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تطوير الوسائل التعليمية بنظام التشغيل األندرويد لمادة اللغة العر
 تامان سيسوا الثانوية األهلية بتيلوك بيتونج

 

لقد أصبح طلًبا  .ال يمكن تجنب تأثير تطوير التكنولوجيا و المعلومات من عالم التعليم
عالمًيا يتطلب أن يكون عالم التعليم قادرًا دائًما على تعديل جميع التطورات التكنولوجية في محاولة 

( لتطوير الوسائل التعليمية بنظام التشغيل األندرويد لمادة 1يُهَدف هذا البحث  .لتحسين جودة التعليم
( لمعرفة 2ا الثانوية األهلية بتيلوك بيتونج، اللغة العربية لطلبة الصف العاشر بمدرسة تامان سيسو 

( لمعرفة  أّن الوسائل التعليمية 3، ل األندرويد لمادة اللغة العربيةجدوى الوسائل التعليمية بنظام التشغي
التي تم تطويرها فعالة في زيادة اهتمام الطلبة بتعلم اللغة بنظام التشغيل األندرويد لمادة اللغة العربية 

 العربية.
 Research and)الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي طريقة البحث والتطوير 

Development/R&D) إجراء التطوير المستخدمة هي  في الصف العاشر بمدرسة.البحث هذا . أجرى
بمدرسة تامان سيسوا الثانوية كان موضوع هذا البحث هو طلبة الصف العاشر   برج وغال. إجراءات

. أدوات جمع البيانات المستخدمة في شكل استبيانات تُعطى لخبراء المواد بيتونجاألهلية بتيلوك 
 .طلبة الصف العاشر ،وخبراء اإلعالم ومدرس اللغة العربية

طلبة الصف العاشر الوسائل التعليمية بنظام التشغيل األندرويد لتنتج الباحثة منتًجا يتألف من 
بناًء على تقييم خبراء المواد أن هذه الوسائل . لوك بيتونجبمدرسة تامان سيسوا الثانوية األهلية بتي

 بمعايير الئقة جًدا، و من تقييم خبراء اإلعالم حصلت على نسبة ٪33التعليمية حصلت على نسبة 
تامان سيسوا الثانوية األهلية بتيلوك مدرس اللغة العربية بمدرسة تقييم بمعاير الئقة جًدا، و من  39٪

بمدرسة بمعاير الئقة جًدا، أّما من استجابات طلبة الصف العاشر  ٪39على نسبة حصلت بيتونج
 بمعاير الئقة جًدا. ٪ 31.92على نسبة  حصلت تامان سيسوا الثانوية األهلية بتيلوك بيتونج

 الوسائل التعليمية، األندرويد، اللّغة العربيّة: الكلمة االقتناحية

مل ّخص
بية لطلبة الصف العاشر بمدرسة 
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 شعار

 

ِِبلل  ُم ِبَمْن ُهَو أَْهَدٰى سَ فَ رَبُُّكْم أَْعلَ  ۦُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعَلٰى َشاِكَلِتهِ   

“Katakanlah: Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka 

Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya” (Q.S Al-Isra’ :84)1 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 

1993), h.290 
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 إهداء
 

معروحالنشاطوبعزميةقوية،والدعاء،حصلتالباحثةعلىامتامكتابةىذهالرسالة
على مّتتالباحثة وىدايتو بنعمتو هلل احلمد واملصاعبولكن العوائق من العلمية.عديد
وىذهاألمورىيذوقيمةلديالباحثة،جتربةمدىشةبالنسبة العلمية، الرسالة ىذه كتابة
للكاتب،لذلكقّدمتالباحثةىذهالرسالةالعلميةإىلىؤالءالذينيشجعونيفكتابةىذه

 الرسالةالعلمية:
احملبوبنيواحملرتمنيأيب .1 ايليحيثقدأّميالسيدةرجيةوالسيدذوالقرننيوالديا

تقدمربياينوداعباينأرشداينودعواينوشجيعاينيفامتامىذهالرسالةالعلمية.
 لكما الدعاء و العلمية الرسالة أثارينىذه اإلخالص، ، التضحية ، للخدمة

 شكراأميوأيبأحبكمايفاهلل. .بإخالصوحب
وحممدرفكيالفرسي .2 فحررمحنالذكري، عبدالرمحنريفوري، الذينإخواين

 يدعونليوشجعينيفامتامىذهالرسالةالعلمية
3.  مبدرسة املدرسات و بيتونجاملدرسني بتيلوك األىلية الثانوية سيسوا الذينتامان

 كتابةىذاالبحثالعلمييساعدينيفامتام
 زمالئاألعزائجامعةرادينانتاناإلسالميةاحلكوميةالمبونج .4
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 ترجمة الباحث

سيفيتأدلّيا وهي8991سبتمبري42يفالتاريخفنجانجولدتيفاسمالباحثة
االذان.راجيةوالسيدةايليذوالقرننيأكربأخوانمناملتزوجالسيدأربعةمنوىالبنتاأل

أعطيا يف والتأثري الباحثةاملودة تتمكن حىت ، الباحثة درجةحياة برنامج إكمال من
 ..البكالوريوس

 احلكومية االبتدائية املدرسة من الباحثة تربية المفونج1بدأت السنةبندار يف
4002-4080 ، يف واصلتدراستها اإلسالميةمث املتوسطة مدرسة بندار8احلكومية

 السنة يف .4082-4080المفونج العالية املدرسة يف واصلتدراستها مث 4احلكومية
.4082-4082بندارالمفوجنفيالسنة

 السنة يف اإلسالمية4082و انتان رادين اجلامعة إى الباحثة دراسة واصلت ،
العربية اللغة التدريسبقسم و الًتبية بكلية المبونج بندار خاللاحلكومية -SPANمن

PTKIN. 
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 كلمة شكر و تقدير

أقدرعلى احلمدهللربالعادلنيوالشكرلوالذيقدأعطايننعمووىدايتوحّتى
الدرجة على للحصول بعضالشروط إلستيفاء البسيطة العلمية الرسالة ىذه كتابة إهناء

رادينإنتان جبامعة العربية بقسماللغة التعليم و الرتبية علم األوىليف اإلسالميةاجلامعية
تطويرالوسائلالتعليميةبنظامالتشغيل"وموضوعىذهالرسالةالعلمية:احلكوميةالمبونج.

األندرويددلادةاللغةالعربيةلطلبةالصفالعاشردبدرسةتامانسيسواالثانويةاألىليةبتيلوك
"بيتونج

السل و عليو اهلل صلى حممىد ادلصطفى النيب على السالم و والصالة آلو و م
احلياة يفضلالناسلطلبالعلمكزاد و الكاملة. للحياة رسالتو محل قد الذي أصحابو

 لنفعهايفمجيعجوانباحلياة.
الرسالةالعلميةوجدتالباحثةادلساعداتوادلعاوناتمنمجيع ىذه ويفكتابة

الذينشجعوااألطراف,ومنالالئققدمتالباحثةجزيلالشكروتقديرعلىمجيعجهة
وساعدواالباحثةلكتابةحبثهازوباخلصوصإىل:

رادينانتان .1 جامعة كمدير ادلاجستري مكر، احلاجحممد الدكتور األستاذ السيد
 اإلسالميةاحلكوميةالمبونج.

الدكتو .2 ديياناالسيد نريفا احلاجة ادلاجستريرة رادينةكعميدة، جبامعة الرتبية كلية
 حلكوميةالمبونج.انتاناإلسالميةا

الدكتورةأميىجرية .3 رئيسةقسماللغةالعربيةوالسيدالدكتورادلاجستريةكالسيدة
داينكسكرتري العربيةإيروان اللغة احلكوميةقسم رادينانتاناإلسالمية جامعة

 المبونج.
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الدكتور .4 مسلمالسيدة خباري أمحد كاحلاج ادلاجستري ادل، و السيدشرفاألول
ادلاجستريكادلشرفالثاينحممىد الذانقدأعطاالباحثةالتسجيعوأكمانشاه،

 االقرتاحاتيفكتابةىذهالرسالةالعلمية
بكليةالرتبيةوالتدريسالتدريسباجلامعةمجيعادلوظفنيوواحملاضراتوناحملاضر .5

ادل تقدمي يف أخلصوا قد و المبونج، بندار احلكومية اإلسالمية انتان عرفةرادين
 للكاتبخصوصعنتربيةاللغةالعربية.

والدافع .6 الدعاء التسجيعو و الذييساعدينبادلساعدة دويفرتا فريجيننضا
 الرسالةالعلميةاالنتهاءمنىذهالرسالةحّت

 2116أصدقائبقسماللغةالعربيةمرحلة .7
 زمالئاألعزائجامعةرادينانتاناإلسالميةاحلكوميةالمبونج .8
 مجيعاألطرافالذينقداشرتكوايفامتامىذهالرسالةالعلمية. .9


بذلكطلبت و العيوب، من عديد العلمية الرسالة ىذه أن الباحثة أدركت و
الباحثةاالنتقاداتواإلرساداتحلسنىذهالرسالةالعلمية.عسىاهللأنيعطيهمبأحسن

ونفسالقارئني.اجلزاء.رجتالباحثةعلىأنينفعبعثهالنفسها


2121أبريلبندارالمبونج,
الباحثة,


سيفيتأدلىييا

 1611121129رقمالتسجيل:
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األشكالقائمة 
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 الباب األّول
 المقّدمة

 خلفية البحث .أ 
التكنولوجيا يف الوقت احلاضر ىي واحدة من مصادر وسائل اإلعالم اليت ينبغي 

تزداد التطورات التكنولوجية يوًما بعد يوم بشكل متزايد ، مما استخدامها قدر اإلمكان. 
ادلثال على التطور التكنولوجي الذي  .للقيام باحلياة اليوميةرنعل من السهل على الناس 

ىو  smartphoneاجلّوال أو معروف ب  .أو اجلّواليسهل النشاط البشري ىو اذلاتف 
، ىذه التكنولوجيا  لديهم اجلّوالأحناء العامل تكنولوجيا الذي تنمو بسرعة، كثري الناس يف 

 .حلياة اإلنسان مفيد
قادرين على استخدامو بشكل صحيح ومع ذلك، يف إندونيسيا كثري من الناس غري 

يسيئون استخدام اجلّوال أثناء  الطلبةعلى سبيل ادلثال يف عامل التعليم ، كثري من  .وسليم
استخدام اجلّوال إلرسال الرسائل  , ال يتمعملية التعليم و التدريس. خاصة اجليل احلايل

و  و مكادلة فيديو، خاصة الشبكات االجتماعية، ولكن شنكن للوصول إىل اإلنًتنت فقط،
استخدام اجلّوال لالستمتاع فقط بداًل من  الطلبةللعب األلعاب. لذلك ، يفضل العديد من 

التكنولوجيا اليت مت استخدامها يف ادلكان اخلاطئ ستصبح مرتًدا وهتديًدا رىيبًا  .الدراسة
 1خاصة يف رلال التعليم.

