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  االختصار
  

الدراسة فعالية استخدام الوسائل التعليمية مكرومديا فالشه لترقية مهارة الكالم (شيخ علي رمضان  : 

  )التجريبية لطالب الفصل الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية كراجنكنج إندرامايو

املنطوقة  نظر إىل اللغة بال يكون ولكن غالبا ما ياأو مكتوب اشفوي اتعبري يكون تعبري اللغة العربية إن يف   
مل رغم  ا  كلغة أساسية وقد عرفت وسائل التعليم أداة التعليم اليت ينبغي ان يستخدمها املدرس ولكن غالبا أ

أن وسائل  أن وسائل التعليم قد ساهم يف حتسني نوعية التعليم. وسائل التعليم يضيف قيمة لألنشطة التعليمية.
دف تشجيعهم على ستخدامإهو أداة املواصالت اليت ميكن  التعليم ها لنقل املعلومات من مصدر للمتعلمني 

  .املشاركة يف وسائل التعليم
من الوسائل  وسيلة إحدىيف مهارات الكالم هو  وسائل التعليمية مكرومديا فالشهالوهكذا، فإن 

دون ل التعليمية ّ إىل حمادثة حجة  مشاهدة واالستماعلميكن أن ترقي رغبة التالميذ يف تعلم اللغة العربية حىت يتعو
  الناطقني وميكن أن ترقي قدرة التالميذ على الكالم.

وأغراض البحث يف هذه الرسالة ملعرفة قدرة الطالب يف تعلم مهارة الكالم من الطالب للصف الثامن يف فرقة   
وسائل ال باستخدام والذين يتعلمون وسائل التعليمية مكرومديا فالشهالاملراقبة والتجربة الذين يتعلمون بدون استخدام 

لرتقية مهارة كالم  وسائل التعليمية مكرومديا فالشهالوكذالك ملعرفة فعالية استخدام  التعليمية مكرومديا فالشه
  الطالب.
إختيار هذه الوسيلة ميكن أن تستخدم وسائل التعليم البديلة بسهولة يف املدرسة. هذه الوسيلة من ب  

ذه الوسيلة. فإن النتائج يكون  يةوسائل التعليمال السمعية والبصرية املثرية لالهتمام حىت ميكن ترقية قدرة التالميذ 
  .هلا تأثري على نتائج تعليم الطالب وخاصة يف مهارة الكالم

وأما منهج البحث يف هذه الرسالة فهو حبث كمي، بطريقة التجريبة  مبيدان البحث يف مهارة الكالم، وطريقة   
  قائق يف هذه الرسالة باملالحظة املباشرة واالمتحان الشفهي لفصل املراقبة والتجريبة. مجع احل

مستقلة عينة وبعد ان يعقد الباحث امتحان القبلي والبعدي يف فصل املراقبة و التجريبة ، فحصل على نتيجة  
.  ٠،٠٠=  )٦٦= ٢-٣٤+٣٤(=    ٢ - ٢+ ن ١ن = ) df. بدرجة احلر (  ٤،٦٤٦=    احتبار "ت"

٠،٠٥ ≥٠،٠٠٠ Sig  والفرضية مقبول  الفرضية البديلةومن البيان السابق إستنائج الباحث من هذا البحث فان
لرتقية مهارة الكالم  وسائل التعليمية مكرومديا فالشهالمردود وهذا مبعىن وجود الفعالية الداللية يف استخدام  الصفر

  الطالب.
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  الباب األول

  مقـدمـة

  خلفية البحث  . أ

اللغة العربية هي اللغة الىت كرمها اهللا بقرآنه الكرمي، ومن عالمة حياة اللغة 
ين ألنّ  وتعليم اللغة العربية هستمرار منوها وتطورها حىت اآلن. إالعربية  تعليم الدّ

: إنا أنزلنه  ٢اآلية  اإلسالم وصل باللغة العربية. كما قال اهللا تعاىل يف السورة يوسف
ا ّلعلكم تعقلو آقر  ّ هداف تعليم اللغة العربية هو مللك املهارة اللغوية أ. و إن ننا عربي

