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 ملخص
  ANDROID STUDIOتطوير الوسائل التعليمية في تعليم مفردات اللغة العربية بوسيلة 

 بالمدرسة الثانوية الحكومية تانجاموس 3.5
 خير النساء نور هداية

درسة الااووةة اكحوومي ة املب مفردات اللغة العربيةم يتعلالوسائل التعليمية املستخدمة يف 
 والربوجيوت  ور الس  رور ب جم  ردال  ي ةس  تخدمملا املعل  م   ن الوس  ائلألغ  ف اعال  ة للغاة  ة   تاجن  امو 

اس تاادا    خاص ة يف تتا ا ن مف ردات اللغ ة العربي ة احسب  وهذا مما جيعل التعلم حمدوًدا  ورتير ا
إح  د  ك android studio 3.5  االراحا  ة ت  تط بت   وةر الوس  ائل التعليمي  ة بوس  يلة  ذل   تىل 
تعل   يم مف   ردات اللغ   ة  عل     ل   ي  و   د اس   تخدامملا بفعالي   ة وكف   ا  لتعليمي   ة املرتو   ر  ااوس   ائل ال

ئل للوس اواالس تاابة  الت  وةركي   ة تم   :امل   الرسالة العلمية هذهل مشولة الرحثأما   العربية
باملدرسة الااووةة اكحوومية  يف تعليم مفردات اللغة العربية android studio 3.5وسيلة بالتعليمية 
حيت و  ه ذا من وذ    ADDIEمن وذ  حبث وت  وةر باس تخدا  مد ووع  وهذا الرحث  تاجنامو 
واخل   ربا  هل   ذا الرح   ث   والتا   وم والت ري    التحلي   ل والتم   ميم والت    وةر  :مراح   ل  ه     5عل     

  وال رةا ة املس تخدمة عم ل الرياو ات ه ذا الرح ث ه   واللغ ة توو ن مد خربا  املواد والوس ائلت
  واالسترياوات واملاابلةاملالحظة 

ظمل رت الاتيا ة أ ن ت  وةر الوس ائل التعليمي ة يف   الس اباة  الرح ثوتا ىج  واستاادا تىل
  كاو  م مااس  رة وماملاي  ة م  د حي  ث التم  ميم android studio 3.5تعل  يم املف  ردات بوس  يلة 

واملواد  ووتائج جتربة صالحية عاد خربا  الوسائل واملواد واللغة حتمل عل  وتيا ة باس رة امليوة ة 
حتم   ل  android studio 3.5تادةر"جي   د للغاة   ة"  والوس   ائل التعليمي   ة بوس   يلة ٪ ب88 33

٪ ال     ي حتم     ل عل       8 .3اس     تاابة اعي     د   ب     الاظر تىل وتيا     ة اس     تاابة ال ال     ب باس     رة 
٪ بتا  دةر "اعالي ة كااي ة" الس  تخدا  يف 7.باس رة امليوة ة  N-Gainتادةر"جي د ج ًدا"  ووتيا  ة 

 تعليم املفردات 
  المفردات، Android Studio 3.5، الوسائل التعليمية :تىحالمفا الكلمات 







 

 ب

 شعار

َمبٓءَََءاَدَمَََوَعلَّنََ َسأ ََعلَىََٱۡلأ ََعَرَضهُنأ ئَِكةَُِكلَّهَبَثُنَّ
ٓ َملَ  َمبِٓءََ َُفَقَبَلَأَۢوبََِٱلأ ىوِبَأِسَسأ

ِدقِيَهَ ََص  ُٓؤََلِٓءَإِنَُكىتُنأ ١٣َهَ 

Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 

kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah 

kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang 

benar!" (Q.S. Al Baqarah : 31)
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 Al Quran dan Terjemahannya, Mega Jaya Abadi Nusantara, h.6 



 

 د

 اإلهداء

احلمددد الاا ددد اارددد مباا ، ددد اا عمددد سامدددختاالاكخادددااق دددخمبساقرددد مباا   ددد  ا ددد   ،  ا
حصدخ اا ا حةدةااا عخمادةا ، د  ةاايفاإمتد  اهد  قا .ا  ،ميساقجعلاا ع، اةا س  اهد ااا د  اااخلد م

اأه   اه  اا ،   ةاا عخماةاإىل:  اااسكختاادلس ك ةاماااآلر، ا

احدددىاقحتفازهددد احاهددد اقتعطاددداايلادائمددد اتصدددخ اا دددياذق اددد ةاقا ددد يااذق اددد ااقا ددد ا .1
ا  دد  احددىايلساا دد اف ا  دد فرا  دلخددلا شددع،ق االاألهنددمبااحلادد ةسامعددىامع،فددةايفاأ دد م،
 .األ ع  ا خعا  اقالامعاًع اا  عخمب

أ  ةانس ءااةاا صيرايأرأر اكاراإم  احاايباقزجه ا رانا  ساقحمم اك،فاه  ةساقا .2
ا دد كم  اساا دد  اقأردد امدديراندد راحممدد اأكادد رسارمحددتانسدد ءاداكاددةا دد ت،اساجم هدد ة

 .أ ً ااا  خخ اقك  ا خعم  ةادائًم اقحيمس  
 .ا  شجا ادائم ا عط نيناا   اساحمم ام يفاقحمم ان م،احملا  ةا"اك ئخي .3
  عطايناحا اقحتفازا.اا   ااحملا  ةاكع ئخياا ة ناةاأماخا ا  رااقأمسراقايااأم ق ئ  .4
ادائًمدد اينقحيمسدداأردد ااحملا  ددةاففددلاسفدد رامسددف راك دلشدد،فاا ة  دد اا دد اا دد كمينقا .5

 يفاتأ افاه  اا ،   ةاا عخماة.ا خعم  ة
 قحايباأظ ا  يفاا  اا  كمينايفاتأ افاه  اا ،   ةاا عخماة. .6
ااجل معةااحملا  ةقا .7

ا



 

 ه

 السيرة الذاتية

 ددد  و م.  2118 اددد   رمددد   21ك تددد  جنو  دد    يف خدددل سلء ددد ه ادد     س ددد  تولدد 
 وضدد  س الدد    يف وقددت يددبي ا   سلب حثدد تلقدد  ّ   دد .ذونبيدد   س مو  ذونبدد   مدد  س  نبدد  سال
 توسيد مث   ،ت  د م   2    د  ستنبت سةيد  سمي ميد سملو  ،س م  وسايت  نبل  ت وسن ك ت  جنو    ّ

مث   .1023ّ س دددددت  ن سل دددددء   تات دددددسو  ،ّس  سملددددد ا نبي ددددد وس س   إىل مع ددددد ّ س دددددت   سلب حثددددد
 معد  جب  سلب حثدت حتقدو نبعد  ذلد   ت  د م   2سمل     سلث ا  د     إىلّ س ت   سلب حث وسي ت

نبيد  ن ك ي  سلت     سلب حث تم. و جنخذ 1022الاب   ن سل ء   ست المي  سمي مي   سّ   إات ن
 و  ي  يف نبء س  ملب اج إىل سآلن. .حىت  ذه سل ء  سل غ  سلعرنبي  تع يم ق م

 



 

 و

 كلمة شكر وتقدير 

احلمددهلل ا ايددلم باددل ،ددلي الن باددل ا يعددل  اددل   الاددلن واي دد ة وايعدد   بادد  

اينيب األاي خًن األيدل ن يدنهلليل ويبنبندل ،مدهللن خدهلل أخمنندل اد  ىلامدلت إلس يد   ا يد  ن 

 وبا  آيو وأصحل،و ا ل،نح ايظ  .   

