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Abstrak 

Pemahaman dan penggunaan komputer merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh 

seluruh bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Komputer telah banyak 

digunakan dalam usaha-usaha mengembangkan dan meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi proses belajar mengajar.  Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran bahasa arab yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah 

mendesain program pembelajaran bahasa arab dengan menggunakan komputer. 

Penelitian ini bermaksud untuk mendesain program pembelajaran bahasa arab 

dengan menggunakan program komputer Power Point dan mengetahui pendapat 

para ahli pembelajaran bahasa arab, guru bahasa arab, dan siswa tentang kesesuaian 

dan menariknya program yang dihasilkan untuk pembelajaran bahasa arab di SMA 

Negeri 1 Malang. 

Penelitian pengembangan ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan 

proses validasi yang dilakukan oleh tiga ahli pembelajaran bahasa arab, satu guru 

bahasa arab, dan 39 siswa SMA Negerin 1 Malang. Adapun hasil dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: (1) Program pembelajaran bahasa arab yang didesain 

dengan program power point terdiri dari: (a) slide utama dan pendahuluan, (b) slide 

daftar isi, (c) slide petunjuk penggunaan, (d) slide-slide materi pembelajaran, (d) 

slide penutup, dan (e) slide riwayat hidup desainer; (2) Hasil ujicoba menunjukkan 

bahwa produk yang dihasilkan secara keseluruhan sangat baik, sesuai dan menarik 

untuk digunakan dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Malang. Dari proses 

desain dan hasil ujicoba tesis penelitian, peneliti dapat mengungkapkan bahwa 

desain program pembelajaran bahasa arab perlu dilaksanakan guna menunjang 

keberhasilan pembelajaran bahasa arab. 

Kata kunci: Program pembelajaran, komputer, power point, pembelajaran bahasa 

Arab 
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Abstract 
The using of computer - as one of technology- had became the requirement for all 

fields in the word, included education field. It has been used to make  the 

improvements in teaching and learning.  One of these efforts as that is conducted 

by researcher in this study is  to design learning program using computer program. 

This research aims are to design computer based learning program for teaching of 

arabic using power point program at Senior High School 1 of Malang and to know 

the opinions of the arabic teaching experts, teacher and students about the 

designed program. 

This development research is a descriptive qualitative one. The research validation 

is done by three experts, one teacher and thirty nine students studing arabic at 

Senior High School 1 of Malang. The results of this research are : (1) This 

computer based learning program using powerpoint program consists of (a) 

introduction slide, (b) contents slide, (c) instruction slide, (d) study items slides, (e) 

closing slide, and (f) biography slide; (2) Opinions from experts, teacher and the 

students about the computer based learning program using powerpoint program 

are : the product as a whole is very good, has a good suitability and a good 

attraction. From the process of designing computer based learning program  and 

the result of the validation, thesis of this study that researcher able to tell is that 

designing arabic learning program is required to support  success in teaching and 

learning arabic language.  

Keywords:  Learning program, computer, power point, arabic teaching 
 

 ملخص

حاجة ماسة في كافة ميادين الحياة، ومن أهمها ميدان التربية.  االهتمام بالحاسوب واستخدامه 

أم   استخدم املربون واملهتمون بالعملية التعليمية والتعلمية الحاسوب كإحدى الوسائل التعليمية

تنمية نوعية  وفي هذا البحث، حاول الباحث .إحدى املواد الدراسية لترقية عملية التعليم والتعلم.

تعليم اللغة العربية  بواسطة تصميم البرامج التعليمية باستخدام الحاسوب. والهدفان الرئيسيان من 

في  هذا البحث هما: ملعرفة كيفية تصميم البرامج التعليمية باستخدام برنامج الحاسوب باور بوينت 

النج، ورأي الخبراء واملدرس والطلبة في تعليم  اللغة  العربية في املدرسة الثانوية الحكومية األولى ما

بتعليم  اللغة  العربية في املدرسة التعليمية املصممة ببرنامج الحاسوب باور بوينت مناسبة البرامج 

 الثانوية الحكومية األولى ماالنج وجاذبيتها.

 39ربية، وخبراء في تعليم اللغة العربية، ومدرس اللغة الع 3هذا البحث  التطوري عدله مجموعة من 

( البرامج التعليمية املصممة ببرنامج  الحاسوب )باور بيوبنت( تم 1أما نتائج البحث هي: )طالبا. 

