
١  

  الباب األول
 مقّدمة

 
 
 البحث خلفية. أ

 اإلبتدادية، املدرسة يف تدرس اليت األجنبية اللغات من واحدة هي العربية اللغة
 التعاليم فهم من طفل كل يتمكن حىت إندونيسيا يف العالية املدرسة ،الثانوية املدرسة

 ٢واألدب واحلديث ١القرآن أي الرئيسية، مصادرهم من وبعمق صحيح بشكل اإلسالمية
 التعاليم فهم مفتاح فهو لذا. احلديثشرح  و التفسري كتاب مثل. العربية للغة املساند
  .صحيح بشكل الدينية

 مهم أمر العربية اللغة جتاه اإلجيايب املوقف وكذلك العربية للغة الكالم مهارة إن
 إىل إلضافة واحلديث، القرآن وهي اإلسالمية التعاليم مصادر فهم على املساعدة يف للغاية

 الكفاءات لتحقيق استعداد على املدارس فإن السبب، هلذا. طلبةلل األخرى العربية الكتب
 وهي  ٣،متكامل بشكل تدريسها يتم لغوية مهارات أربع حتقق اليت العربية اللغة يف األساسية

  .والكتابة والقراءة والكالم االستماع،
                                                           

1 Al-Qur'an adalah Kalam Allah swt. Yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad saw., 
yang lafadz-lafadznya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan 
secara mutawatir, dan yang ditulis pada mushaf, mulai dari awal surat al fatihah sampai surat an Naas. 
Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, al Madkhal li Dirasat al-Qur'an al Karim, (Kairo: 
Maktabah Al Sunnah, 1992), hlm. 18-20   2 Literature adalah bahan atau sumber ilmiah yang biasa digunakan untuk membuat karya tulis 
ataupun kegiatan ilmiah lainya, ( KBBI online)  3 Integral yaitu secara beurutan sesuai dengan tingkatan yang akan dicapai dalam pembelajaran 
bahasa Arab, yakni Kemahiran Menyimak, Kemahiran Kalam, Kemahiran membaca, dan Kemahiran 
menulis.  
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 عوامل: هي املدارس هذه يف العربية اللغة ميتعل نتائج على تؤثر اليت العوامل بعض
ت حيث من داخلية عوامل هي اجلوهرية اللغة تمع أن يبدو اآلن، حىت. نفسها اللغو  ا
 العامل مث. األخرى األجنبية اللغات ميتعل من بكثري أصعب العربية اللغة ميتعل أن يرى

 رتبوي؛ال) أ حيث من وهي. العربية اللغة تعلم بوجود حييط خارجي عامل هو للغة اخلارجي
  ٤ .االجتماعية السياسة) ج  ،والثقافية االجتماعية اجلوانب) ب

 تتطلب. الرمسية غري أو الرمسية املؤسسات يف العربية اللغة ميتعل عملية تتم أن ميكن
 ميالتعل وجودة الدراسية الكتب مثل ميالتعل وأدوات وسيلة التعليمو  الوقت ميالتعل عملية
 من يتمكنوا حىت املمتعة وسيلة التعليمو  الدعم ومرافق املعلم حضور لذلك،. املعلمني وجودة

 نتائج مع جيد بشكل تعمل عملية التعليم فإن لذا. الدرس مواجهة يف طلبةال خماوف درء
 ،وسيلة التعليمل كمطور أيًضا ولكن كمصمم، فقط ليس املعلم يضع هذا. مرضية التعلم
 تكن ومل مناسبة غري املادة كانت إذا مبفرده التطوير على قادرًا يكون أن جيب أنه حىت

  ٥ .بعد موجودة املختارة االسرتاتيجية
ا للغاية مهمة وسيلة التعليم أن إبراهيم وأوضح رة على قادرة أل  فرحة إهتمامو  إ

رة طلبةال  والقدرة طلبةال أذهان يف املعرفة ترسيخ يف واملساعدة محاسهم وجتديد محاسهم وإ
  ٦ .ميالتعل إحياء على

 اليت عملية التعليم يف الرسائل لتوصيل وسيط أو أداة هي وسيلة التعليم فإن لذا 
  .التعلم يف واحلماس لسعادة يشعرون طلبةال جتعل

                                                           
4 Rodliyah Zainuddin, Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 
( Yogjakarta: Pustaka Rihlah Grup ) Cet-1 2005, h.25-28 5 Ali mudhofir,Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Bahan Ajar 

dalam Pendidikan Agama Islam. ( Jakarta: Rajawali Press,2012).hlm.126. 6 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), h. 4.  
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 يف وسيلة التعليم استخدم. موثوق معلم هو وسلم عليه هللا صلى هللا رسولقال  كما
  :احلديث هذا يف وأوضح أصدقائه، أمام املواد تسليم

َخطَّ النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َخطا ُمَربـًَّعا، َوَخطَّ : َعْن َعْبِد ِهللا َرِضَي ُهللا َعْنُه قاَل 
َجانِِبِه الَِّذي َخطا ِيف الَوَسِط َخارًِجا ِمْنُه، َوَخطَّ ُخَططًا ِصَغارًا ِإَىل َهَذا الَِّذي ِيف الَوَسِط ِمْن 

َقْد َأَحاَط بِِه َوَهَذا الَِّذي ُهَو : أَْو  - َهَذا اِإلْنَساُن، َوَهَذا َأَجُلُه حمُِْيَط بِهِ : (ِيف الَوَسِط، َوَقاَل 
َغاُر اَألْعرَاُض، َفِإنَّ َأْخطََأُه َهَذا، نـََهَشُه َهَذا   ٧.)رواه البخاري) (َخارُِج أََمُلُه، َوَهِذِه اخلُُطُط الصِّ

Artinya: 
Dari Abdullah Radhiyallahu ‘anhu dia berkata: Nabi SAW membuat 

gambar persegi empat, lalu menggambar garis panjang ditengah persegi empat 
tadi dan keluar melewati batas persegi itu. Kemudian beliau juga membuat 
garis-garis kecil di dalam persegi tadi, disampingnya: (persegi yang digambar 
Nabi). dan beliau bersabda: “ini adalah manusia, dan (persegi empat) ini 
adalah ajal yang mengelilinginya, dan garis (panjang) yang keluar ini, adalah 
cita-citanya. Dan garis kecil ini adalah penghalang-penghalangnya. Jika tidak 
(terjebak) dengan (garis) yang ini, maka kena (garis) yang ini. Jika tidak kena 
(garis) yang ini maka kena (garis) yang setelahnya. Jika tidak mengenai semua 
(penghalang) tadi, maka dia pasti tertimpa ketuarentaan.”(HR. Bukhari) 

 هو الصورة يف املوجود املستقيم اخلط أن أوضح النيب أن أعاله احلديث حيوض
 هو الصورة بعد خيرج الذي املستقيم واخلط تنتهي، ا حتيط اليت املستطيلة والصورة اإلنسان،

 تواجه كارثة الصورة يف املستقيمة اخلطوط حول الصغرية اخلطوط أن حني يف وأحالمه، آماله
م يف البشر  .العامل يف حيا

ثري سريع للغاية على حياة اإلنسان يتميز هذا بظهور العديد . تطور التكنولوجيا له 
ألنشطة أحد املنتجات . من املنتجات التكنولوجية اليت ميكن أن تسهل على البشر القيام 

                                                           
  مكتبة الشاملة. ٣٤٨صفحة , ٢٢جزء .. الباب قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص ال تسأل, صحيح البخارى ٧



٤  

تضع "كما قيل،   ٨ .اتف الذكياهلالتكنولوجية اليت ميكنها اآلن اخرتاق السوق العاملية هو 
وأعضاء هيئة  طلبةاهلواتف الذكية أجهزة حوسبة قوية مملوكة للمستخدم يف جيوب ال

  ٩."هلذه األجهزة احملمولة متعددة الوظائف بشكل كبري طلبةتزداد ملكية ال. التدريس
ء  مثل هذا، تعد تكنولوجيا االتصاالت مناسبة جًدا الستخدامها  Covid١٩خالل و

ميكن للتعلم من . كأداة يف عملية التعلم، وميكن أن حيدث التعلم دون مواجهة وجهًا لوجه
دة فعالية وكفاءة تعلم ال األندرويداليت تعمل بنظام / خالل األجهزة احملمولة  ، وميكن طلبةز

نشطة وسائل التواصل االجتماعي الدراسة يف أي مكان  طلبةلل ويف أي وقت أثناء القيام 
  ١٠ .أو الرتفيه عرب اهلواتف الذكية

 ذلك بعد نقوم واليت ،عملية التعليم يف االتصال تكنولوجيا تطوير من االستفادة ميكن
 يف فعالية أكثر تعليمية لوسائل وسيلة هذه وسيلة التعليم وستصبح تعليمي وسيط يف بتغليفها

