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 ملخص
  يف مدرسة املعارفإعراب الفعل    مادةيف  2كونسرتاكت  أساس  على   يةتعليم الوسائل  التطوير  

 الثانوية كاتيبونج المبونج اجلنوبية
 ديناات  وكافرميا ي

إعراب الفعل  مادةيف  يةتعليمالوسائل تطوير ال( معرفة 1يهدف هذا البحث إىل : 
الثانوية كاتيبونج المبونج  يف مدرسة املعارف 2كونسرتاكت ابستخدام وسائل التطبيق على أساس  

ونسرتاكت كعلى أساس  إعراب الفعل  مادةيف  يةتعليمالوسائل ال حنو رغبة الطلبة معرفة( 2، اجلنوبية
 .الثانوية كاتيبونج المبونج اجلنوبية  يف مدرسة املعارف 2

له  Borg and Gallمنوذج . Borg and Gall هذا البحث هو البحث والتطوير على شكل
( تصديق 4( تصميم املنتج، 3( مجع البياانت، 2( اإلمكانة واملشكلة، 1سبع اخلطوات كالتايل : 

موضع هذا البحث هو طلبة ( جتربة املنتج، اصالحات املنتج. 6 ( اصالحات التصميم،5التصميم، 
دوات مجع البياانت أب الثانوية كاتيبونج المبونج اجلنوبية يف مدرسة املعارفالصف احلادي عشر 

مدرس  1 خبري الوسائل و 2خبري املادة و  2املستخدمة هي االستبيان الذي قسم الباحث إىل 
، واالستبيان إلستجابة 2كونسرتاكت   لوسائل التعليمية على أساسجودة االلغة العربية الختبار 

الطلبة ملعرفة رغبتهم حنو الوسائل املطورة، ونوع البياانت احملصولة هي البياانت النوعية والبياانت  
  الكمية.

عملية تطوير وسائل تعليم اللغة العربية على أساس أندرويد يف هذا  هينتائج هذا البحث 
، وخبري 89،25والذي يقيمه خبري املادة ابلنسبة % 2كونسرتاكت دام تطبيق البحث ابستخ

. هذه النتيجة تدل على أن 97،3، ومدرس اللغة العربية ابلنسبة %91،65ابلنسبة % الوسائل
 احلادي عشر بينما استجابة طلبة الصف الئقة جدا. 2كونسرتاكت الوسائل التعليمية على أساس  

للمجموعة  90،93حصلت على النسبة % انوية كاتيبونج المبونج اجلنوبيةالث يف مدرسة املعارف
 .90،91الصغرية. والتجربة للمجموعة الكبرية حصلت على النسبة %

  منتج الوسائل التعليمية على أساسأن ( 1وهكذا االستنتاج من هذا البحث هو : 
الثانوية   سة املعارفطلبة الصف احلادي عشر يف مدر ل إعراب الفعل مادةيف  2كونسرتاكت 

( 2هو الئق من خبري املادة، خبري الوسائل ومن مدرس اللغة العربية .  كاتيبونج المبونج اجلنوبية
يف مدرسة   2كونسرتاكت حنو الوسائل التعليمية على أساس   رغبة طلبة الصف احلادي عشر



 6 للمجموعة الصغرية بعدد ةيف التجرب جدا ةالئق هي الثانوية كاتيبونج المبونج اجلنوبية املعارف
طالبا . لذلك فيمكن االستنتاج أن الوسائل التعليمية  30. والتجربة للمجموعة الكبرية بعدد طالب

 الذي طوره الباحث الئقة وجذابة يف تعليم اللغة العربية.  2  كونسرتاكتعلى أساس  
 2كونسرتاكت ،  علالف  : تطوير، الوسائل التعليمية التفاعلية، إعراب  الكلمات الرئيسية
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 شعار
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Artinya : 

3.  Sesungguhnya kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu 

memahami(nya). 
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 إهداء

 هذه الرسالة العلمية إىل:أهديت احلمد هلل رّب العاملني، ابلشكر إىل هللا تعاىل، 

قدماين يرمحاين و مها اللذان  يولياان وأميسكاندار إأدي أيب  والديين احملبوابن  .1

. عسى أن تكون هذه الرسالة العلمية  جناحيعلى والدعاء والدافع التشجيع 

 .كاخلطوة األوىل لسعادة والدي

والتشجيع  النشاطة اينقد أعط وأخيت أنغريين اللذان ت ي وحيودي بيفراانخأ .2

 .والدافع أبن أكون أحسن اإلنسان واحلماس للوصول إىل النجاح

ومحاسا وتشجيعا يف إمتام هذه دافعا قد أعطين  يتالدينا فتحيا  ةاحملبوب حبيبيت .3

 الرسالة العلمية. 

 PPL و prestigious generation ، KKNأشكرهم شكرا جزيال إىل أصدقائي  .4

يف إمتام هذه الرسالة   تشجيعالو الذين قّدموين النشاطة  2016ملرحلة  أصحايب .5

 .العلمية

 مالئي احملبوبني جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج. ز  .6
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 ترمجة الباحث

هو ابن ، 7991أغسطوس  من  2يف التاريخ  يف اتجناموس ولد دينااتفرميا يوكا 

وقد أمتّه الدراسة يف املدرسة  إسكاندار ويولياان. أديمن املتزوج الثاين من ثالث إخوان 

. واستمر دراسته 2009اتجنونج راتو المبونج اجلنوبية يف عام  2اإلبتدائية احلكومية 

. ففي عام 2072والثانوية يف معهد دار السالم كونتور وقد أمتّه يف عام املتوسطة 

قسم ب جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونجالتحق الباحث دراسته يف  2072

يف قرية كارانج رجيو انحية  KKNأجرى الباحث . يف املستوى السادس تعليم اللغة العربية

يوما ، ويف املستوى السابع أجرى الباحث أيضا  00ملدة جايت أغونج المبونج اجلنوبية 

PPL  أكمل  2020يوما. ويف عام  00يف معهد مفتاح اجلنة ابندار المبونج ملدة

 .على الدرجة اجلامعية األوىل الباحث رسالته العلمية للحصول

 



 

 ح
 

 تقدير كلمة شكر و 

قدر على ي حىت لباحثل اهاليت قد أعطواهلداية النعمة محدا هلل عز وجل على مجيع 

  2كونسرتاكت أساس  على  يةتعليمالوسائل ال تطوير  مبوضوع " هذه الرسالة العلمية إمتام

هذه   . " الثانوية كاتيبونج المبونج اجلنوبية يف مدرسة املعارفإعراب الفعل  مادةيف 

كلية الرتبية والتعليم  يف  إلمتام الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل ة العلمية الرسال

 . رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج  جبامعة

الذي قد محل الناس   والصالة والسالم على النيب الكرمي حممد صلى هللا عليه وسلم

كثري املساعدات   ىعل  الباحث  ية حصلويف إمتام هذه الرسالة العلم .من الظلمات إىل النور

 : جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل قّدم الباحثيفبهذه املناسبة أن من مجيع األطراف. 

