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 الملخص
الصف  لطالبعن إسم الضمير لدى افي المواد  APPYETدندوييد اال أساسالوحدة على  تطوير

 بنداو المبودنج 21الحكومية  الثادنويةالعاشر بالمدوسة 
 
 معرفةإيفا 

من املتوقع أن خيلق استخدام التكنولوجيا يف عامل التعليم مناًخا للتواصل أكثر إثارة لالهتماام نيا  
، خاصاااة نيااا  داااالب املااادار  حاااد اة لاااة علااال ك اااوير التكنولوجيااااأ دندرطيااادااليعاااد  .الباملعلمااا  طال ااا

، طخاصاة يف ماوا   ك اوير طسااال اماعاالم التعليمياةهذا نيالتأكيد لديه القدرة علال اساتخدام ا يف الثادنوية.
إىل: ث ا البحاطهتاد  هاذ .دندرطياداال أساا طاحد من م هو ك وير طحدة كعتماد علال  كعلم اللغة العرنيية.

ملعرفاااة ( 2) .عااان إسااام ال ااامريف املاااوا   Appyetدندرطياااد اال أساااا الوحااادة علااال  ك اااويرملعرفاااة عااان  (1)
جاادط  ماان مااوا  ملعرفااة ( 3) .عاان إساام ال اامريف املااوا   Appyetدندرطيااد اال أسااا علاال الوحاادة  جاادط 
  عن إسم ال مريف املوا   Appyetدندرطيد اال أسا علل الوحدة كدريس 

يودنو املقرتحااااة غت ااااوير أط البحااااث طالت ااااوير نياسااااتخدام اماجاااارا  سااااو البحااااث الهااااو  هااااذا البحااااث
، املعلومااااتمجاااع بع مراحااال، يفاااا يف  لااا :  اااوث ط بحاااث نياااور  طغااااس مااان خاااالس ساااالنياساااتخدام جاااو ج 

النتاااا  املعدلااة ، ة، مراجعااة املناات  الراي ااي احملاادط ة أط طياةاالختبااار ، املناات كصااميم ك ااوير طالتخ ااي ، 
  ، طكنقيح املنت  التشغيلي .اةطسعامليدادنية  ماختبار

عان إسام يف املاوا   Appyetدندرطياد اال أساا علال الوحدة هي يف شكل ك وير  البحث ادنتاا  هذ
ا ماااع دنتااااا  الن ااابة امل وياااة  ااا ا  املاااجاااو ة  .ال ااامر ٪ مااان خااا ا  28٪ ، 22وا  املنتجاااات امل اااورة جااادئ
 نينادار المبااودن  12احلكوميااة  الثادنوياةاملدرسااة اللغااة العرنيياة يف  ياايم معلامكق ٪ ماان اللغاوي  .22، اماعاالم
لاذل  ككان أن صلاا  إىل أن  ٪.22نينادر المبااودن   12 ثادنوياةالدرسااة امل٪ ، طكاذل  داالب 22 نين ابة

 مناساابا جاادا السااتخدام ا عنااد عمليااة عاان إساام ال اامريف املااوا   Appyetدندرطيااد اال أسااا علاال الوحاادة 
  نيية.العر  التعليم

 .إسم ال مر، Appyetدندرطيد االكلمات البحث: 
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 شعارال

 

َا فََعلَيْ  ، َوَمْن أََراَدُهم آِخَرة فََعلَْيِه ِِبلِْعْْلِ ، َوَمْن أََراَد اْل نَْيا فََعلَْيِه ِِبلِْعْْلِ  1ِه ِِبلِْعْلِْ َمْن أََراَد ادلُّ

 

“Imajinasi adalah awal dari kreatifitas” 

(Arnanda Setyawan) 
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 و
 

 دهاا اإل 

حة  ن تهةاك اتا ة  هةه اةرس الربةال  الللمية    واوجيهةو و تة لم علة  شكرت الباحثة  ا  ا  بةبنا و والةا 
 :الربال  الللمي  ا  احث  ارسقدهت الب. بل  ا  عليو وبالمة والسالم عل  حبيبنا بيد ا حممد الصال

  ر ياىن ويكرباين ويربداين ويشرفاىن الران بكىنوالسيدة  صاحلنيالسيد  ني واحملرتهنياحملبو  يلدو  .1
جنةاح  حة  ن تهيةت هةه يترابة   اهلة  ريتيةه لوصول عل  مهة  و  ينن عل  أن يدعوايتلباال و 

 .جالهبو أ تان 
 يتائمةةاا الةةدوافحل واحلمةةا  يقةةدهان الةةران أخةة  احملبو ةة  أين هصةةلن  وأخةة  احملبةةور ريكةةا  يتارهةةافل  .2

 عل  ن تهاك اتا   ارس الربال  الللمي 
 أبرة ارميا  وابرة يتحالن.الكبرية عائل    .3
 .جالهبو  اهل  ريتيه أ تان  هرحل  احملبو بات .4



 ز

 

 
 السيرة الذائية

  
البنت  يهو . جبونان فالس المبونج اجلنوبيةيف قرية  2116 سبتمربمن  12يف  إيفا معرفة تُولد

 .سكىنسيدة  صلحنيسيد زوج تمن امل بنات ثالثةمن  الثالثة
حدد   1221 السدنة مدن جبونداناتسدالمية بنددونج  مدن املدرسدة اتبتدةيددةدراسدتاا الباحثدة  تأبدد 
 1الثانويدة اتسدالمية  باملدسة الثانوية اتسدالمية فدالس و ن وكدون رمدرسدة التحقت الباحثة مث  1228

 1 الثانويدة اتسدالمية احلكمدة مبعادد  الباحثدة التحقتمث  12222ح   1228السنة  المبونج اجلنوبية
  .1221ح   1222السنة  منسريمفوغ بربيس بقسم علوم العامل 

بيدة بكليدة ال   1221اتسالمية احلكومية رادين انتدان المبدونج يف عدام صلت دراستاا جبامعة مث و 
 جبامعة رادين إنتان اتسرمية احلكومية المبونج والتعليم بقسم اللغة العربية

 
 



 ط
 

 تقديركلمة شكر و 

احلمد هلل الذى جعل الّلغة العربية أفضل اللغات والصالة  والالالةع ىلالي ناليدما  مالد 
 ال  ت ابالة   ةالكاتبال يالمع ادليعالادأ أ الا بعالدد فنالد إم  ال  نيد الالادات وىلي الو وصحبو اىل

عي  في  الميوا   APPYETدندوويد اال أساسالوحدة على  تطويرمبمضمع  العلميةرنالة 
منييداو  21الحكوم يية  الثادنويييةالصييا الشاشير مالمدوسيية  لطيي  الضييم ر لييد  اإسي  

 المبودنج

ىلال  الببيالة  ة األوىل ىفيالجالة ااا عوط للحصمل ىلالي الدر شر بعض ال  ند ة إلن يفاء
 وال علي  لنال  تعلي  اللغة 

ري  الالال  ادلالالالاىد   الالال  ىلالالي الكثالال الباحثالالالةصالالل حتد ا البحالال  يف  اولالالة تنالال كمال ىالالالذ
جزيالل الشالكر و ال نالدير  ةالباحثال  قالد  لالذل  أد نماء ادلادية أو ادلعنميالةاألطرافخم لف 

 و باخلصمص إىل: اك ابة حبث ل ةج ة الذي  شجعما و ناىدوا الباحثىلي مجيع 

األممارد ادلاجال ري تعميد تلة الببية جبا عة رادي  ام الا   خرياحلاج  /الدت مر أاألن اذ أ1
 اإلنة ية احلكم ية ت بممجأ

 مد ىفيالف ادلاجالال ري  و ناليدقال  اللغة العربية  رئيستاجملال ري  دوود الدت مر نفرى  أ2
 فال  اللغة العربية ب رئيستنعي

 ةتمشالالالرف   د ادلاجالالالال ري فالالالردىو  تمشالالالرف األول  د ادلاجالالالال ريمالالالدوس أ الالالري الالالالدي الدت مر  أ3
 الباحثة ىلي اإلم  اء    الك ابة ىذه الرنالة العلمية ا ويشرف ا يرشد ة الذا الثامي

ومجيالالع ادلدرنالالات وادلدرنالال  بنالالال  تعلالالي  الّلغالالة العربيالالة بكليالالة الببيالالة وال علالالي  جا عالالة  أ4
 ألعلم   و تربي   رادي  ام ا  اإلنة ية احلكم ية ت بممج 

 الالالالذي ومجيالالالع ادلدرنالالال  وادل فالالال   بنالالالدر ت بالالالممج 12احلكم يالالالة  العاليالالالةمبدرنالالالة   الالالدير أ5
 أإلم  اء الك ابة ىذه الرنالة العلمية البيامات ىن أىطمم



 ط
 

وباخلصالمص للفصالل البالاء حليالة احلالال د  2114  اللغة العربيالة مبرحلالة الأصدقائي بن أ6
الالالذي  ريال  فالالالف اد أع حنيالال د مالالمر أفيالةد فالالف زودليالالا د فالالمزا  مالمنرحيد فيفالال  صالالفيا  

 إلم  اء الك ابة ىذه الرنالة العلميةأ ال الجيعأىطممىن  
 أصدقائي ىند فطيمةد نيد د إي د يياليد فرنيد مدياد أيلد أنمسد يف و ريالاأ أ7
أصدقائي احملبمبم   يليندا أوت فيا د وىرو  إن نمةد يميالم  خ مالةد لالاليناد إنال نا ةد  أ8

ي ممف الالاد رفيعالالةد  يالالا  الالرين د أدي فطالالريد أيالالرف ريالالام د أنالال  أ ليالالاد  لكيالالا ألفالالاد رزتالال
إلم  الاء الك ابالة  ال الالجيعالذي  أىطالممىن  ميك  أيمد إيكا أجنري د ف ا دور اليا ىؤتء 

 ىذه الرنالة العلميةأ
  ىلي مجيع ج ة الذي  شجعما و ناىدوا الباحثة لك ابة حبث او  أ9

ىالالالي أ  أ النالالارئ  مجيالالع ىلالالي اإلم نالالادات و اإلرشالالادات  الال  ة مقالالع الباحثالالت ولالالذل  
 أالناؤئ ينفع البح  لدى الباحثة و زياد  ادلعرفة لدى 

عأ2118 أت مبر    21بندار تمبممجد   
 

 إيفا مشرفة            
1411121171            
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 األول الباب

 مقدمة

  

 خلفية البحث .أ 
التعليم  ىيع ليلميك سبتفيه  مليخ الملييفة ايعو يك رس يعر هيرر  طر  ليخر    يخ  ا ييو  
رسغري ايعاهف. التعلم  ىع نظخم دسين جيه طن سقعم بو البملو رالتعلم  ىع طسضخً حخجك إنفخنمك 

ن طجل طن سصبح التعلم   طسخسمك لمعمش حمخ  شفصمك، جمتيع، ط ك ردرلك. ست  تنفمذ طمهمك 
، لييذلل لييم   يين ايفييتغوا طن النييخس للييا دراسييك ا صييع  للييا  عهييف اإلنفييخن للييا دراسييك

كيخ ىع  عضح يف كليك اهلل سبحخنو رتعخىل، يف سعر    1جمر  ن اهلل سبحخنو رتعخىل رالبملو. 
 :11اجملخدلك اآلسك 
                               

                                   

   2    
 لًيخ يف خلق جميل شيخا ستيميا بخيورنيك رايورنيك رايليخر  رالتعليم . سلعه التعلم  دررًا 

إىل االبتبييخر يف لتلييف  ، حيتييخع لييخت التعلييم نييه  ييع ت ييعسو العلييعم رالتبنعلعجمييخجنبييخ إىل ج
، مبخ يف ذلل يف اسرتاتمجمك التنفمذ اليت ترليلخ بنمك حتتمك كخ مك لتنفميذ طنملي ك اليتعل  اجملخالت

 ايررسي. 

