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Abstract 

Media is one of many ways to increase student’s interest in learning. The development of an 

innovative media can increase the student’s interest in learning and make the learning 

process more effective and fun. Furthermore, media may facilitate the teacher to presents the 

learning material. In this technology era, one of the technology-based learning media that 

can be developed is interactive multimedia. Interactive multimedia can be an interesting 

media in teaching because it contains many media such as picture, animation, audio, video, 

and text. This media takes ‘profession’ as the theme of Arabic language lesson for 2
nd

 grade 

of junior high school student and it focused on listening skill. In learning Arabic as foreign 

language, learners have to master 4 language skills those are listening, speaking, reading 

and writing. Listening skill is the most important skill in learning Arabic language as the first 

skill in mastering other language skills. This article contains each stage of multimedia 

interactive design with 4 steps: (1) Preliminary research; (2) Development planning stage; 

(3) development stage; and (4) Product validation and revision stage. The purpose of this 

article is to design the interactive multimedia of learning Arabic language by using 

Macromedia Flash 8. 
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 مستخلص
إن استخدام الوسيلة التعليمية ادلناسبة يدور دورا ىاما لنجاح عملية التعليم والتعلم خاصة لًتقية ميول الطلبة إىل 
منتهى الغاية. فتطوير الوسائل االبتكارية غرضا لتعزيز دوافع الطلبة وترقية ميوذلم يؤثر إىل تكوين عملية التعليم 

سة. ويف ىذه األايم ادلعاصرة ادلواد ادلدرو تناقل تسهيل ادلعلمُت يف  والتعلم بشكل ممتعة وجذابة، ابإلضافة إىل
التفاعلية من  الوسائط ادلتعددةكمثل   ةة وتددم التكنويجية تكون عملية التعليم والتعلم على أساس التكنويجيالعودل

متعدد الوسائط  منوممتعة للطلبة حيث إهنا تتض الوسائل ادلرجوة لتطبيدها. ىذه الوسائل ترجى أن تكون مثمرة
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ادلادة عرب الوسيلة فهي  ادلعروضةمثل الصور، والصور ادلتحركة، والصوت، والفيديو، والنص. أما ادلادة ادلدروسة 
"، مع الًتكيز يف مهارة االستما . ويف عملية ادلهنة"درسة الثاووية وموضو  ادلمن  الثاينفصل يف الطلبة للدروسة ادل

أربع ادلهارات اللغوية وىي  ، فال بد للطلبة أن يسيطروا علىاللغة األجنبية غة العربية ككوهناالتعليم والتعلم دلادة الل
. فمهارة االستما  ىي ادلهارة األساسية ادلهمة يف تعلم لغة "ض". وىذا مهارة االستما  والكالم والدراءة والكتابة

( مرحلة البداية، ٔ)، وىي كما يلي:  التفاعليةالوسائط ادلتعددة البحث يتكون من ادلراحل ادلتعددة يف تصميم 
ويهدف ىذا البحث إىل  ( مرحلة التعديل وتدومي اإلوتاج.ٗ( مرحلة تطوير اإلوتاج، و)ٖ( مرحلة االستعداد، )ٕ)

 .Macromedia Flash 8الوسائط ادلتعددة يف تعليم اللغة العربية ابستخدام برانمج  زلاولة تصميم
 

 Macromedia Flash 8برانمج ، التفاعلية الوسائط ادلتعددة، يطختطالكلمات الرئيسية: 
 

Abstrak 

Media merupakan salah satu cara untuk menarik minat belajar siswa dalam proses 

pembelajaran. Pengembangan media yang inovatif dapat meningkatkan minat siswa dan 

menjadikan proses pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. Selain itu, media juga 

dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Di era teknologi 

seperti sekarang ini, salah satu media pembelajaran berbasis teknologi yang dapat 

dikembangkan adalah bentuk multimedia interaktif. Multimedia interaktif dapat menjadi 

salah satu media pembelajaran yang menarik karena di dalamnya dapat berisi banyak media 

seperti gambar, animasi, audio, video, dan teks. Materi yang diambil sebagai tema media 

adalah materi profesi bagi siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah dan difokuskan untuk 

keterampilan mendengar Bahasa Arab. Dalam pembelajaran Bahasa Arab sebagai bahasa 

asing, pembelajar perlu menguasai 4 keterampilan berbahasa yaitu keterampilan 

mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Keterampilan mendengar merupakan 

keterampilan yang sangat penting dalam pembelajaran Bahasa Arab sebagai keterampilan 

pertama untuk memperoleh keterampilan berbahasa lainnya. Adapun artikel ini memuat 

tahapan-tahapan dalam mendesain multimedia interaktif pembelajaran dengan memuat 4 

langkah, yaitu: (1) Tahap pendahuluan; (2) Tahap perencanaan pengembangan; (3) Tahap 

pengembangan produk; dan (4) Tahap validasi dan revisi produk. Tulisan ini bertujuan 

untuk mendesain multimedia interaktif dalam pembelajaran Bahasa Arab dengan 

menggunakan aplikasi Macromedia Flash 8. 

