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 ملخص

( Power Pointتطوير الوسائل املتعددة التفاعلية ابستخدام ابور بوينت ):  املوضوع
مبدرسة الوطنية العالية ادية عشر لتعليم اللغة العربية لدى الصف احل

 2018/2019سنة دراسية  ببدوروڠاناإلسالمية 
 : جماهدة العالية  االسم

 1403026085 رقم الطالبة:
ندرة استخدام الوسائل املتعددة اليت قام هبا املعّلم تؤثر على نقصان رغبة الطالبات 

ركز يف تعليم اللغة العربية و صعوبتهن يف فهم مهارات اللغة العربية. تعليم اللغة العربية امل
لطالبات اليت لديهن منوذج التعلم يتناقض بطبيعة ا  (Teacher Centerعلى املعّلم )

احلركي. وهذا يؤدي الطالبات سلبية وملال حني جتري عملية التعليم. بعد أن قامت الباحثة 
من الطالبات يردن التعليم املبنية على  %83بتحليل االحتياجات عرفت الباحثة أّن 

نتفاع مكروسوفت احلاسوب. حىت طورت الباحثة الوسائل املتعددة لتعليم اللغة العربية اب
ابوير بوينت ألساس صناعة الوسيلة، وهدف هذا البحث هو لتطوير الوسائل املتعددة 
 لتعليم اللغة العربية بشكل الوسائل املتعددة التفاعلية و المتحان صّحاهتا وعمليتها وفّعالتها.

وأما التطوير يف هذا البحث ابستخدام   .ونوع هذا البحث هو حبث تطويري
والتصميم  (Decide) الذي يتكون من أربع خطوات. وهي التعيني DDD-Eمنوذج 

(Design) والتطوير (Development) والتقومي(Evaluate) . تعيني طبقة صّحة الوسائل
ان مبنّية على جتربة التصحيح من مؤهلني. تعيني طبقة عملية الوسائل مبنّية على استبي

 استجابة الطالبات. وتعيني طبقة فعالية الوسائل مبنّية على اختبار نتيجة تعليم الطالبات. 
اال وهي صف احلادي عشر ج  Purposive Samplingطريقة تعيني العّينة بتقنية 

 من الطالبات.  18وعددها 
 و



 ( لتعليم اللغة العربّة بشكل الوسائلAplikasiهذا التطوير ينتج التطبيقات )   
. pptm .(PowerPoint Macro Enable Presentation)ابمتداد  املتعددة التفاعلية

)من مصادق أهل  %84من انحية الصّحة، جتد هذه التطبيقات نسبة الدرجة املئوية 
)من مصادق أهل املادة( بصنف كافية الصحيح وجيب هبا تنقيح  %80املتعددة( والوسائل 

بصنفها  5من املعدلة العليا  4،5قليل. من انحية العملية جتد هذه التطبيقات معدل التقييم 
جيدة جدا وعمليىة لالستخدام. ومن انحية الفعالية جتد هذه التطبيقات درجة 

Normalized Gain  0،64 بصنف املتوسط وفعالة لالستخدام.  1العليا  من الدرجة 
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 كلمة الشكر والتقدير
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هلل القوّي سلطانه. الواضح برهانه. املبسوط يف الوجود كرمه واحسانه. احلمد 
 تعاىل جمده وعظم شانه. الصالة والسالم على سّيد املرسلني رسوله. أما بعد.
تطوير الوسائل لقد أمّتت الباحثة كتابة هذا البحث العلمي حتت املوضوع: 

( لتعليم اللغة العربية لدى الصف PowerPointاملتعددة التفاعلية ابستخدام ابور بوينت )
 .2018/2019سنة دراسية  ببدوروڠانمبدرسة الوطنية العالية اإلسالمية ادي عشر احل

وهذا البحث شرط لنيل الدرجة لليسانيس يف كلية علوم الرتبية والتدريس لقسم 
أن الباحثة تشكر حق  غريڠ. اإلسالمية احلكومية مساراڠا تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سا
 الشكر على متام البحث العلمي.

 لذلك تؤدى الباحثة إلقاء شكرها وتقديرها إىل:
فضيلة السيد الدكتور راهرجو املاجسرت كعميد كلّية علوم الرتبية والتعليم جبامعة وايل  .1

 ڠ.ااإلسالمية احلكومية مسار  ڠاسا
قسم تعليم اللغة العربية بكلية فضيلة السيد الدكتور أمحد إمساعيل املاجستري كرئيس  .2

 ڠ.اإلسالمية احلكومية مساراڠا علوم الرتبية والتدريس جبامعة وايل سا
فضيلة السّيدة تؤتى قرة العني املاجستري ككاتبة قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم  .3

 وهي أيضا قد أرشدتينڠ. اإلسالمية احلكومية مساراڠا الرتبية والتدريس جبامعة وايل سا
 ارشادا طيبا يف عملية صناعة هذا البحث العلمي.

فضيلة السّيد الدكتور أمحد مغفرين املاجستري الذي كان راضيا وخملصا لواسعة الوقت  .4
 والفكر خالل شغله لتشرفين جبد والملل يف هذا البحث.

ثة يف ومجيع األساتيذ فيها الذين يساعدون الباح ببدوروڠانمدير مدرسة الوطنية العالية  .5
 نيل البياانت احملتاجات يف هذا البحث.  عسى هللا جيزي هبم خريا. 

 والدي الباحثة فلهما الشكر واالحرتام. .6
 الذين يدافعونين.  2014اخوة قسم التعليم اللغة العربية فصل ج  .7
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لُعْشرا َكالزََكاةا  # ََتُْرُج بانُ ْورا العاْلما ماَن الظُُّلَماتا َواْعَمْل   َوَلْو ابا

 
 )َمْْتُ الزُّاَبدا( 

 )للشيخ اإلمام العامل العالمة أمحد بن رسالن الشافعي( 
  

 ي



  



 اإلهداء

 أهدي هذا البحث العلمي إىل: 
ربّياين وجاهدا لنجاحيت والدّي احملبوبني الكرميني، أمي سومارين وأيب حميطا اللذان  .1

يف كل أموري حىّت مّت تعّلمي إىل درجة الليسانس يف قسم تعليم اللغة العربية 
، عسى هللا أن حيفظهما وجيزي هبما ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاجبامعة وايل سا

 خريا.
أخي الكبري أمحد صائم املاجستري وزوجها أخيت ديدي إمياس مسرورة املاجستري  .2

 رمحاين دائما، عسى هللا جيزي هبما خريا. اللذان ي
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 حمتوايت البحث
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 كشف اجلداول
 

 طبقة صعوبة بند األسئلة   3.1اجلدول 
 تصنيف مميزات أسئلة  االختبار 3.2اجلدول 
 شعرية استبيان التصديقات من مؤهل الوسائل 3.3اجلدول 
 شعرية استبيان التصديقات من مؤهل املادة  3.4اجلدول 
 ارشادة إعطاء درجة ورقة استبيان املصادقي املادة والوسائل املتعددة 3.5اجلدول 
       معيار صّحة منتج التطوير 3.6اجلدول 
 شعرية استبيان استجابة الطالبات 3.7اجلدول 

 ارشادة إعطاء درجة ورقة استبيان استجابة الطلبية    3.8اجلدول  
 معيار عملية استجابة الطالبات 3.9دول اجل

 معايري اقتناء النتيجة 3.10اجلدول 
 الكفاءة ألساسية 4.1اجلدوال 
 حتليل صّحة الوسائل اليت قام هبا مصادق أهل الوسائل املتعددة  4.2اجلدول 
 حتليل صّحة الوسائل املتعددة أبهل املادة 4.3اجلدول 
 صنف طبقة الصعوبة من بنود األسئلة 4.4اجلدول 
 قوة االمتياز لسائر بنود األسئلة 4.5اجلدول 
استبيان استجابة الطلبة الوسائل املتعددة لتعليم اللغة العربية نتيجة حتليل 4.6اجلدول 
 التفاعلية
 (Posttest( و  االختبار اآلخري )Pretestدرجة االختبار األويل )  4.7اجلدول 
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شف الصورك  

 
 الوسائل املتعددة التفاعلية للتعليم خمطط 4.1الصورة 
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 بعد النتقيحالتطبيقات عرض إرشادة  4.18الصورة 
 صورة قائمة املادة قبل التنقيح 4.19الصورة 
 صورة قائمة املادة بعد التنقيح 4.20الصورة 
 الغطاء 4.21الصورة 

 ع
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لباب األولا  
 املقدمة 

 خلفية البحث .أ

قد أصبحت اللغة العربية درسا من الدروس اليت حتتل منزلة هامة يف عامل التعليم 
يف إندونيسيا. ميكن أن ينظر إليه من مؤسسات التعليم اليت وضعت اللغة العربية 

ولكن يف تعليمها لديها العديد من املشكالت. ومن  1مساوية مع الدروس األخرى.
بعض املشكالت فكرة أّن تعليم اللغة العربية شيء صعب. أغلب الطالب مييل إىل 
أن يكون دفاعية، ويفرتضون أّن اللغة العربية هي تركيب من األصوات والكلمات 

بة، أصبح الّطالب والقواعد اليت جيب نقلها قهرا من الكتب املدرسية إىل الّذهن. والعقي
2سلبيا واهتمامهم ال تركز بل ميكن للطالب يكرهون تعليم اللغة العربية.

      
فهذه املشكالت ميكن أن حتل بطريقة التعليم املناسبة وبوسائل التعليم املناسبة 

من هذه العبارة نعرف أّن الطّريقة 3أيضا. هناك العبارة أّن الطّريقة أهّم من املادة.
م، خاصة يف تعامل التعليم. وبكليمة أخرى لو مل يوجد الطّريقة الوثيقة هلا دور مه

يف مادة اليت ُتصّمم أبحسن تصميم فلم يصل التعليم إىل غاية النّتيحة. وهذا هو 
اإلشارة للمعّلم لكي يبّلغ املادة دائما اببتكار. أّما استخدام وسائل املناسبة 

املوقف السليب للطالب. ألن الوسائل واملتنوعة يف تعليم  ميكن أن يتغلب على 
لديها القدرة على إنشاء اإلاثرة يف التعليم. وهي أيضا تعطي فرصة للطالب أن 
يتعاملوا مع البيئة والواقع مباشرة. وكذالك ميكن للّطالب أن يتعّلموا من تلقاء 

                                                           
1H,M Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, 

Metode, Strategi, Materi dan Media, Malang: UIN Malang Press, 2008, 

hlm.158. 
2Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya Beberapa 

Pokok Pikiran, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 132. 
3Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya Beberapa 

Pokok Pikiran, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 7. 



 إضافة إىل ذلك أّن وسائل التعليم أعظم أتثري يف احلواس 4أنفسهم وفقا لقدرهتم.
واضمن للفهم. وهي جتلب السرور للطالب وجتّدد نشاطهم وحتبب اليهم املدرسة. 
وإّّنا تساعد على تثبيت احلقائق يف اذهان الطالب وإّّنا  أيضا حتيي الدرس مبا 

 5يتطلبه استخدمها من احلركة والعمل.
يف زماننا اآلن، ال تتخّلص مؤّسسات الّتعليم من تطوير تكنولوجي. يكاد 

ؤّسسة لديها تسهيالت الّتعليم العصريّة. كمثل أدوات احلاسوب. كّل مدرسة كّل امل
جمّهزة أبدوات احلاسوب على األكثر. لكن يف الغالب الُتستخدم هؤالء التسهيالت 

 انڠأمثاال.  وهذه املسألة هي اليت وجدهتا الباحثة يف مدرسة الوطنّية العالية ببدور
 .ڠمسارا

د نور أحسن كوكيل الرئيس لناحية البنّية التحتّية بناء على املقابلة مع السيّ 
حصلت الباحثة املعلومات أن هلذه املدرسة تسهيالت التعليم الكافية. منها خمترب 

( مع مكرّب الصوت لكّل فصل. LCD Proyektorاحلاسوب وأجهزة شاشة العرض )
تكن الّتسهيالت فهَدف توفريها كافيا إلنشاء بيئة التعليم الفعالية. ولكن الواقع مل 

قادرة على إنشاء بيئة التعليم الفعالية. خاصة يف عملّية التعليم اللغة العربّية. كما قال 
السّيد رفاعي احلفيظ كمعّلم اللغة العربية أنّه مل يستخدم هذه التسهيالت استخداما 

م ألنّه يبلغ املادة برتكيز على كتاب أساسّي فقط. حىّت تشعر عملّية التعلي جّيدا.
وبناء على االستبيان الذي قسمته الباحثة إىل الطالبات يف فصل احلادي عشر 6ممّلة.

 %100من الطالبات حيسنب أّن اللغة العربّية هي درس صعب. و  %83 )ج( أنّ 
من الطالبات يردن وجود الوسائل األخرى ليكون التعليم غري مسئم. جبانب ذالك 
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احلاسوب املناسبة بنموذج التعليمهن  من الطالبات يردن التعليم ابستخدام 83%
 7يعين حركّي. وأرادت الطالبات أيضا وجود اللعب التعليمي يف التعليم.

بناء على التحليل الذي قامت به الباحثة فاستنبطت الباحثة أّن هناك املشاكل 
املوجودة يف تعليم اللغة العربة خاصة يف فصل احلادي عشر مبدرسة الوطنية. أما املشاكل 

 كما يلي: 

 صعوبة الطالبات يف فهم مهارات اللغة العربية. .1
  حىت تشعر الطالبات عربّيةنقصان رغبة الطلبات وعدم نشاطهن يف تعليم اللغة ال .2

 ابملالل يف عملية التعليم. 

 التعليم اململ والتعليم املرّكز على املعّلم.  .3

 وفرة أجهزة التعليم الدافعة اليت مل يكتمله املعّلم.  .4

ارادة الطالبات ليكون التعليم ابستخدام احلاسوب املناسبة بنموذج تعليمهّن اآل  .5
 حركّي.  وهي

إىل  ڠمسارا انڠاملشاكل، حتتاج مدرسة الوطنية العالية ببدوروانطلقا من تلك 
جتديد وسائل تعليم اللغة العربية أو تطويرها. بسبب هذه املدرسة جمهزة مبخترب 
احلاسوب، فعملّية التعليم تستطيع أن تنتفع التعليمات مبساعدة احلاسوب 

(Computer Assisted Instruction/CAI.)8  تعددة التفاعلية ووسائل التعليم امل
 Microsoftميكن صناعتها أبدوات بسيطة كمثل ميكرسوفت أوفيست ابور بينت )

Office PowerPoint إلّن استخدامه سهال جّدا. ومتلك هذه الربامج بعض املالمح .)
 اليت ميكن إحداث وسائل التعليم املتعّددة الّتفاعلّية.

 ت املوضوع: إضافة إىل ذالك تريد الباحثة أن تكتب البحث حت 
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تطوير الوسائل املتعددة التفاعلّية ابستخدام ابور بوينت لتعليم اللغة العربية لدى 
سنة دراسية  انڠالصف احلادي عشر مبدرسة الوطنية العالية اإلسالمية ببدورو

2018/2019  
َويف هذا البحث التطويري، جتّرب الباحثة أن تعطي برهاان أبّن ابور بوينت ميكن 

يصري وسائل التعليم املتعّددة التفاعلّية الّضخمة. وتستخدم الباحثة ميكروسوفت أن 
( ابنتفاع فيجوال Macro Enable)مكرو اينابل/ 2016أوفيست ابور بويينت 

( املوّحدة يف هذه Visual Basic For Aplication/VBAبيسك للتطبيقات )
 الربجمّية.

 حتديد املسألة .ب

دة التفاعلّية ابستخدام ابور بوينت يف تعليم اللغة كيف نتيجة الوسائل املتعدّ  .1
 العربّية من انحية الصّحة؟

كيف نتيجة الوسائل  املتعّددة التفاعلّية ابستخدام ابور بوينت يف تعليم اللغة  .2
 العربّية من انحية العملية؟

كيف نتيجة الوسائل املتعّددة  التفاعلّية ابستخدام ابور بوينت يف تعليم اللغة  .3
 بّية من انحية الفّعالية؟العر 

 أهداف البحث ومنافعه .ج

 أهدف البحث .1

ملعرفة نتيجة الوسائل املتعّددة التفاعلية ابسخدام ابور بوينت يف تعليم اللغة  .أ
 العربّية من  الناحية  الصّحة.

ملعرفة نتيجة الوسائل املتعّددة التفاعلية ابسخدام ابور بوينت يف تعليم اللغة  .ب
 الناحية العملية.العربّية من  



ملعرفة نتيجة الوسائل املتعّددة التفاعلية ابسخدام ابور بوينت يف تعليم اللغة  .ج
 العربّية من  الناحية الفعالية . 

 منافع البحث .2

 للطالب .أ

 ُتسهل الوسائل املتعددة التفاعلية  فهم املادة (1

 تكون الوسائل املتعددة التفاعلية مصدر التعليم املستقل  (2

 للمعلم     .ب

 تكون الوسائل املتعددة التفاعلية وسائل تقدمي املعّلم  (1

 تعطي هذه الوسائل املعلومة واألخبار اجلديدان يف التعليم  (2

 للمدرسة   .ج

 ُتساعد هذه الوسائل على حتسني التسهيالت  املوجودة يف املدرسة (1

 للباحثة .د

تزيد هذه الوسائل علما للباحثة  عن تطوير الوسائل املتعددة لتعليم  (1
 اللغة العربية

 تكون هذه الوسائل منتجا من البحث (2

 خصائص املنتج   .د

 ( Program Tutorialتركز وسائل التعليم على صورة برانمج التعليمي ) .1

هذه الوسيلة املتعددة هي الوسيلة املتعددة التفاعلّية تضمن فيها املادة ابملوضوع  .2
 انڠالوطنية العالية بدور" الصحة والرعاية الصحية" لفصل احلادي عشر مبدرسة 

 ملستوى األول   ڠمسارا

 العناصر يف هذه وسائل التعليم املتعددة منها: .3

 ( (Textالنصوص .أ



 (Imageالصور السكوت ) .ب

 (Animationالصور املتحرّكة ) .ج

 (Audioاألصوات ) .د

 تتكّون هذه الوسيلة املتعّددة التفاعلّية من بعض القائمة، منها: .4

 ف التعليمالكفاءات، املؤشرات، وأهدا .أ

 تتكّون هذه الكفاءة من كفاءة نواة و كفاءة أساسّية
 املادة  .ب

تتكون املادة من ثالث مهارات اآل وهي مهارة االستماع ومهارة  (1
 الكالم ومهارة القراءة 

 حتتوى املادة من املفردات من النصوص املوجودة  (2

 حتتوي املادة من القواعد عن الفعل والفاعل واملفعول به (3

 التقومي  .ج

 هذه وسائل التعليم املتعّددة جمّهزة ابلتدريب الذي يشابه  (1

 (Computer Assisted Test) إجراءها ابختبار مبساعدة احلاسوب
يتكون التقومي على شكل التدريب. التدريب ملهارة االستماع ومهارة   (2

القراءة بشكل لعب االختيارت من متعدد. أّما التدريب ملهارة الكالم 
 يعين بتطبيق احلوار. 

وجود أيضا التدريب الزائد لتدريب املفردات التدريب للمفردات بشكل 
 ".   CARI KATAلعب " 

 بيان الوسائل ومصّنفتها  .د

 املراجع .ه

 افرتاض التطوير  .ه



بديل الوسائل املتعددة التعليمية اليت ميكن تكون الوسائل املتعددة املطورة  .1
 لينتفعها املدرس  والطلبة يف عملية التعليم مباشرة.

تكون الوسائل املتعددة التفاعلية ابستخدام ابور بوينت لتعليم اللغة العربية يف هذا  .2
أهل الوسائل املتعددة.  يصدقها املصادقان، مصادق أهل املادة و مصادقالبحث 

فمصادق أهل املادة هو أستاذ رفاعي املاجستري كمدرس اللغة العربية وأما مصادق 
 أهل الوسائل املتعددة هو أستاذ أمحد مغفورين املاجيستري 

عليم اللغة ابستخدام ابور بوينت لتيكون استخدام الوسائل املتعددة التفاعلية  .3
وسيلة تعليمية مفرحة املراتجة منها متكن على اشرتاك الطلبة لتكون نشيطا  العربية

 يف التعليم وتساعدها لفهم املادة اليت يقدم املدرس.

ابستخدام ابور بوينت لتعليم اللغة العربية تكون الوسائل املتعددة التفاعلية  .4
لفصل احلادي عشر ملادة  لنسبة إىل احتياجة تعليم الطلبةمصممة ومطورة اب

 الصحة والرعاية الصحية.

 

 

  



 الباب الثاين 
 اهليكل النظري

 الوصف النظري .أ
 الوسائل املتعددة .1

 تعريف الوسائل املتعددة التفاعلية .أ

( أن الوسائل املتعددة هي تركيب من مجيع الوسيلة Munirشرح منري )
البياين والصوت والصورة إما على شكل النص والصورة الصامتة والرسم 

( وتستخدم حَتسيباملتحركة وما َأشبه ذلك اليت صّورها إىل امللفات الرقمة )
.إللقاء الرسالة إىل اجملتمع

9  

، أن الوسائل املتعددة هي جمموعة النص  (Vaughan)وعند الفوعان
والفن والصوت والصورة املسكوتة والصورة املتحركة والفيديو اليت ألقاها 

 10سوب أو تلوعب ابألرقام ويستطيع إلقاُئها وقْبَضُتها ابلتفاعلية.ابحلا

يشرح   (2008)  (Pramono) ونالذي نقله فرمو   (Tay) و اتي
أن الوسائل املتعددة هي جمموعة النص والرسم البياين والصوت والصورة  

املتحركة والفيديو. فإذا وجد مستخد ُمها خصوصية يف القبضة فيقال هذا 
 وسائل متعددة تفاعلية.

أن الوسائل املتعددة  (Robin dan Linda)وعّرف رابن و ليندى 
والتفاعلي لرتكيب النص والرسم  ألة اليت متكن على صناعة العرض الدانميكي

 البيان والصور املتحركة والصوت والصورة والفيديو.
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( التعريف األعمق من قبل أن الوسائل Hofsteterستيتري )فوالقى هو 
املتعددة هي انتفاع احلاسوب الصناعة واجلمع بني النص والرسم البيان والصوت 

دم القيام ابإلحبار والتفاعل ليمكن املستخ  Link Toolوالصورة املتحركة جبمع 
 11واالبتكار واالتصال.

بناء على التعريف املوجوة، متكن ابالستنبات أن الوسائل املتعددة هو مجيع 
النص والصورة والصوت والصورة املتحركة والفيديو لصناعة التقدمي الدانميكي 

 حىت متكن املستخدم القيام ابإلحبار والتفاعل واالبتكار واالتصال. 
وعند القاموس الكبري يف اللغة االندونيسية أن التفاعل هي "التفاعل أو 

والتفاعل  هو عندما املستخدم يُعمل الربانمج بقدر  12تعامل أو تناشط".
وجود التفاعل ومالمح التفاعل يف برانمج الوسائل املتعددة قد يواصل 13إرادته.

هي وجود متكني التفاعل بني احلاسوب واملستخدم. ومفتاح ظهور التفاعل 
 14املستخدم يف استخدام برانمج الوسائل املتعددة.

هي قدرة املستخدم على الرقابة (Winarno) وأما التفاعلية عند وينرنو 
 أو تعيني تستلسل املادة التعليمية  املناسبة إبرادة املستخدم واحتياجه.

الذي نقله سونريو سونرتو  (Rob Philips)وعند راب بيليبس 
(Sunaryo Sunarto)  يف اينوتيك صحافة املخرتع و تطبيقة التقنولوجيا

( أنه يعّرف معىن التفاعلية هي عمالية إفادة الطلبة لتحكم 120:  2006)
 بيئة التعليم. ويقصد ابلبيئة هنا هو التعليم ابستخدام احلاسوب. 
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دة التعليمية ال يقع يف شبطة وتصنيف التفاعلية يف حول الوسائل املتعد
اخلردوات بل هو أحال على خصائص تعليم الطلبة يف استجابة املثري املقدمة 

 على شاشة احلاسوب.
ومن التعبري املوجودة استنبطت الباحثة أن التفاعلية هي عالقة  متبادلة 

و املاوس وغري ذلك(  بني احلاسوب ومستخدمه ابلوسيلة )لوحة املفاتيح،
ى استجابة املطلوبة بشكل النص والصورة والصوت وفتح الربامج حلصول عل

 وإغالقه وللقبضة وتعيني تسلسل املادة التعليمية املناسبة ابإلرادة واالحتياجة. 
ومن بعض التعريفات السابقة استنبطت الباحثة أن الوسائل املتعددة 

يديو اليت التفاعلية هي جمموعة بني النص والرسم البيان والفن والصوت والف
هي عناصر مرتب طة بعضها ببعض، حىت تستطيع أن تتبع إرادة املستخدم و 
ميكنه ابلقبضة ابلنسبة إىل الوقت وأي شيء كان الربانمج سيعمل. ويُبىن 
الوسائل املتعددة  التفاعلية من مجع العناصر املختلفة. والنتيجة من مجيعها 

 15هي الو حدة بشكل جديد

ل املتعددة التعليمية التفاعلية تعين تعليم ابستخدام ويف اجململ أن الوسائ
احلاسوب لوسيلة التقدمي املادة جبمع النص والصورة والرسم البيان والصورة 
املتحركة ومعه ميكن الطلبة التعامل مباشرة ابحلاسوب حلصول االستجابة 

 املطلوبة.
 16أنواع الوسائل املتعددة .ب

 (Interaktif)الوسائل املتعددة التفاعلية   .1
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ميكن املستخدم ابلقبضة ماذا و مىت كانت عناصر  الوسائل املتعددة 
سريَسل أو سيعَرض. بعبارة آخرى، ميكن املستخدم إعمال الربانمج بقدر 

 إرادته.

  (Linear)اخلطية  الوسائل املتعددة .2
اخلطية هي وسائل متعددة جبهاة وحيدة تعين متكن  الوسائل املتعددة
 اإلعالانت بدون االسرتجاعية الكبريةمستخدمها جيد 

 خصائص الوسائل املتعددة .ج
(، لشبكة الوسائل املتعددة هلا أربعة خصائَص 2001عند مرشال )
 أساسية وهي :

 الّنظام اّلذي قبضه احلاسوب .1
 نظم متكامل  .2

 اإلعالن فيها يعرض رقميا .3

واَجهة يف وسائل املعَرض األخر أحيأان بصفة التفاع .4
ُ
 17ليةقد تَ ْنَصُف امل

 مناذج التعليم ااملبنية على احلاسوب  .د

( .يف 1996)يل،  1960بدأ تطبيق احلاسوب يف تعليم اللغة منذ .
األربعني سنة  من استخدام احلاسوب هناك فرتات خمتلفة من االجتاهة 
القائمة على النظرايت التعلم املوجودة. واملرحلة األوىل هي التعليم 

ُمتص ف ابلتعليم املؤكد على التكرير  السلوكي. هذه املرحلة ابملدخل 
ابملدخل التدريب والتمرين. واملرحلة بعُدها هي مرحلة التعليم االتصايل 
على املدخل السلوكي. واملرحلة اآلخرة هي التعليم ابحلاسوب  كاستجابة  
املوحدة. والتعليم املوحدة تعطي أتكيدا إىل و حدة أنواع املهارة اللغوية، 
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ع والكالم والقراءة والكتابة ومعه و حدة التكنولوجيا كافة اال وهي االستما 
 يف التعليم.

احلاسوب سوف يعطي فرصة على التعليم املبنية على والتعليم 
لنيل املواد التعليمة األصلية وميكن التعامُل أوسع. والتعليم املبنية على 

ابلبهجة احلاسوب أيضا سيدفُع دافعا أكثر ألن احلاسوب قد يرتبط 
 18واللعبة واإلبتكارة.

 وهناك منوذج التعليم املؤسس على احلاسوب منها :
 النموذج الندرييب .1

( أي برامج drill and practiceبرامج التدريب والتمرين ) 
احلاسوب اليت تستخدم لتدريب املهارات يف إجابة األسئلة 

 التمارينات احملددة يف أنواع خمتلفة من املوضوع. 
 19التعليمي النموذج .2

الربانمج التعليمي هو برانمج التعليم ابسخدام برامج احلاسوب 
 اليت فيها املواد التعليمية واألسئلة التدريبة

 منوذج احملاكاة  .3
احملاكة أي برانمج يسعى الشرتاك الطالب يف املسائل مماثل   

   للحالة الفعلية

 منوذج ألعاب تعليمية .4
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هو شكل التعليم ليبحث الطالب عن األجوبة وجيدوّنا أبنفسهم من 
خالل إبجراءات وخطواهتا وقواعدها اليت جيب أن يتبعها الطالب أثناء 

 20التعليم.

 21مقياس تقومي الوسائل املتعددة .ه
( أن هناك مخسة خصائص لتقومي الوسائل Tornرب طارن )ع .1

 املتعددة. وهي: 

سهولة املالحة أن يكون الربانمج أشد اقتصاد ليجعل  (أ
 الطالب ال يتعلم احلاسوب أوال.

 حمتوى اإلدراك (ب

 تكامل الوسائل   (ت

أن يكون الربانمج موحدا من بعض الناحية واملهارة األخرى 
اليت جيب تعلمها. والتعليم التفاعل تعطي التأكيد على 

املهارات اللغوية املختلفة كاستماع وكالم وقراءة وحدة 
 وكتابة. 

 
 

 الفنية واجلمالية  (ث

 جلذب رغبة املتعلمني،  جيب أن يكون للربانمج معرضا

 ا معيارا.فنيا ويكون اجلمال أيض

 وظيفة الوسائل املتعددة إمجاال (ج
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أن يكون الربانمج املطور يعطي التعليم الذي أحبه الطالب 
كافة. حىت إذا فرغ الطالب من تشغيل الربانمج  يصبح 

 الطالب يشعر أنه قد تعلم شيء.
أن ملعرفة جودة الوسائل  (Chee & Wong)  ڠو واو  عرب جيي .2

 خصال، وهي : ثاملتعددة ابملراجعة اىل ثال

 املالءمة  (أ

سبة خبصائص الطلبة ناجيب على املادة املوجودة أن تكون م
 واملدرسة واملنهج الدراسي البلدي.

 الدقة والتداول والوضوح (ب
تكون املادة دقة وعصرية ووضيحا يف بيان الفكرة وفعالية  أن

 وغري منتشر، ومناسبة بطبقة سعوبة الطلبة.

 لوحة التقدمي والتصميم (ت
 النص (1)

وفسحة الكتابة   جنس احلرف وكبرية احلرف أن يكون 
مضبوط ابلشاشة املوجودة حىت يكون النص سهلة 

 للقراءة  ابلطلبة. 

 الرسم البيان  (2)

دام الصورة والرسم البيان مدافعا عن أن يكون استخ 
عملية التعليم وبسيطا بدون ضياع الفكرة وميكن على 

 دفع الطلبة ومناسبة ابملادة املقدمة.

 اللون (3)



استخدام احملتوايت ومجع األلوان السديدة و املناسبة  
ميكن على جلب اهتمام الطلبة اىل اإلعالانت املهمة 

 األنشطة التعليمية مفرحة.اليت ستعرض حىت تكون 

 الصورة املتحركة  (4)

استخدام  الصورة املتحركة املناسبة ميكن على دفع الطلبة 
 لتعلم املادة املقدمة.

 الصوت (5)

ميكن مساندة املوسيقي لتحمل الطلبة إىل حال التعليم 
املفرحة. ميكن مساندة املوسيقي أيضا لتوضيح الفكرة 

 وتطبيقته.