باد   اح د  يزاد   ياشدمو  ايايميدلي  ايلامند  طدممل اد   هكل  وضد  ىدلو،لهللن  

يف إلمتددل  و  ملبدد ي ن  ا،بنددهلل ،لجللالدد  ا يدد ان   احلك اندد ايرت،ندد   خعددليف    اسايبكددليد ندد  

 أ  يل اانددد  ويددلاي  نادد  ارخدددما  عددلبهللةامل باددد  ي ددا ايبليدد  ايلامنددد ايميددلي   ىددله

بنا أخددهلل  ،دبليغ االاتددنل ن ونزادددا ايلمفل  إلس كا ا  ونهينن وبامينن وأخدل ،ندهللم يف يد

ايددددددهللكت   احلددددددل  األيددددددتل   يددددددللدةوأخدددددد  ،ددددددلي  إلس ن  ايلامندددددد ايميددددددلي   هإلجنددددددلز ىددددددل

 ب ي .ا  مل،نهللاحلك ان  لال  ا ي ان  اجل  ئنس نامللنعتًن نمم ،مهلل.ا 

 ن و احلندددددل  ايدددددهللكت  ن األيدددددتل نكمدددددل أخدددددهلل   دددددلي  ايشدددددكم وايت دددددهللام إلس ايعدددددنهلل 

حبع  إل طلده يل وت ننهلتدو يدأ أيدت ن    ههللايلم  ،ل  نه األو لملشمف ك نامللنعتًن

 ا  اا يع  ايث اب وايمبلا .    لفاه ن ايميلي  ايلامن إلمتل  ىله 

 نأاددي ىيمادد  نةايددهللكت    ةايعددنهلل وأخددهلل  كددلي   زاددا ايشددكم وااليددرتا  وايت ددهللام إلس 

يدددددأ  ليل وت ننهلتددددد لإل طدددددلدى حبعددددد   لىنهدددددهلل ت،دددددلي يتايددددد  ايثلينددددد  لملشددددمفكنةامللنعتًن 

    .    يع  ايث اب وايمبلا  ا  اا  لن فاهايميلي  ايلامن ت ن  إلمتل  ىله أي



 

 و

يل اددهلل ايلدد   يف اعددًن   خددهلل   زاددا ايشددكم إلس كددا ادد  اددهلل  ويف اينهلادد  اعددم  أ  أ

 .أطكمىل مجنللً وأمتىن ا  اا بز ونا أ  جيلا  ي  يف ا ازا  يعنلتلن ايلامن 

  

 6262 أ،ماا 62 ب ي  ،نهللا  مل

  بليثاي

 

 خًن اينعلء ي   ىهللا 

       .2222262662 ن هلل خل اي
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 
التقدد ا التولولددولم لوماوووددتص لاعامددته اددتوا وكمددت    ددت   دد   إن

 لوغتعدة سدرعاة التولولولية التطوراص ل تنت األفراد لادلؤسستص اوى و ى الباي ،
أن  ومدددددة . احليدددددت  رلدددددتعص ل الادددددتم أحندددددت  مجيددددد  اسدددددتا اوكت   شدددددك  لميوددددد 

 Informationلاعامدددددتعص   الوغدددددة ا  وي عدددددة  دددددم  ادلاووودددددتص التولولوليدددددت

Communication And Technology  (ICT) حتد عتص اودى التغود    استا  اليت 
 احليددددت    لاعسددددتمرار ادللتفسددددة ودددد  دتولكددددت وضددددتفة قيمددددة لحتقيدددد  الددددرا   الامددددر
 بتجتته عتمي  الراباة الذي الملتاية نايش   الامر الثورا  أنلت شك لع 1البشرعة.
 اعصددددطلتام لالددددذ ت  لإنًتنددددت، لاحلوسددددبة، البيتنددددتص، بتبددددتده لأحدددد   األدتتددددة،
 وددد  اليدددوا الرقمدددم   الامدددر اشدددغي  اسدددك  أن ميوددد  الددديت اعفًتاضدددية لاألشددديت 
 البشددددرعة  مثددددد  حيددددت  رلددددتعص الدددديت اددددؤ ر  ميدددد  ا نًتنددددت إىل الوصددددوه خدددداه

 التاويميدة ادلؤسسدتص جياد  ل ذا 2.لالتاويمية لالسيتسية، لاعلتمتاية اعقتمتدعة
 .التولولوليت ومطوح ا  الفم  ع الاتدلية

 ا نًتندددددت دلسدددددتا وم ادلت اعددددد  الاددددد د خددددداه الواقادددددة وددددد   دددددذا لعتضدددددح
 :1.1 لوج له لفًقت 2121 ل 2119 السلة   إن لنيسيت
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 1.1الجدول 
 9112 السنة في الجوالا  عبر من باإلنترنت توصل الذين إندونيسيا سكان عدد

 91913 و
 إندونيسيا في الذكية الهواتف من عبر اإلنترنت ومستخدمي السكان عدد

 9191 السنة 9112 السنة
 المستخدمي عدد السكان عدد المستخدمي عدد السكان عدد
 وويون 17574 وويون 268 وويون 173 وويون 268

 

 اوصد  اليت إن لنيسيتالسوتن  ا د أن إمجتيلالسابق ،   لاستلتدا إىل  اجل له 
 وويدددددون 175.4  دددددم 2121ل  2119 السدددددلة   الذ يدددددة اذلوااددددد  ادددددر وددددد  ا نًتنددددت
 وسددتا ا وويددون 25 أل: 17 بلسددبة زعددتد   لددت  السددتب ، اوددى الاددتا مبقترنددة ادلسددتا ا
 أن فياددي شاًمددت، 272 عبودد  الددذي إن لنيسدديت سددوتن ادد د إمجددتيل اوددى بلددت ً  لإلنًتنددت،

 لود  ا لودًتلي الفضدت  إىل الوصدوه إووتنيدة شدك لا قد  نيسديتإن ل  سوتن نم :  64
   التولولولم لوماوووتص لاعامته التق ا بسب  اتا    ال عتد    عستمر أن احملتم 
 .الوقت  ذا

 التاويميددددة التولولوليددددت اوددددى اعسددددتفتد   بددددر نظددددرا إىل  ددددذه احلتلددددة اطددددته ادددد  ر
  دذه لبتسدتا اا. لاألصدواص لالفي عو لالمور اللموص وث  ادلاتوفة ادلاوووتص لووصوه
 الفمددد    لوتاودددي  الفاتلدددة ااويميدددة لسدددت   إنشدددت  التولولوليدددت ميوددد  ادلاتوفدددة، األشددديت 
 اواد  الديت لوطرعقة لفًقت اغيراص حي   التاويمية ادلؤسستص    أن عاي ل ذا. ال راسم

 4.التاوي  ادلشتر ة الظي    وكًمت دلرًا

                                                             
3
 Abdulah Muslim, “Pengguna Internet Tembus 175 Juta (Online) Tersedia di” 

<http://id.beriitasatu.com/telecomunication/-2019 pengguna-internet-tembus-175-juta/184148> 