 وسيلة التعليم استخدام أسباب لبعض ميكن. والطاقة الوقت استخدام يف وكفاءة املواد تقدمي
 ميكن) ٢ واملوضوع، طلبةال بني املباشر التفاعل متكني) ١: وهي ،عملية التعليم فعالية ترقية
 عرض على قادرة) ٣ ،طلبةال لدى ميالتعل لقدرات وفًقا فردي بشكل عملية التعليم تتم أن

  .املستمر عملية التعليم خلق على قادرة) ٤ ميلتعل االهتمام رتقيةل والبصرية السمعية العناصر
  :أن Koderi نقلته الذي Neo و Leow رأي مع يتماشى وهذا

                                                           
8Gufron Amirullah, “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Pada Konsep Monera 

Berbasis Smartphone Android” (n.d.): 38–47. Law review 
http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/wacanaakademika/article/view/2555diaksespada 27 agustus 2020 9Ben Woodcock, Andrew Middleton, and Anne Nortcliffe, “Considering the Smartphone 
Learner: Developing Innovation to Investigate the Opportunities for Students and Their Interest,” 
Student Engagement and Experience Journal 1, no. 1 (2012): 1–15.law review 
http://shura.shu.ac.uk/5256diaksespada 27 agustus 2020 10Brett smith Borja Garcia, Jo Welford, “Using a Smartphone App in Qualitative Research: The 
Good, the Bad and the Ugly” (n.d.).law review 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1468794115593335diaksespada 27 agustus 2020 



٥  

“multimedia has introduced the pedagogical strength in facilitating student 
learning and and supplementing learning with liveliness. It adds the richness and 
meaning to the information presented with the use of more than one medium. 
Multimedia involves the synchronization of media in producing the rich media output 
and is arranged in some chunks which are linked by the hypermedia.”11  نقل يتم حبيث عملية التعليم يف جًدا مهمة وسيلة التعليم تعد أعاله، الرأي إىل استناًدا 

 املواد أو الرسائل نقل على قادرًا يكون أن املعلم من ويطلب جيد، بشكل املرسلة الرسالة
 تكون مواد تقدمي على املعلمني تساعد أن هذه وسيلة التعليمل ميكن عندها. صحيح بشكل

  .األحيان بعض يف فعالية أقل
 الذي املنهج نفس تستخدم سالميةاإل العالية درسةامل هي مبرتو  األوىل يةاملدرسة دمحم

 ،عملية التعليم حيث من ولكن كاملة، بنية وحتيةو  مرافق على حتتوي اليت املدرسة تستخدمه
 أوضح ،Baiturahman مع املقابلة نتائج إىل استناًدا. كثريًا العربية وسيلة التعليم تستخدم ال
ً  السبورة، يلةوس أستخدم ،عملية التعليم يف" أنه  غري Power Point أو التلفزيون أذيع وأحيا

 ومعظم مللل األحيان من كثري يف طلبةال يشعر حبيث. كدعم فقط هذا ألن ملواد، املرتبط
 هلذا. للغاية منخفضة تزال ال طلبةال متعلّ  نتائج إىل يؤدي مما الفصل، يف عمدا ينامون الذين

 واملعلمون طلبةال حيتاج. عملية التعليم يف جديدة طرق أو ابتكار إىل طلبةال حيتاج السبب
   ١٢".وتطويرها استخدامها وكيفية وسيلة التعليم معرفة إىل خاص بشكل

 األوىل العالية اإلسالمية دمحميةمبدرسة  العاشر الصف من طلبة ٤ مع املقابالت نتائج
 املشاكل من العديد واجهوا عملية التعليم يف طلبةال أن تفيد معلومات على حصلوا مرتو

                                                           
11 Koderi, & Zulfiati Syahrial ; Model Developmen of Savi Based E-moudule For Arabic 

Instruction at Islamic Junior high School In Bandar Lampung Indonesia; Jurnal is studi education Vol-
9 No-1 h. 24. Diakses pada 2 januari 2019   12 Baiturahman Guru Bahasa Arab  Wawancara tanggal  23 september 2018.  
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 النماذج الكثريون يستخدم) ٢ عبًئا، ميثل التعلم أن طلبةال يشعر عليمالت عملية يف املعلم وهي
 ال) ٣ مفقوًدا، طلبةال دافع يزال ال حىت والواجبات حياضرون، حيفظون، التقليدية،

  .مللل الشعور إىل ومييلون لتعلم طلبةال يهتم ال حىت الفعالة وسيلة التعليم يستخدمون
ت على أيًضا الباحثة تحصل  دمحميةمبدرسة  املطبق ميالتعل منوذج حول ميدانية بيا

ت إعطاء خالل من مرتو األوىل العالية اإلسالمية  العاشر الصف من طالًبا ٤٠ إىل استبيا
ت حصلت مث. عشوائية بتقنيات ً  سعداء) ١" يذكرون طلبةال أن على البيا  ميلتعل أحيا

 األحيان، من كثري يف٪  ٧٥ صعوبة) ٣. ٪٣٠ ميالتعل أهداف ينقل ال املعلم) ٢ ،٪٤٧
٤ ( ً  ال) ٦. ٪٦٠ماعاالست مواد تلقي يف صعوبة جتد ما غالبا) ٥ ؛٪  ٤٠ سعيدة أحيا

 مادة تلقي يف صعوبة يواجه ما غالًبا) ٧٪ ٧٠ ماعاالست مواد وسيلة التعليم يف تستخدم
 مادة) ١٠٪  ٨٠ الصوتية وسيلة التعليم الكالم مادة تستخدم ال) ٩ ؛٪ ٦٦.٥ الكالم
اءة القر  مادة على احلصول يف صعوبة جتد ما غالبا) ١١٪  ٤٢ قبوهلا ميكن اليت الكالم

 مقبولةاءة القر  مادة) ١٣. ٪٩٠ أبداً  وسيلة التعليم من تستخدم ال اءةالقر  مادة) ١٢. ٪٦٧
 تستخدم ال) ١٥٪ ٧٤ على احلصول الصعب من يكون ما غالًبا) ١٤. فقط٪ ٤٣.٥

  فقط٪ ٣٥ بنسبة قبولةامل الكتابة مادة) ١٦٪  ٨٠ البصرية وسيلة التعليم منة الكتاب مادة
 ويسهل تفاعلية تعليمال يلةوس دائًما يتطلب) ١٨. ٪٥٠ بنسبة عادة مملة ميالتعل مناذج) ١٧
  ١٣.٪٧٠ ميالتعل

ت ذلك ويعزز  العالية اإلسالمية دمحميةلطلبة الصف العاشر مبدرسة  ميالتعل نتائج بيا
 :التايل النحو على للغاية منخفضة تزال ال اليت مرتو األوىل

                                                           
13 Observasi Lapangan ;hasil  kuisioner kepada 40 siswa pada  tanggal  l 9 Januari 2019 
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 ١.١ اجلدول
 لطلبة الصف العاشر مبدرسة دمحمية العالية اإلسالمية العربية األول للدرس اللغة  الدراسي للفصل امتحان نتائج

  ٢٠١٩/٢٠٢٠١٤ مرتو للعام الدراسي األوىل
 إمجايل  IK4 الصف IK3 الصف IK 2 الصف  IK I الصف تردد رقم

F % F % F % F % F 10% 
1 45-50 4 13.3% 4 10% 3 7.5% 5 12.5% 16 10.6% 
2 51-56 2 6.6% 5 12.5% 5 12.5% 3 7.5% 15 10% 
3 57-62 6 20% 6 15% 9 22.5% 10 25% 31 20.6% 
4 63-68 8 26% 6 15% 8 20% 9 22.5% 31 20.6% 
5 69-74 4 13.3% 10 25% 6 15% 10 25% 30 20% 
6 75-80 4 13.3% 7 17.5% 8 20% 3 7.5% 22 14.6% 
7 81-86 2 6.6% 2 5% 1 2.5% 0 0% 5 3.33% 

  %100 150 %100 40 %100 40 %100 40 %100 30 عدد
ت من ) ١: استنتاجات بعدة حتليالً  ةالباحث يتأجر  أعاله، البحث قبل ما بيا

 فهم يف طلبةال وصعوبة منخفًضا كان طلبةال حتفيز أن العاشر الصف علمم مع مقابلة ذكرت
 طالًبا ٤٠ على توزيعه مت الذي االستبيان نتائج خالل ومن طلبة ٤ مع مقابلة) ٢ ؛ املادة
 لوسائل حًقا حيتاجون طلبةوال التقليدية، وسيلة التعليم ستخدام التدريس يف املعلم أن أظهر

  .عملية التعليم يف تفاعلية ميتعل
. عملية التعليم يف كأداة التعليمية وسيلة التعليم منتجات الباحثة جعلست لذلك،

 ذكي هاتف عرب تشغيلها ميكن واليت األندرويد على القائمة التعليمية وسيلة التعليم وهي
)Smartphone( للمشاركني ميكن كما عرض، جبهاز متصل حممول هاتف ستخدام أو 