تصميمها وتتكون من الشاشات: )أ( الشاشة  التعريفية، )ب( الشاشة لفهرس شاشات البرامج 

ة لالختتام، و)و( التعليمية، )ج( الشاشة اإلرشاداتية، )د( الشاشات للمواد الدراسية، )هـ( الشاش

( تدل نتائج التجربة على أن هذه البرامج التعليمية 2الشاشة عن معلومات املصمم الشخصية. )
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املصممة باستخدام برنامج الحاسوب باور بوينت مناسبة جدا لتعليم اللغة العربية في املدرسة الثانوية 

ونتائج التجربة، فمعطيات هذا  الحكومية األولى ماالنج، جذابة جدا. انطالقا من عملية التصميم

تصميم البرامج التعليمية في تعليم اللغة العربية محتاج  البحث التي يمكن أن يقدمها الباحث هي أن

 إليه أيضا لدعم نجاح عملية تعليم اللغة العربية.

  اللغة العربية البرامج التعليمية، الحاسوب، برنامج باور بوينت، تعليم : الكلمات األساسية
 

 
   قدمةامل -أ

ولوجي الهائل في القرن العشرين وبداية القرن الحادي التكنكان للتقدم العلمي و 

من أهمها ر كبير في تقدم الحياة البشرية وتطورها في كافة ميادين الحياة و العشرين أثو 

ما يتعلق بهذا امليدان من أمور عديدة سواء في اهدافه، أو وسائله، والتعليم و ميدان التربية 

 .(25: 2003)سعادة،  طرائق تدريسه، أو مناهجهأو 

اختراعها في النصف الثاني من القرن ألشياء األخرى التي تم إبداعها و من او 

العشرين الحاسوب. يعتبر الحاسوب من أهم مظاهر التطور العلمي والتكنولوجي في 

 العالم، حيث أصبح قوة تقنية لها أهميتها في مختلف املجاالت.

بسبب أشكاله حتى وصل إلى ما هو عليه اآلن. و تطور في أنواعه و  سوبكان الحاو 

فقد تسابقت األمم على اقتنائه  املميزات اإليجابية العديدة التي يمتاز بها هذا الجهاز 

ذلك من أجل تعليم واستخدامه في شؤون حياتها كافة، ومنها مجال التربية والتعليم، و 

نشئة جيل االستفادة من مميزاته بأكبر قدر ممكن،  لتذا الجهاز و أبنائها كيفية التعامل مع ه

 مستقبال.نتاجية، مما يفيد األمة حاضرا و اإل يتصف بالتفكير العلمي واإلبداع و 

 من نواتج التقدم العلمي والتقني املعاصر ، كما يعد في  الحاسوب يعد
ً
ناتجا

األخيرة محور اهتمام  ؛ مما جعله في اآلونةحد الدعائم التي تقود هذا التقدمالوقت ذاته أ

، وقد اهتمت النظم التربوية بالحاسوب، ين بالعملية التعليمية والتعلميةاملربين واملهتم

 ودعت إلى استخدامه سواء في اإلدارة املدرسية أو التدريس .

الحاسوب يعتبر استخدامه وسيلة تعليمية ذات ( إلى أن 47: 2003سعادة ) وذهب

من اث في مجال الحاسوب والتعليم هذه الفاعلية، و ظم األبحفعالية كبيرة، حيث أثبتت مع
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النتائج التي توصلت لها بعض الدراسات التي أجريت لتقييم مدى فعالية الحاسوب 

 كوسيلة تعليمية ما يأتي:

استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية أدى إلى نتائج أفضل في التعليم من الطرق  -1

 التقليدية في الصف

وسيلة تعليمية أدى إلى توفير بعض الوقت في التعليم استخدام الحاسوب ك -2

مقارنة بالوقت العادي الذي يستنفذ في الصف للكمية ذاتها من املادة 

 التعليمية

استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية أدى إلى تنمية اتجاهات أكثر إيجابية نحو  -3

  .الحاسوب

تؤدي املعلمين إلى من األسباب التي ( أن 490-489: 2005قال سادكير ودفيد )و 

ساسية، وترقية دافعية الطلبة، استخدام الحاسوب في املدرسة هي إلنماء املهارات األ 

إنماء ذاكرة الطلبة، وترقية مستوى قدرة الطلبة، ترقية استجابات عن أشكال التعلم و 

، املختلفة، وترقية إعداد الطلبة ملجال العمل، ومساعدة املعلم في عملية التعليم والتعلم

 .وتزويد أداء املعلم، وتيسير املعلم في وضع األسئلة، وتكوين بيئة املدرسة الحديثة

ية نوعية تعليم اللغة العربية، ترقدراسة ل في هذه املقالة  املوجزة ركز الباحثو

هي استخدام الحاسوب في عملية تعليم اللغة العربية حيث يصمم الباحث البرامج و 

التطبيقات الحاسوب باور بوينت. كان برنامج  باور بوينت من  التعليمية باستخدام برنامج 

للحاسوب التي تفيد في عملية التعليم والتعلم وهو برنامج سهل وباستطاعة املعلم أن 

وهو برنامج مخصص لبناء  يستفيد من خدماته في مجال التدريس ونقل املهارة إلى التالميذ.