 

Kata Kunci: Desain, Multimedia Interaktif, Macromedia Flash 8 

 

 

 التمهيد .1
احلياة يف اجملتمع وكذلك يف مجيع وواحى  على يف ىذه األايمغزا تطور تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت 

 التعليمادلنشودة يف عملية عندما وتحدث عن عملية التعليم، ىناك العوامل ادلؤثرة لتحديق األىداف  .رلال التعليم
. تلعب العوامل ادلذكورة دورا ىاما لتحديق أىداف ٔمنها ادلعلم وادلتعلم والبيئة والطريدة والوسائل التعليمية والتعلم

                                                           
1 Deni Hardianto, Media Pendidikan sebagai Sarana Pembelajaran yang Efektif, Majalah Ilmiah 

Pembelajaran 1, Vol. 1 Mei 2005, hlm. 96 
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يستعملها ادلدرس اليت . فالوسيلة التعليمية ىي إحدى األدوات مثمرةو  عاليةف والتعلم التدريس وجتعل عملية التعليم
 ةادلهارات ادلهمة وتنمية االجتاىات ادلرغوب علىالطلبة  عزيز كفاءةالتعليم وتوضيح مفاىيم الدرس وت عاليةلزايدة ف
ادلتعددة مثل الوسائط درس ختطيط الوسائل التعليمية يسهل للمالتكنولوجيا فال غرو فيو أن استخدام  .ٕفيها

 التفاعلية.
، تعٍت الوسائط أو (media)، تعٍت ادلتعددة أو ادلتنوعة و (multiأما الوسائط ادلتعددة تتكون من كلمة )

الوسائط ادلتعددة التفاعلية ىي التكامل بُت أكثر من وسيلة واحدة تكمل منها األخرى عند . فمعٌت ٖالوسائل
الفيدوا، والشرائح، والتسجيلة الصوتية، واحلاسوب، والشفافات، العرض أو التدريس، ومن أمثلة ادلطبوعات، و 

 . ٗواألفالم أبوواعها
ىي اللغة اليت حيث اإلسالم لتعلمها ألهنا جزء من الدين. أكرم  اللغة العربيةأن  مما سبق ذكره، لدد عرفنا 

)إان أوزلناه قرآان عربيا )هبا، مصداقا لدولو تعاىل:  الكرمي كالمو العزيز ل الدرآنو بنز ىذه اللغة ادلباركة هللا تعاىل 
يف عملية و  ادلعاىد إبودووسيا.و إحدى ادلواد الرمسية اليت تدرس يف ادلدارس اللغة العربية  تكونو . ٘(لعلكم تتدون(

على أربع مهارات اللغة ىي االستما  والكالم والدراءة والكتابة. فمهارة  يسيطرتعليم اللغة، على ادلتعلم أن 
وسيلة  ادلدرس فدد استخدم امجاال .ا السبيل األول لتنمية ادلهارات اللغوية األخرىألهن اتاالستما  من أىم ادلهار 

االستما    استيعابيفتالميذ يسهل لل( يف تعليم االستما  ولكن ابلوسائط ادلتعددة التفاعلية audioالصوت )
 .وجذابة االستما  فاعلية وممتعةوالتعلم دلادة تعليم العملية  حىت تكونصور ادلتحركة الو  ،والصور ،بغرض الصوت

مع بُت النص والصوت، حىت عندما اودر زر ايجملة يف ادلواد التعليمية فيستطيع التالميذ ادلدرس أن جي ستطيعهبا يو 
 ابالنص ادلكتوب وكذلك صورتو.أن يستمعوا الصوت مناسبا 

. Macromedia Flash 8كثَتة لتخطيط الوسائط ادلتعددة التفاعلية منها برانمج الاحلاسوبية  ىناك برامج
وهبا استطاعة جعل حركة احليوية ابتبا  السبيل ادلعُت، بسهولة للمبتدئُت. ينفذىا ىذا الربانمج ميكن ادلستخدم 