( يف كتاب Walker and Hess)  ما عند والكري و هاشأو  .3
( يعرب أن ملعرفة جودة 176-175:  2009أزهر أرشاد )

 الوسائل املتعددة التعليمية جيب به نطرة إىل اخلصائل اآلتية :

جودة احملتوى واهلدف، اليت حتتوى على الدقّة و املقتضى   .أ
 والكمالة والتوازن واجلاذبية والنزاهة واملناسبة حلالة الطلبة

التعليمي، اليت تعطي فرصة التعليم وتعطي مساعدة  اجلودة .ب
للتعليم، وجودة الدفاع، ومرونة التعليم معالقة لطبقة املعلم 
اآلخر، جودة االختبار والتقييم ميكن أن يعطي أثرا للمعلم 

 والطلبة.

اجلودة التقنية ، اليت حتتوى على القراءة وسهولة االستخدام  .ج
معاملة استجابة الطلبة واستخدام قيمة العرض، واستخدام 

 وجودة التوثيق. 

 تعليم اللغة العربية  .2



 تعريف تعليم اللغة العربية .أ

والتعليم عند وزارة التعليم األهلية هو عملية التفاعل بني 
املتعلم واملعلم ومصدر التعليم يف بيئة التعليم دراسة رمسية كان ام غري 

 22رمسية.

ابجلهاة السلب حلل ويقال التعليم أيضا عملية السلوك 
املشكلة الفرديىة واالقتصادية واإلجتماعية والسياسية اليت وجدخها 
الطالب والفرقة اجملتمع. ويف هذه الناحية كان السلوك مبعىن املظهر 
والفكرة والقيمة واملهارة واالرغبة الفردية. وإما من جهات السلبية 

ن وجودا انفعا ترجع إىل ما ترقي النفس والفرقة واجملتمع حىت تكو 
 23مفعوال ومنتجا يف اجملتمع.

قال الدكتور حممد علي السمان أن تعليم هو ايصال املعلم 
العلم واملعرفة إىل اذهان الطالب بطريقة قومية وهي طريقة االقتصادية 
اليت توفر لكل من املعلم واملتعلم الوقت واجلهد يف سبيل احلصول على 

العربية هو نقل املعلومات أو املواد وتعليم اللغة  24العلم واملعرفة. 
الدراسية املقررة من املعلم إىل املتعلم الذي ليس له اال أن يتقبل ما يلقيه 

 املعلم عن اللغة العربية. 
قصدا لتغيري عناصر التعليم والتعلم التعليم هو عملية املعلم 

لتعليم املوجه إىل نيل اهلدف املعني. وارتباطها ابللغة العربية، أن مادة ا
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اللغة العربية هي مادة التعليم املوجهة لتشجيع وتوجيه وتطوير ورعاية 
 القدرات وترسيخ موقف إجيايب للغة العربية. حيث كان تقبال ومنتجا. 
القدرة على التقبل هي القدرة على فهم حماداثت اآلخرين وفهم القراءة. 

لالتصال  القدرة على األنتاج هي القدرة غلى استخدام اللغة كوسيلة
 شفهيا وكتابيا. 

القدرة على استخدام اللغة العربية و املوقف اإلجيايب يف اللغة  
العربية مهمة جدا يف مساعدة فهم مصدر التعليم االسالمي وهي القرأن 

 واحلديث والكتب اب اللغة العربية املتعلقة ابالسالم للطلبة. 
ا لنيل فلذالك تكون اللغة العربية يف مدرسة العالية معد 

الكفاءة األساسية اللغوية اليت حتتو أربع مهارات ، اال وهي : مهارة 
 اإلستماع و مهارة الكالم و مهارة القراءة مهارة الكتابة. 

مع أمنا مادة التعليم اللغة العربية لطلبة مدسة العالية لفصل  
الصحة والرعاية (  2) آمال املراهقني،( 1احلادي عشر منها: )

التسهيالت العامة واالجتماعية، ( 4)النظافة يف اإلسالم،  (3)الصحية، 
 معامل السياحة الثقافية والطبيعية. ( 6)التسهيالت لعبادة هللا، ( 5)

 25هدف التعليم اللغة العربية .ب

( ترقية قيمة االتصال ابللغة العربية، لسأان كان أم كتابة اليت تتضمن 1 
 املهارة اللغوية، وهي اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة. 4

( تنمية شعور أبمهية اللغة العربية إبحدى اللغة األجنبية لتكون آلة 2
 التعلم، وخاصة يف تعلم مصادر التعاليم اإلسالمية.

 ن العالقة بني اللغة والثقافة وتوسيع أفق الثقافة.( ترقية فهم ع3
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  26نظرية تعليم اللغة العربية .ج

يف هذا العصر ظهرت نظريتان يف تعليم اللغة العربية مها نظرية الوحدة 
ونظرية الفروع. واملراد ابألوىل: أن ننظر إىل اللغة أّنا وحدة مرتابطة 

ه النظرية يف تعليم متماسكة وليست فروعا متفرقة خمتلفة. ولتطبيق هذ
اللغة يتخذ املوضوع أو النص حمورا تدور حوله مجيع الدراسات اللغوية. 
فيكون هو موضوع القراءة، والتعبري، والتذوق, واخلط, واإلمالء، 
والتدريب اللغوي. وهي النظرية اليت كانت سائدة يف العهود األوىل 

 تدريسا وأتليفا. 
 مميزات التدريس بطريقة الوحدة .1

ف التدريس بطريقة الوحدة جبملة من املزااي، أدركها الرتبويون يتص
مما يقدموّنا على أسلوب التدريس ابلفروع، ويطالبون ابتباعها، 

 ومن أبرز هذه املزااي: 
التشويق والتجديد: إن الطالب هبذه الطريقة يفهم ويناقش  (أ

وحياور ويكتب ويتحدث خيلط بني األساليب اللغوية وإلمالء 
 واخلط والتذوق. 

التثبيت: فبهذه الطريقة رجوع متكرر للنص املدروس فريجع   (ب
إليه يف القراءة واحملادثة واإلمالء واخلط والقواعد ويف هذا 

ت وترسيخ يف أذهن الطلبة ودعم الرجوع تثبيت للمعلوما
 للفهم واالستيعاب. 

الربط التكاملي: ختتص هذه الطريقة أبّنا تتخذ من اللغة   (ت
وحدة واحدة وكياان منسجما تربط فيه ألوان الدراسات 
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اللغوية ربطا وثقيا وتتالحم جوانبها حبيث يكمل كل جانب 
 األخر ويرفده.

 مسايرة طبيعة املعرفة  (ث

اللغة العربية بطريقة الوحدة على التعرف  يستند نظام تدريس
إىل النص بشكل كلي يف ابدئ األمر، مث االنتقال إىل 
التفصيالت الداخلية، إذ أن املعلم يبدأ بقراءة القطعة، وتفهم 
معناها اإلمجايل، واألفكار العامة، مث بعد ذلك يغوص مع 

قة، طلبته يف معاجلة القضااي اجلزئية، واألفكار الدقيقة العمي
وهذا يتماشى مع طبيعة عقول البشر يف معرفة املعلومات 

 واحلقائق واملعارف.   
 مسايرة االستعمال اللغوي  (ج

ما من شك يف أن تعليم اللغة وتعلها بطريقة الوحدة يتوافق 
مع استخدامها الواقعي، فالطالب عندما يتحدث على 
 أصول احملادثة وحينما يكتب متوخيا أسس الكتابة السليمة،

فهو يوظف مجيع فروع اللغة للوصول غلى ما يريد من فهم 
 وإفهام. وهذا األمر غاية اللغة وغرضها. 

 النمو اللغوي  (ح

من املؤكد ان الطالب بدراسة اللغة وحدة متكاملة يزداد منوه 
اللغوي. بل إن يف مثل هذه الطريقة ضماان لعدم طغيان 

تفات جانب من جوانبها على األخر ألنه يدرسها دون ال
خاص لكل جانب. ويف هذا العالج ملا تالحظه عند كثري 
من الطلبة واملعلمني من ميلهم إىل جانب وحبهم له والنفور 

 من األخر واالبتعاد عنه. 



 عيوب التدريس بطريقة الوحدة .2

 من حيث الوثت واجلهد (أ

ثبت أن هذه الطريقة حباجة إىل وقت وجهد كبريين من 
اإلعداد والتخطيط واختيار األنشطة والإجراءات اليت تكفل 

 ترابط الفروع معا. 
 من حيث املدرس  (ب

إن التخطيط لتدريس هذه الطريقة حيتاج إىل مدرس على 
مستوى من الثقافة، وخباصة يف اللغة ويلتزم منه أن يكون على 

اللغة مجعاء، وهذا قلما يتوافر لدى املعلمني، وعي جيد بفروع 
فنحن نلحظ أن جل املعلمني ال مييلون إىل فروع اللغة بدرجة 
متساوية. فمنهم من هو ابرع يف األدب، قليل اإلملام ابللغة 

 ومنهم من هو جيد ابخلط ومنهم من ال حيسنه.
 من حيث اجلدول الدراسي  (ت

دأ تقسيم اليوم الدراسي من املتعارف عليه أن مدارسنا أتخذ مبب
إىل حصص، فحصة للتاريخ وأخرى للجغرافية واثلثة للقراءة 
ورابعة للرتبية الإلسالمية وخامسة للعلوم وهكذا. ويف الوقت 
نفسه فإّنا أتخذ مببدأ التقسيم يف املادة الواحدة، فالسبت 
)مثال( فيه حصة للمطالعة ولألحد خصة يف النصوص لإلثنني 

أو اإلمالء وهكذا..، أمر هذا التقسيم ال  حصة يف القواعد
يتناسب مع طبيعة طريقة الوحدة اليت ال تؤمن ابحلصص، 

 ومن مث فهذه الطريقة تتعارض مع نظام املدرس السائد. 
 مكروسوفت أوفيس ابور بوينت  .3

 تعريف مكروسوفت أوفيس ابور بوينت    .أ



مكروسوفت أوفيس ابور بوينت هو برامج احلاسوب  
 قدمي.املخصص للت

مكروسوفت أوفيس ابور بوينت هو برامج مصنوع ومرقى مبنشأة 
  27مكروسوفت وهو أحد الربانمج املؤسس على الوسائل املتعددة.

وأول مرقي هذا الربامج مكروسوفت أوفيس ابور بوينت هو بوب 
عاسكني و دنيس أوستني كاملقدمتني ملنشأة ابسم فوريتوغ، مث يغري 

 ابور بوينت.أن امسه ابسم أوفيس 
 وهناك بعض مزااي يف استخدام مكروسوفت أوفيس ابور بوينت منها:

تقدميه رائع، ألنه ميكنه بتقدمي الصورة املختلفة واألحرف  (1
والصورة املتحركة. نصا كان أم صور ولقطة. حىت تشتهي 

 الطالب يف تعريف اإلعالانت من املواد املوجودة أكثر.
يشكل البصري اسهل  يكون حطاب اإلعالانت التعليمية (2

 تفهيما للتالميذ.
( يكون عمال التدريس ال يشرح املواد املوجودة كثريا، ألن الطالب  3

 سيدفع لفهم  املواد املوجود يف الوسائل املتعدد
 ( ميكن نشره  أكثر بقدر احلاجة وميكن استخدامه تكرارا كثريا4
( ميكن حفظه يف شكل البياانت كمثل يف القرص والدسكيت 5

 والفالش دسك حىت يكون اسهل محال اىل أي مكان كان.
 نظري أساسي للربانمج .ب

نظري أساسي هو أحد إصتالح الربجمة للحاسوب. إصتالح الربجمة 
هو امر يعرفه احلاسوب لعمل الوظائف املتعينة. و إصتالح برجمة 
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. نظري 1991بشكل نظري أساسي قد يرقي مبكروسوفت منذ 
أساسي هو احد وسيلة تطويرية وهو وسيلة يساعد على صناعة 

 يستخدم وندوس.  الربانمج احلسوبية املختلفة  وخاصة للذي

( الذي حيصل به Macro( هو ينتج ماكرو)VBAمن الوظيفة، )
العديد من اإلفادة. منها إخفاء وإظهار شيء يف شاشة وإعطاء 

( المتالء اإلسم Formالراجعة إىل املستخدم وجيهز صورة التكوين )
وتعريف الصواب واخلطأ من أجوبة املستخدم ويعدد إصابة ويظهرها 

ذالك. لذالك استخدام ماكرو سوف يزيد درجة فعالية وسيلة وغري 
 28(. PowerPointالتعليم احملصولة ابور  بوينت )

 مالمح .ج

هناك بعض مالمح ابور بوينت الذي ميكن استخدامه يف صناعة 
 برانمج الوسائل املتعددة التفاعلية، منها :

يعين لصناع األشكال الذي ميكن ادخال   (Shape( األشكال )1
 لنص فيها.ا

( يتكون من لوحات اللون واخلطوط واملعلول Tema( املوضوع )2
د، وما أشبه ذالك(   3اخلاص )كمثل التصوُّر والوثبة ومعلول 

 اليت التكامل بعضها ببعض. 
الذي يعمل لريبط إىل الشرائح   (Hyperlink) (ارتباط تشبعي3

 29املخصوصة
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4 )  Actionلقيام األوامر املعينة.  وظيفته 
  .(Sound)( الصوت 5
6)Macros  .وظيفته إلظهار القيمة 
7)Slide Master  وظيفته لستخدام الشكل املطابق 
8)Custom Animation   ميكن املستخدم لتطبيق احلركة املتعددة

 يف مفعول 
9) Transition   وظيفته للتحويل بني الشرائح 
10) Format Background   وظيفته ليعطي من الصورةة 

 الدراسات السابقة  .ب

ليؤيّد هذا البحث تبحث الباحثة عن النصوص والبحوث السابقة املناسبة  
 ابملوضوع الذي أخذها الباحثة، منها: 

( قسم التعليم اللغة العربية 103211066البحث العلمي كتبه صائم ) .1
ابملوضوع : تطوير   2015 ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاجبامعة وايل سا

املتعددة املبنية على ابور بوينت لطالب الفصل وسيلة التعليم اللغة العربية 
 موغا  -السابع مبدرسة إحسانية الثانوية اإلسالمية بباجنومودال

نوع هذ  البحث هو حبث تطويرّي. والنتيجة من هذا البحث يدل على درجة 
% )جيد جدا  87،5% )جيد( من انحية بيان الوسيلة، و  75االّصدقية 

% من انحية جودة التطبيق. فمعدل درجة  91،96( من انحية املادة و 
 % )جيد جدا( 4،82صّحة  هذه الوسيلة هو 

عين كالمها ييستخدمان ابور بوينت بشكل املساوة بني هذا البحث وحبثي ي
(. أّما االختالفات من هذا البحث Program Tutorialبرانمج التعليم )

وحبثي يعين أن هذا التطوير يستخدم منوذج إجرائية املأخوذ من بورغ وغلل 



(Borg and gall أبربع خطوات أساسية. اال وهي األول دراسة السابقة )
 صلي والثالث اختبار امليدن والرابع علمية النشر. والثاين تطوير منوذج األ

واملادة من هذا الوسائل املتعددة يف هذا البحث يعين  "األسرة" لفصل السابع. 
خبمسة خطوات (DDD-E) أّما حبثي يستخدم منوذج إجرائية املأخوذ من 

أساسية. اآل وهم األول التحليل والثاين التصميم والثالث التطوير والرابع 
طبيق التقومي.  ومادة يف هذه  الوسائل املتعددة هي "الصحة والرعاية الت

الصحية" لفصل احلادي عشر يف املنتج الذي نتجه صائم، يكون التقومي 
  30ابستخدام فحص واحد. 

( قسم التدريس الفزاي 093611021البحث العلمي كتبه حممد عبد الفتاح ) .2
 ابملوضوع:  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاجبامعة وايل سا

Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Pada 

Perkuliahan Fisika Dasar 2 Materi Listrik Statis Pada Prodi 

Tadris Fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Tahun 

2012/2013 Dengan Makromedia Flash 8.  

تعليم علم الفزايء لطالب املستوى هذا التطوير ينتج برجمّية وسائل املتعددة ل
. و ڠمساراڠا الثانية قسم التدريس الفزايء جبامعة اإلسالمية احلكومية واىل سا

النتيجة من هذا البحث تدل على صّحة هذه وسيلة التعليم املتعددة مبعدل 
 % 85،4درجة 

املساوة بني هذا البحث وحبثي يعين كالمها حبث تطويري. وكالمها تطوير 
الوسائل املتعددة. أّما االختالفات منها أن يتبع هذا البحث منوذج التطوير 

(. وهذه الوسائل املتعددة لتعليم علم فزايء لطالب Borg and Gallمن )
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(. والوسائل املتعددة DDD-Eأما حبثي يتبع منوذج التطوير ) املستوى الثانية.
 31.  لتعليم اللغة العربية يف فصل احلادي عشر

( قسم 1211060136العلمي الذي كتبته الباحثة ايران سيفتيان ) البحث .3
 علم احلياة كلية علم الرتبية والتدريس ابملوضوع:

Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Dengan 

Aplikasi PowerPoint ADD INS ISPRING Pada Mata 

Pelajaran Biologi Materi Sel Peserta Didik Kelas XI.  

ذا البحث خبث تطويري. بناء على تصحيح مصادق املادة ومصادق ه
الوسيلة ومصادة اللغة يف مرحلة الثانية إىل وسيلة التعليم التفاعلية أن  إصابة 

، ومن %87، ومن أهل الوسيلة %94املعدل املوجودة من أهل املادة هو 
التجرييب من الوسائل املتعددة املبنية على االختبار و ممتعة  .%82أهل اللغة 

، %87،5اوالد وجيدون إصابة املعدل  6الواحد إىل الواحد األخر قام به 
. %86،77طلبة وجيدون إصابة املعدل  15ويف جتريبة الفرقة الصغرية يقام به 
. %90،66طلبة وجيدون إصابة املعدل  36ويف التجريبة امليدانية اليت يقام به 

 .%75،83و معدل املدرس كمستخدم الوسائل 
ومنتج هذا البحث سيصندق يف القرص احملتوى على خريطة الفكرة، ومعيار 
الكفاءة، والكفاءة األساسية، واملؤشر، ومادة عن احللية، والصورة املتحركة، 

واملعلومات اجلديدة املتعلقة ابحللية وكتب اإلرشاد عن الوسائل  واحملاكاة
 املتعددة على شكل القصص املصورة.

وأما املساوة هبذا البحث مع حبث الكاتبة أن مها ابستخدام تطبيقات ابور   
بوينت لصناعة املنتج. واختالف هذا البحث ببحث الكاتبة هو أن هذا 
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البحث حتتوى املواد عن احللية ملادة علم النفس وخاصة لفصل احلادي عشر. 
ا حبث . و أمBorg and Gallمع أن هذا البحث يستخدم منوذج التطوير 

 . DDD-E الكاتبة ابستخدام منوذج التطوير
 

 
 ج. اإلطار الفكري

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املشاكل املوجودة
 

 

 

 
 
 
 
 

 نقصان رغبة الطالبات يف تعليم اللغة العربية -

 وملالكانت الطالبات تشعرن سلبية ونعاسا  -

 صعوبة الطالبات يف فهم مهارات اللغة العربية -

 قلة استخدام الوسائل التعليمية اليت قام هبا املعّلم-

 التعليم اململ واملركز على املعّلم-

 حتليل الوسائل 

ما استخدام املعّلم اال كتااب  .1
دراسيا )طريقة املكامة 

Leatoring Method/ ) 
مل يستخدم املعلم الشاشة و  .2

مكرب الصوت و أجهزة 
  أخرى لدعم عملية التعليم

 مل يكتمل خمتربا احلاسوب .3
 

 حتليل الطالبات

من الطالبات ميلكن منوذج التعليم  83% .1
 احلركّي حىت حيتجن إىل وسيلة السمعية البصرية. 

من الطالبات يردن التعليم ابلوسائل  100% .2
 (Game) األخرى )مثل الشاشة( أو  ابللعب

من الطالبات يردن التعليم املبنية على  83% .3
أحنب لعب احلاسوب  احلاسوب ألن هن 

 واستطعن إبعماله
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 النتيجة املرجتة
 
 

  

 DDD-Eبنموذج تطوير الوسائل املتعددة التفاعلية 

جيب بوجود الوسائل التعليمية للغة العربية املبنية على احلاسوب ابملنهج الدراسي 

 )مناسبة إبرادة الطالبات و وفرة األجهزة( 2013

 العربيةتطوير الوسائل املتعددة التفاعلية ابستخدام ابوير بوينت لتعليم اللغة 

 .أن يكون التعليم أكثر ممتعة وميكن الدفاع حىت ترتقي إجناز التعليم



 

 الباب الثالث
 مناهج البحث

 منوذج التطوير  .أ

مشهور ببحث يف هذا البحث، تستخدم الباحثة منوذج البحث و التطوير أو 
 (.Research and Developmentتطويري )

 R and D  هي طريقة البحث يستخدموّنا الباحثون إلنتاج منتجا معينا ولتدريب
  32فعالية ذلك املنتج.

 وطريقة البحث التطويري هي طريقة البحث الكافية لتحسني عملّية التعليم. 
( لتعليم اللغة Aplikasiويف هذا البحث تطور الباحثة وتنتج أيضا التطبيقات )  

 pptm.  (PowerPointابمتداد  العربية  بشكل الوسائل املتعددة التفاعلية

Macro Enable Presentation) . وأما منوذج البحث الذي تستخدمه الباحثة
إىل أربعة املكوّ انت منها  DDD-E. وينقسم منوذج التعليم DDD-Eهو منوذج 
Decide،Design ،Development، Evaluate. 

 التطوير إجراء .ب

  Decideعيني / الت .1

 .هي التعيني DDD-Eفاخلطوة األوىل يف منهج 
خطوة التعيني هو خطوة أخذ التقريرات عن وسيلة التعليم اليت ستطّورها 

( الذي ستطورها الباحثة لتطوير Softwareالباحثة. وكذالك جنس الربامج )
( الذي ستستخدمها Hardwareالوسائل املتعددة وجنس اخلردوات )

 الباحثة لتطبيق الوسائل املتعددة ابعتبار عما يلي:
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 فعالية تطوير  الوسائل املتعددة يف حتسني نتيجة التعليم (أ

ابملنهج مناسبة الوسائل املتعددة ابلطالبات، مناسبة الوسائل املتعددة  (ب
الدراسي املطبق وقدرة الطالبات على استخدام اخلردوات اليت 

 سيستخدمها الباحثة للقيام ابلوسائل املتعددة.

 وفرة األدوات اليت ستحتاجها الباحثة عند انتفاع الوسائل املتعددة. (ت

 أنه فبل تعيني جنس الربجمية واخلردوة اليت ستستخدمها الباحثة يف حىت
 عددة، قامت الباحثة أوال ببعض التحليل، منها :تطوير الوسائل املت

 حتليل االحتياجات   (أ

براز املشكلة األساسية وتثبيتها اليت يستخدم حتليل االحتياجات إل
تواجهها الطالبات أو معّلم اللغة العربية. كانت تقنية مجع البياانت 
يف حتليل االحتياجات ابستخدام استبيان احتياجات الطالبات 

 مبدرس اللغة العربية.  واملقابلة 
 وردات حتليل امل   (ب

يستخدم حتليل املوردات ملعرفة وفرة األجهزة احملتاجة دون انتفاع 
كانت تقنية مجع البياانت يف حتليل املوردات الوسائل املتعددة.  

 ابملقابلة مع وكيل الرئيس لناحية البنية التحتية.

 حتليل املادات (ت

وأداء   يف الغالب  لتحليل حمتوى املادةيستخدم حتليل املادات 
 التعليم وهدف التعليم.

 Designالتصميم /  .2

 :يةويف خطوة التصميم  قامت الباحثة ابخلطوات التال
 Desain)صناعة تصميم العرض  و (Flowchart)صناعة خمططات  (أ

Tampilan) 



تصميم  تصور السياق والرتكيب  من برامج. وحتتوي  تكون املخططات
 (Desain Tampilan)العرض 

 كل اإلعالانت اليت يعرض على الشاشة واإلعالانت املدافعة اليت

 اعد الباحثة يف تطوير عناصر الوسائل املتعددة. ست
تصميم أدوات البحث بشكل استببيان صّحة الوسائل املتعددة   (ب

هل الوسائل املتعددة واستبيان استجابة التفاعلية ألهل املادة وأ
الطالبات. وبعده تكون أدوات املوجودة يتم صحيحهم ابملصادق وهنا 

 هو احملاضر قبل استخدامه يف البحث.

 Developالتطوير /  .3

ويف هذ البحث تطور الباحثة عناصر الوسائل التعليمية التفاعلية احملتاجة 
صوات. وبعده تصنع الباحثة وهي النص والصورة والصور املتحركة واأل

 الوسائل املتعددة التفاعلية ابستخدام الربامج املعني يف خطوة التعيني.
 Evaluateالتقومي /  .4

ويف هذه اخلطوة تقوم الباحثة بتقومي منتج الوسائل املتعددة التعليمية 
 التفاعلية. و التقومي األول يقوم به أهل املادة والوسائل املتعددة ملعرفة فعالية

 املنتج.
الوسائل املتعددة حمدودا يف املدرسة اليت واخلطوة التالية هي جتريبة منتج 

عينتها الباحثة قبله. ويف تلك التجريبة تطلب من الطالبات إلمالء استبيان 
استجابة الطالبات بعد استخدام املنتج. تستخدم الباحثة االستبيان أساسا 

 33للقيام ابلتقومي الثاين. 
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 إفراد البحث ج.  
تنقسم مدرسة الوطنية العالية أربعة أقسام وهي قسم الدينية وعلوم الطبيعية وعلوم 

 والبنات.االجتماعية واحلصرية. أما تقسيم فصوله مفرقة بني البنني 
إفراد هذا البحث هو طلبة فصل احلادي عشر مبدرسة الوطنية العالية. والسكان 
من هذا البحث هو كل الطلبة يف فصل احلادي عشر مبدرسة الوطنية العالية 

ان الذي ينقسم من  فصل احلادي عشر )ألف( للبنني و فصل احلادي ڠدوروب
فصل احلادي عشر )د( عشر )ب( للبنني و فصل احلادي عشر )ج( للبنات و 

للبنات. أّما فصل التجربة الذي استخدمتها الباحثة هو فصل احلادي عشر )ج( 
للبنات من قسم الدينية. وأّما تقنيات أخذ العيّنة يف هذا البحث ابستخدام 

تقنيات تعيني العيّنة بطريقة اختيار العيّنة وهو  .Purposive Samplingتقنيات 
املطلوبة هبا الباحثة )األهداف أو املشاكل يف البحث(. حىت تكون بني السّكان 

 Purposive Samplingفصارت تقنيات  34العيّنة تنوب املعرّفة بعدها.
 35إذا هلم مداولة معيّنة يف أخذ العّينة. ونالباحث هاو ستخدميس

( وأّما مداولة الباحثة يف اختيار العيّنة يف هذا البحث ألّن فصل احلادي عشر )ج
 ميلك قدرة اللغة العربية الكافية وقدرة إعمال احلاسوب اجلّيد. 

 ع البيانيتمجتقنيات د. 

 املقابلة طريقة  .1
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وهي تقنيات مجع البياانت بطريق السؤال واجلواب القيام به من جانب 
يستخدم الباحثة هذه  36واحد بشكل منهجي على أساس غرض البحث.

سهيالت والبنية التحتية الكافية تاملقابلة حلصول املعلومات حول ال
ن اڠواملشكالت املوجودة يف تعليم اللغة العربية مبدرسة الوطنية العالية بفدورو

بوكيل الرئيس لناحية   2018يناير  16واملقابلة قد جيري بتاريخ  .ڠمسارا
ن املاجسرت وهو أحد املعلم واملرشد لدرس اللغة البنّية التحتّية ابمسه نور أحس

 العربية ابمسه أمحد رفاعي املاجستري. 

 طريقة االستبيان  .2
هو تقنيات مجع البياانت ابعطاء األجهزة األسئلة   أو األسئلة   املكتوبة 
اىل املستجينب ليستجيبوا. واالستبيان هو تقنيات مجع البياانت التفاعلية اذا 

ف املتعريات اليت سيقيس معرفة اتمة وسعرف ايضا كل ما كان الباحث يعر 
  37يرجى من املستجيبني.

توزيع االستبيان مستخدم ملعرفة املعلومات الكاملة لتحليل احتياجات 
الطالبات على الوسائل املتعددة وعمالية التعليم و استقالل تعليم الطالبات 

بعد استخدام الوسائل وُيستخدم االستبيان أيضا لوجدان استجابة الطالبات 
املتعددة. وجبانب ذلك يستخدم االستبيان لوجدان تقييم من مصادق املادة 

 ومصادق الوسائل. 

 التوثيق  .3

طريقة التوثيق هي األسلوب الذي يهدف إىل احلصول على بياانت مباشرة 
من مكان البحث كالكتب والصور والواثئق والبياانت األخرى املرتبة 
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لبحث مجع الباحثة البياانت يف شكل مواد التدريس يف هذا ا 38.ابلبحث
اليت يستخدمها املعلم يف تعليم اللغة العربية كمرجع لتحديد املواد اليت سيتم 

 دجمها يف وسيلة التعليم.

 اختبار نتيجة التعليم. .4

منهج اختبار نتيجة التعليم املستخدمة هو االختبار بشكل االختيارات 
األسئلة  . اختبار نتيجة التعليم. هنا سيعطى من كل  10املتعددة بتيجة 

قبل ان يعمل التعليم ابستخدام الوسائل املتعددة املطورة ابالختبار األوىل و 
بعده سعمل التعليم ابستحدام الوسائل املتعددة املطورة ابالختبار اآلحرة 

 ملعلرفة ترقية تتيجة تعليم الطالب.

قبل تطبيق اختبار نتيجة التعليم الخد البياانت، سكون اختبار نتيجة  
التعليم جمراب إىل املستجيبني. والبياانت من التجربة سيحلل ابلتفاعلية و 

 املصداقية وطبقة الصعوب واملميزات التالية: 
 صّحة بنود األسئلة    .أ

هو  الصّحة  والصحية هو دقة املعيار الذي ملكه بند البنود  )الذي
من اجلزء النقصل من االحتبار لكونه جممال( يف مقياس ما جيب 
مقياسه من بند البنود املذكورة حىت تكون الصكوك املذكورة صّحة اذا 

فالرمز  39كان الصكوك املذكور يستطيع أن يقيس كل ما يراد مقياسه.
 Productاملستحدمة ملقياس الصّحة  اختبار البند هو ارتباط 

Moment   ز: ابلرمو 
  rxy=

𝑁 (∑ 𝑋𝑌) –(∑ 𝑌)  

 √{𝑁 ∑ 𝑋2−( ∑ 𝑋)2  }{𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2  }
 

                                                           
38Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan 

karya ilmiah, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.141. 

39Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: PT Raja 
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 Y=xy r و متغري  x  معامل االرتبات بني متغري 

 N =      عدد املستجيبني
𝑋 ملفردةالنتيجة يف كل ا = 

∑   𝑋𝑌 ضرب عدد   𝑋𝑌 = 
  Product Momenttabel r مث مقارنة ب xyrبعد حصول قيمة 

 . %5  مبستوى الداللة
40صحيحيا إذا قيمة يقال البند

tabelr xy ˃r    

 ثبات بنود األسئلة    .ب

الثبات هو طبقة ثبوت اختبار، و هي إىل بعد ما يكون االختبار تعطي 
النتيجة الثابتة اذا درب إىل األفراد املتساوية يف وقت آخر، فالتنيجة 

تثبت متساواي. والصيغة املستحدم ملقياس مصداقية االختبار ابلصيغة  
Alpha : 41اآلتية  

 

 
r11 =   قيمة املصداقية 

  ∑Si = عدد متغريا نتيجة كل املفردة  
  St =               متعريات الكل  
  k  =                عدد املفردات  
                                                           

40Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Panduan Praktek, 

Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm.196. 

41Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Panduan Praktek, 

Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm.196. 