  .وخارجه الدراسي الفصل يف بنفسهم استخدامها

                                                           
14 Dokumentasi,  Penilaian Hasil Belajar Mata Pelajaran Bahasa  kelas X Semester Ganjil 

Tahun Pelajaran 2018/2019 
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 ترقية من األندرويد بنظام تعمل اليت العربية اللغة تعلم وسائط تتمكن أن املتوقع من
  .ميالتعل وأماكن األوقات مجيع يف وكفاءة بفعالية طلبةلل العربية اللغة ميتعل

 يلةوس تطوير بعنوان  Khoirun Aziz أجراه الذي السابق البحث نتائج ذلك ويعزز
موضوع الرتببية  حول طلبةال متعلّ  خمرجات لرتقية األندرويد على ةالقائم تفاعليةال تعليمال

 وبعد قبل بني الرتقية هناك كانت اأ بحثال نتائجأظهرت "  ذكرت اليت اإلسالمية
 طلبةال مشاركة حيث من سواء حد على ،األندرويد على القائمة وسيلة التعليم استخدام
 مناسب الباحثة طوره الذي التطبيق أن االستنتاج ميكن لذلك ،طلبةال متعلّ  نتائج وكذلك

 قسم ، Aulia أجرته الذي البحث مث ١٥".العالية طلبةال من العاشر الفصل يف لالستخدام
" بعنوان اإلسالمية احلكومية إبراهيم مالك موال جبامعة العليا الدراسات العربية، تعليم اللغة

مبدرسة العالية  العاشر الصفملهارة القراءة لطلبة األندرويد  على القائمة وسيلة التعليم تطوير
 على القائمة وسيلة التعليم تطوير" نوضحت أ برينجسيو المبونج  مية احلكومية سالاإل

 أجرته الذي البحثو  ١٦".العاشر الصفلطلبة  القراءة مهارة قيمة ترقي أن ميكن د األندرويد
Nuranggraini إىل استناًدا" أنه  األندرويدوسيلة التعليم علم النحو القائمة على " بعنوان 

ا إىل مشرية ،٪٥٠ هي وسيلة التعليمل املئوية النسبة أن تبني ،املعلمني إىل موجه استبيان  أ
 مبا األندرويد وسيلة التعليم علم النحو القائمة على تقييم أن حني يف وفعالة، جًدا فعالة

  ١٧".حسنا يكفي
                                                           

15 Muhammad Khoirun Aziz, Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis األندرويد 
untuk meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI, Jurnal Online,UIN-
Suka.ac.id 2015 16 Maya Aulia, Pengembangan Media Pembelajaran berbasis  ANDROID untuk Maharoh 
Qiro’ah pada kelas X MAN Pringsewu. Jurnal Online.UIN-malang.ac.id,2017. 17 Wulan Nuranggraini,Pengembangan Media Pembelajaran Ilmu Nahwu Berbasis Multimedia, 
Jurnal Online Eprints.ums.ac.id 2012 



٩  

وسيلة  تطوير" العنوان اختيار على ةالكاتب تشجع أعاله، الوصف إىل استناًدا
 العالية دمحمية مبدرسة العاشر الصف طلبة لدى( القائمة على األندرويد العربية اللغة التعليم
  .)"مرتو األوىل

 بحثال تركيز. ب 
وسيلة  البحث تطوير يكون وحىت أعاله، اذكر  مت اليت البحث خلفية إىل استناًدا

 كيفية هو البحث هذا تركيز فإن ،شطاو  فعاًال  ئمة على األندرويدالقا العربية اللغة التعليم
 لدى العربية اللغة متعلّ  خمرجات قيةلرت  األندرويدالقائمة على  العربية اللغة وسيلة التعليم تطوير
فاعلية  كيف على الفرعي البحث يركز. مرتو األوىل العالية دمحمية مبدرسة العاشر الصف طلبة
 العربية اللغة متعلّ  خمرجات على القائمة على األندرويد العربية اللغة وسيلة التعليم تطويريف 

  .مرتو األوىل العالية دمحمية مبدرسة العاشر الصف طلبة لدى
 

 البحث مشكلة. ج
 :التايل النحو على املشكلة صياغة ميكن أعاله، اخللفية على بناءً 

 ؟مرتو األوىل العالية دمحمية مبدرسة العربية تعليم اللغة كيف .١
 الصف لدى طلبة فعالةال القائمة على األندرويد العربية اللغة وسيلة التعليم تطوير كيف .٢

 ؟مرتو األوىل العالية دمحمية مبدرسة العاشر
 خمرجات ميكن أن ترقي القائمة على األندرويد العربية اللغة وسيلة التعليم ةفعال كيف  .٣

 ؟مرتو األوىل العالية دمحمية مبدرسة العاشر الصف طلبة لدى العربية اللغة متعلّ 



١٠  

 البحثفوائد . د
 وعملية نظرية استخدامات أو فوائد طويرالت البحث هذا يوفر أن الباحثة تأمل

 :وهي عام، بشكل والقراء للباحثة واملؤسسة
 العربية اللغة ميوتعل وإثراء وصيانة إلكمال وسيلة التعليم حول بديلة مسامهات تقدمي .١

 عملية يف املختلفة القصور أوجه على للتغلب وذلك. مرتو األوىل العالية دمحمية مبدرسة
 اآلن حىت العربية اللغة ميتعل

 حىت ،طلبةلل القائمة على األندرويد العربية وسيلة التعليم حول بديلة مسامهات تقدمي .٢
 .مبرح مالتعلّ  من طلبةال يتمكن

على  واحلفاظ املكملة، ميالتعل ابتكارات توفري أمهية حول للباحثة قبة نظرة إضافة .٣
على األندرويد لدى  القائمة وسيلة التعليم خالل من العربية اللغة ميتعل وإثراء ،الصيانة

 .العربية اللغة متعلّ  خمرجات لرتقية مرتو األوىل دمحمية العالية مبدرسة العاشر الصف طلبة



١١  

 الثاين الباب
  إطار نظري

 
 البحث التطوير مفاهيم. أ

 البحث التطوير تعريف. ١
 يف استخدامها سيتم اليت املنتجات من والتحقق تطوير عملية هو البحث التطوير

 أو وسيلة أو مواد شكل يف منتج وإنتاج لتطوير جهد هو البحث التطوير. والتعلم التعليم
 وليس احلقل/  الفصل يف ميالتعل على للتغلب يستخدم م،يالتعل اسرتاتيجيات أو أدوات

  .التويري الختبار
 معينة، منتجات إلنتاج املستخدمة البحث ةقيطر  هي التطوير البحث ةقيطر 

 حتليل إىل حتتاج اليت ثالبح تستخدم معينة منتجات إلنتاج. املنتجات هذه فعالية واختبار
 التجريبية األساليب( املنتجات هذه فعالية واختبار) النوعية األساليب أو املستخدم املسح(

  ١ ).املستخدمة
 أو جديدة منتجات إلنتاج حبثي ج هو التطوير البحث أن Sukmadinata قال

 مثل أجهزة أو برامج شكل يف الناتج املنتج يكون أن ميكن. احلالية املنتجات حتسني
  ٢ .وسيلة التعليم أو ميالتعل برامج أو احلزم أو النماذج أو الكتب

                                                           
1 Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D. Alfa Beta 

(Bandung:2009 ) h. 407 2Sri haryati, Research and Development ( R&D) sebagai salah satu model penelitian dalam 
bidang Pendidikan, Jurnal academia.edu, Vol-37 No.1 2012, h. 13, diakses tanggal 21 Ferbruari 2019   
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 من يتم الذي البحث هو  research and development أو التطوير البحث فإن لذا
 البحث عن اإلمنائي البحث خيتلف. موجود منتج تطوير أو جديد منتج إنشاء خالل
 شكل يف منتجات إنتاج على قادر ولكنه للتحسني اقرتاحات فقط ينتج الذي العادي

 يف اإلنتاجية تزيد أن ويتوقع. مباشرة استخدامها ميكن تعليمية وسيلة أو نظام أو وحدات
  .التعليم عامل يف أو عملية التعليم
 للفئات أساًسا توفر اليت( الطباعة تقنية: فئات أربع يف التطوير منطقة تنظيم ميكن

 والتكنولوجيا الكمبيوتر على القائمة والتكنولوجيا والبصرية السمعية الفئة) األخرى
 ميكن والتسليم، واإلنتاج التصميم وظائف تتضمن التطوير منطقة ألن نظرًا. املتكاملة
 آخر نوع ستخدام إنتاجها ويتم التكنولوجيا، من واحد نوع ستخدام مادة تصميم

 جمال من يتجزأ ال جزًءا التعلم تكنولوجيا يف املطور وضع يعد مث. آخر نوع مع وتسليمها
  .التعلم تكنولوجيا

 التطوير مناذجأنواع . ٢
 وفًقا التطوير مناذج من خمتلفة أنواع إىل حاجة هناك ،البحث التطوير إجراء يف