                                                                 
1
Ditto R. Putra, Mahendra A. Nugroho, "Pengembangan Game Edukatif Berbasis Android 

Sebagai Media Pembelajaran Akutansi Pada Materi Jurnal Penyesuaian Perusahaan Jasa" . Jurnal 

Pendidikan Akuntansi Indonesia,  Vol. 14  No. 1 (Tahun 2016), h. 25-34.  
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ادلعلمني الذين ىم أقل إبداًعا يف يف عامل التعليم اليوم، ال يزال ىناك عديد من 
على الرغم من ذلك احلال أن ادلعلمني مطلوب أن يكونوا  يةإنشاء و جتديد وسائل التعلم

 طلبةإبداعية ومبتكرة حبيث يكون لل الوسائل التعليميةقادرين على تطوير مهاراهتم يف إنشاء 
إن تعلم اللغة العربية باعتباره   مع تطور تكنولوجيا .اىتماًما ومحاًسا يف تعلم اللغة العربية

تعلًما وطنيًا مطلوبًا دائًما إلجراء حتديثات ادلستمرة إما من ناحية ادلنهجية، وتطوير ادلواد 
التعليمية ، وحتسني ادلرافق والبنية التحتية اليت تشمل على تطوير وسائل التعلمية و كذلك 

 2 وقادرة على ادلنافسة )ادلنافسة(.ين حتسني جودة ادلوارد البشرية كمعلمني مبدعني ومبتكر 
رنب أن يشجع تطوير العلوم والتكنولوجيا ادلعلمني على إجراء التحديثات 

الوسائل التعليمية أو  واالستفادة من نتائج التكنولوجيا يف عملية التعليم والتعلم ، ألن 
لالستمتاع بتعلم اللغة  الطلبةمن أجل جذب انتباه  .اللغة العربية ال تزال قليل أدوات تدريس

إما  ، لذلك مع تطوير الزمن، يتطور عامل التعليم أيضا،طلبةالعربية ، وتسهيل تعلمها لل
 .بتطوير ادلناىج واألساليب ووسائل اإلعالم والتطورات األخرى ادلختلفة

وسائل اإلعالم أو الوسيط ىي وسيلة تستخدم لتوجيو الرسائل أو ادلعلومات اليت 
ادلصدر إىل اذلدف، ألن عملية التعليم والتعلم يف جوىرىا ىي عملية االتصال بني ينقلها 

ات أذنية كبرية يف عملية لذلك، تعترب وسائل اإلعالم مهمة للغاية وذ .الطلبةادلعلمني و 
يف  4.الرسائل التعليميةعالم ىي أداة تقوم بنقل أو توصيل باختصار وسائل اإل 3.التدريس

                                                                 
2
Muhandis Azzuhri, "Metode Dan Media Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Internet Di  Era 

Teknologi Informasi". Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan, Vol. 14 No. 3 (2009), h. 1-13.  
3
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), 

h. 2. 
4
Nunu Mahnun, "Media Pembelajaran "Kajian Terhadap Langkah-Langkah Pemilihan Media 

Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran". Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 37 No. 1 (Januari-Juli 

2012), h.27-33.  
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كعنصر من   تقوم الوسائل التعليمية، حتتاج وسائل اإلعالم إىل التطوير ألن ال التعليمرل
وكذلك  الطلبةعناصر عملية التدريس والتعلم، وىي زلاولة لتقوية العالقة بني ادلعلمني و 

 .مع البيئة الطلبةتفاعل 
درسة تامان العاشر مبصف استناًدا إىل نتائج ادلقابلة مع مدّرس اللغة العربية يف ال

، حصلت الباحثة على ادلعلومات أّن يف تعليم اللغة سيسوا الثانوية األىلية بتيلوك بيتونج
اللغة العربية،  تدريسأقل استعداًدا قبل مشاركة  الطلبةالعربية ىناك بعض ادلشكالت يعين أّن 

اللغة العربية، وسائل اإلعالم اليت  تدريسقّلة تنوع وسائل اإلعالم ادلستخدمة يف عملية 
أقل اىتماًما  الطلبةستخدمها مدرس اللغة ىي فقط الكتب والسبورات، لذلك فإن ي

ويفضلون القيام بأشياء أخرى مثل احملادثة مع األصدقاء، أو  اللغة العربية بادلشاركة يف تدريس
  5 أحالم اليقظة أو النوم أو القيام بأشياء غري مهمة مثل الرسم على الورق وما إىل ذلك.

 32 يوجد أن قامت هبا الباحثةالذي  السابق البحث يفو بناء على نتائج استبيان 
درسة تامان سيسوا الثانوية األىلية بتيلوك مب العلوم الطبيعية يفالعاشر  طالبًا من الصف

طالبًا بأن اللغة العربية كانت موضوًعا صعبًا وغري جذاب للتعلم ، ألن  26، اعًتف بيتونج
درس هبا ادلدرس كانت أقل إثارة لالىتمام أو رتيبة وىناك عديد من الطريقة اليت ي

ىذا يناسب ادلصطلحات اليت مل يتم فهمها و تسبب يف اخنفاض نتائج تعلم اللغة العربية. 
فيما  درسة تامان سيسوا الثانوية األىلية بتيلوك بيتونجالببيانات من مدرس اللغة العربية ب مب

 يايل:
 

                                                                 
5
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 1.1الجدوال 
مدرسة تامان سيسوا ب العلوم الطبيعية االختبار اليومية طلبة الصف العاشر في نتائج

 6الثانوية األهلية بتيلوك بيتونج
 البيان النتيجة االسم الرقم

1 
Amanda Minaldi 80 بالغ االكتمال 

2 
Amelia Minaldi 80 بالغ االكتمال 

3 
Anisa Aulia 60 غري بالغ االكتمال 

4 
Ardiyan Saputra 60 غري بالغ االكتمال 

5 
Arka Mahendra 67 غري بالغ االكتمال 

6 
Aura Sukma Aulia 80 بالغ االكتمال 

7 
Ayu Amelia 67 غري بالغ االكتمال 

8 
Bima Alfarid Ashar 73 بالغ االكتمال 

9 
Cindy Syafrina 53 غري بالغ االكتمال 

11 
Dera Nur Intan 60 غري بالغ االكتمال 

11 
Dwi Anjeli 67 غري بالغ االكتمال 

12 
Elwadik Sugaray 33 غري بالغ االكتمال 

13 
Erni Sapitri 73 بالغ االكتمال 

14 
Feny Anggraini 53 غري بالغ االكتمال 

15 
Feny Nilam Cahya 67 غري بالغ االكتمال 
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16 
Gerdha Fadhlil Firdaus 67 غري بالغ االكتمال 

17 
Julia Fitri 60 غري بالغ االكتمال 

18 
Lira Fernanda 40 غري بالغ االكتمال 

19 
M. Fadillah 27 غري بالغ االكتمال 

21 
M. Fikal Abdul Muis 33 غري بالغ االكتمال 

21 
M. Rizky Kurniawan 40 غري بالغ االكتمال 

22 
Nabila Asofia Putri 73 بالغ االكتمال 

23 
Natasyah Tri Dewanti 

بالغ االكتمالغري  60  

24 
Qilas Sulis Pratama 

 غري بالغ االكتمال 60

25 
Ratu Adila Nur Vidya 53 غري بالغ االكتمال 

26 
Riyo 

 غري بالغ االكتمال 60

27 
Sela Pertiwi 

 غري بالغ االكتمال 60

28 
Shabina Khaila Putri 

 غري بالغ االكتمال 60

29 
Syafirah Nazma Farah  

االكتمال غري بالغ 60  

31 
Win Dityo Jaya Pratama 

 غري بالغ االكتمال 60

31 
Karisma Adeliani 

 غري بالغ االكتمال 60

32 
Adeliansyah 

 غري بالغ االكتمال 60

 

 الطلبةادلمتعة وغري ادلملة ستجعل  يةالتعلم ىذه احلالة، من الواضح أن وسائل يف
مهتمني بتعلم اللغة العربية، حبيث ينشأ دافع التعلم الذي شنكن أن يكون لو تأثري إرنايب على 
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إن اختيار وسائل اإلعالم كمواد تعليمية يؤثر على عملية تدريس  .نتائج التعلم باللغة العربية
 .بيةاللغة العربية، واستخدام وسائل اإلعالم الصحيحة سيسهل ادلعلمني يف تريس اللغة العر 

لقد أصبح  .ادلعلومات من عامل التعليم ال شنكن جتنب تأثري تطوير التكنولوجيا و
طلبًا عادليًا يتطلب أن يكون عامل التعليم قادرًا دائًما على تعديل مجيع التطورات التكنولوجية 
يف زلاولة لتحسني جودة التعليم ، خاصة يف عملية التعلم. إنشاء رلموعة متنوعة من 