 ب 

 
 

∑   Si     =      عدد تربيعي من نتيجة كل املفردات   

  (∑ 𝑥𝑖 )2
 عدد تنيجة كل املفدات املربعة      =  

∑  St   =       عدد تنيجة كل املفدات املربعة  
 N  =                       عدد املستجيبني  

  Product Momenttabel rمث قارنه ب      11rبعد وجدان القيمة 
. تقال بنود األسئلة   مصداقية إذا كان قيمة %5مبستوى األمهية 

tabel.r˃ 11 r 
 

 طبقة الصعوبة .ج

جيدة كانت أو غري جيدة من بنود أسئلة  االحتبار يستطيع أن تعرض 
ابلسهولة أو الصعوبة من بنود األسئلة  . والعدد الذي يعرض الصعوبة 
أو السهولة من بنود األسئلة   يسمى طبقة صعوبة األسئلة  . أما 

 صيغة طبقة الصعوبة كما يلي: 

 
 الشرح :

P = رقم فهرس صعوبة املفردة 
B= عدد من املشاركني  الذين جييبون بشكل صحيح إىل  

                                           بند املفردة املعلق  
 JS =عدد املشاركون  الذين يشاركون االختبار

http://4.bp.blogspot.com/-htfS5i6Tfm0/TYb5DC3XxhI/AAAAAAAAAIw/ThBD_BPa5wU/s1600/Rumus+Taraf+Kesukaran.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-O4jfgBFllOA/UdEqhuGHHiI/AAAAAAAAAIw/-Wirg8QfxY0/s1600/Varians.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-AlozqIx0Zeo/UdEq7bYRPjI/AAAAAAAAAI4/NtdaQAh-IGs/s1600/Varians+Total.jpg


 أما الطريقة لتفسري أرقام طبقة صعوبة بند األسئلة   كما يلي: 
 طبقة صعوبة بند األسئلة   3.1اجلدول 

 املدى التصنيف
30،0-0 صعوبة  

70،0 -30،0 متوسط  

00،1 – 70،0 سهل  

 

 املميزات  .د

واملميزات هو كفاءة أسئلة  ليميز بني الطالب الذي له كفاءة جيدة 
ملعرفة املميزات ألسئلة  بنود  42بكفاءته السافل.)ماهر(  و الطالب 

  :األسئلة   االختبار، فلذالك يعمل هذه الرموز التالية
D    = BB/ JA - BB/ JB = PA - PB 
DP  = املميزات 
J = عدد مشرتك االختبار 

JA = عدد املشرتك يف فرقة األعلى 
JB = عدد املشرتك يف فرقة السافلة 

BA = عدد املشرتك يف فرقة األعلى الذي جييب إبجابة صحيحة 

BB = عدد املشرتك يف فرقة السافلة  الذي جييب إبجابة صحيحة 

PA   = نسبة املشرتك يف فرقة األعلى الذي جييب إبجابة صحيحة  
PB =  نسبة املشرتك يف فرقة السافلة الذي جييب إبجابة صحيحة  

 وهذا تصنيف مميزات أسئلة  االختبار
 تصنيف مميزات أسئلة  االختبار 3.2اجلدول 
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 املدى الطبقة

  20،0 -00،0 قبيح

40،0 -20،0 كفاية  

70،0-40،0 جيد  

00،1-70،00 جيد جدا  

 تقنيات حتليل البياانت ه. 

 ليل صّحة الوسائل املتعددةحت .1

حتليل الصّحة حمصولة من استبيان تصحيح الوسائل الذي قام به احملاضر 
 واستبيان تصديقات املادة الذي قام به معلم اللغة العربية.املؤهل 

 شعرية استبيان التصديقات من مؤهل الوسائل: أّما  
 شعرية استبيان التصديقات من مؤهل الوسائل 3.3اجلدول 

بنود  املؤشر  الناحية 
 األسئلة  

 الربجمة

 

 1 وضوح إرشادت استخدام الوسائل

 2 الوسائل سهولة تعميل أمور  

الفعالة )تستطيع الوسائل  أن تبّلغ إىل 
 الصفحة املتلوبة(

3 



 العرض

 4 دّقة استخدام جنس احلرف ومعياره

 5 مناسبة استخدام الصورة

 6 دّقة استخدام األلوان

 7 وفاق الصورة املمتحرّكة 

 8 وضوح الصوت 

 9 دّقة اختيار خلفية الشاشة 

 10 سهولة على طلب زّر التنّقل

 
 و أّما شعرية استبيان التصديقات من مؤهل املادة:

 شعرية استبيان التصديقات من مؤهل املادة  3.4اجلدول 
بنود  املؤشر  الناحية 

 األسئلة   

كفاءة النواة و لمناسبة املادة اب املادة 
 الكفاءة األساسية 

1 

تُعرض املادة من البسيطة إىل 
 املرّكب

2 



 3 تُعرض املادة تفاعلّية 

 التعليم 

 4 مناسبة املؤشرات ابلكفاءات

وضوح إرشادة استخدام 
 التدريب والتقومي األخري

5 

 6 مناسبة جنس التقومي )التدريب(

مناسبة الصورة والصورة املتحرّكة  
 والصوت لتوضيح املادة 

7 

 8 بساطة اللغة اللغويّة

قوم يهل املادة والوسيلة سمؤ والبياانت املنتجة من ورقة الصّحة  والتقييم قام به 
 حتليله ابخلطوات اآلتية :

تغيري النتيجة من الشكل الكمي إىل الشكل النوعي، وتقييم األحرف  (أ
ابلتعيني اآليت  / Skala Likertإىل الدرجة ابستخدام سكال لكريت 

 : 

ارشادة إعطاء درجة ورقة استبيان املصادقي املادة  3.5اجلدول 
 ةوالوسائل املتعدد

 درجة بيان النتيجة

 5 جيد جدا



 4 جيد

 3 كافية

 2 نقيصان

 1 نقصان جدا

 وأما الصيغة املتسخدمة يف هذا التقييم  هي كما يلي :
 NP =𝑅

𝑆𝑀 
    X 100  

NP =   قيمة النسبة املؤوية املطلوبة واملراتجة  

R   =   درجة تقييم املصادق النيئية 

SM =  الدرجة العليا املثالية من االجياب 
  43العدد الدائم  = 100

 
حتويل الدرجة املتعادلة املأخوذة إىل قيمة كمية املناسبة مبعيار التقييم يف  (ب

  44اآليت :جدول 

       معيار صّحة منتج التطوير 3.6اجلدول   

 طبقة الصّحة معيار الصّحة الرقم
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1 
85،01  %

- 100% 
صحيح جدا أو ميكن استخدامها دون 

 التنقيح

2 
70،01  %

- 85%   
ميكن استخدامها بل كافية صحيح أو 
 بوجوب تنقيح صغري

3 
50،01  %

- 70% 
نقصان صحيح أو ترجى أن ال تستخدم ألّنا 

 جيب هبا التنقيح الكبري

4 
1% - 

50% 
 غري صحيح أو ال جيوز ابالستخدام

 

ىل معيار التقييم إتقال الوسائل املتعددة فعالة إذا كان تقييم املصادق تدخل 
وهذا يعين كانت الوسائل املتعددة املطورة فعالة جدا  %100حىت  85،01%

وتكمن الوسائل املتعددة ابالستخدام دون التنقيح. إذا كان تقييم املصادق تدخل 
كانت الوسائل املتعددة وهذا يعين   %85حىت  %70،01ىل معيار التقييم إ

ن يستنبط أكن الوسائل املتعددة بتنقيح قليل. حىت ميكن فعالة ومتالاملطورة كافية 
ىل الدرجة إالوسائل املتعددة املطورة ميكن استخدامها حني التعليم اذا وصل  نّ أ

فال يكمن   %70فإذا نقصت درجة الوسائل املتعددة من  %70،01األدىن 
  م. استخدامها يف التعلي

 

 حتليل عملية الوسائل  .2



حتليل العملية  حمصولة من استبيان استجابة الطالبات الذي اعطته الباحثة بعد 
 اداء التعليم.

 أّما شعرية استبيان استجابة الطالبات كما يلي: 

 شعرية استبيان استجابة الطالبات 3.7اجلدول 
 بنود األسئلة    املؤشر  الناحية 

استجابة الطالبات عن الربامج يف  الوسيلة 
 وسائل املتعددة 

1 ،2 ،3 

مراقبات   استجابة الطالبات عن
 التصميم يف وسائل املتعددة

4 ،5 ،6 

استجابة الطالبات عن وظيفة 
 وسائل املتعددة 

7 ،8 ،9 

استجابة الطالبات عن املادة  املادة 
 املقدمة

10 ،11 ،12 

 

يتم بناءها بسكال ليكريت  الباتوالبياانت املأخودة من استبيان إجابة الط  (أ
/  Skala Likert  مقايس، وهي : 5ىل إالذي ينقسم 

 
 ارشادة إعطاء درجة ورقة استبيان استجابة الطلبية  3.8اجلدول  

 الصنف الدرجة



 موافق جدا 5

 موافق 4

 شاك 3

 غري موافق جدا 2

 غري موافق جدا 1

 وبعده طلب الدرجة املتعادلة من البياانت املوجودة.
 

حتويل الدرجة املتعادلة املأخوذة إىل قيمة نوعية املناسبة مبعيار التقييم يف  (ب
  3.9اجلدول 
 45معيار عملية استجابة الطالبات 3.9اجلدول 

 الصنف الفاصلة

𝑋 ˃ 4,4  جيد حدا 

3,8 ˂ 𝑋 ≤ 4,4  جيد 

3,2 ˂ 𝑋 ≤ 3,8 كافية 
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2,6 ˂ 𝑋 ≤ 3,2 نقصان 

𝑋 ≤ 2,6 نقصان جدا 

 البيان : 

𝑋   معادلة الدرجة اجلديدة من الطالبات = 
( إذا كان استجابة Practiceتقال الوسائل املتعددة املطورة عملّية )

الطالبات يف صنف جيد وجيد جد. فلذالك، كان الدرجة املتعادلة 
. فإذا كانت 3،8الطالبات  اليت جيب نيلها هي من استبيان استجابة 

فال تقع الوسائل املتعددة يف  3،8الدرجة املتعادلة املتناولة نقصان من 
 (.Practiceصنف العملّية )

 حتليل فعالية الوسائل املتعددة .3

يقام فعالية الوسائل املتعددة مبعرفة بعد مفاهيم الطالبات إىل املواد الذي قد 
املتعددة املطورة. حتليل فعالية الوسائل املتعددة معني من تقييم  تعلمهم ابلوسائل

معرفة الطالبات. يوجد تقييم معرفة الطالبات من نظرة نتيجة تعليم الطالبات 
بشكل ترقية نتيجة االختبار اآلخرة من االختبار األوىل. و بيان نتيجة االختبار 

 يُعّدد .indeks gain (Normalized Gain)األوىل و اآلخرة سيحلل ب 
indeks gain  وهو أما يلي:2007، رجيارد ر هيك  بصيغة .) 

Normalized Gain (g) =  
%𝑝𝑜𝑠𝑡−%𝑝𝑟𝑒

100%−(%𝑝𝑟𝑒)
 

 Normalized Gain معايري اقتناء النتيجة

 46Normalized Gain معايري اقتناء النتيجة 3.10اجلدول 
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 حتديد طبقة

 g ˃ 0,7 األعلى

توسطم  0,3 ˂ g ≤ 0,7 

 g ≤ 0,3 سافل

إذا كانت يف الطبقة املتوسطة أو تُقال الوسائل املتعددة املطورة فعالة 
 األعلى.

جيب أن يوجد على األقل  Normalized Gainوهذه تعين أن نتيجة  
فالوسائل  0،3أقل من  Normalized Gain. فإذا نتيجة 0،3حيصل إىل 

 املتعددة يف الفئة املنخفضة جىت تكون الوسائل املتعددة غري تفاعلية للتعليم.
  



  



 الباب الرابع
 اانتيوصفية حتليل الب

 منوذج املنتج األصلي وصفية  .أ

تعليم اللغة العربية بشكل  ائلالباحثة منتج وس أنتجتيف هذا البحث 
 pptm( ابمتداد PowerPoint) ( املبنية على ابور بويينتAplikasiالتطبيقات )

(PowerPoint Macro Enable Presentationبصغة الوسائل املتعددة )  اليت متكن
ستقّل لطالبات استخدامها لوسيلة التقدمي الذي قام به املدرس وتكون مصدر التعليم امل

طوات خل، فاDDD-Eفصل احلادي عشر خاصة ملدرسة الوطنية. مناسبة بنموذج تطوير 
 تطوير الوسائل املتعددة التفاعلية هي :

 Decide)) التعيني .1

وسيلة التعليم اليت ستطّورها خطوة التعيني هو خطوة أخذ التقريرات عن 
( الذي ستطورها الباحثة لتطوير Softwareالباحثة، وكذالك جنس الربامج )

( الذي ستستخدمها الباحثة Hardware)اخلردوات الوسائل املتعددة وجنس 
خذ تقريرات حبسب بعض األمور، منها مالئمة أيكون  47لتطبيق الوسائل املتعددة.

ابلطلبة و مالئمة الوسائل املتعددة ابملنهج الدراسي املنطبق عليه الوسائل املتعددة 
و كفاءة الطلبة على استخدام األجهزة إلعمال الوسائل املتعددة التعليمية املصنوعة 

ددة عو وفرة التجهيزات اليت ستحتاجها الباحثة حني التعليم و فعالية الوسائل املت
 التعليمية يف حتسني نتيجة التعلم.  

 
 ليل االحتياجاتحت  (أ
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قامت الباحثة بتحليل االحتياجات بطريقة املقابلة و نشر  
االستبياانت، قامت الباحثة ابملقابلة مع مدرس اللغة العربية وهو أستاذ رفاعي 

 . ونتيجة املقابلة كما يلي:2016يناير  16املاجسرت يف التاريخ 

وجد سيد رفاعي عراقيال حني أنشطة تعليم اللغة العربية، ورد كل فصل 
درسه سيد رفاعي مييل سلبيا. وجد هناك إال بعض الطلبة اليت حتب  الذي

درس اللغة العربية،وأما كل أنشطة التعليم ما كان استخدم إال بكتاب دروس 
مع أن يف احلقيقة كان من طرف   وسبورة وقلم وما اكتملت ابلوسائل األخرى

سائل الفصل،  املدرسة أعطى مرافقا اليت متكن على مساعدة عملّية التعليم يف
( ومكرب الصوت الناشط، بل كانت هذه Proyektorكمثل بروجيكتور )

املرافق مل تستخدم ابألحسن. وهذه تسبب على سئم الطلبة حىت تسببها 
تنعس حني أنشطة التعليم. ومل تزل الطلبة حتسب أن اللغة العربية هي درس 

بروجيكتور الطلبة  إىل الدرس ابستخدام جنحت  صعب وممّل، 
(Proyektor وال سّيما بلعب احلاسوب، كان )من الطلبة تسكنون  %95

مستقل تعلمهم كافية. ولو   يف املعهد ألن أكثرهم تسكنون يف املعهد يسبب
كانوا طلبة املعهد ولكن كفاءهتم يف إعمال احلاسوب كافية، السيما بوجود 

ن  وجتعل احلاسوب املكتبة املكاملة أبجهزة احلاسوب تسبب الطلبة تفرحو 
تسلية وسط كثرة أنشطتهم. يظهر أن انتفاع احلاسوب كوسيلة تعليمية خباصة 
للغة العربية سوف تساعد الطلبة على التعلم ابملستقل أو ابجلماعة،حىت جيب 
به صناعة أجهزة التعليم بشكل الوسائل املتعددة اليت تساعد الطلبة لتعلم 

  48ل املفرحة.اللغة العربية وتكرير الدرس ابحلا
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خبالف املقابلة مع أحد مدرس اللغة العربية، قامت الباحثة بنشر 
استبيان احتيجات الطالبات.  وهدفه هو ملعرفة جنس التعليم املطلوبة، وأما 

  %83تدل على أّن    2018ينايري  29نتيجة االستبيان املقّدمة يف اتريخ 
عب، وللمهارة نفسها يف من الطالبات حيسنب أّن اللغة العربّية هي درس ص

 %22من الطالبات حيسنب أّن مهارة االستماع صعبة،   %28اللغة العربّية 
من الطالبات حيسنب   %50من الطالبات حيسنب أّن مهارة الكالم صعبة. 

من الطالبات حيسنب أّن مهارة الكتابة   %0أّن مهارة القراءة صعبة. و 
طالبات صعبة اليت تكون حمتوي صعبة، ومن هذه املهارات اليت حتسبها ال
 الوسائل املتعددة اليت ستصنعها الباحثة.  

ومن نتيجة استبيان حتليل االحتياجات أيضا جتد الباحثة نتيجة أّن 
من الطالبات يردن وجود الوسائل األخرى ليكون التعليم غري مسئم،  100%

ناسبة من الطالبات يردن التعليم ابستخدام احلاسوب امل %83جبانب ذالك 
بنموذج تعليمهن يعين احلركّي حىت حيتجن إىل وسيلة السمعية البصريّة. 

 49وأرادت الطالبات أيضا وجود اللعب التعليمي يف التعليم.
 نّ أالذي قامت هبا الباحثة استنبطت الباحثة  االحتياجاتمن حتليل 

التعليم املبنية على عشر يريدون  وخاصة لفصل احلادي طلبة املدرسة الوطنية
جهزة التعليم للغة أحسنه بصناعة أ،  حىت لسمعية البصريةجمهزة اباحلاسوب 

الوسائل املتعددة  متكن  نّ أبرجاء  .العربية بشكل الوسائل املتعددة التفاعلية
ولكوّنا مصدر التعليم النواة  .ني على تقدمي مادة اللغة العربيةعّلمعلى دعم امل

تسكت حني وال  تنعسال ن ال تسأم و أيرجي من الطلبة وبوجودها . ةبلطلل
 م. التعلي أنشطة
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 حتليل املوردات  (ب

ملعرفة وفرة األجهزة احملتاجة يف انتفاع الوسائل املتعددة، قامت الباحثة 
ابملقابلة مع وكيل الرئيس لناحية البنّية التحتية أستاذ نور أحسن عن البنية 

ية العالية. ونتيجة املقابلة تدّل على أّن هناك التحتية املوجودة يف املدرسة الوطن
اثنة عشر غرفة يف مدرسة الوطنية العالية.  لكل فصل جمهز ابلربوجيكتور 
ومكرب الصوت الناشط، ووجد أيضا غرفتا معمل احلاسوب. احتوت الغرفة 

( وعشرة حواسيب. واحتوت الغرفة الثانية Laptopاألوىل عشرين لبتوب )
حاسواب و روجيكتور، شرح أستاذ نور أحسن أن املنهج الدراسي ثالثني 

، الذي مل يوجد فيه 13تخدم يف مدرسة الوطنية العالية هو منهج دراسي سامل
( حىت كان الطلبة مل يطابقوا TIKدرس تكنولوجيا واالعالانت واالتصاالت )
 ( وكان معمل احلاسوب أقلTIKدرس تكنولوجيا واالعالانت واالتصاالت )

انتفاعا، ألن ما كان تطبيق احلاسوب اال لفصل اثنية عرشة لتدعيم اختبارات 
(، وهذا ندرة والسيما يف كل UN-BKوطنية مبنية على احلاسوب )

  50أسبوع.
يف مدرسة الوطنية توجد  نّ أمن نتيجة حتليل هذا املورد ميكن استنباطها 

 املتعددة التفاعليةفاع الوسائل تة التجربة وانالكافية لدعم عمليّ  سهولةال
 .صنعتها الباحثة

 حتليل املواد  (ت

حتتوى املواد  لفصل حادية عشرة على : امل املراهقني، الصحة والرعاية 
الصحية، والنظافة يف اإلسالم، والتسهيالت العامة واالجتماعية، وتسهيالت لعبادة 

واختارت املطورة املادة الصحة والرعاية الصحية اليت ستكون  .هللا ومعلم السياحة
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حمتوى الوسائل املتعددة. ابالعتبار على أن تلك املادة هي املادة الثانية يف السداسي 
األول، حىت كان الطلبة وجدوا درسا من معّلم اللغة العربية للباب األول يف أول 

ة اليت ستدخلها الباحثة إىل الوسائل سنة دراسية. وأّما مادة الصحة والرعاية الصحي
املتعددة حتتوى على جمموعة املفردات وثالث مهارات وقاعدة. واملهارة هي مهارة 
االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة. وقبل تقدمي املادة قامت الباحثة بتحليل 

 Kompetensi( و الكفاءة األساسية )Kompetensi Intiالكفاءة النواة )

Dasar)  احملتاجة عند تطوير الوسائل املتعددة التعليمية التفاعلية، وهذه هي الكفاءة
( املوجودة يف معيار احملتوايت للمنهج الدراسي Kompetensi Dasarاألساسية )

2013.51  
 الكفاءة ألساسية  4،1اجلدوال 

 حتليل صوت الكلمة والعبارة واجلملة العربية املتعالقة ابلصحة والرعاية الصحية.   3،1
تعيني املنعى أو الفكرة من الكلمة والعبارة واجلملة العربية املتعالقة ابلصحة والرعاية  3،3

 الصحية.
صناعة التحليل البسيط عن العناصر اللغوية، وهيكل النص املتعالقة ابلصحة  3،4

 رعاية الصحية.وال
القيام ابحملاورة البسيطة املتعالقة ابملقام ابلدقة واهليّنة املتعالقة ابلصحة والرعاية  4،1

 الصحية.
طلب مدرس اللغة  املذكورة ابعتبار ساسيةاأل ما اختيار الكفاءةأو 
ن الكفاءة األساسية املذكورة من الكفاءة أستاذ رفاعي بسبب أالعربية 

اليت جيب وبعد طّورت الباحثة املؤشرات . الصعوبة ليناهلا الطلبةاألساسية 
 . 3،1حّققها الطلبة، وتكون هذه املؤشرات مرجع التطوير كما يف ملحق 
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مّث ليكّتَل وظيفة الطلبة وأنشطتهم، أّلفت الباحثة خطة التعليم اجلهاز 
(RPP( يكون منهج التعليم يف خطة التعليم اجلهاز .)RPPكاملرجع ل ) تطوير

 .2،8يف ملحق  (RPPالوسائل املتعددة، خطة التعليم اجلهاز )

بعد قيام بتحليل االحتياجات وحتليل املوردات وحتليل املادة فعينت و 
الباحثة بصناعة الوسائل املتعددة لتعليم اللغة العربية التفاعلية لفصل احلادي 

الباحثة مكروسوفت ابور اختارت مّث عشرة ملادة الصحة و الرعاية الصحية 
( الذي سيستخدم لتطوير الوسائل املتعددة، Softwareبويينت كالربامج )

مالمح الذي تىّن على صناعة الوسائل املتعددة كإرادة ألّن ابور بويينت عنده 
(. وابور بويينت عنده ماكرو Audio Visualبصريّة /مسعية الطلبة )

(Macro الذي يستطيع أن حيصل ) تيجة تعليم الطلبة. إصابة ن 
(، واختارت الباحثة Hardwareخردوات )الباحثة  اختارتوجبانب ذالك 

( Hardware( كاجلنس خردوات )Proyektorاحلاسوب و بروجيكتور )
 يقرتف ذالك وسيلة التعليم. الذي ستستخدم ل

 (Design)التصميم   .2

52املتعددة.خطوة التصميم هي اخلطوة اليت تنت ج خطة جلميع الوسائل 
وتنقسم   

 هذه اخلطوة إىل :
 ( Desain Tampilanوتصميم العرض ) (Flowchart) صناعة املخططات (أ

تفيد املخططة )التخطيط التدفق( إلعطاء  وصفية مسار الوسائل املتعددة  (1
التفاعلية من عرض واحد إىل عرض آخر،  وهدف املخطط األساسي هو 
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 53ال فهم املستخدم على إعالن.لتبسيط تسلسل العملّية  أو منهاج إلسه
 وهذه خمطط الوسائل املتعددة التعليمية اليت طورهتا الباحثة. 

 

 
 الوسائل املتعددة التفاعلية للتعليم ططخم 4،1الصورة 

 صناعة تصميم العرض  (2

بعد صناعة صيغة املسار، قامت الباحثة بتصميم العرض. تصميم العرض من 
االفتتاح )الغطاء( حىت عرض القائمة األساسية اليت تتوقع يف الصور  يفةصح

 كما يلي:
 
 

 (Cover) غطاءال .أ

 حتتوي إىل موضع الوسائل املتعددة، وبيانة املألف
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loading  



 
 

 
 
 

 الغطاء 4،2الصورة 

 الصحيفة األساسية .ب

 .(Navigation)، واإلحبار (Header)حتتوي على الغوصة 
  (Home) حتتوي الغوصة على موضع الوسائل املتعددة، وزر املنزل

و أما اإلحبار حتتوي على القائمة األساسية منها: .    (Exit) واخلروج
الكفاءة، واملادة، والتقومي، والصورة اجلانيبة واملراجع. جبانب ذالك يوجد 

ابهلدف أن . Mouse Over بوظيف2و 1هناك إحبار الصندوق لرقم 
فصار ظهر إرشادة التطبيقات،  1املستخدمني إذا حركوا الفأر إىل رقم 

 فظهر عرض بيان قائمة الوسائل املتعددة. 2خدم رقم ولكن إذا ملس املست
 وهذه الصحيفة األساسية  :



 
 الصحيفة األساسية 4،3صورة ال

 

 قائمة الكفاءة  .ج

يف قائمة الكفاءة تسرح فيها الكفاءة األساسية والكفاءة األساسية و 
 أهداف التعليم املراتجة،و املؤشرات 

 وهذه قائمة الكفاءة :

 
 قائمة الكفاءة 4،4الصورة 



 قائمة املادة .د

 = االستماع املادة األوىل
 = الكالم املادة الثانية
 = القراءة املادة الثالثة

 = القواعد  املادة الرابعة        

 
 قائمة املادة 4،5الصورة 

ىل صحيفة املادة األوىل. إفإذا أراد املستخدم بفتح املادة األوىل، فوصل 
 فإذا أراد املستخدم بلمس املفردات فوصل إىل صحيفة املفردات.

 قائمة التقومي .ه

 = لتقومي املفردة   لعب طلب الكلمة
 = لتقومي االستماع   التدريب األول

 = لتقومي الكالم   ينالتدريب الثا
 = لتقومي القراءة   التدريب الثالث     

  التدريب اخلامس       = لتقومي القواعد
 وهذه قائمة التقومي :



 
 قائمة التقومي 4،6الصورة 

احتوى التقومي على تدريبات خمتلفة املناسبة ابملهارات. إذا ملس املستخدم 
طلب الكلمة فوصل إىل صحيفة لعب طلب الكلمة،  إذا ملس لعب 

املستخدم التدريب األول فوصل إىل صحيفة التدريب األول. فكذالك 
 بعده ستعمل التطبيقات ابعتبار إرادة املستخدم.

 قائمة صورة جانبية  .و

 
 قائمة صورة جانبية 4،7الصورة 

 
 قائمة املراجع .ز



 
 قائمة املراجع 4،8الصورة  

بعد صناعة تصميم العرض للقائمة األساسية، فبعد صنعت الباحثة 
تصميم العرض الثانوي )القائمة الثانوية(. القائمة األساسية اليت متلك 

قائمة اثنوية هي قائمة املادة وقائمة التقومي. ويقع تصميم العرض من  
 القائمة الثانوية ملادة يف الصور كما يلي:

 
 القائمة الثانوية للمفردة4،9صورة 

 



 
 )االستماع والكالم والقراءة(. 1،2،3قائمة املادة  4،10الصورة 

 
 ولكل صحيفة القائمة والقائمة الثانوية غوضة.

 
 القائمة الثانوية للقواعد 4،11الصورة 

 
 

 أما  القائمة الثانوية للتقومي يف الصور كما يلي:



 
 الكلمة )املفردة(لعب طلب  4،12الصورة 

 

 



 التدريب األول )مهارة االستماع( 4،13الصورة 
 

: احتوى الصندوق األول األسئة إجابتها  4،13الشرح لصورة 
ابللسان. احتوى الصندوق الثاين أسئلة املختارة الصحيح أو اخلطاء 

 اليت عددها عشرة.
 

 
سئلة اليت جتب اجابتها احتوى على األ ،التدريب الثاين )مهارة الكالم( 4،14الصورة 

 ابللسان،
 

 



األسئلة االختيارات من متعدد ابستخدام  ،التدريب الثالث )مهارة القراءة(  4،15الصورة 
 برامج مكرو وعددها عشرة.

 
 
 
 
 
 
 

 تصميم أداة جتريبة الوسائل املتعددة  (ب



 
املتعدد التدريب الرابع )القواعد(، أسئلة لعب ابختيارة من  4،16الصورة 

 وعددها عشرة.
 

وبعد قامت الباحثة بتصميم األدة املتخدمة لتقييم الوسائل املتعددة ملطورة 
 وتصميم أدة جتريبة الوسائل املتعددة بشكل األسئلة ملعيار مهارة الطلبة. 

 أداة تقييم الوسائل املتعددة  (1

 فاألداة املصونة منها :

أداة تقييم فعالية الوسائل املتعددة بشكل ورقة تقييم الوسائل  (أ
 (.2،2عددة )ملحق املت

 (.2،4ورقة استبيان استجابة الطالبات )ملحق  (ب

 أسئلة االختبار    (2

األسئلة املصونة هي األسئلة األوىل واألسئلة اآلخرة اليت صنعتها الباحثة 
 ( والكفاءة األساسيةKompetensi Inti)مناسبة ابلكفاءة النواة 

(Kompetensi Dasar للمنهج الدراسي  )واألداة املصونة 2013 .
و  2،6بشكل األسئلة األوىل و األسئلة اآلخرة كملها املوجودة يف ملحق 

2،7. 



 (Developmentالتطوير ) .3

يف هذه اخلطوة قامت الباحثة بصناعة منتج الوسائل املتعددة التفاعلية املبنية على 
(. يصنع Layout) لتخطيطابور بوبنت، كان تصميم املوجودة مصدرا لصناعة ا

  54ىل انحية األلوان واحملتوايت.إاملبىن ابالهتمام 
يف هذه اخلطوة قامت الباحثة إبنتاج كل الصورة والصوت واخللفية والعناصر 
ل النصوص والصوت واملواد واألسئلة  األخرى احملتاجة. وبدأت الباحثة تدخ 
والعناصر األخرى املصونة قبله، لتكون الوسائل املصنوعة تفاعلية، ونظمت 

أيضا. طبقت الباحثة  ابعتبار االحتياجة، ويف هذه اخلطوة Hyperlinkالباحثة 
نظام مكرو لصناعة الدرجة يف تدريبات األسئلة. حىت إذا أجيبت األسئلة  نظر 

 الطلبة التقييم مباشرة.
 (Evaluate)التقييم  .4

 تصحيح الوسائل املتعددة     (أ

الصّحة هي عملّية طلب التواقف أو التأييد على الوسائل املتعددة اليت 
ألهل املناسب ابلنواحي املعينة يف الوسائل صنعتها الباحثة ابشرتاك مصادق ا

املتعددة. حىت تكون الوسائل املتعددة مالئقة لالستخدام يف التعليم. قامت 
الصّحة مبصدقني مها مصادق أهل الوسائل املتعددة )دكتور أمحد مغفورين 
املاجستري( ومصادق أهل املادة )رفاعي املاجستري( ونتيجة الصّحة قام 

 .  4،2يف جدول  املصادقني كمثل

حتليل صّحة الوسائل اليت قام هبا مصادق أهل الوسائل   4،2اجلدول 
 املتعددة.