[accessed 19 Mei 2020]. 
4
 Zulfani Sesmiarni and Ridha Ahida, Information Technology Service in Preparing For 

Industrial Era 4.0, Journal International Of Advanced Science and Technology, Vol.29 No.5s, 

2020. hal. 845 
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 ومدد ر  ددم اجليدد   التاوددي  لومددتدر لوتاوددي ، ومدد رًا سددتوون يددةالتاويم الوسددت  
 لادلاومددن ادلدد ارس جلميدد  ميودد  ع للودد  البشددرعة، األنشددطة ختدد ا أن ميودد  ااوددي  الددذي
 ادد  ر ذلددت سدديوون لبتلتددتيل 5.لالتووفددة الوقددت قيددود ودد  ادد د بسددب  بتألوثدد  اسددتا اوكت

 التاودي  ودواد اودى ار   لع الوًات أ ثر ااويمية وواد بتستا اا لالتاو  التاوي  أنشطة اوى
 الطوبدددة، لدد ي ادلسدددتا وة التاويميددة للسدددت   التاوددي  ومددد ر لددلق  نظدددرًا. ادلطبواددة فقدد 

 .ااويمية األوث  اموية إىل أق  عؤدي
  ددت  اددؤ ر الوقددت ل عددر دلر الدديت  ددذا   الوسددت   ادلددذ ور ، أن البيددتن اسددتلتدا إىل

 لاألسددتلي  الددتاو  لمنددو   ا عمددته طرعدد  وثدد  األنشددطة التاويميددة   لادلوونددتص التاوددي 
  ميسددرع  الامدد  اوددى عقدد ر ادلاودد  أن جيادد  ل ددذا. ادلسددتا وة التاوددي  للسددت   ادلطبقددة
 بوسدت   ااويميدة وواد الطوبة عستطاون بتستفتد  حىت التاو  وم ر استا اا   لطاهب 
 .ل فت   فاتلية أ ثر

 جلمدددد  ادلغوقددددة اعسددددتبتنة البتحثددددة اعسددددتبتنة بلددددو  ل   ددددذا البسددددت اسددددتا وت
 .البتحثة أسئوة لإللتبة اللتت ج و  اعستبتنة  ماوووتص مث استا وت ادلطوولبة، البيتنتص

ادل رسدة    2119 أ تدوبر إىل سدبتمر ود  البتحثدة لمت ادلاحظة قب  البست الدىت ألرا دت
احظددددة قبدددد  البسددددت، فتلبتحثددددة حتمدددد  لاسددددتلتدا إىل ادل. الثتنوعددددة احلووويددددة ات تووسدددد 

 التاويميدددة،  تلوسدددت   لبتلربوعلدددت اللتيجدددة  أن ادلاوددد     دددذه ادل رسدددة عسدددتا ا السدددبور 
الددد  ادلقتبودددة وددد   الاربيدددة  مدددت شدددر  ادلاوددد  الوغدددة التاودددي ، للالوتدددتمل ادل رسدددم  تدلمددد ر

م بتلربوعلددددت البتحثددددة، أن ادلمدددد ر لالوسددددت   التاويميددددة ادلسددددتا وة   امويددددة التاوددددي   دددد
 .نفسر

6 

                                                             
5
Ahmad Yani, Mamat Ruhimat,Teori dan Implementasi Pembelajaran Saintifik 

Kurikulum2013 (Bandung: Refika, 2018),h. 163. 

 
6
Mirwansyah Fendez, Wawancara dengan Penulis, MAN 1 TANGGAMUS, 07 Oktober 

2019. 
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 سلم  ل و ألفي  ح وة ضم  ادلتوفر  الراوج أح   و Powerpointبتلربوعلت 
 إلوًتلنيدددة ووفدددتص  نتدددت  األدلاص وددد  رلمواددة الرندددتوج عدددوفر حيدددت التق مييدددة، لواددرل 
 .  امويدة التاودي  لا تمدتا إ دتر  أ ثدر لعودون افًتاضية شرا ح اوى حتتوي

أن  لود  مث، 7
 إىل حيتدتلون بد  التق مييدة فسسد ، لوارل  استا اا الوست   الطوبة لي  رلرد بتحتيت 

 .احملمولة اذلواا  استا اا وث  اموية أ ثر ااويمم وم ر إىل بت ضتفة ااويمية لست  
 الامدددر   فاتليدددة أقددد  لطوبدددة الدددتاو  اسدددتا اا الوتدددتمل ادل رسدددم  ممددد ر عبددد ل

 ألن، .الدددتاو  لالتاودددي  اجليددد   التسضدددر اودددى المددداوبتص ادلاومدددون حيدددت عوالدددر احلدددتيل،
 .رايبًددت التاوددي  احملدد لد  جياد  التاويميددة الوسددت   اسدتا اا

 ظكددر اسددتلتدا إىل  ددذه احلتلددة، 8
 اسددددتا ا الدددديت التاوددددي  لسددددت   السدددتبقة لاطددددوعر ال راسددددتص  توييدددد  ودددد  البسددددت  دددذا

 .mobile learningاللتق   التاو  اسمى اذلتا  اولولوليت
 الدديت عسددتك   الددتاو  لوسددت   بدد ع  اطددوعر  ددو mobile learningاللتقدد   الددتاو 

 ألددددراه لالبسددددت الددددذي. األستسددددم Android بلظددددتا اامدددد  الدددديت احملمولددددة اذلواادددد  مجيدددد 
 بالوان 2116 لاتا  Computers In Human Behavior رلوة   لآخرلن، الامر  ومطفى
 اللتيجدة اجليد   أظكدرص. الادتيل التاودي  اللتق    التاو  استا اا جتته ادلواق    التسقي 
 فيمدت احملمدوه اذلدتا  بواسدطة الدتاو  حندو الطوبدة اجتت دتص بدن إحمت ية دعلة  اص بلتت ج
 .لامر ت لبو  ت الذ ية  واافك  مبووية عتاو 

9 
 Innnovative  Journal Of رلودة  . لآخدرلن سديت ويسدتر  ألرهتدت الدذي البسدت

Curriculum And Aducation Technology الددتاو  لسددت   اطددوعر بالددوان 2117 لواددتا 
 اظكدر. الد رس بيولوليدت   Adobe flash CS 6 اطبيد  بتسدتا اا Android اودى القت مدة

                                                             
7
Shenia dan Irwan Rauf, Buku Pintar Menguasai Microsoft Office 2007,  (Jakarta: 

Mediakita, 2010), hal. 244. 