متحمسني  الطلبةأو طرق التعلم باستخدام وسائل تعلمية تفاعلية حىت يكون النماذج 
إىل جانب  .لفهم ادلادة الطلبةرلموعة كبرية من ادلواد جتعل الصعوبة على  .ويفهمون ادلادة

 .يشعرون بادللل بسرعة و ادللل يف متابعة التعلم الطلبةعملية التدريس الرتيبة ، سيجعل 
يف تعلم اللغة العربية،  الطلبة األندرويد التشغيلبنظام وسائل التعلمية الستساعد 
ألن التعلم من خالل الكتب يف الواقع  .وممتًعا أيًضا مثري لالىتمامالتعلم وشنكن أن سنلق 

 .ال بداًل من قراءة الكتباليوم يفضلون استخدام اجلوّ  الطلبةرتيب وممل للغاية، ألن معظم 
، لذلك الطلبةن دروس اللغة العربية ىي دروس أقل جاذبية من قبل عالوة على ذلك، فإ

 .بدروس اللغة العربية الطلبةترغب الباحثة يف إنشاء وسائل شنكن أن تثري اىتمام 
 ,Thitiporn Sittichailapaتيتيفارن ستيكيلفى و آخرون ) لكما أجرى البحث من قب

dkk دنوذج التعلم لفرز اخلوارزمية )بعنوان تطوير وسائط . 2115( يف فروديا سنةThe 

Development of Model Learning Media of Sorting Algorithmتطبيق ىذه أداة التعلم .) 
 7قادرين على فهم ادلواد ادلقصودة يف وقت أقصر ومتعة. الطلبةجتعل 

                                                                 
7
 Siti Muyaroah,Mega Fajartia, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android 

Dengan Menggunakan Aplikasi Adobe Flash CS 6 Pada Mata Pelajaran Biologi ” . Innovative Journal 

of Curriculum and Educational Technology, Vol. 6 No. 2 (tahun 2017), h.79-82 
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بتيلوك درسة تامان سيسوا الثانوية األىلية مب مل تستخدم تدريس اللغة العربية الطبيعية
، يف حني تتوفر ادلرافق والبنية التحتية يف ىذه األندرويد التشغيلبنظام التعلمية  وسائل بيتونج
بشكل أفضل يف  الطلبةالتفاعلية اليت ستساعد  ة إلجراء التعلم باستخدام الوسائلادلدرس

 .وادلعلمني الطلبةفهم مادة من دروس اللغة العربية ، مما يسمح حبدوثها بني 
استناًدا إىل الشرح أعاله، شنكن االستنتاج أن ىذه الوسائل ستكون مفيدة وستساعد 
أيًضا يف عملية التدريس ألنو شنكن استخدام ىذه الوسائل كمصدر للتعلم واللعب، واستنادا 

ىذه جتعل  .إىل العديد من الدراسات اليت توضح أن ىذه الوسائل شنكن أن تدعم التعليم
ال يشعرون بادللل من تعلم  الطلبةأسهل وجتعل  األندرويدالتشغيل نظام ب التعلمية الوسائل

وىذه الوسائل لديها دنط من التعلم من خالل العمل مما يعين أنو يتم معاجلتها  .اللغة العربية
قادرين على التعلم بأنفسهم بدون  الطلبةبنفسها، وبالتايل باستخدام ىذه الوسائل، سيكون 

  8 ادلرافقة أو بدون معلم.
وسائل ال، تعتزم الباحثة إجراء دراسة بعنوان "تطوير ناًء على ادلشكلة ادلذكورة أعالهب
درسة تامان الصف العاشر مب لبةلطدلادة اللغة العربية  األندرويد التشغيلبنظام  التعليمية

. ترجوا من خالل تطوير ىذا التطبيق، شنكن أن زنفز "بيتونجسيسوا الثانوية األىلية بتيلوك 
 .التفاعلية الوسائل التعليميةادلعلمني على حتسني إبداعهم يف تطوير 

 
 
 
 

                                                                 
8
Dian Wahyu Putra, A. Prasita Nugroho, Erri Wahyu Puspitarini “Game Edukasi Berbasis 

Android Sebagai Media Pembelajaran Untuk Anak Us ia Dini”. Jurnal Informatika Merdeka Pasuruan, 

Vol. 1 No. 1 (Maret 2016), h. 46-57.  
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 المشكلةب التعريف.ب 
 :اعتمادا على خلفية البحث ادلذكورة, فقررت الباحثة مشكالت البحث التالية

 غري ادلهتمني بدرس اللغة العربية الطلبةكثري من  .1
 بدرس اللغة العربية الطلبةنتائج التعلم اللغة العربية منخفضة ألن ال يوجد اىتمام  .2
مل يقوم ادلعلمون بتعظيم ادلرافق والبنية التحتية يف ادلدرسة يف تطوير وسائل اإلعالم  .3

 بدرس اللغة العربية الطلبةحبيث يهتم 
 

 تحديد المشكلة ج. 
استناًدا إىل التعريف بادلشكلة ادلذكور أعاله ، فيمكن حتديد ادلشكلة من ىذا 

تطوير الوسائل التعليمية بنظام التشغيل األندرويد دلادة اللغة العربية لطلبة البحث إىل "
 ".الصف العاشر مبدرسة تامان سيسوا الثانوية األىلية بتيلوك بيتونج

 

 صياغة المشكلة د. 
ادلشكلة أعاله، فإن صياغة ادلشكلة اليت سيتم دراستها يف ىذا  بناًء على حتديد

 :البحث ىي كما يلي
تطوير الوسائل التعليمية بنظام التشغيل األندرويد دلادة اللغة العربية لطلبة كيف  .1

 ؟الصف العاشر مبدرسة تامان سيسوا الثانوية األىلية بتيلوك بيتونج
التشغيل األندرويد دلادة اللغة العربية لطلبة الوسائل التعليمية بنظام كيف جدوى  .2

 ؟درسة تامان سيسوا الثانوية األىلية بتيلوك بيتونجمب الصف العاشر
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درسة تامان سيسوا الثانوية األىلية بتيلوك الصف العاشر مب طلبةكيف االىتمام  .3
 ؟الوسائل التعليمية بنظام التشغيل األندرويد دلادة اللغة العربيةعلى  بيتونج

 

 أهداف البحث . ه
 إضافة إىل صياغة ادلشكالت السابقة, فأىداف ىذا البحث ىو:

تطوير الوسائل التعليمية بنظام التشغيل األندرويد دلادة اللغة العربية لطلبة الصف ل .1
 العاشر مبدرسة تامان سيسوا الثانوية األىلية بتيلوك بيتونج

األندرويد دلادة اللغة العربية لطلبة الوسائل التعليمية بنظام التشغيل دلعرفة جدوى  .2
 درسة تامان سيسوا الثانوية األىلية بتيلوك بيتونجمب الصف العاشر

اليت مت  الوسائل التعليمية بنظام التشغيل األندرويد دلادة اللغة العربيةدلعرفة  أّن  .3
  بتعلم اللغة العربية الطلبةتطويرىا فعالة يف زيادة اىتمام 

 

 أهمية البحث .و 
 نتائج ىذا البحث على أذنية النظرية و أذنية التطبقية, فنتائج ىذا البحث ىي:وّفر 

 أهمية النظرية .1
شنكن استخدام ىذا البحث كمرجع البحث تطوير وسائل اإلعالم األخرى خاصة 

شنكن استخدام ىذا البحث لزيادة ادلعرفة حول وسائط التعلم  .يف رلال تعليم اللغة العربية
ادلستندة إىل التكنولوجيا أو اجلّوال لدى الباحثة و  الوسائل التعليميةالعربية ، وخاصة 

القارئني. تشجيع الباحثني اآلخرين على تطوير معرفتهم وإبداعهم يف إرناد ابتكارات جديدة 
 ادلفية لعامل التعليم.



01 
 

 أهمية التطبقية .2
ومن  .بيةاللغة العر  تدعم مهارة الكالم الوسائل التعليميةنتائج ىذه الدراسة ىي 

 ، يعين:ادلتوقع أن يوفر ىذا البحث فوائد لعدة أطراف
 الطلبةدى ل (أ 

ادلمتعة يف عملية  األندرويد التشغيلبنظام  الوسائل التعليميةوفر أن تكون ىذه 
 الطلبةالتدريس لدى 

 دلدرسنيى ادل (ب 
مرجًعا شنكن أن  األندرويد التشغيلبنظام  الوسائل التعليميةوفر أن تكون ىذه 

الوسائل يشجع ادلعلمني على أن يكونوا أكثر إبداًعا وابتكارًا يف إنشاء وتطوير 
 .التعليمية

 لباحثةدى ال (ج 
كمراسحة ادلدرسة جربة قّيمة   األندرويد التشغيلبنظام  الوسائل التعليميةتكون ىذه 

 .أكثر إثارة لالىتمام الوسائل التعليميةاستخدامها كمدخل لتطوير شنكن  و
 لدى الباحثون اآلخرين (د 

حافزًا إلجراء ادلزيد من  األندرويد التشغيلبنظام  الوسائل التعليميةتكون ىذه 
 .األحباث ادلتعمقة حول إنشاء وسائل التليمية لدرس اللغة العربية

 



 

 

 الباب الثاني
 اإلطار النظرى

 الوسائل التعليمية . أ
 تعريف الوسائل التعليمية  .1

ىو عملية توصيل الرسائل أو التصال ا .عملية اتصال التدريس ىو يف احلقيقة
تعد الرسائل ومصادر الرسائل معينة إىل ادلستلم.  وسائلوسائل أو ادلعلومات من مصدر عرب 

 .ومستلمو الرسالة ادلكونات الرئيسية حبيث شنكن معاجلة االتصال الوسائلواالقًتاحات أو 
( الذي يعٍت حرفيا mediusميديوس" )"اللغة الالتينية يعٍت  تأيت كلمة وسائل من

أّما يف اللغة العربية دبعٌت )وسائل( ، ووفقًا لبعض اخلرباء  .""الوسط" أو "الوسيط" أو "مقدمة
 :ما يلياآلخرين، فإن مفهوم الوسائل ىو ك

 AECT (Association for Educational Communications and Technology) تعرف .1
)مجعية االتصاالت والتقنية التعليمية( وسائل اإلعالم على أهنا مجيع األشكال 

 1 ادلستخدمة يف عملية توصيل ادلعلومات.
معلومات كما ذكر راىاردجو، أن وسائل اإلعالم ىي وسيلة لتوصيل الرسائل أو  .2

 .اليت سيتم نقلها من قبل مصدر الرسالة إىل اذلدف أو مستلم الرسالة التعلم

                                                                 
1
Muslih, "Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis ICT Pada Lembaga Pendidikan Non -

Formal TPQ". Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan, Vol. 16 No. 2 (November 2016) , h. 

