلب الب��احث منهم��ا تق��دمي التق��ييم والنص��يحة واإلقرتاح��اتو س��يفل رحيمي أوص��اف
حول الوسيلة التعليمية املطورة. واملعيار يف إختيار املدقق كما يلي:

احملاض�������ر يف وح��������دة تط��������وير اللغ��������ات جبامع��������ة أتتس��������اري(1)
اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

أو رئيس  وح����������دة تط����������وير اللغ����������ات جبامع����������ة أنتس����������اري(2)
اإلسالمية احلكومية

متخرج من قسم تعليم اللغة العربية اخلطية الطويل(3)
أَما نتيجة التحكيم من ممارس التعليم كما يلي:

1: ورقة التحقق من ممارس التعليم 19اجلدول 

اإلسم
الوكالة

:
:

Ahmad Muradi

UIN Antasari Banjarmasin

جوانب الصلة
القيمةالسؤالالنمرة
4اكتمال املادة أو املوضوع1
ذات الص���������������لة مبحت���������������وى املادة أو2

املوضوع
5

5وفًقا ألهداف التعليم3
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مالءم�������������ة الص�������������ورة م�������������ع املادة أو4
املوضوع

4

5وفًقا ملستوى تطور الطالب5
جوانب التقييم

إض����افة أن����واع من التم����ارين إىل ك����ل6
فصل

4

4التقييم وفًقا للمادة7
4التمارين وفًقا ألهداف التعليم8
5هناك تغذية راجعة على التقييم9

جوانب التعليم
5تسهيل تعلم املفردات10
5وتعزيز الفضول11
حتف�������������يز الطالب على تعلم اللغ�������������ة12

العربية
5

5الرتكيز على الطالب13
4إشراك الطالب14
4وروابط االتصال التفاعلية15

جوانب استخدام الوسيلة
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مرن�������ة وس�������هلة االس�������تخدام ب�������دون16
وسائط أخرى

4

4تعليمات اإلستخدام سهلة للفهم17
ميكن اس��تخدامها من قب��ل الطالب18

دون أن يرافقهم مدرس
4

80النتيجة اإلمجالية
االقرتاحات من اخلبري:

secara  umum sudah bagus,  namun disarankan penyajian  materi  dibuat  secara
sistematika artinya dari satu bagian ke bagian lain diberi pemisahan. juga pada
latihan diberi  batasan/kunci atau apapun namanya yang maksudnya seseorang
tidak bisa lewat begitu saja tanpa memberikan jawaban.

2: ورقة التحقق من ممارس التعليم 20اجلدول 

اإلسم
الوكالة

:
:

Syaiful rahimy usop

Upb Bahasa Arab UIN Antasari

جوانب الصلة
القيمةالسؤالالنمرة
4اكتمال املادة أو املوضوع1
ذات الص���������������لة مبحت���������������وى املادة أو2

املوضوع
4
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4وفًقا ألهداف التعليم3
مالءم�������������ة الص�������������ورة م�������������ع املادة أو4

املوضوع
3

4وفًقا ملستوى تطور الطالب5
جوانب التقييم

إض����افة أن����واع من التم����ارين إىل ك����ل6
فصل

4

4التقييم وفًقا للمادة7
4التمارين وفًقا ألهداف التعليم8
4هناك تغذية راجعة على التقييم9

جوانب التعليم
4تسهيل تعلم املفردات10
4وتعزيز الفضول11
حتف�������������يز الطالب على تعلم اللغ�������������ة12

العربية
4

4الرتكيز على الطالب13
3إشراك الطالب14
4وروابط االتصال التفاعلية15
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جوانب استخدام الوسيلة
مرن�������ة وس�������هلة االس�������تخدام ب�������دون16

وسائط أخرى
4

4تعليمات اإلستخدام سهلة للفهم17
ميكن اس��تخدامها من قب��ل الطالب18

دون أن يرافقهم مدرس
4

70النتيجة اإلمجالية
االقرتاحات من اخلبري:

مع النجاح

اخلالصة من نتائج حتكيم مجيع اخلرباءه()
بعد متام مرحلة حتكيم كل اخلرباء فنستطيع ان ننظر اخلالصة كما يلي:

: اخلالصة  من نتائج حتكيم مجيع اخلرباء21اجلدول 

النتيجةفرقة التحكيمأمساء اخلرباءالنمرة
حمم������������د راش�������������د رض�������������ا1

املاجستري
5,0اجلانب اللغوي

ع�������������������ارف رمحان حكيم2
املاجستري

4جانب املواد
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ال�����������دكتور فتوي�����������ة ن�����������ور3
الليسانس املاجستري

3,4جانب املواد

حمم��د كام��ل رمن��ا أنش��ار4
املاجستري

4,67جانب املواد

حمم������د إقب������ال  الش������وقي5
املاجستري

4,7جانب الوسيلة التعليمية

ال�����دكتور أين جاهي�����ادي6
املاجستري

4جانب الوسيلة التعليمية

ال���������دكتور أمحد م���������رادي7
املاجستري

4,4ممارس التعليم

س������يفل رامحي أوص������اف8
السرجاان

3,9ممارس التعليم

4,38معدل النتيجة

التطبيقد(
فص����له����ذه اخلط����وة هي تنفي����ذ وس����يلة التعليم يف عملي����ة التعليم يف ال

. من خالل إج��راء جتارب مجاعي��ة ص��غرية تض��م مخس��ةبوح��دة تط���وير اللغ��ات
عشر طالًب�ا يف الفص��ل التجري��يب لتحدي�د اس�تجاابت الطالب وفعالي�ة الوس�يلة

.لتعليم املفردات على أساس نريفودالتعليمية 
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املنتج الذي مت تطويره وحتكيمه وحتس��ينه، أم��ااخلطوة التالي��ة هي إج��راء
وح��دة تط��وير طالًب��ا من جمموع��ة املبت��دئني يف 15جتارب مجاعي��ة ص��غرية تض��م 

 َكم½س���تِجيبني. أ½ج���ريت التجرب���ة لتحدي���د اس���تجابة املنتج املط���ور. مناللغ���ات
بياانت اس������تباانت االس������تجابة ال������يت مت احلص������ول عليه������ا من جترب������ة اجملموع������ة

وحدوة تطوير اللغات.الصغرية يف 
 أ½جريت التجربة يف ثالثة اللقاائت. أما تفصيلها يف اجلدول التايل:

: اللقاائت لتجريب الوسيلة التعليمية املطورة22اجلدول 

املادةالوحدةاللقاءالتاريخ
التعارف األوىلاألول2021 فرباير 20السبت، 
األسرةالثانيةالثاين2021  مارس5اجلمعة، 
يف اجلامعةالثالثةالثالث2021 مارس 19اجلمعة، 

قام الب��احث تعليم املف��ردات ابس�تخدام الوس��يلة التعليمي��ة املط�ورة  من
.2021 من مارس سنة 19 حىت 2021 من فرباير  سنة 20التاريخ 
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يس��تطيع أن ينظ��ر الب��احث إجاب��ة الطالب حنو األس��ئالت املهي��أة يف
الوسيلة التعليمية املطورة كما يف صورة التالية:

:  عملية تعليم املفردات ابستخدام جوجل ميت يف الفصل16الصورة 
التجرييب

: نظرة املدرس لألسئلة املفتوحة عند التعليم17الصورة 
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أم��ا يف الفص��ل الض��ابط يعلم املف��ردات من الوح��دة األوىل إىل الوح��دة
الثالث����ة ليس ابس�����تخدام الوس����يلة التعليمي����ة على أس�����اس ن����ريفود، ولكن����ه يعلم

.Libreoffice Impresاملفردات ابستخدام الوسيلة التعليمية شاشة 

:  نظرة املدرس لعملية التزويج بني الصور واملفردات عند التعليم18الصورة 
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فعاليSSSSSSة الوسSSSSSSيلة التعليميSSSSSSة لتعليم املفSSSSSSردات يف تعليم اللغSSSSSSة العربييSSSSSSة عن بعSSSSSSدب.
ابستخدام  شرحية عرب اإلنرتنت نريفود لطالب يف جمموعSSة املبتSSدئني بوحSSدة تطSSوير

اللغات جبامعة أنتاساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني
لقياس فعالية الوسيلة التعليمي�ة لتعليم املف�ردات يف تعليم اللغ�ة العربيي�ة عن بع�د
ابس���تخدام  ش���رحية ع���رب اإلن���رتنت ن���ريفود لطالب يف جمموع���ة املبت���دئني بوح���دة تط���وير
اللغ����ات جبامع����ة أنتاس����اري اإلس����المية احلكومي����ة بنجرماس����ني فق����ام الب����احث ابلتقييم.

التص���ميم والتط���وير والتط���بيقالتق���ييم ه���و املرحل���ة األخ���رية من منوذج تط���وير  التحلي���ل و
 جتارب حمدودة فقط، لذلك التقييم هنا هو تقييم أنش��طةا البحث. ألن يف هذوالتقييم

التطبيق.

: عملية تعليم املفردات ابستخدام جوجل ميت يف الفصل الضابط19الصورة 
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مت احلص���ول على نت���ائج التق���ييم من اقرتاح���ات اخلرباء واملعلمني والطالب أثن���اء
التجربة، حبيث مت إجراء مراجعة هنائية من مرحلة التقييم.

فص�����ل بوح�����دةه�����ذه اخلط�����وة هي تق�����ييم وس�����يلة التعليم يف عملي�����ة التعليم يف ال
  تض�م مخس�ة عش�ر طالبً�ا يف الفص�ل التجري�يبالتق�ييم. من خالل إج�راء تط�وير اللغ�ات

و أيض���ا أربع���ة عش���ر طالًب���ا يف الفص���ل الض���ابط لتحدي���د اس���تجاابت الطالب ومعرف���ة
.لتعليم املفردات على أساس نريفودفعالية الوسيلة التعليمية 

املنتج الذي مت تطويره وحتكيم�ه وحتس�ينه وتطبيق�ه، مث اخلط�وة التالي�ة هي إج�راء
التق�����ييم تض�����م مخس�����ة عش�����ر طالبً�����ا من جمموع�����ة املبت�����دئني يف وح�����دة تط�����وير اللغ�����ات

َكم½ستِجيبني. أ½جريت التجربة لتحديد استجابة املنتج املطور.  
استخدم الب�احث االختب�ار القبلى ملقي�اس ق�درة اجملموع�ة التجريبي�ة  والض�ابطبة
عن مع���ارفهم ابملفردات العربي���ة قب���ل جترب���ة الوس���يلة التعليمي���ة املص���ممة لتعليم املف���ردات

العربية لوحدة  تطوير اللغة.