 
8
S.Latifah, Yuberti dan V.Agustian, “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif 

Berbasis HOTS Menggunakan Aplikasi Lectora Inspair. 
9
Mustofa Al-Emra, Dkk, Investivigating Attittudes Towardsrs The Use Of Mobile Learning 

In Higher Education, Computers In Human Behavior, 2016.   
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   لوسدددتق  فادددته بشدددو  Android اودددى القت مدددة الدددتاو  لسدددت   اسدددتا اا اللتيجدددة أن 
 .التاو 

10 
 لاددددتا اجملتمدددد ، خ وددددة رلوددددة  . لآخددددرلن دمسددددون، إعددددرنن، ألددددراه الددددذي البسددددت

 اطبيدددددد  بتسددددددتا اا Android إىل ادلسددددددتل   التاويميددددددة الوسددددددت   اطددددددوعر بالددددددوان 2118
Appypie     الوسددددت   اللتيجددددة اطددددوعر ظكددددرص .و رسددددة بيلددددت وتندددد عري الثتنوعدددة دعبددددو 
 أنشددددطة   ادلاودددد  عدددد ا   Appypie اطبيدددد  بتسددددتا اا Android إىل ادلسددددتل   التاويميددددة
 .ال راسم الفم 

11 
 2118 لاددتا ،Infotama media رلوددة    وسددوانتو، لو ددو ألددراه الددذي البسددت

 اشدر، احلدتدي الفمد  شدبوة اشدغي  نظدتا دلتد  Android بوسيوة التاويمية لست   بالوان
 .لالطوبة لوماومن التاو    استا اوكت استس  نتت ج و 

12 
 اطبيقددددتص اطدددوعر بالدددوان لزلمدددود الددد ع ، صددددسب ، رمهدددم، ألدددراه الدددذي البسدددت

Android الفمد  لطدامل الثتلدت الباد  ودتد    الرعتضديتص لتاودي   وسيوة x . نتدت ج ود 
 .التطبي  لا  وتد  اوى حيتوي Android اطبي  شو    التطوعر

13 
 التاويميددة الوسددت   اطددوعر بالددوان 2121 لاددتا حرنددت دعددوي ألرهتددت الددذي البسددت

 للذابددة لوغتعدة امويددة لسدت   التاودي  نتددت ج ود  ،Android إىل ادلسددتل   الفي عدت  لتطبيقدتص
 الطوبة. لوغتعة

14 

                                                             
10

Siti Muyaroah Dan Mega Fajartia, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android 

dengan Menggunakan Aplikasi Adobe Flash CS 6 Pada Mata Pelajaran Biologi, Innnovative  

Journal Of Curriculum And Aducation Technology ,Vol.6 No.2, 2017,  Hal.73-39. 
11

Irnin,Dasmon, Dkk, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android Dengan 

Menggunakan Aplikasi Appypie Di SMK Bina Mandiri Depok, Pengabdian Kepada Masyarakat 

(JPKM),Vol.23 No.2, April-Juni 2018. 
12

Joko Kuswanto, Media Pembelajaran Berbasis Android Pada Mata Pelajaran Sistem 

Operasi Jaringan Kelas XI, Dalam Jurnal Media Infotama, Vol.14 No.1 Febuari 2018.  
13

Rohmi, M.Shohibul, Mahmudin, dengan Judul Pengembangan Aplikasi Android Sebagai 

Media Pembelajaran Matematika Pada Materi Dimesi Tiga Untuk Siswa Kelas X. 
14

Herna Dewi, Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Aplikasi Android,. 

Jurnal Repository UIN Raden Intan Lampung, Juli 2020.  
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 الوست   اطبي  أن اظكر اليت لنتت جكت الستبقة ال راستص استلتدا إىل باض
  امويةالتاو   لالطوبة ادلاو  و  لاستا اا صتحل Android بوسيوة اللتق  التاو 

 افسر ت ميو  اليت الاربية، وتد  الوغة وفكوا ليشر  البست ذا  عك   لالتاو ،
 .Android بوسيوة اللتق  الوست   بتطوعر

 البحث تعرف  .ب 
 :عوم  مت البست بتار  ا يت فتلبتحثة الستبقة، اخلوفية إىل استلتدا

 وددواد اقدد م   ادلاودد  لادلمتاددة لدد ي اسددتا اا الوسددت   التاويميددة ادلبتوددر  اد ا .1
 .الاربية ااوي  الوغة

 الوغددة ااوددي    android studio 3.5 بوسدديوة  الوسددت   التاويميددة اطددوعر ادد ا .2
 .الاربية

 تحديد البحث .ج 
  مت عوم: البست بتس ع  ا يت فتلبتحثة ، البست اار  إىل استلتدا

 android بوسدديوة  إىل اسددتا اا الوسددت   التاويميددة الطوبددة اسددتجتبتص وارفددة .1

studio 3.5    الاربية الوغة ااوي. 
 .ام  ادلرا قن لسيتحة  م الاربية الوغة ااوي  ادلارلضة   ادلواد .2
 ادللتج. فاتلية بتختبتر اعختبتر عشم  .3

 مشكلة البحث .د 
  مت عوم: البست مبشووة ا يت فتلبتحثة البست، حت ع  إىل استلتدا

 android بوسديوة  الاربيدة الوغدة ااودي   يد  عدت  اطدوعر الوسدت   التاويميدة   .1

studio 3.5 ؟ 
 الوغددة ااوددي  اوددى اطبيدد  الوسددت   التاويميددة   الطوبددة  يدد  عددت  اسددتجتبتص .2

 ؟ android studio 3.5 بوسيوة  الاربية
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 android بوسديوة  الاربيدة الوغدة ااودي   يد  ادت  فاتليدة الوسدت   التاويميدة   .3

studio 3.5 ؟ 
 أهداف البحث .ه 

  مت عوم: البست ب   ا  ا يت فتلبتحثة البست، وشووة إىل استلتدا
 android studio بوسيوة  الاربية الوغة ااوي  وارفة اطوعر الوست   التاويمية   .1

3.5. 
 الاربيدة الوغدة ااودي  اودى اطبيد  الوسدت   التاويميدة   الطوبدة وارفة استجتبتص .2

 .android studio 3.5 بوسيوة 
 android studio بوسيوة  ةالاربي الوغة ااوي  وارفة فاتلية الوست   التاويمية   .3

3.5 . 
 منافع البحث .و 

 نظرعت .1
اوددى اطبيدد  الوسددت   التاويميددة  الوغددة دلاومددم لدد ي لاخلددراص واوووددتص زعددتد 

 التاوي  ختصة   ااوي  الوغة الاربية. اموية   android studio 3.5 بوسيوة 
 اوميت .2

 الوغة ااوي  لوبتحبت: أن عوون ورلات لادل خ  ا  الوست   التاويمية   (أ 
 .androidبوسيوة  الاربية

اق م  اوى الوغة دلاومم اسكيا البست  ذا عوون: الاربية الوغة دلاومم (مل 
   android studio 3.5 ادلواد التاوي  بتطبي  الوست   التاويمية بوسيوة 

 .التاوي  ختصة   ااوي  الوغة الاربية اموية
    اموية ااوي  الوغة الاربية. لوطوبة اسكيا البست  ذا لوطوبة: عوون (  
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 الوسائل التعليميةتطوير  .أ 

 تعريف الوسائل التعليمية .1

انتقتلل  يتتم حيت  ،يةتصتللالا عمليتة هت  والتتعلم التعليم عمليةحقيقة  إن
 ستتيتم التتي الضستتللةو . الضستتللة ادلعلومتتلو واالهلهتتلو رتت  عتتضم  متت  م تتمون

 أو ادلعلتتم الضستتل   هتت   مصتت ر يكتتون أن ميكتت . ادلتتج   زلتتتو  هتت  توصتتيل ل
 تتتتمول. اإلعالميتتة واإلجتتضاتاو الكتتت  متتفل   أو آختتضي  أشتتصل  أو ةبتتالطل