 اليت قدكلية الرتبية والتعليم ة، كعميدة املاجستري  ة نريفا دايان،الدكتور  ةاألستاذ .1

مية احلكومية جبامعة رادين إينتان اإلسال تين الفرصة والتوجيه طوال الدراسةأعط

 .  المبونج



 

 ح
 

واألستاذ  ربية، قسم تعليم اللغة الع ة كرئيس  ةملاجستري ة أمي هجرية، االدكتور  ةاألستاذ. 2

  حبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونجاملاجستري كسكريرت  إرواندي،

 طاين التشجيع والدافع يف تطوير العلوم طوال الدراسة. الذي قد أع

  الدكتور واألستاذ األول ، املاجستري كاملشرفخباري مسلمأمحد األستاذ الدكتور . 3

التجيهات واإلرشادات الذي قد أعطاين  الثاين كاملشرف  املاجستري ،أكمان شاه

 رسالة العلمية. متام هذه الخالص يف إابإل

طوال  اللذين أعطوين علوما ومعرفةوأعضاء املوظفني  مجيع احملاضرين واحملاضرات . 4

 .الدراسة يف كلية الرتبية والتعليم  جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج  

على ساعدوين وأعطوين الدافع، أشكرهم جزيل الشكر ذين يف السالح الصدقائي أ .5

 اجلميلة.  ذكرايت المجيع 

 PPL و KKN أصحايب يف. 6

بشكل مباشر أو غري  الة العلميةمجيع األطراف اليت قد ساعدوا يف كتابة هذه الرس . 7

 .مباشر

 



 

 ح
 

عسى هللا  و نفس القارئني. لنفسهاانفعة أن تكون  ة، عسىهذه الرسالة العلميفب

آمني اي رب   اجلزاء حلسنهم أبحسن اجلزاء على مجيع املساعدة واملشاركة.  أن يعطيهم

 العاملني.

 م 2020أبريل  30المبونج ابندر 
 الباحث

 
 فرميا يوكا دينات  

1611020142 
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 الباب األول 

 مقدمة

 أ. خلفيات البحث 

الناس يف مجيع أحناء  كثري من  هاالعديدة يدرسمن اللغات  العربية إحدىاللغة 

هناك   1.تطورت اللغة العربية إىل جانب التطور االجتماعي للمجتمع والعلوم .العامل

خدام من التواصل شفهًيا وكتابًيا ابستاللغة العربية حىت يتمكن الطالب  ميحاجة إىل تعل 

هارات  املالطالب على إتقان أربع  قدر، من املتوقع أن يإىل ذلك . ويضاف اللغة العربية

 ة. والكتاب  رة اإلستماع، والكالم، والقراءةمها وهي

يزات اللغة العربية مممن ال متتلكها اللغات األخرى، و  يزات ممكانت للغة العربية 

رؤها كل قيها و يدرسفظها و حين اليت القرآ لغةاللغة العربية هي  واحدة منها ،العديدة

دليل املسلمني يف مجيع أحناء  ، و حتظى الفضائل القرآن قراءةمن خالل ، و مسلم يف العامل

كوسيلة إلرسال الرسالة املعيارية من هللا سبحانه وتعاىل، كما قال ، القرآن هو أيضا  العامل

 . 3/ 43يف سورة الزخرف  هللا
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كون كل لغة أيًضا مث يت . خرىكما يف اللغات األخاصة  كل لغة هلا خصائص 

الغرض من دراسة اللغات  .صوتيةوال النحوية والصرفية والداللية عناصر هي المن عدة 

 .الطالب  لدى اللغوية األجنبية هو تطوير مهارات 

يوجد أربع  اللغوية. مهارات  على استخدام اللغة يف عامل التعليم تسمى لقدرةاإن 

  مهارة الكالم، مهارة القراءة ومهارة الكتابة.  ،االستماع  مهارة نها م، املهارات اللغوية

املواد  تسليم يف  ة اجليد يةالقدرة التواصل البد له  كمعلم، وخاصة معلمي اللغة العربية

يم لتسهيل التعل  املستخدمةالتقنيات واألساليب والطرق والوسائل ار من اختي إما التعليمية

 الفعال.

 ة العربية للمجتمع غري العرب أمر ال مفر منه، ألن أمهية اللغة عالية م اللغيإن تعل 

منها  ، حالًيا، خاصة للمسلمني. ففي تعلم اللغة العربية هناك الصعوابت العديدة

اللغوية هي الصعوابت اليت املشكالت  2. اللغويةغري  ت الاملشكالت اللغوية واملشك

 .يواجهها الطالب يف عملية التعلم بسبب خصائص اللغة العربية نفسها كلغة أجنبية

اف يف التدريس وقيود املكوانت يف االحت عدم من املعلم هي  بينما املشكالت 

والتعلم شطة التعليم عملية تعلم اللغة العربية سواء من حيث األهداف واملواد وأن

علم  مثلكاللغوية  ت كالاملش  . وات التقييمية وأدميوارد التعل املواألساليب واألدوات و 
 

2 Fahrurozzi, aziz. 2014 “Pembelajaran Bahasa Arab : Problematika Dan Solusinya” 

Arabiyat. h. 1-20 
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فهي   يةاللغو غري  ت كالما املش أو  ، املفردات، املورفولوجية، والتكيب.األصوات 

 التسهيالت التعليمية، كفاءة املعلم، الدافع، الرغبة، الطريقة، وقت التعلم وبيئة التعلم.

 جناحاليت تؤثر على غري اللغوية هي  ت المن هذه الصعوبتني، ظهرت أن املشك

. كان للمعلم دور  فاءة املعلم يف تقدمي التعلمكواحدة منها  ، الطالب يف تعلم اللغة العربية

يف املدارس مالئمة  ألنه يف األساس جيب أن تكون عملية التعليم والتعلم  ،يملتعل يف ا مهم

ضبط  أن ي، يُطلب املعلم . لذلك يف تسليم املواد الدراسية مع تطور املواقف وظروف احلياة

ويف املستقبل ية. ومن املعروف أن التعليم يف املاضي واحلايل وضع الطالب وظروفهم اليوم

ياجات املتعلم، وخاصة يف  احتوابلتايل فإن املعلم جيب أن يعرف  .سيتغري دائًما هو 

  ية لتصبح ميوسائل التعل الستخدام أحد الطرق املستخدمة هو اب، خدمة وتسليم املادة

 .فعالة والتعليم عملية التعلم

 :عام هي بشكل م اللغة العربيةيتعل  يمة أن أهدافذكر رشدي أمحد طع

ويف حني . العرب إتباع هلجة مثل كاحملادثة،  ممارسة  أو يقدر الطالب على نطق. 1

فهم اللغة العربية  اليت هتدف إىل أهداف تعليم اللغة العربية هي اللغة  أن مهارة 

 . العربية والكتابة بشكل صحيح وقراءة الكتب

سواء من  عن خصائص ومميزات اللغة العربية واللغات األخرى لطالب ليعرف ا. 2

 ها. مفاهيم، وأمناط اجلملة و يث النطق واملفردات ح
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 .الثقافة العربية والثقافة اإلسالميةليعرف الطالب عن . 3

   3كلمة "الوسائل" من اللغة الالتينية "ميديوس" اليت تعين األوساط أو الوسائل. 

املعلمني يُطلب من   .والتعلم عن أنشطة التعليم تهاال ميكن فصل أن الوسائل ، كاملعلم

املناسبة   واستخدام الوسائل ختيار ألن ا ،ألمثلابالتعليمية  قادرون على تصميم الوسائل

 .ميكن أن يدعم التعلم الناجح

الوسائل الفعالة، يستطيع املعلم استخدام الفرصة حبيث تكون  استخدامبوجود 

يثري الرغبات م يالتعل  عند وسائلالأن استخدام وأرشاد قال مهاليك  إنتاجية التعلم أحسن.