                                                             
1
Sulthan Syahrir, M. Akmansyah, “Pengembangan Modul Tarakib di Kelas VII Madrasah 

Tsanawiyah  Negeri 1 Lampung Selatan”. Jurnal Al Bayan, Vol. 8 No.2 tahun  2016, h. 1-2. 
2
Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

2009), h. 543. 
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تصيييخالت للييييا لتليييف جمييييخالت طثيييو الت ييييعر الفيييوسع لتبنعلعجمييييخ ايعلع يييخت رااللقييير 
ايعلع يخت  ، بل إنو شي   ألعف لرى اجليلعر. يف جمخ  التعلم ،  رير ت عسو تبنعلعجمخا مخ 

راالتصييخالت ال وسقييك اليييت سييتعل  ،ييخ النييخس، رحيصييلعن للييا ايعلع ييخت ايفتلفييك، ريف تففييري 
 عر التبنعلعجي يف التعلم  حتيرسًخ كبيريًا لليعلييي لمعاايلعا لعيه درر  لي  ايعلع خت. ديثل الت

 : 191-191يف تعلم  ططفخ  األ ك يف لصو الععيك ىذا. هخ  اهلل يف سعر  ا  ليوان: 
                            

                               

               3   

التفبري يف كيل الظيورف، حيت ستيبنيعا ، سرلع اهلل النخس إىل بخإلشخر  إىل اآلسك طلاله
، سقييرم اهلل للييعم جرسيير  و اهلل.  ييع ليلمييك التفبييري البملييو  يين طخييذ دررس  يين كييل  ييخ خلقيي

رسضمف ا بيك إىل البملو يف شبل تبنعلعجمخ ايعلع يخت راالتصيخالت الييت تفيتيو يف النييع 
  ع زسخد  ايعو ك البملوسك. 

م يف التعل  ديبن طن سملبل تعلييخً يف طرسيفو إن استفرام التبنعلعجمخ ررسخئل اإللال
ن حلقيك رايل حمث ديبن لل يالا  عخلميك لنير ليلميك التعليم . ديبين لعسيخئل اليتعل  طن تبيع 

. ربخستفرام سخئل اإللالم ت تعر حررد طرجيو ايتعلييي  ين الفصيع  بي ايعليي رال الا
أل يييخكن  ثييل لييت اإلنرتنييي  طر الرراسييمك. ديبيين طن سييتعل  ايتعلييييعن يف جميعلييك  تنعلييك  يين ا

 4.خررن إ. مسخلرسنع رجمي  د. راسلاهلعاتف النقخلك. رىذا ستيخشا  ع  خ نقلو ش
 عي   سعر استفرام العسخئط يف ليلمك التعل  طحر اجلليعد ايبذرليك إلنمليخ  تعليم  ذ 

ت  إىل طن تيي ، سلييرف اسييتفرام رسييخئل اإللييالم يف ليلمييك الييتعل رجييعد  طكييت. ر قييخ التييعىرير
                                                             

3
Ibid., h. 75 

4
Singgih Yuntoto, “Pengembangan Aplikasi Android Sebagai Media Pembelajaran 

Kompetensi Pengoperasian Sistem Pengendalian Elektronik pada Siswa Kelas XI SMKN 2 Pengasih”. 

(Skripsi Program Studi Pendidikan Teknik Elektro UNY, Yogyakarta,2015), h. 1. 
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،  ميييخ ستعلييق بعسييخئل اإللييالم 5ليلمييك الييتعل  ب وسقييك  عخلييك حييت ديبيين حتفييي جييعد  التعلييم .
 :16سقع  اهلل تعخىل يف سعر  ايمر  اآلسك 

                            

                

، سييذكو اهلل ثالثييك طنييعاال  يين االسييتفرا خت  يين القييوتن. ىييذا إذا ارتييبط يف اآلسييك طليياله
بعسخئل اإللالم يف التعلم . سنعوف طن ىنخ  للا األهل ثالثيك شيورط جييه طن تبيعن ةلعكيك 

سيملك لليتعل . طر البيخئن ايعيين كع  ن هبل رسخئل اإللالم حبمث ديبن بخلفعل استفرام األدا  
( جيييييه طن تبييييعن رسييييخئل اإللييييالم هييييخدر  للييييا تييييع ري التعلميييييخت 1: اجلعانييييه الثالثييييك ىييييي

( جييه 2لل الا. جيه طن تبعن العسخئط هخدر  للا دتثمل ذىن كل  علي  يف تقيرا اييعاد. 
ل  شي   خ. طن تبعن العسخئط ايفتفر ك  ن هبل ايعليي هخدر  للا تفلمل ال الا يف  

( جيييييه طن تبييييعن العسييييخئط هييييخدر  للييييا تعاييييمل ال ييييالا إىل طىييييراف الييييتعل  اليييييت جيييييه 3
 حتقمقلخ. جيه للا رسخئل اإللالم ايفتفر ك للا األهل راف ايعاد اليت ست  تررسفلخ. 

راحيير   يين رسييخئل اإللييالم اليييت ديبيين اسييتفرا لخ بفعخلمييك ركفييخ   رطرلعسييك اسييتقال  
. ديبيين للعحييرات طن تفيييخلر ع اسييتفرام اييييعاد التعلميمييك رحيير الييتعل  ىييال ييالا يف ليلمييك 

اييييرارس يف حتقميييق تعلييي  جمييير. ر ييين ت بميييق رحيييرات ديبييين طن تمليييرتط رجيييعد نمليييخط اليييتعل  
 ر فتقلك رشخ لك رالنتخئج )ايفوجخت( راضح. 

رالعحيير  ىييي ايييعاد التعلميمييك ايصييييك ألن تقييعم بملييبل  نلجييي للييا  يينلج  عييي، 
تعيييير العحييييرات  6يف طاييييغو رحيييير  رتفيييييح درس بملييييبل  فييييتقل يف رهيييي   عييييي. ر عبييييأ 

اليييتعل  الييييت    التعلميميييك لبيييخر  لييين جميعليييخت تعلميميييك  فيييتقلك تغ يييي سلفيييلك  ييين خيييتات
                                                             

5
Rohmi Julia Purbasari, M. Shohibul Kahfi, Mahmudin Yunus, “Pengembangan Aplikasi 

Android Sebagai Media Pembelajaran Matematika Pada Materi Dimensi Tiga Untuk Siswa SMA 

Kelas X”. (Jurnal Jurusan Matematika FMIPA UM, Malang, 2013), h. 1 
6
Purwanto, Aristo Rahal, Suharto. Pengembangan Modul, (Jakarta: PUSTEKKOM 

Depdiknas, 2007), h. 9. 
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خت م لييخ رتصيييميلخ بملييبل  نلجييي يفييخلر  ال ييالا للييا حتقمييق طىييراف الييتعل . العحيير  
اليتعل  بمليبل  فيتقل بيررن طر بدرشيخد  لبخر  لن كتخا   كتخبتيو ،يرف دتبيي ال يالا  ين

 7 ن ايعل  .
لعرسييير  ييين ، رىنيييخ  ات هيييخدر  لليييا زسيييخد  اليييرا ع اليييتعل إلنتيييخع رحيييراررسن ع ر قيييخ لييي

ل  ، رالييذ  سفيييح لليييو  طن سييتع( التعلييم  الييذاي1اخلصييخئة للعحيير  الالز ييك، مبييخ يف ذلييل: 
عبيييك يف عاد التعلميميييك اي ل، رىيييذا إذا   تضييييي  ميييع ايييي( ذاتميييك التضييييي2بمليييبل  فيييتقل. 

( 4لتعلميمك/رسخئل اإللالم األخوى؛ ، اليت ال تعتير للا ايعاد ا( العهعف رحرىخ3العحر ؛ 
بمييف  ييع ت ييعر العلييعم رالتبنعلعجمييخ؛ ، راليييت سنبغييي طن سبييعن هلييخ هييرر  لخلميك للييا التالتبميف

تفرم يف االسييتجخبك ، رىييع رد  يوتييرسلخ مبييخ يف ذلييل سييلعلك ايفيي( ردسك/سييلل االسييتفرام5
 8.رالعاع  إلملخ حفه الو بك

العحييرات ىييي حييام التييررس . شييبل التعلييم  ىييع حا ييك تفييلل ال ييالا رايعليييي يف 
( حا يييك ذاتميييك 1، رىيييي: )اسيييتفرام خصيييخئة العحييير  كحيييام تعلييي  إجيييوا  التيييررس . ديبييين

( 4، )( رجيييعد طىيييراف تيييررس  حيييرد  رراضيييحك3، )( خر يييك الفيييورد الفودسيييك2التعجميييو ؛ )
( 6( االسييتفخد  هيييرر اإل بييخن  ييين رسييخئط االتصيييخ ، )5لييوض  يييخلي  نلجييي ر تيييررع، )

( 8( التعاسا للا الفعر  ن القبض للا التعل ، )7التملرسر للا ايملخركك النمل ك لل الا، )
  9تقمم  التعل   تعرد ايفتعسخت.

   دائًييييخ يف رحييير  و ميييك. ر يييع، رليييم  كيييل شييييجييييه طن تبيييعن خصيييخئة العحييير 
العحيير  مبورنييك.  ، للييا األهييل  عظيلييخ  عجييعد.  يين حمييث االسييتفرام، ديبيين اسييتفرامذلييل

                                                             
7
Panduan Pengembangan Bahan Ajar, (Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2008), 

h. 13. 
8 Daryanto, Menyusun Modul Bahan Ajar Untuk Persiapan Guru Dalam Mengajar, 

(Yogyakarta: Gava Media, 2013) 
9
Muharja, “Ciri-ciri Modul Pembelajaran” (On-line), tersedia di: http://www.bbpp-

lembang.info/index.php/en/arsip/artikel-umum/681ciri-ciri-dan-unsur-modul-pembelajaran (15 Juli 

2018, jam 19.31). 

http://www.bbpp-lembang.info/index.php/en/arsip/artikel-umum/681ciri-ciri-dan-unsur-modul-pembelajaran
http://www.bbpp-lembang.info/index.php/en/arsip/artikel-umum/681ciri-ciri-dan-unsur-modul-pembelajaran
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ديبيين للعحييرات طن تفييلل ال ييالا للييا الييتعل  ايفييتقل طر التقلميير . بخسييتفرام النيييخذع، 
ديبن لل الا التحب  يف هرر  رشر  تعليل . رديبن طسضيخ دراسيك العحيرات يف ط   بيخن، 

ن سيييت  بمليييبل  نفصيييل،  نميييك  يييري حيييررد ، رديبييين طسضيييخ طرديبييين اسيييتفرا لخ  يييع  يييورف ز 
 ، طر  تنعلك  ع طود طخوى.جميعلخت اغري 

، بييير ًا  ييين  ميييع احتمخجيييخت اليييتعل  لليتعلييييي جييييه طن تغ يييي العحيييرات الرراسيييمك
. رلبيين كعسييملك ميمييك رالتقمييم  راينخهملييك رالييودردتعلميييخت الييتعل  رطىييراف الييتعل  رايييعاد التعل

( رال ييالا 2( حتييتج اىل طكثييو تبلفييك، 1  لرسييو القصييعر ىل بعيير مبييخ يف ذلييل: للييتعل ، ال سيياا
ليا تلقيي اليرررس  ين خيال  سعف تبعن سلبمك، رسيعف سبيعن اليتعل  ايععبك ألنيو التيخد ل

( التيييخد ال يييالا لليييا ر سيييك 4، العحييير  تنظيييم  العهييي   نضيييب ك ( طخليييه  ييين3، االسيييتيخال
، راألسيخلمه ررسيخئل رام ايصيخدر ايفتلفيكايعليي كيصرر رئم  للتعل  حبمث سصبح اسيتف

، العهي  راجللير رست ليه خيت  كخ مييك ( إليراد رحيرات سفيتغود البثييري  ين5، اإلليالم ايعبك
 11( ست له التعل   ع رحرات العرسر  ن ايوا ق.6

جييييه طن  عيييل طرجيييو القصيييعر ايفتلفيييك السيييتفرام العحييير  الني ميييك لليعلييييي طكثيييو 
.  ين خ رايعلع خت ر ًقخ لت عر البمئيكإلالم برسلك ر ًقخ لتقرم التبنعلعجمابتبخرًا راختمخر رسخئل 

ايتعهع طن خيلق استفرام التبنعلعجمخ يف لخت التعلم   نخًخخ للتعاال طكثو إثخر  لالىتييخم بيي 
ايعليييي رال ييالا. رىنييخ  كثييري  يين الييتا ج ايينف  للييا طرتييخ التعلميمييك رالرت ملمييك راليييت ىييي 

 علم  رالرت مو. اسج  ن الت
 الييتعل  بخسيي  ، سُعييوف اسيتفرام تبنعلعجمييخ ايعلع ييخت راالتصيخالت يفيف ليخت التعلييم 

.  خت األجلا  اإللبرترنمك. سملري التعل  اإللبرترين إىل التعل  بخستفرام خرالتعل  اإللبرترين
بتيه . الييي طر إلبيرترين ىيع كتيخا إلبيرترينطحر طشبخ  ليوض اييعاد التعلميميك يف شيبل ره

                                                             
10

Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar & Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2005) 
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رتفييجل إلبرترنمييخ بخسييتفرام  اإللبرترنمييك ىييع لييوض ايعلع ييخت طر ل عطييك يف شييبل كتييخا
القييييوص الصييييله، القييييوص ايييييون، طر هييييوص  ييييالش رديبيييين  تحلييييخ رهوا  ييييخ  يييين هبييييل ايبييييخد  