 تقييم املؤشرات الناحية رقم
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1 

 الربجمة

 5 وضوح إرشادة استخدام الوسائل املتعددة
 4 سهولة اعمال األوامر يف الوسائل املتعددة 2

3 
ىل القسم إقدرة الوسائل املتعددة لذهاب 

صورة /التقومي/املادة/)الكفاءة املطلوب
 املراجع(/الوسائل اجلانبية

5 

4 

 العرض
 

دقة استخدام األحرف ومعيار األخرف 
 4 لسهولة القراءة

 4 مناسبة استخدام الصورة لدعم املادة 5
 4 دقة استخدام احملتوايت، والرتكيب واأللوان 6
 4 متكافئ استخدام الصور املتحركة 7

 4 وضوح الصوت يف أوديو 8
 4 متكافئ اختيارة اخللفية 9

 4 سهولة طلب زر اإلحبار 10
 42 عدد كل الدرجة 

 50 الدرجة العلي املثالية
 %84 تقييم النسبة املئوية

  
 
 

 حتليل صّحة الوسائل املتعددة أبهل املادة 4،3اجلدول 

 تقييم املؤشرات الناحية رقم

 املادة 1
مالئمة املادة ابلكفاءة األساسية و الكفاءة 

 4 األساسية



 4 تقدمي املادة من البسيط إىل املركب 2

تقدمي املادة التفاعلية )وجود دعوة القارء  3
 لالشرتاك(

4 

4 

 التعليم
 

 4 مالئمة املؤشرات ابلكفاءة األساسية

استخدام التدريب والتقييم وضوح ارشادة  5
 4 األخري

 4 مالئمة جنس التقومي )التدريب( ابملؤشرات 6

مالئمة الصورة والصور املتحركة والصوت  7
 4 إليضاح املادة

 4 لباتااستخدام اللغة مناسبة بطبقة فكر الط 8
 32 عدد كل الدرجة 

 40 الدرجة العلي املثالية
 %80 تقييم النسبة املئوية

مّث حُتّول النسبة املئوية من مصادق أهل الوسائل ومصادق أهل املادة 
 كما يلي:  3،6إىل جدول 

 
 
 

       معيار صّحة منتج التطوير 3،6اجلدول     

 طبقة الصّحة معيار الصّحة الرقم

1 85،01  %- 
100% 

 صحيح جدا أو ميكن استخدامها دون التنقيح



2 70،01  %- 
85%   

أو ميكن استخدامها بل بوجوب كافية صحيح 
 تنقيح صغري

3 50،01  %- 
70% 

نقصان صحيح أو ترجى أن ال تستخدم ألّنا 
 جيب هبا التنقيح الكبري

 غري صحيح أو ال جيوز ابالستخدام 50% - 1% 4
 

نتيجة التصحيح من مصادق أهل الوسائل )الدكتور أمحد مغفورين 
. ونتيجة %84جتد درجة النسبة املئوية  4،2 املاجستري( كمثل يف جدول

جتد  4،3التصحيح من مصادق أهل املادة ) رفاعي املاجستري( كمثل يف جدول 
 . %80درجة النسبة املئوية  

ميكن الوسائل املتعددة لالستخدام إذا وصلت  3،6بنسبة إىل اجلدول 
إىل  وصلل . وأّما التقييم من مصادق أهل الوسائ%70،01إىل الدرجة األقّل 

.  حىت ميكن االستنباط أّن %80ومن مصادق أهل املادة وصل إىل  84%
الوسائل املتعددة املطورة تدخل إىل صنف كافية الصحيح وميكن لالستخدام ولو 

  بتنقيح قليل.
 تنقيح الوسائل املتعددة (ب

بعد قيام بصّحة الوسائل املتعددة قامت الباحثة بتنقيح الوسائل املتعددة. 
عملّية تنقيح الوسائل املتعددة هتدف إىل التكميل األخري الشامل على الوسائل 
املتعددة. وبعد حتسني الوسائل املتعددة جتوز الوسائل ابلتجريبة. وهذا بعض عرض 

 من الوسائل املتعددة اليت نقحتها الباحثة :
 طبيقات(زايدة البيانة عن الرموز املوجوة يف الوسائل املتعددة )يف ارشادة الت (1

عند دكتور أمحد مغفورين، أن إرشادة التطبيقات ال حتتوي إال طريقة 
اعماهلا  بل يوجد أيضا بياانت الرموز املوجودة يف كل عرض الوسائل 



املتعددة، كمثل زر املنزل و اخلروج و ما اشبه ذلك، وهذه ليسهل الطلبة يف 
دة البياانت عن وبعد ذالك قامت الباحثة ابلتنقيح بزاي 55اعمال الربانمج.

 الرموز املوجودة يف الوسائل املتعددة.

 
 عرض إرشادة التطبيقات قبل التنقيح  4،17الصورة 

 
 

 
 بعد النتقيحالتطبيقات عرض إرشادة  4،18الصورة 
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 ( مجع املفردة  يف صحيفة قائمة املادة.Linkزايدة وصلة ) (2

فورين املاجستري( غفتش مصادق أهل الوسائل املتعددة )دكتور أمحد م
ن جيعل وصلة واحدة و تعرض يف صحيفة قائمة املادة، وأما مجع أأنه أحسن 

املفردات حيتوى املفردات من كل املادة حيث كام من مهارة االستماع أو 
مهارة الكالم أو مهارة القراءة والقواعد، حىت يكون الطلبة جمهزين ابملفردات 

الطلبة إىل املادة األساس، يكون الطلبة يركز قبل دخول املادة، حىت إذا دخل 
  56تركيز اتما و ال يتعلق من املفردات.

وبعده قامت الباحثة ابلتنقيح بتصميم املفردات إىل تنوب سائر املادة 
 لتكون بوصلة وحيدة.

 
 عرض قائمة املادة قبل التنقيح 4،19الصورة 
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 صورة قائمة املادة بعد التنقيح 4،20الصورة 

 

 

 
 ايدة التصريف اللغوي يف مادة القواعد.ز  (3

نصح مصادق أهل املادة )رفاعي املاجستري( إىل الباحثة لزايدة جدول 
التصريف اللغوي ملادة القواعد. شرحت مادة القواعد مبحث فعل وفاعل 
ومفعول حىت تكون أحسن إذا يعد جبدول التصريف اللغوي. ألنه ميكن 

 57لفاعله املختلف.الطلبة لرأية استخدام الفعل 
وفتش أهل املادة أيضا بعض أخطاء الكلمة واجلملة يف النصوص. 
حىت كانت الباحثة قامت ابلتنقيح بزايدة جدول التصريف اللغوي يف مادة 

 القواعد وأحسنت بعض الكتابة اخلطيئة وخاصة يف إعطاء الشكل.

 نتيجة االختبار امليدان   .ب

 أداة االختبار  جتربة   .1
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أداة االختبار قبله ملعيار نتيجة تعليم الطلبة. أداة االختبار املستخدمة متتحن 
هي اختبار بشكل اختيارات من متعدد بدرجته مخسة إلجابة صحيحة وصفر 

. وتقدم هذه األسئلة قبل أنشطة التعليم 20إلجابة خطيئة، وعدد كل األسئلة 
و بعد التعليم  (Pretest /رة )االختبار األويلابستخدام الوسائل املتعددة املطو 

( ملعرفة ترقية Posttest /ابستخدام الوسائل املتعددة املطورة )االختبار اآلخري
 نتيجة تعليم الطلبة.

طالبا من  18قبل استخدام االختبار ألخد البياانت جيب ابلتجريبة على 
ج،  12يف فصل   2018يويل  23يف اتريخ  ناڠبدورواملدرسة الوطنية العالية 

ثباهتا وطبقة صعوبتها وقوة امتيازها. وأما حملال صّحتها و  التجربةبياانت  تكون
 نتيجة التجربة هي كما يلي :

 صّحة بنود األسئلة   (أ

بعد جتربة األسئلة عّددت الباحثة طبقة صّحة بنود األسئلة ابستخدام 
سؤاال  25ساب الصّحة، من بناء على ح . Product Momentمرتبط 

، 23. 22أسئلة غري صّحة وهي رقم  3سؤاال صحيحيا و  22اجملربة يوجد 
 .3،12، بينت الباحثة نتيجة حتليل األسئلة يف ملحق 25

 ثبات بنود األسئلة   (ب

الثبات هو طبقة الثبوت أو دوام اختبار، وهو إىل بعد ما تعطي األسئلة 
عول متساو يف آخر الوقت. فتكون نتيجته اثبتة النتيجة الثبيتة إذا جرهبا يف مف

 25بناء على حساب ثبات بنود األسئلة، جربت الباحثة  58نسيب الثبوت. و
سؤاال من  صّحتها وتقع يف حال ثبات. ونتيجة حتليل الثبات يف ملحق 

3،13. 
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 طبقة الصعوبة   (ت

تكون بنود األسئلة جودة أو غري جودة تظهر من سهولة بنود األسئلة 
سؤاال. وجتد  25وصعوبتها، بناء على حتليل طبقة الصعوبة، جربت الباحثة 

سؤاال متلك طبقة  14سؤاال متلك طبقة الصعوبة بصنف سهلة و  11
 : 4،4الصعوبة بصنف كافية سهلة.  كمثل  يف هذه جدول 

 
 

 قة الصعوبة من بنود األسئلةصنف طب 4،4اجلدول 
 كافية سهلة صنف

رقم 
 األسئلة

1 ،2 ،8 ،9 ،10  ،11 ،
12 ،16 ،22 ،23 ،25 

3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،13 ،
14 ،15 ،17 ،18 ،19 ،
20 ،21 ،24 

 3،14وأما نتيجة حتليل طبقة الصعوبة تظهر يف ملحق 
 

 قوة االمتياز  (ث

بكفاءة عالية )املاهرة( قوة االمتياز هي كفاءة أسئلة لتمييز الطلبة 
بناء على حتليل قوة االمتياز، كان سائر األسئلة يف  59والطلبة بكفاءة دانية.

 : 4،5حمل قبيح جدا، كافية، جيدة، وجيدة جدا كما يف جدول 
 قوة االمتياز لسائر بنود األسئلة 4،5اجلدول 

قبيح  صنف
 جدا

 جيد جدا جيد كافية
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رقم 
 األسئلة

22 25 ،
23 

1 ،2 ،4 ،6 ،7 ،8 ،
9 ،10 ،11 ،12 ،

13 ،14 ،15 ،16 ،
17  18 ،21 ،23 

3 ،5 ،
19 ،20 

 3،15وأما نتيجة حتليل قوة االمتياز تظهر يف ملحق 

 جتربة الوسائل املتعددة  .2

بعد نيل حال  صحيح من مصادق األهل جتوز للوسائل املتعددة ابلتجربة 
املتعددة تقع يف مدرسة الوطنة العالية يف عملّية التعليم. وعملّية جتربة الوسائل 

 2018يويل  30طلبة وكانت يف التاريخ  18ج اليت عددها 11وضوع الطلبة مب
 . 2018أغوستوس  11حىت 

جتربة الوسائل املتعددة املتخدمة لنيل بياانت عملية الوسائل املتعددة و 
 One Group Pretestفعاليتها، وجدت الباحثة البياانت من تصميم جتربة 

Posttest Design . و ما يقوم بتصميم التجربة األوىل إال لفصل وحيد دون
ج لتجربة الوسائل  11فصل آخر ملقارنة نتيجتها. حىت اختارت الباحثة فصل 

وعلة الباحثة يف اختيار .   Purposive Samplingاملتعددة بتكنية أحد العينة 
العربية الكافية ومهارة  ذالك الفصل هي ألن ذالك الفصل ميلك مهارة اللغة

 اعمال احلاسوب اجليدة.
قامت بتجربة الوسائل املتعددة خبمسة مواجهات. وقامت ابملواجة األوىل 

. قامت الباحثة بتعريف الوسائل املتعددة إىل 2018يويل  30يف يوم االثنني 
وقيام ابالختبار األويل .  (Pretest)الطلبة و قامت الباحثة ابالختبار األويل 

( بشكل الوسائل Treatmentملعرفة مهارة الطلبة األوىل قبل إعطاء املعاملة )
 املتعددة.



وقامت مبواجهة الثانية والثالثة والرابعة واخلامسة هي إلعطاء املعاملة 
(Treatment بشكل الوسائل املتعددة اليت قام هبا يف اتريخ )أغوستوس  6

أغوستوس  11و   ،2018أغوستوس  9، و 2018أغوستوس  8، و 2018
.  ويف التعليم ابستخدام الوسائل املتعددة التفاعلية ما كان دور املعلم 2018

 اال لكونه قرينا و مرشدا.
ويف املواجهة الثانية قامت الباحثة بشرح املادة ملهارة االستماع و ويف 

املواجهة الرابعة قامت املواجهة الثالثة قامت الباحثة بشرح املادة ملهارة الكالم ويف 
الباحثة بشرح املادة ملهارة القراءة ويف املواجهة اخلامسة قامت الباحثة بشرح املادة 
لقواعد، ويف املواجهة اخلامسة أو اآلخرة قامت الباحثة إبعطاء االختبار اآلخري 

(Posttest.) 
بعد ( ملعرفة هل للطالبات ترقية نتيجة التعليم Posttestاالختبار اآلخري )

استخدام الوسائل املتعددة. وجبانب ذالك، أعطت الباحثة استبيان استجابة 
 الطالبات على تعليم اللغة العربية الفاعلي.

 حتليل بياانت عملية الوسائل املتعددة  .3

ستبيان استجابة ملعرفة عملية الوسائل املتعددة اليت قامت هبا الباحثة اب
شكل الئحة األسئلة اليت صمَّمت الباحثة الطالبات. استبيان استجابة الطالبات ب

 سؤاال. 12
استبيان استجابة الطالبات على الوسائل املتعددة وهذه نتيجة حتليل 

 : 4،6لتعليم اللغة العربية التفاعلية كمثلها يف جدول 
استبيان استجابة الطالبات الوسائل املتعددة لتعليم اللغة العربية نتيجة حتليل 4،6اجلدول 

 التفاعلية
 الصنف معدال املؤشرات النواحي الرقم



1 

الوسائل 
 املتعددة

متكن الوسائل املتعددة أن تفتح 
جيد  4،5 ابلسهولة

 جدا

جيد  4،7 إرشادة استخدام الوسائل واضحة 2
 جدا

3 
كانت الوسائل املتعددة رائعة وال 

 4،7 يسئم الطلبة
جيد 
 جدا

4 
الوسائل استخدام األلون يف 

 4،6 حيست العرض
جيد 
 جدا

5 
وجود الصور املتحركة يف الوسائل 

 4،8 جتلب االهتمام
جيد 
 جدا

جيد  4،5 وجود الصوت يضيح املادة 6
 جدا

7 
ىل أى إمتكن التطبيقات بنقلك 

جزء مطلوب أوال )ملثلها يف جزء 
 املادة، والتقومي وغري ذلك(

4،5 
جيد 
 جدا

8 
املتعددة لتعلم تدفعك الوسائل 

 كافية 4،4 اللغة العربية

9 

 املادة

متكن الوسائل املتعددة لتكون 
 كافية 4،2 املستقلمصدر التعليم 

تسهلك الوسائل املتعددة يف فهم  10
 املادة

جيد  4،7
 جدا

تقدمي املادة التفاعلية يسبب  11
 الطلبة ابالشرتاك

 كافية 4،4



املتعددة وجود لعب يف الوسائل  12
جيد  4،7 جيعلك أنشط يف التدريب

 جدا
  54،7 عدد كل الدرجة

جيد  4،5 املعدل
 جدا

 كما يلي:  3،9مثّ حُتّول معدل قيمة استجابة الطالبات إىل اجلدول 
 معيار عملية استجابة الطالبات 3،9جدول  

 الصنف الفاصلة
𝑋 ˃ 4,4  جيد حدا 

3,8 ˂ 𝑋 ≤ 4,4  جيد 
3,2 ˂ 𝑋 ≤ 3,8 كافية 
2,6 ˂ 𝑋 ≤ 3,2 نقصان 

𝑋 ≤ 2,6 نقصان جدا 

( إذا كان استجابة الطالبات Practiceتقال الوسائل املتعددة املطورة عملّية )
فلذالك،كان الدرجة  إىل الفوق(.  4،5)وجيد جد  (4،4-3،8)يف صنف جيد 

 .3،8املتعادلة من استبيان استجابة الطالبات  اليت جيب نيلها هي 
حىت  4،5وأّما معدل تقييم الطالبات فصل ج مبدرسة الوطنّية العالية هو 

تدخل إىل صنف جّيد جدا. حىت ميكن االستنباط أّن الوسائل املتعددة التفاعلية 
 م. لالستخدا (Practice)املطّورة عملّية 

    حتليل بياانت فعالية الوسائل املتعددة .4

قامت الباحثة فعالية الوسائل املتعددة ملعرفة بعد ما فهم الطلبة عن املادة 
الوسائل املتعددة املطورة، حتليل فعالية الوسائل املتعددة معني من تقييم  ابستخدام

ترقية نتيجة االختبار الطلبة الذهين، ينال التقييم الذهين من نتيجة تعلم الطلبة بشكل 



االختبار األويل وهذه درجة  (،Posttest( و االختبار اآلخري )Pretestاألويل )
(Pretest( و االختبار اآلخري )Posttest من الطلبة يف جدول )4،7. 

 (.Posttest( و  االختبار اآلخري )Pretestدرجة االختبار األويل )  4،7اجلدول 
االختبار نتيجة  اسم الطلبة رقم

 األويل
نتيجة االختبار 

 اآلخري
 80 60 أثىن انسخة 1
 85 55 أويل معزيت 2
 90 55 دوي ولنداري 3
 75 45 ذرواة العارفة 4
 80 50 سهڠوحيونإيك  5
 75 40 حارزة نور فاضلة 6
ليلي مالدة ديال  7

 سبيال
65 100 

ميالدان امنة  8
 الصاحلة

50 90 

ميالدان امنة  9
 الصاحلة

45 85 

 75 50 موىن زائدة النساء 10
 75 45 نور أنيسة 11
 75 40 نور النثية 12
 80 60 رمحة ويت 13
 80 65 سيت نور السعادة 14
 85 40 ترى حبساري 15



زهرة ميال نسية  16
 فردوس

45 85 

 75 40 زهرة نفيسة 17
 85 50 زكية أثىن دوي 18

 1475 900 عدد كل الدرجة
 82 50 املعدال

( Posttest( و االختبار اآلخري )Pretestاالختبار األويل )نتيجة من  
 indeks gain (Normalized Gain/n-gain)  قامت الباحثة بتحليها ب

 : 
Normalized Gain (g) =  

%𝑝𝑜𝑠𝑡−%𝑝𝑟𝑒

100%−(%𝑝𝑟𝑒)
 

                                              = 
(82)−(50)

100−(50)
 

                                                  = 0,64 

  3،9يف جدول   Normalized Gain و بعده قامت الباحثة بتحويل نتيجة
 كما يلي: 

 
  Normalized Gain معايري اقتناء النتيجة 3،10اجلدول 

 حتديد طبقة

 g ˃ 0,7 األعلى

توسطم  0,3 ˂ g ≤ 0,7 

 g ≤ 0,3 سافل

 ( 0،7-0،3)اذا كانت يف الطبقة املتوسطة تُقال الوسائل املتعددة املطورة فعالة 
 .إىل الفوق( 0،7)أو األعلى 



 من الطالبات يف فصل ج مبدرسة الوطنّية هي Normalized Gainألن نتيجة  
توسط. وهذه تعين أن الوسائل املتعددة التفاعلية فعالة فهذه من صنف امل 0،64

 لالستخدام.

 حتليل البياانت .ج

البحث والتطوير مها حبث حتتوى على خطوتني، خطوة البحث 
(Research( وخطوة التطوير )Development وخطوة البحث هي لدراسة .)

(. يف هذه اخلطوة قامت الباحثة Decideولية اليت حتتوى على خطوة التعيني )األ
عن جنس الربامج  عن وسيلة التعليم اليت ستطّورها الباحثة وكذالك أبخذ التقرير 

(Software اليت ستسخدمها الباحثة لتطوير الوسائل التعليمية وجنس اخلردوات )
(Hardware اليت ستستخدمها الباحثة إلعمال تلك الوسائل التعليمية. قبل )

أخذ التقرير عن الربجمة وااألجهزة قامت الباحثة بتحليل االحتياجات وحتليل 
اخلرج املتنجة هو بشكل بتعرف االحتياجات موردات وحتليل املادات. و أما 
 وتعرف املوردات وتعرف املادات.

التحليل قامت الباحثة ابستخدام يف أول مجع البياانت يف خطوة 
وكيل الرئيس لناحية البنّية التحتّية مع و طريقتني، طريقة املقابلة مبعلم اللغة العربية 

 نشر استبيان احتياجات للطلبة.
خطوة التحليل األول هو حتليل احتياجات الذي تدل أن يف تعليم اللغة العربية 

مل يكتمل املعلم السهولة املوجودة آللة ما زال املعلم مل يستخدم الوسائل الداعمة، 
دعم التعليم. وطريقة تعليمه ممّل. وهذه يسبب ملل الطلبة ونقصان اهتمامهم 
حني عملية التعليم ويرى الطلبة أّن درس اللغة العربية صعبة. حيت حيتاج به وجود 

لقاء الوسائل التعليمية لدفاع الطلبة على تعليم اللغة العربية ولدعم املعلم يف إ
 املادة.



وخطوة التحليل الثاين هو حتليل املوردات الذي يدل أّن البنية التحتية املوجودة 
بل خطوة  .لدعم عملية انتفاع الوسائل املتعددة  املطورةيف مدرسة الوطنية الكافية 

التحليل األخري هو حتليل املادة اليت ستكون حمتوى الوسائل فهو بتحليل الكفاءة 
و حتليل عملية التعليم بتصميم خطة التدريس  2013هج الدراسي املناسبة ابملن

 املستخدمة لتعليم الدرس ابستخدام الوسائل املتعددة.
وبعد قيام بثالثة التحليالت املوجودة بدأت الباحثة تعني أن الربجمة اليت 
ستستخدمها لصناعة الوسائل املتعددة التعليمية واخلردواة اليت سيتسخدمها 

 الوسائل التعليمية. إلعمال تلك
بوينت لربجمة يف تطوير الوسائل املتعددة  ابورفاختارت الباحثة مكروسوفت 

 .جهزة احلاسوب كأجهزة لتطبيق الوسائل املتعددةأواختارت 
واخلطوة الثانية من البحث والتطوير هو خطوة التطوير. يف هذه اخلطوة 

بات. وهو وسائل التعليمية طورت الباحثة الوسائل املتعددة اليت احتاجها الطال
 النافعة اليت ميكن على دفاع الطالبة لتعلم اللغة العربية ودعم تقدمي املادة للمعلم.

وبعد أن تصمم الوسائل املتعددة قام املصادق ابلتفتيش. وأما املصادق الذي 
صحيح الوسائل املتعددة لتعليم اللغة العربية التفاعلية املبنية على ابور بوينت  هو 

وهو دكتور أمحد مغفورين  ڠا مساراڠساحماضر قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل 
 املاجستري ومعلم اللغة العربية وهو أستاذ رفاعي املاجستري. 

بناء على الصّحة اليت قامت هبا دكتور أمحد مغفورين املاجستري وجدت الباحثة 
فصار  3،6. هذه النسبة املئوية إذا حّول إىل جدول %84نسبة الدرجة املئوية 

من صنف كافية الفعالة أو ميكن استخدامها بتنقيح قليل. وأما نتيجة الصّحة 
. هذه النسبة %84لدرجة املئوية اليت قام هبا أستاذ رفاعي وجدت الباحث نسبة ا

و ميكن أفصار من صنف كافية الفعالة  3،6املئوية إذا حّول إىل جدول 
 استخدامها بتنقيح قليل.



وأما النصيحة اليت أعطاها املصادق هي زايدة البياانت عن الرموز املوجودة يف 
مال الوسائل املتعددة )يف إرشادة التطبيقات( ليكون الطلبة ال يصعب حني إع

الربجمة، وزايدة الوصلة جلمع املفردات يف صحيقة قائمة املادة وزايدة التصريف 
اللغوي يف مادة القواعد. والنصيحة من املصادقني مها أساس جعلته الباحثة يف 
تنقيح الوسائل املتعددة لتعليم اللغة العربية التفاعلية املبنبة على ابور بوينت 

 وتكميلها.
ملتعددة تنقيحها، قامت الباحثة بطلب النتيجة من الطلبة وبعد صّحة الوسائل ا

 4،5ملعيار عملية الوسائل املتعددة، نتيجة االستجابة من تدل وجدان معدال 
 تعين أن الوسائل املتعددة من صنف جيد جدا، حىت متكن استخدامها.

ة ملدرسة الوطني 11وبعده قامت الباحثة بتجربة الوسائل املتعددة على طلبة فصل 
العالية إبعطاء أسئلة االختبار األويل و االختبار اآلخري. هذه لتقييم انحية إدراك 

 الطالبات وملعرفة فعالية الوسائل املتعددة املطورة.
يدل االختبار األويل و االختبار اآلخري وجود الرتقيم الذي واجهه الطلبة قبل 

 50استخدام الوسائل وبعده، ومعدال نتيجة االختبار األويل من الطالبات هو 
بعد استخدام الوسائل املتعددة وبيان نتيجة ترقية االختبار األويل  82و ترقي إىل 

. Indeks Gain    (Normalized Gain/n-gain)و االختبار اآلخري حملل ب  
فهذه من صنف املتوسط، هذه تعين  Normalized Gain  0،64 ونتيجة درجة

سئلة االختبار األويل أما أو أن الوسائل املتعددة التفاعلية فعالة لالستخدام، 
 .اويةسسئلة متفرقة بل ملؤشرات متأواآلخري هي 

بناء على النتيجة املوجودة فتقال الوسائل املتعددة لتعليم اللغة العربية  
ىل صّحة إالتفاعلية املبنية على ابور بوينت مالئق استخدام لوسائل التعليم بنظرة 

من مصادق أهل  %80من مصادق أهل الوسائل و %84املصادق بتقدير 
 قليل.  املادة من صنف كافية الفعالة ومتكن استخدامها بتنقيح



الوسائل املتعددة لتعليم اللغة العربية  التفاعلية املبنية على ابور بوينت عملية يف 
االستخدام إذا رأيناه من استجابة الطالبات من استبيان استجابة الطالبات مبعدال 

، وهذه تعين أن الوسائل املتعددة جتد استجابة طيبة من الطالبات حىت 4،5
يف االستخدام، جبانب ذلك أن الوسائل املتعددة لتعليم Practice) تكون عملّية )

اللغة العربية  التفاعلية املبنية على ابور بوينت من صنف الفعالة لدعم التعليم يف 
الفصل لوجود ترقية النتيجة اإلدراكي قام هبا الطلبة من االختبار األويل واآلخري 

وسائل املتعددة فعالة ىل صنف املتوسط، وهي تعين أن الإويدخل  0،64بتقدير 
 لالستخدام. 

 النموذج األصلي من نتيجة التطوير .د

الوسائل املتعددة املنتجة من البحث والتطوير مصمم ابستخدام منوذج التطوير 
DDD-E  خطوات أساسية، فهي التعيني  5الذي حيتوى على(D)ecide 
، تصنع valuate(E)والتقومي  evelopment(D)والتطوير  esign(D)والتصميم 

توجد بعض األشياء  . Microsoft Office Pهذه الوسائل املتعددة ابستخدام 
 يف هذه الوسائل، منها :

وجود إرشادة استخدام الوسائل املتعددة  حىت يكون الطلبة يكمن أن  .1
 يعملها ابلسهولة. 

قدميها املادة املقدمة يف الوسائل املتعددة حتتوى بعض املهارات اللغوية اليت ت .2
 .2013مناسبة ابملنهج الدراسي 

وجود تدريبات األسئلة املختلفة مناسبة مبادته يف املهارة، قد جعلت الباحثة   .3
منوذج األسئلة املختلفة لتكون رائعة واليكسل الطلبة ألدائها، تفيد هذه 

 التدريبة المتحان فهم الطلبة على املادة اليت تعلمها الطلبة.

اعلي. وهدف وجود التفاعلية يف هذه الوسائل هو عملّية هذه الوسائل وسائل تف
جتعل الطلبة يقبض بيئة التعليم. ويف هذا املقام تعين التعليم ابستخدام احلاسوب. 



املقدمة اإلاثرة ابستخدام الوسائل املتعددة التفاعلية ميكن الطلبة على استجابة 
ربجمة يف أي وقت على شاشة احلاسوب. جبانب ذالك ميكن الطلبة على قبضة ال

 ي إرادة كانت حبسب إرادة املتسخدم.أكانت و 
 الوسائل املتعددة لتعليم اللغة العربية التفاعلية املطورة :وهذه حمتوايت 

 (، صنعتها الباحثة بعرض رائع الذي حيتوى على Coverالغطاء ) .1

 موضوع الوسائل املتعددة  (أ

 اسم املؤلف   (ب

 صورة داعمة (ت

 
 الغطاء 4،21الصورة 

 

 ( حتتوي إرشادة التطبيقات وقائمة الوسائل املتعددة. Homeالصحيفة األساسية ) .2

 



 
 الصحيفة األساسية 4،22الصورة 

 

 
 إرشادة التطبيقات 4،23الصورة 

 
 قائمة الوسائل املتعددة 4،24الصورة 



قائمة الوسائل املتعددة حتتوى على القائمة األساسية والقائمة الثناوية، 
 والقائمة األساسية حتتوى على : 

 الكفاءة  (أ

( و الكفاءة Kompetensi Intiحتتوي على الكفاءة األساسية )
( واملؤشرات وهدف التعليم Kompetensi Dasarاألساسية )

 .2013املناسبة مبنهج دراسي 
 

 
 الكفاءة 4،25الصورة 

 املادة   (ب



 
 املادة 4،26الصورة 

 
 حتتوى املادة على القائمة الثانوية، منها :

 مجع املفردات   (1

 حتتوى على سائر املفردات من اثنوية املادة

 
 جزء من مجع املفردات 4،27الصورة 

 مادة االستماع  (2

وتوجد أيضا املفردات حتتوى على املفردات والنصوص اليت مسعها من السمعي، 
 ابلغناء يف مادة االستماع.



 
 

 
 

 
 مادة االستماع 4،28الصورة 

 مادة الكالم  (3



 حتتوى صوت احملاورة بني أمحد وفاطمة وجمهز بنصوص احملاورة و وصلة مساعدة 
 املفردات.

 
 مادة الكالم )احلوار( 4،29الصورة 

 

 
 مادة الكالم )املفردة( 4،30الصورة 

 

 مادة القراءة   (4

حتتوى على نص القراءة على موضوع احلياة الصحية اجملهز ابلصورة و وصلة مساعدة 
 املفردات.

 



 
 مادة املفردات 4،31الصورة 

  

 مادة القواعد  (5

حتتوى على بيانة عن الفعل والفاعل و املفعول به معى مثاهلم، وجمهز جبدول 
 .Empty Outlineالتصريف اللغوي والتدريبة ابستخدام منوذج 

 
 



 
 جزء من مادة القواعد 4،32الصورة 

 

 التقومي   .ج

حتتوى على تدريبات األسئلة لكل املادة. وصنعت الباحثة التدريبة مبخلتف النموذج 
ليكون الطلبة دافعة ومفرحة وال يكسل يف أداءها. وميكن بنظرة الدرجة مباشرة بعد 

ذا مل تصل إانتهاء أداء التدريب. وجود الدرجة لدفع نشاط الطلبة ليستمر يف التدريب 
 درجته إىل معيار معني.

 
 التقومي 4،33لصورة ا

 



 
 التدريب للمفردات 4،34الصورة 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 التدريب لالستماع 4،35الصورة 

 

 

 
 



 

 
 التدريب للقواعد 4،35الصورة 

 
 

 الصورة اجلانبية  .د



 ؤلفة الوسائل املتعددة والتعبري عن الوسائل املتعددة. حتتوى على م

 
 الصورة اجلانبية 4،37الصورة 

 املراجع  .ه

الوسائل املتعددة ليمكن الطلبة يستخدم املصدر املوجود تكتب املراجع يف 
 مرجعا للتعليم.