غة لقضاء احلاجة و  املرء حىت يستطيع لوازم حياته ـ مثل التوصل يف ان يستخدم الّل
و لطلب املساعدة فالوصول اىل الغايةـ يف هذا احلال،  أالتعبري وإيصال التوصية اىل املرء 

تمع. غة وسيلة للمرء يف رفع مستوى املعيشة والسعادة يف ا   كانت الّل

واللغة العربية لغة مشهورة لتفردها، ونطقها صعبة بالنسبة لنا ان نفهم قواعدها 
ظمتها مثل علم األصوات والنحو والصرف وغريها من النظام يف اللغة العربية وأن

  وامليزات اليت ال توجد يف اللغات األخرى. فاللغة العربية غنية املفردات.   

وكانت اللغة العربية مادة من املواد الدراسية اليت تكون وسيلة لكل مادة أخرى. 
للغة العربية هلا مهارات لغوية وهي: مهارة وعلى األخص للمواد الدينية، ونظريا أن ا

ة، ومهارة الكتابة. ويف هذا البحث يريد ءاالستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القرا
مهارة ثانية من املهارات  من يعترب الباحث ان يبحث مهارة الكالم. ألن الكالم



 

احلاجة إليها  األساسية يف اللغة العربية. وهي وسيلة لالتصال مع اآلخرين، لقد اشتدت
  فـى بداية دراسة اللغة العربية يف املدارس املتوسطة.

واللغة هي الصوت، أكثر الناس يستطيعون الكالم قبل الكتابة وهم يستطيعون 
م اليستطيعون الكتابة. لذلك أن اللغة أساسيا هي عملية اللسان أو  الكالم رغم أ

الباحث، والكالم يف  هالة اليت يبحثالنطق. والنطق هو مهارة الكالم كما يف هذه الرسا
هو أساس مهم يف طريقة التعليم والتعلم وعملية يستعملها كل اإلنسان يف كل  حقيقته
  ).١٩: ١٩٨٦اخلويل  علي حممد (دكتور الطبقة

وكان كثري من طالب املدارس يف بالدنا إندونيسيا يصعبون عن الكالم. وأكثر 
باللغة العربية جيدة. وخصوصا الطالب يف  اويتكلمو  امنهم مل يستطيعوا ان يعتربو 

  املرحلة األوىل كطالب املدرسة املتوسطة.

ستخدام وسائل،  بإوهكذا ينبغي لتعليم اللغة العربية بشكل جيد يف املدرسة 
كجزء من اجلهود الرامية إىل تعزيز عملية التفاعل بني املعلم والطالب والتفاعل مع بيئة 

ستخدام إية الرئيسية عند تعليم اللغة هي الوسائل التعليمية اليت تدعم املتعلم. فإن األمه
  ). ٥:  ١٩٩١األساليب املستخدمة (أمحد سوجانا 

و كانت العناصر يف تدريس اللغة العربية هي طريقة التعليم و وسيلة التعليم ـ مها 
من شرائرها بل آلة يف تدريس اللغة العربية ـ استحدام تلك الوسيلة التعليمية ال تنظر 

  تنظر من منافعها يف تدريس اللغة العربية.



 

أمهية وسائل تعليمية لرتقية اجناز الطالب يف تعليم اللغة العربية، ألن يف هذا 
ما أ .الزمان العصري حيتاج التعليم اىل وسائل اإليضاح الىت تساعد سائر التعليم

لتكنولوجي اإلتصالية الرتبوية" التكنولوجي اإلتصايل الىت تنفع ألهداف تربوية فتسمى "ا
  ) ٨:  ١٩٩٤سودروان دانيم (

م، وبشكل تطوير فال ريب أن تكنولوجيات االتصال تلعب دورا يف جمال التعلي
 يف التعليم. واحد منها تطوير تكنولوجيا الوسائط سكورن التعليم املستخدم

)schuran ( الكمبوتري كأنظمة يعرف تكنولوجيا التعليم هو مزيج من قدرة تكنولوجيا
الفيديو و السمعية للحصول على مزيج جيد ال سيما يف حتسني التفاعل بني 
املستخدمني و أجهزة الكمبوتري. وتكنولوجيا الوسائط املتعددة توفري فهم شيء من 
املادة واملعلومات يف التفضيلية الفعالة املشرتكة وعملية دقيقية ومثرية لإلهتمام (فهمي 