 11األسخسمك رت بمقو.
ت عسو تبنعلعجمخ البتخا اإللبرترين سملجع للا اجليع بيي تبنعلعجميخ البيبميعتو يف 

لييتعل . ديبيين حتعسييل جميعلييك  تنعلييك  يين رسييخئط الييتعل  اي بعلييك، راحيير   نلييخ ىييي طنمليي ك ا
عحير  ، رايعور يك بخسي  ال، تلر  ص لح العحر  اإللبرترنمكرحر  و مك، إىل طشبخ  إلبرترنمك

 . اإللبرترنمك
العحيييرات اإللبرترنميييك ىيييي جميعليييك  ييين رسيييخئط التيييررس  الوهيميييك اينلجميييك طر  ييييري 

ست  استفرا لخ أل واض اليتعل  ايفيتقل. رىيذا ست ليه  ين ال يالا طن ستعلييعا اي بعلك اليت 
حييييل  ملييييبال   اخلخاييييك. العحيييير  الني مييييك ىييييي رحيييير  هخئيييييك للييييا تبنعلعجمييييخ ايعلع ييييخت 

يف طرتيييخ تفيييلل التنقيييل بمليييبل تفيييخللي، رتفييييح راالتصيييخالت، رتتيثيييل  ميييا  رحييير  ال بخليييك 
 رالوسييييعم ايتحوكييييك، رىييييي جملييييا  بخختبييييخرات/لصييييعت، رالفمييييرسع حتيمييييل الصييييعر، را بعييييوض/

 12اختبخرات تبعسنمك دتبن التعلمقخت التلقخئمك للا الفعر.
اسييتنخداً إىل  ليي  العحيير  الني مييك رالعحيير  اإللبرترنمييك، ديبيين  الحظييك طنييو ال سعجيير 
 ييود بييي  بييرط الت ييعسو بييي العحييرات الني مييك )اي بعلييك( رالعحييرات اإللبرترنمييك. الفييود ىييع 

يف شييييبل العييييوض ايييييخد ، يف حييييي طن  بعنييييخت العحيييير  ال سفييييود. تبم ييييف العحيييير    قييييط
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Mata Kuliah Multimedia Design”, (Skripsi Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri 

Jakarta, Jakarta 2011), h. 16. 
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I M. Suarsana, G.A Mahayukti. “Pengembangan E-Modul Berorientasi Pemecahan Masalah 

Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis mahasiswa”.  Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol 2 

No. 2 (Oktober 2013), h. 3. 
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اإللبرترنميييك ايبعنيييخت ايعجيييعد  يف رحييير  ال بخليييك بمليييبل ليييخم. الفيييود ىيييع  قيييط يف العيييوض 
 13ايخد  للعحرات اليت تت له ت بمق طر جلخز كيبمعتو الستفرا و.

عات طر إجيييوا ات تقنميييك  يييع العحيييرات اإللبرترنميييك ديبييين تقيييرا اييييعاد يف شيييبل خ ييي
، PDFليخد   ب وسقك ليلمك رطكثو إثخر . ط ثلك  ن رحرات التسر اإللبرترين اليت نعاجللخ ىيي

راألهييييواص ايرجمييييك التفخللمييييك، ربعييييض طنييييعاال ت بمقييييخت التجممييييخت  ثييييل طدر   ييييالش اللييييه، 
ت عسوىخ  اعر  تحوكك اخنع، اخل ط خ حرات اإللبرترين سمت د رت  ، خكور مرسخ  الش الله

  .Appyet  ن هبل البخحثي شبل ت بمق الوربعت القخئ  للا
Appyet  نظخم الوربعت ىي خر ك لت اإلنرتن  إلنملخ  ت بمقخت ديبن تملغمللخ للا

ر  Podcastsر  HTML5ر  RSS/Atomت بميييييق  Appyet، سيييييرل  ت بميييييق اجمليييييخين بيييييررن بوجميييييك
Youtube  رTapaTalk  رForums  رTwitter  رMapbox بخستفرام .Appyet  ، لت اإلنرتن

 14ديبن لليعل  إنملخ  ت بمق تعل  هخئ  للا الوربعت سلعلك.
رالييت تتضيين  Linuxاألنرررسر لبخر  لن نظيخم تمليغمل لهجليا  ا يعليك ايفيتنر  إىل 

إن النييييع الفيييوسع لنظيييخم تمليييغمل  15رت بمقيييخت الوربيييعت. niddleware طنظييييك تمليييغمل ربيييوا ج
ت لليا اسيتفرام ، رالذ  سمليجع بيخئعي اهلعاتيف الذكميك يف  ميع طليخ  العيخ ع ليف طنرررسر 

رسيير  يين اسييتفرا و يف ، ديبيين طن سملييلر للييا دلمييل الت ييعر الفييوسع لهنرر نظييخم التملييغمل ىييذا
، مبييخ يف ذلييل بييي ال ييالا. حييت سبييعن ايعليي  هييخدرًا للييا اسييتفرام األنرررسيير  درائييو لتلفييك

 كعسملك تعل   هرر اإل بخن. 

                                                             
13
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14

M Candra Syahputra, Guru Kreatif Pake TKJ dong!, (Bandar lampung: Harakindo 

Publishing, 2017), h. 53. 
15

Ibid. 
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ال سييياا  األنرررسييير سُعييير درنًيييخ يف رسيييط اجملتييييع، خخايييًك بيييي ال يييالا لليييا  فيييتعى 
 ت يييعسو رسيييخئل اإلليييالم ايررسيييك الثخنعسيييك. ىيييذا بخلتأكمييير لرسيييو القيييرر  لليييا االسيييتفخد   نيييو يف

 ، رخخاك يف  عاد تعل  اللغك العوبمك. التعلميمك
ررسي / ا خضوسن طن سبعنعا ، ُس له  ن ايم   عخ  للغك العوبمك يف ايرارسلتع ري تعل

هيييخدرسن لليييا خت يييمط الييييتعل  رتنظيييم  بمئيييك اليييتعل  راختمييييخر االسيييرتاتمجمخت ررسيييخئل اإللييييالم 
التعلميمييك رتقمميليييخ. رىيييذا ستفيييق  يييع رط  كعنييو رطردسيييل يف مسخليييرسنع  جييييه لليييا ايررسيييي / 

 16ا خضوسن خت مط رتنظم  بمئك التعل  لضيخن حتر  طال،  رجنخحل  .

بنييييرر ال بييييعنج،  ييييدن ايييييعاد  12سييييتنخدا إىل نتييييخئج ايالحظييييخت يف  ررسييييك الثخنعسييييك را
التعلميمك ايفتفر ك حت اآلن ىي كتيه دراسيمك رطرراد لييل ررحيرات. العحير  ايفيتفر ك 

، مبيييخ يف ذليييل لخحتتيييعى لليييا طرجيييو القصيييعر ر تغفيييل خصخئصييي ليييك. ال تييياا ىيييي رحييير  ال بخ
ك الييت تيرل  رضيع  ، رنقية األ ثليك رالوسيعم التعضيمحم كخ ليكاليت ال تاا   ري تففريات ايعاد

، رالعحييرات  ييري القخبلييك للتبمييف )ال التعييوض لليعضييعال، رلييرم رجييعد  لفصييخت لليعضييعال
، ر ميييخا  فيييختمح اإلجخبيييك الييييت ديبييين بيييري  يييع الت يييعسو للييي  التبنعلعجميييخ(تتبميييف بمليييبل ك

، كخنيييي  خ. لييييالر  للييييا ذلييييلعاد اليييييت ستقنليييياسيييتفرا لخ ك ييييالا كيقمييييخس يييييرى إتقييييخن اييييي
، هخئالً إن العحر  ايفيتفر ك ي التعاال  ع  ررس اللغك العوبمكايالحظخت اليت   إجوا ىخ ى

، خخاييك خن  ين اييبين ت عسوىيخ لتبيعن ط ضيلحخلمًيخ سيتبعن جمير  جيًرا رتعا يق بملير  إذا كيي
 17.م  ايعادطبًرا ط  رسخئط يف تفل ألن ايعليي ت سفتفر عا اس  الضيرييف الرراسك 

ىذا  خ طكره طسضخ نتخئج ايقخبالت  ع الفمر إنررا بخجنفيخران رالفيمر  طرختميخ سيخر   
 . هخل  رالر  طرختمخ:جال بعنالثخنعسك بنرر  12كيعليي لليعضعلخت العوبمك يف  ررسك 
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Koderi, “Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Media iPAD (i-Learning)”. Jurnal Al Bayan, 

Vol. 6 No.2 tahun  2014, h. 2. 
17
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 إن اييييييعاد التعلميميييييك ايفيييييتفر ك يف ىيييييذه ايررسيييييك ىيييييي كتيييييه ا يييييام رطرراد العييييييل 
ف يف ايييعاد ايخدسييك، تيياا  ايييعاد التعلميمييك ايفييتفر ك حييت اآلن تعييخين  يين ضييعرالعحييرات. ال 

   يخ تفيتفرم اليتا ج ، رليم  كبيل. يف العيلميك التعلميميك يف الفصيع  الرراسيمك ليخدرالنظخ مك
إسييي  ، رلبييين يف اليييتعل  كعسيييخئل تعلميميييك  ppt، رشخشيييخت البوسفيييتخ  الفيييخئل ر )التجمميييخت(

رسيخئل اإلليالم. يف الفصيل  خلبيخً  يخ سلتقيي ال يالا اليذسن جيوبيعن  طبرا سفيتفرم ط  الضيري
. سفيح ايعليعن لل الا بخستفرام ايفوداتتبخد  ايع  راالستفرام رالصععبخت يف حفظ 

، ايفييودات،  ثييل البحييث ليين  عيي   األشييمخ  ايتعلقييك مبييعاد الييتعل اهلعاتييف الذكمييك للعاييع  إىل
لتقيرا  يعاد تعلي  اللغيك  Android Appyet لليا طسيخسلني ميك إخل. ت ست  اسيتفرام العحيرات ا

، رسعف نتفق بملر  للا طن ت عسو العحرات ايبنمك للا إس  الضيريالعوبمك خخاًك يف  خد  
Android Appyet  رديبنيييو سييرل  بمليير  طنمليي ك التعلييم  رالييتعل سييت  يف ىييذه ايررسيييك ألنييو ،

 18 . عاكبك الت عرات األكثو  عخاو و تفلمل ال الا يف ط   بخن ر يف ط  ره  رديبن

 يف حي هخ  الفمر إنررا:

 إن اييييييعاد التعلميميييييك ايفيييييتفر ك يف ىيييييذه ايررسيييييك ىيييييي كتيييييه ا يييييام رطرراد العييييييل 
رالعحرات. العحر  ايفتفر ك ىي رحير  ال بخليك. اييعاد التعلميميك ايفيتفر ك ال تياا  ليرسلخ 

، ليلمييك الييتعل  يف شييبل الفييبعرات، رالعحييراتيف نقييخط ضييعف. العسييخئط ايفييتفر ك لييخد  
إسي  الضييري ، يف دراسيك وتيعن. ر يع ذليلبرال، علك، رطجلا  البيبميعتو ا يعليكرالبته اي ب

ت تفييتفرم ط  رسيييخئل اإللييالم. يف ليلميييك الييتعل  يف الفصيييل  خلبييخً  يييخ جييير ال يييالا اليييذسن 
، خخايك لل يالا األهيل هيرر  تعل دات رىنخ  لقبخت يف تنفمذ الجيررن اععبك يف كتخبك ايفو 
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لليييا القيييوا   رالبتخبيييك بخللغيييك العوبميييك. سفييييح ايعلييييعن لل يييالا بخسيييتفرام اهلعاتيييف الذكميييك 
للعايييع  إىل اييييعاد الرراسيييمك لنييير ا خجيييك. ت سيييت  اسيييتفرام العحيييرات الني ميييك ايفيييتنر  إىل 

ميخ لليييا رر  اييييخد   سييي، رال تقييرا  يييعاد تعلييي  اللغيييك العوبمييكيف Android Appyetت بمقييخت 
سيت   Android Appyet، رسيعف نتفيق بملير  لليا طن ت يعسو العحيرات ايبنميك لليا اإلسيال مك

  19.يف ىذه ايررسك ألنو ديبن طن سمفو ال الا يف التعل 
إىل طنو  ن اينخسه جًرا ت عسو  كخلبخحثت ن نتخئج ايالحظخت رايقخبالت ، خلص

إس  استنخًدا إىل رر  ايخد  اإلسال مك ، نظوًا ألن  خد   AppyetAndroidرحر  ت بمقخت 
راحر   ن ايعاد العوبمك اليت تت له الاراع ، ركذلل ايعل  العو   ميررسكالثخنعسك الضيري 

بنرر ال بعنج. رهخ  يف ليلمك التررس  رالتعل  يف كثري  ن األحمخن راجل  ال الا  12
 إس  الضيري.ام ركذلل الصععبخت يف التعل  رحفظ الذسن لخسملعا تبخد  ايع  راالستفر