215-233.  
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ىي أي شيء شنكن استخدامو لنقل  وسائل التعليمية( أن 1971قال بريغز ) .3
ومشاعرىم  طلبةالرسائل من ادلرسل إىل ادلتلقي حبيث شنكنها ربفيز أفكار ال

 2واىتماماهتم حىت ربدث عملية التدريس
لغرليجح بشكل عام، تشمل وسائل اإلعالم األشخاص أو ادلواد أو ادلعدات وفًقا  .4

 من اكتساب ادلعرفة وادلهارات وادلواقف طلبةأو األنشطة اليت زبلق ظروفًا سبكن ال
Gerlach & Ely (1971) “ A medium, conceived is any person, material or event 

that establishs condition which enable the lerner to acquire knowledge, skill, 
and attitude.” 3 

 
، تعد  (National Education Association/NEA) وفًقا للرابطة الوطنية للتعليم

وسائل اإلعالم أشكااًل من وسائل االتصال ادلطبوعة وادلسموعة وادلرئية وكذلك ادلعدات دبا 
 فجرة ورؤيتها وقراءهتا ، فالوسائلادلت بالوسائل شنكن التالعب .يف ذلك تكنولوجيا األجهزة

ىي أي شيء شنكن استخدامو لتوجيو الرسائل من ادلرسل إىل ادلتلقي حىت شنكنها ربفيز 
 4 التعلم.حىت ربدث عملية  طلبةأفكار ومشاعر واىتمام ال

وسائل اإلعالم ليست وسيطًا فقط مثل التلفاز أو ادلدياع أو الشرائح أو  دبعٌت آخر
ادلواد ادلطبوعة ، ولكنها تشمل األشخاص أو األشخاص كمصدر للتعلم أو األنشطة مثل 

                                                                 
2
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab  (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), 

h.2 
3
Nunu Mahnun, "Media Pembelajaran (Kajian Terhadap Langkah-Langkah Pemilihan Media 

Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran)". Jurnal An-Nida’, Vol. 37 No. 1 (2012), h. 27-35. 
4
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab  (Surabaya: Putra Media Nusantara, 

2011),h. 4.  
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ادلناقشات والندوات والرحالت ادليدانية واحملاكاة وما إىل ذلك ، واليت تكون مشروطة لزيادة 
 5 ، أو لزيادة مهارات. طلبة مواقف الادلعرفة والرؤية ، أو تغيَت

أو أدوات لتسهيل عملية التدريس والتعلم من أجل  وسائلوسائل التعليمية ىي  
فهم وسائل التعليمية ىو مزيج من ادلواد واألدوات  .ربقيق أىداف التدريس بفعالية وكفاءة

وسائل مستخدمة يف شنكن فهم وسائل التعليمية على أهنا  أو مزيج من الربامج واألجهزة 
يف جوىرىا، فإن عملية التعلم ىي أيًضا التواصل، مث شنكن فهم  .العملية وأىداف التعلم

كوسيلة اتصال مستخدمة يف عملية االتصال، ولوسائل التعليمية دور مهم    وسائل التعليمية
سلة شنكن شنكن اعتبار وسائل التعليمية أيًضا دبثابة تقنية مرا .كوسيلة لتوصل رسائل التعلم

 6 استخدامها ألغراض التعلم.
لذلك شنكن االستنتاج أن وسائل التعلم إذا مت فهمها على نطاق واسع ىي بشر أو 

قادرين على احلصول على ادلعرفة  طلبةمواد أو أدوات أو أحداث هتيئ الظروف اليت ذبعل ال
ادلدرسية والبيئة ادلدرسية ىي وهبذا ادلعٌت ، فإن ادلعلمُت والكتب  .أو ادلهارات أو ادلواقف

يف عملية التدريس والتعلم بأهنا أدوات  الوسائلتُعّرف  على وجو اخلصوص، .وسائل اإلعالم
أو اإللكًتونيات اللتقاط و عملية وإعادة ترتيب ادلعلومات  رسومية التصوير الفوتوغرايف ،

 7 .ادلرئية أو الشفهية
 

                                                                 
5
Nunu Mahnun, "Media Pembelajaran (Kajian Terhadap Langkah-Langkah Pemilihan Media 

Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran)". Jurnal An-Nida’, Vol. 37 No. 1 (2012), h. 27-35. 
6
Kisbiyanto, “Media Pembelajaran Bahasa Arab". Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol. 3 

No. 2 (Juli-Desember 2011), h. 307-316. 
7
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab  (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), 

h. 3. 
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 التعليمية دور الوسائل وظيفة و .2
وبالتايل ، تلعب وسائل  .التعليمية ىي قناة توصل أو حاوية رسائل التعلموسائل 

التعلم دورًا اسًتاتيجيًا يف عملية التدريس، وفيما يتعلق بدور وسائل التعليمية، يؤكد الفوزان 
 :دورًا مهًما للغاية يف زيادة فعالية عملية التعلم على النحو التايل وسائل التعليميةأن ل
تظهر العديد من الدراسات على وسائل اإلعالم  .طلبةالتعلم لدى الإثراء ذبربة  .أ 

 طلبةالتعليمية أن وسائل اإلعالم تلعب دورًا مهًما جًدا يف إثراء ذبربة التعلم ألن ال
يشهدون ويشعرون بشكل مباشر دبوضوع ادلناقشة اليت سبت مناقشتها يف الفصل 

ة لالىتمام من خالل وسائل وشنكن أن يسهل فهمها ألنو يتم نقلها بطرق مثَت 
 .إعالم معينة

ادلقصود باالقتصاد ىنا ىو أن عملية التعليم والتعلم باستخدام وسائل  .اقتصادية .ب 
ستكون قادرة على تقدًن أطروحات التعلم بشكل فعال يف وقت سريع  اإلعالم

بنسبة بدون استخدام الوسائل اإلعالم، و كذلك الطاقة مطلوبة لتقدًن أو شرح 
 .أقلدروس 

من خالل وسائل التعليمية ، سيكون ادلوضوع  .حنو الدرس طلبةزيادة انتباه ال  .ج 
الذي يقدمو ادلعلم أكثر وضوًحا، ألن وسائل اإلعالم ذبعلو أقرب إىل الواقع الذي 

 .شنكن الشعور بو مباشرة
 طلبةباستخدام الوسائل التعليمية، زنصل ال  .أكثر استعدادا للتعلم طلبةجعل ال .د 

 .على خربة عملية، ويكون وضع التعلم أكثر فعالية ويؤدي إىل نتائج أفضل
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كلما زاد عدد أعضاء احلواس  .تنطوي على العديد من احلواس يف عملية التعلم .ه 
لفًتة  طلبةاخلمسة الذين يشاركون يف عملية التعلم ، يُتوقع أن تستمر نتائج ال

 .أطول حىت تتحسن جودة التعلم
خاصة يف تعلم اللغة ،  .طلبةيف التصورات بُت ادلعلمُت وال تقليل االختالفات .و 

 غالبًا ما تكون ىناك اختالفات يف التصورات يف تفسَت األشياء ، على سبيل ادلثال
، لتقليل االختالفات يف اإلدراك والفهم األوثق بُت ادلعلمُت طلبةغَت معروفة لل لفظ
مرًا مهًما للغاية ، ألن وسائل ، لذلك يصبح استخدام وسائل التعليمية أ طلبةوال

 .اإلعالم شنكن أن تغَت شيئًا ذبريديًا تصبح شيئًا شنكن الشعور بو
وذلك ألن وسائل  .يف اكتساب خربات التعلم طلبةإضافة مساذنات إرنابية لل .ز 

يف التفكَت والتحليل إلرناد استنتاجات  طلبةالتعليمية شنكنها تطوير قدرات ال
 .وحلول دلشكلة ما

لكل طالب يف الفصل قدرات  .طلبةيف حل االختالفات الشخصية بُت ال ساعدت .ح 
سلتلفة ، وقد يؤدي ىذا التنوع أحيانًا إىل مشاكلو اخلاصة يف عملية التدريس 

مل يتمكنوا من تلقي الدروس بينما  طلبةوالتعلم، على سبيل ادلثال ال يزال ىناك 
إذا تكرر استمر يف  يشعر البعض اآلخر أهنم يفهمون بالفعل وشلل بالطبع

  8.التكرار

                                                                 
8
Aminudin, “Media Pembelajaran Bahasa Arab". Jurnal An-Nida’, Vol. 37 No. 1 (2012), h. 

27-35. 
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 أسناوير ، أذنية أن رأىيف كتابو Kisbiyanto كرسبيانطا لكن بشكل عام كتب
 :، على النحو التايلوسائل اإلعالم يف التعلم، من بُت أمور أخرى

تتنوع ذبارب   . طلبةشنكن لوسائل اإلعالم التغلب على القيود ادلختلفة خلربات ال .أ 
سيخترب  .األسرة واجملتمع ربدد نوع التجربة اليت يتمتعون هباكل فرد ألن حياة 

يف ىذه احلالة شنكن لوسائل اإلعالم  .طفالن يعيشان يف بيئتهما ذبارب سلتلفة
 .التغلب على ىذه االختالفات