وهبذا الربانمج  ..jpg. ،gif. ،swf. ،png. ،html. ،exe. ،movبعض األووا  مثل واستطاعة تبديل شكل ادللف إىل 
بعدد من الصور وادلوسيدي والفيديو والصور  عل مادة اللغة العربية حيوية ايجذابة ومتفاعلةجيأن  يستطيع ادلدرس

 .ادلتحركة
ختطيط الوسائط ادلتعددة التفاعلية يف تعليم االستما  ابستخدام برانمج فهي  أما أىداف لكتابة ىذه ادلدالة

Macromedia Flash 8 . بداية التستخدم أربع اخلطوات يف ختطيط الوسائط ادلتعددة التفاعلية وىي مرحلة و
                                                           

2 Rais Abdullah, Teaching Media in the Teaching of Arabic Language to Non-Native Arabic Speakers, 
Dinamika Ilmu, Vol. 16 2016, hlm. 94 

3
 .ٙٔ، ص )رايض: دار اخلريج( تصميم الوسائط ادلتعددة وإنتاجها مة،عبد احلافظ دمحم سال  

)الداىرة: مركز الكتاب  منظومة الوسائط ادلتعددة يف التعليم الرمسي: دراسة عربية، حترير: مصطفى عبد السميع دمحمالضبيان، صاحل،   ٗ
 .ٕٗٔ(، ص. 111ٔللنشر، 

 ٕالدرآن سورة يوسف أية   ٘
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ة ادلصممة الوسائط ادلتعددة التفاعليومرحلة االستعداد ومرحلة تطوير اإلوتاج ومرحلة التعديل وتدومي اإلوتاج. 
بعد تعديل وتدومي الوسائط ستعديلها اخلرباء ادلؤىلُت وىي خبَت من رلال التصميم وخبَت من رلال اللغة. 

  اللغة العربية. والتعلم دلادة ستطيع ادلدرس أن يستخدم الوسائط يف عملية التعليميفت
 

 تخطيطال هجيةمن .2
وتركز على مهارة االستما .  يف تعليم اللغة العربيةتكتب ىذه ادلدالة لتخطيط الوسائط ادلتعددة التفاعلية 

. تتكون عملية التخطيط لتخطيط الوسائط ادلتعددة التفاعلية كآلة Macromedia Flash 8تخدم برانمج تس
( ٗ( مرحلة تطوير اإلوتاج، و)ٖ( مرحلة االستعداد، )ٕ، )بدايةال مرحلة( ٔمن أربع اخلطوات ىي ) ىذه الوسائط

 وتدومي اإلوتاج. التعديلمرحلة 
 

 ختطيط الوسائط ادلتعددة التفاعلية .3
 بدايةال مرحلة (1)
ر ادلادة التعليمية ، وإختاةناىج الدراسيادل على العتمادخطواتن ومها حتديد أىداف التعليم اب رحلة األوىلدل

ذلذا الوسائط  "ادلهنة" مادةكتب الدراسية وادلراجع ادلتعلدة. ختتار المن  ادلواد التعليمية جتمعكت.ي. ادلبحث لاب
 ادلدرسة الثاووية. من الثاينفصل يف الطلبة لخاصة دلادة االستما  ل

 
 مرحلة االستعداد (2)

، جا جتمع ادلواد وادلعلومات ادلستخدمة لتخطيط وتصميم ادلنت ىذه ادلرحلةيف  ادلرحلة الثاوية ىي االستعداد.
اإلوتاج. لتصميم اإلوتاج جتمع كل ادلواد  ابإلضافة إىلالتدومي الدراسي،  تصميمو حتلل األىداف التعليمية،  وابلتايل

مثل صور أو صور متحركة وصوتية  كمثل عرب ادلواقع اإلوًتويتمن مصادر متعددة  ادلستخدمة لتخطيط الوسائط 
وزارة  أصدره لذيوجتمع األشياء احملتاجة لتخطيط الوسائط ادلتعددة التفاعلية من كتاب اللغة العربية ا وموسيدي.

 الرمحن بن الفوزان. ألفو عبد الذي "العربية بني يديك" ب( وكتاKementerian Agamaالشؤون الدينية )
 

 مرحلة تطوير اإلنتاج (3)
( تصميم ادلواد الدراسية اليت ٔطوات وىي )اخل يف ىذه ادلرحلة أربعة .ادلرحلة الثالثة ىي تطوير اإلوتاج

( وختطيط ٗ( ختطيط التدومي التعليمي، )ٖ( إختيار الربانمج لتطوير الوسائط، )ٕ)ستطور إىل الوسائط ادلتعددة، 
 الوسائط ادلتعددة.