،  ييت  البخحثييك يف ت ييعسو ايييعاد التعلميمييك يف شييبل نخدا إىل اخللفمييك ايييذكعر  طلييالهاسييت
إسد   لد  دوامدال فد   Appyetتطوير الوحددة للدأ أسداأل األوددويدد رحرات  ع  عضعال: 
 .بنداد المبووج 21بالمددسة الثاووية الحكومية  الصف العاشر الضمير لدى الطالب

 

 مشكلة البحث .ب 

 ،  دن امخ ك ايملبلك يف ىذه الرراسك:نخداً إىل اخللفمك ايعضحك طلالهاست

إسي  الضييري ليرى  لين دعاايي يف  Appyetت عسو العحر  للا طسيخس األنرررسيركمف ست   .1
 ؟بنرار ال بعنج 12بخيررسك الثخنعسك ا بع مك  الصف العخشو ال الا
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إسيي   ليين دعااييي يفجمرسييك    Appyetت ييعسو العحيير  للييا طسييخس األنرررسييركمييف تبييعن  .2
ر ًقيخ  بنرار ال بعنج 12بخيررسك الثخنعسك ا بع مك  الصف العخشو الضيري لرى ال الا

 للفتا ؟

طسيييييييخس كميييييييف اسيييييييتجخبك ال يييييييالا رايعلييييييييي  مييييييييخ ستعليييييييق بعجيييييييعد العحييييييير  لليييييييا   .3
 الصيييف العخشيييو إسييي  الضييييري ليييرى ال يييالا لييين دعاايييي يفجمرسيييك    Appyetاألنرررسييير

 ؟ بنرار ال بعنج 12بخيررسك الثخنعسك ا بع مك 

 

 أهداف البحث .ج 

 :بنخً  للا امخ ك ايملبلك ،  دن الغوض  ن ىذه الرراسك ىع

 إسي  الضييري ليرى ال يالا لين دعاايي يف  Appyetالعحر  للا طسيخس األنرررسير  ت عسول .1
 .بنرار ال بعنج 12بخيررسك الثخنعسك ا بع مك  الصف العخشو

إسيي  الضيييري لييرى  ليين دعااييي يف  Appyetالعحيير  للييا طسييخس األنرررسيير  جييررىيعو ييك  .2
 .ر ًقخ للفتا  بنرار ال بعنج 12بخيررسك الثخنعسك ا بع مك  الصف العخشو ال الا

إسي   لين دعاايي يف  Appyetالعحير  لليا طسيخس األنرررسيرجررى  ن  عاد تيررس  يعو ك  .3
 .بنرار ال بعنج 12بخيررسك الثخنعسك ا بع مك  الصف العخشو الضيري لرى ال الا

 

 فوائد البحث .د 

  ن النخحمك النظوسك .1

سبييييعن ىييييذا البحييييث ابتبييييخرًا يف لييييخت التعلييييم  خخاييييك لليعليييييي يف   يييين ايتعهييييع طن
 .استفرام رسخئط التعل  اليت ديبن استفرا لخ ليلًمخ رديبنلخ  عاكبك العصو
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 ليلمخ .2
رديبين  Appyet ، ديبين طن تيتعل  بمليبل  فيتقل مبفيخلر  ت بميق الوربيعتلل يالا .ط 

 .العاع  إىل ايعاد الرراسمك يف ط  ره  ريف ط   بخن

، ديبييين طن سيييع ورا  اسيييًرا  ييين الفلييي  لليعضيييعال رديبييينل  إضيييخ ك نظيييو  ثخهبيييك لليعلييييي .ا 
 .لعسخئل التعل  البرسلك اليت تثري اىتيخم ر فمر  لتعل  اللغك العوبمك

، ال سييميخ يف رنعلمييك نتييخئج تعلي  اللغييك العوبمييك، ديبيين حتفيي جييعد  بخلنفيبك لليييرارس .ع 
 .الور  اإلسال مك

اخلت  رايلخرات يف ت عسو  عاد تعلميميك جمير  ر ثيري  لالىتييخم ، ديبن إضخ ك للبخحثي .د 
 .راليت ديبن استفرا لخ كحب  لتصبح  عليي طكفخ 
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 الثاني لبابا
 نظرياألساس ال

  
 مراجعة األدب  .أ 

 وحدة التعلم  .1
  ةفهم الوحد .أ 

الوحدةة بادةرة بدت ب دةب ب  دوب إىلدةك إا دت د  الادتب بدت الد علم  دة   بعلددم 
،  ا صدييي بدت  حدةة أ ةداي الد علم ا هلاد   دةأ    وجيه بنده  الوحدةات النيايدي ندع  دو  
ندو أإادة بدةدة  ة  الوحدةةاك الد علم ااةةدي  دم سةبةة الاتب  ة ل فردي يف حتقيق أن

تعليييي بنىلجيي بع اللغي اليت إفىليىلة  سىلولي بت قال الاتب  ظم ت أإًاة تفسري الوحدةات 
ال عليييددي بلددا أوددة بددواد تعليييددي ب تصدديييىلة  ةدد ل بندد جم  نددةًع بلددا بددنىل  بعدد   تعا  ىلددة 

 س قل يف  حةة زبنيي بعيني بلا ش ل أةغر  حةة تعليييي  تسيح  ةراس ىلة  ة ل ب
3 

سدددديي الدددديت ؛ أ  الوحددددةات القيةايددددي نددددع  حددددةة قيةسدددديي أ   حددددةة قيددددةسالوحددددةة الني
الددديت تةددد ل جدددهلعًا بدددت ا ي دددل العدددةع؛ أ  ؛ أ  الوحدددةات اية يدددي تسددد هلةع بًعدددة بدددع ا  دددرإت

احددة ؛ أ   حددةة ةددغرية بددت الددةرس الو ب و ددةت  جددةع قددةتم  واتدده،  ل ددت دبددم  ر ددةب  النجددةع
؛ أ  أ ةاي  ر ةب  ال عليم  ال علم اليت ظم دت تعليىلدة بدت قادل الادتب  ت أ  تعيل فمفردنةظم

حتقيقىلدة  أقل قةر بت ا سةبةة بت بعلم ال وجيده ، فمدة يف ذلده أندةاك ال هلادي  الديت صمد  
،  قيةس ذمةح الاتب يف  وضوح،  توفري بواد الةر س،  األد ات التزبي،  أد ات لليقيي 

 ةر س إبيةل ال
2 

                                                             
1
Purwanto, Aristo Rahal, Suharto, Pengembangan Modul, (Jakarta: PUSTEKOM Depdiknas, 

2007), h. 9. 
2
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 

150. 
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،  قددتً بددت جددريي ر ا بيت ددة ، فددح  نددول الوحددةة نددع أةددغر   فًقددة  ددة ذبددرل  إن ددل
، إددد م تةرإسددده بدددت قادددل الادددتب أ فسدددىلم  ةددد ل فدددردي أ  إددد م ذ ر دددةب  لل دددةرإع  الددد علم 

 تةرإسدده بددت قاددل الاددتب أل فسددىلم 
أ   أ صددرةدل صمدد ينيددة يف  جىلددةت النجددر األ ددر ،  1

الوحدةة ندع شدد ل  احدة بددت ا دواد ال عليييددي القةتيدي بلددا القوالد  ا صددييي للةراسدي  ةدد ل 
بس قل بت طرإق تعلم ا ةةرب  أل  الوحةة جمىلدهلة   علييدةت للةراسدي الواتيدي يف ندول ا ةلدي 

  ظم ت للاتب تنفيو أ ةاي ال علم ااةةي  م د   أ  إ و وا حةضرإت  ا علم باةشرة
1 

ت نع جميوبي بت ا واد ال عليييي اليت إ م تقةظمىلة  ة ل بند جم ييدمي ظم دت الوحةا
/ بعلددم    ةل ددة  صمدد  اسدد هلةاع الوحددةة ال عليييددي  يسدد هلةب  الدد علم بددع أ   ددة   بيسددرلل

، فيجد  أ  ة  لة  ا علم  ظيفي لةرح شعع بدةبيواد تعليييي  ةاًل بت  ظيفي ا علم  إذا ب
ح شدددعع بدددة  لغدددي إسدددىلل بلدددا الادددتب قاو دددة  فًقدددة  سددد و  ت دددو  الوحدددةة قدددةدرة بلدددا شدددر 

  بعرف ىلم  بيرنم
 : أ  تي    ورمحي ينية حس  باةايية اق اع بت قال إع قة  5

الوحددةة سدد  و  ذات بعددك إذا بددة  الاددتب ظم ددنىلم اسدد هلةابىلة  سددىلولي    ةل ددة  
إدد م ،  الدديت الاددتبسةسدديي الدديت صمدد  أ  ضمققىلددة صمدد  بلددا الوحددةة أ  تصددا ال فددةعات األ

 ، جمىلهلة  رسوع إإاةحيي تقةظمىلة  لغي جيةة،  صوص
6 

، ظم ددت اسدد ن ةج أ  الوحددةة نددع ب ددةب أ  ا آراع العةإددة بددت ااددالاع أبددتلسدد نةًدا إا
،  حتقيق األندةاك ال عليييدي للادتب أداة أ   سيلي تعلم ب  و ي  بصييي  ة ل بنىلجع يف

بيددددة أ  الوحددددةة نددددع أةددددغر  حددددةة بددددت  ددددراب  ال علدددديم  الدددد علم برتاددددي  ةل فصدددديل، بقةبددددي 
                                                             

3
Jerry Roby Maelana, “Pengembangan Modul Mobile Learning Berbasis Android Pada 

Materi Fluida Statis”, (Skripsi Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Lampung, Bandar 

Lampung,  2017), h. 10. 
4
Ibid. 

5
Panduan Pengembangan Bahan Ajar, (Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2008), 

h. 22. 
6
Titin Nurohmatin, “Pengembangan Modul Biologi Terintegrasi Nilai-nilai Keislaman Untuk 

Memberdayakan Berfikir Kritis Siswa Kelas XI SMA AL-Kautsar Bandar Lampung”, (Skripsi 

Program Studi Pendidikan Biologi UIN Reden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017), h. 20. 
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،  اسددد هلةابىلة بيدددواد تعليييدددي بسددد قلي الفىلدددم  ب دددرية لتن يدددةع ةسددد هلةاع لغدددي جيدددةة  سدددىللي 
للادددتب  ييددددمي أندددةاك الدددد علم ظم دددت أ  إ ددددو  ال تنسدددا  ظم ددددت أ  تعادددع فىليددددة أبيددددق 

 للي علي  بت النفع  
 

 وحدة خصائص ال .ب 
، صمدددد  أ  إ ددددو  ل ددددل جميوبددددي ب نوبددددي بددددت ا ددددواد ال عليييددددي بددددةد بددددت  ةدددد ل بددددةع

، د ال عليييي    ة  ل بع الوحدةاتااصةتص احملةدة اليت دتيهلنة بت األش ةل األ ر  بت ا وا
، صمد  تادوإر ب ل حقيق بؤشرات ال علم ا  وقعديإل  ةج  حةات قةدرة بلا زإةدة حةفهل الات

 صةتص ا الو ي  بت  ينىلة بة إلع:اال  اةل إا اا الوحةة النيايي
  ييالوات   ٔ

 نع  ةةيي بىليي يف الوحةة ، حيمي تسيح نول الةهلصيي لليرع أ  إ علم  ة ل بس قل 
 ، صم  بلا الوحةة: ا ا  رإت  ل حقيق الاة ع الواة ال إع ية بل

ةعة ،  ظم ددددت أ  إصددددا إذمددددةز بعددددةإري ال فددددضم ددددوي بلددددا أنددددةاك تعليييددددي  اضددددحي  أ 
  ال فةعة األسةسيي  

/ حمدةدة ، دمدة إسدىلل إ م تعا  ىلة يف  حةات  ةةط ةغريةضم وي بلا بواد تعليييي   ب 
 الةراسي  ة ل بةبل  

 ت وفر األب لي  الرسوع ال وضيحيي اليت تةبم  ضوح ال عرض لليواد ال عليييي    ج 
،  الواجاددةت  بددة شددة ه ذلدده ملعددل بددت ا ي ددت قيددةس إتقددة  ننددةأ أسدد لي ا يةرسددي  د 

 الاتب  
، جبددو الاددتب أ  بىلددةبىلم أ  سدديةم أ ةددا ىلم  قةبددي، أي ا ددواد ا إ علددق الةسدد ور  ه 