ذبربة  طلبةيصعب على ال  .شنكن لوسائل اإلعالم التغلب على الفصول الدراسية .ب 
العديد من األشياء مباشرة يف الفصل ، مثل األشياء الكبَتة جًدا أو الصغَتة جًدا، 

مث من خالل  .واحلركات اليت تتم مالحظتها بسرعة كبَتة جًدا أو بطيئة جًدا
 وسائل اإلعالم ستكون قادرة على التغلب على ىذه الصعوبات

شنكن دعوة األعراض  .والبيئة طلبةيسمح وسائل اإلعالم بالتفاعل ادلباشر بُت ال .ج 
 .اجلسدية واالجتماعية للتواصل معو

شنكن توصل ادلالحظات اليت أدىل هبا  .تنتج وسائل اإلعالم توحيد ادلالحظات .د 
 .بشكل مشًتك إىل األشياء اليت تعترب مهمة وفًقا لألىداف ادلراد ربقيقها طلبةال

 .حقيقية وملموسة وواقعيةشنكن لوسائل اإلعالم غرس ادلفاىيم األساسية اليت ىي  .ه 
مثل الصور واألفالم والنماذج والرسومات وغَتىا  الوسائلشنكن أن يوفر استخدام 

 .شنكن أن توفر ادلفهوم الصحيح
باستخدام وسائل   .شنكن لوسائل اإلعالم أن تولد رغبات واىتمامات جديدة .و 

اإلعالم، شنكن أن تكون ذبارب األطفال أكثر اتساًعا ، وتكون ادلفاىيم أكثر 
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وضوًحا وتصبح ادلفاىيم أكثر اكتمااًل تلقائيًا، حبيث تنشأ دائًما الرغبات 
 واالىتمامات اجلديدة

شنكن أن يؤدي  .على التعلم طلبةشنكن لوسائل اإلعالم إثارة التحفيز وربفيز ال .ز 
الصور على لوحة اإلعالنات وعروض األفالم واالستماع إىل الربامج الصوتية تثبيت 

 .إىل ربفيز معُت حنو الرغبة يف التعلم
باإلضافة  .شنكن لوسائل اإلعالم أن توفر ذبربة متكاملة من اخلرسانة إىل التجريدية .ح 

رؤيتو مباشرة ، سيكون بإمكانو  طلبةإىل األفالم حول شيء أو حدث ال شنكن لل
باإلضافة إىل ذلك ، شنكن أن يؤدي  .قدًن صورة زلددة لشكلو وحجمو وموقعوت

 9أيًضا إىل فهم عام دلعٌت اإلشنان بالثقافة وما إىل ذلك. 
ىي أحد دعائم عملية  وسائل التعليمية، من الواضح أن من الفوائد اليت مت شرحها

سيجعل  أو شنكن االستنتاج أن وجود وسائل التعلم حبيث شنكن تشغيلها بشكل فعال ،
 .عملية التعلم والتعليم أكثر اقتصادية وعملية

 أنواع الوسائل التعليمية .3
 بشكل عام، شنكن تصنيف وسائل تعلم اللغة إىل ثالثة أنواع، يعٍت:

 األجهزة .1
 :ينقسم إىل فئتُت ذنااألجهزة وذكر عبد احلميد أن نوع 

 :الفنية اليت تشمل األجهزةأ.  

                                                                 
9
Kisbiyanto, “Media Pembelajaran Bahasa Arab”.  Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol. 3 

No. 2 (Juli-Desember 2011), h. 307-316 
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وأجهزة التسجيل واألقراص ادلدرلة ومعامل  دياعاألجهزة السمعية مثل أجهزة ادل (1
 اللغات البسيطة

مثل أدوات عرض الصور ، الدعائم ، أجهزة العرض للشاشات  البصريةجهزة األ (2
 .الشفافة وغَتىا

مثل التلفاز والفيديو وشاشات الكريستال السائل  األجهزة السمعية و البصرية (3
 .وغَتىا

 

 .األجهزة اإللكًتونية، مثل الكمبيوتر  ب. 
ادلواد التعليمية التعّلمية، أما أنواع ادلواد التعليمية التعّلمية ينقسم إىل ثالثة أقسام، 

 يعٍت:
مواد ادلطبوع مثل الكتب، الصور، واخلرائط والكراسات والورق الشفاف وسائل  (1

 .والبطاقات والرموز
 .وما شابو ذلك صامتةمثل األفالم ال صامتةمواد السمعية البصرية وسائل  (2
 .مواد السمعية ادلتحركة مثل األفالم ومقاطع الفيديو وأقراص الفيديو ادلدرلةوسائل  (3

 
 النشاط التعلمية .2

لمية مثل الرحلة و الزيارة، ادلشرحية، و ادلسابقة، و أما الوسائل من النشاط التع
ادلرتبطة باحلواس  الوسائلبينما من حيث استخدام  .ادلقيام اللغوي، و ادلشي الصحي وغَتىا
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  :اليت يستخدمها البشر الكتساب ادلعرفة ، يتم تصنيف الوسائل إىل ثالثة أنواع ، وىي
 وسائل السمعية و البصرية.الوسائل السمعية، و الالوسائل البصرية، و 

 :ىي كما يلي ألنواع سلتلفة من وسائل التعليمية التفسَتات األخرى أما
سائل البصرية يف شكل وسائل اإليضاح،  وشنكن أن تكون ال، الوسائل البصرية .أ 

؛ تقليد األشياء الطبيعية واألشخاص شياء الطبيعية واألشخاص واألحداثاأل: وىي
 .واألحداث وصور األشياء واألشخاص واألحداث الطبيعية

 على اللغة تشملاليت شنكن استخدامها لتدريس الوسائل السمعية  السمعية، الوسائل .ب 
 (.اللغة )البسيطة عمال، وم، ومسجالت األشرطة دياعادل
 

 11الوسائل السمعية و البصرية  .3
يف ىذه األثناء، قاموا عمر محالك، ومجرة وسادمان، وآخرون بتجميع ىذه الوسائل 

 :حسب النوع إىل عدة أنواع، وىي
الصوتية، مثل مسجل الوسائل السمعية، وىي الوسائل اليت تعتمد على القدرات  .1

 األشرطة
 .الوسائل البصرية، وىي الوسائل اليت تعتمد على حاسة البصر يف شكل مرئي .2
السمعية والبصرية، أي الوسائل اليت ربتوي على عناصر صوتية وعناصر  وسائللا .3

 :ىذا النوع من الوسائل لديو قدرات أفضل، وتنقسم ىذه الوسائل إىل نوعُت .صورة
 صامتة، يعرض صوت ومرئيات صامتة، مثل فيلم شرزنة صوت السمعية و البصرية . أ

                                                                 
10

Aminudin, “Media Pembelajaran Bahasa Arab”. Jurnal An-Nida’, Vol. 37 No. 1 (2012), h. 

27-35. 
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السمعية و البصرية متحركة، وىي وسائل شنكنها عرض عناصر الصوت والصور  . ب
 11 ادلتحركة، مثل األفالم وأشرطة الفيديو وأقراص.

 

 التعليمية خصائص الوسائل  .4
ادلزايا، أو كيفية التصنيع،  من ناحيةتتميز كل وسائل تعليمية خبصائص معينة، 

إن فهم خصائص الوسائل التعليمية ىو القدرة األساسية اليت رنب  .وكيفية استخدامها 
إىل جانب ذلك ، يتيح لنا استخدام وسائل  .امتالكها فيما يتعلق باختيار الوسائل التعليمية

 .التعلم ادلختلفة بطرق سلتلفة
ائص معينة ، ترتبط ببعضها البعض أو وفًقا ألرسياد ، لكل وسائل تعليمية خص

على سبيل ادلثال ، ينظر شرام يف خصائص وسائل تعليمية من  .ُترى من جوانب سلتلفة
حيث اقتصادىا ، ونطاق األىداف اليت شنكن تغطيتها ، وسهولة ربكمها من قبل 

 .ادلستخدم
 .جلميع احلواسشنكن أيًضا رؤية خصائص الوسائل وفًقا لقدرهتا على توليد التحفيز 

يف ىذه احلالة ، تعد معرفة خصائص الوسائل التعليمية مهمة جًدا لتجميع الوسائل 
 ىي أساس اختيار الوسائل و رأى كيمب بأن خصائص الوسائل التعليمية  .واختيارىا

 .مع موقف تعليمي معُت ادلعادلة
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Umar, “Media Pendidikan (Peran dan Fungsinya dalam Pembelajaran)". Jurnal 

keislamandan Peradaban, Vol. 5 No. 1 (2018), h. 131-144. 
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 رأى جَتالش و إيلي ثالث خصائص لوسائل التعليمية بناًء على تعليمات
استخدام الوسائل التعليمية الستباق ظروف التعلم حيث يكون ادلعلم غَت قادر أو أقل 

 :اخلصائص الثالثة للوسائل التعليمية ىي  .فعالية للقيام بذلك
خصائص تثبييت، يصف قدرة الوسائل على تسجيل حدث أو كائن وزبزينو وحفظو  .أ 

 .وإعادة بنائو
ربويل شيء أو حدث أو عملية وىي قدرة الوسائط على  خصائص متالعبة ، .ب 

على سبيل ادلثال ، شنكن تقدًن عملية الَتقات .للتغلب على مشكلة ادلكان والزمان
إىل الشرانق مث إىل الفراشات يف وقت أقصر )أو تسريعها بتقنية تسجيل اللقطات 

أو على العكس ، شنكن إبطاء عرض حدث / حدث من أجل احلصول  ادلتتابعة(
 األحداث / األحداث على تسلسل واضح من

خصائص توزيع ، الذي يصف قدرة وسائل اإلعالم على نقل األشياء أو األحداث  .ج 
،  طلبةعرب الفضاء ، ويف الوقت نفسو يتم تقدًن ىذه األحداث إىل عدد كبَت من ال

 12 يف أماكن سلتلفة ، مع ذبارب ربفيز شلاثلة نسبيًا للحدث.
خصائص الوسائل  وتصنيفها واختيارىا بناًء على الوصف السابق ، اتضح أن 

قام العديد من اخلرباء بتجميع أو صنع  .وحدة ال تنفصل يف ربديد اسًتاتيجيات التعلم
 .تصنيفات فيما يتعلق بوسائل التعليمية
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 Maiya Haejelia, “Karakteristik dan Landasan Media pembelajaran Matematika” (On -Line), 

tersedia di: http://maya-haejelia.blogspot.com/2014/03/karakteristik-dan-landasan-media.html (30 

Maret 2014), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

http://maya-haejelia.blogspot.com/2014/03/karakteristik-dan-landasan-media.html
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 (Androidاألندرويد )  .ب 
 (Androidاألندرويد ) تعريف   .1

 األندرويد  مت تصميم .اليت أطلقتها جوجل( ىو نظام التشغيل Androidاألندرويد )
ىو أيًضا نظام أساسي ( Androidاألندرويد )خصيًصا للهواتف الذكية أواألجهزة اللوحية. 