  ).٢٠ : ١٩٩٨أزميار 

أو مقطع سنمائي هلا قيمة معينة   (Macromedia Flash) ومكرومديا فالشه
لطالب،  واستخدام مكرومديا اتسمح بعرض جمموعة من مواد حمدودة وتثري مصاحل 

أو شرحية أو قطاع الفيلم تتطلب مهارات املعينة وعلى  (Macromedia Flash) فالشه
وتوضيحات إضافية  ل تفسري أساسيم يف ذلك القدرة على كاألخص مهارة الكال

  ).١٩:  ١٩٩٤(سودروان دانيم 

ن يفهموا أمهية اللغة العربية بالوسيلة التعليمية مثل أذن ينبغي لكل الطالب إ
ا إحدى الوسائل الىت هلا قيمة  (Macromedia Flash) بوسيلة مكرومديا فالشه ال



 

ا للوصول اىل مجيع  معينة تسمح بعرض جمموعة من مواد حمدودة و ميكن قيام
   الت التعليم.جما

واملدرسة املتوسطة احلكومية كراجنكنج إندرامايو مل يكن هناك وسائل التعليم 
  العصرية لتعليم اللغة العربية كما هو املطلوب يف هذا الزمان العصري.

 ميمن التعل النموذج حبث يهدف إىل الباحثف املشاكل املذكورة على أساس
 املهارة يف حتسني طالبال ا تساعد (Macromedia Flash) فالشه مكرومديا لالوسائ

 هذا البحث العلمي حتت املوضوع: .كالمال

 Macromedia) مكرومديا فالشه ل التعليميةالوسائ إستخدام فعالية 

Flash) مدرسة المتوسطة اإلسالمية ب الثامن فصلال في كالم الطالب مهارة لترقية
  .إندرامايو كرانجكنجالحكومية  

  

 بحثتحديد ال  . ب
دف حتديد املسألة إىل تبسيط ميدان البحث وال ميكن الكتابة أن تبحث 

الثامن  فصلالإجناز تالميذ فيها كلها فحدد الباحث يف كتابة هذه الرسالة هي 
يف تعليم اللغة العربية  إندرامايو كراجنكنجمبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  

  .بالوسيلة التعليمية مكرومديا فالشه
 

 البحث أسئلة  . ج
 الفصل يف الكالم مهارة تعليم يف فالشه مكرومديا الوسائل إستخدام كيف .١

  إندرامايو؟ كراجنكنج احلكومية اإلسالمية املتوسطة مبدرسة الثامن



 

 الثامن الفصل يف فالشه مكرومديا وسيلةالب الكالم املهارة تعليم ترقية كيف .٢
  إندرامايو؟ كراجنكنج احلكومية اإلسالمية املتوسطة مبدرسة

 الفصل يف الكالم مهارة حنو فالشه مكرومديا وسائل ستخدامإ ثأثري كيف  .٣
 إندرامايو؟ كراجنكنج احلكومية اإلسالمية املتوسطة مبدرسة الثامن

 
 البحث هدافأ  . د

الفصل يف تعليم مهارة الكالم يف  مكرومديا فالشهل الوسائ إستخدامملعرفة  .١
 .إندرامايو كراجنكنجالثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  

غة تعّلم مشكلة ملعرفة .٢ ة الّل ّ الفصل  يف هاعالجو  الكالم مهارة حنو العربي
 .إندرامايو كراجنكنجالثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  

 لرتقية  مكرومديا فالشه وسيلة ستخدامإ يف عدمها وأ تأثري وجود ملعرفة  .٣
درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  مب الثامن فصلال يف  الكالم مهارة

 .إندرامايو كراجنكنج
 
  األسس التفكيرية  . ه

بتعبري شفوي أو مكتوبة ولكن غالبا ما ينظر إىل يكون تعبري اللغة العربية إن  
) وقد عرفت وسائل ١١ :  ٢٠٠٥اللغة املنطوقة كلغة أساسية (راضية زين الدين 