نتائج الطالب من الفصل التجربييب والضابط.1
فبعد إجراائت التصحيح والتوثيق  فعق��د الب�احث االختب��ار القل��يب للفص��ل
التجري���يب والض���ابط مع���ا. أم���ا بياانت نت���ائج االختب���ار القبلي للفص���ل التجري���يب يف

وحدة تطوير اللغات نستطيع أن ننظرها يف اجلدول:

:  نتائج االختبار القبلي والبعدي للفصل التجرييب23اجلدول 

نتيجة االختبار البعدينتيجة االختبار القبلياملستجيبالنمرة
14852الطالب 1
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25264الطالب 2
35264الطالب 3
43684الطالب 4
52864الطالب 5
62060الطالب 6
75288الطالب 7
84860الطالب 8
96464الطالب 9
104480الطالب 10
114064الطالب 11
126468الطالب 12
133264الطالب 13
144860الطالب 14
156088الطالب 15

45,8668,27معدل النتيجة من مائة
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:  نتائج االختبار القبلي والبعدي للفصل الضابط24اجلدول 

نتيجة االختبار البعدينتيجة االختبار القبلياملستجيبالنمرة
14464الطالب 1
24056الطالب 2
33664الطالب 3
44040الطالب 4
55248الطالب 5
63260الطالب 6
78864الطالب 7
85664الطالب 8
94056الطالب 9
104452الطالب 10
114040الطالب 11
124848الطالب 12
134052الطالب 13
146868الطالب 14
156848الطالب 15
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47,755,4معدل النتيجة من مائة

بع�����د املالحظ�����ة إىل احلص�����الة للفص�����لني إم�����ا يف اختب�����ار القبلي أو اختب�����ار
البعدي، فنستيع ان نستخلص كما يف اجلدول التايل:

: خالصة حصالة االختبار القبلي والبعدي25اجلدول 

نتيجة االختبارالنمرة
 معدل نتيجة الفصل

الضابطالتجرييب
45,8647,7القبلي1
68,2755,4نتيجة االختبار البعدي2

22,47,7 النتيجة بني االختبارينفرق
14,7فرق ترقية النتيجة بني الفصلني

نتائج استباانت الطالب عن وسيلة التعليم على شرحية نريفود.2

فبع�����د تط����بيق التعليم ابس����تخدام املنتج املط����و¤ر  فعق����د الب����احث االختب����ار
القل���يب للفص����ل التجري���يب والض����ابط مع����ا. مث بع����د ذل���ك يعطي الب���احث رابط����ا إىل
أعض��اء فص��ل التجري��يب بع��دد مخس��ة عش��ر طالب��ا إلمالء بعض  األس��ئالت ملعرف��ة
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ج���ودة املنتج املط���ور يف تعليم املف���ردات بوح���دة تط���وير اللغ���ات. نس���تطيع أن ننظ���ر
النتائج يف اجلدول:

: نتائج استباانت الطالب عن وسيلة التعليم على شرحية نريفود26اجلدول 

 معدل النتيجةالسؤالالنمرة
4,5 سهلة االستخدام؟نريفود وسيلة التعليمهل 1
ن�����ريفود وس�����يلة التعليمه�����ل ميكن ق�����راءة النص / الكتاب�����ة على 2

بوضوح؟
4,4

4,4هل اللغة املستخدمة سهلة الفهم؟3
4,1 سهلة الفهم؟سيلة التعليمهل األسئلة املعروضة يف و4
اعلى أس���اس ن���ريفود  وس���يلة التعليمه���ل جتعل���ك 5  أك���ثر محاس���ً

للتعلم؟
4,3

  على أس��اس ن��ريبود التش��جيع لدراس��ةوس��يلة التعليمه��ل ت��وفر 6
مواد مفردات بشكل أعمق؟

4,0

  على أس��اس ن��ريبود ممت��ع /وس��يلة التعليمه��ل تعلم ابس��تخدام 7
ليس مماًل؟

4,5

  على أس����اس ن����ريبودوس����يلة التعليمه����ل يس����اعدك اس����تخدام 8
على تذكر وفهم مواد مفردات بسهولة أكرب؟

4,5

4ه����ل من املكن تط����بيق وس����يلة التعلم مث����ل ه����ذه يف تعلم م����واد9
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احملاضرات األخرى؟
43 النتيجةمجلة

املبحث الثالث: حتليل البياانت ومناقشتها
بع��د أن ع��رض الب��احث البياانت من خط��وات التط��وير والتحكيم والتق��ييم، فحل��ل
الب���احث البياانت مناس���با أبس���ئالت البحث. قس���م الب���احث حتلي���ل إىل قس���مني ومها وفق���ا

أبسئلة البحث املوجودة يف الباب األول:

كيفيSSة تطSSوير الوسSSيلة التعليميSSة لتعليم املفSSردات يف تعليم اللغSSة العربييSSة عن بعSSدا.
ابستخدام  شرحية عرب اإلنرتنت نريفود لطالب يف جمموعSSة املبتSSدئني بوحSSدة تطSSوير

اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني
تط������وير الوس������يلة التعليمي������ة لتعليم املف������ردات يف تعليم اللغ������ة العربيي������ة عن بع������د
ابس���تخدام  ش���رحية ع���رب اإلن���رتنت ن���ريفود هي مخس���ة املراح���ل وهي التحلي���ل والتص���ميم

والتطوير والتطبيق واآلخر التقييم. سوف يبني¤ الباحث عنها بعد هذا.
التحليل.1

ب�����دأ الب�����احث عملي�����ة تط�����وير الوس�����يلة التعليم�����ة من حتلي�����ل االحتياج�����ات
واملش��كالت ل��دي الطالب. ألن ه��ذه احلاج��ات و املش��كالت ختتل��ف من مك��ان
إىل آخر، يف هذه املرحلة عرف الباحث األشياء اليت وجب أن تكون موج��ودة يف
الوس���يلة التعليمي���ة املط���ورة.  قب���ل م���رور مرحل���ة حتلي���ل احلاج��ات املس���تعملة. حيت���اج
الب����احث إىل حتدي�����د املش�����كلة وحتدي�����د احلل املطل����وب. إس����تنادا إىل املالحظ�����ة يف



145

مك�ان البحث توج�د املش��كالت وهي: وج��د الب�احث أن الطالب ال ي��زال جيدون
 ونطقه����ا بس����بب بعض العوام����ل، منه����ا ع����دم أدوات أواملف����رداتص����عوبة يف تعلم 

وس���ائط للتعلم املس���تقل عن���د التعليم عن بع���د و ع���دم اس���تخدام وس���ائط تعليمي���ة.
وصناعة وسيلة التعليم من املمكن أفضل طريقة حلل املشكلة.

عن�د حتلي�ل االحتياج�ات، حيت�اج الب��احث إىل ح��ل العدي�د من املش�كالت
قب���ل تص���ميم املنتج املط���و¤ر خش���ية أن يك���ون  املنتج جي���دا ولكن ال ميكن تطبيق���ه
بس����بب بعض القي����ود، على س����بيل املث����ال، ال توج����د أدوات أو ال يس����تطيع املعلم

تنفيذها.
هل الوسيلة املطو¤رة قادر على التغلب على مشاكل التعليم اليت تواجههاا(

 تتواف��ق م��ع األه��داف التعليمي��ة.املط��ورةيعتق��د الب��احث أن الوس��يلة 
 ه���و وس���يلة مناس���بة للتغلب على مش���كلة ض���عف الطالب يف م���ادةن���ريفود

املف��ردات. مت إثب��ات ذل��ك من خالل الطريق��ة التجريبي��ة. الوس��يلة التعليمي��ة
اجليدة هي اليت تساعد املعلم لبيان املواد التعليمية التغلب على املش��كالت

90التعليمية كما بينه  محاليك يف أتليف أظهر أرشد.

هل املنتج الذي يتم تطويره يتلقى دعم التسهيالت للتطبيقب(
وح����دة تط����وير اللغ����اتق����د الح����ظ الب����احث أن مجي����ع املعلمني يف 

، حبيث ميكنعن بعد جيرون التعليم جبامع����ة أنتس����اري اإلس����المية احلكومية
للمعلمني احلص��ول على التس��هيالت الالزم��ة لتط��بيق الوس��يلة املط��ورة، وهي
يف ه����ذه احلال����ة ش����بكة اإلن����رتنت واهلوات����ف احملمول����ة أو أجه����زة الكم����بيوتر

90Oemar Hamalik, Media Pendidikan..., 15.
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احملمولة. كان املعلمون يف وحدة تطوي��رب اللغ��ات ق��د ع��رف كيفي�ة إس��تخدام
تل��ك األجه��زة.ذك��ر أظه��ر أرش��د أن س��هلة يف اإلس��تخدام يك��ون معي��ار من

91معايري يف اختيار الوسيلة التعليمية.

هل كان احملاضر قادًرا على تطبيق الوسيلة املطورة.ج(
بع���دنظ���ًرا ألن احملاض���رين اعت���ادوا من���ذ ف���رتة طويل���ة على التعليم عن 

، فلن تكون هناك مشاكل يف استخدام الوس��يلة األخ��رى ع��ربعرب اإلنرتنت
اإلن������رتنت. على ال������رغم من أن������ه ال ميكن إنك������ار وج������ود مدرس������ني ال������ذين

سيجدون الصعوبة يف استخدامه يف املرة األوىل.

التصميم.2
التص���ميم ه���و املرحل���ة الثاني���ة يف تط���وير وس���يلة التعليم. النتيج���ة من مرحل���ة
التص����ميم ه����و حتدي����د أه����داف التعليم ابس����تخدام الوس����يلة املط����ورة و مجع الص����ور

املهي¤أة وختطيط ترتيب الشرائح.
 الوسيلة املطورةالذي يستخدمحتديد أهداف التعليم ا(

أن ه��دف تعليم املف��ردات يف وح��دة تط��وير اللغ��ات ه��و تق�دمي كلم�ات
جدي���دة للطالب وت���دريبهم على حفظه���ا حبيث ميكن اس���تخدامها يف ال���درس
الت����ايل  يف الوح�����دة. فطبع����ا أن ه����دف التعليم ابس����تخدام الوس����يلة املط����ورة ال
يتف����رق بعي����دا. ب����ل يع����زم الب����احث ابن يك����ون اهلدف املرج����و بتعليم املف����ردات
ابستخدام الوسيلة أحس��ن من م��ا س�بق. فس�يقدم الب�احث أه�دافا جدي�دة كي

يكون النتيجة أحسن. أما هذه األهداف هي كما يلي:

91 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran...., 75.
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تع��رف املف��ردات اجلدي��دة على التلمي��ذ أو الطالب، وإم��ا من خاللا()
قراءة النص وكذلك فهم املسموع.