ام الشرائح )الساليدات(. والذي يمكن من العروض التقديمية، ملختلف االغراض باستخد

 خالله الدمج بين النص والصورة والصوت ولقطات الفيديو في وحدة موضوعية واحدة.

 من املدارس الثانوية فهياملدرسة الثانوية الحكومية األولى بماالنج أما  

و اللغة  لغات أجنبية ) اللغة العربية، املتقدمة و املشهورة بماالنج، وتدّرس فيها أربع

، واللغة الفرنسية( فال شك أن تعليم هذه اللغات تتنافس في يةاليابانية، و اللغة األملان

هم أن تكون كفاءتعى كل مدرس ي اللغات بكل الطاقة و تشجيع الطلبة لتعلم كل منها. يس

 جذابة.عملية تعليم اللغات وتعلمها عملية أكثر  فعالة و 
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تصميم البرامج  يتم كيف( 1سئلة اآلتية: وأما مشكالت البحث فهي من خالل األ 

التعليمية باستخدام برنامج الحاسوب في تعليم اللغة العربية في املدرسة الثانوية 

ما هو رأي  الخبراء و الطالب في جاذبية البرامج التعليمية ( 2و  ،الحكومية األولى ماالنج ؟

اللغة العربية في املدرسة   املصممة ببرنامج الحاسوب )باور بوينت( و مناسبتها بتعليم

 الثانوية الحكومية األولى ماالنج ؟

هي تشجيع املدرس في تصميم البرامج التعليمية وأهمية هذا البحث  

تقديم املساهمة في عليم في تعليم  اللغة العربية. و باستخدام برنامج الحاسوب كوسيلة الت

مستوى التحصيل الدراس ي لدى ترقية عملية التعليم والتعلم في الفصل و مساعدة ترقية 

 التالميذ و ميولهم في الدراسة.

يركز هذا البحث على هيكل العمل للبحث الوصفي التحيلي، وتتناول عملية 

تحليل ل الثالث: النشاط قبل امليدان، والنشط امليداني أو التطبيقي، و البحث املراح

 التطوري. ا تصميم البحث فهو البحث. أم(102: 1995)ميليونج،  البيانات

 خطوات الدراسة  -ب

يسير الباحث في عملية إعداد البرمجيات التعليمية و تطورها على الخطوات 

 اآلتية :

بعبارات هدفية محددة حتى يساعد هداف التعليمية للبرنامج بدقة و تحديد األ  (أ

 املبرمج على توجيه البرنامج بحيث يضمن تحقيق هذه األهداف.

 لي اختيار املادة التعليمية املناسبة لهم.بالتاوى املتعلمين، و تحديد مست (ب

 تحديد املادة التعليمية التي يتكون منها البرنامج. (ج

هذا يتطلب ترتيبا منطيقيا رض املادة التعليمية للبرنامج، و تحديد نظام ع (د

 للمادة التعليمية بحيث تتدرج من السهل إلى الصعب.

ى وحدات صغيرة جدا كتابة إطارات البرنامج، أو تقسم امللدة التعليمية إل (ه

يتكون من املعلومات و املثيرات يكون كل منها إطارا أو خطوة، و كل إطار 

 التعزيز الفوري.التي  يتبعها التغذية  الراجعة و االستجابات و 

 . Power Pointحوسبة املادة التعليمية باستخدام برنامج  (و

ية من ه على عينة عشوائذلك من خالل تجريبج وتعديله، و تجريب البرنام (ز

 يعدل بناء على ما يحصل عليه من تغذية راجعة من الطلبة.الطلبة. و 
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 استنساخ البرنامج. -ج

 فيمكن رسمها في الجدول التالي:

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 فاعل التجربة -د

ْدَرس انعكاسات
ُ
فيما يلي ه أو استجاباته. و ويقصد بفاعل التجربة هو شخص ت

ْد 
ُ
 َرس انعكاساتهم أو استجاباتهم في هذا البحث :الحديث عن األشخاص الذين ت

ملتخصصين في التجربة األولى،  فاعل التجربة فيها هو مجموعة من املحكمين ا (أ

 التقويم.والقياس و   أساليب تدريستكنولوجيا التعليم والحاسوب التعليمي و 

، النجاالتجربة الثانية، مدرس اللغة العربية من املدرسة العالية الحكومية األولى م (ب

 ( الثانوي من هذه املدرسة.5الطالب من  الصف العاشر )و 

 أداتا الدراسة -ه

 البرمجية التعليمية -أ(

يقوم الباحث باستخدام البرمجية التعليمية ملعرفة كيف تصميم البرامج 

 التعليمية.