 
 املراجع 4،38 الصورة

 
املصادق الذي واجه تطوير هذه الوسائل املتعددة خطوة الصّحة قام هبا 

تقييمها حتتوى الربجمية والعرض واملادة والتعليم. وبعد نيل حال كافية الفعالة 
من املصادق، القت الوسائل املتعددة ابستخدامها يف التعليم بقيام ابلتنقيح 



القليل. و أما نتيجة الوسائل املتعددة لتعليم اللغة العربية التفاعلية ابستخدام 
 .5كن نظرهتا يف ملحق ابور بوينت اآلخرة مت

  



 الباب اخلامس
 االختتام

  
 اخلالصة  .أ

البحث وحتليل البياانت اليت قامت هبا الباحثة فاستنبطت الباحثة ائج بناء على نت
 أّن:

الوسائل املتعددة التفاعلية ابستخدام ابور بوينت لتعليم اللغة العربية لدى الصّف  .1
املئوية  الدرجة  انحية الصّحة جتد نسبةاحلادي عشر مبدرسة الوطنية العالية من 

)من مصادق أهل املادة(.  %80مصادق أهل الوسائل املتعددة( و  )من 84%
)عن صنف الصّحة( تدخل  3،6هذه نسبة الدرجة املئوية إذا حتتولت إىل جدول 

 إىل صنف كافية الصحيح و مالئقة لالستخدام بتنقيح قليل. 

تخدام ابور بوينت لتعليم اللغة العربية لدى الصّف الوسائل املتعددة التفاعلية ابس .2
. هذه 4،5معّدل التقييم جتدمن انحية العملية احلادي عشر مبدرسة الوطنية العالية 

)عن صنف عملية استجابة الطالبات( تدخل  3،9النتيجة إذا حتولت إىل جدول 
 إىل صنف جيد جدا وعملّية لالستخدام. 

ابستخدام ابور بوينت لتعليم اللغة العربية لدى الصّف الوسائل املتعددة التفاعلية  .3
-Normalized قيمةجتد من انحية الفّعالية  احلادي عشر مبدرسة الوطنية العالية

Gain  0،64 عن صنف وجدان قيمة  3،9. هذه النتيجة إذا حتولت إىل جدول(
Normalized-Gain .تدخل إىل صنف املتوسط وفّعالة لالستخدام ) 

 

 

 

 
 رتاحات االق .ب



 من نتائج البحث املوجودة قّدمت الباحثة االقرتاحات للفرقة احملتاجة, منها:
 للمدّرس .1

 ينبغي للمدّرس أن جيعل حال  التعليم الذي جيعل الطلبة تنشط. (أ

ينبغي للمدّرس أن جيلب رغبة تعليم الطلبة ابستخدام الطريق  (ب
الطلبة يف استالم والوسائل املتعددة املناسبة ابملادة حىت تسهل 

 الدرس.

ينبغي للمدّرس أن يطور الوسائل املتعددة التفاعلية املناسبة ابملنهج  (ت
 الدراسي ملادة اللغة العربّية. 

 للطلبة .2

 ينبغي للطلبة أن يكون نشيطا يف كّل عملية التعليم.  (أ

 إجناز التعليم ابلكمالة  ينبغي للطلبة أن ميكن لرتقية   (ب

 للباحثة  .3

 بعض املدرسة وال ملدرسة واحدة فقط.ينبغي للتجربة ل
 
 كلمة االختتام .ج

احلمد هلل الذي مأل الكون بركته ورمحته وتوفيقه حىت قدرت الباحثة أن 
 تنتهي هذا البحث. 

شكرا كثريا القتها الباحثة إىل مجيع الفرق اليت ساعدت عملية تصميم 
مادة أو طاقة أو البحث من البداية إىل النهاية. لعلى مساعدتكم دعوة كانت أو 

 فكرة اليت أعطوها للباحثة جتدوا جزاء و تكون عمال متقبال عند هللا.
أدركت الباحثة أن كتابة هذا البحث بعيد عن التمام،  وكذالك ال 
يتخّلص من اخلطيئة والنقصان. فلذالك وجود التنقيحات واالقرتاحات املقيمة 

 البحث و كماله. من مجيع الفرق مرجتة جدا عند الباحثة لتمام هذا



ترجو الباحثة أن يعطي هذا البحث هبة وحسنة للدراسة. لعلى هذا 
 البحث انفع للباحثة خاصة و للقارئني عامة. آمني.
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LAMPIRAN 1 

INSTRUMEN PRA PENELITIAN 

 

1.1 Pedoman (Kisi-kisi)  wawancara  

1.2 Lembar wawancara  

1.3 Kisi-kisi angket analisis kebutuhan 

1.4 Angket analisis kebutuhan  

 



Lampiran 1.1 
KISI-KISI WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA ARAB 

No  Kisi-kisi Pertanyaan  

1.  Proses 

Pembelajaran  

Adakah kendala dalam mengajarkan 

Bahasa arab di sekolah ini? 

  Menurut bapak, apa penyebab kepasifan 

peserta didik saat proses pembelajaran 

berlangsung sehingga akhirnya mengantuk 

di kelas, tidak memperhatikan pelajaran 

bahkan menganggap bahasa arab sebagai 

pelajaran yang sulit?  

2.  Kurikulum Apa kurikulum yang digunakan di MA Al 

Wathoniyyah?  

Menurut bapak, Kompetensi Dasar apa 

yang paling sulit dicapai peserta didik 

dalam materi bahasa arab? 

Berapa KKM yang diterapkan di MA Al 

Wathoniyyah untuk mata pelajaran Bahasa 

Arab? 

3.  Media 

Pembelajaran  

Media apa saja yang pernah bapak 

gunakan dalam pembelajaran bahasa arab, 

khususnya kelas XI? 

Bagaimana respon siswa dengan media 

yang digunakan? 

Apakah bapak tidak ingin mencoba 

memanfaatkan media yang sudah 

disediakan disetiap kelas seperti proyektor, 

speaker aktif dan yang lainnya?  

Perlukah dilakukan pembaruan atau 

pengembangan media pembelajaran 

bahasa arab?  

4.  Kemampuan 

peserta didik  

Bagaimana kemampuan dasar yang 

dimiliki oleh siswa kelas XI dalam 

pelajaran Bahasa arab? 

Bagaimana kemampuan siswa kelas XI 

dalam mengoperasikan komputer? 



KISI-KISI WAWANCARA DENGAN WAKA SARANA DAN 

PRASARANA 

No  Kisi-kisi  Pertanyaan  

1.  Sarana dan 

Prasarana  

Sarana dan prasarana apa saja yang 

tersedia di sekolah ini? 

Ada berapa jumlah kelas di sekolah 

ini? 

Apakah sarana dan prasarana yang ada 

di sekolah ini, khususnya laboratorium 

komputer dan LCD proyektor sudah 

digunakan secara optimal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 1.2  

LEMBAR WAWANCARA GURU BAHASA ARAB  

Nama    : 

Sekolah tempat mengajar : 

No Pertanyaan Jawaban 

Responden  

1.  Adakah kendala dalam mengajarkan Bahasa 

arab di sekolah ini? 

 

2.  Menurut bapak, apa penyebab kepasifan 

peserta didik saat proses pembelajaran 

berlangsung sehingga akhirnya mengantuk di 

kelas, tidak memperhatikan pelajaran bahkan 

menganggap bahasa arab sebagai pelajaran 

yang sulit?  

 

3.  Apa kurikulum yang digunakan di MA Al 

Wathoniyyah? 

 

4.  Menurut bapak, Kompetensi Dasar apa yang 

paling sulit dicapai peserta didik dalam materi 

bahasa arab? 

 

5.  Berapa KKM yang diterapkan di MA Al 

Wathoniyyah untuk mata pelajaran Bahasa 

Arab? 

 

6.  Media apa saja yang pernah bapak gunakan 

dalam pembelajaran bahasa arab, khususnya 

kelas XI? 

 

7.  Bagaimana respon siswa dengan media yang 

digunakan? 

 

8.  Apakah bapak tidak ingin mencoba 

memanfaatkan media yang sudah disediakan 

disetiap kelas seperti proyektor, speaker aktif 

dan yang lainnya?  

 

9.  Perlukah dilakukan pembaruan atau 

pengembangan media pembelajaran bahasa 

arab?  

 



10.  Bagaimana kemampuan dasar yang dimiliki 

oleh siswa kelas XI dalam pelajaran Bahasa 

arab? 

 

11.  Bagaimana kemampuan siswa kelas XI dalam 

mengoperasikan komputer? 

 

LEMBAR WAWANCARA WAKA SARPRAS 

Nama    : 

Sekolah tempat mengajar : 

No Pertanyaan  Jawaban Responden   

1.  Sarana dan prasarana apa saja yang 

tersedia di sekolah ini? 

 

2.  Ada berapa jumlah kelas di sekolah 

ini? 

 

3.  Apakah sarana dan prasarana yang 

ada di sekolah ini, khususnya 

laboratorium komputer dan LCD 

proyektor sudah digunakan secara 

optimal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 1.3  

KISI-KISI ANGKET Analisis KEBUTUHAN 

Aspek  Indikator Jumlah 

Soal 

No 

Item  

Materi Tanggapan tentang 

pelajaran bahasa arab  

2 1, 2 

Metode dan 

Media  

Tanggapan tentang metode 

dan media guru 

5 3, 4, 5, 

6, 7 

Karakteristik 

Peserta didik  

Kebutuhan peserta didik 

terhadap media lain 

1 8 

Kesukaan terhadap 

komputer dan kemampuan 

mengoperasikannya  

3 9, 10, 

11 

Gaya belajar audio visual 3 12, 13, 

14 

Keinginan peserta didik 

terkait metode dan media 

untuk pelajaran bahasa arab  

1 15 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lampiran 1.4 

ANGKET ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN MEDIA 

PEMBELAJARAN 

(Siswa) 

Nama  : 

Kelas  :  

 Ketentuan pengisian: 

1. Bacalah basmalah sebelum mengisi angket 

2. Isilah sesuai hati nurani anda, berilah tanda        pada 

jawaban yang anda pilih 

 

1. Apakah Bahasa Arab merupakan pelajaran yang sulit? 

a. Ya     b. Tidak 

2. Menurut anda, manakah maharah (keterampilan) yang sulit 

dalam Bahasa Arab? (jawaban boleh lebih dari satu) 

a. Istima’ 

b. Kalam 

c. Qiro’ah 

d. Kitabah 

3. Apakah penjelasan guru sudah cukup bagi anda untuk 

memahami sebuah materi? 



a. Ya    b. Tidak 

4. Sejauh ini, apakah anda senang dengan metode yang diajarkan 

guru? 

a. Ya   b. Tidak 

5. Apakah anda senang dengan media yang digunakan guru saat 

mengajar bahasa arab 

a. Ya   b. Tidak 

6. Apakah ketika pembelajaran Bahasa arab khususnya maharoh 

istima’ guru anda pernah memperdengarkan audio? 

a. Ya   b. Tidak 

7. Apakah ketika pembelajaran Bahasa arab guru pernah 

memberikan game edukatif? 

a. Ya   b. Tidak  

8. Apakah anda membutuhkan media pembelajaran yang lain agar 

pembelajaran tidak membosankan? 

a. Ya    b. Tidak 

9. Apakah anda suka bermain komputer? 

a. Ya    b. Tidak  

10. Apakah anda dapat mengoperasikan computer dengan baik? 

a. Ya    b. Tidak  

11. Apakah anda setuju jika pembelajaran Bahasa arab 

menggunakan komputer?  

a. Ya   b. Tidak 

12. Apakah anda suka mendengarkan musik / audio? 

a. Ya   b. Tidak 



13. Apakah anda setuju jika dalam pembelajaran Bahasa arab 

sesekali menggunakan game?  

a. Ya   b. Tidak 

14. Apakah anda setuju jika media pembelajaran bahasa arab 

dilengkapi audio visual baik berupa gambar, animasi yang 

bergerak dan efek suara?  

a. Ya   b. Tidak 

15. Tuliskan keinginan anda terkait metode dan media yang 

digunakan guru dalam pembelajaran Bahasa arab sehingga 

Bahasa arab menjadi sebuah pelajaran yang menyenangkan ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2  

INSTRUMEN PENELITIAN 

2.1 Kisi-kisi instrumen penilaian kevalidan multimedia 

2.2 Lembar instrumen penilaian kevalidan multimedia 

2.3 Kisi-kisi angket tanggapan peserta didik mengenai multimedia  

2.4 Lembar angket tanggapan peserta didik mengenai multimedia  

2.5 Kisi-kisi soal pretest dan posttest 

2.6 Soal Pretest 

2.7 Soal Posttest 

2.8 RPP 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lampiran 2.1 

 

KISI-KISI ANGKET VALIDASI OLEH AHLI MATERI 

Aspek  Indikator  
Nomor 

item 

Pemrograman  

Kejelasan petunjuk penggunaan  1 

Kemudahan pengoperasian perintah-

perintah multimedia 

2 

Interaktifitas (multimedia mampu 

mengantarkan pada halaman yang di 

inginkan  

3 

Tampilan 

Ketepatan penggunaan jenis dan 

ukuran huruf  

4 

Kesesuaian penggunaan gambar  5 

Ketepatan penggunaan warna 6 

Keserasian animasi  7 

Kejelasan Audio 8 

Ketepatan pemilihan background 9 

Kemudahan mencari tombol navigasi 10 

 

KISI-KISI ANGKET VALIDASI OLEH AHLI MATERI 

Aspek Indikator 
Nomor 

item 

Materi 

Kesesuaian materi dengan KI & 

KD 

1 

Materi disajikan dari yang 

sederhana hingga kompleks  

2 

Materi disajikan secara interaktif 3  



Pembelajaran  

Kesesuaian indikator dengan KD 4 

Kejelasan petunjuk penggunaan 

latihan dan evaluasi akhir 

5 

Kesesuaian jenis evaluasi (latihan) 6 

Kesesuaian gambar, animasi dan 

audio untuk memperjelas materi  

7 

Kebahasaan  Kelugasan bahasa  8 

 

 

 

Lampiran 2.2 

LEMBAR INSTRUMEN PENELITIAN 
(Untuk Ahli Media Pembelajaran) 

PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN BAHASA 

ARAB UNTUK KELAS XI MADRASAH ALIYAH 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Berilah tanda check (√) pada kolom yang sesuai untuk menilai 

kesesuaian kualitas multimedia pembelajaran  

2. Jika anda memilih kurang (K), mohon untuk memberikan 

masukan atau saran pada kolom yang telah disediakan  

 

Keterangan: 

SB  : Sangat Baik 

B  : Baik 

C  : Cukup 

K  : Kurang 

SK : Sangat Kurang  

 

Nama  :  

NIP  :  

No Indikator 

Sikap 

 
Saran 

SB B C K SK  

1.  Kejelasan petunjuk 

penggunaan multimedia  

      

2.  Kemudahan 

mengoperasikan 

      



perintah-perintah dalam 

multimedia 

3.  Multimedia mampu 

mengantarkan pada 

bagian yang diinginkan 

(Kompetensi/materi/eva

luasi/profil 

media/referensi).  

      

4.  Ketepatan penggunaan 

jenis huruf dan ukuran 

huruf sehingga mudah 

dibaca 

      

5.  Kesesuaian penggunaan 

gambar untuk 

mendukung materi  

      

6.  Ketepatan penggunaan 

komposisi, kombinasi 

dan resolusi warna  

      

7.  Keserasian penggunaan 

animasi  

      

8.  Kejelasan suara pada 

audio 

      

9.  Kesesuaian pemilihan 

background 

      

10.  Kemudahan mencari 

tombol navigasi 

      

 

Kritik dan saran lanjutan:  

 

Semarang……………. 2018 

Validator  
 

 

 

…………………………….. 

NIP:  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR INSTRUMEN PENELITIAN 

(Untuk Ahli Materi Pembelajaran) 

PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN BAHASA 

ARAB UNTUK KELAS XI MADRASAH ALIYAH 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Berilah tanda check (√) pada kolom yang sesuai untuk menilai 

kesesuaian kualitas multimedia pembelajaran  

2. Jika anda memilih kurang (K), mohon untuk memberikan masukan 

atau saran pada kolom yang telah disediakan  

 

Keterangan: 

SB  : Sangat Baik 

B  : Baik 

C  : Cukup 

K  : Kurang 

SK : Sangat Kurang 

 

Nama  :  

NIP  :  

 

No  Indikator Sikap 

 

Saran 

SB B C K SK  

1.  Kesesuaian materi 

dengan Kompetensi Inti 

dan Kompetensi Dasar.  

      



2.  Penyajian materi mulai 

dari yang sederhana 

sampai yang kompleks 

      

3.  Penyajian materi 

bersifat interaktif (ada 

bagian yang mengajak 

pembaca untuk 

berpartisipasi) 

      

4.  Kesesuaian Indikator 

dengan Kompetensi 

Dasar  

      

5.  Kejelasan petunjuk 

penggunaan latihan dan 

evaluasi akhir  

      

6.  Kesesuaian jenis 

evaluasi (latihan) 

dengan Indikator  

      

7.  Kesesuaian gambar, 

animasi dan audio untuk 

memperjelas materi  

      

8.  Bahasa yang digunakan 

sesuai dengan tingkat 

berpikir siswa 

      

 

 

Mohon berikan kritik dan saran tambahan : 

 

 
 
 

Semarang, …………...2018 

Validator  
 

 

 

(………………………….) 

NIP: 



 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
Lampiran 2.3 

 

 

KISI-KISI ANGKET TANGGAPAN PESERTA DIDIK 

Aspek  Indikator  No item  

1. Media  Tanggapan siswa mengenai 

program dalam multimedia  

1,  2, 3 

Tanggapan siswa mengenai 

tampilan desain multimedia 

4, 5, 6 

Tanggapan siswa mengenai 

fungsi multimedia  

7, 8, 9 

2. Materi  Tanggapan siswa mengenai 

materi yang disajikan  

10, 11, 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Lampiran 2.4  

 

 

ANGKET TANGGAPAN PESERTA DIDIK TERHADAP 

MULTIMEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB INTERAKTIF 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Berilah tanda check (√) pada kolom yang sesuai untuk menilai 

kesesuaian kualitas multimedia pembelajaran  

2. Jika anda memilih TS (Tidak Setuju), atau STS (Sangat Tidak 

Setuju) mohon untuk memberikan masukan atau saran pada 

kolom yang telah disediakan  

 

Keterangan: 

SS  : Sangat Setuju 

S  : Setuju 

R  : Ragu-ragu  

TS  : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

Nama  : 

Kelas  : 

No Absen : 

 

No Indikator 
Sikap 

 
Saran 



SS S R ST STS  

1.  Multimedia dapat dibuka  

dengan mudah 

      

2.  Petunjuk penggunaan 

multimedia jelas  

      

3.  Multimedia menarik, tidak 

membuat anda bosan  

      

4.  Penggunaan warna pada 

multimedia memperindah 

tampilan 

      

5.  Adanya animasi pada 

multimedia menarik 

perhatian 

      

6.  Adanya audio 

memperjelas materi   

      

7.  Program dapat 

mengantarkan anda pada 

bagian yang diinginkan 

lebih dulu (misalnya 

bagian materi, evaluasi 

atau yang lainnya) 

      

8.  Multimedia  ini membuat 

anda termotivasi untuk 

belajar Bahasa Arab 

      

9.  Multimedia ini dapat 

menjadi sumber belajar 

mandiri  

      

10.  Multimedia ini 

memudahkan anda 

memahami materi 

      

11.  Penyajian materi yang 

interaktif membuat anda 

berpartisipasi aktif 

      

12.  Adanya kuis/game dalam 

multimedia ini membuat 

anda lebih semangat 

dalam berlatih 

      

 



Tambahkan komentar anda mengenai multimedia ini: 

 

Semarang, ……………....2018 

Yang Mengisi 

 

 

 

(…………………………….) 

 

 

 

Lampiran 2.5 
KISI-KISI SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

Kompetensi 

Dasar  

Indikator  Indikator Soal  Nomo

r Soal  

Jumla

h Soal  

3.3 

Menemuka

n makna 

atau 

gagasan 

dari kata, 

frase dan 

kalimat 

Bahasa arab 

yang 

berkaitan 

dengan 

الّصحة والّرعاية 
 الّصحّية
 

Menerjemahkan 

kata, frasa, dan 

kalimat dari 

Bahasa 

Indonesia ke 

Bahasa Arab 

Diberikan kosa 

kata dalam 

bahasa 

indonesia, 

peserta didik 

menerjemahka

n ke bahasa 

arab. 

2 1 

Diberikan 

kalimat dalam 

bahasa 

Indonesia, 

peserta didik 

menerjemahka

n ke dalam 

bahasa arab 

4 1 

Menerjemahkan 

kata, frasa dan 

kalimat dari 

Bahasa Arab ke 

Bahasa 

Indonesia 

Diberikan kosa 

kata dalam 

bahasa arab, 

peserta didik 

menerjemahka

n ke bahasa 

Indonesia. 

1, 3 2 



Diberikan 

kalimat dalam 

bahasa Arab, 

peserta didik 

menerjemahka

n ke dalam 

bahasa 

Indonesia. 

5 1 

Menjawab 

pertanyaan 

sesuai dengan 

teks bacaan 

tentang   احلَياة
 الصّحّية

Diberikan 

suatu bacaan 

tentang  احلَياة
 peserta ,الصّحّية

didik 

menjawab 

pertanyaan 

sesuai bacaan  

6, 7, 8, 

9, 10, 

11 

6 

3.4  

Membuat 

analisis 

sederhana 

unsur 

kebahasaan 

, struktur 

teks dan 

unsur 

budaya dari 

teks terkait 

topik  الّصحة
والّرعاية 
 الّصحّية

Mengidentifikas

i fi’il, Fa’il dan 

Maf’ul bih  
terkait tema 

الّصحة والّرعاية 
 الّصحّية
 

Diberikan 

beberapa fi’il, 

peserta didik 

menganalisis 

mana yang 

termasuk fiil 

mudhore’  

12 1 

Diberikan 

sebuah kalimat 

bahasa arab, 

peserta didik 

menganalisis 

mana yang 

merupakan fiil 

amr.  

13 1 

Diberikan 

sebuah  kalimat 

bahasa arab, 

peserta didik 

menganalisis 

kedudukan 

14 1 



kata yang 

bergaris 

bawah. 

Diberikan 

sebuah kalimat 

bahasa arab, 

peserta didik 

menganalisis 

penggunaan 

yang tidak 

sesuai.  

15 1 

Diberikan 

sebuah kalimat 

bahasa arab, 

peserta didik 

menganalisis 

fa’il pada 

kalimat 

tersebut. 

16 1 

4.1 

Melakukan 

dialog 

sederhana 

sesuai 

konteks 

dengan 

tepat dan 

lancar 

terkait topik 

الّصحة والّرعاية 
 الّصحّية
 

Mempraktikkan 

hiwar 

(percakapan)  

tentang  الّصحة
 والّرعاية الّصحّية

Diberikan 

percakapan 

antara dua 

orang, peserta 

didik 

melengkapi 

bagian yang 

rumpang pada 

percakapan 

tersebut 

17, 18, 

19, 20  

4 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2.6 

SOAL PRETEST 

Nama   :  

Kelas    :  

ْرَضى" يف اللغة اإلندونيسيا؟   .1
َ
 َما معىن كلمة "امل

a. Pasien       c. Dokter 

b. Rumah sakit            d. Perawa   e. Satpam 

 يف  اللغة الَعَرب ّية؟ " OTOTنَ ُقْوُل "َكْيَف  .2

 ج. الّصحَّةُ     الَعَضاَلتُ  .أ

َناتُ  .ب ي ْ َتام    د.التاجُ    الف ي ْ
 ه. الَوْجَبة اخلَف ي َْفة

َباَحة َوَلْعُب الُكرَة. .3  َما معىن "لعُب الكرَّة "؟ َوم ْن أََهمّ  أَنْ َواع  الرّ اَيَضة اجلَْرُي َوالسّ 

a. Berlari    c. Bola basket 

b. Mandi     d. Main bola      

c. Berenang 

 ترجْم إىل اللغة العربية !   .4

Kita makan makanan yang sehat 



 ََنكل الغذاء .أ

 ََيُْكُل اخلُب ْزَ  .ب

 ََنكُل الغ َذاَء الطيّ بَ   .ج

 ََنكل الربوتينات .د

 ََنكل الفيتامينات .ه

 مُنَار ُس الّراَيَضةَ  .5

Terjemahan dari kalimat di atas adalah  
a. Dia membiasakan olahraga 

b. Kita membiarkan olah raga 

c. Kita membiasakan olah raga 

d. Kami membeli ala tolah raga 

e. Kami berlari dalam pertandingan olah raga 

 إقرأ الّنّص اآليت : 
ْيَحا ؟ سُمنا َصح    َماَذا نَ ْفَعُل ل َيُكوَن ج 

, نَتناوُل الغذاَء الطّيبَ   أََوالا
ْثُل  َواد  الّضُرْور يّة  للّصحَّة  م 

َ
َوالغ ذاُء الطّيُب ُهو الذي حيتوى على امل

 البُ ُرْوت ينات والف ْيتامينات. 
 اثنياا, مُنارُس الّرايضَة البدن ّيَة مثُل اجلرُي والّسباَحُة ولعُب الكرّة . 

اَيضَة النّ ْفسية َكق رَاءة  القْرأَن  َوتالوة  واَل نَ ْنسى أْن مُنارَس أيضاا الر  
 اأَلذَْكار .

اَثلثاا, نناُل الرَّاحَة الَكاف َيَة. َوم ْن أََهمّ  الرَّاحة  النَّوُم. َوالَ مُنَارُس طوَل 
 الّسهر . 

 حَيَْتوى الغ َذاُء الطَّيُب َعَلى....  .6

    الّشرَاب  .أ

ي َْنات  .ب َتام   ةد. املواد الضُرْوريّ   الف ي ْ

َدار س     الطََّعام .ج
َ
  ه. امل



َنا أَْن مُنَار َس الَراَيَضُة الَبَدن يَّة مثلُ   .7  َعَلي ْ

َباحة   .أ                               السّ 

 النّ ْوُم   د. ق رَاَءُة الُقْرأَن .ب

 ه. اللعبُ  ت اَلَوُة األذَْكار   .ج

يَّة منها.....  .8  م َن الّرايَضة الرُّْوح 

َباحة    ج.اللون    أ. السّ 

   د.النّ ْوُم    ب. ق رَاَءُة الُقْرأَن  

 ه. اللعبُ 

 مها من....   البُ ُرْوت ينات والف ْيتامينات  .9
 ج. الطََّعام  املواد الضروريّة  .أ

 ه. الشراب  د.الغ ذاء اجلّيد  اخلضروات  .ب

 َوم ْن أََهمّ  الرّاَحُة ......  .10

 ج. األْكل   الَنوم  .أ

 ه. الشراب د.السَباحة   اجلَْري .ب

 تالوة األذكار هي من جنس..... .11

يَّة  ج. الّرايضة القلب  أ. الّرايَضة الرُّْوح 

 ه. املمارسة  د. الرايضة   ب. الرايضة البدنّية

12.   Berikut ini yang termasuk fi’il mudhori’ adalah…. 
  ج. أَنْ َعمَ    أ. َفضَّلَ 

 ه. اْسَتطَاعَ   د. حُيَاف ظُ    ب. اهَتمَّ 

 ُقْل اَي أمَحد ! .13

Dari kalimat di atas, manakah yang merupakan fiil amr 

  أ.  أمحد  

 د. ُقْل اَي أمحد   ب. اَي 



 ه. اي أمحد   ج. ُقلْ 
ْنَسانَ  أَنْ َعَم هللاُ  .14  اإل 

Kedudukan kata yang bergaris bawah adalah….. 
a. Mubtada’   d. Maf’ul bih 

b. Fiil    e. Fa’il 

c. Khobar        

 َأمْحَُد َعائ َشةَ  َساع دُ تُ   .15

Kata yang di garis bawah menunjukkan fiil yang tidak sesuai, 

yang sesuai adalah…. 

 ج. ُنَساع دُ   أ. َساَعَد         ب. ُيَساع دُ 

 ه. َساَعَدتْ          د. َساع ْدين  

 ََنُْكُل اْلغ َذاءَ    .16

Fa’il pada kalimat di atas adalah…… 

  ج. ََنْنُ   أ. ُهَو           ب. أانَ 

 ه. أَنْ ُتمْ          د. أَْنتَ 

ْنَسان   .17 َويكون الن َّْوم أَهمَّ راحة لإلنسان َوم َن الَعاَدات امل ُف ْيَدة أَْن يَ َناَم اإل 
 ُمَبكّ راا َوأَْن َيْستَ ْيق ظ ُمَبكّ راا.

Ada berapa fiil yang terdapat pada kalimat di atas? 
a. 4     b. 5  c. 1 d. 2  e. 3 

 : َماَذا تُرْيُد اَي َأمَحُد ؟ فاطمة   .18

َفةَ      أمحد   : .....الوجبَة اخلَف ي ْ

 ج. نُر ْيدُ   أرْيُد    .أ
 ه. تُر ْيُدْونَ   د. يُر ْيدُ   تُر ْيُد  .ب

 : َماَذا ...... اي فَاط َمةُ  أمحد   .19

 : َأْشرُب الَعص ري      فاطمة   

 ج. َتْشَرب نْيَ    أ. َتْشَرُب       



 . َنْشَرُب د    ب. َيْشرَْبنَ 
 ه. َتْشَربُ ْوَن      

ُل اَي أمحُد؟ فاطمة .20  : َماذا تُ َفضّ 
ُل اجلَْرَي َو....... أمحد  : أَفضّ 

ْحَفظََة    
َ
 ج. الّسَباحة   أ.  امل

 د. املدرسة   ب. الُكتب
 ه. اجلَال س      

 

 

 

 

 

 

 

 
Lampiran 2.7 

SOAL POSTTEST 

 مُيَار ُس"؟ –َماَرَس َما معىن " .1

a. Membiasakan   c. Meragukan   

b. Mencoba    d. Memastikan  

    e. Melakukan 

 يف اللغة العربّية؟ ”Pertumbuhan“  َكْيَف نَ ُقْولُ  .2

  ج. الّنمو    ب. العصري       أ.  العضالت    

 ه. الطّيب        د. الغذاء   

 .طوَل الّسهر  الرَّاحة  النَّوُم. َوالَ مُنَارُس َوم ْن أََهمّ    .3

 َما معىن طوَل الّسهر؟

a. Begadang   c. Istirahat     



b. Mencoba      d. Memperpanjang    

        e. Pulang malam  

 ترجْم إىل اللغة اإلندونيسيا! .4

 الغ َذاء َمْصَدُر الطَّاقَة الالَّز َمة ل لَعَمل

a. Makanan adalah sumber kekuatan pokok untuk bekerja  

b. Makanan adalah kekuatan baru 

c. Makanan adalah sehat 

d. Makanan adalah sumber tenaga 

e. Makanan adalah kebutuhan tubuh  

 " Kita membiasakan olahragaترجْم إىل اللغة العربّية ! "  .5

 د. نَنسى الّرايضة    مُنارُس اللْعبَ  .أ

 ه. مَنار ُس طول الّسهر  ََنْكُل الرّ يضاضة  .ب

 مُنَارُس الرّ اَيضة  .ج

حَّة َكاْلغ َذاء َوالشَّرَ  لرَّاَحة، فَالراحة َضُرْور يّة ل لصّ  َبغ ي كذلك أَْن نَ ْهَتمَّ اب  اب. َويكون َويَ ن ْ
ْنَسان ُمَبكّ راا َوَأْن َيْستَ ْيق ظ  الن َّْوم أَهمَّ راحة لإلنسان َوم َن الَعاَدات امل ُف ْيَدة أَْن يَ َناَم اإل 

 ُمَبكّ راا.