تدريب التلميذ أو الطالب لتكون قادر على نط��ق املف��ردات بنط��قب()
 إىل الكالموس�������يلة اإلفه������امص�������حيح، ألن النط�������ق الص�������حيح ه�������و 

والقراءة جيدا وصحيحا أيضا.
فهم معىن املفردات، إما يف الدالالت أو املعجمية، أو استخدامهاج()

يف سياق اجلملة املعنوية.
 ق�������درة على تق�������دير ووض�������ع مف�������ردات ابلتعبري الش�������فهي )الكالم(د()

والكتابة )اإلنشاء( وفقا لسياقها الصحيح.
هذه األه�داف أحس�ن من أه�داف تعليم املف�ردات ال��يت أل¤ف�ه رج�ال وح�دة
تط��وير اللغ��ات جبامع��ة أنتس��اري اإلس��المية احلكومي��ة ال��يت فق��ط يه��دف ان يك��ون

الطالب قادرين على اتباع الدرس.
وهذه األهداف يناسب أبهداف التعليم الذي كتبه ش��يفل مص��طفى. أبن
هناك أربعة أهداف يف تعليم املفردات. ولكن ابستخدام الوس��يلة التعليمي��ة املط��ورة

يهدف الباحث ثالثة أهداف فقط.
خص��ائص الوس��يلة التعليمي��ة يف ت��دريس املف��ردات العربي��ة يف وح��دة تط��ويرب(

اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية
بع�����د أن يالح�����ظ الب�����احث التعليم يف وح�����دة تط�����وير اللغ�����ات مث حيل�����ل
حاج�����اهتم إىل الوس�����يلة التعليمي�����ة ملادة املف�����ردات، فع�����رف الب�����احث خص�����ائص

الوسيلة التعليمية احملتاجة يف أنشطة التدريس. خصائصها كما يلي:
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الوسيلة التعليمية تستطيع أن ت�رقي رغبتهم يف التعليم. فتتك�ون الوس�يلة(1
اللعبة اللغوية اليت متارسهم يف احلفظ على املفردات.

يس��تطيع املدرس اس��تخدامها ع��رب اإلن��رتنت و يف اللق��اء املباش��ر أيض��ا.(2
يس���تطيع املدرس أن يس���تخدم الوس���يلة بش���كل ن���ريفود يف ت���دريس ع���رب

اإلنرتنت ويف اللقاء املباشر
وج����ود املف����ردات اجلدي����دة م����ع الص����ور واألص����وات ابللغ����ة العربي����ة، كي(3

يس�������تطيع الط�������الب ينط�������ق املف�������ردات بنط�������ق ص�������حيح مبخ�������رج احلرف
الصحيح.

وجود تدريبات لتدريب حفظهم وكتابتهم إىل املفردات.(4
هناك الفديو لتدريب مساعتهم إىل اىل املفردات(5
الوسيلة ميكن الوصول إليها يف أي مكان وزمان(6
ميكن أن تك���ون الص���ور املخت���ارة هي الص���ور بش���كل كرت���ون إن ك���انت(7

موجودة
أج����رى الب����احث التص����ويت حنو الطالب عن خص����ائص الص����ور مث����رية لإلعج����اب
عن����دهم. ف����أكثرهم اخت����ار الص����ور الكرتوني����ة. ول����ذالك س����عى الب����احث أن يبحث الص����ور

 الذي يشرح أن الطالب يف مرحل��ة املبالغ��ة ي��رغب92املناسبة برغبتهم. وهذا خيتلفب حلمي
يف الصور احلقيقية.

وك��ذالك يف خص��ائص ف��ديو، اخت��ار الب��احث الص��ور الكرتوني��ة املتحرك��ة بنس��بة إىل
الفديو ابلصور احلقيقية.

92Hilmi,  H.  Efektivitas  penggunaan  media  gambar  dalam  pembelajaran  bahasa  arab.
Lantanida Journal, 4(2), 2017, 128-135.
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مجع الصور املهي¤أةج(
 جلم����ع الص����ور املهي����أة يفgoogle.comاس����تخدم  الب����احث موق����ع 

الوس��يلة املص��نوعة. أم��ا يف اختياره��ا، ال يعس��ف الب��احث. اخت��ار الب��احث
(، وغريها.Student Interestالصور اليت تطابق بفائدة الطالب )

اما الصور املهيأة البد أن متتلك هبذه الشروط:
(Student’s Environmentمطابقة ببيئة الطالب )ا()
(Student’s Interest)مطابقة بفائدة الطالب ب()
93(Student’s Ageمطابقة بعمر الطالب )ج()

(.  ق��د ج��رى الب��احثStudent’s Interestفائ��دة الطالب )وملعرف��ة 
  بشكل اإلقرتاع.Telegram Groupاإلستبانة يف برانمج  

ختطيط ترتيب الشرائحد(
جلع��ل أنش��طة التعليم مررتب��ا وفعلي��ا فال ب��د أن ي��رتب الب��احث الش��رائح

املهيىأة.
ترتيب الصورا()

يف ت��رتيب الص��ور رتب الب��احث الص��ور للمرف��ردات كم��ا ك��انت
يف الكتاب املدرسي. وحاليا رتب الباحث الص��ور الن تك��ون األنش��طة

سهلة يف عمليتها.
ترتيب األنشطةب()

93Rayandra Asyhar, Kreatif Mengembangkan Media..., 83.
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أما يف ترتيب  األنشطة، فرتب الباحث الشرائح لألنش��طة بع��د
إلقاء املفردات املهيىأة يف الصور. حىت أتيت التدريبات للفردات بعد أن

أتيت الصورة هلا.

تصميم أسئالت االختباره(
اس�������تخدم الب�������احث االختب�������ار القبلى والبع�������دي ملقي�������اس ق�������درة اجملموع�������ة
التجريبي��ة  والض��ابطبة عن مع��ارفهم ابملفردات العربي��ة قب��ل جترب��ة الوس��يلة التعليمي��ة

املصممة لتعليم املفردات العربية لوحدة  تطوير اللغة.
).Google Form(يس�تخدم الب��احث يف ه��ذا االختب��ار منوذج ورق�ة جوج��ل 

GNUاألسئلة املختربة البد أن جتري مرحلة التصديق والتحقيق ابستخدام برانمج 

PSPP  الذي ي½فتح مصدره(Open Source ).لتحديد صحة ثالثة عشر سؤاال
 ج���دول، إذا ك���ان ع���دد املس���تجيبنيr ع���دد < rأن الس���ؤال ص���حيح إذا 

%. فك���انت ك���ل5 م���ع دالل���ة 0,2681 ج���دول rثالث���ة ومخس���ون نف���را فيك���ون 
94 جدول.r عدد < rاألسئلة املختربة صاحلة ألن 

مث يعرف الباحث ثقة األسئلة جبدول كما يلي:
: ملخص اجناز القضية27اجلدول 

CasesNPercent
Valid53100,0%

Excluded0,0%

انظر امللحق94
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CasesNPercent
Total53100,0%

: إحصائيات املوثوقية28اجلدول 
Cronbach's AlphaN of Items

0,8513

 فاألس���ئلة  موثوق���ة وإذا0,6بن���اء على اجلدول الس���ابق، إذا ك���ان املوثوقي���ة < 
 <0,85 فاألس�ئلة  غ��ري موثوق��ة. من نتيج�ة التوثي�ق ن�رى أن 0,6كان  املوثوقية > 

 فاألسئلة  كلها موثوقة.0,6
التطوير.3

التطوير هو املرحلة الثالثة وهي مرحلة تطوير املنتج وتصحيحه وحتكيمه، و مرحل��ة
التطوير كما يلي:

تطوير املنتجا(
يف ص����نع وس����يلة التعليم املتوقع����ة، يس����تخدم الب����احث برانمج متص����فح

. وابس��تخدام ه��ذا الربانمج، س��يزور الب��احث املوق��عBrave Browserاإلن��رتنت 
.www.nearpod.comاملوجه إىل 

تسجيل الدخول إىل موقع نريفودا()
(Lesseons Libraryمكتبة الدرس )ب()
صناعة الدرسج()
وضع األنشطةد()



152

(Making a Slideوضع الشرحية )ه()
وضع فديوو()
(Draw Itوضع الرتسيم )ز()
(Matching Pairsوضع التزويج )ح()
VR Field Tripوضع ط()

Time To Climbوضع أنشطة ي()

صناعة دليل االستخدامك()
 

حتكيم اخلرباءب(
حتكيم خبري اللغوييةا()

يف حتكيم اخلرباء اللغوي���ة. أعطى الب���احث اإلس���تبانة إىل اخلب���ري اللغوي���ة وه���و حمم���د
، وطلب الب��احث من��ه تق��دمي تق��ييم ونص��يحة ح��ول التط��بيق املط��ور.راش��د رض��ا املاجس��تري

وأما معيري يف اختيار املدقق هو:
احملاض�����ر يف وح�����دة تط�����وير اللغ�����ات أو قس�����م تعليم اللغ�����ة العربي�����ة جامع�����ة(1)

أتتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني
متخرج من قسم تعليم اللغة العربية اخلطية أو جامعة يف جزيرة العرب.(2)

والبيان من نتائج حتكيم اخلبري اللغوي جلوانب القواعد على الوسيلة التعليمية ملادة
املفردات على أساس نريفود كما يلي:

جيدة جدةدقة استخدام النحو (1)

جيدة جدةدقة استخدام الصرف (2)



153

كتابة الكلمات وفًقا لقواعد اإلمالء(3)

جيدة جدادقة حركات األحرف (4)
والبي���ان من نت���ائج حتكيم اخلب���ري اللغ���وي جلوانب الفص���احة على الوس���يلة التعليمي���ة

ملادة املفردات على أساس نريفود كما يلي:
جيد جداوضوح الصوت (1)

جيد جدامدى مالءمة التجويد واللحجة (2)

جيد جداالتوافق بني الصوت وصورة املفردات (3)

جيدة جدادقة خمارج احلروف (4)

جيدة جدادقة املد واحلراكات (5)

ميكن متييز خمارج احلروف املتقاربة(6)

بع����د أن اس����تخدم اخلب����ري املنتج املط����ور وحلظ مجي����ع العناص����ر في����ه، ف����أعطى خب����ري
اللغوي النتيجة التامة وبدون اإلقرتاحات.

إستنادا إىل نتائج من خبري اللغوي، حيسب الباحث النتائج ابلرموز:

Σ i
n النتيجة= معدل

Σiمجلة نتيجة اإلستبانة =
nعدد السؤال = 
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وابلتايل:

5.0=50
10

النتيجة= معدل

اس����تنادا إىل إس����تبانة مقي����اس ليك����رت ال����ذي مت مل����ؤوه يف الب����اب الث����الث،  تك����ون
 ، ميكن أن يلخص الباحث أن خبري اللغ��وي5,0القيمة من نتائج بياانت حتكيم اللغوي 

. ول��ذلك يس��تحق ه��ذا املنتج اإلس��تخدام5,0ي��ذكر أن تط��وير املنتج يف فئ��ة : جي��د ج��دا 
كوسيلة التعليم بدون اإلقرتاحات.