ا أالتعليم يف التعليم أداة التعليم اليت ينبغي  ن يستخدمها املدرس ولكن غالبا أ
ل التعليم مل رغم أن وسائل التعليم قد ساهم يف حتسني نوعية التعليم. وسائ

  يضيف قيمة لألنشطة التعليمية.
ستخدامها لنقل إيف التعليم هو أداة املواصالت اليت ميكن  أن وسائل التعليم

دف تشجيعهم على املشاركة يف وسائل التعليم  املعلومات من مصدر للمتعلمني 
  ). ١٢٢:  ٢٠١٠نينا ملاتنجو  ومهزة ب أونو (



 

ستخدام إ، وميكن ةتسليم الرسائل الشفوييهتم يف مهارات الكالم باملعىن يف 
باملستوى من التمكن من مهارات اللغة للتالميذ  ةاألشكال املختلفة والطرق املناسب

ا، قد عرفنا أن أشكال الذي تعليم الكالم تشمل األنشطة باستخدام ن ميلكو
  ).٦٥:  ٢٠٠٩اللغات الفم بالصعوبة املتنوعة.(عبد الوهاب راشدي 

بعد مهارات االستماع واملفردات. كثري من  هارات الكالمتحقق متميكن أن و 
لكرتونية األحيان يطلب التالميذ املشاهدة واإلستماع إىل حمادثة بوسائل التعليم اإل

  .)٦٣:  ٢٠٠٥جة الناطقني (راضية زين الدين حىت يتعودون الكالم حب
يف  )Macromedia Flash)وهكذا، فإن وسائل التعليمية "مكرومديا فالشه

هو من وسيلة ميكن أن ترقي رغبة التالميذ يف تعليم اللغة العربية  مهارات الكالم
دون ملشاهدة واإل ّ ستماع إىل حمادثة حجة الناطقني وميكن أن ترقي قدرة حىت يتعو

  التالميذ على الكالم.
وسائل التعليم املستخدمة هي الكمبوتر ميكن استخدامه لتحسني  ىحدإو  

يف  فعاليةعلى عرض العناصر السمعية والبصرية لرتقية  امنها أن يقدرو  فعالية التعليم
التعليم، وميكن تقدمي املالحظات للمتعلمني مع اإلستجابة الفورية وميكن أن ختلق 

هي آلة لتطلع الصور من  "infocus"يف تطوير الكمبوتر كإنفوكوس  التعليم املستمر.
  يف الفصل. ىل اجلدار ليشاهد كل التالميذإالكمبوتر 

على إختيار هذه الوسيلة ميكن أن تستخدم وسائل التعليم البديلة بسهولة يف 
املدرسة. هذه الوسيلة من وسائل التعليم السمعية والبصرية املثرية لالهتمام حىت 
ذه الوسيلة. فإن النتائج يكون هلا تأثري على نتائج تعليم  ميكن ترقية قدرة التالميذ 

  هارة الكالم.الطالب وخاصة يف م
  
  
 



 

  خطوات البحث  . و

  ما يلى:كف وأما خطوات البحث الىت سلكها الكاتب يف كتابة هذه الرسالة

 يف هذه الرسالة فهي الكمي بطريقة جتريبية. طريقة البحث: وأما  طريقة البحث .١
اللغة يف هذه الرسالة هو وسائل التعليمية  ميدان البحث:   ميدان البحث .٢

 العربية
  يف كتابة الرسالة هو أمبرييك نوع البحث: وأما   نوع البحث .٣
 نوع احلقائق .٤

 إستخدامأثري تحبث الختيار وجود  وأما نوع احلقائق يف هذه الرسالة فهي
 فصلال يف الطالب كالم مهارة ترقيةعلى  وسائل التعليمية مكرومديا فالشه

حبيث أن هذا  إندرامايو كراجنكنجدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  مب الثامن
الذين يتعلمون بني الطالب  الكالم مهارةالبحث يظهر الفرق يف القدرة على 

  ستخدامها.إالذين يتعلمون بدون و  وسائل التعليمية مكرومديا فالشه ستخدامإب

 

    البحث فرضية  . ز
ا الباحث من هذا البحث هي     يف فعليةوجود التأثري و الفرضية اليت يؤمن 
لطالب املدرسة  الكالم مهارة رتقيةل مكرومديا فالشه يةوسائل التعليمتطبيق 