حتديد املستوي 
 املتعلمني

 حتديد املادة
التعليمية   

حتديد نظام عرض 
 املادة التعليمية

 كتابة إطارات الربانمج

حتديد األهداف 
 التعليمية

حوسبة املادة بربانمج  
 ابور بوينت

جتريب الربانمج و 
 تعديله

 استنساخ
الربانمج   
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 االستبانة -ب(

داة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق يعتبر االستبانة أ

يقدم االستبانة بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها واقع معين، و مرتبطة ب

 .(121: 1987)عبيدات،  من قبل عدد من األفراد املعنيين بموضع االستبانة

نة ملعرفة ما هي آراء  الخبراء واملدرس يقوم الباحث باستخدام االستبا

 تعليم اللغة العربية.الطالب في فعالية البرامج التعليمية املصممة و جذابتها في و 

 صدق أداتي الدراسة -و

إنتاجها، ثم عرضها على مجموعة من بعد تصميم البرمجية التعليمية و 

ملتخصصين في تكنولوجيا التعليم والحاسوب التعليمي وأساليب املحكمين ا

لتقويم، للتأكد من صدق محتواها ومناسبتها للطلبة. وتم اتدريس  والقياس و 

حات التي أشار إليها املحكمون، والتي ساعدت على قترااالاألخذ باملالحظات و 

 أغراض هذه الدراسة.لتتناسب و  تصميم البرمجية التعليميةتحسين و 

 البيانات ومصادرها -ز

 أما البيانات ومصادرها فهي كما يلي:

 مصادر البيانات البيانات الرقم

1 

املواد التعليمية  

 للبرامج التعليمية

دراس ي ملادة اللغة منهج الدراسة والكتاب ال

العربية لطالب الصف العاشر من املدرسة 

 الثانوية الحكومية األولى بماالنج 

2 

آراء الخبراء، 

ومدرس اللغة 

 العربية، والطلبة

الخبراء في تعليم اللغة العربية، ومدرس 

اللغة العربية، وطالب الصف العاشر من 

 املدرسة الثانوية الحكومية األولى بماالنج

 

 ل البياناتتحلي -ح

للتأكد من ثبات البرمجية التعليمية، يقوم الباحث باحتساب معامل  ثبات  

عن طريق االختبار البرمجية التعليمية حيث طبق  االختبار  على مجموعة من 

ليمي وأساليب الحاسوب التعملتخصصين في تكنولوجيا التعليم و املحكمين ا
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أفراد عينة الدراسة لعربية و تدريس  والقياس والتقويم، وعلى مدرس اللغة ا

 طالب.  10عددها 

 و كان ذلك على الرموز اآلتية :

 كل بنود السؤال -أ(

 
 املالحظة:

P  املعدل = 

X  =عدد إجابات كل بنود السؤال 

Xi  =عدد أفراد العينة 

 الثبات  = 100%

 

 جميع بنود األسئلة -ب(

 

 

 

 املالحظة:

P  دل= املع 

X  =اإلجابات على جميع بنود السؤال 

Xi  =نتيجة اإلجابات األزمة على جميع بنود السؤال 

 الثبات  = 100%

هي قيمة مناسبة ألغراض أما املواصفات املستخدمة واملعتبرة و 

 تطبيق هذه الدراسة في هذا البحث  فهي كما يلي :

 الصفة النسبة املئوية الرقم

 
  X      

    P =                     x  100% 
  Xi 

 

  ΣX      

    P =                     x  100% 

  ΣXi 
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نتائ -ط

ج 

البح

 ث

 تصميم البرامج التعليمية باستخدام الحاسوب (أ

 كاآلتي:ها مكوناتب تصميم شاشات البرامج التعليمية

 الشاشات التعريفية  .أ

 الشاشة لفهرس شاشات البرامج التعليمية .ب

، و الغــــرض منهــــا هــــو أن توفــــس للطلبــــة كيفيــــة اســــتخدام الشاشــــة اإلرشــــاداتية .ج

البـــرامج التعليميـــة و التنقـــل بـــين الشـــرائح، و إعطـــاء التعليمـــات علـــى كـــل شاشـــة 

حقــــة لســــهولة التشــــغيل و مـــن البرنــــامج التعليمــــي ملـــا ســــيقوم بــــه مــــن خطـــوات ال 

  االستخدام

ت املوضــــوعا الشاشــــة لقائمــــةي علــــى الشاشــــات للمــــواد الدراســــية، و هــــي تحتــــو  .د