أحد ىو  Macromedia Flash 8 ختطيط الوسائط. أداةك  Macromedia Flash 8تستخدم برانمج 
دتتاز  .التددميوتصميم لعبة التحركة والعرض و ادل رسومالوسائط ادلتعددة والتستخدم لتصميم اليت اسوبية احل الربامج
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شرطة ابألابيجمالية الرائعة وصغر حجمها مداروة ابدللفات التنفيذية األخرى وسهولة الًتكيب والدعم  انمجىذه الرب 
سهولة تعلمو من قبل من انحية أيضا  Macromedia Flash 8من متصفحات الويب. وميتاز  األدوات

 ,PNG, JPEGوالصور مثل  (MP3)مثل ملفات الصوت كت  ياإلوًتو ادلصممُت، وقابليتو إلضافة مجيع تنسيدات

GIF ٙوعرضها بطريدة ادلؤثرات احلركية وإضافة ادلؤثرات الصوتية عليها. 
 فهي من آخر  ربانمج من برانمجال ىذا أما مزااي هبذا الربانمج يستطيع ادلصمم أن يصمم الوسائط بسهولة.

مثل  ةمتعدد وحتويل اإلوتاج إىل أووا  تصميم الرسوم ادلتحركةلة التعلم للمبتدئُت وميكن ادلستخدم بسهولة و سه
mov., exe., png., gif., html., stw., .وغَتىا 

 

 

 Macromedia Flash 8صفحة الرئيسية لربانمج ال:  1صورة 
(، Menu Barالدوائم ) تتكون من Macromedia Flash 8حينما تبدأ صناعة ملف جديد، انفذة عمل 

يف الدوائم مجع الدوائمة  (.Panel(، ولوحة )Stage(، مرحلة )Timeline(، إطار زمٍت )Toolbarقائمة األدوات )
ادلستخدمة لصنا  ادلضمون. وإطار يف قائمة األدوات مجع األدوات و . Macromedia Flash 8ادلستخدمة يف 

 زمٍت ىو جدول متفاعل من ادلضمون. ويف مرحلة مجع الصور لتصميم.

                                                           
 ٘٘ٔ( صٕٙٓٓ. ، )عمان: دار جريرمقدمة يف تقنية ادلعلومات عدانن أبو عرفة،  ٙ
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 Macromedia Flash 8: مكوانت  2  صورة

 

 

 : معاجلة ختطيط الوسائط ادلتعددة 3صورة 
 

 مرحلة التعديل وتقومي اإلنتاج (4)
ادلستخدم  ستطيعيتاج أو حتكمو. فيم تصميم اإلويبعد تطوير اإلوتاج، فاخلطوة الرابعة ىي تعديل اإلوتاج لتد

اللغة ستستخدم  خرباءار الرأي والتعديل من اخلرباء ادلؤىلُت. فالتعديل من ضبعد إح الوسائط ادلتعددة استخدام
رلال التصميم ستستخدمو الصالح  خرباءلتنصيب الًتاكيب اللغوية ادلستخدمة يف تصميم اإلوتاج. مث التعديل من 

بتصديق اخلرباء ادلؤىلُت،  ةفتصلح اإلوتاج مناسب إوتاج التخطيط من جهة الصور واأللوان وادلواضع ادلستخدمة.
  حىت تدلل العيوب والسلبيات فيو.

Toolbar 

Menu Bar 

Stage 

Panel 

Timeline 
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 قبل تقومي اإلنتاجالوسائط :  4 صورة
 

 

 : الوسائط بعد تقومي اإلنتاج 5صورة 
  

 Macromedia Flash 8الوسائط ادلتعددة التفاعلية يف تعليم االستماع ابستخدام برانمج  (5)

 

 : بداية الربانمج 6صورة 
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ىذه و  ،األساسيلون لاألزرق كاتستخدم اللون وابلتايل،  بصفحة ادلوضو . الوسائط ادلتعددةتبدأ ىذه 
( ٕ( أَْىاًل َوَسْهاًل، )ٔ) :كتاابت اليت مكتوبة فيها كتابةالكتاابت وموسيدي وصور متحركة. من   ةالصفحة مكوو

 Media Pembelajaran Menyimak Bahasa Arab untuk Siswa Madrasah: وصفي الوسائط

Tsanawiyah Kelas VIII ،لون األمحر لاب سطر التحميل. صور متحركة فيها : ادلهنة( موضو  الوسائطٖ)و
 فظهر قائمة األول تلدائيا.  وبعد ثوان قليلة. صور ادلهن ادلتعددةو 