  .إندرامايو املتوسطة اإلسالمية احلكومية كراجنكنج
  
  



 

 البحث السابق  . ج
 برنامج باستحدام العربية اللغة تعليم تطوير. ٢٠١٠ الكرام، ولأ ماحي

 العلوم منبه مدرسة على بالتطبيق( التالميذ رغبة ترقية في وأثره فالشه ادوب
 مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية. ماجستري رسالة. )ماالنج اإلبتدائية

  لوبيس كيس دكتور:  إشراف تحت. مالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم
  فالشه ادوب برنامج التعليمي، التطوير : الرئيسية الكلمة

 العلوم تعليم يف وكذلك العلوم، تعليم يف ساسيةاأل املرحلة هي اإلبتدائية املرحلة
 اللغة تعلم التالميذ يبدأ املرحلة هذه يف ألن املرحلة هذه الباحث أخذ. العربية

 االنطباعات ولغرض. الدراسة يف التالميذ نفس تؤثر األولية واالنطباعات العربية،
 ادوب برنامج على أساسا التعليم وسيلة الباحث صمم التالميذ، لدى اجليدة
 واسهل التعليمية، الوسيلة تكوين يف ليقأو  حسنأ ألنه امجالربن هذا واختار. فالشه

  .استخدامه يف
 تعليم أثناء الوسيلة تلك جرب الوسيلة، تصميم من الباحث انتهاء بعد
  . جتاههم الوسيلة هذه ستخدامإ أثر وكذلك الدراسة طوال دوافعهم والحظ التالميذ،

 اللغة التعليم عملية يف املستخدمة الوسائل هي ما) ١: ( هي البحث ومشكلة
 مدة تصميم يتم كيف) ٢( مبالنج؟ اإلبتدائية العلوم منبع مدرسة يف للتالميذ العربية

 أثر  ما) ٣( العربية؟ اللغة تعليم يف فالشه ادوب برنامج وسيلة ستخدامإب تعليمية
 منبع مدرسة يف تالميذ رغبة يةقتر  يف التعليمية فالشه ادوب برنامج وسيلة ستخدامإ

  العربية؟ اللغة تعليم يف مبالنج اإلبتدائية العلوم



 

 منبع مدرسة يف تالميذال مجيع من جمتمعه يتكون تطويري حبث البحث هذا
 البحث هذا عني أما و. م ٢٠١٠/٢٠١١ الدراسة سنة مبالنج اإلبتدائية العلوم

 برنامج وسيلة هو البحث هذا يف املستقل فاملتغري. الرابع الصف طالب من فتتكون
 واألداوة. العربية اللغة تعليم يف تالميذ رغبة هو التابع واملتغري التعليمية، فالشه ادوب
  .املقابلة)  ٣( ستبانةاإل) ٢( املالحظة) ١( هي البينات جلمع

 مبالنج اإلبتدائية العلوم منبع مدرسة أن) ١: (هي البحث هذا نتائج همأ من
. والطباشري الدراسي، والكتاب السبورة، منها، عادية التعليمية وسيلة ستخدمتإ
 من ويتكون فالشه، ادوب برنامج وسيلة باستخدام تعليمية الوسيلة تصميم مت) ٢(
) د( دراسية، للمواد الشاشة) ج( االرشادية، الشاشة) ب( األساسية، الشاشة) أ(

 إىل الباحث توصل للتالميذ جتريبية عملية وبعد) ٣. (واملصمم الربناميج الشاشة
 عملية أثناء التالميذ رغبة ترقية يف أثرت قد املصممة الوسيلة أن على اليت النتائج
 بأن قول ميكن التجريبة، ونتائج التصميم عملية من وانطالقا. العربية اللغة التعليم
 وخاصة العربية اللغة تعليم عملية نيوحتس تكوير إىل حمتاج الربنامج هذا تصميم
  .اإلبتدائي للتالميذ

 ببرنامج العربية اللغة التدريبات تصميم. ٢٠١١ اهلامة، الفائقة مصلحة
 جومبانج ٦ الحكومة الثناوية المدرسة في التطويري بحث( فالشه ادوب
 مفتاح د.ر: الثاين ومشرف مسار، عينني. د.أ: األول مشرف ).شرقية جاوى
  .اهلدى