 قائمة املفردات( التعليمية )األسرة، والبيت، و 

 التقديرلالختتام. وهي مصحوبة باملوسيقى وكلمة الشكر و الشاشة  .ه

 نتائج التجربة و تحليلها (ب

 نتيجة التجربة األولى  -1

هي التجربة الفردية بتقديم نتـائج التطـوير إلـى وقد قام الباحث بالتجربة األولى و 

اللغــــة العربيــــة )أســــاليب خبــــراء الــــذين لهــــم اهتمــــام بتعلــــيم ثالثــــة أفعــــال التجربــــة هــــم ال

اختـــــــار التعلـــــــيم والحاســـــــوب التعليمـــــــي(، و  التقـــــــويم، وتكنولوجيـــــــاالتـــــــدريس والقيـــــــاس و 

الباحـــث هـــؤالء الخبـــراء بصـــفتهم خبـــراء تعلـــيم اللغـــة العربيـــة لتقـــويم البـــرامج التعليميـــة 

وص، عــرض النصــ املصــممة مــن حيــث الجانــب العــام )عــرض الشاشــة، تقــديم الصــور،

واد للبــــرامج التعليميـــــة، الجانــــب الخـــــاص )املــــاملــــادة، واســــتخدام البـــــرامج التعليميــــة(، و 
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تقـويم، دور البـرامج التراكيب، طريقة الكتابـة ملـادة البـرامج التعليميـة، أسـلوب الاللغة و 

 فعالية الطلبة(.التعليمية، و 

 ذه التجربة :فيما يلي شرح مفصل للبيانات التي حصل عليها الباحث من هو 

 أراء الخبراء في تعليم اللغة العربية في  البرامج التعليمية من الجوانب العامة -أ(

أشــــــــارت نتــــــــائج رض الشاشــــــــة للبرنــــــــامج التعليميــــــــة، و أوال: مـــــــن حيــــــــث عــــــــ

: عنــد جمــع النســب املئويــة كلهــا يمكــن القــول بــأن عــرض الشاشــة للبــرامج الدراســة

 التعليمية على مستوى جيد جدا.

ثانيـــا: مـــن حيـــث تقـــديم الصـــور للبرنـــامج التعليميـــة، ويت ـــس: عنـــد جمـــع 

النســــــب املئويــــــة كلهــــــا يمكــــــن القــــــول بــــــأن تقــــــديم الصــــــور للبــــــرامج التعليميــــــة علــــــى 

 مستوى جيد جدا.

يالحـــل الباحـــث بجمـــع ث النصـــوص للبرنـــامج التعليميـــة، و ثالثـــا: مـــن حيـــ

التعليميـــة التــــي  مـــن نســـبة مئويـــة كلهـــا حيـــث يمكـــن القـــول بـــأن النصـــوص للبـــرامج

 صممها من قبل الباحث على مستوى جيد جدا.

تبـين للباحـث  مــن رض املـادة للبرنـامج التعليميـة، و رابعـا: مـن مـن حيـث عـ

نســــبة مئويـــــة كلهـــــا حيــــث يمكـــــن القـــــول بــــأن عـــــرض املـــــادة للبــــرامج التعليميـــــة التـــــي 

 صممها من قبل الباحث على مستوى جيد جدا.

أشـارت نتـائج الدراسـة و ج التعليميـة ، خامسا: من حيث اسـتخدام البـرام

بجمــع مـــن نســبة مئويـــة كلهــا حيـــث يمكـــن القــول بـــأن اســتخدام البـــرامج التعليميـــة 

 التي صممها من قبل الباحث على مستوى جيد جدا.

 أراء الخبراء في تعليم اللغة العربية في  البرامج التعليمية من الجوانب الخاصة -ب(

برنــــــامج التعليميــــــة، ويالحــــــل الباحــــــث أوال: مـــــن حيــــــث مضــــــمون املــــــواد لل

بجمــع مــن نســبة مئويــة كلهــا حيــث يمكــن القــول بــأن املــواد للبــرامج التعليميــة التــي 

 صممها من قبل الباحث على مستوى جيد جدا.

عند جمع النسب و التراكيب للبرنامج التعليمي، : من حيث اللغة و  ثانيا

رامج التعليمية على مستوى التراكيب للبوية كلها يمكن القول بأن اللغة و املئ

 جيد.
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يالحل الباحث  : من حيث طريقة الكتابة ملادة البرامج التعليمية، ثالثا

بجمع من نسبة مئوية كلها حيث يمكن القول بأن طريقة الكتابة ملادة البرامج 

 التعليمية للبرامج التعليمية التي صممها من قبل الباحث على مستوى جيد جدا.

سلوب التقويم، وعند جمع النسب املئوية كلها يمكن : من حيث أ رابعا

 القول بأن أسلوب التقويم للبرامج التعليمية على مستوى جيد.