   ي  ىلم  
 اس هلةاع لغي  سياي  تواةليي      
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 ننةأ بلهلص لليواد ال عليييي    ز 
    تقيييةت ذاتييننةأ أداة تقييم تسيح للاتب  حجراع   ح 
 ، لوله إعرك الاتب بس و  إتقة  ا واد  بتحجةت حول تقييم الاتب ننةأ  ط 
/ ا راجددددع الدددديت تددددةبم ا ددددواد ال عليييددددي حددددةالت/ اإل ددددراعننددددةأ بعلوبددددةت حددددول اإل  ي 

 ا قصودة  
  ال اي  يذاتي  ٕ

إقةل أ  الوحةات ذاتيي ال اي  إذا بة د  بدل ا دواد ال عليييدي ا الو دي ب اديني يف الوحدةة  
، أل  بدواد تب ل علم بدةدة الد علم  ةد ل بةبدلنوا ا فىلوع نو توفري الفرص للا الغرض بت

قسدديم ا ددةدي أ  الفصددل بدددت الدد علم إدد م ملييعىلددة يف  حددةة بوحددةة  إذا بدددة  صمدد  تنفيددو ال 
 يدددةع التسدددة  ، صمددد  أ  إددد م ذلددده  عنةإدددي  إإدددتع االنال فدددةعة/ ال فدددةعة األسةسددديي القيةسددديي

 سيي اليت صم  أ  إ قنىلة الاتب  فةعات األسة/ ال اةم بعةإري ال فةعة
 
 
   واهتة قةتيي  ٖ

 ال تع يدة بلدا ا دواد ال عليييدي/  سدةتل فمفردل مسي بت مسةت الوحةات الديت قةتيي  واهتةإع ال 
أل ددددر   /  سددددةتل اإلبددددتع ا  اسدددد هلةابىلة بددددع ا ددددواد ال عليييددددي، أ  ال صمدددداإلبددددتع األ ددددر 

 ددددةج الاددددتب إا بددددواد تعليييددددي أ ددددر  لةراسددددي ا ىلددددةع ، ال ضم ةسدددد هلةاع الوحددددةات النيايددددي
الةراسددديي أ  القيدددةع  دددة يف الوحدددةة  إذا بدددة  الادددتب ال إهلالدددو  إسددد هلةبو  بدددواد ال دددةرإع 

، فدت إدد م تصدنيا ا ددواد ال عليييددي  ليىلدة إا جة دد  الوحدةات ا سدد هلةبياأل در   إع يددة   ب
 بوحةة بس قلي  

 ال  يا   ٗ
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يي القةرة بلا ال  يا بع تاور العلدوع  ال  نولوجيدة   إقدةل أ  صم  أ  ت و  الوحةات بةل
/ االسدد هلةاع تاددور العلددم  ال  نولوجيددة،  بر  دديت ددو  قة لددي لل  يددا اذا  حددةة ظم ددت ضددا  

   ر  يف جميوبي  اسعي بت األجىلهلةا
 بألوفي   ٘
    أ  ت وافددق الوحددةات أإًاددة بددع قوابددة سددىللي االسدد هلةاع أ  ت ددو   دإددي لليسدد هلةب  صمدد

، فمددة يف ذلدده سددىلولي لدديت تجىلددر بفيددةة  بتتيددي  رتددةإىلةبددل تعلييددةت  ال عددرض لليعلوبددةت ا
،   اسد هلةاع لغدي  سدياي  سدىللي الفىلددما سد هلةع يف االسد جة ي  الوةدول إليىلدة حسد  الر ادي

   سىلل االس هلةاع، نو ش ل  احة ع ا صالحةت ا س هلةبي  ة ل شةتع إس هلة
1 

، فددح  لرضددوا  باددة اين سددةت، ا ق دداع بددت قاددل تي دد   وربددو  يف نددول األ نددةع،  فقددةً 
    صةتص الوحةة نع بية إلع: ظم ت اس هلةابىلة بيواد تعلييييالوحةة  ة  صةتص 

صم  أ  توفر بل  حةة بعلوبةت  تعلييةت  اضحي حول بة صم  أ  إفعله الاتب  (ٔ
 ةابىلة  ،  بيفيي القيةع  وله ،  بة نع بوارد ال علم اليت صم  اس هل

الوحدددةات ندددع الددد علم الفدددردي بدددت أجدددل السدددعع للنجدددر قدددةر اإلب دددة  يف  صدددةتص  (ٕ
 الاتب  

ب تصددييم  ددالات الدد علم يف الوحددةات  سددةبةة الاددتب بلددا حتقيددق أنددةاك الدد علم  (ٖ
  فعةليي  بفةعة  

إد م تقدةا ا دواد ال عليييدي  ارإقدي بناقيددي  بنىلجيدي ، ييدمي ظم دت للادتب بعرفدي بدد   (ٗ
  ىلع  حةة ،  ال إ ري أس لي حول بة صم  القيةع  ه أ  تعليه إاةأ  إن

8 

                                                             
7
Purwanto, Aristo Rahal, Suharto, Op.Cit., h. 9 

8
Titin Nurohmatin, Op.Cit., h.21-22 
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صم  أ  إس ويف بعيةر الوحةة النيايدي بعدةإري  حدةة سمايدي جيدةة  بعيدةر  حدةة سمايدي 
 دددة األدن بدددت الوحدددةة جيدددة ندددو أ  الوحدددةة صمددد  أ  ت دددو  بنجيدددي  ةددد ل بنىلجدددع  يف ا

 ضم وي بلا:
يةت حمددةدة بدة إدد م  ضدعىلة يف شدد ل سدلوب،  الدديت بدةدة األندةاك الديت صمدد  حتقيقىلدة   أ

 ؛ ييمي ظم ت قيةس النجةح
 ؛  ت حول بيفيي تعلم الاتب للوحةاتتعلييةت االس هلةاع نع تعليية   ب
 ؛ ا بواد صم  تعليىلة بت قال الاتب، اليت حت وي بلأ ةاي ال علم   ت
 ؛  بلهلص ا واد،  حتةإة اااوط العرإاي لليوضو    ث
 ا ىلةع  ال ةرإاةت؛     ج
 ؛ عة ال    اليت صم  تعليىلة لل علم،  تعييق  إ راع الاصرية،  نع قراواردقراعة ا    ح
ي ذمدددةح الادددتب يف إتقدددة  ، األسددد لي الددديت صمددد  اإلجة دددي بليىلدددة لرؤإدددبنةةدددر اال  ادددةر   خ

 ؛  ا وضو 
 ؛ بةت ذمةح الاتب يف  حةات ال علم،  نع بتبعةإري النجةح   د
 بف ةح الرد    ذ

9 
، ظم دددت االسددد ن ةج أ   حدددةة سمايدددي جيدددةة صمددد  أ  بدددت  عدددء ا راع ا دددوبورة أبدددتل

 فًقددة ت ادديت أنددةاك الدد علم الدديت ظم ددت أ  تسددةبة الاددتب بلددا حتقيددق األنددةاك ال عليييددي 
لهلصةت ا وضو  ،  ب علييةت ااةةي  ةس هلةاع الوحةات،  اللليؤشرات اليت صم  حتقيقىلة

الددد ي ت بدددت ا وضدددو   بف دددةح  ،  األسددد لي ل قيددديميف ااادددوط العرإادددي،  الواجادددةت  ال يدددةرإت
  اإلجة ددي حدد  إدد ي ت الاددتب بددت رؤإددي حقيقددي اإلجة ددةت بلددا األسدد لي الدديت إعيلددو  بليىلددة

                                                             
9
Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2012), h. 156. 
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، بددت ا  وقددع أ  بيليددي ملييددع الوحددةة سدد ن    حددةة بددت  ددتل النجددر يف  صددةتص الوحددةة
  جيةة  فقةً لليعيةر  

  
  هاأهدافوظائف الوحدة و  .ج 
  وظيفة الوحدة .1

بيدةدة تعليييدي بسد هلةبي يف أ ةداي تعلدم الادتب  بدع  حدةات    ظيفي الوحةة نع
ظم ددت للاددتب بعرفددي ا هلإددة بددت ال وجيدده  ا ندد ىل   إ وقددع بددت الاددتب إتقددة  ال فددةعات الدديت 

 ت الاىلة أ ةاي ال علم اليت إ اعووة 
30 

الوحدةات ندع  احددةة بدت  سدةتل اإلبددتع الفعةلدي السد هلةاع   ددة  ظدةتا يف أ ةدداي 
 وي الوحةة بلا أر ع  ظةتا ، بلا النحو ال ة : ال علم  حت 

بواد تعليييي بس قلي  ظم ت أ  إسةبة اس هلةاع الوحةات يف بيليدي الد علم الادتب   أ 
 بلا حتس  قةراهتم ااةةي  فًقة  س و  السربي يف تعليىلم  

 دةإل  ظيفدي ا علدم  صمد  أ  تةدرح الوحددةات ال عليييدي ا دةدة ال عليييدي  ةد ل جيددة   ب 
 إفىليىلة الاتب  سىلولي  فًقة  س و  بعرف ىلم  بيرنم   أ  

بددأداة تقيددديم  ُإالددد  بدددت الادددتب أ  إ و ددوا قدددةدرإت بلدددا قيدددةس  تقيددديم بسددد وانم   ج 
 ااةص يف إتقة  ا واد اليت ت م دراس ىلة  

بيةدة برجعيي للاتب  يف الوحةة ، نندةأ العةإدة بدت ا دواد الديت صمد  تعليىلدة بدت   د 
 قةرات اليت تصاح بعةإري ال فةعة قال الاتب ل حس  ال

33 
  أهداف الوحدة  ٕ

                                                             
10

Purwanto, Aristo Rahal, Suharto, Op.Cit., h. 10. 
11

Andi prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogyakarta: Diva Press, 

2015), h. 107-108. 
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بفةعة  فعةليي ال علم يف ا ةارس، سواع يف الوقد  الغرض بت نول الوحةة نو حتس   
، يف حتقيدق أندةافىلم بلدا النحدو األب دل  أندةاك الوحدةة ندع بيدة  ا ةل،  ا رافدق،  ا عليد 

 إلع:
  

 ييمي ظم ت للاتب ال علم  ة ل بس قل  ة   أ   حرشةد بت ا علي    (ٔ
 ييمي ال إ و  د ر ا  صةةيع ال وبيي بىليينةً  سلاوإًة يف أ ةاي ال علم   (ٕ
 تةرإ  الصةم بت الاتب   (ٖ
ب الوإت ت دو  سدربي تس وب  بس وإةت خم لفي  سربي تعلم الاتب   ةلنساي للات (ٗ

 بةبلددي  ةدد ل أسددر  أإًاددة    ددةلع ع، حددةات أسددر  ، ظم ددنىلم تعلددم   تعليىلددم بةليددي
 ، سي و  بوضع ترحي  ل  رارنة برة أ ر    ةلنساي أل ل ه الااي ي

 ييمي إ ي ت الاتب بت قيةس بس و  إتقةوم لليةدة اليت دت  دراس ىلة  (٘
32 

 األنةاك األ ر  ل جييع الوحةة نع: 
 ؛ ضم ةجه الاتب إلتقة  بىلةع الةرستقصري الوق  الوي  (ٔ
  ا ي ني ل نجيم ال عليم النجةبع توفري أي  ق  ضم ةجه الاتب ضيت ا ة د (ٕ

31  
 
 خصائص الوحدات  .د 

  صةتص الوحةة نع بية إلع: 
 ساقه تصرضمةت ألنةاك ال علم   (ٔ
 إ م تنجيم ا عرفي  ارإقي ظم ت أ  تؤدي إا بةةربي الاتب النةاي   (ٕ

                                                             
12

Ibid, h. 108-109. 
13

Nurma Yunita Indriyanti, Endang Susilowati, “Pengembangan Modul”. (diberikan dalam 

pelatihan pembuatan E-Module bagi Guru-guru IPA Biologi SMP se-Kota Surakarta menuju Open 

Education Resources, pada tanggal 7 Agustus 2010), h. 3-4 
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 حتييل  جةع الةرجةت بلا أسةس إتقةوة   (ٖ
 ضم وي بلا مجيع بنةةر بةدة الةرس  مجيع بىلةع الةر س   (ٗ
 توفري الفرص لت  تفةت    الاتب الفردإي   (٘
 إؤدي إا نةك تعلييع بةبل  (ٙ

31 
 ، تة يل الوحةة أإًاة بلا  صةتص أ ر  فمة يف ذله:  ةإلضةفي إا ذله

   واةالالوحةات نع حهلع تعلم  (ٔ
    ال عرك بلا اال  تفةت يف ال علم الفردي (ٕ
 اجعل ةية ي أنةاك ال علم ةراحي   (ٖ
  جود اجليعيةت  ا يةبل  تسلسل ا عرفي   (ٗ
 اس هلةاع أ وا  خم لفي بت الوسةت    (٘
 ا ةةربي الفعةلي بت الاتب   (ٙ
 ننةأ إبةدة تغوإي باةشرة الس جة ةت الاتب   (ٚ
  ننةأ تقييم إلتقة  الاتب لن ةت  ال علم (ٛ