 

 

 : قائمة األول7صورة 
 ألزرار ليظهر الدوائم ادلتعددةوفيها اادلهنة.  أي وموضو  الربانمجتعلدة ادلالصور تتضمن من  يف الدائمة األوىل

 ليظهر صفحة( TUJUAN) إشارة استخدام الربامج وزر ( ليظهرi) وزر ( ليغلق الربانمجx) ىي زر اخلروجو 
 التدومي. قائمةيفتح ل( EVALUASI) ادلادة التعليمية وزر قائمةيفتح ل (MATERI) األىداف التعليمية وزر

 :فيما يلي ىذا عرض إشارة استخدام الربامج ويتضح 

 

 : إشارة استخدام الربامج8صورة 
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 : صفحة األهداف التعليمية 9صورة 
 

 

 : قائمة ادلواد 11صورة 
أي قائمة ادلفردات واحلوار والًتكيب. كل ادلواد يف ىذا الوسائط  دوائم الفرعيةال ٖيف قائمة ادلواد الدراسية 

 ادلواد التعليمية بدءة ابدلفردات. مًتكزة لتعليم االستما .
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 : مادة ادلفردات  11 صورة
ادلدرس والفالح وادلهندس والطبيب والبائع والشرطي والالعب  تسع ادلفردات عن ادلهنة وىيادة ادل ىذه يف

صوتية عن ادلفردات ادلتعلدة لًتكيز التالميذ على مهارة االستما . ولكل مفردات والكناس والطباخ. لكل ادلفردات 
 وصوتية لكل ايجمل.ايجمل الدصَتة 



 

11 
 

 

 : ادلواد احلوار12صورة 
يستفيد منها األزرار  الصفحةويظهر حتت  وار عن ادلهنة بُت عثمان وعلي.حلاب ملصق يف مادة احلوار

التالميذ  لتعويدأىداف ىذا احلوار و . زر ليعاود إىل صفحة قائمة األوليف فوقيها و  احلوار صوت إيدافلتبدأ أو 
 عملية االستما . يف

 

 

 ة: ادلواد الرتكيب 13صورة 
الًتكيب ادلستخدم يف ىذا ادلوضو  تركيب "فعل ادلضار  وأن وفعل و أما ادلادة النهائية ىي الًتكيب اللغوي. 

 ادلضار ".
إىل ليعود ها زر : فوقاألزرار ٖ صفحة التدومي تبدأ هبذه الصفحة. فيهاف وقائمة النهائية ىي قائمة التدومي.

 األسئلة التدوميية.طرح بدء يزر ليربز الليظهر إشارات استخدام صفحة التدومي ويف لّب الصفحة  دائمة األوىلال
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 : بداية قائمة التقومي 14صورة 
 

 

 : إشارات استخدام صفحة التقومي 15صورة 
معروض ابلصوتية لًتكز التالميذ على مهارة االستما .  سؤالعن ادلهنة. كل  سؤاال ٘ٔ ذلا يف قائمة التدومي

 إجابة صحيحة. إلجابتهاأتمل كامل غرضا  بشكل األسئلة  مجيعأن يستمعوا  فال بد للتالميذ 
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 : قائمة التقومي 16 صورة 
 

  (.xمث ضغط زر ) دائمة األوىلالعلى ادلستخدم أن يعود إىل لتختيم الربانمج، 

 

 : الصفحة النهائية 17صورة 
 

 اخلالصة
درسة ادل من الثاينتكتب ىذه ادلدالة لتخطيط الوسائط ادلتعددة التفاعلية يف تعليم اللغة العربية لطلبة فصل 

تدام عملية ختطيط . Macromedia Flash 8الثاووية. الربانمج احلاسوبية ادلستخدمة يف ختطيطها ىي برانمج 
تعديل البداية ومرحلة االستعداد ومرحلة تطوير اإلوتاج ومرحلة الوىي مرحلة طوات اخلأبربع الوسائط ادلتعددة 
فصل الثاين يف ادلدرسة الثاووية. هبذه يف الطلبة لل لتطوير ىذه الوسائط "ادلهنة"ختيار مادة ا وتدومي اإلوتاج.

  .ورائعبشكل فعال اللغة العربية  التعلم دلادةو  عملية التعليم يف تعليم االستما  يفتعددة سهل ادلدرس الوسائط ادل
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