حتكيم خرباء املواد التعليميةب()
ام����ا لتحكيم املواد الدراس����ية، أعطى الب����احث اإلس����تبانة إىل خب����ري املواد التعليمي����ة
وهي ال����دكتور فتوي����ة ن���ور املاجس����تري وع����ارف رمحن حكيم املاجس���تري و كام����ل رم¤����ا أ½نش����ار
املاجس����تري، وطلب الب����احث منهم تق����دمي التق����ييم والنص����يحة واإلقرتاح����ات ح����ول الوس����يلة

التعليمية املطورة خصوصا يف جهة املواد التعليمية. واملعيار يف إختيار املدقق كما يلي:
احملاض�����ر يف قس�����م تعليم اللغ�����ة العربي�����ة  أو وح�����دة تط�����وير اللغ�����ات أو جامع�����ة(1)

أتتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

متخرج من قسم تعليم اللغة العربية(2)

كامل رما أنشار املاجستري يف جهة املواد التعليميةالتحكيم من  (1)
 كما يلي:كامل رما أنشار املاجستريأما بيان نتيجة التحكيم من 
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جلوانب الصلة على الوسيلة التعليمية ملادة املفردات على أساس نريفود كما يلي:
اكتمال املادة يف الوسيلة التعليمية جيد-1

أمهية املادة جيدة-2

مالَءمة أبهداف التعليم جيدة جدا-3

مالءمة الصور مع املادة جيدة-4

مالءمة ملستوى تطور الطالب جيدة-5
والبي���ان من نت���ائج حتكيم خب���ري املواد جلوانب التق���ييم على الوس���يلة التعليمي���ة ملادة

املفردات على أساس نريفود كما يلي:
إضافة أنواع من التمارين لكل أبواب جيدة جدا-1

متارين وفقًا ألهداف التعليم بشكل جيدة جدا-2

تقييم املفردات حسب املادة بشكل جيد جدا-3

هناك تغذية راجعة على التقييم بشكل جيد-4
والبي����ان من نت����ائج حتكيم خب����ري املواد جلوانب التعليم على الوس����يلة التعليمي����ة ملادة

املفردات على أساس نريفود كما يلي:
تسهيل تعليم املفردات العربية بشكل جيد جدا-1

تعزيز الفضول جيد جدا-2
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حفيز الطالب على تعلم اللغة العربية جيد جدا-3

مشاركة الطالب بشكل جيد جدا-4

املتمحورة حول الطالب جيدة جدا-5

والتواصل التفاعلي جيد جدا-6
وبعد أن استخدم اخلبري املنتج املطور وحلظ مجيع العناصر فيه، فأعطى خبري املواد

 ابإلقرتاحات كما يلي:70النتيجة ابلقيمة اإلمجالية 
ينبغي قراءة كل  مفردات مرتني على األقل-1

ضع عالمة التعجب يف هناية اجلملة، يرجى تصحيحها-2

يف األمر استخدم حرف العطف ، جيب استبداله ب� "مث".-3

ألن املادة خمصص�����ة للطالب، جيب أن تك�����ون الص�����ور يف ش�����كل حقيقي-4
وليس رسوما متحركة.

إس�����تنادا إىل نت�����ائج من كام�����ل رم�����ا أنش�����ار املاجس�����تري، حيس�����ب الب�����احث النت�����ائج
ابلرموز:

Σ i
n

النتيجة= معدل

Σiمجلة نتيجة اإلستبانة =
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nعدد السؤال = 
وابلتايل:

4.6=70
15

النتيجة= معدل

 املاجستري يف جهة املواد التعليميةالدكتور فتوية نورالتحكيم من  (2)
والبي������ان من نت������ائج حتكيم خب������رية املواد جلوانب الص������لة على الوس������يلة

التعليمية ملادة املفردات على أساس نريفود كما يلي:
اكتمال املادة يف الوسيلة التعليمية مقبول-1

أمهية املادة مقبولة-2

مالَءمة أبهداف التعليم مقبولة-3

مالءمة الصور مع املادة جيدة-4

مالءمة ملستوى تطور الطالب مقبولة-5
والبي���ان من نت���ائج حتكيم خب���ري املواد جلوانب التق���ييم على الوس���يلة التعليمي���ة ملادة

املفردات على أساس نريفود كما يلي:
إضافة أنواع من التمارين لكل أبواب مقبولة-1

متارين وفقًا ألهداف التعليم بشكل جيدة-2

تقييم املفردات حسب املادة بشكل مقبول-3
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هناك تغذية راجعة على التقييم بشكل مقبول-4
والبي����ان من نت����ائج حتكيم خب����ري املواد جلوانب التعليم على الوس����يلة التعليمي����ة ملادة

املفردات على أساس نريفود كما يلي:
تسهيل تعليم املفردات العربية بشكل جيد-1

تعزيز الفضول مقبول-2

حفيز الطالب على تعلم اللغة العربية جيد-3

مشاركة الطالب بشكل جيد-4

املتمحورة حول الطالب جيدة-5

والتواصل التفاعلي مقبول-6
وبعد أن استخدم اخلبري املنتج املطور وحلظ مجيع العناصر فيه، فأعطى خبري املواد

 ابإلقرتاحات كما يلي:51النتيجة ابلقيمة اإلمجالية 
ت���رتيب الكلم���ات غ���ري مناس���ب )الكرس���ي حتت املكتب( جيب أن يك���ون-1

"وراء"

ال تتط��ابق خي��ارات اإلجاب��ة لنص الس��ؤال م��ع املادة ال��يت ينبغي أن تك��ون-2
عليها )أمام السرير(

ال يوج�����د موض�����وع يف اإلعالم ل�����ذلك من املرب�����ك ان�����ه تعليم املف�����ردات أو-3
القواعد
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هناك بعض الصور غري املناسبة. ابلنسبة حلروف اجلر، ح��اول عم��ل ص��ورة-4
جلعلها أكثر تركيًزا

جيب أن تتم املادة أواًل، مث التمارين. ال ختلطها حىت ال تركز.-5
إستنادا إىل نتائج من فتوية نور، حيسب الباحث النتائج ابلرموز:

Σ i
n

النتيجة= معدل

Σiمجلة نتيجة اإلستبانة =
nعدد السؤال = 

وابلتايل:

3.4=51
15

النتيجة= معدل

 املاجستري يف جهة املواد التعليميةعارف رمحان حكيمالتحكيم من (3)
والبي���ان من نت���ائج حتكيم خب���رية املواد جلوانب الص���لة على الوس���يلة التعليمي���ة ملادة

املفردات على أساس نريفود كما يلي:
اكتمال املادة يف الوسيلة التعليمية جيد-1

أمهية املادة جيدة-2

مالَءمة أبهداف التعليم مقبولة-3
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مالءمة الصور مع املادة جيدة جدا-4

مالءمة ملستوى تطور الطالب جيدة-5
والبي���ان من نت���ائج حتكيم خب���ري املواد جلوانب التق���ييم على الوس���يلة التعليمي���ة ملادة

املفردات على أساس نريفود كما يلي:
إضافة أنواع من التمارين لكل أبواب جيدة-1

متارين وفقًا ألهداف التعليم بشكل جيدة-2

تقييم املفردات حسب املادة بشكل جيدة-3

هناك تغذية راجعة على التقييم بشكل جيدة جدا-4
والبي����ان من نت����ائج حتكيم خب����ري املواد جلوانب التعليم على الوس����يلة التعليمي����ة ملادة

املفردات على أساس نريفود كما يلي:
تسهيل تعليم املفردات العربية بشكل جيد-1

تعزيز الفضول جيد-2

حفيز الطالب على تعلم اللغة العربية مقبول-3

مشاركة الطالب بشكل جيد-4

املتمحورة حول الطالب جيدة جدا-5

والتواصل التفاعلي مقبول-6
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وبعد أن استخدم اخلبري املنتج املطور وحلظ مجيع العناصر فيه، فأعطى خبري املواد
 ابإلقرتاحات كما يلي:60النتيجة ابلقيمة اإلمجالية 

جيب إض��افة ت��دريب على ذك��ر املف��ردات م��رة أخ��رى عن طري��ق تك��رار ك��ل-1
مفردات عدة مرات يف أماكن عشوائية.

رمبا ميكنك يف البداية ذكر أهداف التعلم يف كل وحدة.-2
إستنادا إىل نتائج من عارف رمحن حكيم، حيسب الباحث النتائج ابلرموز:

Σ i
n

النتيجة= معدل

Σiمجلة نتيجة اإلستبانة =
nعدد السؤال = 

وابلتايل:

4.0=60
15

النتيجة= معدل

اس����تنادا إىل إس����تبانة مقي����اس ليك����رت ال����ذي مت مل����ؤوه يف الب����اب الث����الث،  تك����ون
القيمة من نتائج بياانت حتكيم املواد ابلرموز:

Σ i
n

اجملموعة= النتيجة معدل
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Σiمجلة القيمة اإلمجالية =
nعدد اخلرباء = 

وابلتايل:
4.2=12.6

3
اجملموعة= النتيجة معدل

ميكن أن يلخص الب����احث أن خب����ري املواد ي����ذكر أن تط����وير املنتج يف فئ����ة : جي����د
. ولذلك يستحق هذا املنتج اإلستخدام كوسيلة التعليم ابإلقرتاحات.4,2

أما مالحظة اإلقرتاحات بعد إصالح الوسيلة التعليمية يف اجلدول التايل:

:  مالحظة اإلقرتاحات يف جهة املواد التعليمية29اجلدول 

املالحظةاالقرتاحالنمرة
ينبغي قراءة كل  مفردات مرتني1

على األقل
يوافق الباحث على هذا الإلقرتاح، كي

يسمع الطالب املفردات واضحا
ضع عالمة التعجب يف هناية2

اجلملة، يرجى تصحيحها
مل يستطع الباحث إصالحها أبن هذا

من علة الربانمج يف الكتابة اللغة العربية
يف األمر استخدم حرف العطف،3

جيب استبداله ب� "مث".
سوف يصلحه الباحث

ألن املادة خمصصة للطالب، جيب4
أن تكون الصور يف شكل حقيقي

وليس رسوما.