35 
 أبة  ةلنساي للييهلات أ ر  بت  حةة بحهلبي ال علم،  نع: 

 ظم ت اس هلةابىلة  نفسىلة )حهلبي ذاتيي ال وجيه(   (ٔ
  ةبي الفر م الفردإي   (ٕ
 لةإه أنةاك تعليييي حمةدة   اضحي   (ٖ
 العرض ال قةظمع ا ن جم  ال ةرصمع   (ٗ
 القصو  بت  سةتل االتصةل   (٘
 إةةد بلا ا ةةربي النةاي للاتب   (ٙ

                                                             
14

Ibid. 
15 Titin Nurohmatin, Op.Cit., h.23-24 
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 ال عهلإهل بلا الفور بت القاء بلا ال علم   (ٚ
 تقييم ال علم يف ا راحل  (ٛ

36 
 

 وحدات أنواع ال .ه 
،  شمددة الوحددةة النيايددي الرتيسدديي ، ظم ددت تقسدديم  حددةات إا  ددوب سددورإوإالط فقددة ل

   حةة ختصي  اليورا يوع  
اتاةبىلة  رتيسيي  الوحةة الرتيسيي نع سلسلي اليت صم  بلا مجيع الاتب الوحةات ال  ٔ

، ضمدددق لوحددةات الةراسددديي يف جمددةل الةراسدديبددت  ددتل إبيددةل اييوبدددي الرتيسدديي بددت ا
للاةلد  رفدع ا سد و  إا ا سدد و  ال دة  يف ني دل ا ةرسددي  ت صمد  إبدةاد الوحددةات 

 الرتيسيي يف ش ل إسيح جلييع الاتب تقرإاة  ةلعيل  نجةح يف فرتة زبنيي بعيني  
ل هلصي  نع  ةةط أ   ر ةب  إضةيف  ري بةدي للاتب  هلصي    حةة االوحةة ال  ٕ

الوحةة الرتيسيي بقةبة  إبيةل بلا  قةدر   القةرات،الوإت لةإىلم أب ر بت ب وس  
 بقةر ي  ةلاتب ا  رإت  ظم ت توسيع نوا الال ةب  )أفقًية( أ  تعييقه )رأسًية( 

31 
، تقسديم الوحدةات إا  دوب لوظيفي يف  ر ةب  ال علديم  أبيلده، ظم دت  فقة للحةلي  ا

 شمة: 
 ؛ الوحةة األسةسيي  ٔ

 سيي اليت ظم ت  ةفىلة يف سلسلي بتالوحةة األسةسيي نع ا نةن  الةراسيي األسة
 حةات  ر ةب  ال ةرإع  فقة  س و  )ف ي(  جمةل الةراسي )بوضوبةت(  ظم ت 

 ترتي   حةات  ر ةب  ال ةرإع يف ش ل  حةات تعليييي  
                                                             

16
Muharja, Ciri-ciri Modul Pembelajaran, diakses dari http://www.bbpp-

lembang.info/index.php/en/arsip/artikel-umum/681ciri-ciri-dan-unsur-modul-pembelajaran, pada 

tanggal 15 July 2018, jam 19.31. 
17

Teknologi Pendidikan, “Pembelajaran dengan Modul” (On-line), tersedia di: 

https://tepenr06.wordpress.com/tag/jenis-modul/ (28 Agustus 2018). 

http://www.bbpp-lembang.info/index.php/en/arsip/artikel-umum/681ciri-ciri-dan-unsur-modul-pembelajaran
http://www.bbpp-lembang.info/index.php/en/arsip/artikel-umum/681ciri-ciri-dan-unsur-modul-pembelajaran
https://tepenr06.wordpress.com/tag/jenis-modul/
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  هلصي  الوحةة ال  ٕ
 حةة ال هلصي  نع  ر ةب  تعلييع إضةيف للاتب الوإت أبيلوا  ر ةب  ال عليم 

 األسةسع  سربي أبال 
38

 

 
 تقنيات كتابة الوحدة  .و 

إ الدد  ةددنع  حددةات با  ددرة طرإقددي للصددية ي ظم نىلددة تاددوإر  حددةات ل  ددو  دم عددي 
 دم عي  ذله ل حفيهل الاتب بلا ال علم  تعهلإهل ان يةع الاتب  ةل علم  الةعع األ ل الوي 
صمدد  بعرف ددده  فىليدده يف ةدددنع الوحددةات ندددو ني ددل  إطدددةر الوحددةة  بدددت ا س حسددت أ  إددد م 

يف تادوإر الوحدةة إ دو  بنةسدًاة لتح يةجدةت  الجدر ك  ا  يةر  نيي  سدياي أ  إطدةر بنةسد 
 ا وجودة  

، صمددد  إطددةر  حددةة ا  يدددةر ني ددل  سدددي  عاددة الدددرمحت  قلدد  بندده زارإدددي الفدد ح فقددة ل
وحددةة  ةدد ل بددةع بلددا  اإلطددةر  األب ددر بتعبددي الح يةجددةهتم  ظددر فىلم  إدد م ترتيدد  إطددةر ال

 :النحو ال ة 
 
 بقةبي 

 جة ل احمل وإةت 
  جرة بةبي بلا الوحةات 

 / بسرد بسرد
 بقةبي   ٔ
 بعةإري ال فةعة  ال فةعة األسةسيي   أ 

                                                             
18

“Pembelajaran Modul” (On-line), tersedia di: https://mahmud09-

kumpulanmakalah.blogspot.com/2011/01/pembelajaran-modul.html?m=1 (28 Agustus 2018). 

https://mahmud09-kumpulanmakalah.blogspot.com/2011/01/pembelajaran-modul.html?m=1
https://mahmud09-kumpulanmakalah.blogspot.com/2011/01/pembelajaran-modul.html?m=1


21 
 

  ةا   ب 
  ق    ج 
 شرط أسةسع   د 
 تعلييةت الس هلةاع الوحةات   ه 
 ا ةك النىلةتع     

 حم و  الوحةة   ٕ
 نةك   أ 
 الوةا ا ةدي   ب 
 / بىلةع دتةرإت  ج 
 بلهلص   د 
 ا  اةر ال  وإين   ه 
 رد د الفعل  ب ة عي    
  رقي بيل ا يةرسي )إ   جةت(   ز 

 39قةتيي ا راجع
 ، ظم ت  ةا إطةر الوحةة بلا النحو ال ة :  قياس نةًدا إا ا راع السة

 بقةبي حت وي بلا بعلوبةت حول د ر الوحةة يف بيليي ال علم    ٔ
 جة ل احمل وإةت الوي ضم وي بلا إطةر الوحةة النيايي  إأة بع رقم الصفحي    ٕ
  جرة بةبي بلا الوحةة النيايي اليت تجىلر بوقا الوحةة يف  ر ةب  ال علم  أبيله    ٖ
، ال ليدددةت الصدددعاي  االجنايدددي ا سددد هلةبي ضم دددوي بلدددا شدددرح  عدددك بدددل بصدددالح بسدددرد  ٗ

  ترتياىلة حس  الرتتي  األجبةي  
                                                             

19
Zariya Alfath, “Pengembanan Modul Pembelajaran Fisika Menggunakan Learning Content 

Development System (LCDS) Pada Materi Suhu dan Kalor”, (Skrpsi Program Studi Pendidikan Fisika 

Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016), h. 15. 
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،  ال فددةعات األسةسدديي الدديت ةبددي حت ددوي بلددا ال فددةعات األسةسدديي،  بعددةإري ال فددةعةبق  ٘
،  بقدددةار ا قةبدددي أإًادددة  ادددةم حم دددو  الوحدددةة  دراسددد ىلة يف الوحدددةة  تصدددا ندددول صمددد

،  تعلييددةت اسدد هلةاع الوحددةة، الدد علمالوقدد  الددتزع إلتقددة  ال فددةعات الدديت نددع نددةك 
،  عدددة إبيدددةل الددد علم  ةسددد هلةاع  حدددةات األندددةاك النىلةتيدددي الددديت سددديحققىلة الادددتب 
ادتب ا ادةتع ال فدةعات ا دراد دراسد ىلة  حت وي بلا أس لي بت شأوة أ  تقيع إتقدة  ال

 يف نول الوحةة  
 إةيل ال علم يف قسم ال علم بة إلع:   ٙ
األندددددةاك الددددديت حت دددددوي بلدددددا القدددددةرات الددددديت صمددددد  أ  إ قنىلدددددة الادددددتب يف الددددد علم   أ 

  ةس هلةاع الوحةات النيايي  
 ةددا ا ددةدة الدديت حت ددوي بلددا  ةددا لليعرفددي أ  ا فددةنيم حددول ال فددةعات الدديت إدد م   ب 

 اس ىلة  در 
 بىلةع أ  دتةرإت هتةك إا تعهلإهل فىلم ا واد اليت إ م دراس ىلة    ج 
بلهلددددص ضم ددددوي بلددددا بلهلددددص لليعرفددددي أ  ا فددددةنيم أ  ا اددددةدئ الددددواردة يف الوةددددا   د 

 ا ةدي  
اال  ادددةرات ال  وإنيدددي الددديت حت دددوي بلدددا ا  ادددةرات ب  و دددي بيدددواد لفحدددص الادددتب   ه 

  ا علي  ل حةإة بة  حتقيق إتقة    ةت  ال علم  
أ رام العيل العيليي اليت حت وي بلا تعلييدةت أ  إجدراعات ملرإايدي لط ةداي العيليدي     

ادديت حم وإددةت الدديت صمدد  أ  إقددوع  ددة الاددتب بددت أجددل إتقددة  القددةرات ا ربيددي  ت 
بت ،  ال علييةت ا  علقي  ستبي العيل أ  األلعيل: األد ات  ا واد ا س هلةبي رقي ا

،  رسدوبةت العيدل )إذا لدهلع األبدر( اليت صم  أ ونة  ع  االب اةر،   ادوات العيدل
  فًقة لطنةاك ا الوب حتقيقىلة  
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بدددت اال  ادددةرات إ  بف دددةح اال  ادددةر ال  دددوإين الدددوي ضم دددوي بلدددا إجة دددةت لطسددد لي   ز 
، إ يله بعةإري ال قيديم ل دل  ندة ةةط تعلييع  إقيم إذمةز ال فةعاتا عاةة يف بل  

 ا  اةر  
رد د الفعدددل  ا  ة عددددي الدددديت حت ددددوي بلددددا بعلوبددددةت حددددول األ ةدددداي الدددديت صمدددد  بلددددا   ح 

وإنيدددي  إددد م إبادددةع الادددتب الادددتب القيدددةع  دددة اسددد نةًدا إا   دددةت  اال  ادددةرات ال  
يف ٝ بدددت اإل دددةع ٓٛل ذمدددةحىلم  ةددد ل جيدددة ،  ندددو حتقيدددق بسددد و  ، ب دددتعلييدددةت

، أ  ت ددددرار  ةددددةط الدددد علم إذا بددددة  إتقددددة  اال  اددددةر اال  اددددةرات ال  وإنيددددي السددددة قي
 ٝ بت الةرجي القصو  ٓٛين أقل بت ال  وإ

الااليو رافيدة الديت حت ددوي بلدا مجيددع ا راجدع أ  ا   ادةت ا سدد هلةبي بيرجدع يف  قدد    ط 
  ملييع الوحةة 

 

 مزايا استخدام الوحدات  .ز 
 ا هلاإة يف بيليي ال علم  ةلوحةات نع بية إلع: 

، أل ددده يف بدددل بدددرة تقدددوع   أدإدددي درس حمدددة د  ةددد ل  اضدددح زإدددةدة ا دددةفهل الادددتا  ٔ
  إ وافق بع ا قةرة  

، حيدددمي النيدددةذج الددديت ذمدددح ك ا علدددم  الادددتب  ةددد ل ةدددحيح، إعدددر  عدددة ال قيددديم  ٕ
   حيمي مل إنجحواىلة  يف قسم الوحةة الاتب في

 الاتب الن ةت   فًقة لقةراهتم  ضمقق   ٖ
   ل أب ر تواز ة يف فصل دراسع  احةإ م توزإع ا واد ال عليييي  ة   ٗ
 20 ، أل  ا واد ال عليييي برتاي حس  ا س وإةت األبةدظمييال عليم أب ر بفةعة  ٘

                                                             
20

Nurma Yunita Indriyanti, Endang Susilowati, Op.Cit., h. 3.  
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ا هلاإدددة أ  إدددة بدددت ، فدددح  بيليدددي الددد علم  ةسددد هلةاع  حدددةات لدددةإىلة العةنسدددوتيو  فقدددة ل
 ،  نع:الفواتة للاتب