تأثري  ال، وحىت إحداث يف أنشطة التعلم لتشجيعالدافع وا ويقدمديدة، اجلهتمامات واإل

  4.نفسي على الطالب ال

استخدام  على املعلمونهذا العصر احلديث، جيب أن يقدر  يفو 

.  ستخدامها يف عملية التعلم حبيث تتم عملية التعلم بكفاءةالمن حوهلم  املبتكرة األدوات 

يف  قدرهتم ابإلضافة إىل استخدام األدوات املتاحة، يطلب من املعلمني أيضا إىل تطوير 

هذه الوسائل يستخدمها املعلم  ألن ملستخدمة.ا صنع الوسائل التعليمية 

توضيح هيكل   ويع التعلم، وأجزاء مهمة وتنيقدم فيها ، الرسائلاملعلومات أو  وضيحلت

 .الطالب لدى  عملية التعلم  كذلك لتشجيعو  التدريس
 

3 Arief S.Sadiman, dkk., Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan 

Pemanfaatannya (Depok: Rajawali Pers, 2012), hlm. 6 
4Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 19 
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لوسائل . اوالتعلم كحاجة مهمة يف عملية التعليم  أو أدوات التعلم إن الوسائل

أتقن إذا  . املعلمني يف نقل الرسائل وسيتلقى الطالب الدروس بسهولة تساعدالكاملة 

ي عملية  فف. هم أكثر نشاطًا وأكثر تقدًمابسهولة، فسيصبح تعلم لدروساالطالب 

 اجلديدة، ويقدم هتمامات يثري الرغبات واإلم يالتعل  عند وسائلالأن استخدام ، التعلم

 5حىت يعتقد أنه حيقق أتثريات نفسية على الطالب.، و لتشجيع يف أنشطة التعلمالدافع وا

يف تعلم اللغات األجنبية ، مبا يف ذلك تعلم  كانت للوسائل التعليمية دور هام

للمتعلمني جيدة  هاألطفال ، ولكنالتعليمية ليست جيدة فقط ل وسائلال .اللغة العربية

يف تعلم  وسائلخدام الفاعلية استيوجد العديد من الدراسات يبحث عن   .البالغني

 6(. اللغات األجنبية )العربية

هي يف التعلم  الوسائلفإن فوائد حمصان،  مقالةيف  Daytonو  Kempذكر 

وحتسني  وضوًحا وجذااب وأكثر تفاعلية، علم أكثر ، تصبح عملية التاملوحدة توصيل املواد

وسائل إبجراء عملية التعلم يف أي مكان ويف أي ال، تسمح نتائج تعلم الطالبجودة 

، وتغيري دور  حنو املواد وعملية التعلم، ميكن لوسائل تعزيز املواقف اإلجيابية للطالب وقت

 7.  املعلم حنو نتائج أكثر إجيابية وإنتاجية

 
5 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.19. 
6 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang 

Press. 2009), h. 20. 
7 Ali Muhson “ Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi” 

Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia 
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لطالب ابلتعلم هي استخدام لزايدة اهتمام ا إحدى الطرق اليت استخدمها املعلم

كنولوجيا يف  تطور التبع الطالب يف هذا الزمان، قد إتب . اليت يفضلها الطالب  الوسائل

لديهم    معظم الطالب  على أساس أندرويد، ألن (smartphone) ذكيالاتف اهلشكل 

smartphoneتف الذكيابلتطبيقات يف اهلايرغبون كن القول أن الطالب . فلذلك مي  ،

 .يدو أندر  تطبيقات  يف الطالب هنتم برغبات جيب علينا أن حنن كاملعلم و 

الب مبا الط تعليمية، حبيث يهتمل وسيلة اكال  أندرويد املعلم مميكن أن يستخد

للمستخدمني واملطورين يف إنشاء  مفتوحة منصة أندرويد تطبيق وفري يدرسه املعلم. 

أن يكون هذا التطبيق يف شكل املعرفة واأللعاب . يريدوهنا  مباختلفة املأشكال التطبيقات 

 8.ذلك   أشبهوالتعليم والدين ، وما 

أن  حيث جافا لغة  ستخدمي أندرويد فإن تطبيق ، Mahima و Holla وفًقا لـ

منصة مهمة   هذه هي .  goole-enabled java يتحكم يف األجهزة احملمولة من خالل

 Mobile . يوفرgoogle Android SDKيف  stackتطبيق   ابستخدام لتطوير تطبيق املوابيل

Android OS   استخدامميكنه  ، تطبيق أندرويد بيئة مرنة ملطور Android java  أيًضا   وميكنه

مليار مرة ويتكون   10أكثر من  ندرويدأ تطبيق مت تثبيت . normal Java Ides استخدام

 
8 Murtiwiyati, Jurnal Media Infotama 2013. h. 16 
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كل هذه . والتفيه إىل خدمات األعمال األلعاب  جمموعة الفئات اليت تتاوح من من

 google adsen.9 معني منإنتاج  الفئات هلا

نظرا إىل املشكالت السابقة، فريغب الباحث إلجراء حبثه مبوضوع "تطوير 

. ومن خالل تطوير "يف تعليم إعراب الفعلوسائل التعلمية على أساس تطبيق أندرويد ال

هذا التطبيق، يرجى املعلم إىل ترقية إبداعيته يف تطوير التعليم التقاعلي. ولدعم كتابة هذا 

 البحث، فيقوم الباحث إبجراء الدراسات املكتبية. 

الثانوية   يف مدرسة املعارفبناء على نتيجة املقابلة مع مدرس اللغة العربية 

يف عملية التعليم هي الكراسة  ، ظهرت أن الوسائل املستخدمة اجلنوبية كاتيبونج المبونج

يشتى الطالب الكتاب لتعلم اللغة العربية واندرا ما   وخمترب الكمبيوتر.  وقلم خرب والسبورة

  10يستخدمون خمترب الكمبيوتر. ومل يستخدم الطالب تطبيق أندرويد. 

 1جدول 
يف مدرسة نتائج إعراب الفعل لدرس اللغة العربية لطلبة الصف احلادي عشر 

 اجلنوبية المبونج الثانوية كاتيبونج   املعارف
 النسبة املائوية  الطلبة البيان  مستوى النجاح

90-100 5% 1 جيد جدا    

 
9 Catur Rahmadani Nuari “ Aplikasi Pembelajaran Bahasa Dayak Ngaju Kalimantan 

Tengah Berbasis Smartphone Android” Universitas Muhammadiyah Malang 2018, h. 11 
10Wawancara : Widayat Tanggal 18 Februari 2020, guru pelajaran bahasa Arab di MA 

Ma’arif Katibung Lampung Selatan 
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80-89 10% 2 جيد   
60-79 1% 4 مقبول   
40-59 30% 10 ضعيف    

40% 13 ضعيف جدا  40>  
100% 30 اجملموع   

 

يف مدرسة  طلبة الصف العاشر 30، أن من البياانت اليت حصل عليها الباحث

ن على إعراب ادريق ب من الطال 15، %اجلنوبية الثانوية كاتيبونج المبونج املعارف

ن على إعراب اجلمل ادريق من الطالب مقبول 15لصحيحة، و %اجلمل العربية اب

 11على إعراب اجلمل العربية.غري قادرين منهم  70العربية وأما %

يف درس اللغة العربية لطلبة الصف احلادي عشر يف  عراباإل نتائج املائوية لالنسبة 
 اجلنوبية الثانوية كاتيبونج المبونج  مدرسة املعارف

59-10نتيجة  طالبا  23   %70  
100-60نتيجة  طالب  7   %30  
 

  يف مدرسة املعارف نظرا إىل اجلدول أعاله، يوضح أن الباحث يرغب إبجراء البحث 

يف إعراب لطلبة الصف احلادي عشر ا، بسبب ضعف اجلنوبية تيبونج المبونجالثانوية كا

 
11 Tes : Pelajaran I’rab fi’il kelas XI MA Ma’arif Katibung Lampung Selatan, Tanggal 19 

Februari 2020 
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. لذلك حيتاج إىل الوسائل يف الثانوية كاتيبونج المبونج اجلنوبية يف مدرسة املعارف الفعل

 تطوير تعليم اللغة العربية.

 ب. تعيني املشكالت

ساس  بناء على بيان الباحث يف خلفيات البحث عن تطوير الوسائل على أ

 الثانوية كاتيبونج المبونج يف مدرسة املعارفإعراب الفعل  مادة تطبيق أندرويد يف 

 ، فيعني الباحث املشكالت التالية : اجلنوبية

 . يصعب الطلبة يف اإلعراب 1

نقصان املعلم يف استخدام املرافق والتسهيالت يف تطوير الوسائل التفاعلية لنتائج  . 2

 التعلم لدى الطلبة.