 :هي التطوير مناذج بعض. سنطورها اليت املنتجات ألنواع
 Peck و Hanafin منوذج  ) أ

 هذا يف األوىل املرحلة. الرئيسية العمليات من  Peckو  Hanafin  منوذج يتكون
 يف. التنفيذ هي الثالثة واملرحلة التصميم مرحلة تليها االحتياجات، تقييم هي النموذج

  .ومراجعة تقييم عملية املراحل مجيع تتضمن النموذج، هذا



١٣  

 الثالث للمراحل وأنيق بسيط منوذج هو  Peckو   Hanafin تصميم منوذج
 وتعقيد اجلودة قيود حل على النموذج هذا يركز". واملراجعة التقييم" نشطة املرتبطة
  ٣ .٢.١ الصورة يف رؤيته ميكن  Peckو  Hanafin  منوذج أن الواضح من. التطوير

  
  
  
  

 
  Peckو  Hanafin منوذج: ٢.١الصورة 

 االحتياجات حتليل) ١
) ١ ذلك يف مبا وسيلة التعليم تطوير يف االحتياجات لتحديد ضرورية املرحلة هذه

ت أهداف موعة حتتاجها اليت واملهارات املعرفة) ٢ ،إنشاؤها مت اليت وسيلة التعليم وغا  ا
 .وسيلة التعليم واحتياجات أدوات) ٣ ،املستهدفة

 التصميم) ٢
ئق شكل إىل التحليل مرحلة من املعلومات نقل يتم املرحلة، هذه يف  ستكون و

ا جيب اليت املهمة اخلطوات من. وسيلة التعليم صنع من دفاهل  تصميم عملية يف مراعا
مج  يف املشاركة أثناء طلبةال حيتاجها اليت التعلم جتربة أو التعلم جتربة حتديد التعلم بر

                                                           
3 Made tageh, Nyoman jampel, Ketut Pujawan, Model Penelitian Pengembangan, Graha Ilmu,( 

Yogjakarta:2014)cet-1 h.1  

 مرحلة التصميم حبث اإلحتياجات
 

 التطوير والتنفيذ
 

واملراجعة التقييم  
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 على العثور على قادرًا املصمم يكون أن جيب االكتمال، مرحلة يف لذلك،. ميالتعل أنشطة
ت  :يلي مبا تتعلق إجا

  طلبةال ميتلكها أن جيب اليت اخلاصة والكفاءات القدرات  ) أ
 طلبةال جناح لقياس املستخدم املؤشر   ) ب
 بشيء القيام على قادرين ليكونوا طلبةال حيتاجها اليت الشروط أو املعدات هي ما  ) ج

ا اليت الكفاءات أجل من ما  يتقنو
 .الصلة ذات التعلم برامج املوجودة واألنشطة التعليمية املواد تدعم  ) د

 التنفيذ) ٣
 تعليمية برامج وإنشاء وتطوير لدمج أنشطة والتنفيذ التطوير مرحلة تتضمن

 على احلصول يتم حبيث تطويرها، مت اليت التعلم منتجات تقييم يتم ذلك بعد. جديدة
  .احلقيقي التعلم يف تنفيذها وميكن االحتياجات مع تتوافق اليت األجهزة

 Gallو  Borg منوذج) ب
) ٣( التخطيط) ٢( املعلومات ومجع البحث) ١( هي Gall و Borg تطوير خطوات

 املراجعة) ٥( والتحضري األويل امليداين االختبار) ٤( املنتج إدخال أشكال من شكل تطوير
 بناءً  املراجعة) ٧( الرئيسي امليداين االختبار) ٦( األويل امليداين االختبار نتائج على بناءً 
 على بناءً  املراجعة) ٩( التشغيلي امليداين االختبار) ٨( الرئيسي امليداين االختبار على

  .والتنفيذ النشر) ١٠( التشغيلي امليداين االختبار
 للمنتجات أويل نوعي تطور على احلصول هو األويل امليداين االختبار من دفاهل
 هو املصغرة للدورة والتطوير البحث دورة يف امليداين االختبار من دفاهل. اجلديدة التعليمية



١٥  

 عام بشكل. ميالتعل أهداف مع تتماشى املطورة التعليمية املنتجات كانت إذا ما حتديد
 التشغيلي امليداين االختبار من دفاهل. السؤال هذا على لإلجابة التجرييب التصميم يستخدم

 دون املدارس يف الكامل لالستخدام جاهزة التعليمية املنتجات كانت إذا ما حتديد هو
  .التطوير موظفي أو املطورين حضور

  Decide, Design, Develop, Evaluate ( DDD-E) منوذج) ج
 منوذج هو املتعددة وسيلةال تعلم لتطوير استخدامه ميكن الذي ميالتعل تصميم منوذج

DDD-E .منوذج ستخدام املتعددة وسيلةال تطوير يتكون DDD-E يلي مما: 
١ (Decide  مج ومواد أهداف حتديدأو  الرب
٢ (Design مج هيكل جعل هو التصميم أو  الرب
٣ (Develop  املتعددة وسيلةال عروض وإنشاء وسيلةال عناصر إنتاج هوأو التطوير 
٤ (Evaluate  والتطوير التصميم عملية كامل من التحقق هو التقييمأو.  

 Moreو  Bergman منوذج) د
 بعض ستخدام. طويرالت منوذج إىل حاجة هناك املتعددة، وسيلةال منتجات لتطوير

 Bergman منوذج يعد. موثوقة جبودة التطوير منتجات تتمتع أن املتوقع من التطوير، مناذج
 مت. املتعددة وسيلةال منتجات لتطوير استخدامها ميكن اليت التطوير مناذج أحد Moreو 

  .١٩٩٠ عام يف مرة ألول النموذج هذا تطوير
 للفيديو وإدارة كدليل التحديد وجه على More و Bergman منوذج يستخدم

 النموذج هذا استخدام ميكن ، عام بشكل. املتعددة وسيلةال منتجات وإنتاج التفاعلي
  .اإلنرتنت عرب التعلم مثل األخرى التفاعلية التعلم منتجات أنواع من أكثر أو لواحد أيًضا



١٦  

 ست من األنشطة مراحل أو األنشطة يف More و Bergman منوذج يتكون
) ٦( التأسيس) ٥( اإلنتاج) ٤( التطوير) ٣( التصميم) ٢( التحليل) ١( وهي خطوات،

 يتم وأخرياً  خمرجات، ينتج مث إدخال، أو إدخال يسبقه خطوة أو نشاط كل يف. التحقق
 .املخرجات تقييم

 Carey و Dick منوذج) ه
 يتم. والتدريب التعلم مصممي قبل من استخداًما األكثر هو Carey و Dick منوذج

 :وهي للتطوير، نتيجة املنتج إىل األويل التطوير من بدًءا العملية نم مراحل ١٠ تنفيذ
 )التعليمي اهلدف( األهداف لتحديد احلاجة حتليل )١
 ميالتعل حتليل )٢
 وسياقهم الطلبة حتليل )٣
 العمل أهداف كتابة )٤
 التقييم أدوات تطوير )٥
 ميالتعل اسرتاتيجيات تطوير )٦
 التعليمية املواد واختيار تطوير )٧
 التكويين التقييم وتنفيذ تصميم )٨
 مالتعلي مراجعة )٩

  التلخيصي التقييم وتنفيذ تصميم )١٠
  
  



١٧  

 ADDIE منوذج) و
 أحد هو ADDIE منوذج). تقييم تنفيذ، تطوير، تصميم، حتليل،( ADDIE منوذج

) ١( وهي خطوات، مخس من ADDIE منوذج يتكون. املنهجية ميالتعل تصميم مناذج
 التنفيذ) ٤( )development( التطوير) ٣) (design( التصميم) ٢) (analize( التحليل

)Implementation) (( التقييم) ٥evaluation.( ٤  
 منهجي بشكل تطويره مت النموذج هذا أن اعتبار على النموذج هذا اختيار يعتمد

 منهجي تسلسل يف النموذج هذا برجمة تتم. التعلم لتصميم النظري األساس إىل ويستند
 وخصائص الحتياجات املناسبة التعلم مبوارد املتعلقة ميالتعل مشاكل حلل حماولة يف لألنشطة

 لتطوير وتنفيذها فهمها يسهل مراحل أو خطوات مخس على النموذج هذا حيتوي. املتعلم
 وسيلةوال التعليمية الفيديو ومقاطع التعلم ووحدات الدراسية الكتب مثل التطوير منتجات
  .ذلك إىل وما املتعددة

 إجيايب ثري له هذا. مرحلة كل يف التطوير أنشطة لتقييم فرصة ADDIE منوذج يوفر
 مستوى تقليل هو مرحلة كل يف التقييم عن الناجم اإلجيايب التأثري. املنتج تطوير جودة على

لتايل. النموذج هذا اية يف املنتج نقص أو اخلطأ  النموذج، هذا من اخلامسة املرحلة فإن و
 تقييم شكل يف للمنتج الشامل التطوير أو للوحدة التقييم مرحلة هي التقييم مرحلة أي