يالحل الباحث بجمع من و خامسا : من حيث دور البرامج التعليمية، 

نسبة مئوية كلها حيث يمكن القول بأن دور البرامج التعليمية التي صممها من 

 جيد.قبل الباحث على مستوى 

سادسا: من حيث فعالية الطلبة، وعند جمع النسب املئوية كلها يمكن 

 القول بأن أثر تعلم بالبرامج التعليمية بفعالية الطلبة على مستوى جيد جدا.

 نتيجة التجربة الثانية  -2

   البيانات من مدرس اللغة العربية و تحليلها -أ(

ة، ويالحــل الباحــث بجمــع مــن : مــن حيــث مضــمون املــواد للبرنــامج التعليميــ أوال

نســبة مئويــة كلهــا حيــث يمكــن القــول بــأن املــواد للبــرامج التعليميــة التــي صــممها 

 من قبل الباحث على مستوى ممتاز.

التراكيــب للبرنــامج التعليمــي، وعنــد جمــع النســب : مـن حيــث اللغــة و  ثانيا

ى مســتوى التراكيــب للبــرامج التعليميــة علــويــة كلهــا يمكــن القــول بــأن اللغــة و املئ

 ممتاز.

: مــن حيـــث تقــديم الصـــور للبرنــامج التعليميـــة، وعنــد جمـــع النســـب  ثالثا

املئويـــة كلهــــا يمكــــن القــــول بــــأن تقـــديم الصــــور للبــــرامج التعليميــــة علــــى مســــتوى 

 جيد جدا.

يالحل الباحث برامج التعليمية، و : من حيث طريقة الكتابة ملادة ال رابعا

لقـول بـأن طريقـة الكتابـة ملـادة البـرامج بجمع من نسبة مئوية كلها حيـث يمكـن ا

 التعليمية للبرامج التعليمية التي صممها من قبل الباحث على مستوى ممتاز.

، وعنـد جمــع النسـب املئويــة كلهـا يمكــن : مـن حيــث أسـلوب التقــويم خامسا

 القول بأن أسلوب التقويم للبرامج التعليمية على مستوى ممتاز.
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يالحل الباحث بجمع من نسبة و التعليمية، : من حيث دور البرامج  سادسا

مئويـة كلهـا حيـث يمكـن القـول بــأن دور البـرامج التعليميـة التـي صـممها مـن قبــل 

 الباحث على مستوى ممتاز.

: مــن حيـــث فعاليـــة الطلبـــة، وعنـــد جمــع النســـب املئويـــة كلهـــا يمكـــن  سابعا

 ى ممتاز.القول بأن أثر تعلم بالبرامج التعليمية بفعالية الطلبة على مستو 

: مـــن حيـــث تقـــويم كفـــاءة الطلبـــة، وعنـــد جمـــع النســـب املئويـــة كلهـــا  ثامنا

يمكــــن القــــول بــــأن أثــــر تعلــــم بــــالبرامج التعليميــــة بفعاليــــة الطلبــــة علــــى مســــتوى 

 جيد.

: مـــن حيـــث اســـتخدام البـــرامج التعليميـــة ، و يالحـــل الباحـــث بجمـــع  تاسعا

بــرامج التعليميــة التــي مــن نســبة مئويــة كلهــا حيــث يمكــن القــول بــأن اســتخدام ال

 صممها من قبل الباحث على مستوى ممتاز.

   البيانات من الطلبة و تحليلها -ب(

: مـــــن حيـــــث مســـــاعدة البـــــرامج التعليميـــــة فـــــي ســـــهولة تعلـــــم اللغـــــة العربيـــــة،  أوال

يالحل الباحث بجمع من نسبة مئويـة كلهـا حيـث يمكـن القـول بـأن مسـاعدة و 

قبل الباحث في سهولة تعلم اللغـة العربيـة  البرامج التعليمية التي صممها من

 على مستوى ممتاز.

: مـــن حيـــث جاذبيـــة البـــرامج التعليميـــة، وعنـــد جمـــع النســـب املئويـــة  ثانيا

 كلها يمكن القول بأن جوذبة البرامج التعليمية على مستوى جيد جدا.

: من حيث فعالية تعلم بالبرامج التعليمية فـي ترقيـة فاعليـة الطلبـة  ثالثا

يالحــــل الباحــــث بجمــــع مــــن نســــبة مئويــــة كلهــــا حيــــث يمكــــن و ل الحصــــة، داخــــ

القـول بــأن الــتعلم بــالبرامج التعليميــة يزيــد مــن فاعليــة الطلبــة داخــل الحصــة 

 التي صممها من قبل الباحث على مستوى جيد.