 تستتتتتم  أدا  إذل حلجتتتتتة هجتتتتتلك وك تتتتتلت ، ومعلليتتتتتة رسالستتتتتة االتصتتتتتلل عمليتتتتتة
 .الوسل  

1 

  وادوادلتت التتتعلم مصتتلدر مكتتون التتي تت تتم  متت  ملديتتة وستتيلة هتت  الوستتل  
 .التتعلم علت  الطتال  لتح يت  البيئتة يف كإرشلداوالتعليم  

2
 التعليميتة وستل  ال 

 دلتعلمتتت  ادلصتل تتتة االحتيلجتتلو لتلبيتتتة ادلصتتممة الضستتتل   إليصتتلل وستتتيلة هتت 
 مت  م ي  ع  عبلر  التعلم وسل   أن Soeparno يض  سورلرنو. األججبية اللغة

 .رتتتتتلل ام  مليئتتتتتة أج تتتتت   هتتتتت  الوستتتتتل   آختتتتتض، وتعضيتتتتت . والتتتتت ام  األج تتتتت  
 متت  هجب تتل ميكتت  الحتت   قصتتو  لتت ب علبتتة ومعلتتم التعليميتتة أةيتتة وستتل  وال

. ادلتوقعتة وادلعضمتة الستلوك يف تغيتااو إحت ا و  ةبتالطل تعلتم رضام  إجنلح أج 

                                                             
1
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, ed. A Halim Fathani, 1st ed. 

(Malang: UIN Malang Press, 2009). Media Pembelajaran Bahasa Arab. A Halim Fathani. Malang 

: UIN Malang Press 
2
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)., 

azhar. Media Pembelajaran. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 
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 وال عللتتتة الصتتتحيحة الوستتتل   اختيتتتلر يف دور للمعلتتتم يكتتتون أن جيتتت  لتتت ل 
 .الصحيحة واالسرتاتيجيلو األسللي  أسلس عل 

3 

 التعليميةالوسائل  أنواع .2

 متتت  انطالقًتتتلو . سلتل تتتة وأشتتتكلل أنتتتوا  متتت  تتكتتتون الوستتتل   التعليميتتتة أن
 والوستتتتل   ادلعقتتتت   الوستتتتل   وةتتتتل نتتتتوع ، إذل الوستتتتل   تقستتتتيم يتتتتتم اإلنتتتتل ،
 .:نوع  إذل ميالتعل وسل   يقسملن وزي  مجض . البسيطة

 البسيطةالوسل    (أ 

 ادلكونتتتتتلو علتتتتت  احلصتتتتتول الستتتتت   متتتتت  كتتتتتلن إذا رستتتتتي  إنتتتتت  يقتتتتتلل
 أن كمتتتتل للغليتتتتة، ستتتت   صتتتتجع  وكي يتتتتة رختتتتي ، والستتتتعض األسلستتتتية،
 .الصع  رلألمض ليس استص ام 

 ادلعق   وسل  ال (  

 والتصتجي ، ادلتواد علت  احلصتول الصع  م  كلن إذا  معق  لإهن يقلل
 .خلصة م لراو واالستص ام السعض ويتطل 

4 

 ومًقتتتل ادلستتتتص مة العضريتتتة اللغتتتة ميتعلتتت وستتتل   Suyanto ستتتويلنتو يصتتتج 
 أب اللغتتتتة، يف ادلستتتتتص مة الجشتتتتطة واألع تتتتلت احلتتتتواس هبتتتتل يقصتتتت . للحتتتتواس

                                                             
3
 Nunu Mahnun, “Media Pembelajaran (Kajian Terhadap Langkah-Langkah Pemilihan 

Media Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran),” An-Nida’ 37, no. 1 (2012): 27–35., Nunu. 

Media Pembelajaran (Kajian Terhadap Langkah-Langkah Pemilihan Media Dan 

Implementasinya Dalam Pembelajaran). An- Nida. h. 27-35. 
4
 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 03 Jember 

(jember, 2015)., Elinda. 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 Pembagian Waktu Indoesia Di Sdn Karangrejo 03 Jember. 

Jember 
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 ر يستتية، مئتتلو ثتتال  إذل وستتل  ال تجقستتم لتت ل ،. والكتتالم والبصتتض الستتم 
. والبصتتتتتضية الستتتتتمعية والوستتتتتل   البصتتتتضية والوستتتتتل   الستتتتتمعية الوستتتتتل   وهتتتت 

 أو األشتضعة مستجالو أو الكلستي  أو الضاديتو أج ت   ه  السمعية الوسل  
 .ادلوسيقية اآلالو رعض

5 

 ومًقتتتتل التستتتتجي  متتتتواد اختيتتتتلر للمعلتتتتم ميكتتتت  األصتتتتواو، مجيتتتت  رتتتت  متتتت 
 أهت اف أو ميالتعلت موضتوعلو أو الطللت  إتقتلن مستتو  أو التتعلم أله اف
 يكتتتتون أن إذل البصتتتتضية ادلستتتتلع او متيتتتت . حتقيق تتتتل ادلطلتتتتو  احملتتتت د  ادل تتتتلر 
 التي ادلواد اختيلر أو شضات إذل متي  ألهنل اليومية، احليل  يف أس   علي ل العثور
 علتتتت  شتتتت ت أب تكلتتتت  ال وأحيلنًتتتتل ورخيصتتتة نستتتتبًيل علي تتتتل احلصتتتتول يستتت  
 ومتل والبطلقتلو الصتور أو والصتور والت عل م البي لت اللوحلو مث . اإلعالق
 األشتيلت وهت  ، ر يستية رلموعتلو ثتال  يف الستم  أج ت   هميت  يتم. شلر 

 األدواو مثتتتت ( اليوميتتتة احليتتتتل  يف استتتتص ام ل ميكتتت  التتتتي األشتتتيلت) احلقيقيتتتة
 العجلصتتض) الصتتغا  األشتتيلت. ذلتت  إذل ومتتل وادلقتت  واجلتتضار والشتتمو  ادلكتبيتتة
 الستتيلراو مثتت ( األع تتلل أللعتتل  عتتلد ً  ُتستتتص م والتتي ادلصتتج  يف ادلصتتجوعة
. ذلت  إذل ومتل احلتض  ومعت او البالستتي  م  ادلصجوعة ادلصتل ة واحليوانلو
 .خل  كل   واألخا

 والتعلمتت  ادلظ تتض يف التتتحكم للمستتتص م ميكتت  حبيتت  الوستتل   تصتتميم مت
 ميت يو، مقتلع  أو صتور ه  الوسل  . الحتيلجلت  ومًقل أب وق  أب يف مع 

 تكتتتون الوستتتل   هتتت  و . كتلرتتتة أو ونتتت  متحضكتتتة رستتتوم رستتتوملو، صتتتوو،
 الج ليتتتة يف ستتتيتم التتتي شتتت  ية، رأوصتتتلف مصتتتحورًل ادلوضتتتو  نقتتت  يف رتتت ا  

                                                             
5
 Suyanto, K. K. E. 1999. Teaching media, Malang : Universitas Negri Malang 
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جيت  ولت ا  .تت كضهل يست   حبي  واخليلل احلقل ق الستيعل  رعجلية تسجيل ل
 ادلعضمتتة تتت عمل كبتتا رشتتك  يتتةميالتعل الوستتل   استتتص ام ادلعلتتم أن يستتتوع 