  .إمجايل وتقييم تكويين
  
 

                                                           
4 Kent L.Gustafson Robert Maribe Branck, Survey Of Instructional Development Models, 

ERIC. 2002 , h. 111 
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 Isman منوذج) ز
 واملعرفية السلوكية النظر وجهات تدفق من Isman منوذج نظرية أساس يت

 الراجعة والتغذية واملخرجات املدخالت: خطوات مخس اإلسالمي للنموذج. والبنائية
 أو املدخالت. املدخالت عوامل حتديد هي اإلسالمي النموذج يف األوىل اخلطوة. والتعلم

: خطوات ثالث من العملية مرحلة تتكون. موالتعلّ  ميالتعل أنشطة أساس هي املدخالت
 يتم املرتدة، التغذية مرحلة يف. موالتعلّ  ميالتعل أنشطة تصميم وإعادة األويل، النموذج اختبار
 منوذج من األخرية املرحلة هي التعلم مرحلة. الصلة ذات اخلطوة أو اخلطوة إىل الرجوع
Isman، إلنشاء وذلك عقبات، هلا السابقة املراحل تواجه مل إذا املرحلة هذه حتقيق وميكن 
  .كامل تعلم وضع

 طويرالت منوذج أمهية. ٣  
 به سيقوم الذي التطوير وشكل والظروف الوضع على اجليد النموذج سيعتمد

 ميالتعل تطوير مناذج مفاهيم فهم استخدام ميكن. حتقيقها سيتم اليت لألهداف وفًقا املصمم
 للمصمم ميكن. البحث منوذج تطوير عملية يف املصمم من كتوجيه أعاله املوصوفة املختلفة
ت مجيع مع عملية التعليم يف يكون أن جيب ما تصميم  كل يف اخلطوات ستوفر. فيه املكو
  .تطويره سيتم الذي املشروع يف تنفيذها جيب اليت املراحل لتنفيذ للمصمم إرشادات منوذج

 وتسهيالت كدليل النموذج استخدام ميكن النموذج، تطوير تعريف على بناءً 
 من كل من اخلصائص، ودراسة حتليل بعد. جديدة مبواصفات منتجات لتطوير للمصممني

 ذي التطوير منوذج الباحث سيحدد إنتاجه، املراد املنتج وتوجيه أعاله، التطوير مناذج



١٩  

 هي للتعلم البحثي التطوير منوذج من إنتاجها مت اليت التعليمية وسيلةال منتجات. الصلة
 استخدام سيتم. عاليةال درسةامل يف العربية اللغة ميلتعل األندرويد على تعتمد تعليمية وسيلة

 العربية اللغة ميتعل يف تطويرها سيتم اليت األندرويد على القائمة التعليمية وسيلةال خصائص
 املتعددة وسيلةال مع ومتكامل منظم بشكل ترتيبها ويتم وخارجها، الدراسية الفصول يف

  .األندرويد على احلايل التطبيق أو لنظام واملتعلقة
. الكامل االعتبار الصلة ذات النماذج اختيار سيكون اخلصائص، هذه على بناءً 

 التحليل يستخدم الذي التعلم تصميم منوذج هو لطبع، استخدامه، سيتم الذي النموذج
  .وجذابة وكفؤة فعالة تعلم وسيلة تطوير منتجات إلنتاج وذلك لنظام، ويرتبط والتقييم

 بتوجه الصلة ذو النموذج فإن ،Gustafson ذكره كما واملراجع التحليل من انطالقا
. ADDIE تطوير منوذج هو العربية اللغة لتعلم الروبوت على القائمة وسيلة التعليم تطوير
ت ٥ من ADDIE تطوير منوذج يتكون  ميكن حبيث ، منهجية وهيكلة مرتابطة مكو
 .املعلمني قبل من هذا التصميم منوذج دراسة بسهولة

  املتطورة مفاهيم النماذج. ب 
 وسيلة التعليم تعريف. ١

 حرفيا تعين واليت medium للكلمة مجع صيغة وهي الالتينية من وسيلةال كلمة يت
  ٥ .الرسالة مستلم إىل املرسل من الرسائل إدخال أو الوسيط هو وسيلةال. مقدمة أو وسيطًا

ت من خمتلفة أنواع هي وسيلة التعليم أن Dagne ذكر حني يف  اليت طلبةال بيئة يف املكو
                                                           

5 Arief S. Sadiman Dkk, Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, Dan Manfaatnya, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet-Ke 16, h. 6. 



٢٠  

 اليت التعريفات مجيع املصطلح عن طفيًفا اختالفًا ختتلف. ميالتعل على حتفزهم أن ميكن
وسيلة  أن ويقال ،)national education association /NEA( الوطنية الرتبية مجعية قدمتها
ا وكذلك البصرية والسمعية احلرفية سواء حد على التواصل من أشكال هي التعليم   ٦ .معدا

 لنقل استخدامه يتم ما كل هي وسيلة التعليم أن أعاله اآلراء بعض توضح
 هناك. ميالتعل على طلبةال حتفز أن ميكن اليت املعلومات متلقي إىل املرسل من املعلومات

 ومها ،Abdul Wahab Rosyidi ما استشهد Ely و Gerlach ـل وفًقا وسيلة التعليمل فهمان
 يوفر حدث أو مادة أو شخص كل هو وسيلة التعليمل الواسع الفهم. والضيق الواسع الفهم
يلة الوس( حمدود غري الفهم أن حني يف واملواقف، واملهارات املعرفة الكتساب طلبةلل فرصة
 للوصول موالتعلّ  التدريس عملية يف دورًا يلعبون الذين املعلمون يستخدمها اليت) البشرية غري
  ٧ .اهلدف إىل

 حبيث التعليمية، املواد تقدمي يف املعلمني تساعد أدوات أو وسائل هي التعليموسيلة 
 .ميالتعل يف األهداف حتقيق يتم
 وسيلة التعليم أنواع. ٢

 لوحات من خمتلفة أنواع أوال،. أربعة إىل وسيلة التعليم والسيد القامسي يصنف
 لوحة) د السبورة،) أ: أخرى أشياء هذه العرض لوحة تغطي. معينة مواد إلرضاء العرض

ئية، اللوحة) هـ النشرات،  املواد لتقدمي املستخدمة األجهزة نًيا، احلائط، وجملة الكهر
 وخمتربات والتسجيالت الراديو أجهزة مثل الصوتية، األجهزة) أ: (نوعني من وتتكون. طلبةلل

                                                           
6 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 

2009), h. 27. 7 Ibid, h. 25-26. 



٢١  

 فيلم وشرائط وشرائح مرئية غري ومواد مرئية غري مواد مثل ،البصرية األجهزة) ب( و اللغة
ر، من خمتلفة أنواع لثًا،. متحركة وأفالم OHP وشفافية  الصور املثال سبيل على اجلا
الت الكتب من املأخوذة  النماذج مثل األبعاد ثالثية أشياء: رابعاً . واخلرائط وامللصقات وا
 على القائمة التفاعلي التعلم برامج خامسا،. شابه وما البالستيك من املصنوعة واألشياء

  ٨ .احلاسوب
دة ميكن  أساس ستخدام أعاله والسيد القامسي قدمها اليت وسيلةال أنواع توضيح ز

ه البياين الرسم يف موضح هو كما التجميع   :أد
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  التعليمية وسيلةال جتميع: ٢.٢ الصوة

 
                                                           

8Imam Asrori, Media Pembelajaran Bahasa Arab dari kartu sederhana sampai Web penjelajah 
Dunia, Bintang Sejahtera, ( Malang:2016) cet-3, h. 12  

 وسيلة التعليم أنواع

 إحساس
 ماص

  مسعي 
  بصري 
 مسعي بصري 
  متعددةوسائط 

 املعرض البعد االصلية

 أصلي •
 بعدين  التقليد •

 3 أبعاد 
  كن هاد 
 احلركة 

 هاز عرضجب •
 بدون جهاز عرض •



٢٢  

 وسيلة التعليم فوائد. ٣
رة إىل موالتعلّ  التدريس عملية يف التعليمية وسيلةال استخدام يؤدي أن ميكن  إ

رة واالهتمام، الفضول  نفسية على يؤثر أن وميكن ،عملية التعليم يف والتحفيز الدافع وإ
  ٩ .طلبةال

 التعليمية، وسيلة التعليم أن Abdul Wahab Rosyidi يف Lentz  و Levied قال
 أو جتذب أن ميكن واليت ،االهتمام وظيفة) أ: (وظائف أربع هلا ،البصرية وسيلةال وخاصة

 وهي العاطفية، الوظيفة) ب. (وسيلة التعليم يف املوجود التعلم حمتوى إىل طلبةال انتباه توجه
 الوظيفة) ج( م،يالتعل حمتوى جتاه لفرح شعور خللق استخدامه ميكن الذي البصري وسيلةال