 َوم ْن أََهمّ  الرَّاَحُة.... .6

 أ.  الّسباحُة        

 د.اجلرُي            ب.قراءة القرأن        
 ه. تالوة األذكار  ج. الّنوم              
 َوم َن العادة املف ْيدة أْن يَ َنام اإلنسان مبكر وأن يستيقظ .....  .7

 أ.  ليال           

 د.صباحا               ب.ّنارا      
 ه. أتخريا  ج. مبّكرا                

 مها من....   البُ ُرْوت ينات والف ْيتامينات .8



ج. املواد الّضروريّة             اد الّسّنةأ.  املواد الطّيب             ب.املو 
 ه. الغذاء الطّيب              د.الغذاء         

 م ن الّراَيَضة  البدنّية ه ي.... .9

ج. اجلري               ب.قراءة القرأن     أ.  قراءة الكتب 
 ه. تالوة األذكار           د.الغذاء     

ْرَضى .10
َ
حَّة اَتج َعَلى ُرُؤْوس  .....الَ يَ ْعر فُُه إ الَّ امل  الصّ 

 ج. األصّحاء    ب.املرضى    أ.  األطّباء

 ه. املساجد                      د.الفقهاء   

 أنْ َعَم هللاُ اإلنَساَن على .... .11

 د.اخلضروات    أ.  كّل حال

 ه. املساجد  ب.العلم 
     ج. الصّحة

    على مُنُوّ  الَعَضاَلت  الّراَيضةُ  ُتَساع دُ  .12

Kedudukan kata yang bergaris bawah adalah….. 
a. Fa’il        

b. Maf’ul Bih   

c. Fi’il 

d. Mubtada’    

e. Khobar  

ْنَسان .13 َعُث الرَّاَحة يف  نَ ْفس  اإل  َط اجل ْسَم َوتَ ب ْ  َتْسَتط ْيع الصَّاَلة أَْن تُ َنشّ 

Ada berapa fi’il yang terdapat pada kalimat di atas? 
a. 3 b. 4    c. 6     d. 5     e. 2 

 فَاط َمُة الرُّزَّ  ْزرَعُ ي َ  .14

Kata yang digaris bawah menunjukkan penempatan fi’il yang 

salah, yang benar adalah… 

  ج.تَ ْزرَعُ   ب.َزرَعَ      أ.  َزَرَعْت  
 ه. تَ ْزَرُعْونَ        د. تَ ْزَرع نْيَ  



 اَي َأمْحَدْجل ْس ا   .15

Kata yang bergaris bawah adalah… 

 د. الفعل املضارع   الفعل املتعّدي .أ

 ه. الفعل املاضي   الفعل الالزم .ب

 الفعل األمر .ج

 قَ َرْأُت الُقْرأَن الَكر ميَْ  .16

Fa’il pada kalimat di atas adalah… 

  ج. أان  ب.هو        أ.  هي
 ه. أنُتم        د. أنتَ  

 : َماَذا َتْشرَت ْي اَي عثمان ؟  حممود .17

  عثمان   : ..... اخلُب َْز   

 أ.  اْشتَ َرْيُت       

 د.َنْشرَت يْ   ب.  َتْشرَت ينَ 
 ه. َيْشرَت يْ             ج. َأْشرَت ْي     

 :َماَذا حتُ بّ نْيَ اَي فَاطَمة؟    حممود .18

بُّ       َباَحَة َو ......  فَاطمة    : ُأح   السّ 

 د.  الّسوق     أ.  الكاتب    
  ه. القارء      ب.  اجملهول   
 ج. اجلري          

   

 : َماَذا ...... اي فَاط َمةُ  فرقان .19

 : َأْشرُب الَعص ري    َعائ َشة   

 أ.  َنْشَرُب         
          د. َيْشرَبَن            ب. َتْشرَْبَن    



 ه. القارء     ج. َتْشَربنَي              
 : َماَذا خَتَْتار ْيَن اي زينب؟ زينب .20

 : أْخَتاُر ..... الَعص ري    َعائ َشة    

 د. ذالك               أ.  أولئك      

 ه. هذه     ب. هؤآلء     
 ج. هذ        

 
 

 

  



Lampiran 2.8  

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah : MA Al Wathoniyyah  

Mata pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : XI C 

Materi Pokok : الّصحة والّرعاية  )االستماع( 
 الّصحّية
Alokasi Waktu : 2x45 Menit  
 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang di anutnya.  

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai), santun, responsif dan pro aktif dan menunjukkan 

sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif, social dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan factual, konseptual, procedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab dan fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedura pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  

4. Mengolah, menalar menyaji dan mencipta dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara 

efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan.  

 

 

B. Kompetensi Dasar 



 KD pada KI- 3 dan 4 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat Bahasa 

Arab yang berkaitan dengan الّصحة والّرعاية الّصحّية 
C.  Indikator 

3.1.1  Menirukan kata yang sudah diperdengarkan guru tentang 

 الّصحة والّرعاية الّصحّية
3.1.2 Menyebutkan kembali kata dan frasa yang sudah 

diperdengarkan tentang الّصحة والّرعاية الّصحّية 
3.1.3 Mengidentifikasi kalimat yang sesuai dengan teks bacaan 

tentang الّصحة والّرعاية الّصحّية 
D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menirukan dan menyebutkan kembali kata dan frasa 

Bahasa Arab dari teks yang sudah diperdengarkan sebelumnya.  

2. Siswa dapat menjawab pertanyaan seputar teks bacaan yang 

sudah didengar, baik secara lisan maupun tulisan.  

 

 E. Materi Pembelajaran 



 الكلمة :

  *الرَّاَحُة    الغاَذاءُ  ▪
 * قاَراَءُة الُقْرَأنا    الطّياُب   ▪

 * ُطْوَل السَّْهرا    املََواُد الضَُّرْورايَّةُ  ▪

يَّةُ    اجلَْرُي  ▪  *الرّااَيَضُة الن َّْفسا

َباَحةُ  ▪ *تااَلَوُة    السّا
                                  اأَلذَْكارا   

 النص :
سُمنا صَ  ْيَحا ؟َماَذا نَ ْفَعُل لاَيُكوَن جا   حا

, نَتناوُل الغذاَء الطّيبَ   َأَوالا
ْثُل البُ ُرْوتاينات  َوالغاذاُء الطّيُب ُهو الذي حيتوى على املََوادا الّضُرْورايّةا للّصحَّةا ما

 والفاْيتامينات. 

والّسباَحُة ولعُب الكّرةا. اثنياا, مُنارُس الّرايضَة البدناّيَة مثُل اجلرُي   

 واَل نَ ْنسى أْن مُنارَس أيضاا الرااَيضَة النّ ْفسية َكقاَراءةا القْرَأنا َوتالوةا اأَلذَْكارا. 

 اَثلثاا, نناُل الرَّاحَة الَكافاَيَة. َوماْن َأَهمّا الرَّاحةا النَّوُم. َوالَ مُنَارُس طوَل الّسهرا. 

F. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan :   Scientific Methode (metode ilmiah) 

2. Metode  :   Drill  

G.  Media Pembelajaran 

Laptop, Speaker aktif, LCD Proyektor 

H.  Sumber belajar   : Durusullughoh Untuk Kelas XI MA 

I. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Ke-1 

Pendahuluan 

 
1. Guru mengucapkan salam dan 

berdoa bersama. 

2. Guru memeriksa kehadiran. 

15 

menit 



3. Guru menyapa peserta didik 

dan menanyakan kabar. 

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

5. Guru mengajukan pertanyaan 

komunikatif materi 

sebelumnya dan mengaitkan 

dengan materi yang akan 

dating 

Kegiatan Inti 

 

1. Mengamati 

a. Guru memutar audio 

yang berisi kata dan frasa 

Bahasa arab tentang 

 الّصحة والّرعاية الّصحّية
b. Guru memutar audio 

yang berisi teks tentang 

 dan الّصحة والّرعاية الّصحّية

siswa menyimak  

2. Menanya dengan santun 

Siswa menanyakan kata, frasa 

dan kalimat yang kurang jelas 

bunyinya. 

3. Mengeksperimen  

Siswa mencoba menirukan 

kata dan frasa yang sudah 

diperdengarkan, dan mencoba 

menyebutkan kata yang sudah 

didengar.  

4. Mengasosiasi 

a. Siswa menirukan beberapa 

kata yang di 

ucapkan/diperdengarkan 

oleh guru.  

b. Siswa menyebutkan 

beberapa kata yang ada 

60 

menit 

 

 

 

 

 

 



dalam audio yang sudah 

diperdengarkan guru. 

c. Siswa diminta membuka 

bagian evaluasi untuk 

istima’ pada multimedia 

dan menjawab pertanyaan 

seputar teks bacaan yang 

sudah didengar 

sebelumnya.  

5. Mengkomunikasikan  

Guru bersama siswa 

mengoreksi bersama  

Penutup 1. Guru menugaskan siswa untuk 

mengerjakan latihan 

2. Guru menginformasikan 

pelajaran selanjutnya 

3. Guru menutup pelajaran 

dengan bacaan hamdalah, dan 

diakhiri salam 

15 

menit 

 

 

 

Semarang, 8 Agustus  2018  

 

Mengetahui,       

Guru Bahasa Arab    Peneliti  

 

 

 

 

Rifa’I S. Pd. I    Mujahidatul Aliah 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah : MA Al Wathoniyyah  

Mata pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : XI C 

Materi Pokok : )الكالم(   الّصحة والّرعاية الّصحّية 
Alokasi Waktu : 2x45 Menit  
 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang di anutnya.  

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai), santun, responsif dan pro aktif dan menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif, social dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan factual, konseptual, procedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab dan fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedura pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  

4. Mengolah, menalar menyaji dan mencipta dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara 

efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan.  

B. Kompetensi Dasar 

  KD pada KI- 3 dan 4 

4.1 Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan 

lancar terkait topik الّصحة والّرعاية 
 



C.  Indikator 

        4.1.1 Mempraktikkan Khiwar (percakapan) sesuai teks dengan 

tepat dan lancar  

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat mempraktikkan percakapan secara berpasangan 

sesuai dengan teks dengan tepat dan lancar.  

E. Materi Pembelajaran 

 احلوار بني فاطمة وأمحد 

Juice   ُر ي ْ يُر ْيدُ  –أَرَاَد   Ingin اْلَعص   

Makanan 

ringan  
اْلَوْجَبُة 
 اخْلَف ْيفةُ 

Mengutamakan   َفضََّل– 
لُ   يُ َفضّ 

Berlari   ُاجْلَْري        Menyukai/mencintai   َّحيُ بُّ  –َأَحب  

Berrenang   َباَحُة  –اْخَتاَر   Memilih السّ 
 خَيَْتاُر 

Membaca 

Qur’an  
ق رَاءُة 

 القْرأن 
Makan   َأَكَل– 

 ََيُْكُل 

Makanan   ُالَطَعام Minum   َشر َب– 
 َيشَربُ 

 : َماَذا أْتُكُل؟ فاطمة ؟ : َماَذا تُرْيُد اَي َأمَحُد  فاطمة 

 : أَْأُكُل الغ َذاَء الطيّ بَ  أمحد : أريُد الوجبَة اخلَف ي َْفة أمحد 

 : َماَذا َتْشَربنَي اي فَاط َمةُ  أمحد  َماذا حُتبّ نَي اي فَاط َمُة؟:   أمحد
بُّ ق راءَة القرأن   فاطمة  : َأْشرُب الَعص ريَ  فاطمة  : ُأح 



ُل اَي أمحُد؟ فاطمة  َصد ْيق ي؟ : َماَذا تَ تَ َناوُل اي فاطمة : َماذا تُ َفضّ 

باحةَ :   أمحد ُل اجلَْرَي والسّ  َواَء السائ ل   أمحد أَفضّ   :أَتَ َناَوُل الدَّ

 : َماَذا خْتَتار ْيَن ايفاطمُة؟   أمحد

 : أْخَتاُر هَذا الطََّعاَم  فاطمة 
Ingat, perhatikan penggunaan imbuhan pada fi’il. Sesuaikan 

dengan lawan bicaranya. Perhatikan jenis kelamin.  

F. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan :   Scientific Methode (metode ilmiah) 

2. Metode  :   Ta’bir Mushowwar  

G.  Media Pembelajaran 

Laptop, LCD Proyektor, white board, spidol  

H. Sumber belajar  

I. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Ke-1 

Pendahuluan 

 

1. Guru mengucapkan salam, 

kemudian doa Bersama 

2. Guru memeriksa kehadiran 

3. Guru menyapa peserta didik dan 

menanyakan kabar 

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

5. Guru mengajukan pertanyaan 

komunikatif materi sebelumnya dan 

mengaitkan dengan materi yang akan 

dating 

15 

menit 

Kegiatan Inti 

 

1. Mengamati 

a. Guru menunjukkan beberapa 

gambar dan siswa 

mengamati. 

b. Guru memutar audio berisi 

hiwar antara Fatimah dan 

ahmad tentang gambar yang 

ditampilkan tersebut.  

60 

menit 

 

 

 

 

 

 



c. Guru menjelaskan 

penggunaan fiil pada saat 

berdialog.  

2. Menanya dengan santun 

Siswa menanyakan sejumlah kata 

yang belum diketahui atau bagian 

yang kurang jelas. 

3. Mengeksperimen  

Siswa mencoba mempraktikkan 

khiwar dengan teman sesuai 

dengan contoh yang sudah 

dijelaskan guru.  

4. Mengasosiasi  

Siswa diminta membuka bagian 

evaluasi untuk kalam pada 

multimedia dan membuat 

percakapan sesuai perintah.  

5. Mengkomunikasikan  

Siswa mempraktikkan khiwar di 

depan kelas Bersama 

pasangannya, dan guru menilai.  

Penutup 1. Guru menugaskan siswa untuk 

mengerjakan latihan 

2. Guru menginformasikan 

pelajaran selanjutnya 

3. Guru menutup pelajaran dengan 

bacaan hamdalah, dan diakhiri 

salam 

15 

menit 

 

Semarang, 8 Agusutus 2018  

Mengetahui,       

Guru Bahasa Arab      Peneliti  

 

 

 

 

Rifa’i S. Pd. I       Mujahidatul Aliah 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah : MA Al Wathoniyyah  

Mata pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : XI C 

Materi Pokok : )الق رَاءة(   احلَياة الصّحّية 
Alokasi Waktu : 2x45 Menit  
 

A.  Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang di anutnya.  

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai), santun, responsif dan pro aktif dan menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif, social dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan factual, konseptual, procedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab dan fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedura pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  

4. Mengolah, menalar menyaji dan mencipta dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak 

secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan 

B.   Kompetensi Dasar 

  KD pada KI- 3 dan 4 

3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase dan kalimat 

Bahasa arab yang  berkaitan dengan الّصحة والّرعاية الّصحّية 



 

C.  Indikator 

3.3.1 Menerjemahkan kata, frasa, dan kalimat dari Bahasa Indonesia 

ke Bahasa Arab 

3.3.2 Menerjemahkan kata, frasa dan kalimat dari Bahasa Arab ke 

Bahasa Indonesia 

3.3.3 Menjawab pertanyaan sesuai dengan teks bacaan  

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menerjemahkan kata, frasa dan kalimat dari Bahasa 

Indonesia ke Bahasa Arab. 

2. Siswa dapat menerjemahkan kata, frasa, dan kalimat dari Bahasa 

Arab ke Bahasa Indonesia 

3. Siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan teks baaan 

dengat tepat.  

 E. Materi Pembelajaran 

 اْلُمْفَرَداُت 
Membaca cerita    ق رَاَءُة الق ّصة Vitamin   َُنات ي ْ َتام   اْلف ي ْ
Sholat sunnah   نَ َواف ُل

 الّصَلَوات
Otot   ُاْلَعَضاَلت 

Besar   ُالَعظ ْيَمة Pertumbuhan   ُّالنُُّمو 
Mahkota   ُالتَّاج Olahraga jiwa    ر اَيَضُة الّرْوح 

Pasien اْلَمْرَضى Sesuai   َُبة  اْلُمَناس 
Obat cair   ُالّدَواء الّسائل  Istirahat,kenyamanan  ُالرَّاَحة 
Menjaga  َحاَفَظ– 

 حُيَاف ظُ 
Memberi nikmat  يُ ْنع مُ  –أَنْ َعَم  



Sumber  
makanan pokok 

َمْصَدُر الطَّاَقة 
 الاَلز َمة

Membiasakan   مُيَار سُ  –َماَرَس  

Menasihati   َنَصَح– 
 يَ ْنَصحُ 

Memberi semangat  طُ  –َنّشَط يُ َنشّ   

Membangkitkan  بَ َعَث– 
 يَ ب َْعثُ 

Rileks, merasa tenang  يَ ْراَتحُ  –ا ْراَتَح  

 
 القاَراَءُة 

َبغاي َأْن مُنَارس ما يلي: ْيحاا، يَ ن ْ ْسُمَنا َصحا  لاَكي َيُكْوَن جا
 أ( أْنُكَل الغاَذاء اجْلَيّاد

 ب( مُنَاراس الرّااَيَضة

 نَنال الرَّاَحةج( 

)أ( أَنُْكَل الغاَذاَء اجلَيّاد، ألّن الغاَذاء َمْصَدُر الطَّاَقة الالَّزاَمة لالَعَمل. والغاَذاُء اجلَيّاد ُهَو 
َنات. َتاماي ْ َنات َوالفاي ْ ْثُل البَ ُرْوتاي ْ حَّة ما  الَّذاي حَيَْتواى َعَلى امل ََواّد الضَُّرْورايَّة لالصّا

َضة، ألّن الرّااَيَضة ُتَساعاد الَعَضاَلت َعَلى النُُّمّو َوََتَْعل اجلاْسم يَ ْعَمل )ب( مُنَاراُس الراايَ 
َبة. َوماْن َأَهمّا أَنْ َواعا  يَّة البدنّية ِفا َأْوقَات ُمَناسا َُماَرَسة الرّااَيضا بالاَياَقة. َويَ ْنَصح اأَلطابَّاء مبا

َباَحة َوَلْعُب الُكرَ   ة.الرّااَيَضة اجلَْرُي َوالسّا

َبغاي َكذلاَك َأنْ نَ ْهَتمَّ بارااَيَضةا الرُّْوح َوالن َّْفس، َكقاَراَءةا الُقْرآن، َونَ َوافالا الصََّلَوات،  َويَ ن ْ
َعُث الرَّاَحة ِفا نَ ْفسا َوتااَلَوةا اأَلذَْكار.َوالصَّاَلة أَْيضاا َتْسَتطاْيع  َط اجلاْسَم َوتَ ب ْ َأْن تُ َنشّا

لصَّالَة(. لصَّاَلة، َويَ ُقْول لابااَلل: )اَي بااَلل َأراْحَنا ابا ّ ص م يَ ْرََتح ابا ْنَسان. وََكاَن النَِّبا  اإلا



حَّة َكاْلغا  لرَّاَحة، فَالراحة َضُرْورايّة لالصّا َبغاي كذلك َأْن نَ ْهَتمَّ ابا َذاء َوالشََّراب. )ج( َويَ ن ْ
ْنَسان ُمَبكّاراا َوَأْن  َويكون الن َّْوم َأهمَّ راحة لإلنسان َوماَن الَعاَدات امل ُفاْيَدة َأْن يَ َناَم اإلا

 َيْستَ ْيقاظ ُمَبكّاراا.

ب َعَلْيها َأْن حُيَافا  ْنَسان. فَ َيجا َا َعَلى اإلا حَّة ناْعَمة َعظاْيَمة أَنْ َعَم هللا ِبا َظ هكذا فإّن الصّا
حَّة ََتج َعَلى ُرُؤْوسا اأَلصاحَّاءا الَ يَ ْعرافُُه إاالَّ املَْرَضى(. َها. قَاَل َحكاْيم: )الصّا  َعَلي ْ

 
F. Metode Pembelajaran 

     1. Pendekatan :   Scientific Methode (metode ilmiah) 

     2. Metode   :   Tanya jawab  

G. Media Pembelajaran :  Laptop, LCD Proyektor, white board, spidol  

H.  Sumber belajar  :   Durusullughoh Untuk Kelas XI MA  

I.  Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Ke-1 

Pendahuluan 

 

1. Guru mengucapkan salam, 

kemudian doa Bersama 

2. Guru memeriksa kehadiran 

3. Guru menyapa peserta didik 

dan menanyakan kabar 

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

5. Guru mengajukan pertanyaan 

komunikatif materi 

sebelumnya dan mengaitkan 

dengan materi yang akan 

datang 

15 

menit 

Kegiatan Inti 

 

1. Mengamati 

a. Guru menginstruksikan 

siswa untuk membuka 

bagian maharah qiro’ah 

pada multimedia.  

b. Guru menginstruksikan 

siswa membuka teks 

bacaan untuk maharah 

60 

menit 

 

 

 

 

 

 



qiro’ah dan membacanya 

dalam hati. 

2.   Menanya dengan santun 

Siswa menanyakan makna 

sejumlah kata atau  kalimat 

yang kurang jelas dan tidak 

diketahui maknanya. 

3. Mengeksperimen  

Siswa mencoba 

menerjemahkan kalimat 

dalam teks bacaan sesuai 

redaksi mereka.  

4. Mengasosiasi 

a. Siswa menerjemahkan 

teks bacaan  

b. Siswa diminta membuka 

bagian evaluasi untuk 

qiro’ah pada multimedia 

dan menjawab 

pertanyaan seputar teks 

bacaan yang sudah 

didengar sebelumnya.  

5. Mengkomunikasikan  

Guru bersama siswa 

mengoreksi bersama  

Penutup 1. Guru menugaskan siswa 

untuk mengerjakan latihan 

2. Guru menginformasikan 

pelajaran selanjutnya 

3. Guru menutup pelajaran 

dengan bacaan hamdalah, 

dan diakhiri salam 

15 

menit 

 

Semarang, 9 Agustus 2018  

 

Mengetahui,       

Guru Bahasa Arab      Peneliti  



 

Rifa’i S. Pd. I        Mujahidatul Aliah 

                      

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah : MA Al Wathoniyyah  

Mata pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : XI C 

Materi Pokok : َوالَفاع ُل ومفعول به(الَقَواع ُد ) الف ْعُل    

Alokasi Waktu : 2x45 Menit  
 

A.   Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang di anutnya.  

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai), santun, responsif dan pro aktif dan menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif, social dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan factual, konseptual, procedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab dan fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedura pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  

4. Mengolah, menalar menyaji dan mencipta dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak 

secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan 



B.   Kompetensi Dasar 

  KD pada KI- 3 dan 4 

3.4 Membuat analisis sederhana unsur kebahasaan , struktur teks 

dan unsur budaya dari teks terkait topik الّصحة والّرعاية الّصحّية 
 

C.  Indikator 

     3.4.1 Mengidentifikasi Fi’il, Fa’il dan Maf’ul Bih terkait teks bacaan 

tentang الّصحة والّرعاية الّصحّية 
D. Tujuan Pembelajaran 

1. Mengidentifikasi Fi’il, Fa’il dan Maf’ul Bih terkait teks bacaan 

tentang الّصحة والّرعاية الّصحّية 
 

 E. Materi Pembelajaran 

 الَقواعد
 كلُّ لْفٍظ يَُدلُّ على ُحُصْولا عمٍل ِف زمن َخاصّ :   الفعلُ  .1

Menurut masa/waktunya, fiil dibagi menjadi 3: 
 Fiil Madhi, fi’il Mudhori’, Fi’il Amr  

ْي  : الفعُل املاضي ض 
َ
 هو ُكلُّ َلْفظ  يَُدلُّ على ُحُصْول  عَمل  ىف الزََّمن  امل

َضارع: 
ُ
ْستَ ْقبلالفعُل امل

ُ
 ُهو ُكلُّ لْفظ  يَُدلُّ على ُحُصْول  عمل  ىف الزَّمن احلَاضر أو امل

ْستَ ْقَبل:   الفعُل األمر
ُ
 هو كلُّ لْفظ   يُْطَلُب به ُحُصوُل شيء ىف  الّزمن امل

. 

 الفعل املاضي  الفعل املضارع   الفعل األمر

  )makan)       sudahَأَكلَ  ََيُْكُل   Makanlah ُكْل                

Katakanlah                يَ ُقْوُل    ُقْل (telah berkata)       قَاَل    

  Biasakanlah            مُيَار ُس   َمار ْس (telah membiasakan)   ََماَرس  

Minumlah              َيْشَربُ  ا ْشَرْب  (sudah minum)     َشر َب  



Nasehatilah             يَ ْنَصُح  ا ْنَصْح   (telah menasihati)      َنَصَح  

Utamakanlah           ْل ُل  َفضّ    َفضَّلَ      (telah mengutamakan)   يُ َفضّ 

Tidurlah (sudah tidur)  يَ َناُم   ََنْ                     اَنَم          

 

 اْسٌم َمْرفُ ْوٌع تَ َقّدَمُه ف ْعٌل َوَدلَّ َعَلى اّلذي فَ َعَل الف عل الَفاعُل :  .2

Fa’il adalah isim yang dibaca rafa’ yang 

didahului oleh fiil danmenunjukkan atas siapa 

yang melakukan pekerjaan. Fail dalam Bahasa 

Indonesia disebut “pelaku/subjek” 

   terbangBurung (telah)   الُعْصُفْورُ       طار ❖

 فاعل  فعل )ماضى(          

   mengapung(sedang) ikan    السََّمُك      يَ ُعْومُ  ❖

 فاعل فعل )املضارع(               

 اْسٌم َمْنُصْوٌب َوَقَع َعَلْيه  ف ْعُل اْلَفاع ل   املفعول به : .3
Maf’ul bih adalah isim yang dibaca nashab 

yang dikenai pekerjaannya fail. 
Maf’ul bih dalam Bahasa Indonesia disebut 

“Objek”.  
Contoh  :  

زَ ا     فاطمُة       أَكَلتْ  ❖  roti(telah) makan    Fatimah           خلُب ْ
   

 املفعول به     فاعل     فعل )املاضى(

 daging   menjual   Penjagal اللَّْحمَ    القصَّاُب           يَب ْيعُ  ❖

 املفعول بهفاعل                 فعل )املضارع(

.  
 

. ُكّل يوم طََبَخْت أُمُُّه الغ َذاَء الطَّي َب.  ْ ُكلّ  َصَباح  ْدَرَسة  يف 
َ
َذَهَب َأمْحَُد إىَل امل

ْدَرَسة  
َ
َفَة يف  مقَصف  امل َأْحَيااَن َأَكَل َأمْحَُد الَوْجَبَة اخلَف ي ْ  



 
 
 
 
 
 

 املفعول به الفاعل الفعل
  َأمْحَُد  َذَهبَ 

 الغ َذاَء الطيّ َب  أُمُّهُ  طََبَخْت 
َفةَ  َأمْحَُد  َأَكَل   الَوْجَبَة اخلَف ي ْ

 
F. Metode Pembelajaran 

1 Pendekatan  :   Scientific Methode (metode ilmiah) 

2 Metode   :   Empty outline  

G.  Media Pembelajaran 

Laptop, LCD Proyektor, white board, spidol  

H. Sumber belajar : Buku Durus al lughah untuk kelas XI  

I. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Ke-1 

Pendahuluan 

 

3. Guru mengucapkan salam, 

kemudian doa Bersama 

4. Guru memeriksa kehadiran 

5. Guru menyapa peserta didik 

dan menanyakan kabar 

6. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

7.  Guru mengajukan 

pertanyaan komunikatif 

materi sebelumnya dan 

15 

menit 



mengaitkan dengan materi 

yang akan datang 

Kegiatan Inti 

 

1. Mengamati 

a. Guru menginstruksikan 

siswa untuk membuka 

bagian Qowa’id pada 

multimedia.  

b. Guru menjelaskan seputar 

qo’idah tentang fi’il, fa’il 

dan maf’ul bih dan siswa 

menyimak dengan 

seksama.  

2. Menanya dengan santun 

Siswa menanyakan qo’idah 

yang belum difahaminya.  

3. Mengeksperimen  

Guru membuat membuat 

table fiil, fa’il dan maf’ul bih 

lalu siswa mengidentifikasi.  

4. Mengasosiasi  

Siswa diminta membuka 

bagian evaluasi untuk 

Qowa’id pada multimedia dan 

menjawab pertanyaan seputar 

kaidah tentang fi’il, fa’il dan 

maf’ul bih.  

5. Mengkomunikasikan  

    Guru bersama siswa 

mengoreksi bersama  

60 

menit 

 

 

 

 

 

 

Penutup 1. Guru menugaskan siswa 

untuk mengerjakan latihan 

2. Guru menginformasikan 

pelajaran selanjutnya 

3. Guru menutup pelajaran 

dengan bacaan hamdalah, 

dan diakhiri salam 

15 

menit 

 



 
Semarang, 11 Agustus 2018  

 

Mengetahui,       

Guru Bahasa Arab    Peneliti  

 

 

 

Rifa’I Al S. Pd. I             Mujahidatul Aliah 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LAMPIRAN 3 

DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

3.1    Kompetensi Dasar dan Indikator  

3.2    Hasil wawancara dengan guru Bahasa Arab 

3.3    Hasil wawancara dengan Waka Sarpras   

3.4    Rekapitulasi validasi multimedia oleh validator ahli media 

3.5    Hasil validasi multimedia oleh validator ahli media 

3.6    Rekapitulasi validasi Multimedia oleh validator ahli materi 

3.7    Hasil validasi multimedia oleh validator ahli materi  

3.8    Rekapitulasi hasil tanggapan peserta didik 

3.9    Beberapa hasil tanggapan peserta didik 

3.10 Rekapitulasi hasil pretest kelas  XI C (kelas yang menggunakan 

multimedia pembelajaran bahasa arab interaktif)  

3.11 Rekapitulasi hasil posttest kelas  XI C (kelas yang 

menggunakan multimedia pembelajaran bahasa arab 

interaktif)  

3.12  Analisis skor pretest dan posttest menggunakan n-gain 

3.13  Hasil belajar peserta didik dengan menggunakan multimedia 

3.14  Analisis butir soal ujicoba pretest MA Al Wathoniyyah 

3.15  Analisis Validitas ujicoba pretest MA Al Wathoniyyah 

3.16 Analisis reliabilitas ujicoba pretest MA Al Wathoniyyah 

3.17 Analisis tingkat kesukaran ujicoba pretest MA Al 

Wathoniyyah 

3.18  Analisis daya pembeda ujicoba pretest MA Al Wathoniyyah 

3.19  Hasil Analisis kebutuhan peserta didik 

 

 

 

 



Lampiran 3.1  

 

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR KURIKULUM 2013 

MATERI الّصحة والّرعاية الّصحّية 
KD  INDIKATOR 

3.1 Mengidentifikasi 

bunyi kata, frase, dan 

kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan dengan 

 الّصحة والّرعاية الّصحّية

 3.1.1  Menirukan kata yang sudah     

diperdengarkan/disebutkan guru 

tentang الّصحة والّرعاية الّصحّية 
3.1.2 Menyebutkan kembali kata dan 

frasa Bahasa Arab dari teks yang 

sudah diperdengarkan tentang 

 الّصحة والّرعاية الّصحّية
3.1.3 Mengidentifikasi kalimat yang 

sesuai dengan  teks bacaan 

tentang الّصحة والّرعاية الّصحّية 
3.3 Menemukan makna 

atau gagasan dari kata, 

frase dan kalimat 

Bahasa arab yang 

berkaitan dengan  الّصحة
 والّرعاية الّصحّية

3.3.1 Menerjemahkan kata, frasa, dan 

kalimat dari Bahasa Indonesia ke 

Bahasa Arab 

3.3.2 Menerjemahkan kata, frasa dan 

kalimat dari Bahasa Arab ke 

Bahasa Indonesia  

3.3.3 Menjawab pertanyaan sesuai 

dengan teks bacaan tentang   احليَاة
 الصّحّية

3.4  Membuat analisis 

sederhana unsur    

kebahasaan, struktur 

teks dan unsur 

budaya dari teks 

terkait topik  الّصحة
 والّرعاية الّصحّية

3.4.1 Mengidentifikasi fi’il, Fa’il dan 

Maf’ul bih  terkait tema  الّصحة والّرعاية
 الّصحّية

 

4.1  Melakukan dialog 

sederhana sesuai  

konteks  dengan 

tepat dan lancar 

4.4.1 Mempraktikkan hiwar 

(percakapan)  tentang  الّصحة والّرعاية
 الّصحّية



terkait topik  الّصحة
 والّرعاية الّصحّية

 

Lampiran 3.2  

 

HASIL WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA ARAB 

Nama     : Rifa’I S. Pd. I  

Sekolah Tempat Mengajar : MA Al Wathoniyyah Pedurungan  

 

No Pertanyaan  Jawaban Responden  

1.  Adakah kendala dalam 

mengajarkan Bahasa arab di 

sekolah ini? 