 .وال   والتكجولوجيل للعلوميف  والق ر 

 وظيفة الوسائل التعليمية .3

 ه : التعليميةالوسل   أمل وظي ة 

 كلمتتتلو شتتتك ر) للغليتتتة ل ظيتتتة تكتتتون ال حبيتتت  الضستتتللة عتتتض  توضتتتي  (أ 
 .(مكتورة

 .احلسية والقو  وال ملن ادلكلن زل ودية عل  التغل   (  
 الوستتتتل   لالستتتتتص امر ةبتتتتالطل لتتتت   الستتتتلبية ادلواقتتتت  يتغلتتتت  أن ميكتتتت   (  

 .ادلجلس 
6 

 استتتتتتص املومجتتتتتلم   رعتتتتتض نأ ،رتتتتتاان ويضوجتتتتتلدموجو وسلستتتتتونوحلجو يتتتتتض 
 :يل  كمل الوسل  ،

 ال حبيتت  الضستللة عتتض  يوضت  ميكت  التعليميتتة الوستل   استتص ام أن (1
 .الالزم م  أكثض ل ظية تكون

 علتتتت  التغلتتتت  ميكتتتت  وادلتجوعتتتتة، ادلجلستتتتبة يتتتتةميالتعل وستتتتل   استتتتتص ام (2
 لميالتعت وستل   استت لد  تعت  احلللة، ه   يف. السلبية الطال  مواق 
 :، كمل يل م ي  

 للتعلم والغا  ال ام  تظ ض (أ 

                                                             
6
 Arief Sadiman, Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, Dan Pemanfaatannya, ed. 

Natakusumah Sinwari, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)., arief. Media Pendidikan 

Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya. Rahardjo. Jakarta : PT RAJA GRAFINDO 

PERSADA 
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 .والواق  البيئة م  ةبالطل ر  ادلبلشض الت لع  م  مب ي  يسم   (  
 .واهتململهتم لق راهتم ومًقل رأن س م التعلمعل   الطلبة يسم  (  

 :ادلثلل سبي  عل  احلسية، والقو  وال ملن ادلكلن قيود عل  التغل 

 ال يت يو ومقتلع  والصتور رللجمتلذ  جتً ا الكبتا  الكل جلو استب ال ميك  ( أ
 .ذل  إذل ومل

 شتضا   متيلم أو دقيق عض  جب لز جً ا الصغا  الكل جلو مسلع   ميك  (  
 ؛ مي يو مقلع  أو صور أو
 عتلرل رللتصتويض دعم تل ميكت  والتي ، جتً ا الستضيعة أو جً ا البطيئة احلضكة ( و

 ؛ البط ت ال ي يو تشغي  أو السضعة
 أختض  متض  ادللضت  يف حت ث  التي األحت ا  أو األحت ا  عض  ميك   (  

 أو الشتتتضا   أمتتتالم أو ال يتتت يو مقتتتلع  أو األمتتتالم تستتتجيالو ختتتالل متتت 
 ؛ ش  ًيل أو الصور

 ومتل ريلنيتة، رجمتلذ  اآلالو، مثت  التعقي ، ش ي   الكل جلو تق مي ميك  (  
 .ذل  إذل

 شتتك  يف تصتتورهل ميكتت  إخل، ادلجتتل ، التت الزل، ال اكتت ،) العلمتتة ادل تتلهيم ( ح
 .صور شضا  ، أمالم مي يو، مقلع  أمالم،

 ريجمتل سلتل تة، وهلر  ريئلو إذل رلإلضلمة علل  لك  ال ضي   اخلصل   م 
 الع يت  ادلعلتم ستيواج  عللت ، لكت  الطضيقتة رتج س وادلتواد ادلجتله  حت ي  يتم
 هتت   علت  التغلتت  ميكت  مب تضد  شتت ت كت  مت  التعلمتت  مت إذا الصتعورلو مت 

 :عل  الق ر  وه  التعلم روسل   ادلشكلة

 .ادلجش  ن س تق مي( 1
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 .اخل   معلدلة( 2

 .التصور ن س تولي ( 3

 ستتيتم التي ادلتتواد تقت مي للمستلع   توجيتت  كتأدا  ميالتعلتت وستل   دور يعتت 
 حتقيتتق ة علتت بتتالطل يستت   حبيتت  ،التتتعلم وأنشتتطة التعلتتيم عمليتتة يف تعليم تتل
 .عللية جبود  حيققوهنل الي األه اف

 البرنامجالوسائل بوسيلة   .ب 

 ،ال نتتلم  هتت ا يفو . اإلعتتضا  حتتول متتلد  علتت  حيتتتوب التعليمتت  ال نتتلم 
. معت  ادل تلر  حتول خلصتةً  ،اإلعتضا ادلوقت   شتضح مت  العضريتة اجلمت  تقت مير يتم
 .بصضيةال وسل  م  ال وتت م  android عل  الوسل   ه   تعتم و 

 Androidأندرويد  .1
 تعضي  أن روي   (أ 

 ال كيتة اذلواتت  مث  احملمولة لل وات  Linux عل  تشغي  نظلم هوأن روي  
 أسلستتًيل نظلًمتتل Android يعتت  م تتتوح، كتطبيتتق. اللوحيتتة الكمبيتتوتض وأج تت  
 رواستطة استتص ام ل ميكت  التي اخللصة تطبيقلهتم إلنشلت للمطوري  م توًحل
 .احملمولة األج    م  متجوعة رلموعة

7 
 م  Android صضح ، 2007 نومم  Android، 5 م  األورل اإلص ار عج 

Open Handset Alliance  األج تت   علت  ادل توحتة ادلعتتليا تطتويض يت عم أنتت 
 مبوجتتتت  Android كتتتتود Google أصتتتت رو ، أختتتتض  نلحيتتتتة متتتت . احملمولتتتتة

                                                             
7
 Wahana Komputer, Membuat Aplikasi Android Untuk Tablet Dan Handphone, Jakarta 

2012 
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 رضنتلم  تتضخي  وهتو ،(ادلصت ر م تتوح تتضخي  مت  نتو ) Apache تضخي 
 .للجّوال م توحة ومعليا

8 
 األول. Android تشتتتغي  أنظمتتتة متتتوزع  متتت  نوعتتتلن يوجتتت  العتتتلدل هتتت ا يف

 google (GMS) أو google رضيتتت  خ متتتة متتت  كلمتتت  رتتت عم حيظتتت  التتت ب

 رلستم يُعتضف أو google مت  مبلشتض دعتم دون التوزي  م  متلًمل خلل   والثلين
 .ادل توح اذللت  توزي 

 Linux نظتتتلم علتتت  قتتتل م تشتتتغي  نظتتتلم هتتتوأن رويتتت   أن وآختتتضون ،يتتتضب ليتتتو
 وأج تت   ال كيتتة اذلواتتت  مثتت  رتتلللمس تعمتت  التتي احملمولتتة لألج تت   مصتتمم

 أسلستتًيل نظلًمتتل يتتومض تشتتغي  كجظتتلمأن رويتت    تصتتميم مت. اللوحيتتة الكمبيتتوتض
 .رضنلم  إلنشلت للمطوري  ادلص ر م توح