 الوظيفة) د( م،يالتعل يف املنقولة الرسالة فهم يف طلبةال تسهل أن ميكن واليت املعرفية،
ت قبول على قدرة األقل طلبةال تستوعب أن ميكن واليت التعويضية،   ١٠ .ميالتعل حمتو

 املعلمني بني التفاعل تسهيل يف عملية التعليم يف عام بشكل وسيلةال فوائد تتمثل
 هناك التحديد وجه على ولكن. وكفاءة فعالية أكثر ميالتعل أنشطة تكون حبيث طلبةوال

  .تفصيالً  األكثر الوسيلة املزا من عدد
 الفوائد من العديد) ٢٠٠٣ الوطنية، الرتبية وزارة يف( Dayton و Kemp حدد

عملية  تصبح) ٢. متجانًسا املوضوع تقدمي يكون أن ميكن) ١: وهي م،يالتعل يف الوسيلة
رة وضوًحا أكثر التعليم  يف الكفاءة) ٤ تفاعلية أكثر عملية التعليم تصبح) ٣ لالهتمام وإ
عملية  جراء وسيلة التعليم تسمح) ٦ طلبةال تعلم خمرجات جودة حتسني) ٥ واجلهد الوقت

                                                           
9 Op.cit. h. 28-29 10 Ibid h. 29 



٢٣  

 طلبةال من اإلجيايب املوقف تعزيز وسيلة التعليمل ميكن) ٧ وقت أي ويف مكان أي يف التعليم
  ١١ .وإنتاجية إجيابية أكثر اجتاه حنو املعلم دور تغيري) ٨  عملية التعليمو  املواد جتاه

. العملية الفوائد بعض جتد تزال ال أعاله، مذكور هو كما وسيلة التعليم مزا بعض
رد املوضوع جتعل أن وسيلة التعليمل ميكن) أ: هي وسيلة التعليمل العملية الفوائد  أكثر ا
وسيلة ل ميكن) د والزمان، الفضاء قيود على التغلب أيًضا وسيلة التعليمل ميكن) ب واقعية،
 تقدمي وسيلة التعليمل ميكن) هـ. البشرية احلواس قيود على التغلب يف املساعدة التعليم

 ستعطي) و. الدراسي الفصل إىل خطرية أو درة أحداث أو أشياء شكل يف تعلم كائنات
 وستبقى عميًقا انطباًعا املناسبة وسيلة التعليمب تقدميها يتم اليت الدروس حول املعلومات

  .طلبةال لدى أطول
: منها عديدة، فوائد هلا عملياً  وسيلة التعليم فإن أعاله، اآلراء بعض إىل واستناداً 

ردة املفاهيم صياغة  واملخططات الصور استخدام املثال، سبيل على. اللفظية لتقليل ا
دة وذلك احلافز، توليد. ذلك إىل وما والنماذج والرسومات  طلبةلل الفردي االهتمام لز

 حواس مجيع يعمل ، رتيًبا وليس ممالً  ليس الدرس مسار ألن التعلم جمموعة أعضاء جلميع
 قوة مع) األذنني أو العيون مثل( احلواس أحد يف الضعف نقاط موازنة ميكن حبيث ، طلبةال

ت للعامل أقرب ، األخرى احلواس  عليها احلصول يصعب اليت الواقع مع املفاهيم/  النظر
 .وسيلة التعليم استخدام جانب إىل أخرى بطرق

 
 

                                                           
11 Ali Muhson, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi, Jurnal 

Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol-VIII, No-2 , 2010, h. 4, diakses 25 Februari 2019.  



٢٤  

 العربيةتعليم  وسيلة. ٤
 اللغة ميتعل وسيلة عناصر. )أ

ا على اللغة إىل يُنظر اهليكلي، النهج ستخدام اللغوية الدراسات يف  شيء أ
ت من يتكون  ميكن ١٢ .والقواعد واملفردات اللغة أصوات املكون، ويشمل أخرى، مكو
 :وهي اللغة، ميتعل وسيلة ستخدام اللغة مكون تعلم تعليم
 تعليم األصوات) ١

 أيًضا ويعتمد واحد، مهم هدف هو اللغة أصوات إتقان األجنبية، اللغة تعلم
 كمله النظام إتقان، العامة اللغة تعلم أهداف تشمل. التدريس من الغرض على

 بشكل اللغة أصوات واستخدام النطق شكل يف وكذلك االستقبالية، اللغة ألصوات
 .ومنتج نشط

 وسيلة تعليم املفردات) ٢
 عن للتعبري املناسبة املفردات اختيار املهم من اللغة، خالل من الرسائل توصيل يف

 :هي عملية التعليم يف املفردات تعليم يف اخلطوات بعض. املطلوب املعىن
 تدريسه يتم الذي) املفردات( الكائن إىل مباشرة إلشارة  ) أ(
 .تدريسها مت اليت) املفردات( الشيء عن مصغرة صورة تقدمي خالل من   ) ب(
 .تدريسها تريد اليت للمفردات صور إعطاء خالل من )ج(
 .نقلها املراد املفردات من النتقال) د(
 اجلملة يف تدريسها سيتم اليت املفردات إدخال) هـ(

                                                           
12 Op.cit , Abdul Wahab Rosidi, h. 53 



٢٥  

 مكافئة كلمة اءأعط) و(
 املعاكسة الكلمة اءأعط) ز(
 للمفردات تعريف إعطاء) ح(

 صورة) أ هي املفردات تعلم يف استخدامها ميكن اليت وسيلة التعليمل لنسبة
 .صور أو صور) ب األصلية، لألشياء مصغرة

 وسيلة تعليم القواعد) ٣
 الكلمات تكوين واستخدام فهم عام بشكل القواعد تعلم من الغرض يشمل

) أ: مثل النحوي التعلم يف استخدامها ميكن اليت وسيلة التعليمل لنسبة. واجلمل والعبارات
 .احلبل لوحات) ج اجليب، لوحات) ب القواعد، صناديق

 وسيلة تعليم اإلستماع) ٤
 مضغوط قرص) أ هي اإلستماع لتعلم استخدامها ميكن اليت التعليمية وسيلةال

)CD(، مستمر رسم) هـ لغة، ألعاب) د عرض،) ج كاسيت، مسجل) ب. 
 الكالم تعليموسيلة ) ٥

 األلواح السبورات، :هي التحدث ملهارات استخدامها ميكن اليت وسيلة التعليم
 كاشفة موضوعات أفالم، ،)ساعة قرش( احلائط ساعات املغناطيسية، األلواح املنفصلة،

 ).رحلة( ميدانية ورحالت لفظية،
 قراءةال وسيلة تعليم) ٦

 :يلي ما القراءة مهارات لتعلم استخدامها ميكن اليت وسيلة التعليم تتضمن
  )البيقوت( أنواعها جبميع البطاقات  ) أ(



٢٦  

 القراءة خمترب  ) ب(
 احلجية بطاقة) ج(
  كاريكاتورية رسومات) د(
 .ذلك إىل وما املتحركة الرسوم) ه(

 الكتابة وسيلة تعليم) ٧
 الكاسيت، تسجيالت) أ: هي الكتابة مهارة ميلتعل استخدامها ميكن اليت وسيلةال

  .والرسومات الصور) د املتقاطعة، الكلمات ألغاز) ب
ملثل،  لتحسني استخدامها ميكن اليت والبصرية السمعية وسيلة التعليم بعض و

  ).كتابال ،القراءة كالم،ال ستماع،اإل( اللغوية املهارات
 األندرويد وسيلة مفهوم. ٥
 األندرويد تعريف. )أ

 تطويره يتم آخر تشغيل نظام منتصف يف ينمو حممول تشغيل نظام هو األندرويد
 و i-Phone OS و Windows Mobile مثل أخرى تشغيل أنظمة توفر. احلايل الوقت يف

Symbian املوجودة األجهزة على يعمل الذي والتحسني احملتوى من ثروة الكثري وغريها .
 ألجهزة خصيًصا املصمم Linux karnel إىل استناًدا التشغيل لنظام متغري اسم هو األندرويد

 اهلواتف مثل املثال، سبيل على ،)اللمس شاشة( اللمس مبيزات املزودة احملمول اهلاتف
  ١٣ .اللوحية واألجهزة الذكية

 
                                                           

13 Andi, Memanfaatkan Aplikasi Android Pada Sistem Windows, Madcoms Yogjakarta, h.1  



٢٧  

 األندرويد تطور ريخ. )ب
  األندرويد االسم، نفس حتمل شركة قبل من األندرويد تشغيل نظام تطوير مت

Inc .األندرويد اكتشاف مت مث. ٢٠٠٣ عام يف  Inc .لشركة مملوكة شئة شركة وهي 
Andi Rubin، العمالق البحث حمرك بواسطة Google، تقدمي على ذلك بعد وافق والذي 

 لكامل مملوكة شركة. طفالً  أخريًا أصبح حىت ٢٠٠٥ أغسطس يف وشرائه املايل الدعم
  .٢٠٠٧ عام يف رمسًيا التشغيل نظام إصدار مت مث. جلوجل