وضع الباحث رسومات يف الربانمج بعد
جري حتليل االحتياحات يف شكل

اإلقرتاع. كثرة منهم حيبون الصور بشكل
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الرسوم
ترتيب الكلمات غري مناسب5

)الكرسي حتت املكتب( جيب أن
يكون "وراء"

سوف يصلحه الباحث

ال تتطابق خيارات اإلجابة لنص6
السؤال مع املادة اليت ينبغي أن

تكون عليها )أمام السرير(

سوف يصلحه الباحث

ال يوجد موضوع يف اإلعالم لذلك7
انه تعليم املفردات أو القواعد

سوف يصلحه الباحث

هناك بعض الصور غري املناسبة.8
ابلنسبة حلروف اجلر، حاول عمل

صورة جلعلها أكثر تركيًزا

مل يستطع الباحث حل هذه املشكلة

جيب أن تتم املادة أواًل، مث9
التمارين. ال ختلطها حىت ال تركز.

يرتب الباحث بشكل ذلك ألن جيري
التمارين بشكل اللعبة أثناء التدريس منذ
بداية التدريس إىل هنايتها حىت لن يسأم

الطالب أثناء التعليم
جيب إضافة تدريب على ذكر10

املفردات مرة أخرى عن طريق تكرار
كل مفردات عدة مرات يف أماكن

الحاجة إىل ذلك أبن يستطيع املعلم أن
يعود إىل املفردات قبلها مبا شاء
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عشوائية.
رمبا ميكنك يف البداية ذكر أهداف11

التعليم يف كل وحدة.
سوف يزيد الباحث ذلك

حتكيم خبري الوسيلة التعليميةج()
ام�����ا لتحكيم الوس�����يلة التعليمي�����ة، أعطى الب�����احث اإلس�����تبانة إىل خب�����ري املواد وه�����و
ال��دكتور فتوي��ة ن��ور املاجس��تري، وطلب الب��احث منه��ا تق��دمي التق��ييم والنص��يحة واإلقرتاح��ات

حول الوسيلة التعليمية املطورة. واملعيار يف إختيار املدقق كما يلي:
احملاض����ر يف قس����م تعليم اللغ����ة العربي����ة جامع����ة أتتس����اري اإلس����المية احلكومي����ة(1)

بنجرماسني
متخرج من قسم تعليم اللغة العربية اخلطية الطويل(2)

 املاجستري يف جهة الوسيلة التعليمية حممد إقبال الشوقيالتحكيم من(1)
البيان من نتائج حتكيم خبري الوسيلة التعليمي�ة للج��وانب العملي على

الوسيلة التعليمية ملادة املفردات على أساس نريفود كما يلي:
ملرونة عند استخدامه بدون وسائط أخرى جيد جدا-1

سهل يف محله إىل كل مكان جيد جدا-2

تعليمات االستخدام سهلة للفهم يشكل جيد جدا-3
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ميكن استخدامها من قبل الطالب دون أن يرافقهم احملاضر بشكل جيد-4

ميكن صيانتها أو إدارهتا بسهولة بشكل جيد جدا-5

ميكن تطوير الوسيلة جيد جدا-6

استخدامها بكفاءة وفاعلية ومزااي وسيلة التعليم جيد جدا-7
والبي��ان من نت��ائج حتكيم خب��ري الوس��يلة التعليمي��ة للج��وانب العرض��ي على الوس��يلة

التعليمية ملادة املفردات على أساس نريفود كما يلي:
تصميمات جذابة بشكل جيد جدا-1

صميمات مناسبة ملادة املفردات بشكل جيد جدا-2

كتابة واضحة ومقروءة بشكل جيد جدا-3

وضوح الصور بشكل جيد-4

وضوح مقاطع الفيديو بشكل جيد-5

دقة اختيار الصور حسب املفردات بشكل جيد جدا-6

اختيار مقاطع الفيديو حسب املفردات بشكل جيد جدا-7

اختيار املواد بشكل جيد-8
وبعد أن استخدم اخلبري املنتج املطور وحلظ مجيع العناصر فيه، فأعطى خبري املواد

رمبا تضيف ملف تعريف املطور واملدقق فيه ابإلقرتاحات 60النتيجة ابلقيمة اإلمجالية 
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إستنادا إىل نتائج من حممد إقبال الشوقي، حيسب الباحث النتائج ابلرموز:

Σ i
n

النتيجة= معدل

Σiمجلة نتيجة اإلستبانة =
nعدد السؤال = 

وابلتايل:
4.7= 61

15
النتيجة= معدل

التحكيم من الدكتور أين جاهيادي املاجستري يف جهة الوسيلة التعليمية(2)
البي����ان من نت����ائج حتكيم خب����ري الوس����يلة التعليمي����ة للج����وانب العملي على الوس����يلة

التعليمية ملادة املفردات على أساس نريفود كما يلي:
ملرونة عند استخدامه بدون وسائط أخرى جيد-1

سهل يف محله إىل كل مكان جيد-2

تعليمات االستخدام سهلة للفهم يشكل جيد-3

ميكن استخدامها من قبل الطالب دون أن يرافقهم احملاضر بشكل-4

ميكن صيانتها أو إدارهتا بسهولة بشكل جيد-5

ميكن تطوير الوسيلة جيد-6
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استخدامها بكفاءة وفاعلية ومزااي وسيلة التعليم جيد-7
والبي��ان من نت��ائج حتكيم خب��ري الوس��يلة التعليمي��ة للج��وانب العرض��ي على الوس��يلة

التعليمية ملادة املفردات على أساس نريفود كما يلي:
تصميمات جذابة بشكل جيد-1

صميمات مناسبة ملادة املفردات بشكل جيد-2

كتابة واضحة ومقروءة بشكل جيد-3

وضوح الصور بشكل جيد-4

وضوح مقاطع الفيديو بشكل جيد-5

دقة اختيار الصور حسب املفردات بشكل جيد-6

اختيار مقاطع الفيديو حسب املفردات بشكل جيد-7

اختيار املواد بشكل جيد-8
وبعد أن استخدم اخلبري املنتج املطور وحلظ مجيع العناصر فيه، فأعطى خبري املواد

 كما يلي: ابإلقرتاحات 52النتيجة ابلقيمة اإلمجالية 
رمبا ميكن الصوت من من نطق ابللغة العربية-1

اجعل زر الصوت أكثر مرونة-2

الصور جذابة بقدر اإلمكان-3
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، حيس��ب الب��احث النت��ائجأين جاهي��ادي املاجس��تريإس��تنادا إىل نت��ائج من ال��دكتور 
ابلرموز:

Σ i
n

النتيجة= معدل

Σiمجلة نتيجة اإلستبانة =
nعدد السؤال = 

وابلتايل:
4.0=52

15
النتيجة= معدل

اس����تنادا إىل إس����تبانة مقي����اس ليك����رت ال����ذي مت مل����ؤوه يف الب����اب الث����الث،  تك����ون
 ابلرموز:خرباء الوسيلة التعليميةالقيمة من نتائج بياانت التحكيم من 

Σ i
n

اجملموعة= النتيجة معدل

Σiمجلة القيمة اإلمجالية =
nعدد اخلرباء = 

وابلتايل:
4.34=8.7

2
اجملموعة= النتيجة معدل
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ميكن أن يلخص الب����احث أن خب����ري املواد ي����ذكر أن تط����وير املنتج يف فئ����ة : جي����د
. ولذلك يستحق هذا املنتج اإلستخدام كوسيلة التعليم ابإلقرتاحات.4,34جدا 

أما مالحظة اإلقرتاحات بعد إصالح الوسيلة التعليمية يف اجلدول التايل:

: مالحظة اإلقرتاحات يف جهة الوسيلة التعليمية30اجلدول 

املالحظةاالقرتاحالنمرة
رمبا تضيف ملف تعريف املطور1

واملدقق فيه
سوف يزيد الباحث ذلك

رمبا ميكن الص�������������وت من من نط�������������ق2
ابللغة العربية

يرجى تصحيح هذا يف املستقبل

مل يستطع الباحث فعلها الن ذلك مناجعل زر الصوت أكثر مرونة3
خصائص الربانمج

سوف يصلحها الباحثالصور جذابة بقدر اإلمكان4

التحكيم من  ممارس التعليمد()
 وح��������دةرئيس، أعطى الب��������احث اإلس��������تبانة إىل  من  ممارس التعليمام��������ا التحكيم 

تط���وير اللغ���ات جبامع���ة أنتس���اري الإلس���المية احلكومي���ة وبعض املعلم فيه���ا. وه���و ال���دكتور
، وطلب الب�احث منهم�ا تق��دميأمحد مرادي املاجستري و شيفل رحيمي أوصاف املاجس�تري

التق��ييم والنص��يحة واإلقرتاح��ات ح��ول الوس��يلة التعليمي��ة املط��ورة. واملعي��ار يف إختي��ار املدقق
كما يلي:
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احملاض������ر يف وح������دة تط������وير اللغ������ات جبامع������ة أتتس������اري اإلس������المية احلكومي������ة(1)
بنجرماسني

أو رئيس  وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية(2)

متخرج من قسم تعليم اللغة العربية اخلطية الطويل(3)

التحكيم من الدكتور أمحد مرادي املاجستري كممرارس التعليم(1)
البي��ان من نت��ائج التحكيم من ممارس التعليم جلوانب الص��لة على الوس��يلة التعليمي��ة

ملادة املفردات على أساس نريفود كما يلي:
اكتمال املادة أو املوضوع جيد-1

ذات الصلة مبحتوى املادة أو املوضوع جيدة جدا-2

وفًقا ألهداف التعليم بشكل جيد جدا-3

مالءمة الصورة مع املادة أو املوضوع جيد-4

وفًقا ملستوى تطور الطالب جيد جدا-5
والبي�����������ان من نت�����������ائج التحكيم من ممارس التعليم جلوانب التق�����������ييم على الوس�����������يلة

التعليمية ملادة املفردات على أساس نريفود كما يلي:
إضافة أنواع من التمارين إىل كل فصل بشكل جيد-1
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التقييم وفًقا للمادة بشكل جيد-2

التمارين وفًقا ألهداف التعليم بشكل جيد-3

هناك تغذية راجعة على التقييم بشكل جيد جدا-4
والبي��������������ان من نت��������������ائج التحكيم من ممارس التعليم جلوانب التعليم على الوس��������������يلة

التعليمية ملادة املفردات على أساس نريفود كما يلي:
تسهيل تعلم املفردات بشكل جيد جدا-1

وتعزيز الفضول بشكل جيد جدا-2

حتفيز الطالب على تعلم اللغة العربية بشكل جيد جدا-3

الرتكيز على الطالب بشكل جيد جدا-4

إشراك الطالب جيد-5

وروابط االتصال التفاعلية جيدة جدا-6
والبي������ان من نت�����ائج التحكيم من ممارس التعليم جلوانب االس������تخدام على الوس������يلة