9 
 الكتتود رإصتت ار google وتقتتوم ادلصتت ر، م تتتوح تشتتغي  نظتتلم هتتو أن رويتت  
 وتتتتتتتضاخي  ادلصتتتتت ر م توحتتتتتة الشتتتتتت ض  تستتتتتم . apache تتتتتتضخي  مبوجتتتتت 
 صتلنع  رواستطة حبضية وتوزيع  ال نلم  رتع ي أن روي   نظلم عل  الرتخي 
 إذل رلإلضتلمة. التطبيقتلو ومطتورب الالستلكية الشتبكلو ومشغل  األج   
 التطبيقتتتتتتلو مطتتتتتتورب متتتتتت  كبتتتتتتا رلتمتتتتتت  علتتتتتت أن رويتتتتتت   حيتتتتتتتوب ، ذلتتتتتت 

 يف عتلم رشتك  كتتلرت م ويتتم اجل لز، وظل   يوسعون ال ي ( التطبيقلو)
 .Java رضرلة لغة م  سلص  إص ار

10
 

 

 

 

 

                                                             
8
 Ibid h.2  

9
 Leuw J. E. F, dkk, “Pembuatan Aplikasi Pembelajaran Matematika Untuk Android 

Mobile Dengan Komunikasi Device- Server.” Journal Infra, Vol. 1 No. 1 (2013) h.1 
10

 https://id.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_operasi) ( diakses tanggal 19 Desember) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_operasi)
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 مكونلو ال نلم  أن روي   (  
 متتتتت  م ًمتتتتل جتتتت تًاال نتتتتلم  هتتتتت   مكونتتتتلو أن ،يتتتتض  عضيتتتت  أكتتتت  اذلتتتتت  

 رع تتت ل متتت  مرتارطتتتة وادلكونتتتلو سلتل تتتة، وظي تتتة لتتت  مكتتتون كتتت و . أن رويتتت 
 :وه  أن روي  لتطبيق مكونلو أررعة هجلك. البعض

 واج تة أو االستص ام عض  تق مي مكونلو أح  هو  Activity الجشلط (1
 .ادلستص م

 يف تعمتت  رتت  ستتتص م،دل واج تتة لتت  لتتيس مكتتونوهتتو  Service  اخل متتة (2
 .اخلل ية

 التتي ادلكونتتلو أحتت  هتتو  Broadcast Receiverالبتت  استتتقبلل ج تتلز (3
 .علي ل والضد اإلخطلراو تلق  عل  تعم 

 زلت د  رلموعتة رإنشتلت يقتوم مكون هو Conten Provider احملتو  مومض (4
 .أخض  تطبيقلو يف استص ام ل ميك  حبي  التطبيق، ريلنلو م 

11 
 Studio 3.5 استوديوال نلم   .2

 أن رويتتت  التشتتتغي  لجظتتتلم (IDE) متكلملتتتة تطتتتويض ريئتتتة هتتتو استتتتوديو أن رويتتت 
 رللجصتتتتو  مليئتتتتة تعليميتتتتة متتتتواد شتتتتك  يف أن رويتتتت  لتطتتتتويض خصيًصتتتتل مصتتتمم
 .الت لعلية واالختبلراو والضوار  ال ي يو ومقلع  والصور

 
 
 
 

                                                             
11

 Chanda Agustina, Tri Wahyudi, “ Aplikasi Game Pendidikan Berbasis Android Untuk 

Memperkenalkan Pakaian Adat Indonesia”. Journal Of Chines Institute Of Food Since And 

Technology, Vol.1 No.1 (2015), h. 21 
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 مزايا وعيوب الوسائل البرنامج أندرويد  .3
 مجيتت  إح تتلر ميكتت  ال. وادلكتتلن ال متتلن قيتتود علتت  التغلتت  لصتتورا ميكتت  ( أ

 .ال ص  إذل األح ا  أو األشيلت أو األشيلت
 .األوس  اجملتم  قب  م  إلي ل الوصول ميك  (  
 .مكلن ك  يف احلم  س لة ( و

 ميالتعلت وستل   م ايتلأمتل و . روستيلة أن رويت  مب ايتل وعيتو  ميالتعلت وستل   تتمت 
 :يل  كملروسيلة أن روي   

 ورسي  وج ا  االستص ام س  . أ
 مكلن أب يف التعلم ميك .  
 12.رلإلنرتن  متص  غا أو االتصلل ع م وض  يف تعلم.  

 :أن روي  ه  روسيلة ميالتعل وسل   أمل عيو 

 .الك لية مي  مبل عللية مبواص لو أن روي  هلت  إذل حيت  ( أ
  . والسيلحة ادلضاهق  عم  حول زل ود  الوسل   ه ا يف ادلق مة ادللد  (  

 المفردات تعليم  .ج 

 المفردات تعليم تعريف   .1
 آختض شت ت أو متل شتص  يعضم ل الي الكلملو م  رلموعة ه  ادل ضداو

 مج تتل تتكتتون التتي الكلمتتلو متت  رلموعتتة هتت  ادل تتضداوو 13.معيجتتة لغتتة متت  جتت ت
 .اللغة

                                                             
12

Kuswanto and Radiansah., Media Pembelajaran Berbasis Android Pada Mata Pelajaran 

System Operasi Jaringan Kelas XI. 

13
 Mustofa.hal.61 
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 ذكتتتض كمتتتل األررتتت  اللغويتتتة ادل تتتلراو إتقتتتلن يفدور هتتتلم تلعتتت   ادل تتتضداوو 
 م تتتملتتت ب الشتتتص  علتتت   األسلستتتية القتتت ر  هتتت  دل تتتضداوا إتقتتتلن أن ،رلليتتت 

 انعكلًستتتل عتتتلم رشتتتك  الشتتتص  م تتضداو ثتتتضو  تعتتتت . األررتتت  اللغويتتتة ادل تتلراو
 .تعليمتتت  دلستتتتو 

  متتتةادل الثالثتتتةاللغتتتة  العجلصتتتض إحتتت   متتت  هتتت  ادل تتتضداو 14
 األدواو إحتت   وكتت ل  وادلكتورتتة، ادلجطوقتتة اللغتتلو يف  لوتستتتص م إلتقلهنتتل،
 .العضرية اللغة م لراو لتطويض

 الكلمتلو م  رلموعة أهنل عل  ادل ضداو تُعضِّم  15
 .ج يتت   مجتت  تكتتوي  يف ُتستتتص م أن ادلتتضج  ومتت  الشتتص  ي  م تتل التتي

16 
 العضريتتة اللغتتة تعلتتم يف للغليتتة م تتم دور ذلتتل ادل تتضداو أن االستتتجتل  ميكتت  لتت ل 
 الشتص  يعضم تل التي اللغتة تشتك  التي الكلمتلو مت  رلموعتة عت  عبتلر  وه 

 متتتتت  التواصتتتتت  أو اجلمتتتت  تكتتتتتوي  يف هتتتتت   الكلمتتتتلو رلموعتتتتتلو وستستتتتتص م
 االستتم ستوات حت  علت  ادل تضداو معتلين تظ تض المتلدز هت  ادل تضوداو. اجلم تور

 .اآلختضي  إذل مكت وهتم نقت  يف البشتض تستلع  أن ميكت  التي واحلضوفال ع  و 
17 

 خطوات تعليم المفردات (أ 
عضيقتتتة شتتتتضح وتعلتتتتيم الكلمتتتتلو أو ادل تتتتضداو اجل يتتتت   رتتتتلخلطواو 