 ٢٢ يف مرة ألول األندرويد تشغيل نظام يستخدم ذكي هاتف أول إصدار مت
 HTC شركة من األندرويد تشغيل بنظام ذكي هاتف إطالق ومت ،٢٠٠٨ أكتوبر

Corporation، املسمى HTC Dream. 
 األندرويد إصدارات. )ج

 ١٤ :وهي مرة، ألول إصدارها منذ األندرويد إصدارات من العديد هناك
  )٢٠٠٧ نوفمرب ٥ يف مرة ألول إصداره مت( بيتا  األندرويد )١
 )٢٠٠٨ سبتمرب ٢٣ يف مرة ألول إصداره مت( ١.٠ األندرويد )٢
 )٢٠٠٩ فرباير ٩ يف مرة ألول إصداره مت( ١.١ األندرويد )٣
 )٢٠٠٩ أبريل ٣٠ يف مرة ألول إصداره مت( ١.٥ األندرويد )٤
 )٢٠٠٩ سبتمرب ١٥ يف مرة ألول صدر" (Donut" ١.٦ األندرويد )٥
 )٢٠٠٩ ديسمرب ٩ يف مرة ألول صدر( Eclair"" ٢.١ / ٢.٠ األندرويد )٦
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٢٨  

 هاتف على ٢٠١٠ مايو ٢٠ يف مرة ألول إصداره مت( Froyo"" ٢.٢ األندرويد )٧
 )Google Nexus One الذكي

 )٢٠١٠ ديسمرب ٦ يف تقدميه مت( gingerbread"" ٢.٣ األندرويد )٨
 يف للتو تقدميه مت األندرويد من إصدار أحدث هو( Nougat"" ٧.٠ األندرويد )٩

 ).٢٠١٦ منتصف يف Google مؤمتر
 األندرويد يف املزا والعيوب. )د

 األندرويد مزا) ١
م إنشاء للمستخدمني ميكن. املفتوح املصدر  ) أ  األندرويد إىل املستندة تطبيقا

 .اأيضً  جماين عمل إطار ستخدام تصنيعها ويتم
 سبيل على خمتلفة، تطبيقات تشغيل األندرويد هلواتف ميكن. املهام تعدد   ) ب

 .الوقت نفس يف إليها واالستماع األغاين تصفح املثال
 اإللكرتوين، الربيد االجتماعي، التواصل وسائل القصرية، الرسائل اإلخطارات،  ) ج

 .الرئيسية الشاشة يف مبلغة كلها
 التواصل وسائل على االتصال جهات مجيع ستصبح االتصال، جهات مزامنة  ) د

 مت إذا احملمول اهلاتف على اتصال جهات تلقائًيا google و االجتماعي
 .تنشيطها

 منذ فقط google لـ مملوًكا ليس األندرويد فإن خاص، بشكل مملوًكا ليس  ) ه
 .الشهرية اهلواتف من للعديد مشرتكة ملكية هو تطويره بداية



٢٩  

 الوصول املستخدمني على تسهل واجهة الرئيسية الشاشة على يوجد. القطعة  ) و
 .بسرعة املعلومات إىل

ً  تنزيلها ميكن اليت التطبيقات من العديد هناك. Google Play  ) ي  أو جما
 .مدفوعة

 األندرويد يف العيوب) ٢
 إيقاف مت إذا األندرويد مبرافق االستمتاع ميكنك ال. إلنرتنت اتصال  ) أ

 حمموًال  هاتًفا وستصبح الذكي اهلاتف وظيفة ستختفي. إلنرتنت االتصال
 ً  .عاد

ت تظهر تطبيق، كل يف. اإلعالن   ) ب  التطبيقات ستثناء تقريًبا، دائًما اإلعال
 ١٥ .املدفوعة

 األندرويد على ةالقائم وسيلة التعليم مبادئ. ٦
 معلومات على احلصول يف املعلمني ميالتعل يف وسيلةال استخدام يساعد أن ميكن

 املواد حول للمعلومات كمصدر وسيلة التعليم تعمل. حمدودة عمل وساعات حمدودة
 طلبةال يف الختالفات أيًضا التعلم جودة تتأثر. املمارسة أسئلة كمصدر وكذلك التعليمية
 يف واالختالفات املعرفية القدرات يف واالختالفات التعلم أمناط يف واالختالفات األفراد،
 وفًقا التعليمية وسيلةال وتصميم إنشاء ميكن. اخللفيات يف واالختالفات التعلم سرعة

  .احلالية التكنولوجية للتطورات
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٣٠  

 ميالتعل جلعل) ICT( واملعلومات لتكنولوجيا املدعومة وسيلة التعليم استخدام ميكن
 تعلم ونتائج التعلم دافع شكل يف األكادميي األداء على إجيايب ثري وله لالهتمام مثريًا

 وسيلة شكل يف استخدامها ميكن اليت واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تعمل. طلبةال
 التشغيل نظام يعد حالًيا،. األندرويد التشغيل بنظام الذكية اهلواتف أجهزة على تعليمية

 اجلمهور، قبل من واسع نطاق على ويستخدم شيوًعا األكثر التشغيل نظام هو األندرويد
 يونيو حىت إندونيسيا يف األندرويد مستخدمو وصل. الثانوية املدارس طلبة بني خاصة

  .الذكية اهلواتف مستخدمي مجيع من٪ ٦٥.٩ إىل ٢٠١٥
 يف التعلم أمناط تطبيقات أحد األندرويد على القائمة التعليموسيلة  استخدام يعد

 املساعدة على القدرة لديه وسيلة التعليم من النوع هذا واستخدام. والعشرين احلادي القرن
ال يف التعلم خمرجات شكل يف طلبةلل األكادميي األداء حتسني يف  تعلم وحتفيز املعريف، ا
 ثري اللوحية واألجهزة الذكية اهلواتف ستخدام التعلم لتطبيق يكون أن ميكن. طلبةال

 اهلواتف تتمتع. والثقافية واالجتماعية والوجدانية املعرفية وراء وما املعرفية أبعاد على إجيايب
وسيلة  من النوع هذا يسمح. ميالتعل خربات تغيري على لقدرة اللوحية واألجهزة الذكية
  ١٦ .لالهتمام مثرية تطبيقات مع واملكان الزمان حسب احملدود غري لتعلم طلبةلل التعليم

 األندرويد إىل املستندة الفالش تطبيقات ستخدام التعليمية وسيلةال إنتاج ميكن
 املتحركة؛ الرسوم لتصميم Flash IDE Pro CS٦ ذلك يف مبا ،الربامج من العديد ستخدام

) ADT( اهلواء تطوير أداة للربجمة؛ FlashDevelop ،وسيلة التعليم يف وامليزات الشخصيات
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٣١  

 Adobe و مستخدمة؛ برجمة كلغة ٣.٠ ActionScript ؛األندرويد لنظام التطبيقات حلزم
AIR احملمولة األجهزة على التطبيقات لتشغيل.  

 ستخدام عريب ميتعل وسيلة تطبيق نشاء املصمم سيقوم ،هذا البحث يف
 إىل Power Point بتشغيل يقوم مث طاقة نقاط شكل يف املواد يعرض والذي ،األندرويد

Flash iSpring .األندرويد ستخدام تشغيله ميكن حبيث.  
 التعليم كوسيلة األندرويد فوائد. ٧

دة املواد توصيل تسهيل يف تعليمي كوسيط األندرويد وظيفة تتمثل  حتفيز وز
 إىل يصلون طلبةال جلعل خمتلفة أماكن يف استخدامها وميكن االستخدام وسهولة طلبةال

لتايل،. وسهولة تكرارًا أكثر بشكل املواد  وسيكونون املقدمة املواد طلبةال يكرر ما غالًبا و
رة أكثر  مت اليت املواد متزايد بشكل طلبةال يفهم حىت عملية التعليم يف لإلعجاب إ

 .تدريسها
 النظري اإلطار. ج 

 العربية اللغة ميتعل. ١
 أربع بينها من معرفتها، جيب اليت املصطلحات بعض هناك العربية، اللغة ميتعل يف

 املهارات ١٧ .وسيلة التعليمو  فنية وأساليب ومناهج، عربية، وجسيمات لغوية، مهارات
  :هي األربع اللغوية
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٣٢  

 االستماع مهارة. )أ
 فهم أو وصف على الشخص قدرة هي) Listening Skiil( االستماع مهارة

 من واحدة عتبارها. معينة إعالم وسيلة أو شريك ا يتحدث اليت اجلمل أو الكلمات
  ١٨ .أوالً  طلبةال يتقنها أن جيب عناصر االستماع مهارات تصبح التقبل، مهارات

  ١٩ :التايل النحو على مراحل أربع على العربية االستماع مواد تقدمي ميكن
 العربية احلروف ألصوات املرحلة هذه على التعرف يتم( املرحلة على التعرف )١