 

Ada, hampir semua kelas 

yang saya ajar Bahasa arab 

cenderung pasif. Hanya 

beberapa anak saja yang 

memang kelihatan suka dan 

serius belajar Bahasa arab. 

Mayoritas peserta didik 

menganggap Bahasa Arab 

adalah pelajaran yang sulit. 

2.  Menurut bapak, apa 

penyebab kepasifan peserta 

didik saat proses 

pembelajaran berlangsung 

sehingga akhirnya 

mengantuk di kelas, tidak 

memperhatikan pelajaran 

bahkan menganggap bahasa 

arab sebagai pelajaran yang 

sulit?  

Mungkin mata pelajaran di 

MA yang terlalu banyak 

ditambah padatnya aktifitas 

sebagai santri. Selain itu 

jujur saja, mungkin media 

yang saya gunakan untuk 

menyampaikan materi 

kurang menarik.  

3.  Apa kurikulum yang 

digunakan di MA Al 

Wathoniyah? 

Kurikulum 2013  

4.  Menurut bapak, Kompetensi 

Dasar apa yang paling sulit 

dicapai peserta didik dalam 

materi bahasa arab? 

Mengidentifikasi bunyi, 

menemukan makna, 

menganalisis struktur 

kebahasaan, dan  melakukan 

dialog  



5.  Berapa KKM yang 

diterapkan di MA Al 

Wathoniyyah untuk mata 

pelajaran Bahasa Arab? 

70  

6.  Media apa saja yang pernah 

bapak gunakan dalam 

pembelajaran Bahasa Arab, 

khususnya kelas XI? 

 

Ya paling whiteboard 

7.  Bagaimana respon siswa 

dengan media yang 

digunakan? 

Di awal pelajaran biasanya 

masih serius, lama kelamaan 

ada kebosanan dan banyak 

yang mengantuk. 

 

8.  Apakah bapak tidak ingin 

mencoba memanfaatkan 

media yang sudah disediakan 

disetiap kelas seperti 

proyektor, speaker aktif? 

Ya sebenarnya ingin, 

mungkin dengan begitu siswa 

akan lebih tertarik belajar 

bahasa arab. 

Tapi jujur saja saya kurang 

menguasai teknologi 

sehingga agak kesulitan 

menggunakan media-media 

yang modern. Padahal kalau 

kita lihat, anak-anak itu suka 

sekali kalo pembelajaran 

pake proyektor, terlebih 

anak-anak kelas sebelas juga 

suka bermain komputer.  

9.  Bagaimana kemampuan 

dasar yang dimiliki oleh 

siswa kelas XI dalam 

pelajaran Bahasa arab?  

Kalau yang agak mending 

kemampuan bahasa arabnya 

itu kelas XI C. Kalau kelas 

lain masih sangat dasar 

kemampuannya.  

 

10.  Bagaimana kemampuan 

siswa kelas XI dalam 

mengoperasikan komputer? 

Seluruhnya bisa 

menggunakan komputer, 

namun yang lebih pandai 



 mengoperasikan  komputer 

itu kelas XI C. Karena 

kebetulan saya wali kelas XI 

C. Dulu waktu mereka masih 

kelas X juga saya yang jadi 

wali kelas mereka. Jadi 

sedikit banyak tau karakter 

mereka. Mayoritas kelas XI C 

tinggal di pesantren, yang 

mana di pesantren 

disediakan pula 

laboratorium komputer. Jadi 

hiburan mereka ketika suntuk 

ya bermain komputer. 

11.  Perlukah dilakukan 

pembaruan atau 

pengembangan media 

pembelajaran bahasa arab?  

 

Ya, sangat perlu, jadi 

pembelajaran bahasa arab 

tidak melulu konvensional. 

Selain itu agar siswa siswi 

juga paham teknologi. 

Barangkali pembaruan atau 

pengembangan itu juga 

menginspirasi guru-guru 

agar sadar teknologi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lampiran 3.3  

 

HASIL WAWANCARA DENGAN WAKA SARPRAS 

Nama     : Nur Achsan S. Pd. I 

Sekolah Tempat Mengajar : MA Al Wathoniyyah Pedurungan 

 

No  Pertanyaan  Jawaban Responden  

1.  Sarana dan 

prasarana apa saja 

yang tersedia di 

sekolah ini? 

 

Ada LCD proyektor yang dilengkapi 

speaker aktif di semua kelas, 

perpustakaan, laboratorium komputer. 

Untuk laboratorium komputer sendiri 

ada 2 ruang. Ruang 1 ada 20 notebook 

dan 10 unit  komputer biasa. Ruang 2 

ada 30 unit komputer.  

 

2.  Ada berapa jumlah 

kelas di sekolah 

ini? 

 

Ada 12 kelas, kelas XA (Kegamaan 

Pa), XB (IPS Pa), XC (Keagamaan Pi), 

XD (Ipa Pi), XI A (Eksklusif Pa), XI B 

(Keagamaan Pa), XI C (Keagamaan 

Pi), XI D (Ipa pi), XII A (Eksklusif), XII 

B (Keagamaan Pa), XII C (Keagamaan 

Pi), XII D (Ipa Pi). 

3.  Apakah sarana dan 

prasarana yang ada 

di sekolah ini, 

khususnya 

laboratorium 

komputer dan LCD 

proyektor sudah 

digunakan secara 

optimal? 

Belum, LCD proyektor jarang sekali 

digunakan untuk pembelajaran, LCD 

Proyektor hanya digunakan saat untuk 

presentasi-presentasi ketika ada 

acara, seperti rapat bulanan 

madrasah, atau temu wali siswa baru, 

itupun kadang-kadang. Laboratorium 

komputer sama sekali tidak pernah 

dipakai untuk pembelajaran, lab hanya 



 dipakai saat  UN-BK. Mengingat juga 

kurikulum 2013 yang meniadakan 

mapel TIK, jadi ya komputer 

nganggur, tidak terpakai. 2 ruang lab 

komputer itu sampai berdebu saking 

lamanya tidak dipakai. 

 

Lampiran 3.4  

 

REKAPITULASI VALIDASI MULTIMEDIA OLEH VALIDATOR 

AHLI MEDIA 

Analisis validasi multimedia oleh  ahli media 

No  Aspek  Indikator  Nilai  

1 

Pemrograman  

Kejelasan petunjuk 

penggunaan multimedia 

5 

2 Kemudahan mengoperasikan 

perintah-perintah dalam 

multimedia 

4 

3 Multimedia mampu 

mengantarkan pada bagian 

yang diinginkan 

(Kompetensi/materi/evaluasi/p

rofil media/referensi). 

5 

4 

Tampilan 

Ketepatan penggunaan jenis 

huruf dan ukuran huruf 

sehingga mudah dibaca 

4 

5 Kesesuaian penggunaan 

gambar untuk mendukung 

materi 

4 

6 Ketepatan penggunaan 

komposisi, kombinasi dan 

resolusi warna 

4 

7 Keserasian penggunaan 

animasi 

4 

8 Kejelasan suara pada audio 4 

9 Kesesuaian pemilihan 

background 

4 



10 Kemudahan mencari tombol 

navigasi 

4 

Jumlah skor mentah 42 

Skor Maksimum Ideal  50 

Nilai Presentase 84 % 

 

 

Lampiran 3.5  

 

HASIL VALIDASI OLEH AHLI MEDIA 

 



 



 
 

 

 



Lampiran 3.6 

 

REKAPITULASI VALIDASI MULTIMEDIA 

 OLEH AHLI MATERI 

 

No  Aspek  Indikator  Nilai  

1 Materi  Kesesuaian materi 

dengan Kompetensi Inti 

dan Kompetensi Dasar. 

4 

2 Penyajian materi mulai 

dari yang sederhana 

sampai yang kompleks 

4 

3 Penyajian materi 

bersifat interaktif (ada 

bagian yang mengajak 

pembaca untuk 

berpartisipasi) 

4 

4 Pembelajaran Kesesuaian Indikator 

dengan Kompetensi 

Dasar 

4 

5 Kejelasan petunjuk 

penggunaan latihan dan 

evaluasi akhir 

4 

6 Kesesuaian jenis 

evaluasi (latihan) 

dengan Indikator 

4 

7  Kesesuaian gambar, 

animasi dan audio untuk 

memperjelas materi 

4 

8 Bahasa yang digunakan 

sesuai dengan tingkat 

berpikir siswa 

4 

Jumlah skor mentah 32 

Skor Maksimum ideal  40 

Nilai Presentase 80 % 

 

 



 

 

 

Lampiran 3.7  

HASIL VALIDASI OLEH AHLI MATERI 

 

 



  



Lampiran 3.8  

 

REKAPITULASI HASIL TANGGAPAN PESERTA DIDIK 
No R Nomor Butir 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. R-1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 

2. R-2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 

3. R-3  4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 

4. R-4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 

5. R-5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 

6. R-6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 

7. R-7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

8. R-8 4 4 3 3 5 5 5 5 4 4 5 5 

9. R-9 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 

10. R-10 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

11. R-11 4 4 4 2 4 4 5 5 4 5 5 5 

12. R-12 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 

13. R-13 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 

14. R-14 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 

15. R-15 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 

16. R-16 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 

17. R-17 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 2 3 

18.  R-18 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 

Jumlah  81 84 85 83 86 81 82 79 76 84 79 85 

Rata-rata 
4,5 4,7 4,7 4,6 4,8 4,5  4,5 4,4 4,2 4,7 4,4 4,7 

SB SB SB SB SB SB SB B B SB B SB 

Rata2 total  4,5 (SB) 

 

 

 

 

  



Lampiran 3.9  

 

BEBERAPA HASIL TANGGAPAN PESERTA DIDIK 

 



 
  



 
 

 

 



 
 

 

 



Lampiran 3.10  

 

REKAPITULASI HASIL PRETEST KELAS  XI C 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asna Nasikhah Pre-1 5 0 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 0 0 5 5 5 0 0 60

Aulia Muizzati Pre-2 5 5 0 5 5 5 0 0 5 0 0 5 5 0 5 0 5 0 0 5 55

Dewi Wulandari Pre-3 5 5 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5 5 0 5 0 5 5 5 0 55

Dzirwaatul Arifah Pre-4 5 5 0 5 0 5 0 5 0 0 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 45

Ika Wahyuningsih Pre-5 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 5 0 5 0 0 0 5 0 0 5 50

Kharisa Nur Fadilah Pre-6 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 5 0 0 0 40

Laeli Malida Dela Sabila Pre-7 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 5 5 65

Miladina Amanatush Sholikah Pre-8 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 5 0 5 0 0 0 5 0 0 5 50

Miladina Amanatush Sholikah Pre-9 5 5 0 5 0 5 0 5 0 0 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 45

Muna Zaidatunnisa Pre-10 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5 50

Nur Anisa Pre-11 5 5 0 5 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0 0 5 0 0 5 0 45

Nurutssania Pre-12 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 5 0 0 5 40

Rahmawati Pre-13 0 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 0 0 5 5 5 0 0 60

Siti Nurul sa'adah Pre-14 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 5 5 65

Tara Hapsari Pre-15 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 5 0 0 0 40

Zahratul Mila Nisja Firdaus Pre-16 5 5 0 5 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0 0 5 0 0 5 0 45

Zahrotunnafisah Pre-17 0 5 5 5 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 5 5 0 0 40

Zakia Asna Dewi Pre-18 5 0 5 0 5 0 5 5 0 5 5 0 5 0 0 0 5 0 0 5 50

176 7 8 12 13 14 15 169 10 111 2 3 4 5

Total Skor (Nilai)

Skor Per Soal 

Nama  Responden 

18 19 20



Lampiran 3.11 

 

REKAPITULASI HASIL POSTTEST KELAS  XI C 

 
 

Asna Nasikhah Pre-1 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 5 5 0 5 80

Aulia Muizzati Pre-2 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 5 5 5 85

Dewi Wulandari Pre-3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 0 90

Dzirwaatul Arifah Pre-4 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 0 5 0 75

Ika Wahyuningsih Pre-5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 5 5 0 5 80

Kharisa Nur Fadilah Pre-6 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 0 5 0 75

Laeli Malida Dela Sabila Pre-7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

Miladina Amanatush Sholikah Pre-8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 5 5 90

Miladina Amanatush Sholikah Pre-9 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 5 5 5 85

Muna Zaidatunnisa Pre-10 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 0 0 5 75

Nur Anisa Pre-11 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 0 5 5 0 75

Nurutssania Pre-12 5 5 5 5 0 5 5 5 5 0 5 5 0 5 0 5 5 5 0 5 75

Rahmawati Pre-13 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 0 5 5 5 80

Siti Nurul sa'adah Pre-14 5 5 0 5 5 5 5 5 0 5 0 5 5 5 0 5 5 5 5 5 80

Tara Hapsari Pre-15 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 5 5 5 85

Zahratul Mila Nisja Firdaus Pre-16 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 85

Zahrotunnafisah Pre-17 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 0 5 5 0 75

Zakia Asna Dewi Pre-18 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 5 5 5 85

18 19 2012 13 14 15 16 1711

Nama  Responden 

Skor Per Soal 

Total Skor (Nilai)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Lampiran 3.12  

 

ANALISIS SKOR PRETEST DAN POSTTEST  

MENGGUNAKAN N-GAIN 

No Responden  Nilai  Responden  Nilai  n-

Gain 

kesimpulan 

1.  Post-1 80 Pre-1 60 0,5 S 

2.  Post-2 85 Pre-2 55 0,67 S 

3.  Post-3 90 Pre-3 55 0,77 T 

4.  Post-4 75 Pre-4 45 0,54 S 

5.  Post-5 80 Pre-5 50 0,6 S 

6.  Post-6 75 Pre-6 40 0,58 S 

7.  Post-7 100 Pre-7 65 1 T 

8.  Post-8 90 Pre-8 50 0,8 T 

9.  Post-9 85 Pre-9 45 0,72 T 

10.  Post-10 75 Pre-10 50 0,5 S 

11.  Post-11 75 Pre-11 45 0,54 S 

12.  Post-12 75 Pre-12 40 0,58 S 

13.  Post-13 80 Pre-13 60 0,5 S 

14.  Post-14 80 Pre-14 65 0,42 S 

15.  Post-15 85 Pre-15 40 0,75 T 

16.  Post-16 85 Pre-16 45 0,72 T 

17.  Post-17 75 Pre-17 40 0,58 S 

18.  Post-18 85 Pre-18 50 0,7 S 

Jumlah  1475  900 11,47  

Rata-rata 82  50 0,64 S 

 

Keterangan:   

T : Tinggi 

S : Sedang  

R : Rendah  
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Lampiran 3.13  

HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK MENGGUNAKAN 

MULTIMEDIA 
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Lampiran 3.14  

 

ANALISIS BUTIR SOAL UJICOBA PRETEST 

 MA AL WATHONIYYAH 
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No Soal

1 2 3 4 5 6 7

1 UC-8 1 1 1 1 1 1 1

2 UC-06 1 1 1 1 1 1 1

3 UC-10 1 1 1 1 1 1 1

4 UC-01 1 1 1 1 1 1 1

5 UC-05 1 1 1 1 1 1 1

6 UC-03 1 1 1 1 1 1 1

7 UC-07 1 1 1 1 1 1 1

8 UC-02 1 1 1 1 1 1 1

9 UC-04 1 1 1 1 1 1 1

10 UC-11 0 1 0 0 1 0 0

11 UC-09 1 1 0 0 0 0 1

12 UC-14 0 1 1 0 0 0 0

13 UC-12 1 0 0 1 0 0 1

14 UC-13 1 0 1 0 0 1 0

15 UC-18 0 0 0 1 0 0 1

16 UC-15 1 1 0 0 1 1 0

17 UC-16 0 1 0 1 0 1 0

18 UC-17 1 0 0 0 0 0 0

Jumlah UC-Jumlah
14 14 11 12 11 12 12

Mp 18,36 18,50 20,55 19,58 21,00 19,58 19,92

Mt 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50

p 0,78 0,78 0,61 0,67 0,61 0,67 0,67

q 0,22 0,22 0,39 0,33 0,39 0,33 0,33

p/q 3,50 3,50 1,57 2,00 1,57 2,00 2,00

St 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79

rhitung 0,512 0,551 0,747 0,642 0,830 0,642 0,711

rtabel Dengan taraf signifikan 5% dan N = 18 di peroleh rtabel = 0,468

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

B 14 14 11 12 11 12 12

JS 18 18 18 18 18 18 18

TK 0,78 0,78 0,61 0,67 0,61 0,67 0,67

Kriteria Mudah Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang

BA 9 9 9 9 9 9 9

BB 5 5 2 3 2 3 3

JA 9 9 9 9 9 9 9

JB 9 9 9 9 9 9 9

D 0,44 0,44 0,78 0,67 0,78 0,67 0,67

Kriteria Baik Baik Baik sekali Baik Baik sekali Baik Baik

Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai

p 0,78 0,78 0,61 0,67 0,61 0,67 0,67

q 0,22 0,22 0,39 0,33 0,39 0,33 0,33

p.q 0,17 0,17 0,24 0,22 0,24 0,22 0,22

n 25

Spq 5,23

S
2

46,13888889

r11 0,92355676

Kriteria Reliabel

No

Va
lid

ita
s

Kriteria soal

R
el

ia
bi

lit
as

Ti
ng

ka
t 

Ke
su

ka
ra

n
D

ay
a 

Pe
m

be
da

Kode
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No Soal

8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 0 1 1

1 1 1 1 1 1 0 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 0 0 1

0 0 1 1 1 1 1 1 1

1 0 1 0 0 0 0 1 0

1 1 0 0 1 0 0 0 1

1 1 1 0 1 0 0 0 1

0 0 0 1 0 1 0 0 0

1 1 1 0 1 0 0 0 1

0 0 0 1 0 1 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 1 0

1 1 0 0 1 0 0 0 1

14 13 14 13 14 12 7 11 14

18,29 18,77 18,64 19,15 18,43 20,08 22,00 20,09 18,43

16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50

0,78 0,72 0,78 0,72 0,78 0,67 0,39 0,61 0,78

0,22 0,28 0,22 0,28 0,22 0,33 0,61 0,39 0,22

3,50 2,60 3,50 2,60 3,50 2,00 0,64 1,57 3,50

6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79

0,492 0,539 0,590 0,630 0,531 0,746 0,646 0,663 0,531

Dengan taraf signifikan 5% dan N = 18 di peroleh rtabel = 0,468

Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

14 13 14 13 14 12 7 11 14

18 18 18 18 18 18 18 18 18

0,78 0,72 0,78 0,72 0,78 0,67 0,39 0,61 0,78

Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Sedang Sedang Sedang Mudah

9 9 9 9 9 9 6 8 9

5 4 5 4 5 3 1 3 5

9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9

0,44 0,56 0,44 0,56 0,44 0,67 0,56 0,56 0,44

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai

0,78 0,72 0,78 0,72 0,78 0,67 0,39 0,61 0,78

0,22 0,28 0,22 0,28 0,22 0,33 0,61 0,39 0,22

0,17 0,20 0,17 0,20 0,17 0,22 0,24 0,24 0,17
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No Soal

17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 625

0 1 1 1 1 1 1 1 1 24 576

0 1 1 1 1 1 1 1 1 24 576

1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 576

1 0 1 1 1 1 1 1 1 23 529

1 1 1 1 0 0 1 0 1 22 484

1 1 1 1 0 1 0 1 1 23 529

1 0 1 0 1 0 1 1 1 22 484

1 0 1 1 1 0 1 1 1 21 441

0 1 0 0 0 1 1 1 1 14 196

1 0 0 1 1 1 0 1 1 12 144

0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 64

0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 81

1 0 1 0 1 1 0 0 1 10 100

0 0 0 0 0 1 0 1 1 10 100

0 0 0 0 0 1 1 0 1 9 81

0 0 0 0 0 1 1 0 0 8 64

0 0 0 0 1 1 1 0 1 9 81

9 7 10 9 10 13 13 12 16 297 5731

20,22 22,29 21,80 22,00 19,40 16,54 17,92 19,25 17,50 (∑y)2 = 88209

16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 ∑y2 = 5731

0,50 0,39 0,56 0,50 0,56 0,72 0,72 0,67 0,89 ∑pq = 16,50

0,50 0,61 0,44 0,50 0,44 0,28 0,28 0,33 0,11

1,00 0,64 1,25 1,00 1,25 2,60 2,60 2,00 8,00

6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79

0,548 0,679 0,872 0,810 0,477 0,009 0,338 0,573 0,416

Valid Valid Valid Valid Valid Invalid Invalid Valid Invalid

9 7 10 9 10 13 13 12 16

18 18 18 18 18 18 18 18 18

0,50 0,39 0,56 0,50 0,56 0,72 0,72 0,67 0,89

Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Mudah Mudah Sedang Mudah

7 6 9 8 7 6 8 8 9

2 1 1 1 3 7 5 4 7

9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9

0,56 0,56 0,89 0,78 0,44 -0,11 0,33 0,44 0,22

Baik Baik Baik sekali Baik sekali Baik Sangat jelek Cukup Baik Cukup

Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang Dipakai Dibuang

0,50 0,39 0,56 0,50 0,56 0,72 0,72 0,67 0,89

0,50 0,61 0,44 0,50 0,44 0,28 0,28 0,33 0,11

0,25 0,24 0,25 0,25 0,25 0,20 0,20 0,22 0,10

Y Y2



210 
 

 

Lampiran 3.15 

ANALISIS VALIDITAS UJICOBA PRETEST 

 MA AL WATHONIYYAH 
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Lampiran 3.16 

 

Rumus

Keterangan:

= Rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal

= Rata-rata skor total 

= Standart deviasi skor total

= Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal

= Proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal

Kriteria

Apabila rhitung > rtabel, maka butir soal valid.

Perhitungan

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh:

=
14

= 18,36

Mt =Jumlah skor total 
Banyaknya siswa 

= 297
18

= 16,50

p =Jumlah skor yang menjawab benar pada no 1
Banyaknya siswa 

= 14
18

= 0,78

q = 1 - p = 1 - 0,78 = 0,22

St = 297
2

= 6,79

18

rpbi = 18,36 16,50 0,78

6,79 0,22

= 0,512

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

10 100 0

9 81 9

1

1

1

15 UC-18

1 UC-08

2

1

14

Perhitungan Validitas Butir Soal Pilihan Ganda

Mp

Mt

St

p

q

25 625

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara

yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal.

No Kode Butir soal no 1 (X)

251

XY

UC-06 24 576 24
3 UC-10 24 576 24

1

4 UC-01 24 576 24
5 UC-05 23 529 23
6 UC-03 22 484 22
7 UC-07 23 529 23
8 UC-02 22 484 22
9 UC-04 21 441 21

10 UC-11 14 196 0
11 UC-09 12 144 12
12 UC-14 8 64 0
13 UC-12 9 81 9

Jumlah 14 297 5731 257

16
UC-16 8 64 0

9

1

1

Jumlah skor total yang menjawab benar pada no 1

UC-17 9

UC-13 10

UC-15

10

17

257

=

Skor Total (Y) Y
2

Mp

18

Banyaknya siswa yang menjawab benar pada no 1

100

81
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ANALISIS RELIABILITAS UJICOBA PRETEST  

MA AL WATHONIYYAH 

 

No Soal

1 2 3 4 5 6

1 UC-8 1 1 1 1 1 1

2 UC-06 1 1 1 1 1 1

3 UC-10 1 1 1 1 1 1

4 UC-01 1 1 1 1 1 1

5 UC-05 1 1 1 1 1 1

6 UC-03 1 1 1 1 1 1

7 UC-07 1 1 1 1 1 1

8 UC-02 1 1 1 1 1 1

9 UC-04 1 1 1 1 1 1

10 UC-11 0 1 0 0 1 0

11 UC-09 1 1 0 0 0 0

12 UC-14 0 1 1 0 0 0

13 UC-12 1 0 0 1 0 0

14 UC-13 1 0 1 0 0 1

15 UC-18 0 0 0 1 0 0

16 UC-15 1 1 0 0 1 1

17 UC-16 0 1 0 1 0 1

18 UC-17 1 0 0 0 0 0

Jumlah UC-Jumlah
14 14 11 12 11 12

p
0,777777778 0,777777778 0,611111111 0,666666667 0,611111111 0,666666667

q
0,222222222 0,222222222 0,388888889 0,333333333 0,388888889 0,333333333

pq
0,172839506 0,172839506 0,237654321 0,222222222 0,237654321 0,222222222

n 14 14 11 12 11 12

Spq 144,0000 143,0000 143,0000 143,0000 143,0000 143,0000

S2 110,941358 110,941358 110,941358 110,941358 110,941358 110,941358

r11 -0,3209 -0,3112 -0,3179 -0,3152 -0,3179 -0,3152

kriteria reliabel reliabel reliabel reliabel reliabel reliabel

R
e
lia

b
ili
ta

s
No

Kode
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No Soal

7 8 9 10 11 12 13

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 1 1 1 1

1 1 0 1 0 0 0

0 1 1 0 0 1 0

1 1 1 1 0 1 0

0 0 0 0 1 0 1

1 1 1 1 0 1 0

0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 1 1 0 0

0 1 1 0 0 1 0

12 14 13 14 13 14 12

0,666666667 0,777777778 0,722222222 0,777777778 0,722222222 0,777777778 0,666666667

0,333333333 0,222222222 0,277777778 0,222222222 0,277777778 0,222222222 0,333333333

0,222222222 0,172839506 0,200617284 0,172839506 0,200617284 0,172839506 0,222222222

12 14 13 14 13 14 12

143,0000 152,0000 160,0000 159,0000 159,0000 168,0000 167,0000

110,941358 110,941358 110,941358 110,941358 110,941358 110,941358 110,941358

-0,3152 -0,3986 -0,4791 -0,4665 -0,4693 -0,5539 -0,5512

reliabel reliabel reliabel reliabel reliabel reliabel reliabel
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14 15 16 17 18 19 20

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 1 1 1

1 1 1 0 1 1 1

0 1 1 1 1 1 1

0 1 1 1 0 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 0 1 0

0 0 1 1 0 1 1

1 1 1 0 1 0 0

0 1 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 1 0

0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0

7 11 14 9 7 10 9

0,388888889 0,611111111 0,777777778 0,5 0,388888889 0,555555556 0,5

0,611111111 0,388888889 0,222222222 0,5 0,611111111 0,444444444 0,5

0,237654321 0,237654321 0,172839506 0,25 0,237654321 0,24691358 0,25

7 11 14 9 7 10 9

167,0000 167,0000 176,0000 175,0000 175,0000 175,0000 175,0000

110,941358 110,941358 110,941358 110,941358 110,941358 110,941358 110,941358

-0,5895 -0,5558 -0,6315 -0,6496 -0,6736 -0,6416 -0,6496

reliabel reliabel reliabel reliabel reliabel reliabel reliabel
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21 22 23 24 25

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0 0 1 0 1

0 1 0 1 1

1 0 1 1 1

1 0 1 1 1

0 1 1 1 1

1 1 0 1 1

0 0 1 0 1

0 0 0 1 0

1 1 0 0 1

0 1 0 1 1

0 1 1 0 1

0 1 1 0 0

1 1 1 0 1

10 13 13 12 16

0,555555556 0,722222222 0,722222222 0,666666667 0,888888889

0,444444444 0,277777778 0,277777778 0,333333333 0,111111111

0,24691358 0,200617284 0,200617284 0,222222222 0,098765432

10 13 13 12 16

184,0000 192,0000 200,0000 199,0000 208,0000

110,941358 110,941358 110,94 111 110,941358

-0,7317 -0,7915 -0,8697 -0,8659 -0,9332

reliabel reliabel reliabel reliabel  reliabel
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Formula:

Keterangan :

n : Banyaknya item

: Jumlah varian butir

: Varians total

Kriteria

Apabila r11 > r tabel, maka item soal reliabel

Dengan menggunakan rumuas diatas, diketahui :

= pq1 + pq2 + pq3 + . . .+ pq25

= 0,17 + 0,17 + 0,24 + . . .+ 0,22

= 5,23

46,1388889

25 5,23

25-1 51,637755

= 0,92355676

Pada taraf signifikansi a = 5% dengan n = 18 diperoleh r tabel = 0.468

karena r 11 > r table, maka item soal tersebut reliabel

18

253

18

r11 =

S2 =
5731 -

1 -






















=


2

2

11 -1 
1-n

n
  r

t

i
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Lampiran 3.17 

 

ANALISIS TINGKAT KESUKARAN UJICOBA PRETEST  

MA AL WATHONIYYAH 
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Lampiran 3.18 

 

ANALISIS DAYA PEMBEDA UJICOBA PRETEST  

Rumus

Keterangan:

: Indeks kesukaran

: Jumlah peserta didik yang menjawab soal dengan benar

: Jumlah seluruh peserta didik yang ikut tes

Kriteria

+

18

= 0,78

Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai tingkat kesukaran yang mudah

P

NP

N

Interval IK Kriteria

0,00 - 0,30 Sukar

0,31 - 0,70 Sedang

0,71 - 1,00 Mudah

Kelompok Atas Kelompok Bawah

No Kode Skor No Kode Skor

1 UC-08 1 1 UC-11 0

2 UC-06 1 2 UC-09 1

3 UC-10 1 3 UC-14 0

4 UC-01 1 4 UC-12 1

5 UC-05 1 5 UC-13 1

1

6 UC-03 1 6 UC-18 0

UC-07 1 7 UC-15

8

9

UC-02

UC-04

=

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir

soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada

tabel analisis butir soal.

Jumlah 9 Jumlah 5

P
9 5

7

0

1

1

1

8

9

UC-16

UC-17

N

N
  P P=
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MA AL WATHONIYYAH 

 
Lampiran 3.19 

1.  Soal Pilihan Ganda

Rumus

Keterangan:

: Daya Pembeda

: Banyaknya peserta didik kelompok atas yang menjawab benar

: Banyaknya peserta didik kelompok bawah yang menjawab benar

: Banyaknya peserta didik kelompok atas 

: Banyaknya peserta didik kelompok bawah

Kriteria

<

< <

< <

< <

< <

Perhitungan

Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai daya pembeda baik

9

UC-07 1 7 UC-15 17

8 UC-02

UC-04

6 UC-03 1 6 UC-18 0

5 UC-05 1 5 UC-13 1

D

BA

BB

JA

JB

Interval D Kriteria

D 0,00 Sangat jelek

0,00 D 0,20 Jelek

0,20 D 0,40 Cukup

0,40 D 0,70 Baik

0,70 D 1,00 Sangat Baik

Kelompok Atas Kelompok Bawah

2 UC-09 1

No Kode Skor No Kode Skor

1 UC-08 1 1 UC-11 0

2 UC-06 1

3 UC-10 1 0

4 UC-01 1 4 UC-12 1

5

5
DP

9

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya

untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan

diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal.

9 9=

3 UC-14

= 0,44

Jumlah

9

Jumlah

0

1

1

1

8

9

UC-16

UC-17

B

B

A

A

J

B

J

B
    D −=
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HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PESERTA DIDIK 

KELAS XI C MA AL WATHONIYAH  

TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
Soal Tujuan Hasil 

1. Apakah Bahasa Arab 

merupakan pelajaran 

yang sulit? 