: من حيث زيـادة حمـاس الطلبـة للـتعلم، وعنـد جمـع النسـب املئويـة  رابعا

رامج التعليميـــــة علـــــى زيـــــادة حمـــــاس الطلبـــــة كلهـــــا يمكـــــن القـــــول بـــــأن عمـــــل البـــــ

 للتعلم على مستوى جيد جدا.
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: من حيث دور البرامج التعليمية، ويالحل الباحث بجمع من نسبة  خامسا

مئويـــة كلهـــا حيـــث يمكـــن القـــول بـــأن دور البـــرامج التعليميـــة التـــي صـــممها مــــن 

 قبل الباحث على مستوى جيد جدا.

تعليميـة بالكتـاب املدرسـ ي و اإلسـهام فـي : من حيث ارتباط البرامج ال سادسا

يالحــل الباحــث بجمــع مــن نســبة مئويــة كلهــا حيــث يمكــن القــول بــأن و إثرائــه، 

ارتبــاط البــرامج التعليميــة بالكتــاب املدرســ ي و اإلســهام فــي إثرائــه علــى مســتوى 

 جيد جدا.

يالحـــل و : مـــن حيـــث تـــوفر البـــرامج التعليميـــة فـــرص تعلـــم املناســـبة،  سابعا

ع مـــن نســــبة مئويـــة كلهــــا حيــــث يمكـــن القــــول بـــأن تــــوافر البــــرامج الباحـــث بجمــــ

 التعليمية فرص تعلم املناسبة على مستوى جيد جدا.

: مـــــــن حيـــــــث تقليـــــــل البـــــــرامج التعليميـــــــة مـــــــن فـــــــرص تعلـــــــم الطالـــــــب  ثامنا

يالحــل الباحــث بجمــع مــن نســـبة مئويــة كلهــا حيــث يمكــن القـــول و الضــعيف، 

علـم الطالـب الضــعيف علـى مســتوى بـأن تقليـل البــرامج التعليميـة مـن فــرص ت

 جيد جدا.

يالحـل الباحـث و : من حيث تقديم البرامج التعليميـة مثيـرة للـتعلم،  تاسعا

بجمــع مــن نســبة مئويــة كلهــا حيــث يمكــن القــول بــأن تقــديم البــرامج التعليميــة 

 مثيرة للتعلم على مستوى جيد جدا.

طـالب مهـارات : من حيث التعلم بـالبرامج التعليميـة الـذي يكسـب ال عاشرا

يالحل الباحث بجمع مـن نسـبة مئويـة و أفضل من طريقة التدريس العادية ، 

كلهــا حيــث يمكــن القــول بــأن الــتعلم بــالبرامج التعليميــة الــذي يكســب الطــالب 

 مهارات أفضل من طريقة التدريس العادية على مستوى جيد.

: مــــــن حيــــــث إعطــــــاء طريقــــــة التــــــدريس بــــــالبرامج التعليميــــــة  الحادي عشر

يالحل الباحث بجمع من نسـبة مئويـة كلهـا و تائج أفضل من التعلم العادي، ن

حيـــــث يمكـــــن القـــــول بـــــأن إعطـــــاء طريقـــــة التـــــدريس بـــــالبرامج التعليميـــــة نتـــــائج 

 أفضل من التعلم العادي على مستوى جيد جدا.
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يالحل الباحث و : من حيث سهولة االستخدام بالبرامج التعليمية،  الثاني عشر

ويــــــة كلهــــــا حيـــــث يمكــــــن القــــــول بـــــأن ســــــهولة االســــــتخدام بجمـــــع مــــــن نســـــبة مئ

 بالبرامج التعليمية على مستوى جيد جدا.

بعد االنتهاء من عملية التجريـب و تأكـد الباحـث مـن التقـويم الـداخلي والخـارجي 

للبــــــرامج، قــــــام الباحــــــث بدراســــــة املالحظــــــات وتصــــــنيفها، وأدخــــــل التعــــــديالت 

التقــــويم األولــــى، ثــــم تــــم إعــــادة الالزمــــة فــــي البــــرامج فــــي ضــــوء مخرجــــات عمليــــة 

عرضـــه علـــى بعـــض أعضـــاء لجنـــة الخبــــراء وتمـــت موافقـــة لجنـــة الخبـــراء عليــــه 

باإلجمـــــاع وبهـــــذا أصـــــبحت البـــــرامج صـــــالحة لالســـــتخدام وأعتمـــــدت بصـــــيغتها 

النهائيــة فــي تنفيــذ التجربــة، وفــي ضــوء ذلــك تــم استنســاخ البــرامج علــى أقــراص 

ها الباحـث لعينـة الدراسـة تنـتج علـى (. و من االستبيانات التي وزعCDليزري )

 أن البرامج التعليمية التي صممها من قبل الباحث على مستوى جيد جدا.