 ت البحثج. مشكال

 استنادا إىل خلفيات البحث السابق، فمشكالت هذا البحث هي :

مادة إعراب الفعل يف  2كونستاكت  وسائل التعليمية على أساس كيف تطوير ال.  1

 ؟اجلنوبية   الثانوية كاتيبونج المبونج مدرسة املعارف يف

مادة  يف 2كونستاكت كيف رغبة الطلبة يف تعليم اللغة العربية على أساس  .  2

 ؟ اجلنوبية  الثانوية كاتيبونج المبونج يف مدرسة املعارفإعراب الفعل 

 د. أهداف البحث
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 استنادا إىل مشكالت البحث السابق، فاألهداف من هذا البحث هي :

على أساس كونستاكت  إعراب الفعل ابستخدام تطبيق أندرويد ادةمة تطوير . ملعرف1

 . اجلنوبية بونج المبونج الثانوية كاتي يف مدرسة املعارف   2

أساس   إعراب الفعل ابستخدام تطبيق أندرويدمادة رغبة الطلبة يف ملعرفة . 2

 . اجلنوبية الثانوية كاتيبونج المبونج يف مدرسة املعارف  2كونستاكت 

 

 ه. فوائد البحث 

 كان هلذا البحث فائدتني، مها الفوائد النظرية والفوائد التطبيقية كما يلي : 

 وائد النظرية أ. الف

لمية اجلديدة حول يفيد هذا البحث يف إثراء دراسة العلوم أو األفكار الع. 1

 .م اللغة العربيةييف تعل  استخدام الوسائل

يف أندرويد تطبيق الوسائل على أساس استخدام عن كاملة العلومات املتوفري . 2

 . اجلنوبية الثانوية كاتيبونج المبونج  مدرسة املعارف

 د التطبيقيةب. الفوائ

 . لزايدة خزائن العلوم يف استخدام الوسائل التعليمية لتعليم اإلعراب1
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إعراب  ميتعل يف عملية  وسائلالالتعليم من حيث استخدام  لتنفيذ. كاملعلومات 2

 املثالية.  كوسيلة لتحقيق النتائجالفعل، و 

 . ميكن استخدامها كمراجع للباحث التايل. 3
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 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 منوذج التطويرأ. 

 ير. تعريف منوذج التطو 1

قاق  أو احلأو أكثر للحصوؿ على  واحد  البحث ىو نشاط يقـو بو شخص

ة. زلدد أغراض كل حبث، ولتجرب البحث أو التحقة  أو الباد  للاؿ عللة  ادل

إنتاج ادلنتج اجلديد من للاؿ  ىو والتطوير البحث من ؼفإف اذلد ،على وجو عاـ 

 1 .عللة  التطوير

نتج ادلإلنتاج عند سوغةونو إف البحث التطوير ىو منهج البحث ادلستخدـ 

 ىو البحث الذي يهدؼ إىل إنتاجالبحث التطوير  .لتبار فيعالةتووكذلك اليعُت ادل

  2.األجهزة والربامجشكل ادليعُت على  ادلنتج

بحث البحث التطوير ىو الستنتاج أف ال، ميكن ااستناًدا إىل الشرح أعلاه

التبار ادلنتج يف ادلةداف  أو ُت ادلنتجديد أو حساجلنتج ادليهدؼ إىل تطوير الذي 

، يقـو اليعديد من اخلرباء تطور ادليعرف مع  نوعةا.وتقةةلو وحسةنو لةصبح منتًجا 

                                                           
1
Multyanigsih, Endang, Metodologi Penelitian Terapan Bidang Pendidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2111), h. 161  
2
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2112), h. 414   
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م ةنلاذج التيعللفةلا يلي بيعض تصلةلات بنفسو. بصةاغ  مناذج التطوير 

 :يف البحث  ستخدمدلا

 Briggsو  Gagneأ. منوذج البحث 

ىذا البحث التطوير  يف (، ىناؾ عشر اخلطوات ٖٕٓٓعند بروغ وغاؿ )

، تطوير التصلةم( ٖ( ختطةط البحث، ٕ( البحث ومجع ادليعلومات، ٔكلا يلي: 

أو  ( التجرب  الواسيع ٙ (  اصلاح نتةج  التجرب  احملدودة،٘(  التجرب  األولة ، ٗ

 (ٜ، االلتبارات ادلةدانة  (ٛ، اصلاح التجرب  ادلةدانة ( ٚ، التجرب  ادلةدانة 

3 .النشر والتطبة  (ٓٔ، و دلةدانة اصلاح االلتبارات ا
بروغ وغاؿ   منوذج البحث  

 كلا يف الصورة التالة  :
 

 

 

 

 1.1 الصورة
 4منوذج البحث بروغ وغال

 

                                                           
  

3
 Emzir, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2112), h. 

24.  
               

4
 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2114), h. 292.  
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 أدي منوذج البحثب. 

روبرت ماريب التيعلةلة  وفًقا ل لتطوير الوساقلالتطوير  منوذج البحث

لطوات على النحو  ٘ىناؾ  . ADDIE تطويرالنلوذج ( أو ادليعروؼ بٜٕٓٓ)

  5( التقومي.٘( التطبة ، ٗ، ( التطويرٖتصلةم ، ( الٕلةل ، ( التحٔالتايل: 

 ديك وكاري منوذج البحث ج.

لوذج أكثر استخداًما من قبل مصللي التيعلم ىذا النلوذج ىو الن

26.والتدريب
( ٕ، حديد أىداؼ التيعلم (ٔىو كلا يلي :  ىذا النلوذجلطوات   

كتاب  (ٗاألوؿ ولصاقص الطلاب، السلوؾ ( تيعةُت ٖ، التيعلمإجراء حلةل 

، مةالتيعل ( تطوير اسًتاتةجة ٙ( تطوير بنود االلتبار، ٘األىداؼ التيعلةلة  اخلاص ، 

( اصلاح ٜتطبة  التقومي التكويٍت، تصلةم و ( ٛ، تطوير والتةار ادلواد التيعلةلة ( ٚ

 6( ختطةط وتطبة  التقومي التلخةصي.ٓٔالتيعلةم، 

 ASSUREد. منوذج البحث 

والتكنولوجةا يف إنشاء عللة   ىذا النلوذج إىل استخداـ الوساقل يهدؼ

( حلةل ٔا النلوذج: ت اليت جيب القةاـ هبا يف ىذفةلا يلي اخلطوا . التيعلم ادلطلوب 

م ةوطرؽ التيعل الوساقلالتةار ( ٖ، مةحديد أىداؼ التيعل (ٕشخصة  الطلاب، 
                                                           

5
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2115), h. 211 

              
6
 I Made Tegeh, I Nyoman Jampel, Ketut Pudjawan, Model Penelitian 

Pengembangan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2114), h. 42 – 21. 
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، مةإشراؾ الطلاب يف أنشط  التيعل (٘( استخداـ ادلواد التيعلةلة ، ٗ، وادلواد التيعلةلة 

  4. مةبرانمج التيعل تصحةحتقةةم و  (ٙ

 ب. الوسائل التعليمية

 . تعريف الوسائل1

عللة  حصل ، حةث إلتصاؿعللة  التيعلةم والتيعلم ىي عللة  ايف األساس 

احملصول  ىي لرسال  ا. الرسال  ادليعةن  إىل متلقى الوساقلتسلةم الرساقل من قنوات 

واألشخاص الطلاب من ادليعلم و  مصدر الرسال احملتوى الوارد يف ادلنهج الدراسي. ىذا 

  االتصاؿ بسلاس  وفيعالة  تتم عللةول  اب ولطوات الوساقل.لرين أو مؤلف الكتاآل

2الوساقل التيعلةلة .تاج إىل وكفاءة، ح
دلوارد اتيعد الوساقط وسةل  مادي  على شكل  

 9.ممادة تيعلةلة  حبةث حفز الطلاب على التيعلة  فةها لةالتيعل

الحتةاجات ا لتكلل  بيعض الوساقل التيعلةلة  ىي وسةل  إلرساؿ الرسال 

ىي مزيج من الوساقل التيعلةلة  أف  Soeparno ذكر . مث دلتيعللي اللغ  األجنبة 

لذلك  فةها برامج.جهزة عبارة عن األ ىي ى، الوساقللر . وبيعبارة أاألجهزة والربامج

                                                           
4
 Adelina Hasyim, Metode Penelitian dan Pengembangan di Sekolah (Yogyakarta: Media 

Akademi, 2116), h. 65 – 66. 
2
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, ed. A Halim Fathani, 1st ed. 