مجيع األدوات  ( Androidاألندرويد ) يوفر 13 مفتوح ادلصدر مصمم لألجهزة احملمولة.
 واألطر لتطوير تطبيقات اجلوال بسرعة وسهلة. 

 
على أنو نظام تشغيل لألجهزة احملمولة اليت  ( Androidاألندرويد ) شنكن تفسَت
 middlewareوالذي يتضمن نظام التشغيل والربامج الوسيطة  Linux تعمل بنظام التشغيل

 14 نظاًما أساسيًا مفتوًحا للمطورين إلنشاء تطبيقاهتم. األندرويد  يوفر .والتطبيقات
ذكي وجهاز ىو نظام تشغيل يقوم بتشغيل أكثر من مليار ىاتف  األندرويد 

األندرويد  نظرًا إىل أن ىذا اجلهاز رنعل حياتنا حلوة جًدا، فإن كل إصدار من .لوحي
(Android )  يتم تسميتو باسم احللوى. 

  ( Androidتاريخ األندرويد )  .2
 2113يف السنة  Andy Rubin يف األصل بواسطة أندي روبُت األندرويد مت إنشاء

اليت كانت شائعة يف ذلك  Windows Mobile دلنافسة هبدف األجهزة احملمولة أكثر ذكاء

                                                                 
13

Chandra Agustina, Tri Wahyudi,  "Aplikasi Game Pendidikan Berbasis Android Untuk 

Memperkenalkan Pakaian Adat Indonesia". Journal of Chinese Institute of Food Science and  

Technology, Vol. 1 No. 1 (2015), h. 1-8.  
14

Taufik Ramdhan, Victor Utomo, "Rancang Bangun Aplikasi Mobile Untuk Notifikasi 

Jadwal". Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi , Vol. 5 No. 1 (2014), hal. 47-55. 
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 51، وبأسعار حوايل  2115يف السنة  Blackberry و iPhone الوقت حيث مل يتم إصدار
  15 مليون دوالر أمريكي.

 األندرويد . قال2117نوفمرب  5يف التاريخ  األندرويد يف وقت اإلصدار األول من
تطوير ادلصادر ادلفتوحة على األجهزة احملمولة. من أنو يدعم   Open Handset Allianceمع 

، وىو ترخيص  Apache دبوجب ترخيص األندرويد رموز Google ناحية أخرى ، أصدرت
 .فتح منصات الربرليات و برنامج
 (Androidاألندرويد )مكونات تطبيق  .3

كل  األندرويد. ىدى تعد مكونات التطبيق جزءًا مهًما من أكرب ووفقا لعارف
مكون لو وظيفة سلتلفة، وبُت مكونات ترتبط بعضها البعض. ىناك أربعة مكونات لتطبيق 

 :، وىياألندرويد
 .النشاط ىو عنصر لتقدًن واجهة ادلستخدم )واجهة ادلستخدم( للمستخدم (أ 
 اخلدمة عبارة عن مكون ليس لو واجهة مستخدم ، ولكن اخلدمة تعمل يف اخللفية (ب 
 .ن يعمل لالستقبال والرد على تسليم اإلخطاراتجهاز استقبال البث ىو مكو  (ج 
موفر احملتوى ىو مكون يقوم جبمع بيانات تطبيق معينة ، حبيث شنكن استخدامو  (د 

 16 يف تطبيقات أخرى.
 
 
 

                                                                 
15

 Eko Setiawan, “Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Android Mata Pelajaran Fiqih 

Kelas VII Di MAN 1 Lampung selatan”. (Disertai Program Sarjana Pendidikan Agama Islam, 

Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018), h. 19. 
16

 Ibid, h. 21.  
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 (Androidاألندرويد )نسخة   .4
الذي مت إصداره يف  HTC Dream ىو األندرويد أول ىاتف يستخدم نظام تشغيل

، يُقدر أن مجيع البائعُت يف العامل  2111ويف هناية السنة . 2118أكتوبر  22التاريخ 
الذي مت إصداره على  أما نسخة األندرويد .كنظام تشغيل األندرويد تقريبًا يستخدمون

 :اإلطالق ىي كما يلي
 (2119مارس  9)صدر يف  األندرويدمن  1.1اإلصدار  .أ 
 ( 2119)صدر يف منتصف مايو  Cupcake األندرويدمن  1.5اإلصدار  .ب 
 ( 2119أكتوبر  19)صدر يف  Donut األندرويدمن  1.6اإلصدار  .ج 
 (2119)صدر يف ديسمرب  Eclair األندرويدمن  2.1 / 2.1اإلصدار  .د 
  (2111مايو  21)صدر يف Froyo / Frozen Yogurt األندرويدمن  2.2اإلصدار  .ه 
 (2111ديسمرب  6)صدر يف  Gingerbread األندرويدمن  2.3اإلصدار  .و 
 (2111فرباير  22)صدر يف  Honeycomb األندرويدمن  3.1اإلصدار  .ز 
أكتوبر  19)صدر يف  Ice Cream Sandwich األندرويدمن  4.1اإلصدار  .ح 

2111)  
  (2112يونيو  27)صدر يف  Jelly Bean األندرويدمن  4.1اإلصدار  .ط 
  (2113سبتمرب  4)صدر يف  KitKat األندرويدمن  4.4اإلصدار  .ي 
 (2114يونيو  25)صدر يف  Lollipop األندرويدمن  5.1اإلصدار  .ك 
  (2115أغسطس  17)صدر يف  Marshmellow األندرويدمن  6.1اإلصدار  .ل 
 (2115أغسطس  23)صدر يف  Nougat األندرويدمن  7.1اإلصدار  .م 
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  (2117أغسطس  21)صدر يف  Oreo األندرويدمن  8.1اإلصدار  .ن 
 17 (.2118أغسطس  6)صدر يف  Pie األندرويدمن  9.1اإلصدار  .س 

 

 (Androidاألندرويد )عمارة  .5
 التطبيقات واألدوات  . أ

التطبيقات واألدوات عبارة عن طبقات ال شنكن للمستخدمُت ربطها إال  
يوجد يف الطبقة  .عادة يتم تنزيل التطبيق مث يتم التثبيت وشنكن تشغيل التطبيق .بالتطبيقات

تطبيقات أساسية دبا يف ذلك برامج الربيد اإللكًتوين وبرامج الرسائل القصَتة والتقوشنات 
تتم كتابة مجيع التطبيقات باستخدام لغة  .واخلرائط وادلتصفحات وجهات االتصال وغَتىا

 18 بررلة جافا.
 أطر التطبيقات  . ب

يوفر للمطورين  األندرويد ، أي أن ”Open Development Platform“ىو األندرويد
تطوير رلاين للوصول إىل  .أو شننح ادلطورين القدرة على إنشاء تطبيقات جيدة ومبتكرة

األجهزة ، والوصول إىل موارد ادلعلومات ، وتشغيل خدمات اخللفية ، وضبط التنبيهات ، 
ل إىل إطار يتمتع التطوير بإمكانية الوصول الكام .وإضافة إشعارات احلالة ، وما إىل ذلك

                                                                 
17

 Bill Clinten, “Menengok 10 Tahun Evolusi Android, dari Cupcake Hingga Pie” (On-Line), 

tersedia di: https://tekno.kompas.com/read/2018/10/30/06490017/menengok-10-tahun-evolusi-

Android-dari-cupcake-hingga-pie-?page=all. (30 Oktober 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara 

ilmiah. 
18

Ailis Tike Armelia, “Rancang Bangun Aplikasi Pengenalan Negara-negara Asia". (Disertai 

Program Sarjana Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah, Purwokerto, 2013), h. 5.  
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مت تصميم بنية التطبيق حبيث شنكن إعادة  .كما يفعل تطبيق الفئة األساسية API عمل
 استخدام ادلكونات ادلستخدمة بسهولة

لذلك شنكن أن خنلص إىل أن إطار التطبيق ىو الطبقة اليت يقوم فيها صانعو 
وبسبب  األندرويد. التطبيقات بتطوير / إنشاء تطبيقات يتم تشغيلها على نظام التشغيل

ىذه الطبقة شنكن تصميم التطبيقات وإنشائها ، مثل موفري احملتوى يف شكل رسائل نصية 
 19 قصَتة ومكادلات ىاتفية.