23 
تددوفر الوحددةة ال  ددري بددت ال عليقددةت  بلددا الفددور حدد  إدد ي ت الاددتب بددت بعرفددي   ٔ

 بس و  خمرجةت ال علم  ظم ت تصحيح األ اةع بلا الفور  ليع فق  تربىلة 
، اب سددد   ةل ةبدددل أسدددةس أب دددر ةدددت ي لل عةبدددل بدددع الدددةر س بةبدددلبدددع إتقدددة     ٕ

 اجلةإةة  
ة  واسداي ،  ظم دت حتقيقىلدةات  ة ل  اضح، بلدا  جده ال حةإدةإ م ترتي  الوح  ٖ

 ، ظم ت توجيه الاتب ل حقيق بلا الفور  الاتب  بع أنةاك  اضحي
إ  ال علم الوي إرشة الاتب ل حقيق النجةح بدت  دتل  ادوات بن جيدي طملدق   ٗ

  ةل أبية دافًعة قوإًة حملة لي  ول قصةر  جىلةنم  
 ييفىلة بع اال  تفةت    الاتب، فمة يف  اليت ظم ت ت، ت ييهل الوحةات  ة ر  ي  ٘

 ،  بواد ال ةرإع  ذله سربي ال علم،  بيفيي ال علم
 
 
 
 

 الوحدة اإللكترونية  .2
 ادددع ا   تادددور ت نولوجيدددة ا علوبدددةت  االتصدددةالت يف بدددةمل ال علددديم لت  قدددةل بدددت 

اوبددةت الدديت بة دد  يف األةددل ا علوبددةت  ا ا سددةتل اإلبددتع ا ااوبددي إا الوسددةت  الرقييددي  
 يدي  بو قدي فقد    ةدرت بدت  دتل أ رام بااوبدي  دةأت ا   يف اسد هلةاع الوسدةت  اإلل رت  

                                                             
21

Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008), h. 206. 
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، إُعدرك اسد هلةاع ت نولوجيدة ا علوبدةت  االتصدةالت يف الد علم باةإل  ةإل  يف بةمل ال علديم
 ةسدددم الددد علم اإلل دددرت ت  إةدددري الددد علم اإلل دددرت ت إا الددد علم  ةسددد هلةاع  دددةبةت األجىلدددهلة 

 اإلل رت  يي  
  يدع أ  إل درت ت ندو ب دةب إل درت تأحة أش ةل بدرض ا دواد ال عليييدي يف شد ل رق

ةسم ال    اإلل رت  يي نع بر ض أ   صدوص ا علوبدةت يف ال    اإلل رت  يي أ  ا عر في  
شدد ل ال  ددد  ا سدددجلي إل رت  يدددةً  ةسددد هلةاع األقدددراص الصدددلاي أ  األقدددراص ا ر دددي أ  األقدددراص 
ا ةجمدددددي أ  أقدددددراص الفدددددتش  ظم دددددت ف حىلدددددة  قراعهتدددددة  ةسددددد هلةاع ا ادددددةدئ األسةسددددديي للددددد علم 

 اإلل رت ت  تاايقةته 
22 

ال  ةب اإلل رت ت إةجع بلا اجليع  د  ت نولوجيدة ال يايدوتر يف تاوإر ت نولوجية 
ب نوبددي بددت  سددةت  الدد علم ا ااوبددي،  احددةة بنىلددة نددع أ ةدداي الدد علم  ظم ددت حتوإددل جميوبددي 

،  ا عر فدي  ةسدم الوحدةة ، تلة بصالح الوحةة اإلل رت  يي، إا أش ةل إل رت  يي حةة سمايي
   اإلل رت  يي

ندع شد ل بدت أشد ةل بدرض بدواد الد علم الدواة برتادي  ة  جدةع  يالوحدةات اإلل رت  يد
 الدددديت إدددد م برضددددىلة يف شدددد ل ،  علم ل حقيددددق أنددددةاك تعليييددددي بعينددددييف أةددددغر  حددددةات الدددد

الادتب أب ددر ، حيدمي إدرتا  بدل  ةددةط تعلييدع فيىلدة  در ا   بيتحددي ملعدل إصداح إل درت ت
عليييي  الرسوع ا  حربي  الصدوت ، بع اس  يةل برض بقةطع الفيةإو ال تفةبليي بع الال ةب 
 إل راع ملر ي ال علم 

21 
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Ananda Gunadharma, “Pengembangan Modul Elektronik Sebagai Sumber Belajar Untuk 

Mata Kuliah Multimedia Design”, (Skripsi Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri 

Jakarta, Jakarta 2011), h. 16. 
23

Rati Fadliyati, “E-Learning Perekayasa Pembelajaran Teknologi Pendidikan UPI” (On-

Line), tersedia di: https://sites.google.com/site/elearningtp2010/pengembangan-bahan-
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نددع جميوبددي بددت الوسددةت  ال ةرإسدديي ا ااوبددي أ   ددري النجةبيددي  الوحددةات اإلل رت  يددي
اليت تس هلةع أل راض ال علم ا س قل   نوا إ ال  بت الاتب أ  إ عليدوا حدل بةد تهتم 

،  نولوجيدددة ا علوبددةت  االتصدددةالتت ااةةددي  الوحددةات اإلل رت  يدددي نددع  حدددةة تع يددة بلددا
يف أودة تسددىلل ال نقدل  ةدد ل تفدةبلع،  تسدديح  عدرض أ  حتييددل  ت ي دل بيددهلة  حدةة الااةبددي 

/ ا  اددةرات ت وإنيدددي ت،  الفيددةإو،  الرسدددوع ا  حربددي،  ندددع جمىلددهلة  ة  ادددةرات،  الصدددو الصددور
 دت ت ال عليقةت ال لقةتيي بلا الفور 

21 
، لبيددة ندددو بوضددح أبدددت  اإلل رت  يدديسدد نةدا إا فىلددم الوحدددةات النيايددي  الوحدددةات ا

إاددددة  أ دددده ال إوجددددة فددددرم  دددد  باددددةأ ال نييددددي  دددد  الوحددددةات النيايددددي )ا ااوبددددي(  الوحددددةات 
، يف حد  أ  ب و دةت الوحدةة ال فدرم  لفرم نو فقد  يف شد ل العدرض ا دةدياإلل رت  يي  ا

 و ةت ا وجودة يف  حةة الااةبدي  ةد ل بدةع  الفدرم ندو فقد  ت ّيا الوحةة اإلل رت  يي ا 
 دد    فددرميف العددرض ا ددةدي للوحددةات الدديت ت الدد  تاايددق أ  جىلددةز بيايددوتر السدد هلةابه  

  ٔ ٕبت اجلة ل نة الااةبي  حةات ال رت  يي د إنجر   حةات
 
 
 
 
 2.1جدول 

 25وحدات الطباعة والوحدات اإللكترونيةالالفرق بين 

                                                             
24

M. Suarsana, G.A Mahayukti. “Pengembangan E-Modul Berorientasi Pemecahan Masalah 

Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis mahasiswa.” Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 2 

No. 2 tahun 2013. 
25

Bait Syaiful Rijal, Pengembangan Modul Elektronik Perakitan Dan Instalasi Komputer 

Sebagai Sumber Belajar Untuk Kelas X SMK Piri 1 Yogyakarta”. (Skripsi Program Studi 

PendidikannTeknik Informatika Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2014), h. 18. 
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  وحدة الطباعةال  االلكترونيةالوحدة 
تنسددددديق إل دددددرت ت )ظم دددددت أ  إ دددددو  بلدددددا 

   ، إخل (swf، أبهلإل.،  ية  
   تنسيق سموذج الااةبي )الورم(

إل رت  يدددي   ةسددد هلةاع أجىلدددهلة   دددراب تجىلدددر 
 ةةدددي )أجىلدددهلة ال يايدددوتر احمليولدددي  أجىلدددهلة 

   وتر  ا واتا االوإي  اإل رت  (ال ياي

   جميوبي بت الورم ا ااو اةرة بت العرض ب

الةددد ل ا دددةدي ، بندددةبة حتيلددده إأ دددو بسدددةحي    أب ر بيليي محلىلة
 لوضعىلة  

 ت ةليا اإل  ةج أب ر ت لفي   ازمفةض ت ةليا اال  ةج  
   بلا ال حيل حمة دة بع بر ر الوق القةرة  داتم  لت إ م ملة زل بع بر ر الوق   

 ال توجة حةجي إا بوارد  ةةي الس هلةابىلة     ال ىلر ةتيي ةس هلةاع بوارد الاةقي 
ظم دددت أ  ت دددو  جمىلدددهلة الصدددوت أ  الفيدددةإو 

 يف العرض ال قةظمع  
ال ظم دددت أ  ت دددو  جمىلدددهلة  ةلصدددوت أ  الفيدددةإو 

 يف العرض ال قةظمع  
  
 
 
 ندرويد األ .3
 ندرويد األتاريخ  .أ 

 دددةك جعدددل أجىلدددهلة  ٖٕٓٓ  يف أب دددو ر إإدددن  ح ةدددةع أ ةر إدددة   دددةأ تادددوإر أ ةر إدددة
لل ندةفع بدع سديياية    إندة ز بو ةإدل الديت بة د  شدعايي يف ذلده الوقد  )  قوةاحمليول أب ر 
حصددل  بليىلددة   ةر إددةاأل، شددربي ٕ٘ٓٓبددت اي فددو    ددتأ  ددريي(  يف بددةع مل إدد م االفددراج 
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تةدددرإت ال دددةت  ٘يف   ةر إدددةاأل إطدددتم اإلةدددةار ال جدددرإ  بدددت جوجدددل  اسددد ير ال ادددوإر حددد 
، إدددد م (  حدددد  ا   Open Handset Alliance، إا جة دددد  إ ةددددةع )  ٕٚٓٓ) ددددوفيال( 

، ب ٕٚٓٓ دوفيال  ٕٔبلا أ ه ذبدر  أ ةر إدة   عدة أسداو ، يف  وفيال  ٘االح فةل   ةرإخ 
 ةر إدة ييدمي ظم دت لليسد هلةب  إ ةدةع  تادوإر تاايقدةت األ جميوبدي تادوإر الدالاب إطدتم 

 ااةةي  م  إة ةر  األ
26

 

 
 ندرويداألفهم  .ب 

نو بصالح  ةللغي اإلذمليهلإي  إعين "الر  وت الدوي إةداه اإل سدة "  شدعةر   ةر إةاأل
   ةر إددةاأل،  الددوي إةددري إا بعددك بليددي  فسدده، إددنع ع ب ددل الر  ددوت األ اددر  ةر إددةاأل
نددو  جددةع تةددغيل للىلواتدا الوبيددي  األجىلددهلة اللوحيددي  ظم دت توضدديح  جددةع ال ةددغيل   ةر إدةاأل

، ييدمي ظم دت لليسد هلةب  ال فةبدل بدع أجىلدهلهتم  بسد هلةبيه بلا أ ده "جسدر"  د  جىلدةز 
  جلىلةزا تةغيل ال اايقةت ا  ةحي بلا 

21 
 نو:   ةر إةاأليف ح  أ ضح أ يع رباةت أ  

  ةر إدددةاأل  إدددوفر Linuxندددو  جدددةع تةدددغيل للىلواتدددا احمليولدددي إع يدددة بلدددا   ةر إدددةاأل
بدت  جةًبة أسةسًية بف وًحة للياورإت إل ةةع تاايقدةهتم ااةةدي السد هلةابىلة بدت قادل العةإدة 

،  ندع الوافدة اجلةإدة الدوي األجىلهلة احمليولي  يف الاةاإي، اشرتت شدربي جوجدل شدربي أ ةر إدة
 Open Handset حتددةلا، ب إ ةددةع  ةر إددةاألةددنع الددالاب  للىلواتددا االوإددي   عددة تاددوإر 

Alliance فمدة يف ذلدده جىلدةزًا   رجميدةت  أجىلدهلة اتصدةالت ٖٗ،  ندو احتدةد إادم ،Google   
HTC   Intel   Motorola   Qualcomm   T-Mobile   Nvidia  

28 
                                                             

26 Alfa Satyaputra, Eva Maulina Aritonang, Let’s Build Your Android Apps with Android 

Studio, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), h. 1 
27

Ibid., h. 1. 
28

Anis Ramadhani, Jurus Rahasia Pintar Menguasai Android Untuk Pemula, (Jakarta: Kir 