(Malang: UIN Malang Press, 2119). Media Pembelajaran Bahasa Arab. A Halim Fathani. Malang 

: UIN Malang Press 
9
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)., 

azhar. Media Pembelajaran. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 
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لم ال ميكن إنكارىا لنجاح برامج تيعحاج  وساقل التيعلةلة  ىي الف إمن الواضح 

البد لو دور  دليعلموابلتايل فإف ا  .السلوكة  وادليعرف  ادلتوقيع تحقة  التغةَتات الطلاب ل

 11.التقنةات واالسًتاتةجةات الصحةح حسب الصحةح  والفيعال   يف التةار الوساقل

 . أنواع الوسائل التعليمية1

ها، صنيع . من انحة تقسةلها إىل عدة أقساـ حسب الوساقل التيعلةلة تنقسم 

 .البسةط  قسلُت ، مها الوساقل ادليعقدة والوساقل وساقل إىلالتنقسم ف

 قسلُت:التيعلةلة  إىل  قسم جامرة وزين الوساقلت

 بسةط ال الوساقل . أ

  سهلادلكوانت األساسة   تإذا كان، الوساقل البسةط أهنا تيعترب 

 .لةس صيعًبا  هااستخدام، و ، والسيعر رلةص ، وطريق  صنيعها سهل اكتساهبا

 يعقدةادل وساقلال . ب

وصنيعها صيعوب  اكتساهبا،  امكوانهتة، إذا كانت يعقدادلأهنا الوساقل تيعترب 

11.فإف السيعر واالستخداـ يتطلباف مهارات لاص 
  

                                                           
20

 Nunu Mahnun, “Media Pembelajaran (Kajian Terhadap Langkah-Langkah Pemilihan 

Media Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran),” An-Nida’ 34, no. 1 (2112): 24–35., Nunu. 

Media Pembelajaran (Kajian Terhadap Langkah-Langkah Pemilihan Media Dan 

Implementasinya Dalam Pembelajaran). An- Nida. h. 24-35. 
11

 Elinda prastyani, Penerapan Metode Permainan Tebak Kata Berbantuan Media Gambar 

Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Kelas V Mata Pelajaran IPS Pokok 

Bahasan Kenampakan Wilayah Dan Pembagiam Waktu Indonesia Di SDN Karangrejo 13 Jember 

(jember, 2115)., Elinda. Penerapan Metode Permainan Tebak Kata Berbantuan Media Gambar 

Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Kelas V Mata Pelajaran Ips Pokok 
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وىذا  .وفًقا للحواس ادلستخدم  م اللغ  اليعربة ةتيعلسواينتو وساقل  يصنف

. والكلاـبصر حلواس واألعضاء النشط  ادلستخدم  يف اللغ  ىي السلع والييعٍت أف ا

ض  ىي السلع )ادليعةنات إىل ثلاث فئات عري التيعلةلة  وساقلاللذلك تنقسم  

أجهزة  (.، ادليعةنات ادلرقة  ، ادليعةنات السليعة  )ادليعةنات السليعة  والبصري السليعة (

 12.ت ادلوسةقة مسجل شراقط أو بيعض اآلالىي راديو أو السلع 

ىداؼ أل  ناسبادلدلدرس التةار مواد التسجةل وت، ميكن امن للاؿ الص

  . أو ادلهارات ادلستهدف  احملددة توى إتقاف الطلاب ، وموضوع ادلادة، ومس ة لةالتيعل

بسهول  يف احلةاة الةومة ، ألهنها ال حتاج إىل التكلف.  جندىا البصري  وساقلوكانت ال

البصري  إىل السليعة  غَتىا. تصنف الوساقل والصور والبطاقات و  مثل السبورة والرسـو

ثلاث رللوعات رقةسة  ىي األشةاء احلقةقة  )األشةاء اليت ميكن استخدامها يف احلةاة 

عناصر صغَتة أشبو ذلك. انت وادلقص وما والشلوع والربطلا الةومة ( مثل القرطاسي

ألليعاب األطفاؿ( مثل السةارات واحلةواانت  )عناصر مصنوع  يف ادلصنع تستخدـ

واأللَت ىو كاقن البلاستةك وميعدات احلرب وما أشبو ذلك.  ادلختلف  ادلصنوع  من

 .لاص

                                                                                                                                                               
Bahasan Kenampakan Wilayah Dan Pembagian Waktu Indoesia Di Sdn Karangrejo 13 Jember. 

Jember 
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التحكم يف ادلظهر وميعاجلتو يف لكي يستطةع ادلستخدموف  مت تصلةم الوساقل

و رسومات  صوت وو و فةديو  ةالوساقل ىي صور ىذه  .ي وقت حسب احلاج أ

ىذه الوساقل ىي بداقل يف نقل ادلادة الدراسة  مع  .ورسـو متحرك  ونص أو كتاب 

احلقاق  واخلةاؿ  ةلها يف هناي  ادلطاؼ بيعناي  حوؿ، واليت سةتم تسجاألوصاؼ الشفوي 

ليعلـو على توصةل االتيعلةلة   لالوساق قدرة استخداـتدعم ادليعرف  و  .تذكرىالسهول  

 حيتاج إىل إتقانو. .يعلم، وابلتايل فإف ادلوالتكنولوجةا والفن

 . وظيفة الوسائل ودورها3

 وظةف  الوساقل يف عللة  التيعلةم ىي :

 توضةح عرض الرساقل يف شكل الكللات ادلكتوب  أو اللفظة  . أ

 مشكل  تقلةل الوقت واحلواس للح  . ب

لوساقل ابلدق ، يساعد ادليعلم للتغلب على موقف الطلاب اـ اج. استخد

 13السلبةُت.
، فإف بيعض فواقد  للوساقل  sasonohardjo و Piran Wi roatmodjo وفًقا لػ

 :ىي كلا يلي التيعلةلة 
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 Arief Sadiman, Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, Dan Pemanfaatannya, 

ed. Natakusumah Sinwari, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2112)., arief. Media 

Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya. Rahardjo. Jakarta : PT 

RAJAGRAFINDO PERSADA 
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توضةح عرض الرساقل يف شكل الكللات ، استخداـ الوساقل التيعلةلة  . أ

 .ادلكتوب  أو اللفظة 

ابستخداـ الوساقط التيعلةلة  بشكل مناسب ومتنوع ميكن التغلب على   . ب

 :يعلةلة  مفةدة دلا يلييف ىذه احلال  ، تيعد الوساقط الت .موقف البساوة

         لتيعلمالدافع واحللاس ا ينشأ( ٔ

         ة الواقيعوبةئتم  ح التفاعل ادلباشر بُت الطلابيسل( ٕ

     واىتلاماهتم قدراهتمالذايت حسب  لتيعلمابلطلاب اح يسل( ٖ

 ، على سبةل ادلثاؿ :ج. تيعاجل مشكل  تقلةل الوقت واحلواس

ا، وميكن االستيعاض  عنها مع الكاقن عةسى ىو كبَت جد( ٔ

 والصور والفةديو، وىلم جرا. مناذج

أو الشاش  الصغَتة ميكن مساعدهتا جبهاز ، جًدا  الكاقن  ىو صغَت ( ٕ

 .صور أو مقاطع فةديوالفةلم أو ال

أو  high-speed بتصويرجدا، ميكن مساعدهتا   بطةئ  أو سرييع( حرك  ٖ

slow motion playback video. 