التعليمية ملادة املفردات على أساس نريفود كما يلي:
مرنة وسهلة االستخدام بدون وسائط أخرى بشكل جيد-1

تعليمات اإلستخدام سهلة للفهم بشكل جيد-2

ميكن استخدامها من قبل الطالب دون أن يرافقهم مدرس بشكل جيد-3
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وبع���د أن اس���تخدم اخلب���ري املنتج املط���ور وحلظ مجي���ع العناص���ر في���ه، ف���أعطى ممارس
 ابإلقرتاحات كما يلي:80التعليم النتيجة ابلقيمة اإلمجالية 

بش�������كل ع�������ام، ه�������ذا جي�������د، لكن يوص�������ى أبن يتم ع�������رض املادة بطريق�������ة-1
ا يف التم���رين يتم منهجي���ة، مبع���ىن أن���ه يتم فص���لها من قس���م إىل آخ���ر. أيض���ً
إعطاء حد / مفتاح أو أاًي كان االسم، مما يعين أن�ه ال ميكن ألي ش��خص

املرور دون إعطاء إجابة.
وإستنادا إىل نتائج من أمحد مرادي، حيسب الباحث النتائج ابلرموز:

Σ i
n

النتيجة= معدل

Σiمجلة نتيجة اإلستبانة =
nعدد السؤال = 

وابلتايل:
4.4=80

18
النتيجة= معدل

التحكيم من شيفل رامحي أوصاف املاجستري كممرارس التعليم(2)
البي��ان من نت��ائج التحكيم من ممارس التعليم جلوانب الص��لة على الوس��يلة التعليمي��ة

ملادة املفردات على أساس نريفود كما يلي:
اكتمال املادة أو املوضوع جيد-1
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ذات الصلة مبحتوى املادة أو املوضوع جيدة-2

وفًقا ألهداف التعليم بشكل جيد-3

مالءمة الصورة مع املادة أو املوضوع مقبولة-4

وفًقا ملستوى تطور الطالب جيد-5
والبي�����������ان من نت�����������ائج التحكيم من ممارس التعليم جلوانب التق�����������ييم على الوس�����������يلة

التعليمية ملادة املفردات على أساس نريفود كما يلي:
إضافة أنواع من التمارين إىل كل فصل بشكل جيد-1

التقييم وفًقا للمادة بشكل جيد-2

التمارين وفًقا ألهداف التعليم بشكل جيد-3

هناك تغذية راجعة على التقييم بشكل جيد-4
والبي��������������ان من نت��������������ائج التحكيم من ممارس التعليم جلوانب التعليم على الوس��������������يلة

التعليمية ملادة املفردات على أساس نريفود كما يلي:
تسهيل تعلم املفردات بشكل جيد-1

وتعزيز الفضول بشكل جيد-2

حتفيز الطالب على تعلم اللغة العربية بشكل جيد-3

الرتكيز على الطالب بشكل جيد-4
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إشراك الطالب مقبول-5

وروابط االتصال التفاعلية جيدة-6
والبي������ان من نت�����ائج التحكيم من ممارس التعليم جلوانب االس������تخدام على الوس������يلة

التعليمية ملادة املفردات على أساس نريفود كما يلي:
مرنة وسهلة االستخدام بدون وسائط أخرى بشكل جيد-1

تعليمات اإلستخدام سهلة للفهم بشكل جيد-2

ميكن استخدامها من قبل الطالب دون أن يرافقهم مدرس بشكل جيد-3
وبع���د أن اس���تخدم اخلب���ري املنتج املط���ور وحلظ مجي���ع العناص���ر في���ه، ف���أعطى ممارس

 بدون اإلقرتاحات80التعليم النتيجة ابلقيمة اإلمجالية 
وإستنادا إىل نتائج من شيفل رامحي أوصاف، حيسب الباحث النتائج ابلرموز:

Σ i
n

النتيجة= معدل

Σiمجلة نتيجة اإلستبانة =
nعدد السؤال = 

وابلتايل:

3.9=70
18

النتيجة= معدل
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اس����تنادا إىل إس����تبانة مقي����اس ليك����رت ال����ذي مت مل����ؤوه يف الب����اب الث����الث،  تك����ون
القيمة من نتائج بياانت حتكيم ممارس التعليم ابلرموز:

Σ i
n

اجملموعة= النتيجة معدل

Σiمجلة القيمة اإلمجالية =
nعدد اخلرباء = 

وابلتايل:

4.15= 8.3
2

اجملموعة= النتيجة معدل

ميكن أن يلخص الب����احث أن خ����رباء املواد ي����ذكر أن تط����وير املنتج يف فئ����ة : جي����د
. ولذلك يستحق هذا املنتج اإلستخدام كوسيلة التعليم ابإلقرتاحات.4,15

أما مالحظة اإلقرتاحات بعد إصالح الوسيلة التعليمية يف اجلدول التايل:

: مالحظة اإلقرتاحات من ممارس التعليم31اجلدول 

املالحظةاالقرتاحالنمرة
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بشكل عام، هذا جيد، لكن يوصى أبن يتم1
عرض املادة بطريقة منهجية، مبعىن أنه يتم

فصلها من قسم إىل آخر. أيًضا يف التمرين يتم
إعطاء حد / مفتاح أو أاًي كان االسم، مما يعين

أنه ال ميكن ألي شخص املرور دون إعطاء
إجابة.

سوف يصلحها الباحث

االستنتاج من نتائج حتكيم مجيع اخلرباءه()
بعد متام مرحلة حتكيم كل اخلرباء فنستطيع ان ننظر اخلالصة كما يلي:

: اخلالصة  من نتائج حتكيم مجيع اخلرباء32اجلدول 

النتيجةفرقة التحكيمأمساء اخلرباءالنمرة
حمم������������د راش�������������د رض�������������ا1

املاجستري
5,0اجلانب اللغوي

ع�������������������ارف رمحان حكيم2
املاجستري

4جانب املواد

ال�����������دكتور فتوي�����������ة ن�����������ور3
الليسانس املاجستري

3,4جانب املواد

حمم��د كام��ل رمن��ا أنش��ار4
املاجستري

4,67جانب املواد
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حمم������د إقب������ال  الش������وقي5
املاجستري

4,7جانب الوسيلة التعليمية

ال�����دكتور أين جاهي�����ادي6
املاجستري

4جانب الوسيلة التعليمية

ال���������دكتور أمحد م���������رادي7
املاجستري

4,4ممارس التعليم

س������يفل رامحي أوص������اف8
السرجاان

3,9ممارس التعليم

4,38معدل النتيجة

ميكن أن يلخص الب��احث أن ك���ل اخلرباء ي��ذكرون أن تط���وير املنتج يف فئ���ة : جي��د
. ولذلك يستحق هذا املنتج اإلستخدام كوسيلة التعليم ابإلقرتاحات.4,38جدا 

التطبيق.4
فص��ل بوح��دةه��ذه اخلط��وة هي تنفي��ذ وس��يلة التعليم يف عملي��ة التعليم يف ال

. من خالل إجراء جتارب مجاعية صغرية تضم مخسة عش�ر طالًب�ا يفتطوير اللغات
لتعليمالفص����ل التجري����يب لتحدي����د اس����تجاابت الطالب وفعالي����ة الوس����يلة التعليمي����ة 

.املفردات على أساس نريفود
املنتج ال����ذي مت تط����ويره وحتكيم����ه وحتس����ينه، أم����ااخلطوة التالي����ة هي إج����راء

وح����دة تط����وير طالًب����ا من جمموع����ة املبت����دئني يف 15جتارب مجاعي����ة ص����غرية تض����م 
 َكم½ستِجيبني. أ½جريت التجرب��ة لتحدي�د اس��تجابة املنتج املط��ور. من بياانتاللغات
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وح��دوةاستباانت االستجابة اليت مت احلصول عليها من جترب��ة اجملموع��ة الص��غرية يف 
تطوير اللغات.

ق�����ام الب�����احث تعليم املف�����ردات ابس�����تخدام الوس�����يلة التعليمي�����ة املط�����ورة  من
.2021 من مارس سنة 19 حىت 2021 من فرباير  سنة 20التاريخ 

ا لآلراء املكتوب��ة يف اإلط��ار النظ��ري، جيب أن يك��ون لوس��ائل التعليم وفًق��
املستخدمة املعايري التالية:

واضح وأنيق.ا(
نظيف وجذاب.ب(
تناسبها ابملتعلم.ج(
ذات صلة ابملوضوع الذي يتم تعليمه.د(
وفقا ألهداف التعليم.ه(
عملي ومرن ومقاوم.و(
هلا جودة جيدة.ز(
املعلمون ماهرون يف استخدامها.ح(

فيستنبط الباحث أن كل هذه اخلصائص موج��ودة يف الوس�يلة التعليمي�ة املط�ورة إال
اآلخ�����رة. ه�����ذا بس�����بب م�����ا زال من املعلمني مل يس�����تخدم الوس�����يلة التعليمي����ة كث�����ريا الس�����يما

الوسيلة التعليمية اإلكرتونية.
 املف��رداتم��ادةالتعليم ابس��تخدام ه��ذه الوس��يلة التعليمي��ة يعق��د متكام��ل. مبع��ىن أن 

يف الوس�����يلة التعليمي�����ة املط�����ورة ي�����درس مع�����ا ابمله�����ارة األربع�����ة وهي مه�����ارة الكالم والكتاب�����ة
واالستماع والقراءة.
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التقييم.5
التص�ميم والتط�ويرالتقييم ه�و املرحل�ة األخ�رية من منوذج تط�وير  التحلي�ل و

 جتارب حمدودة فق���ط، ل���ذلك التق���ييم هن���اا البحث. ألن يف هذوالتط���بيق والتق���ييم
ه���و تق���ييم أنش���طة التط���بيق. مت احلص���ول على نت���ائج التق���ييم من اقرتاح���ات اخلرباء
واملعلمني والطالب أثن�������اء التجرب�������ة، حبيث مت إج�������راء مراجع�������ة هنائي�������ة من مرحل�������ة

التقييم.
فص�����له����ذه اخلط����وة هي تق����ييم الوس�����يلة التعليمي����ة يف عملي�����ة التعليم يف ال

  تض����م مخس����ة عش����ر طالًب����ا يفالتق����ييم. من خالل إج����راء بوح����دة تط����وير اللغ����ات
الفصل التجرييب و أيضا أربعة عشر طالًبا يف الفصل الضابط لتحدي��د اس��تجاابت

.لتعليم املفردات على أساس نريفودالطالب ومعرفة فعالية الوسيلة التعليمية 
املنتج ال���ذي مت تط��ويره وحتكيم���ه وحتس���ينه وتطبيق��ه، مث اخلط���وة التالي���ة هي
إج����راء التق����ييم تض����م مخس����ة عش����ر طالبً����ا من جمموع����ة املبت����دئني يف وح����دة تط����وير