Untuk 

mengetahui 

persepsi peserta 

didik terhadap 

pelajaran bahasa 

arab 

a. Ya = 15 siswi 
(83%) 

b. Tidak = 3 siswi 

(17%) 

2. Menurut anda, manakah 

maharah (keterampilan) 

yang sulit dalam Bahasa 

Arab? (jawaban boleh 

lebih dari satu) 

Untuk 

mengetahui 

persepsi peserta 

didik terhadap 

pelajaran bahasa 

arab 

a. Istima’=5 siswi 

(28%) 
b. Kalam = 4 siswi 

(22%) 

c. Qiro’ah = 9 siswi 

(50%) 

d. Kitabah = 0 siswi 

(0%) 

 
3. Apakah penjelasan guru 

sudah cukup bagi anda 

untuk memahami sebuah 

materi? 

Untuk 

mengetahui 

persepsi peserta 

didik terhadap 

proses 

pembelajaran 

bahasa arab  

a. Ya = 5 siswi 

(28%) 

b. Tidak = 13 siswi 

(72%) 

4. Sejauh ini, apakah anda 

senang dengan metode 

yang diajarkan guru? 

Untuk 

mengetahui 

persepsi peserta 

didik terhadap 

proses 

pembelajaran 

bahasa arab 

a. Ya = 6 siswi (33%) 

b. Tidak = 12 

siswi(67%) 

5. Apakah anda senang 

dengan media yang 

digunakan guru saat 

mengajar bahasa arab 

Untuk 

mengetahui 

persepsi peserta 

didik terhadap 

proses 

a. Ya = 4 siswi (22%) 

b. Tidak = 14 siswi 

(78%) 
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Soal Tujuan Hasil 

pembelajaran 

bahasa arab 

6. Apakah ketika 

pembelajaran Bahasa 

arab khususnya maharoh 

istima’ guru anda pernah 

memperdengarkan 

audio? 

Untuk 

mengetahui 

proses 

pembelajaran 

bahasa arab  

a. Ya = 0 siswi (0%) 

b. Tidak = 18 siswi 

(100%) 

7. Apakah ketika 

pembelajaran Bahasa 

arab guru pernah 

memberikan game 

edukatif? 

Untuk 

mengetahui 

proses 

pembelajaran 

bahasa arab 

a. Ya = 0 siswi (0%) 

b. Tidak = 18 siswi 

(100%) 

8. Apakah anda 

membutuhkan media 

pembelajaran yang lain 

agar pembelajaran tidak 

membosankan? 

Untuk 

mengetahui 

tingkat 

kebutuhan 

peserta didik 

terhadap 

multimedia  

a. Ya = 18 siswi 

(100%) 

b. Tidak = 0 siswi 

(0%) 

9. Apakah anda suka 

bermain komputer? 

Untuk 

mengetahui gaya 

belajar peserta 

didik  

a. Ya = 15 siswi 

(83%) 

b. Tidak = 3 siswi 

(17%) 

10. Apakah anda dapat 

mengoperasikan 

computer dengan baik? 

Untuk 

mengetahui gaya 

belajar peserta 

didik 

a. Ya = 15 siswi 

(83%) 

b. Tidak = 3 siswi 

(17%) 

11. Apakah anda setuju jika 

pembelajaran Bahasa 

arab menggunakan 

komputer? 

Untuk 

mengetahui 

tingkat 

kebutuhan 

peserta didik 

terhadap 

multimedia 

a. Ya = 15 siswi 

(83%) 

b. Tidak = 3 siswi 

(17%)  

12. Apakah anda suka 

mendengarkan musik/ 

audio? 

Untuk 

mengetahui gaya 

a. Ya = 16 siswi 

(89%) 
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Soal Tujuan Hasil 

belajar peserta 

didik 

b. Tidak = 2 siswi 

(11%)  

13. Apakah anda setuju jika 

dalam pembelajaran 

Bahasa arab sesekali 

menggunakan game? 

Untuk 

mengetahui 

tingkat 

kebutuhan 

peserta didik 

terhadap 

multimedia 

a. Ya = 18 siswi 

(100%)  

b. Tidak = 0 siswi 

(0%)  

14. Apakah anda setuju jika 

media pembelajaran 

bahasa arab dilengkapi 

audio visual baik berupa 

gambar, animasi yang 

bergerak dan efek suara?  

Untuk 

mengetahui 

tingkat 

kebutuhan 

peserta didik 

terhadap 

multimedia 

a. Ya = 15 siswi 

(83%) 

b. Tidak = 3 siswi 

(17%)  

15. Tuliskan keinginan anda 

terkait metode dan 

media yang digunakan 

guru dalam 

pembelajaran Bahasa 

arab sehingga Bahasa 

arab menjadi sebuah 

pelajaran yang 

menyenangkan! 

Untuk 

mengetahui 

keinginan 

peserta didik 

dalam proses 

pembelajaran 

bahasa arab  

a. 15 peserta didik 

(83%) menulis 

keinginan mereka 

untuk belajar 

bahasa arab dengan 

gaya audio visual, 

termasuk sesekali 

belajar bahasa arab 

dengan game 

edukatif, agar 

pembelajaran lebih 

menyenangkan dan 

tidak 

menegangkan. 

Mereka juga 

menulis keinginan 

untuk belajar 

bahasa arab dengan 

bermain komputer 

sebagaimana 

pelajaran TIK.  
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Soal Tujuan Hasil 

b. 3 peserta didik (27 

%) peserta didik 

menulis keinginan 

agar pembelajaran 

dilakukan di luar 

kelas agar tidak 

mudah mengantuk.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN 4  

SURAT-SURAT PENELITIAN 

 

4.1 Surat penunjukan pembimbing 

4.2 Surat Riset 

4.3 Surat pernyataan validasi  

4.4 Surat keterangan telah melakukan penelitian  
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Lampiran 4.1  

SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING 
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Lampiran 4.2  

SURAT RISET 
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Lampiran 4.3  

SURAT PERNYATAAN VALIDASI 
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Lampiran 4.4 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 5 

PRODUK AKHIR MULTIMEDIA 
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1. Cover  

Cover adalah tampilan yang akan muncul pertama kali saat kita 

membuka Multimedia Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif.  

 

 
Gambar tangan telunjuk menunjukkan arti “Next” yang akan 

mengantarkan user pada halaman utama.  
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2. Halaman Utama  

 
Halaman ini terdiri dari tombol Exit, Home, Kotak angka 1 & 2, 

dan menu utama multimedia.  

Jika user meng “klik” tombol Home maka ia akan tetap berada di 

halaman ini. Namun jika user meng “klik” tombol Exit maka ia 

akan keluar dari program (close program).  

“Arahkan mouse pada kotak (angka ½) untuk melihat keterangan!” 

tulisan tersebut merupakan tulisan yang diberi efek animation 

sehingga bisa bergerak. Jika user menyentuh kotak angka 1, maka 

akan muncul tampilan panduan aplikasi yang berisi cara 

pengoperasian multimedia termasuk simbol- simbol yang ada pada 

multimedia.  

Dan jika user menyentuh kotak angka 2 maka akan muncul 

tampilan penjelasan mengenai menu multimedia.  

Kotak 1 
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Kotak 2 

 
 

3. Menu Kompetensi  
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4. Menu Materi  

Tampilan ini berisi sub menu yang terdiri atas materi 1, 2, 3, 4 

dan mufrodat.  

 

 

a. Materi 1 (Maharatul Istima’)  
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Tombol Home akan mengantarkan user pada halaman utama, 

dan tombol Exit akan mengantarkan user pada halaman menu 

materi.  

 

 
Tombol Back akan mengantarkan user pada halaman menu 

materi dan tombol next akan mengantarkan user pada slide 

materi istima’ berikutnya.  
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ْيَحا ؟ سُمنا َصح    َماَذا نَ ْفَعُل ل َيُكوَن ج 

, نَتناوُل الغذاَء الطّيبَ   أََوالا

َواد  
َ
ْثُل البُ ُرْوت ينات َوالغ ذاُء الطّيُب ُهو الذي حيتوى على امل الّضُرْور يّة  للّصحَّة  م 

 والف ْيتامينات. 

 اثنياا, مُنارُس الّرايضَة البدن ّيَة مثَل اجلَري  والّسباَحة  ولعب  الكرّة . 

 واَل نَ ْنسى أْن مُنارَس أيضاا الر اَيضَة النّ ْفسية َكق رَاءة  القْرأَن  َوتالوة  اأَلذَْكار . 

 احَة الَكاف َيَة. َوم ْن أََهمّ  الرَّاحة  النَّوُم. َوالَ مُنَارُس طوَل الّسهر . اَثلثاا, نناُل الرَّ 

 

 

 
Materi istima’ juga dilengkapi dengan mufrodat berlagu. 

User dapat meng “klik” gambar audio untuk mendengarkan 

lagu.  

 

b. Materi 2 (Maharatul Kalam) 

Berisi Hiwar dilengkapi audio dan bantuan mufrodat.  
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  Jika user meng “klik” simbol Next maka ia akan sampai pada 

halaman yang berisi mufrodat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman ini berisi beberapa mufrodat yang mewakili materi 

maharah kalam  pada halaman sebelumnya. Terdapat pula 

animasi kucing sedang membaca yang bertujuan untuk 

menarik perhatian peserta didik. Jika user meng “klik” kotak 

“Tutup” maka ia akan sampai lagi ke halaman Hiwar.  
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c. Materi 3 (Maharah Qiro’ah) 

Teks untuk maharah Qiro’ah  

 
 

 
Pada halaman ini terdapat gambar siswi sedang membaca, 

sebagai simbol maharah Qiro’ah. Terdapat kotak bertuliskan 

“Lihat Mufrodat” untuk membantu peserta didik mengetahui 

kosa kata yang sulit/ belum mereka ketauhi, sehingga 
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memudahkan mereka dalam menerjemahkan teks dan 

memahami maksudnya.  

 

 
Jika user meng “klik” kotak “Tutup” maka ia akan kembali 

ke halaman materi maharah Qiro’ah.  

Berikut ini adalah teks bacaan untuk maharah qiro’ah.  

 احلياُة الصّحيةُ 

َبغ ي أَْن مُنَارس ما يلي:ل َكي  ْيحاا، يَ ن ْ ْسُمَنا َصح   َيُكْوَن ج 

 َْنُكَل الغ َذاء اجْلَيّ د ❖

 مُنَار س الرّ اَيَضة ❖

 نَنال الرَّاَحة ❖

ََنُْكَل الغ َذاَء اجلَيّ د، ألّن الغ َذاء َمْصَدُر الطَّاَقة الالَّز َمة ل لَعَمل. والغ َذاُء  
ْثُل البَ ُرْوت ي َْنات اجلَيّ د ُهَو الَّذ ي حَيَْتو ى َعلَ  حَّة م  ى امل ََواّد الضَُّرْور يَّة ل لصّ 

َنات. ي ْ َتام   َوالف ي ْ



244 
 

 

مُنَار ُس الر اَيَضة، ألّن الرّ اَيَضة ُتَساع د الَعَضاَلت َعَلى النُُّمّو َوجَتَْعل  
يَّة البدنيّ  َُماَرَسة الرّ اَيض  ة يف  أَْوقَات اجل ْسم يَ ْعَمل ب ل َياقَة. َويَ ْنَصح اأَلط بَّاء مب 

َباَحة َوَلْعُب الُكَرة. َبة. َوم ْن أََهمّ  أَنْ َواع  الرّ اَيَضة اجلَْرُي َوالسّ   ُمَناس 

َبغ ي َكذل َك أَنْ نَ ْهَتمَّ ب ر اَيَضة  الرُّْوح َوالن َّْفس، َكق رَاَءة  الُقْرآن، َونَ َواف ل    َويَ ن ْ
َعُث  الصََّلَوات، َوت اَلَوة  اأَلذَْكار.َوالصَّالَة َط اجل ْسَم َوتَ ب ْ أَْيضاا َتْسَتط ْيع أَْن تُ َنشّ 

لصَّالَة، َويَ ُقْول ل ب اَلل: )اَي  ّ ص م يَ ْراَتح اب  ْنَسان. وََكاَن النَّيب  الرَّاَحة يف  نَ ْفس  اإل 
لصَّالَة(  ب اَلل أَر ْحَنا اب 

لرَّاَحة، فَالراحة َضُرْور يّة ل    َبغ ي كذلك أَْن نَ ْهَتمَّ اب  حَّة َكاْلغ َذاء َويَ ن ْ لصّ 
َوالشَّرَاب. َويكون الن َّْوم أَهمَّ راحة لإلنسان َوم َن الَعاَدات امل ُف ْيَدة أَْن يَ َناَم 

ْنَسان ُمَبكّ راا َوَأْن َيْستَ ْيق ظ ُمَبكّ راا.  اإل 

ب    ْنَسان. فَ َيج  َا َعَلى اإل  حَّة ن ْعَمة َعظ ْيَمة أَنْ َعَم هللا هب  هكذا فإّن الصّ 
حَّاء  الَ يَ ْعر فُُه َعلَ  حَّة اَتج َعَلى ُرُؤْوس  اأَلص  َها. قَاَل َحك ْيم: )الصّ  ْيه  أَْن حُيَاف َظ َعَلي ْ

ْرَضى(.
َ
 إ الَّ امل

 

d. Materi 4 (Qawa’id) 
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“Arahkan mouse pada kotak untuk melihat jawaban anda!”. 

Jika user menyentuh kotak jawaban di atas maka akan 

muncul jawaban yang benar. Soal di atas merupakan model 

dari empty outline yang di interaktifkan.  
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5. Menu Evaluasi  

 
a. Latihan 1 (Game Cari Kata)  

Game ini terdiri dari 10 soal. Sebelum memulai game, user 

terlebih dahulu dianjurkan untuk memahami tata cara game.  

User diharuskan meng “klik” kotak Soal untuk melihat soal, 

kemudian mencari jawaban di kotak sebelahnya yang berisi 

huruf acak. Jika user sekali saja meng klik huruf yang bukan 
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merupakan jawaban dari pertanyaan, maka akan muncul 

tanda silang yang artinya jawaban user salah.  

 

 

 
Contoh: pada soal nomor 2 user meng “klik” huruf “E”. 

padahal sebenarnya jawaban yang benar untuk soal nomor 2 

diawali huruf “W” 
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b. Latihan 2 (Istima’) 
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Kotak nomor 1 

 
Kotak nomor 2 
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Jika user meng “kilk” tombol Mulai, maka akan muncul 

kotak bertuliskan “Masukkan nama anda”.  
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Setelah user menulis nama, lalu meng”klik” OK, maka akan 

muncul tampilan seperti ini 

  
Selanjutnya user meng “klik” OK, dan akan muncul soal 

pilihan ganda berjumlah 10 soal.  



256 
 

 

 

Jika user meng “klik”  salah satu pilihan dari  ص/خ maka akan 

muncul kotak bertuliskan “ Cek Jawaban! Anda Yakin dengan 

jawaban ini?” Kemudian terdapat pilihan Yes/No. Jika user 

memilih Yes, maka soal akan diteruskan ke nomor berikutnya, 

namun jika user memilih No maka user diberikan kesempatan 

untuk memperbaiki jawaban/memilih ulang jawaban.  

 

 
Begitu seterusnya hingga soal nomor 10. Setelah semua soal 

dikerjakan, kemudian akan muncul tampilan seperti dibawah 

ini! 
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Jika user meng “klik” “Lihat Nilai Kamu” maka akan muncul 

tampilan seperti dibawah ini  
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Jika nilainya 70 ke atas, maka user dinyatakan lulus sehingga 

muncul tampilan seperti dibawah ini  

 

 
Jika user nilainya kurang dari 70, maka user dinyatakan tidak 

lulus dan akan muncul tampilan seperti dibawah 
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Berikut ini adalah 10 soal yang terdapat pada latihan istima’ 

kotak 2 beserta jawaban yang benar: 

ي َْنات .1 َتام  َنات والف ي ْ حَّة البَ ُرْوت ي ْ  )ص(  من امل ََواّد الضَُّرْور يَّة ل لصّ 

 )خ(    َنْسَتط ْيُع الَعَمل إ َذا مَلْ ََنُْكل الغ َذاء   .2

يَّة  .3  )ص(    ق رَاَءُة اْلُقْرآن م ن الرّ اَيَضة الن َّْفس 

 )ص(    ة اجلَْرُي َوم ْن أََهمّ  أَنْ َواع  الرّ اَيضَ  .4

 )ص(     الن َّْوُم أَهمُّ راحة  لإلنسان   .5

حَّة .6  )ص(     الراحُة َضُرْور يّة ل لصّ 

ْيَحا .7  )ص( علينا أَْن نَ تَ َناوَل الغ َذاَء الطّيّ َب ل كي يكون جسمنا صح 

  )خ(   تالوُة األذكار  نوٌع من الّراَيضة البدنية  .8

َنا أَْن مُنَار َس  .9 ُب َعَلي ْ  )خ(   الرّ اَيَضَة النّ ْفسيةَ اَل جيَ 

ُب على اإلنسان  أن حُياف َظ على الّصحة   .10  )ص(   جيَ 

c. Latihan 3 (Kalam) 
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d. Latihan 4 (Qiro’ah) 
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Latihan pada Maharah Qiro’ah ini satu jenis/satu tipe dengan 

latihan pada Maharah Istima’. Latihan pada kedua maharah 

ini dibuat menggunakan Maros dengan memnafaatkan Visual 

Basic For Aplication yang terdapat di dalamnya.  

Jika user meng “klik” simbol berwarna Next berwarna biru 

maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini.  
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Setelah user meng “Klik” OK, maka soal akan muncul.  

 

 

 

Setelah user memilih salah satu jawaban a, b, c, d atau e, maka 

akan muncul kotak bertuliskan “Cek Jawaban! -Anda yakin 

dengan jawaban ini?- Yes No. Setelah user memilih Yes pada 

jawaban yang diyakininya benar, maka ia akan lanjut ke soal 

berkutnya. Begitu seterusnya sampai soal kesepuluh. Setelah 

soal selesai dijawab, maka akan muncul tampilan seperti di 

bawah ini.  

 



263 
 

 

 
User harus meng “Klik” Lihat Nilai Anda Untuk mengetahui 

berapa besar nilai yang didapatkannya, sehingga muncul 

tampilan berikut.  

 
 

Jika nilai user lebih dari 70, maka akan muncul kotak 

bertuliskan “ Selamat anda lulus, Teruslah belajar.... 
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Namun jika nilai user kurang dari 70, maka akan muncul 

kotak bertuliskan “Maaf  anda belum lulus, Jangan menyerah 

.... 

User  dapat meng “klik” pilihan “coba lagi” jika ingin 

kembali berlatih soal.  

Berikut ini adalah soal untuk Maharah Istima’ mulai dari 

nomor 1 sampai 10 beserta jawaban yang benar.  

 حَيَْتوى الغ َذاُء الطَّيُب َعَلى.... .1

 ج. الطعام  الشراب  .أ

 ه. املدارس      د. املواد الضروريّة  ينات الفيتام .ب

حَّاء  اَل يَ ْعر فُُه إ الَّ.... .2 حَّة اَتج َعَلى ُرُؤْوس  اأَلص   الصّ 

 ه. األسرة  ج. املرضى   هللا  .أ

 د. املالئكة   الطبيب .ب

 ُتَساع ُد الرّ اَيَضُة اْلَبَدن ّيُة َعَلى مُنُوّ .... .3

 ه. الّرجل    ج. الرّأس  العقل .أ

 . العضالتد  الّنفس .ب

 ترجْم إىل اللغة العربية ! .4
Kita makan makanan yang sehat 

ه. َنكل  ج. أنكل الغذاء الطّّيب  َنكل الغذاء .أ
 الربوتينات 

 د. َنكل الفيتامينات  َيكل اخلبز .ب

حَّة ن ْعَمة َعظ ْيَمة .5  الصّ 

Terjemahan dari kalimat di atas adalah... 
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a. Sehat adalah nikmat   d. Sehat yang 

besar adalah nikmat 
b. Nikmat adalah sehat   e. Nikmat 

Allah adalah sehat 

c. Sehat adalah nikmat yang agung 

ْنَسان ُمَبكّ راا َوأَْن .... ُمَبكّ راا .6  َوم َن الَعاَدات امل ُف ْيَدة أَْن يَ َناَم اإل 

 ه. يكره   ج. ينعم  يستيقظ .أ

 د. يرتك  حيتوي .ب

َباَحة َوَلْعُب الُكرَة. َوم ْن أََهم ّ  .7  َما معىن "لعُب الكرَّة "؟ أَنْ َواع  الرّ اَيَضة اجلَْرُي َوالسّ 
a. Berlari  c. Berrenang  e. Bola 

basket 

b. Mandi  d. Main bola  

 الّصالُة َتْسَتط ْيُع أَْن ..... اجل ْسمَ  .8

 ه. تبعد    ج. متارس   جتعل .أ

 د. تنشط   تصدّ  .ب

ية .9 رْيَض َأْن مُيَار َس ر اَيَضَة النّ ْفس 
َ
 ..... الطَّب ْيُب امل

 ه. يغضب    ج. يكره   ينهى .أ

 د. ينصح   يصدّ  .ب

 .... مْصَدُر الطَّاَقة الالّز َمة للَعَمل  .10

 ه. التعليم   ج. الّرايضة  األكل .أ

 د. الغذاء   الدرس .ب

  .ت
e. Latihan 5 (Qowa’id)  

Latihan 5 terdiri dari 10 soal tentang qowa’id yang 

sebelumnya sudah dipelajari. Soal berbentuk game pilihan 
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ganda. Setelah user meng “Klik” Latihan 5  القواعد maka akan 

muncul tampilan seperti di bawah ini. 

 
Soal akan ditampilkan setelah user meng “Klik” tombol 

“Mulai” 
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Setelah jawaban di klik oleh user, selanjutnya akan diketahui 

apakah jawaban tersebut benar atau salah. Jika jawaban 

benar, maka akan muncul emoticon tersenyum dan nilai.  

 
 

Namun jika jawaban salah, maka muncul emoticon bersedih 

dan perintah untuk mencoba menjawab soal kembali.  

 
 

Setelah semua soal dijawab, maka akan muncul tampilan 

seperti dibawah ini, jika user meng “klik” Exit maka ia akan 
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kembali ke halaman evaluasi. Dan jika user meng “klik” Home 

maka ia akan kembali ke halaman utama.  

 
 

Di bawah ini adalah 10 soal yang terdapat pada latihan 5 

(Qowaid) beserta jawaban yang benar 

 ََنُْكَل الغ َذاَء اجلَيّ د .1

Huruf mudhoro’ah pada kalimat di atas adalah….  

 ه. ون  ج. ن   ي .أ

 د. ت   أ .ب

 راا َيْستَ ْيق ُظ ُعَمُر ُمَبكّ   .2

Fail dari kalimat di atas adalah…. 

 ه. عمرا    ج. مبّكرا  يْستَ ْيق ظُ  .أ
 د. هو  عمُر  .ب

 مُنَار ُس الر اَيَضةَ  .3
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Kata yang berkedudukan sebagai maf’ul bih adalah….. 

 ه. َماَرسَ   ج. مُنَار ُس الرايضةُ   منارس .أ
 د. الراَيَضةَ   َنن  .ب

4. Berikut ini yang termasuk fi’il mudhori’ adalah…. 

 ه. اْسَتطَاعَ    ج. أَنْ َعمَ    َفضَّلَ  .أ

 د. حُيَافاظُ    اهَتمَّ  .ب

ْرَضى .5
َ
حَّاء  اَل يَ ْعر فُُه إ الَّ امل حَّة اَتج َعَلى ُرُؤْوس  اأَلص   الصّ 

Fi’il pada kalimat di atas adalah…… 

 ه. ْعر فُ   ج. الّصحَّةُ    ََتج   .أ
 د. َعَرفَ   رضىامل .ب

 املاَلب سَ َغَسَلْت املْرأَُة  .6

Kedudukan kata yang bergaris bawah adalah….. 

a. Mubtada  c. Fiil   e. 

Fa’il  

b. Khobar  d. Maf’ul bih  

7. Di bawah ini yang termasuk fi’il amr adalah… 

 ه. . مُنَار سُ    ج. َعَملَ    قْم  .أ

 د. ُتَساع دُ    َحاَفظَ  .ب

ْنَسان ُمَبكّ راا َوأَْن  .8 َويكون الن َّْوم أَهمَّ راحة لإلنسان َوم َن الَعاَدات امل ُف ْيَدة أَْن يَ َناَم اإل 
 َيْستَ ْيق ظ ُمَبكّ راا.

Ada berapa fiil yang terdapat pada kalimat di atas? 
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a. 4   c. 1   e. 3 
b. 5   d. 2 

 الق طُّ السََّمكَ  ُكلُ أتَْ  .9

Kata yang di garis bawah menunjukkan 

penempatan fiil yang salah, yang benar 

adalah…. 

 ه. َأَكْلتَ    ج. ََنُْكل   َأَكل .أ

 د. َأَكَلتْ    أَتُْكل نْيَ  .ب

َلةا   .10 ي ْ  نَظَْرُت َمْرأةا مجَ 

Fa’il pada kalimat di atas adalah….. 

 ه. أَنْ ُتمْ    ج. ه يَ    ُهوَ  .أ

 أَْنتَ د.    َأانَ  .ب

 
 

 

 

 

 

 

 

s 

6. Menu Profil  
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7. Menu Referensi  

 
 

Perlu diketahui bahwa program yang digunakan untuk 

pembuatan skor di multimedia ini adalah VBA (Visual Basic 

for Aplication) 
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Dim nilai As Integer 

Dim userName As String 

Dim konfirmasi As String 

Sub YourName() 

    userName = InputBox("Masukkan Nama Anda") 

End Sub 

Sub Selamat() 

    MsgBox "Selamat belajar Semoga Sukses " & userName 

End Sub 

Sub ucapanMulai() 

    YourName 

    Selamat 

    nilai = nilai = 0 

ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next 

End Sub 

Sub lulus() 

MsgBox "Selamat! anda lulus, Teruslah belajar " & 

userName 

ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next 

End Sub 

Sub Tidaklulus() 

MsgBox "Maaf anda belum lulus, Jangan menyerah! ulangi 

lagi " & userName 
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End Sub 

Sub benar() 

konfirmasi = MsgBox("Anda yakin dengan jawaban ini?", 

vbYesNo, " Cek Jawaban! ") 

If konfirmasi = vbYes Then 

nilai = nilai + 10 

ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next 

End If 

End Sub 

Sub salah() 

konfirmasi = MsgBox("Anda yakin dengan jawaban ini?", 

vbYesNo, " Cek Jawaban! ") 

If konfirmasi = vbYes Then 

nilai = nilai + 0 

ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next 

End If 

End Sub 

Sub cek() 

ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next 

tampilkan 

End Sub 

Sub tampilkan() 

    With ActivePresentation.Slides(13) 

.Shapes(4).TextFrame.TextRange.Text = nilai 

If nilai >= 70 Then 

    lulus 

Else 

Tidaklulus 

End If 

End With 

End Sub 
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LAMPIRAN 6 

PENELUSURAN DOKUMENTASI 

 

1. Melalui arsip tertulis 

a. Profil MA Al Wathoniyyah  

b. Visi dan Misi MA Al Wathoniyyah 

c. Sarana dan prasarana MA Al Wathoniyyah 

d. Rekapitulasi Jumlah Siswa Perkelas  

2. Foto kondisi lingkungan sekitar sekolah 

a. Laboratorium Komputer  

b. Kegiatan Pretest di kelas XI C 

c. Kegiatan Belajar Mengajar Menggunakan Multimedia 

Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif  
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Profil Madrasah 

1. Nama Madrasah : MA Al – Wathoniyyah 

2. Alamat    : Jl. KH. Abdurrosyid, Tlogosari 

Wetan, Pedurungan - Semarang 

3. No.Telp/Hp  : (024) 6715298 

4. SK Pendirian  

NSS/NSM/NDS : 312337412443     

Tahun Didirikan : 2003 

Tahun Beroperasi : 2003 / 2004 sampai sekarang 

5. Program Keahlian  : a. Keagamaan  

  b. IPS  

  c. Ekslusif  

  d. IPA  

6. Kepala SEkolah  

Nama    : Sholeh Syafi’I S. Pd. I 

SK pengangkatan  : 12 Juli 2006  
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Visi Misi MA Al Wathoniyyah 

 

Visi :  

Menghasilkan Output siswa Uswah Hasanayang memiliki   kompetensi 

memahami Al-Qur’an dan Al-Hadis serta mampu mengembangkannya 

menurut ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah. 

 

Misi     :  

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pesantren dan 

masyarakat pada umumnya. 

2. Menyelenggarakan pengajaran yang mengacu pada 

pengembangan kreatifitas siswa dan kemampuan 

mengaktualisasikan secara fleksibel. 
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Sarana Dan Prasarana MA Al Wathoniyyah 

NO RUANG JUMLAH LUAS 

1.  Kelas 12 
20 m x 10  m 

x 12 ruang 

2.  Perpustakan 1 30 m x 15  m 

3.  Lab Komputer 2 5 m x 4  m 

4.  Keterampilan 1 5 m x 4  m 

5.  Bimbingan Konseling 1 5 m x 2  m 

6.  Kepsek dan Wakasek 1 5 m x 4  m 

7.  Guru 1 6 m x 4  m 

8.  Tata Usaha 1 5 m x 3  m 

9.  
KM / WC Guru dan 

Pegawai 
12 2 m x 1  m 

10.  KM / WC Peserta didik 1 
1 m x 1  m x 

12 ruang 

11.  UKS 1 5 m x 3  m 

12.  Masjid 1 60 m x 50  m 

13.  Gedung Olahraga 1 20 m x 40  m 

14.  Gedung Umum 2 
5 m x 4 m x 

2 ruang 

15.  Kantin 1 15 m x 10  m 

16.  Lapangan Volly 1 15 m x 10  m 

17.  Lapangan Bulu Tangkis 1 15 m x 20  m 

18.  Tempat Parkir 2 20 m x 10  m 
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19.  
Asrama Pondok 

Pesantren 
1 

100 m x 50  

m x 2 lokal 

 

 

 

 

 

Rekapitulasi Jumlah Siswa Perkelas  

 

No  Kelas  Jurusan  Jumlah  

1.  X A (Putra) Keagamaan  23 

2.  X B (Putra) IPS 34 

3.  X C (Putri)  KEAGAMAAN  27 

4.  X D (Putri)  IPA 31 

5.  XI A (Putra) EKSLUSIF 13 

6.  XI B (Putra)  KEAGAMAAN 43 

7.  XI C (Putri) KEAGAMAAN 18 

8.  XI D (Putri) IPA  19 

9.  XII A (Putra) EKSLUSIF 14 

10.  XII B (Putra) KEAGAMAAN  33 

11.  XII C (Putri) KEAGAMAAN 31 

12.  XII D (Putri)  IPA  19 

Jumlah  305 
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1. Laboratorium Komputer  
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2. Kegiatan Pretest di kelas XI C 

 

 
 

 

3. Kegiatan Belajar Mengajar Menggunakan Multimedia 

Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif  
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 ترمجة الباحثة
 

 السرية الذاتية  .أ
 : جماهدة العالية   االسم

 1403026085: رقم الطالبة 
 1996ديسمبري  28، ڠاملكان واتريخ امليالد : مباال

 ڠمباال، بولوساري، مڠ: سري  العنوان

 : كلية علوم الرتبة والتدريس/ قسم التعليم اللغة العربية  الكلية/ القسم 
 082322758001:  رقم اهلاتف 

 mujahidahaliah28@gmail.com: الربيد االلكرتوين

 

 السرية الرتبوية  .ب
 الرتبوية الرمسية  .1

 2001املتخرجة يف سنة روضة األطفال برتيوي،  (أ
 2008 املتخرجة يف سنة ،3مدرسة اإلبتدائية احلكومية   (ب
املتخرجة ، ڠموغا مباالمدرسة االحسانية املتوسطة اإلسالمية احلكومية  (ت

 2011يف سنة 
 2014يف سنة ملتخرجة ، اڠان سامراڠمدرسة الوطنية العالية بدورو  (ث
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