مرة ألرى  هاتقدميميكن  ،أو األحداث اليت وقيعت يف ادلاضيقع الوقا( ٗ

 .لفظةالفةديو، الشراقح الفةلم، والصور الفةلم، اتسجةل من للاؿ 
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، ميكن تقدميها مع مناذج بةانة ، وما  اآلالتكلثل ادليعقد،  ( الكاقن ٘

 .ذلك  أشبو

 ىار يميكن تصو )الرباكُت والزالزؿ وادلناخ وغَتىا،  ادلفاىةم الواسيع ،( ٙ     

 .الفةلم، والفةديو، والشراقح والصور شكلب

حديد بةنلا ختلف  ، ادلربة اخلبةئ  و مع اللطبةيع  الفريدة لكل طالب ابد. 

واجو ادليعلم الصيعوابت لذلك سوؼ ي، سواء لكل طالبادلناىج وادلواد 

ري  ميكن التغلب على ىذه ادلشكل  عن ط. عند التيعامل بنفسواليعديدة 

 ، أي القدرة على: ة التيعلل الوساقل

  نفس التحفةزتقدمي ( ٔ

  اخلربة ادليعادل ( ٕ

                  .نفس اإلدراؾ إعطاء( ٖ

ادلدروس  ادلواد عرض أداة دلساعدة كىو   ة لةوساقط التيعلالإف دور 

األىداؼ ادلطلوب  حقة  على والتيعلم حبةث يسهل الطلاب  يف عللة  التيعلةم

 .جبودة عالة 

 وسائل على أساس التطبيقالج. 
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حيتوي ىذا التطبة  على اإلعراب لفيعل ادلضارع. ويف ىذا التطبة  أمثل  اجللل  

اليعربة  مع بةاف إعراب الفيعل ولاص  للفيعل ادلضارع. ىذا التطبة  على أساس أندرويد 

 نوع من الوساقل البصري .

 . أندرويد1

 أ( تعريف أندرويد

للهواتف اخللوي   Linux برانمج لةنكس ىو نظاـ تشغةل يستند إىل أندرويد

منص   أندرويد ، ييعدكتطبة  مفتوح .مثل اذلواتف الذكة  وأجهزة الكلبةوتر اللوحة 

تطبةقاهتم اخلاص  اليت ميكن استخدامها من قبل  ساسة  مفتوح  لللطورين إلنتاجأ

 14.اليعديد من األجهزة احمللول 

، وىي شرك   Android Inc شرك  Google Inc اشًتى، كاف يف البداي 

 open handset allianceفةشكل ،  أندرويد تطويرول جديدة تصنع برامج احمللوؿ. 

 ، مبا يف ذلكتشرك  ألجهزة وبررلةات واتصاال ٖٗوىو عبارة عن احاد يضم 

google و HTC و intel و Motorola و qualcomm و t-mobile و nvidia. 

 ، ذكر ٕٚٓٓنوفلرب  ٘  يف التاريخ ،أندرويد يف وقت اإلصدار األوؿ من

أنو يدعم تطوير ميعايَت مفتوح  على األجهزة  Open Handsets Alliance و أندرويد
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نوع )  Apache ًتلةصب أندرويد رموز Google ، أصدرتن انحة  ألرىم . احمللول 

 15 .فتوحادل  لوياخل ايَتوميع ةاتربرلالترلةص أي ىو ( ، open source من ترلةص

األوؿ ىو  . أندرويدتشغةل ليعامل نوعاف من ادلوزعُت لنظاـ يوجد يف ىذا ا

الثاين .  Google Mail Service  ((GMS أو Google احلصوؿ على دعم كامل من

ؼ ابسم توزيع اذلاتف و يعر أو ادل Google دوف دعم مباشر منب اجملاين ىو التوزيع

 (.OHD)  ادلفتوح

ىو نظاـ تشغةل  ( aen.droid; AN-drydأبف أندرويد ) وآلروف  Leuw ػذكر

صلم لجأجهزة احمللول  اليت تيعلل ابلللس مثل ادل Linuxبرانمج لةنكس  أساس على

تشغةل يوفر كربانمج  أندرويد تصلةم. وتر اللوحة اذلواتف الذكة  وأجهزة الكلبة

 16 .تطبة ال لللطورين إلنتاجمفتوح ادلصدر  ص  أساسة نم

 googleأصدرت و  يف أندرويد، تشغةل مفتوح ادلصدر ـأندرويد ييعٍت نظا

 تيعديللسلح يف أندرويد،  ي فتوح ادلصدرورمز مب .apacheمبوجب ترلةص رمزه 

حبري  وتوزييعها من قبل صانيعي األجهزة ومشغلي الشبكات اللاسلكة  الربانمج 

من رلتليعات كثَت أندرويد على   ، حيتويإىل ذلكابإلضاف   .ومطوري التطبةقات
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 Ibid h.1  
16

 Leuw J. E. F, dkk, “Pembuatan Aplikasi Pembelajaran Matematika Untuk Android 

Mobile Dengan Komunikasi Device- Server.” Journal Infra, Vol. 1 No. 1 (2113) h.1 
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يف  يكتب بشكل عاـوظاقف اجلهاز ، و  مطوري التطبةقات اليت تيعلل على توسةع

 java. 14 إصدارات التخصةص اخلاص  بلغ  بررل 

 مكوانت تطبيق أندرويد ب(

.  أندرويد من نظاـ ت التطبة  جزء مهممكوان، إف عند عارؼ أكرب اذلدى

  ابدلكوانت األلرى. ت متيعلق كوانادلمن بُت ، و كل مكوف لو وظةف  سلتلف 

 :وىي ، أندرويد مكوانت لتطبة أربيع  ىناؾ

 ومستخدم إىل ادلستخدـ عرض لتقدمي ىو  النشاط  . أ

تيعلل يف  اخلدم ، ولكن  ادلستخدـ عرضما فةو  ادلكوف ىي اخلدم  . ب

 اخللفة .

 تسلةم اإللطاراتيف ييعلل الذي كوف ادلىو  Broadcast Receiverج. 

، برامج ميعةن  عن تبةاانالكوف يقـو جبلع ادلىو  Conten Provider  د.

 12.حبةث ميكن استخدامو يف تطبةقات ألرى
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 1. كونسرتاكت 1

الذي طوره   HTML 5ىو صانع أليعاب  Construct 2يرى رضواف أف برانمج 

Scirra Ltd وقد مت تطوير زلرؾ الليعب  مع . لندف شرك  انشئ  مزودة أبدوات يف، وىي 

konsepbehavior & event attachment ب  كتامن دوف   حبةث منط  الليعب  ميكن أف يبٌت

 drag-and-drop.19!. ويكفي ب   الًتمةز سطر واحد من

Construct 2 علىاألليعاب وميكن تشغةل  . ألليعابلصنع ا تطبة  بسةط ىو 

Windows ٛ   برانمج  علىحلةلها أو ميكن لجأشخاص  أندويد  أوPlayStroe   إذا أردان

 أشبو ذلك.وما   PlayStore الليعب  إىل ىذه بةع

 ٕ Construct الربامج اللازم  لتثبةت. ٔ

 .minify script ؿ Javaإىل   Construct 2اجلديد، ألف حيتاج  Java تثبةت أ.