اللغات َكم½ستِجيبني. أ½جريت التجربة لتحديد استجابة املنتج املطور.
 فاألس���ئلة  موثوق���ة0,6بن���اء على اجلدول الس���ابق، إذا ك���ان املوثوقي���ة < 

 فاألس���ئلة  غ���ري موثوق���ة. من نتيج���ة التوثي���ق ن���رى أن0,6وإذا ك���ان  املوثوقي���ة > 
 فاألسئلة  كلها موثوقة.0,6 < 0,85

فبع����د تط����بيق التعليم ابس����تخدام املنتج املط����و¤ر  فعق����د الب����احث االختب����ار
القبلي للفص���ل التجري���يب والض���ابط مع���ا. مث بع���د ذل���ك يعطي الب���احث رابط���ا إىل
أعض��اء فص��ل التجري��يب بع��دد مخس��ة عش��ر طالب��ا إلمالء بعض  األس��ئالت ملعرف��ة

إس��تنادا إىل نت��ائجج��ودة املنتج املط��ور يف تعليم املف��ردات بوح��دة تط��وير اللغ��ات.و
، حيسب الباحث النتائج ابلرموز:طالبمن ال
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Σ i
n اآلخر= النتيجة معدل

Σiمجلة نتيجة اإلستبانة =
nعدد السؤال = 

وابلتايل:

4.7= 43
9

اآلخر= النتيجة معدل

اس���تنادا إىل إس���تبانة مقي���اس ليك���رت ال���ذي مت مل���ؤوه يف الب���اب الث���الث،
 ، ميكن أن يلخص الب�احث أن4,7تك��ون القيم�ة من نت�ائج اس��تباانت الطالب 

. ول��ذلك يس��تحق ه��ذا4,7الطالب ي��ذكر أن تط��وير املنتج يف فئ��ة : جي��د ج��دا 
املنتج اإلستخدام كوسيلة التعليم.

فعاليSSة اسSSتخدام  شSSرحية عSSرب اإلنSSرتنت نSSريفود لطالب يف تعليم اللغSSة العربييSSة عنب.
بعSSSSSد يف جمموعSSSSSة املبتSSSSSدئني بوحSSSSSدة تطSSSSSوير اللغSSSSSات جبامعSSSSSة أنتسSSSSSاري اإلسSSSSSالمية

احلكومية بنجرماسني
ق����ام الب����احث التق����ييم لقي����اس فعالي����ة اس����تخدام  ش����رحية ع����رب اإلن����رتنت ن����ريفود
لطالب يف تعليم اللغ����ة العربيي���ة عن بع���د يف جمموع���ة املبت���دئني بوح���دة تط���وير اللغ���ات
جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني. التقييم هو املرحلة األخرية من منوذج

 جتاربا البحث. ألن يف هذالتص����ميم والتط����وير والتط����بيق والتق����ييمتط����وير  التحلي����ل و
حمدودة فقط، لذلك التقييم هنا هو تقييم أنشطة التطبيق.
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مت احلص���ول على نت���ائج التق���ييم من اقرتاح���ات اخلرباء واملعلمني والطالب أثن���اء
التجربة، حبيث مت إجراء مراجعة هنائية من مرحلة التقييم.

فص��ل بوح��دةه��ذه اخلط��وة هي تق��ييم الوس��يلة التعليمي��ة يف عملي��ة التعليم يف ال
  تض�م مخس�ة عش�ر طالبً�ا يف الفص�ل التجري�يبالتق�ييم. من خالل إج�راء تط�وير اللغ�ات

و أيض���ا أربع���ة عش���ر طالًب���ا يف الفص���ل الض���ابط لتحدي���د اس���تجاابت الطالب ومعرف���ة
.لتعليم املفردات على أساس نريفودفعالية وسيلة التعليمية 

املنتج الذي مت تطويره وحتكيم�ه وحتس�ينه وتطبيق�ه، مث اخلط�وة التالي�ة هي إج�راء
التق�����ييم تض�����م مخس�����ة عش�����ر طالبً�����ا من جمموع�����ة املبت�����دئني يف وح�����دة تط�����وير اللغ�����ات

َكم½ستِجيبني. أ½جريت التجربة لتحديد استجابة املنتج املطور.  
استخدم الب�احث االختب�ار القبلى ملقي�اس ق�درة اجملموع�ة التجريبي�ة  والض�ابطبة
عن مع���ارفهم ابملفردات العربي���ة قب���ل جترب���ة الوس���يلة التعليمي���ة املص���ممة لتعليم املف���ردات

العربية لوحدة  تطوير اللغة.
Google(يس����تخدم الب����احث يف ه����ذا االختب����ار منوذج ورق����ة جوج�����ل   Form.(

GNUاألس���ئلة املخت����ربة الب���د أن جتري مرحل���ة التص���ديق والتحقي���ق ابس���تخدام برانمج 

PSPP  الذي ي½فتح مصدره(Open Source ).لتحديد صحة ثالثة عشر سؤاال

حتليل مرحلة التصحيح والتوثيق.1
 ج���دول، إذا ك���ان ع���دد املس���تجيبنيr حس���اب < rأن الس���ؤال ص���حيح إذا 

%. فك��انت ك��ل األس��ئلة5 م��ع دالل��ة 0,2656 ج��دول rثالثة ومخسون نفرا فيكون 
.sig. N < 0,05 جدول. وصحيح أيضا إذا  r حساب < rاملختربة صاحلة ألن 

مث يعرف الباحث ثقة األسئلة جبدول كما يلي:
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: ملخص اجناز القضية33اجلدول 
CasesNPercent
Valid53100,0%

Excluded0,0%
Total53100,0%

: إحصائيات املوثوقية34اجلدول 
Cronbach's AlphaN of Items

0,8513

 فاألس���ئلة  موثوق���ة وإذا0,6بن���اء على اجلدول الس���ابق، إذا ك���ان املوثوقي���ة < 
 <0,85 فاألس�ئلة  غ��ري موثوق��ة. من نتيج�ة التوثي�ق ن�رى أن 0,6كان  املوثوقية > 

 فاألسئلة  كلها موثوقة.0,6

حتليل نتائج استباانت الطالب عن وسيلة التعليم على شرحية نريفود.2
فبع�����د تط����بيق التعليم ابس����تخدام املنتج املط����و¤ر  فعق����د الب����احث االختب����ار
القل���يب للفص����ل التجري���يب والض����ابط مع����ا. مث بع����د ذل���ك يعطي الب���احث رابط����ا إىل
أعض��اء فص��ل التجري��يب بع��دد مخس��ة عش��ر طالب��ا إلمالء بعض  األس��ئالت ملعرف��ة

جودة املنتج املطور يف تعليم املفردات بوحدة تطوير اللغات.



183

والبيان من نتائج استباانت الطالب عن وس�يلة التعليم على ش�رحية ن�ريفود
ملادة املفردات كما يلي:

وسيلة التعليم نريفود سهلة االستخدام جيد جداا(
ميكن قراءة النص أو الكتابة على وسيلة التعليم نريفود بوضوح جيد جداب(
اللغة املستخدمة سهلة الفهم جيد جداج(
األسئلة املعروضة يف وسيلة التعليم سهلة الفهم جيدد(
جتعل  وسيلة التعليم  على أساس نريفود الطالب أكثر محاًسا للتعلم جي�ده(

جدا
ت���وفر وس���يلة التعليم  على أس���اس ن���ريبود التش���جيع لدراس���ة م���واد مف���رداتو(

بشكل أعمق جيد
التعليم ابس��تخدام وس��يلة التعليم  على أس��اس ن��ريبود ممت��ع وليس مماًل جي��دز(

جدا
يس���اعد اس���تخدام وس���يلة التعليم  على أس���اس ن���ريبود الطالب على ت���ذكرح(

وفهم مواد مفردات بسهولة أكرب جيد جدا
من املكن تطبيق وسيلة التعليم مثل هذه يف تعلم مواد احملاض��رات األخ��رىط(
جيد

 املنتج املط��ور وحلظ مجي�ع العناص�ر في�ه، ف�أعطىالطالببعد أن اس�تخدم 
.الطالب آرائهم

، حيسب الباحث النتائج ابلرموز:طالبإستنادا إىل نتائج من ال

Σ i
n اآلخر= النتيجة معدل
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Σiمجلة نتيجة اإلستبانة =
nعدد السؤال = 

وابلتايل:

4.7= 43
9

اآلخر= النتيجة معدل

اس����تنادا إىل إس����تبانة مقي����اس ليك����رت ال����ذي مت مل����ؤوه يف الب����اب الث����الث،
 ، ميكن أن يلخص الب��احث أن4,7تك��ون القيم��ة من نت��ائج اس��تباانت الطالب 

. ول��ذلك يس��تحق ه��ذا4,7الطالب ي��ذكر أن تط��وير املنتج يف فئ��ة : جي��د ج��دا 
املنتج اإلستخدام كوسيلة التعليم.

نتائج االختبار القبلي للفصل التجرييب والفصل الضابط.3
بع��د املالحظ��ة إىل احلص��الة للفص��لني إم��ا يف االختب��ار القبلي أو االختب��ار

البعدي، فنستيع ان نستخلص كما يف اجلدول التايل:
:  التصوير العام عن نتيجة االختبار القبلي35اجلدول 

الفصل الضابطالفصل التجرييب
6488أعلى النتيجة
2032أوطأ النتيجة

45,8749,07املعدل
12,8215,15معيار االحنراف
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بن���اء على ه���ذا اجلدول، هن���اك الف���رق يف النتيج���ة املتوس���طة من الفص���لني.
.قب��ل تط��بيق الوس��يلة املط��ورة ملعرفة ق��درة الطالب هو من االختبار القبلي غرضوال

لكن للتوضيح البياانت فالباحث يستخدم االختبارات كما تلي:
أوال، اختبار الطبيعية

عق�������د الب�������احث االختب�������ار الطبيعي�������ة ملعرف�������ة ه�������ل البياانت طبيع�������ة أم ال.
واستخدم الباحث االختبار قلمغوروف – مسرونوف.

:  نتيجة حتليل االختبار الطبيعية يف االختبار القبلي36اجلدول 

الفصل
قلمغوروف- مسرونوف

اخلالصة
ملحوظالعينات

طبيع150،7390،05التجرييب
طبيع150،4000،05الضابط

Sigأم����ا اخلالص����ة من تل����ك التحلي����ل إذا    )2  Tailed(  <  فالبياانت0,05 
<���� 0,05طبيع��ة وإذا    Sig )2  Tailed)  0،05فالبياانت غ���ري طبيع��ة بدرج��ة املغ���زى

=95

0،739 هيدل¤ ه���ذا اجلدول يف الفص���ل التجري���يب أن¤ نتيج���ة ملحوظه���ا 
 فتوزي���ع البياانت طبيعي���ة، ويف الفص���ل الض���ابط أن¤0،05اك���رب من درج���ة املغ���زى 
 فتوزي����ع البياانت0،05 اك����رب من درج����ة املغ����زى 0،400نتيج����ة ملحوظه����ا تع����ين 

طبيعة أيضا.