 مكتبات .ج 
 اليت تستخدمها ادلكونات ادلختلفة لنظام ++ C / C مكتبات األندرويد يتضمن

 األندرويد. خالل إطار عمل. يتم توفَت ىذه اإلمكانية دلطوري التطبيقات من األندرويد
 Surface Manager، مكتبات الوسائط ،  C بعض ادلكتبات األساسية ، وىي مكتبة النظام

 SQL Lit. 21 و   3D  ،Free Type، مكتبات  SQL، مكتبة الويب األساسية ، 
 األندرويدتشغيل الفريق  .د 

الوظائف من رلموعة من ادلكتبات األساسية اليت توفر معظم  األندرويد يتكون
 نفسها ادلوجودة يف ادلكتبات األساسية للغة بررلة جافا. يدير كل تطبيق عمليتو اخلاصة على

، مع كل مثيل من اجلهاز  األندرويد يدير كل تطبيق عمليتو اخلاصة على .األندرويد
 VM حبيث شنكن لألجهزة تشغيل أجهزة Dalvik مت تصميم. Dalvik (Dalvik VM)الظاىري 
 .بكفاءةمتعددة 

 
                                                                 

19
  Ibid, h. 6. 

20
 Ibid. h. 6. 
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 ، Dalvik (.dex) تنفيذ ادللفات يف ادللفات التنفيذيةب Dalvikقام اجلهاز الظاىري  .ه 
على تشغيل وذبميع  Dalvik VM يعتمد  .وىو تنسيق زلسن للذاكرة الصغَتة

ادلضمنة ،  "dx" بواسطة أداة dex وذبميعو بواسطة مًتجم لغة جافا مت ربويلو إىل تنسيق
للعمل مثل الًتابط وإدارة الذاكرة   kernel Linuxعلى كَتنيل لينكس  Dalvik VM يعتمد

 21 ذات ادلستوى ادلنخفض.
 kernel Linuxكَتنيل لينكس  .و 

، وىو اإلصدار  Linux Kernel مبٍت على األندرويد  ، ولكن Linux ليس األندرويد
األمان وإدارة األساسية ادلستخدمة مثل  Linux ألنظمة خدمة .حبيث شنكن الوثوق بو 2.6

 Linux Kernel كما رأينا ، يوفر .الذاكرة وإدارة العمليات والشبكة ودناذج زلرك األقراص

، وذاكرة فالش ، والصوت  Wifi برامج تشغيل الطبقة ، ولوحات ادلفاتيح ، والكامَتات ، و
إلدارة التطبيقات  IPC (Interprocess Communication)االتصال بُت العمليات  ، و

 software stacknya 20. 22تعمل النواة أيًضا كطبقة ذبريدية بُت مكدس األجهزة   .واألمان
 

 (Androidالوسائل التعليمية بنظام التشغيل األندرويد )  . ج
 (Androidتعريف الوسائل التعليمية بنظام التشغيل األندرويد )  . أ

مل التعليم ، ىي شيء جديد يف عا الوسائل التعليمية بنظام التشغيل األندرويد
ىذه يف شكل تطبيق أو تطبيق تعليمي زنتوي على مواد  يةميالتعل وعادة ما تكون وسائل

التشغيل شنكن تنزيل منتج التطبيق على اذلواتف الذكية واألدوات الذكية مع نظام  .تعليمية
                                                                 

21
 Ibid, h. 7. 

22
 Ibid, h. 7. 
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 منتج وسائل األندرويدالوسائل التعليمية بنظام التشغيل يف األساس ، تعد  .األندرويد
 .األندرويد تعليمية يف شكل تطبيق شنكن تنزيلو أو تنزيلو على ىاتف ذكي يعمل بنظام

ىو وسائط مصنفة يف الشكل اإللكًتوين لوسائط التعلم ، ألن منتج  األندرويد
ما  .األندرويد  يتم تشغيلو على اذلواتف الذكية واألدوات مع نظام تشغيل األندرويد تطبيق
الوسائل على ىذا األساس، يُقال أن  .اذلاتف الذكي واألداة أحد تقنيات االتصاالتىو 

 .ىي وسائط إلكًتونية التعليمية بنظام التشغيل األندرويد
 الهواتف الذكية واألدوات كوسيلة تعليمية . أ

مت استخدام اذلاتف الذكي نفسو يف سلتلف قطاعات احلياة البشرية ، وشنكن الشعور 
قد يكون استخدام  .الذكي يف سلتلف اجملاالت ، أحدىا ىو رلال التعليم بوجود اذلاتف

ومع ذلك ، إذا رأيت أن  .اذلواتف الذكية أو األدوات اجلديدة شيئًا جديًدا يف عامل التعليم
سيجدون أنو من السهل  طلبةاستخدام اذلواتف الذكية كوسيلة للتعلم جيد جًدا ، ألن ال

الفرصة واحلرية للوصول إىل موضوع  طلبةب وشنكنهم أيًضا منح الالعثور على ادلوضوع ادلطلو 
 .أوسع

واستخدام  طلبةيوفر استخدام اذلواتف الذكية كوسيلة تعليمية ذبارب جديدة لل
التعلم ، بسبب شكلهم البسيط للوصول  طلبةاذلاتف الذكي كوسائط تعلم سيسهل على ال

 23 وقت ويف أي مكان.الواسع حبيث يسهل استخدام اذلاتف الذكي يف أي 
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 Chandra Anugrah Putra, "Pemanfaatan Teknologi Gadget Sebagai Media Pembelajaran”. 

Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi , Vol. 2 No. 2 (2017), h. 1-10” 
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 كوسيلة تعليميةاألندرويد   . ب
كوسائط تعليمية شيئًا مثَتًا لالىتمام وجديًدا يف عامل  األندرويديعد استخدام 

استخدام ىذا التطبيق  .لونًا جديًدا يف تطوير وسائط التعلم األندرويدالتعليم ، وقد أعطى 
 األندرويدومع ذلك ، فإن استخدام  .رنعل وسائط التعلم أكثر إثارة لالىتمام وتنوًعا

إىل توفَت  األندرويدرنب أن يهدف  .كوسائل تعليمية ال يتم تقييمو من جانب واحد فقط
على تذكر ما تعلموه دائًما وأن يكونوا  طلبةورنب أن تكون قادرة على ربفيز ال طلبةاحلافز لل

 األندرويدوبالتايل ، رنب أن يستويف استخدام  .للتعلم طلبةقادرين على توفَت زلفزات لل
 .كوسائل تعليمية بعض ادلعايَت

Thorn. W يف كتاب Hujair A.H Sanaky  اقًتح ستة معايَت لتقييم الوسائط ،
 :التفاعلية ، وىي

سهولة التنقل ، شلا يعٍت أن برنامج الوسائط رنب أن يكون بسيطًا وأنيًقا ومجياًل  (1
 .قدر اإلمكان

 .اإلدراكزلتوى  (2
عرض ادلعرفة وادلعلومات. ادلعياران أعاله ىو تقييم زلتويات الربنامج نفسو ، سواء   (3

 .كان الربنامج قد استوىف احتياجات التعلم للمتعلم أم ال
تكامل وسائل اإلعالم ، أي رنب أن تكون الوسائط قادرة على دمج جوانب  (4

تعٍت تنوع األساليب أىداف التعلم ، وادلواد اليت رنب تعلمها ، والطريقة 
 .ادلستخدمة وقدرة ادلتعلم
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نسيان  جلذب ادلتعلمُت ، رنب على الربامج اإلعالمية دراسة ادلظهر الفٍت وعدم (5
 اجلماليات ىي معايَت أيًضا

الوظيفة العامة ، دبعٌت أن الربنامج الذي مت تطويره رنب أن يوفر التعلم الذي يريده  (6
عندما ينتهي من تشغيل الربنامج )التعلم(  ادلتعلم )أىداف التعلم( ، حبيث أنو

 .سيشعر أنو تعلم شيئًا مرزنًا وشلتًعا
 

 القائمة على التطبيق ئلالوسا كمفهوم المتنقلالتعلم   . ج
 بالنقالىو التعلم من خالل التكنولوجيا  التعلم ادلتنقلوأوضح أيل أن التعلم عرب 

الالسلكي اليت تسمح ألي شخص بالوصول إىل ادلعلومات وادلواد التعليمية من أي مكان 
 .ويف أي وقت

شنكن للمتعلمُت تعيُت أنفسهم عندما يرغب يف التعلم ومن أي موارد تعليمية 
لذا زنق للبشر الوصول إىل ادلوضوع وادلعلومات لتحسُت نوعية حياهتم بغض النظر  .يريدىا

 .الذي يعيشون فيو وحالتهم وثقافتهمعن ادلكان 
وأوضح دارماوان التعلم ادلتنقل ىو بديل شنكن تطبيق خدمات التعلم يف أي مكان 

 .يعتمد التعلم ادلتنقل على سبب إمكانية التعلم يف أي مكان ويف أي وقت .ويف أي وقت
أنظمة التعلم شنكن درلها مع سلتلف  .لديو نطاق واسع ألنو يستخدم شبكات خلوية ذبارية

 .اإللكًتوين واألنظمة األكادشنية وخدمات الرسائل الفورية
يف السياق احلايل ىو القدرة ادلمنوحة لشخص ما الستخدام التعلم ادلتنقل 

تكنولوجيا شبكة النقال للوصول إىل ادلعلومات ذات الصلة أو زبزين معلومات جديدة بغض 
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، شنكن أن يقال يف التعلم اخلاص الذي يربط  من الناحية الفنية .النظر عن موقعو الفعلي
التعلم ادلتنقل ىو عكس ما زندث  .باحلوسبة السحابية باستخدام األجهزة احملمولة طلبةال

أمام  قائمويتحركون ويهتمون بادلدرس ال طلبةيف الفصول الدراسية التقليدية حيث رنلس ال
 .الفصل

إىل ادلواد وادلعلومات التعليمية من  الوصول طلبةمن خالل التعلم ادلتنقل ، شنكن لل
إىل االنتظار لفًتة معينة للدراسة أو الذىاب إىل  طلبةال زنتاج ال .أي مكان ويف أي وقت

الالسلكي الحتياجات التعلم  بالنقالشنكنهم استخدام التكنولوجيا  .مكان معُت للدراسة
 .الرمسية وغَت الرمسية