 .aac/m4a dan .ogg األغاين / األصوات إىل convert تطبة ب. حويل 

 HTML5وىو   WebGL من أجل دعماجلديدة  ادلتصفحات ج. تستخدـ

 21زلدث  حىت ميكن تشغةل الرسومات بسلاس . برامج تشغةل الرسومات . د

                                                           
19

 http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jtmi/article/view/2253  (diaksses tangal 19  

Desember 2119) 
10

https://www.google.com/search?q=FAQ+SEMUA+TENTANG+CONTRUCT+2&ie=ut

tf-2&oe=utf-2&client=firefox-b-ab ( diakses Tanggal 19 Desember 2119) 

http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jtmi/article/view/2853
https://www.google.com/search?q=FAQ+SEMUA+TENTANG+CONTRUCT+2&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
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وننج، إف أندرويد نظاـ تشغةل للهاتف الذكي واألجهزة و أريت عند سفوترى

، حىت أنو "جسر" بُت اجلهاز وادلستخدـ ميكن توضةح نظاـ التشغةل على اللوحة .

 21.يتلكن ادلستخدموف من التفاعل مع أجهزهتم وتشغةل التطبةقات ادلتاح  على اجلهاز

 تطبيق أندرويد وسائل . مزااي وعيوب يف3

إحضار مجةع ن ال ميك . وميكن للصور التغلب على قةود ادلكاف والزمافأ. 

 األحداث إىل الفصل األشةاء أو

  متاح جللهور عريض ب.

 مرن  وسهل  احللل يف أي مكاف ج.

 لمزااي وساق. مزااي وعةوبأندرويد ذلا  أساس علىة  لةالتيعل إف الوساقل

 :ىي كلا يليعلى أساس أندرويد   ة لةالتيعل

       سهل  االستخداـ وجذاب  وبسةط  .أ

      يف أي مكاف تيعلمأو ال الدراس   .ب

 22 .غَت متصل ابإلنًتنتمن  التيعلم   .ج
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. ىذه ىذا ادلنتج لو عةوب أيًضا ابإلضاف  إىل اليعديد من ادلزااي ، فإفو 

 :اليعةوب ىي 

 ت عالة حيتاج إىل أندرويد مع مواصفا . أ

 يبحث ادلنتج فقط مادة اإلعراب للفيعل ادلضارع   . ب

 الفعل ه. إعراب

 . تعريف اإلعراب1

اإلعراب يف اللغ  ىو اإلابن  واإليضاح، ويقوؿ األلروف أبف اإلعراب ىو 

ابحث الدكتوراه لبَت النحوي، وىو التغةَت الذي يطرأ عند اإلعراب التغةَت. بةنلا 

أما البناء  23أو تقديرا ابلتلاؼ اليعوامل الداللة  علةو.على أوالر الكللات لفظا 

ضد اإلعراب،  وكاف بةنهلا لصاقص سلتلف . تيعريف اإلعراب عند عللاء النحوي  

 24ىي:   

اِلَلِ  َعَلةَها َلْفظًا اَْو تَػْقِديرًا  تَػْغِةَُت اََواِلِر الَكِلِم اِلْلِتلَاِؼ اليَعَواِمِل الدَّ
Artinya: berubahnya (harokat) akhir suatu kalimat yang disebabkan adanya 

perbedaan ‘amil (yang memerintah) yang menempel pada kalimat tersebut, 

baik dalam segi lafadznya atau pun kira-kiranya. 

                                                           
23Mohammad Nur Ichwan, Memahami Bahasa Al-Qur’an (Yogyakarta: 

Celaban Timur, 2112),115. 
24

Abdurrohman bin Abdirrohman Syamilah, Syarah Matan al Jurumiyah, (Riyad: Daru 

Thibah, 1233), 24-25 
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 الفعل ميقست. 1

اليعربة ، فالكلل  تنقسم إىل قسلُت مها ادليعرب وادلبٍت. اللغ   قواعد ويف حبث 

 25غَت حرك  آلره .الذي يتغَت حرك  آلره. وأما ادلبٍت فهو الذي ال يتادليعرب ىو 

 ادليعرب . أ

ذلا إعراب عايل. الكلل  ادليعرب  )يتغَت حرك  آلره(، ىي الكللات 

  إال أننت و ىّن. )الفيعل ادلضارع(

 ادلبٍت  . ب

ضي والفيعل األمر. اتغَت حرك  آلره(، ىي الفيعل ادلالكلل  ادلبنة   )ال ي

 وابلتايل، فةحدد الباحث حبثو فقط على إعراب الفيعل ىو الفيعل ادلضارع.

 ( تيعريف الفيعل ادلضارعٔ

َما َدؿَّ َعلى َحَدِث يَػْقَبُل َوااِلِستَػْقَباَؿ َو َعلَاَمُتُو اَْف يَػْقَبَل الفيعل ادلضارع 

ُْتَ َو َسْوَؼ َو ملَْ   َو َلْن .السِّ

 الفيعل ادلضارع( األمثل  من إعراب ٕ

 اْلَفاِعلُ  وَ  آِلرِه َعَلى الظَّاِىَرةُ  الضَّلَّ ُ  َرْفيِعوِ  َعلَاَم ُ  وَ  َمْرفُػْوعٌ  ُمَضارِعٌ  ِفيْعلٌ  : ُضرحيَْ 

 ُىوَ  تَػْقِديْػرُهُ  َجَوازًا ُمْسَتًتٌ  َضِلةػْرٌ 
                                                           

11 Ma’shum, Ali dan Zainal Abidin, al-Munawwar. 1994. Kamus al- Munawwir. 

Surabaya: Pustaka Progresif 
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 ِمنَ  أِلنَّو الضَّلَّ ِ  َعنِ  نَِةابَ ً  النػُّْوفِ  ثبُػْوتُ  َرْفيِعوِ  َعلَاَم ُ  وَ  َمْرفُػْوعٌ  ُمَضارِعٌ  ِفيْعلٌ  : حَيُْضرَافِ 

 زَلَلِّ  يف  السُُّكْوفِ  َعَلى َمْبٍِتي  ُمتَِّصلٌ  َضِلةػْرٌ  ااِلثْػنَػُْتِ  أَِلفُ  وَ  اخْلَْلَس ِ  اأْلفيَعاؿِ 

 فَاِعلٌ  َرْفعٍ 

 ِمنَ  أِلَنَّوُ  الضَّلَّ ِ  َعنِ  نَِةابَ ً  النػُّْوفِ  تُ ثبُػوْ  َرْفيِعوِ  َعلَاَم ُ  وَ  َمْرفُػْوعٌ  ُمَضارِعٌ  ِفيْعلٌ  : حْيُضُرْوفَ 

 زَلَلِّ  يف  السُُّكْوفِ  َعَلى َمْبٍِتي  ُمتَِّصل َضِلةػْرٌ  اجْلََلاَع ِ  َواوُ  وَ  اخْلَْلَس ِ  اأْلَفػْيَعاؿِ 

 فَاِعل َرْفعٍ 

 اْلَفاِعلُ  وَ  آِلرِه َعَلى الظَّاِىَرةُ  الضَّلَّ ُ  َرْفيِعوِ  َعلَاَم ُ  وَ  َمْرفُػْوعٌ  ُمَضارِعٌ  ِفيْعلٌ  : َحُْضرُ 

 ِىيَ  تَػْقِديْػرُهُ  َجَوازًا ُمْسَتًتٌ  َضِلةػْرٌ 

 ِمنَ  أِلَنَّوُ  الضَّلَّ ِ  َعنِ  نَِةابَ ً  النػُّْوفِ  ثبُػْوتُ  َرْفيِعوِ  َعلَاَم ُ  وَ  َمْرفُػْوعٌ  ُمَضارِعٌ  ِفيْعلٌ  : َحُْضرَافِ 