  فالشه ادوب بربنامج العربية، اللفة تدريبات : اإلشارية الكلمة



 

ّسني لدى والزم مهم أمر التدريبات ّسني ألن والدارسني، املدر  يستطيعون املدر
 األولية واالنطباعات. تعلموها اليت للمواد الطالب استعاب مدى ا يعرفوا نأ

 العربية اللغة تدريبات الباحثة صممت لذا. التالميذ نفسية يف كثريا تؤثر اجليدة
 حسنأ ألنه الربنامج هذا الباحثة اخرتت. فالشه ادوب بربنامج  التعليمية كوسيلة

  .استخدامه يف واسهل التعليمية، الوسيلة تكوين يف ليقأو 
 تعليم أثناء املصممة التدريبات الباحثة جربت تدريبات، من الباحثة نتهاءإ بعد
 هذه استخدام أثر وكذلك الدراسة طوال التالميذ نفسية الباحثة والحظت التالميذ،
م لرتقية املصممة  التدريبات   .العربية اللغة تعّل

 بربنامج العربية اللغة التدريبات تصميم يتم كيف) ١: (هي البحث ومشكلة
 تدريبات فعالية مدى ما) ٢( جومبانج؟ ٦ احلكومة الثناوية املدرسة يف فالشه ادوب
 جومبانج؟ ٦ احلكومة الثناوية املدرسة يف فالشه ادوب بربنامج املصممة العربية اللغة

 رفع يف فالشه ادوب بربنامج املصممة العربية اللغة تدريبات فعالية مدى ما) ٣(
  الطالب؟ كفائة

 يف الثاين الصف تالميذ مجيع من جمتمعه يتكون تطويري حبث البحث هذا
 فصل يف م ٢٠١٠/٢٠١١ الدراسة سنة جومبانج ٦ احلكومة الثناوية املدرسة

 ٣٢ وهم) أ( الثاين الصف طالب فتتكون البحث هذا عينة وأما. الثاين الدراسي
  .تلميذا

 بنمط التدريبات هذه تصميم كيفية) ١: (هي البحث هذا نتائج همأ من
 تصميم واملشكالت، احلاجات حتليل وهي مراحل بست مير الذي سوغيونو تطوير
 هذا من. التجريبات وجتريبة التصحيح، اخلرباء، حتكيم التدريبات، تطوير اخلطة،



 

 اليت رائسية شاشة) أ: (من تتكون اليت املربجمة التدريبات الباحثة حصلت البحث
) ج( التعليم، مواد على حتتوى مداعمة شاشة) ب( تدريبات، ٢٠ من تتكون
 والتجريبة اخلرباء حتكيم انتهاء بعد. العامة معلومة على حتتوى مساعدة شاشة

" جيد" درجة يف الرتبوية اجلودة) أ( من املصممة تدريبات هذه فعالية عرفة امليدانية،
 النتيجة مبعدل"  جدا جيد" درجة يف الربجمية اجلودة) ب( ٤،١١ النتيجة مبعدل

 اجابة) د( ٤،٩١ النتيجة مبعدل"  جدا جيد" درجة يف صناعية اجلودة) ج( ٤،٣
 حتويب مبدأ الباحثة استخدمت. ٤،٢١ النتيجة مبعدل"  جيد" درجة يف التالميذ

 املصممة التدريبات هذه فعالية) ٣. (٥ مبقياش الكيفية إىل الكاملة البيانات نتيجة
عرف الطالب كفائة املستوى رفع يف ُ  أحسن املدروسة باملواد الطالب فهم من ي

،  هذه يستخدم ان قبل من املدروسة املواد إىل الطالب إنصات وازداد وأدقّ
  . املفردات حفظ يف الطالب معظم واسرع التعليم، عملية يف املصممة التدريبات
 تنقح األيقنة، تغيري برجمية، وموظ امتام على فيشتمل التدريبات تنقيح أما

 املطبعية األخطاء تصحيح وبعض التدريبات، بادارة يتعلق اليت واألشياء االصوات،
  .اجليدة العربية األساليب استحدام على تتطلب اليت