 .الكلمات يف أخرى حرف ربطها مت واليت الفردية
 البسيط احلديث لفهم طلبةال دعوة يتم املرحلة، هذه يف( األويل الفهم مرحلة )٢

ره الذي ت بدون املعلم أ  .ألفعال ولكن لفظية، استجا
 .كتابية أو شفهية أسئلة املرحلة هذه طلبةال إعطاء يتم( األوسط الفهم مرحلة )٣
 من األخبار إىل لالستماع طلبةال تدريب يتم املرحلة هذه يف( املتقدم الفهم مرحلة )٤

 .التلفزيون أو الراديو
 العربية، األصوات على التعرف على قادرة) ١: هي االستماع مهارة مؤشرات

 إتقان) ٤ مسموع، هو ما حمتوى فهم) ٣ الكلمة، عناصر صوت متيز أن ميكن) ٢
 النقاط التقاط يف ماهرا) ٥ االستماع، على دليل وهو املنطوقة، اللغة إشارات
 متييز ميكن) ٧ مسع، من إضافية أفكار على التعرف ميكن) ٦ للمحادثة، الرئيسية
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٣٣  

 على قادرة) ٩ سليمة، وتقليد املعلومات التقاط على قادرة) ٨ األمثلة، من األفكار
 ٢٠ .كاملة استماع قوة وتطوير تدريب ميكن) ١٠ سياسيا، االستماع
 قدرة أو قدرة هو االستماع مهارة شرح فإن أعاله، املذكورة األوصاف على بناءً 

 للحصول والتفسري والتقدير والفهم االنتباه مع اللفظية الرموز على التعرف على الشخص
 املتحدث بواسطة نقله مت الذي املعىن وفهم الرسائل أو احملتوى والتقاط املعلومات على
 اللغة ملستخدم تسمح اليت القدرة هو االستماع. املنطوقة أو املنطوقة اللغة خالل من

 يف جتاهلها ميكن وال مهًما جزًءا االستماع على القدرة تعد. شفو املنطوقة اللغة بفهم
  .اللغة ملهارات الكامل التمكن هو تنفيذه من الغرض كان إذا خاصة اللغة، تعلم

 أوالً، منه تنشأ ال التواصل مبادرة أن مبعىن سلبًيا، تقبال األساس يف هو االستماع
 تستمع األول املقام يف هي املستمع من املتوقعة واألفعال املواقف فإن اآلخرين، من ولكن
 ٢١ .يسمعونه ما وتفهم

 الكالم مهار. )ب
 كلمات أو أصوات عن التعبري على القدرة هي) Speaking skiil( كالمال مهارة

 للشريك مشاعر أو رغبات أو آراء أو أفكار شكل يف األفكار عن للتعبري التعبري
 على والقدرة االستماع، على القدرة على أوالً  يقوم ،الكالم مترين بداية يف. املتحدث

  .ذهنه يف يدور عما للتعبري والشجاعة املفردات إتقان
                                                           

20 Ulin Nuha , Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva Press 
(anggota IKAPE) h.22 21 Abdul wahab rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, ( UIN Malang Press, Cet- 1, 2009),  
h.64 



٣٤  

) ٢( الكالم، سهولة) ١( منها أشياء عدة الكالم يشمل ميالتعل أهداف
 مهارة يف ٢٢ .التشكيل عادات) ٥( السمع، حاسم تكوين) ٤( املسؤولية،) ٣( الوضوح،

 مع والطبيعي اللفظي التواصل على قادرين طلبةال جعل إىل دف عام بشكل الكالم
ا اليت اللغة   ٢٣ .يتعلمو

 عادة تكوين من طلبةال يتمكن أن هو الكالم مهارة تعلم من دفاهل فإن لذا
 .صحيح بشكل العربية للغة االستماع ومجل بلغات التحدث

  القراءة مهارة. )ج
 أن أي أوالً، للقراءة األولوية إعطاء خالل من املوضوع مادة  القراءة رةمها تقدم

 أو الشفوية التمارين على املهارة هذه تركز. طلبةال يتبعه مث أوًال، القراءة مواضيع يقرأ املعلم
  .والعفوية واالنسجام بطالقة كالمال على طلبةال وتدرب الشفوي، الكالم

 العربية النصوص قراءة على قادرًا تكون أن هو القراءة مهارات تعلم من اهلدف
  ٢٤ .وبطالقة جيًدا فهمها على والقدرة الرتمجة على قادرًا تكون وأن بطالقة

 للغة، املكتوب النص على التعرف) ١ عام بشكل هو القراءة ميتعل من اهلدف
) ٤ وضمناً، صراحةً  الواردة املعلومات فهم) ٣ األجنبية، املفردات واستخدام تفسري) ٢

 اجلمل، يف العالقة فهم) ٦ واحد، جلمل التواصلية القيمة فهم) ٥ املفاهيمي، املعىن فهم
 اخلطاب، يف اهلامة املعلومات حتديد) ٨ القراءات، تفسري) ٧ الفقرات، بني اجلمل، بني
 جيب اليت املهمة األشياء حتديد) ١٠ الداعمة، واألفكار الرئيسية األفكار بني التمييز) ٩
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٣٥  

ت، ثالثة إىل احملددة األهداف تنقسم. تلخيصها  واملستوى املبتدئني مستوى وهي مستو
 .املتقدم واملستوى املتوسط

  الكتابة مهارة. )د
ت وصف علي القدرة هي الكتابة مهارة  من ترتاوح عنها، التعبري أو العقل حمتو

 تقسيم ميكن. الكتابة من معقدة جوانب إيل الكلمات كتابة مثل بسيطة جوانب
 وهي فصلها ميكن ال فئات ثالث إىل واسع نطاق على العربية للغة الكتابة مهارات

 أن هو عام بشكل الكتابة مهارات من الغرض). إنشاء( واخلط) اإلملء( إمالك خط
 تكوين على قادرًا تكون وأن ، مجل شكل يف األفكار أو األفكار صب على قادرًا تكون
  .العربية للغة مثالية مجلة

 العربية اللغة ميتعل على تؤثر اليت العوامل. ٢
 عوامل: هي املدارس هذه يف العربية اللغة تعلم نتائج على تؤثر اليت العوامل بعض

ت حيث من داخلية عوامل هي اجلوهرية اللغة تمع أن يبدو اآلن، حىت. نفسها اللغو  ا
 العامل مث. األخرى األجنبية اللغات ميتعل من بكثري أصعب العربية اللغة تعلم أن يرى

) ب تربوي؛) أ حيث من وهي. العربية اللغة تعلم بوجود حييط خارجي عامل هو اخلارجي
 ٢٥ .االجتماعية السياسة) ج والثقافية؛ االجتماعية اجلوانب

 العربية اللغة ميتعل يف األندرويد يف وسيلة التعليم استخدام. ٣
 ستخدام تطويره سيتم منتج هي األندرويد إىل املستندة العربية التعليمية وسيلةال

. وتقييم تنفيذ، تطوير، تصميم، حتليل، مراحل، ٥ من يتكون والذي ،ADDIE تطوير منوذج
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٣٦  

 تعلم وسيلة منتج إلنتاج وذلك التطويرية، البحوث إلجراء األساس هو التطوير منوذج إن
 LCD شاشة على عرضه وميكن ،األندرويد تطبيق ستخدام تشغيله ميكن جذاب عريب

 تتمكن أن املتوقع من. وخارجه الدراسي الفصل يف استخدامه طلبةلل وميكن والتلفزيون
 دمحميةمبدرسة  العاشر لصفا طلبة لدى مالتعلّ  ترقية خمرجات من هذه التعليمية وسيلة التعليم

  .مرتو األوىل العالية
 بعنوان Ahkam Sani أجرته الذي السابق البحث نتائج خالل من ذلك ويتعزز

وسيلة " أن على تنص واليت احملمول اهلاتف القائم على العربية للمفردات تعليمي لعب تطوير
 ميتعل يف املفردات االستيالء على ترقية يف للغاية فعالة احملمول اهلاتف القائم على التعليم
  ٢٦".العربية اللغة

مج العربية، اللغة تعليمقسم  Afrian Pratama أجراه حبث مث  العليا الدراسات بر
بني  العربية من االستفادة" بعنوان ،االسالمية احلكومية ماالنج إبراهيم مالك موالجبامعة 
 اليت وسيلة التعليم" أن على ينص العربية، اللغة مهارات لدعم األندرويد على القائم يديك
 ،االستماع، الكالم مهارة ميتعليف  طلبةال على السهل من جتعل هذه األندرويد على القائم
  ٢٧ .ةوالكتاب القراءة
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٣٧  

لتايل . العربية اللغة ميلتعل األندرويد على القائمة التعليمية وسيلةال استخدام ميكن و
االستماع،  مهارة وحتديداً  العربية، اللغة مهارات على طلبةال قدرة رقيةت ميكن وكذلك
 .ميالتعل أهداف وفق. ةوالكتاب القراءة ،الكالم
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