95V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014 ),
55.
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اثنيا، اختبار التجانس
ع����رف الب����احث أن توزي����ع البياانت يف الفص����ل التجري����يب طبيعي����ة و توزي����ع

 الب��احث اختب��ار التج��انس. وف��أجرىالبياانت يف الفص��ل الض��ابط طبيعي��ة أيض��ا، 
 يف االختب��ارالطالب يف الفص���لني ملعرف��ة ه���ل ق��درة هو من ه��ذا االختب��ار غ��رضال

لي: حتليلها كما تنتيجةالقبلي متجانس أم ال. أما 
:  نتيجة حتليل اختبار التجانس يف االختبار القبلي37اجلدول 

اخلالصةملحوظالعيناتالفصل
15التجرييب

متجانسان0،5370،05
15الضابط

Sig إذا  هيأم�����ا النتيج�����ة من  التحلي�����ل   (2  Tailed(  >  فالبياانت0,05 
>g 0,05 متج���انس و إذا   Sig (2 Tailed)  تج���انس بدرج���ة املغ���زىمفالبياانت غ���ري

0،05 96=
 اك������رب من0،537 هودل¤ اجلدول يف أن¤  نتيج������ة الفص������لني ملحوظهم������ا 

تجانسة.م هي فصلني فالبياانت من ال0،05درجة املغزى 
نتائج االختبار القبلي للفصل التجرييب والفصل الضابط.4

أجرى الباحث االختب��ار البع��دي يف ملعرف��ة جناح التعليم ابس��تخدام الوس�يلة
 الض��ابطعق��د الب��احث اإلختب��ار يف الفصل التجري��يب ويف الفصلالتعليمي��ة املط��ورة 
وس��يلة باملف��ردات ف��رق بني الفص��ل التجري��يب ال��ذي تعلم في��ه هن��اكأيض��ا ملعرف��ة ه��ل 

وس����يلة التعليم ب����دون املف����ردات الض����ابط ال����ذي تعلم  في����ه فصل والالتعليم املط����ورة
.املطورة
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 الض��ابط كم��افصل التجرييب والفصلالبياانت يف االختبار البعدي لطلبة ال
 كما يف اجلدول.فصلنييف املالحق. وتصوير نتائج االختبار البعدي لل

:  التصوير العام عن نتيجة االختبار البعدي38اجلدول 
الفصل الضابطالفصل التجرييب

8868أعلى النتيجة
5240أوطأ النتيجة

68,2754,93املعدل
11,169,00معيار االحنراف

بن���اء على ه���ذا اجلدول، هن���اك الف���رق يف النتيج���ة املتوس���طة من الفص���لني.
.قب��ل تط��بيق الوس��يلة املط��ورة ملعرفة ق��درة الطالب هو من االختبار القبلي غرضوال

لكن للتوضيح البياانت فالباحث يستخدم االختبارات كما تلي:
أوال، اختبار الطبيعية

عقد الباحث اختبار الطبيعي�ة ملعرف�ة ه��ل البياانت طبيع�ة أم ال. واس�تخدم
الباحث اختبار قلمغوروف – مسرونوف.

:  نتيجة حتليل االختبار الطبيعية يف االختبار البعدي39اجلدول 

الفصل
قلمغوروف- مسرونوف

اخلالصة
ملحوظالعينات

طبيع150،0820،05التجرييب
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طبيع150،7390،05الضابط

Sigأم����ا اخلالص����ة من تل����ك التحلي����ل إذا    )2  Tailed(  <  فالبياانت0,05 
<���� 0,05طبيع��ة وإذا    Sig )2  Tailed)  0،05فالبياانت غ���ري طبيع��ة بدرج��ة املغ���زى

=97

0،082 هيدل¤ ه���ذا اجلدول يف الفص���ل التجري���يب أن¤ نتيج���ة ملحوظه���ا 
 فتوزي����ع البياانت طبيع����ة، ويف الفص����ل الض����ابط أن¤0،05اك����رب من درج����ة املغ����زى 
 فتوزي����ع البياانت0،05 اك����رب من درج����ة املغ����زى 0،739نتيج����ة ملحوظه����ا تع����ين 

طبيعة أيضا.

اثنيا، اختبار التجانس
ع����رف الب����احث أن توزي����ع البياانت يف الفص����ل التجري����يب طبيعي����ة و توزي����ع

 الب��احث اختب��ار التج��انس. وف��أجرىالبياانت يف الفص��ل الض��ابط طبيعي��ة أيض��ا، 
 يف االختب��ارالطالب يف الفص���لني ملعرف��ة ه���ل ق��درة هو من ه��ذا االختب��ار غ��رضال

لي: حتليلها كما تنتيجةالقبلي متجانس أم ال. أما 
:  نتيجة حتليل اختبار التجانس يف االختبار القبلي40اجلدول 

اخلالصةملحوظالعيناتالفصل
15التجرييب

متجانسان0،4910،05
15الضابط
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Sig إذا  هيأم�����ا النتيج�����ة من  التحلي�����ل   (2  Tailed(  >  فالبياانت0,05 
>g 0,05 متج���انس و إذا   Sig (2 Tailed)  تجانس���ة بدرج���ة املغ���زىمفالبياانت غ���ري

0،05= 98

 اك������رب من0،491 هودل¤ اجلدول يف أن¤  نتيج������ة الفص������لني ملحوظهم������ا 
تجانسة.م هي فصلني فالبياانت من ال0،05درجة املغزى 

(tاثلثا، اختبار )
ع��رف الب��احث أن¤ توزي��ع البياانت يف االختب�ار القبلي من الفص��ل التجري��يب
و يف الفص����ل الض����ابط طبيع����ة، و ع����رف الب����احث أن نتيج����ة االختب����ار القبلي من

( ملعرف�ة ه��ل هن�اك الف�رقtتجانس�ة. ف اس�تخدم الب�احث اختب�ار )مالفصلني هي 
الوس���يلة اس���تخدام قب���ل  الض���ابطلفصلي وا بني الفص���لني التجريبيف ق���درة الطالب
.التعليمية املطورة

( يف االختبار القبلي من اجملموعة التجريبية وt:  نتيجة حتليل اختبار )41اجلدول 
اجملموعة الضابطة

اخلالصةSملحوظالعيناتالفصل
150،537التجرييب

0،05H a املردودة و H  املقبولة0
150،538الضابط

H aبني الفص���ل التجري���يب والفص���ل الض���ابط يف ق���درة الطالب هن���اك ف���رق 
.وسيلة التعليم لتعليم املفردات نريفود استخدامقبل 
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H هن�����اك ف�����رق يف ق�����درة الطالب بني الفص�����ل التجري�����يب والفص�����ل  ليس 0
.وسيلة التعليم لتعليم املفردات نريفود استخدام قبل الضابط

H فSig (2 Tailed) > 0,05 إذا  هيأما نتيجة التحليل  a املقبول�ة و  H 0

<gg 0,05املردودة و إذا    Sig  (2  Tailed)  فH a املردودة و H0املقبول�����ة بدرج�����ة 
99= 0،05املغزى 

 و0,537بن��������اء على احلس��������اب يف املالح��������ق ع��������رف الب��������احث نتيج��������ة  
H ف 0،05 أكرب من درجة املغزى 0,538 a املردودة و H ليس مبعىن املقبول��ة. 0

 قب������ل الض������ابطلفصل التجري������يب وافصل بني الق������درة الطالب يف  ف������رق كبريهن������اك
بني الفص���ل التجري���يب أو ان الق���درات األولي���ة الوس���يلة التعليمي���ة املط���ورة اس���تخدام

.متساويتانوالفصل الضابط هي 
 التجري��يبلفصلعرف الباحث أن¤ توزيع البياانت يف االختبار البعدي من ا

و يف الفص���ل الض��ابط طبيع��ة، و ع���رف الب���احث أن  نتيج���ة االختب���ار البع���دي من
 ف��رق بنيهن�اك( ملعرفة هل t مها متجانستان. فاستخدم الباحث اختبار )فصلنيال
الوس����يلة التعليمي����ة للمف����ردات ن����ريفود التجري����يب ال����ذين يتعلم����ون ابس����تخدام فصلال

 يف االختب��ارالوس��يلة التعليمي��ة للمف��ردات  ب��دون ال��ذين يتعلم��ون  الض��ابطفصلوال
البعدي.

( يف االختبار البعدي من الفصل التجرييبt:  نتيجة حتليل اختبار )42اجلدول 
والفصل الضابط

اخلالصةSملحوظالعيناتاجملموعة
H املقبولة و 150،010،05Haالتجريبية  املردودة0
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15الضابطة

H aبني الفص���ل التجري���يب والفص���ل الض���ابط يف ق���درة الطالب هن���اك ف���رق 
.وسيلة التعليم لتعليم املفردات نريفود استخدامقبل 

H هن�����اك ف�����رق يف ق�����درة الطالب بني الفص�����ل التجري�����يب والفص�����ل  ليس 0
.وسيلة التعليم لتعليم املفردات نريفود استخدام قبل الضابط

H فSig (2 Tailed) > 0,05 إذا  هيأما نتيجة التحليل  a املقبول�ة و  H0

<gg 0,05املردودة و إذا    Sig  (2  Tailed)  فH a املردودة و H0املقبول�����ة بدرج�����ة 
100= 0،05املغزى 

0,01بن�����اء على احلس�����اب يف اجلدول الس�����ابق ع�����رف الب�����احث نتيج�����ة  
H ف 0،05أص���غر من درج���ة املغ���زى  a املردودة و H0 .ف���رقمبع���ىن هن���اك املقبول���ة 

اس������تخدام بع������د  الض������ابطلفصل التجري������يب وافصل بني الق������درة الطالبكب������ري يف 
 الفصل التجرييب.يف أو ان القدرات األولية الوسيلة التعليمية املطورة

اس�����تخدام الوس�����يلة التعليمي�����ة ن�����ريفود لتعليمإذن، يس�����تخلص الب�����احث أن 
املف��ردات عن بع��د يف وح��دة تط��وير اللغ��ات جبامع��ة أنتس��اري اإلس��المية احلكومي��ة

 فعال ويسطيع أن يرقي قدرة الطالب يف استعمال املفردات.بنجارماسني
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