 

 الخاتمة -ي

تصميم  البرامج  التعليمية  الحاسوبية في  تعليم  حول بعد إجراء البحث 

م ، قااملدرسة الثانوية الحكومية األولى ماالنجللطلبة املستوى العاشر ب اللغة  العربية

  التالية: الباحث بعرض البيانات وتحليلها ةومناقشتها في السابق ويقدم النتائج

نتيجة لهذا البحث التطوري هي البرامج التعليمية املصممة ببرنامج  الحاسوب   -1

 Pelajaran Bahasa Arab: Untuk Kelas X)باور بيوبنت( املسمى بـ " تعليم اللغة العربية 

Semester Genap Sekolah Menengah Atas  وقد تم استنساخها على أقراص ليزري ."

(CD و .)  البرامج التعليمية املصممة ببرنامج  الحاسوب )باور بيوبنت( تم تصميمها

 و تتكون من الشاشات كما يلي :

 

 عدد الشاشة مضمون الشاشة نوع الشاشة الرقم



Abdul Muntaqim Anshory 

38 Jurnal Tarling Vol. 1 No. 1 

 

الشاشــــــــــــة الرئيســــــــــــية :موضــــــــــــوع  الشاشة  التعريفية 1

صـــــــــــــــــــــــمم و البــــــــــــــــــــــرامج، اســــــــــــــــــــــم امل

صــــــــورته، الــــــــزرين للــــــــدخول إلــــــــى 

البــــــرامج وللخــــــروج مــــــن البــــــرامج، 

العبــــــــارات الرجائيــــــــة املصــــــــحوبة 

 بالصوت والصور املتحركة 

1 

 1 املقدمة

الشاشـــــــة لفهــــــــرس شاشــــــــات  2

 البرامج التعليمية

فهـــــــــــــــرس موضـــــــــــــــوعات البـــــــــــــــرامج 

 التعليمية

1 

كيفيـــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــــتخدام البــــــــــــــــــــرامج  الشاشة اإلرشاداتية 3

 التعليمية

1 

 الشاشات للمواد الدراسية 4

 

 1 قائمة املوضوعات التعليمية

 1 املوضوع "األسرة"

األهـــــــــــداف التعليميـــــــــــة العامـــــــــــة  -

واألهــــــــــــــــــــــــــــــــــداف التعليميــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 الخاصة

 املفردات الجديدة -

 الحوار -

 القراءة -

 املالحل النحوية -

 الكتابة -

 اختبر نفسك -

2 

 

4 

3 

3 

2 

3 

5 

 1 املوضوع "البيت"

ة العامـــــــــــة األهـــــــــــداف التعليميـــــــــــ -

واألهــــــــــــــــــــــــــــــــــداف التعليميــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

2 
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 الخاصة

 املفردات الجديدة -

 الحوار -

 القراءة -

 املالحل النحوية -

 الكتابة -

 اختبر نفسك -

6 

3 

3 

4 

3 

5 

 5 قائمة املفردات

 1 االختتام الشاشة لالختتام 5

 1 معلومات املصمم الشخصية الشاشة عن املصمم 6

 62 مجموع الشاشات

 

ذا النتـــــاج فـــــي املـــــرحلتين مــــن التجربـــــة، وهمـــــا التجربـــــة وقــــد قـــــام الباحـــــث بتجربـــــة هــــ  -2

الفردية والتجربة امليدانية. وبعد كل التجربة قام الباحـث بإصـالح وتنقـيح البـرامج 

التعليميــة وفــق االقتراحــات مــن فاعـــل التجربــة. ومــن املالحظــة التجريبيــة تبـــين أن 

نـــــت مناســـــبة البــــرامج التعليميـــــة املصـــــممة باســــتخدام برنـــــامج الحاســـــوب بــــاور بوي

 بتعليم اللغة العربية في املدرسة الثانوية الحكومية األولى بماالنج وجذابة. 

الباحــث للمشــتغلين بتعلــيم اللغــة العربيــة و للبــاحثين الالحقــين فــي تصــميم ويقتــرح    -3

عرفــة كيفيــة مل علــى أن  هــدف هــذا البحــث هــو  البــرامج التعليميــة أو فــي نفــس املجــال

باستخدام برنامج الحاسوب باور بوينت في تعلـيم اللغـة  تصميم البرامج التعليمية

العربيــــــة و أراء الخبــــــراء و مــــــدرس اللغــــــة العربيــــــة والطلبــــــة فــــــي جاذبيتهــــــا و مناســــــبتها 

هنــاإ إمكانيـة القيـام بـالبحوث املسـتقبلية للكشــف ولـذلك بتعلـيم اللغـة العربيـة. 

 ة. عن فعالية استخدام البرامج التعليمية في تعليم اللغة العربي
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