 زَلَلِّ  يف  السُُّكْوفِ  َعَلى َمْبٍِتي  ُمتَِّصلٌ  َضِلةػْرٌ  ااِلثْػنَػُْتِ  أَِلفُ  وَ  اخْلَْلَس ِ  اأْلَفػْيَعاؿِ 

 فَاِعلٌ  َرْفعٍ 

ٌر ُمتَِّصٌل  وَ  السُُّكْوفِ  َعَلى َمْبٍِتي  ُمَضارِعٌ  ِفيْعلٌ  : حَيُْضْرفَ  اْنِث( َضِلةػْ نُػْوُف الِنْسَوِة )نُػْوُف اإْلِ

 َمْبٍِتي َعَلى اْلَفْتِح يف زَلَلِّ َرْفِع فَاِعلٌ 

 اْلَفاِعلُ  وَ  آِلرِهِ  َعَلى الظَّاِىَرةُ  الضَّلَّ ُ  َرْفيِعوِ  َعلَاَم ُ  وَ  َمْرفُػْوعٌ  َضارِعٌ مُ  ِفيْعلٌ  : َحُْضرُ 

 ُوُجْوابً تَػْقِديْػرُُه أَْنتَ  ُمْسَتًتٌ  َضِلةػْرٌ 
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 ِمنَ  نَّوُ أِلَ  الضَّلَّ ِ  َعنِ  نَِةابَ ً  النػُّْوفِ  ثَػبُػْوتُ  َرْفيِعوِ  َعلَاَم ُ  وَ  َمْرفُػْوعٌ  ُمَضارِعٌ  ِفيْعلٌ  : َحُْضرَافِ 

 زَلَلِّ  يف  السُُّكْوفِ  َعَلى َمْبٍِتي  ُمتَِّصلٌ  َضِلةػْرٌ  ااِلثْػنَػُْتِ  أَِلفُ  وَ  اخْلَْلَس ِ  اأْلَفػْيَعاؿِ 

 فَاِعلٌ  َرْفعٍ 

 ِمنَ  أِلَنَّوُ  الضَّلَّ ِ  َعنِ  نَِةابَ ً  النػُّْوفِ  ثَػبُػْوتُ  َرْفيِعوِ  َعلَاَم ُ  وَ  َمْرفُػْوعٌ  ُمَضارِعٌ  ِفيْعلٌ  : َحُْضُرْوفَ 

 زَلَلِّ  يف  السُُّكْوفِ  َعَلى َمْبٍِتي  ُمتَِّصلٌ  َضِلةػْرٌ  اجْلََلاَع ِ  َواوُ  وَ  اخْلَْلَس ِ  اأْلَفػْيَعاؿِ 

 فَاِعل َرْفعٍ 

 ِمنَ  أِلَنَّوُ  الضَّلَّ ِ  َعنِ  نَِةابَ ً  النػُّْوفِ  ثَػبُػْوتُ  َرْفيِعوِ  َعلَاَم ُ  وَ  َمْرفُػْوعٌ  ُمَضارِعٌ  ِفيْعلٌ  : َحُْضرِْينَ 

 زَلَلِّ  يف  السُُّكْوفِ  َعَلى َمْبٍِتي  ُمتَِّصلٌ  َضِلةػْرٌ  اْلُلَخاطََب ِ  ءُ َو ايَ  اخْلَْلَس ِ  اؿِ اأْلَفػْيعَ 

 فَاِعلٌ  َرْفعٍ 

 ِمنَ  أِلَنَّوُ  الضَّلَّ ِ  َعنِ  نَِةابَ ً  النػُّْوفِ  ثَػبُػْوتُ  َرْفيِعوِ  َعلَاَم ُ  وَ  َمْرفُػْوعٌ  ُمَضارِعٌ  ِفيْعلٌ  : َحُْضرَافِ 

 زَلَلِّ  يف  السُُّكْوفِ  َعَلى َمْبٍِتي  ُمتَِّصلٌ  َضِلةػْرٌ  ااِلثْػنَػُْتِ  أَِلفُ  وَ  ْلَس ِ اخلَْ  اأْلَفػْيَعاؿِ 

 فَاِعلٌ  َرْفعٍ 

اَنِث( َضِلةػْرٌ  وَ  السُُّكْوفِ  َعَلى َمْبٍِتي  ُمَضارِعٌ  ِفيْعلٌ  : َحُْضْرفَ   ُمتَِّصلٌ  نُػْوُف النِّْسَوِة )نُػْوُف اإْلِ

 فَاِعلٌ  َرْفعٍ  لِّ زلََ  يف  اْلَفْتحِ  َعَلى َمْبٍِتي 

 اْلَفاِعلُ  وَ  آِلرِهِ  َعَلى الظَّاِىَرةُ  الضَّلَّ ُ  َرْفيِعوِ  َعلَاَم ُ  وَ  َمْرفُػْوعٌ  ُمَضارِعٌ  ِفيْعلٌ  : أْحُضرُ  

 َأانَ  ُوُجْواًب تَػْقِديْػرُهُ  ُمْسَتًتٌ  َضِلةػْرٌ 
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 اْلَفاِعلُ  وَ  آِلرِهِ  َعَلى اِىَرةُ الظَّ  الضَّلَّ ُ  َرْفيِعوِ  َعلَاَم ُ  وَ  َمْرفُػْوعٌ  ُمَضارِعٌ  ِفيْعلٌ  : حْنُضرُ 

 ُوُجْوابً تَػْقِديْػرُُه حَنْنُ  ُمْسَتًتٌ  َضِلةػْرٌ 

 ز. البحوث السابقة

 جيد الباحث بيعض البحوث ادلتيعلق  مبوضوع ىذا البحث، منها كالتايل :

البحث الذي كتبو دمحم حارس ىداينشاه مبوضوع "تطوير وساقل تيعلةم اللغ  اليعربة  . ٔ

. ٕ٘ٔٓأندرويد لطلاب الصف اليعاشر يف ادلدرس  اليعالة  " اليعاـ  على أساس

واليت ويف ىذا البحث يشرح الباحث عن ثلاث مواد لطلاب الصف اليعاشر 

. وكذلك أنو يتكوف من أربيع  اجلوانب ىي : ادلفردات، أمناط حددهتا وزارة الدين

 اجللل، احلوار واألسئل  لكل مادة.

ف سفتةاف، أيكى وحةو ىداي ، وأمل رمح  هللا مبوضوع . ادلقال  اليت كتبها حللإ

يعاـ ال " أندرويدأساس تطبة  التيعرؼ على اللغ  اليعربة  واإلجنلةزي  لجأطفاؿ على "

منتجات الوساقط ادلتيعددة مقدم  للوساقط  أف. يشرح ىذا البحث ٕٚٔٓ

حد احللوؿ أأندرويد وىي  ادلتيعددة ابللغتُت اليعربة  واإلجنلةزي  على نظاـ التشغةل

الوساقط هنج ىندس  دلنتج يعللة  مع التفاعلة  و ال ة لةتيعلالأو البداقل كوسةل  

 .ادلتيعددة
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. البحث الذي كتبو أمحد موالف طلاب اجلاميع  رادين إنتاف اإلسلامة  احلكومة  ٖ

المبونج مبوضوع "تطوير وساقل تيعلةم اللغ  اليعربة  على أساس ادلوابيل التيعلةلي 

لطلاب الصف احلادي عشر يف ادلدرس  الثانوي  الرايض  الصحّة  دلادة الصح  و 

. ينتج الباحث ادلنتج على أساس " ابندار المبونج ٕاإلسلامة  احلكومة  

أندرويد يف مادة الصح  والرايض  الصحّة  لطلاب الصف احلادي عشر يف 

 ابندار المبونج. ٕادلدرس  الثانوي  اإلسلامة  احلكومة  
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