ادلتنقل مدفوع باالخًتاق السريع لألجهزة وأوضح دارماوان أن تطوير التعلم 
األجهزة احملمولة أسهل يف التشغيل  ىناك أجهزة احملمولة أكثر من أجهزة احلاسب. .احملمولة

شنيل التعلم عرب اذلاتف  .شنكن استخدام أجهزة احملمولة كوسيلة تعليمية .من أجهزة احلاسب
خالذلا التعلم دون أن يكون ذلك  من طلبةاحملمول إىل أن يُفسر على أنو حالة شنكن لل

التعلم ادلتنقل يف السياق احلايل ىو التعلم الذي يتم من خالل  .زلدوًدا بادلكان والزمان
 .استخدام األجهزة احملمولة وشبكات اجلوال

فيمكن االستنتاج أّن التعلم ادلتنقل ىو التعلم باستخدام األجهزة احملمولة وشبكات 
 .من الوصول إىل ادلواد التعليمية يف أي مكان ويف أي وقت ةطلباحملمول حىت يتمكن ال

خللوية أصغر وأوضح ووديل أن اذلواتف الذكية تطورت عندما أصبحت اذلواتف ا
 الذي كان شائع يف الثمانينيات تطور يجرف .واالستخداماتحجمًا ولديها ادلزيد من ادليزات 

لثاين على ميزات بسيطة للغاية مثل ربتوي اذلواتف اخللوية من اجليل ا .إىل ىاتف خلوي
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اذلاتف والرسائل القصَتة باإلضافة إىل بعض األنشطة البسيطة مثل األلعاب واألجهزة 
أثناء تطويره ، مت تضمُت العديد من ادليزات  .البسيطة مثل اآلالت احلاسبة وساعات التوقف

مث قدم نوًعا  .مي الشخصييف اذلواتف اخللوية مثل ادليزات ادلوجودة يف أجهزة ادلساعد الرق
ربتوي اذلواتف الذكية حاليًا على وظائف سلتلفة  .جديًدا من اذلواتف يعرف باذلاتف الذكي

مثل أجهزة الكمبيوتر احملمولة اليت تتيح الوصول إىل اإلنًتنت وادلستندات والصور ومقاطع 
 24.الفيديو وأنواع سلتلفة من التطبيقات اليت شنكن أن تسهل العمل

 (Androidالوسائل التعليمية بنظام التشغيل األندرويد ) مزايا و عيوب  .2
 (Androidالوسائل التعليمية بنظام التشغيل األندرويد )مزيا   . أ

الوسائل التعليمية بنظام التشغيل األندرويد ذلا ادلزايا و العيوب. و من مزايا ىذه 
 الوسائل التعليمية بنظام التشغيل األندرويد ىي كما يايل:

 .سهلة االستخدام وجذابة وبسيطة (1
 .شنكن أن يكون التعلم يف أي مكان (2
 .التعلم باالتصال أو غَت متصل باإلنًتنت (3
 (Androidالوسائل التعليمية بنظام التشغيل األندرويد )عيوب  . ب

باإلضافة إىل عديد من ادلزايا، فإن ىذا ادلنتج لو عيوب. ويرجع ذلك إىل زلدودية 
ىذه الوسائل التعليمية بنظام التشغيل الوقت واألموال وقدرات الباحثة. العيوب من 

 األندرويد ىي كما يايل:

                                                                 
24

https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2543/05.2%20bab%202.pdf?sequence=

8&isAllowed=y Diakses pada tanggal 05-12-2019 (Jam: 13.00WIB) 

https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2543/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2543/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y
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دبواصفات عالية إىل حد ما بنظام التشغيل األندرويد ربتاج إىل ىاتف ذكي يعمل  (1
غيغابايت  4غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و  1أدىن قياسي يبلغ مع حد 

 .من الذاكرة الداخلية حبيث شنكن تشغيل برنامج الوسائط التعليمية بسالسة
 25 .الفصل العاشر طلبةليناقش ادلنتج فقط موضوع اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية  (2
 

 (Androidالتشغيل األندرويد )الوسائل التعليمية بنظام  إجراءات استخدام   .3
 :وفًقا لسادمان وآخرون، ىناك دنطان يف استخدام الوسائل، وذنا 

استخدام الوسائط يف ادلواقف الصفية ، أي حيث يتكامل استخدامها مع عملية  . أ
 .التعلم يف ادلواقف الصفية لتحقيق أىداف تعليمية معينة

ينقسم ىذا االستخدام إىل استخدام الوسائط خارج حالة الفصل الدراسي ،  . ب
 .قسمُت، وذنا االستخدام اجملاين واالستخدام اخلاضع للرقابة

، 3تنقسم خطوات استخدام الوسائل حىت شنكن استخدامها بكفاءة وفعالية إىل 
 :وىي

 التحضَت قبل استخدام الوسائل .أ 
 األنشطة أثناء استخدام الوسائل .ب 
  26 متابعة األنشطة. .ج 

                                                                 
25

Joko Kuswanto, Ferri Radiansah, "Media Pembelajaran Berbasis Android Pada Mata 

Pelajaran Sistem Operasi Jaringan Kelas XI"  Jurnal A- Nabighoh Jurnal Pendidikan dan 

Pembelajaran Bahasa Arab,  Vol. 20 No. 1 (juni 2018), h. 129-138.   
26

 https://silabus.org/pemanfaatan-media-pembelajaran/ (Diakses pada jum’at, 24 januari 
2020, 10:30WIB) 

https://silabus.org/pemanfaatan-media-pembelajaran/
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، فإن الوسائل التعليمية بنظام التشغيل األندرويد إذا مت تطبيق إجراء استخدام 
  :اخلطوات ىي كما يلي

 مرحلة التحضَت  . أ
الوسائل التعليمية بنظام التشغيل  ربديد أىداف التعلم ، وكذلك أىداف استخدام (1

 األندرويد
 الوسائل التعليمية بنظام التشغيل األندرويدإعداد ترميز  (2
 .الغرفة ووسائل التعلم اليت سيتم استخدامها قبل تنفيذ األنشطة التدريبيةربقق من  (3

 

 مرحلة التنفيذب.  
 ىذه ادلرحلة ىي مرحلة األنشطة باستخدام الوسائل (1
تقدًن ادلواد ادلناسبة باستخدام الطريقة وكذلك الوقت الذي مت توفَته من قبل  (2

 ادلدرسة
 .اليت ربددىا ادلدرسةطلب دور الطلبة وفًقا إلجراءات التعلم  (3

 

 مرحلة ادلتابعةج.  
الوسائل التعليمية  مرحلة التقييم حيث ُيطلب من الطلبة شلارسة كيفية استخدام و (1

 بنظام التشغيل األندرويد
 .يقدم ادلؤلف ادلالحظات للطلبة (2
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 البحوث ذات الصلة  د.
 :(2113رمحي جوليا فرباساري )أواًل: البحث من 

“Pengembangan aplikasi Android sebagai Media Pembelajaran Matematika 

pada Materi Dimensi Tiga untuk Siswa SMA kelas X” 

 

: 96.43مت احلصول على نتائج اختبار اجلدوى  اأهن ىذا البحثذكرت نتائج 
: 83.49للممارسُت ادليدانيُت و  %81.52: خلرباء ادلواد ، 89.28خلرباء اإلعالم ، 

لذلك ، فإن التطبيق ادلطور مناسب لالستخدام كوسيلة للتعلم يف  .للمستخدمُت ادلستهدفُت
 .مادة ثالثية األبعاد

 ىي شكل من أشكال البحث حول استخدام وسائط رمحي معادلة حبث
مادة الرياضيات يف  رمحي يكمن االختالف يف ادلادة ادلقدمة ، حيث يستخدم .األندرويد

 27 بينما يف ىذه الدراسة ادلواد ادلستخدمة ىي اللغة العربية. ادلدرسة الثانوية ،
 ثانيًا: البحث من جييا دوي أكتافياين:

"Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android dalam bentuk buku 

saku digital untuk mata pelajaran akuntansi kompetensi dasar membuat 

ikhtisar siklus akuntansi perusahaan jasa di kelas XI MAN 1 Yogyakarta" 

أن جدوى ىذا ادلنتج تعتمد على  ادلنتجىذا  أن جدوى ىذا البحثذكرت نتائج 
زنصلون على قيمة إمجالية قدرىا   جوانب تقييم شلارسي التعلم احملاسيب )ادلدرسُت( من مجيع

حبيث يتم تضمينها يف فئة التقييم اجليد جًدا وعند تقدشنها مع الوسائط احلصول  123.11

                                                                 
27

 Rohmi Julia Purbasari, Pengembangan aplikasi Android sebagai Media Pembelajaran 

Matematika pada Materi Dimensi Tiga untuk Siswa SMA kelas X. Jurnal Pendi dikan Matematika. 

(Vol1. No 2. Hlm 3-11. http://jurnal-online.um.ac.id/article/do/detail-article/1/31/932) diakses pada 

tanggal 7 Februari 2020 pukul 11.03 WIB 

http://jurnal-online.um.ac.id/article/do/detail-article/1/31/932
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: ، وىذا يدل على أن وسائل اإلعالم من اجلانب العام القائم على  99.19على قيمة 
ة البحث اليت أجراىا ):( يف الفئة رلدية للغاية الستخدامها كوسيلة لتعلم احملاسبة. إن معادل

جيان ىي نفسها شكل البحث التنموي ، والفرق يكمن يف ادلادة اليت سيتم تقدشنها ، 
ويستخدم جيان شركات خدمات تعلم خدمات احملاسبة ، بينما تستخدم يف ىذه الدراسة 

 28 .موضوع اللغة العربية. سنتلف أيًضا يف موضوع البحث وموضوعو
 
 

                                                                 
28 Gian Dwi Oktiani, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android dalam bentuk 

buku saku digital untuk mata pelajaran akuntansi kompetensi dasar membuat ikhtisar siklus akuntansi 

perusahaan jasa di kelas XI MAN 1 Yogyakarta. 
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