 التللية:
18 
 الطتتتتال  ويستتتتتم  كلمتتتلو ثتتتتال  أو كلمتتتت  ادلعلتتتتم يقتتتول (1

 .إلي ل

                                                             
14

Syarfah haini, mu’alim wijaya,”metode mimicry memorization dalam meningktatkan 

penguasan mufrodat peserta didik di madrasah”, hal. 3 
15

Ibid. Hal. 61 
16

 Solohah,”penggunaan media gambar dalam pembelajaran mufrodat”, jurnal tarlim, vol.1 

, no. 1, hal 4 
17

Ibid Hal. 5 
18

Muhammad Ali Alhuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Sleman Yogyakarta: Basan 

Publisin), 2010, Hal. 103 



18 
 

 .كلملة حبضكة السبور  عل  ادلعلم يكت  (2
 عتتتتتلر  تجلستتتتت  التتتتتي رللطضيقتتتتتة الكلمتتتتتة معتتتتتى ادلعلتتتتتم يشتتتتتضح (3

 .الكلمة
 كلملتتة مجتت  عتت   أو واحتت   مجلتتة يف الكلمتتة ادلعلتتم يستتتص م (4

 .أم   رشك  والوظي ة ادلعى الطال  ي  م ح 
 رلموعتتلو يف مث ، مًعتتل اجلمت  هتت   إحتت   نطتق الطلبتتة يقلت  (5

 .مضدب رشك  مث ،
 خلصتتة الطلبتتةلتت    الكلمتتة كتلرتتة كي يتتة رتعلتتيم ادلعلتتم يقتتوم (6

 .الكتلرة يف صعورة تواج  الكلمة كلن  إذا
 تستتلع  أن ميكتت  التتي واجلمتت  الكلمتتلو معتتلين ادلعلتتم يكتتت  (7

 .السبور  عل  ادلعى توضي  يف
 السبور  عل  كتلرت ل مت  ج ي   م ضداو الطلبة يكت  (8
 اجلمتت  متت  وأمثلتتة الكلمتتلو ومعتتلين الكلمتتلو الطلبتتة يكتتت  (9

 .اخللصة كتب م يف
 أهداف تعليم المفردات  (ب 

 مل يل :رعض أه اف تعليم ادل ضداو 
19 

 ة.ب ب الطلل  ي  اجل  ضداوع  ادل تق مي (1
 .ةصحيحال ادل ضداو نطق عل  ةبالطل ت ري  (2
 (معيجة مج  يف أو ر اهتل قل مة) وادلعجمية اللغوية ادل ضداو م م (3
 .وادلكتورة الش وية التعبااو يف داوادل ض  وعم  تق يض عل  قلدر  (4
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 Saiful mustofa, stategi pembelajaran bahasa arab inovatif, (malang: UIN MALIKI) pers) 2011, 

hal. 63. 
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 منافع تعليم المفردات (ج 
 تعلتتيم ادل تتضداو موا تت  تقتت م أن ميكتت  ادلتت كور ، التستت  اخلطتتواو متت 
 :التلرل الجحو عل  ،ةبللطل
 قبتتت  ادلعلتتتم كلمتتتلو متتت  أمثلتتتة إذل االستتتتمل علتتت   الطلبتتتة ميكتتت  (1

 .وتكضارهل تقلي هل
 قبتت  ولتتيس معجلهتتل، م تتم رعتت  الكلمتتلو نطتتقعلتت   الطلبتتة يكتتضر (2

 .ذل 
 ويكضرهتتتتتل الكلمتتتتة ادلعلتتتتتم حي تتتت  حيتتتتت  شتتتتلملة، اخلطتتتتتواو هتتتت   (3

. معجلهتتل ويكتتت  كلملتتة مجتت  يف وي تتع ل الستتبور  علتت  ويكتب تتل
 وقضاتهتل وت ويج ل الكلملو نطق إذل االستمل  ،الطلبة م  ورلدلث 

 وتضدي  .
 .الكلملة اجلم  سيلق يف الكلملو الطلبة يكضر (4

 الدراسة السابقة .2
البحتتت   حتتتول ستتتلرق حبتتت  إجتتتضات ةالبلحثتتت لولحتتتت ،هتتت ا البحتتت  إعتتت اد لتتت عم
 ، كمل يل :دراست  ادلضاد رلدلوضو  صلة ل ي  ،السلرق

 األرعتلد ثالثيتة متلد  علت  الضيلضيلو ميتعل كوسيلة أن روي  تطبيقلو عويض (أ 
 .رلدل رستتتة الثلنويتتتة عشتتتض احلتتتلدب ال صتتت  لطلبتتتة

 مت التتت ب البحتتت  متتت 20
 يصتتتب  حبيتت  ادل ايتتتل لتت  أن رويتت  روستتتيلة ميالتعلتت أن استتتتجتل  ميكتت  إجتتضاؤ ،
 اختبلر نتل   م  ذل  ويت  . ال  م يف وس ولة تشويًقل أكثض ادلواد عض 
 خلت ات: 89.28 و ، اإلعالم خل ات: 96.43 علي  حص  ال ب اجل و 
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 للمستتتتتتتص م : 83.49 و ادليتتتتتت اني ، للمملرستتتتتت : 81.52 و ادلتتتتتتواد،
 لالستتتتص ام مجلستتت  تطتتتويض  مت التتت ب التطبيتتتق متتتإن ، لتتت ل . ادلستتتت  م 
 .تعليم  كوسيلة

 منتوذ  خالل م  اإلنرتن  عل  ك ي يو العضرية اللغة ميتعل قجل  روارة تطويض (  
ADDIE. 

 قجتتل  روارتتة أن االستتتجتل  ميكتت  إجتتضاؤ ، مت التت ب البحتت  متت  21
 ميكت  اإلنرتنت  علت  العضرية للغة تعليم  ك ي يو لالستص ام مجلسبة التعلم

 اإلعتالم وخ ات ادلواد خ ات تقييم نتل   ذل  عل  ت ل. علدلًيل إلي  الوصول
 .جً ا جي   مئة يف

 البحت  مت . أن رويت  نظتلم علت  تعتمت  متجقلتة عضرية يةميتعل وسل   تطويض (  
 منتتتتوذ  متتتت  تتكيتتت  ال راستتتتة هتتت   أن االستتتتتجتل  ميكتتت  ، إجتتتتضاؤ  مت التتت ب
 متت  تتكتتون مضاحتت  مختتس متت  يتكتتون تطتتويض منتتوذ  وهتتو ،ADDIE تطتتويض
 يف الوستل   هت   ت تم  يتم. والتقييم والتج ي  والتطويض والتصميم التحلي 

 إجتضاؤ  مت الت ب التحقتق ريلنتلو مجت  علت  رجلتً . تعليمية كوسيلة جي   مئة
 ال ئتة مت : 85.25 نستبة متوست  عل  احلصول مت ، ادل قق تقييم رواسطة
 التي احملمولتة األج ت   عت  للتتعلم العضريتة الوستل   تطبيق مإن ل ا ، الصلحلة
 .العضرية اللغة ميتعل يف لالستص ام صلحل أن روي  رجظلم تعم 
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