  
 وسيلة فعالية عن يبحث نأ الباحث يريد السابق البحث ذلك من و

 الطالب الكالم مهارة لترقية (Macromedia Flash) فالشة مكرومديا التعليمية
 كرانجكرنج الحكومية اإلسالمية المتوسطة بمدرسة الثامن الفصل في

  .إندرامايو
  



 

  تنظيم الكتابة  . ح
  وأما تنظيم الكتابة يف هذه الرسالة تتكون من:

وأهداف  وأسئلة البحث البحث حتديد: مقدمة وهي خلفية البحث و  الباب األول
وفرضية البحث وتنظيم  والبحث السابق البحث واألسس التفكريية

  الكتابة
ومهارة  مكرومديا فالشهوالوسيلة  تعليميةال ئلوساالبحث النظري يف  الباب الثاىن :

  الكالم
تصميم البحث والزمرة و  طريقة البحث الباب الثالث : مناهج البحث تتكون من

حتليل و  مجع احلقائق واملثال ومكان البحث وأداوت البحث وطريقة
  احلقائق وخطوات البحث 

  الباب الرابع : حتليل البحث تتكون من وصف احلقائق وحتليل احلقائق واملناقشة 
 الباب اخلامس : اخلامتة تتكون من النتائج واإلقرتاحات

  
  
  
  
  
  
  

  



 

 المراجع

  مراجع اللغة العربية :

 وأثره فالشه ادوب برنامج باستحدام العربية اللغة تعليم تطوير. ولأ ماحي الكرام،
. )ماالنج اإلبتدائية العلوم منبه مدرسة على بالتطبيق( التالميذ رغبة ترقية في

 .مالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة. ماجستري رسالة
  م.٢٠١٠

 بحث( فالشه ادوب ببرنامج العربية اللغة التدريبات تصميم. الفائقة مصلحة اهلامة،
 جامعة ).شرقية جاوى جومبانج ٦ الحكومة الثناوية المدرسة في التطويري

  م.٢٠١١ .مالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا

جسور للنشر . اإلنسانية و االجتماعية العلوم في البحث منهجية .خالد حامد،
   م.٢٠٠٨ولبتوزيع. 

  م.١٩٨٦دار الفكر : دميشق.  .طرق التدريس اللغة العربية .جودات ،ركايب

  م.١٤١٠جامعة امللك السعود. . إختبارات اللغةعبد اخلالق، حممد. 

بريوت : املكتبة األموية.  –. لبانان طريقة تعليم اللغة العربيةعبد القادر أمحد، حممد. 
  م.١٩٨٣

مجيع احلقوق حمفوطة املؤؤلف.  .العربية اللغة تدريس أساليب. حممد اخلويل، علي
  م.١٩٨٦



 

  .التربية المكشفةمذكرة التعليم الكالم (المحدثة) الدورات عيد البشر، أمحد. 

املكتبة العصرية، :  بريوت .خصائص العربية وطرائق تدريسهاحممود. نايف  ،معروف
  م.١٩٨٥

  
  

  
  

 مراجع اللغة اإلندونسية

 
Arsyad, Azhar. 2006. Media Pembelajaran. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 

Arikunto, Suharsimi. 1996. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 

Danim, Sudarwan. 1994. Media Komunikasi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara. 

Hakim, Lukmanul. 2003. 111 Rahasia dan Trik Macromedia Flash MX. Jakarta : Elex 
Media Komputindo. 

Hidayatullah, Priyanto dkk. 2011. Animasi Pendidikan Menggunakan Flash. Bandung : 
Informatika. 

Priyatno, Duwi. 2012. Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS. Media Kom: 
Yogyakarta. 

Rosyidi, Abdul Wahab. 2009. Media Pembelajaran Bahasa Arab. Malang: UIN Malang 
Pers. 

Sumitro, Sugiyono Dirjo. 1999. Statistik Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press 

Zaenuddin, Rodliyah dkk. 2005. Metodologi Dan Strategi Alternatif Pembelajaran 

Bahasa Arab. Yogyakarta: Pustaka Rihlah Grup. 

www.google.com/macromediaflash08incormoratedadobeflash/arabicversion. 

 

 