Direction, 2013), h. 5. 
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 نو:   ةر إةاألأ   ،لقسم ا ةتا احمليول Google، بةإر قةل أ ةي ر  ت
Android is the first truly open and comprehensif platfrom for mobile device. It 

includes an operating system, user-interface and aplication – all of the software 

to run a mobile phone, but without the proprietary obstacles that have hindred 

mobile innovation”.
29  

 ةر إة بلا أ ده  احدة أ  جميوبدي بدت ا عدةت ال ت دي ا دوبورة أبدتل ، األظم ت تفسري 
  نع: 
  جةع ال ةغيل  نصةت اجلوال اية يي    ٔ
   ال اايقةت ا س نةة إا احمليول بنصي ل اوإر  ٕ
، ال سيية ا واتا احمليولي الديت تةدغل أ جيدي ال ةدغيل  ال اايقدةت ا عةات/ األجىلهلة  ٖ

  ةر إة األسةسع  األا صييي بت  تل  جةع 
 ةر إددددة  ضم ددددوي بلدددا العةإددددة بددددت األجددددهلاع األ، ب تصدددييم ذ  ةددد ل أب ددددر حتةإددددًةا 

 ، فمة يف ذله:  راض ب عةدةا رتا اي أل
بسدددد و  بددددنهلفء،  إدارة  اجىلددددي ذات  لينددددوأإددددوفر  جددددةع تةددددغيل  جددددةع ال ةددددغيل   ٔ

  ننةأ العةإة بت ٙ ٕ،  بيليةت حت م  إرةة الر  وت بع قةبةة لين ع للوابرة
 ، فمة يف ذله: لينوأ بر يلطم ةر   إةةار   ةر إةاألاألساةب اليت ملعل باوري 

إدارة األبة     األ جيدي  لينوأ بر يل، ظم ت  وا اإلةةار بت بة تت األبة   أ 
  ال اايقةت  

إدارة الددوابرة ييددمي  لينددوأ بر يددل، ظم ددت  ددوا اإلةددةار بددت إدارة الددوابرة بةدد لي  ب 
 إ و  أب ر بفةعة بنة تنفيو بيليةت تاوإر ال اايقةت  

إدارة العيليدددةت  ليندددوأ بر يدددل، ظم دددت  دددوا اإلةدددةار بدددت بةددد لي إدارة العيليدددةت  ج 
 ق   ة ل أفال  إدارة ا وارد الار رإي  فًقة لتح يةجةت بنة تةغيل ال ااي

                                                             
29

Eko Priyo Utomo, From Newbie to Advanced Mudahnya Membuat Aplikasi Android, 

(Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2012), h. 2. 
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يف  ليندددوأ بر يددددل، ظم دددت اسدددد هلةاع ندددوا اإلةدددةار بدددت بةددد لي  ر دددةب  ال ةدددغيل  د 
 الةربةت ا صنعي لطجىلهلة ا هل لفي ييمي ظم ت تةغيل بل شعع  ة ل جية  

 األجىلهلة ا صييي ل لايي اح يةجةت جىلةز حميول أ  جىلةز حميول   ه 
،  ر ددةب   بددةإر سدد لييتبصددةر ل اددوإر ال اايقددةت ب ددل  -جمىلددهلة ب  اددي بف ددوح     

  سةتل اإلبتع  
  دلفيه، فمة يف ذله  ةر إةاألالوق  ا س هلةع ل نفيو تاايقةت  -تةغيل   ز 
 

 ندرويداألمزايا وعيوب  .ج 
اليت تس هلةع قةبةة ربهل ال يايوتر اليت ظم ت  الالاب  عةة بهلاإة ب ل  ةر إة األإ ي ع 

ضم ددددوي ييددددمي ظم ددددت لليسدددد هلةب  إ ةددددةع تاايقددددةت جةإددددةة فيدددده   بف ددددوحتوزإعىلددددة  ةدددد ل 
   mailmail Gmail   Google Mapsب دل  Google ةر إة بلا تاايقةت أةدليي ب دبد  األ

Google   أإًاة بت أ جه  ةر إة األب ل أ جيي ال ةغيل  األجىلهلة اإلل رت  يي األ ر  ، إعةت
 : ةر إةاألالقصور  فيية إلع بهلاإة  بيوب  جةع ال ةغيل 

10
 

 
  :ندرويداألمزايا 
إسدد نة إا فدد ح ا صددةر ظم ددت تاددوإرل بددت قاددل أي  لينددوأ،  جددرًا أل  بف ددوح ةر إددة األ  ٔ

 شهلص  
شددهلص ضمدد  اسدد هلةاع  ةر إددة نددو األ ةر إددة: بةلدده األسددىلولي الوةددول إا تاايددق   ٕ

سددوم ظم ندده حتييددل خم لددا ال اايقددةت   ةر إددةاأل،  ةسدد هلةاع تاايددق ا واتددا اجلوالددي
 جمة ة  

                                                             
30

Anis Ramadhani, Op.Cit., h. 9. 
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الةدعاوإي  جددةع ال ةدغيل: الر  ددوت، طم لدا بددت داتدرة الرقة ددي الةا ليدي إق صددر بلددا اي   ٖ
الةبةبدي األسةسديي   األد اتفو  أ ل، ت الر  وت لةإه العةإة بدت الةدربةت ا صدنعي، 

 ل ل تاةأ لسةبسو    
 ،  ال  لدي ال هلدهلإت، حمدرأ األقدراص،  الدر  ظم نه اسد اةال الااةرإدي  USBبرفق بةبل   ٗ

USB   
ا أ  طمادددر لددده بدددت بدددت السدددىلل بدددت حيدددمي اإل ادددةرات: ظم دددت لنجدددةع ال ةدددغيل ندددو  ٘

  حد  أ دد  أ  حد  أحددةث ا قدةالت بدت القدةرئ ،الرسدةتل القصدرية، الالإدة اإلل درت ت
 ر م ذله   misscallلت تفوت بت حيمي 

 ةر إدددة مجيدددع اادددةبةت بدددت األ: إدددةبم  جدددةع ال ةدددغيل Googleإددةبم مجيدددع  دددةبةت   ٙ
Google  بددددددتGmail  إاGoogle ظم ندددددده ا صددددددول بلددددددا مجيددددددع  ددددددةبةت القددددددةرئ  
Google ةر إة  األ، بع  جةع تةغيل  احة  

 ري رمسدع  النقادي ندع أ  النسدهلي  ROM: يف  عء األحية  ذمة ROMت اي  تعةإل   ٚ
أل ددري ، بلجأ ددة اا ددةتا احمليددول ااددةص  نددة الدديت ب إةددةارنة ال ت وافددق بددع بواةددفةت

هلصصدي الديت ظم نده ا  ROM ، فىلندةأ العةإدة بدت أجىلدهلةنو ال عدةإل  ال دابدع للقلدق
بيددددة تادددديت لدددده بددددةع اإلضددددرار ،   ةر إددددةاألاسدددد هلةابىلة بلددددا نددددةتا إعيددددل  نجددددةع 

 جبىلةزأ 
 :ندرويداألب عيو 
 ةر إة ضم ةج إا اتصةل إ رت    ة   صم  األال واةل بع اإل رت  : ظم ت القول إ    ٔ

، ييددمي إ ددو  اجلىلددةز بلددا األقددل يف بناق دده GPRSأ  إ ددو  ننددةأ اتصددةل إ رت دد  
 جةنهلًا لتس هلةاع بلا اإل رت    فًقة الح يةجةتنة  

 ةر إددة  بلددا الددر م بددت بددةع األت اةطددأ شددربةت األجىلددهلة أحية ًددة إلةددةار الرمسددع بددت   ٕ
  جود فرم باري يف  عء األحية  بت حيمي  اجىلي ا س هلةع  
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   إف قر إا السيارة بت ا ةإر،  يف  عء األحية  ننةأ بةلوإر  ةر إةاأل  ٖ
  جًةا بلا ا س هلةب  االتصدةل ، إ و  بت الصع صف ه بهل ًدا للهلةبةت ا اةشرة  ٗ

   غو يل 
،  أحية ًة بة إ م اإلبدت  بنىلدة  ةلاًدة  إبت ةت: ألوة سىللي  جمة يينةأ أحية ًة ت و  ن  ٘

، أل دددده إقددددع أحية ًددددة يف اجلددددهلع العلددددوي أ  ا ل الةةشددددي بددددع أداع ال اايددددق  فسددددهال ت ددددة
 السفلع بت ال اايق  

  ةر إة يف ا ة: األ، ت ي ل بهلاإة  بيوب أإا بول  أرإن و    أللا شيفار  فًقة 
 االصمة يةت   أ

  ظم ددددت الع ددددور  ةر إددددةاأل، فيدددد م دبددددم أجىلددددهلة : إذا بنددددة   حددددةث بددددت األجىلددددهلةةا هلاإدددد
خم لفي  سوت ارإ سو ،  بت جىلةت تصنيع ا واتا الوبييبلا العةإة بت   ةر إةاأل

بدع  ا واتدا الوبيدي،  بوتور ال   رينة،  تقدةع جميوبدي  اسدعي بدت الر  دوت سةبسو  
، سدوك صنعي  ح  الةربةت ا صنعي  فسدىلةت وإنةت خم لفي  العةإة بت الةربةت ا 

لدددوبع الددديت ةددديي   صيصدددة للييهلا يدددي،  ا يدددهلات تقدددةع بدددةدا بدددت  يدددةرات ا دددةتا ا
 ، ح  بواةفةت ا ةتا احمليول الوي حت ةجه  ا الو ي

بةدد تت يف ضددعا بيددر الااةرإددي  إرجددع   ةر إددةاألالعيددوب: تواجدده بعجددم نواتددا 
   تعيل بلا اجلىلةز ال اايقةت اليت  ذله إا العةد ال اري بت الالاب 

 الالجميةت    ب
، أ ةر إددددة أإاددددة لةإدددده العةإددددة بددددت ا هلاإددددة  صمعددددل يددددمي الالجميددددةتاالصمة يددددةت: بددددت ح

يف  فددع الوقدد   تسدديح  الددالاب  ةر إددة بددت ا ي ددت تةددغيل العةإددة بددت تاايقددةت األ
فمهلابنددددي مجيددددع الاية ددددةت ب ددددل جىلددددةت االتصددددةل  ActiveSyncلدددده بيددددهلة أ ددددر  تسدددديا 

  تبدالي الرسةتل  الالإة  بة إا ذله بع جىلةز ال يايدوتر اادةص  ده  بيدة إسديح 
    اجلىلةزأ ر  بلا   راب ،  ل نه إ ال  ت اي  أإًاة  ةل هلابت
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جوجددل ترقيددي اإلةددةارات  سددربي ييددمي بنددةبة إقددرر ا سدد هلةع لةددراع اجلىلددةز العيددوب: 
قددد ، ت  عدددة  ادددعي أشدددىلر ا سددد هلةع س ةدددىلة دتددد  ترقيدددي جىلدددةز أحدددةث يف ندددوا الو 
   ةلفعل 

 توفر ال اايق    ج
بدت السدىلل بلدا ا الجمد  إ ةدةع  لينوأ ةر إة ا س نة إا األ: صمعل  جةع تةغيل ا هلاإة

 ات ، أ  أدي  ةسدد هلةاع تددرا يص بف وحددي ا صددةرتاايقددةت جةإددةة إدد م توزإعىلددة يرإدد
يف  أإيدددوس ةر إدددة ب فوقًدددة بلدددا  جدددةع األ   ندددوا صمعدددل جمة يددديتجليدددل، أ  حددد   دددراب  

د الرًا أبرإ يًدددددة برسدددددم  دددددرة  احدددددةة ( بندددددة طدددددرح  ٕ٘ سدددددةط ه  ت ةليفددددده ا نهلفادددددي )
 ةر إددة ت ددةليا إضددةعة  تسددىليًت األ  إددوفر أإيددوسال اايقددةت يف السددوم بقةر ددًي  نجددةع 

ة مجيع ال اايقدةت الديت  ةر إاألح  إوفر  GooglePlayإلطتم ال اايقةت بت  تل 
 ةر إددة إوجددة بددةًدا بددت ا الجمدد  الددوإت إعيلددو   ةدد ل األحت ةجىلددة تقرإاًددة  ذلدده أل  

 بس قل  الوإت إايفو  ا الك بت ال اايقةت بل إوع  
ح    ةر إةاأل  صفيي ال اايقةت اليت دت  إضةف ىلة إا سوم   و لالعيوب: ال تقوع 

 ال اايقةت ذات اجلودة د   ا س و  إ ي ت ا س هلةبو  بت الع ور بلا 
13

 

 
4. APPYET 

 Appyetفهم  . أ
Appyet  ب ددل باددّور   ةر إددةاألباددةرة بددت  ر ددةب  ظم ندده ا سددةبةة يف إ ةددةع تاايددق

 الدالاب لدهلد  ظم ت أ  تسىلل يف إ ةةع تاايق الر  دوت د   Appyet ةر إة  تاايقةت األ راب  
 بلا اإلطتم  
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Alfa Satyaputra, Eva Maulina Aritonang, Op.cit., h. 25. 
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Appyet  نددع  ةبددي بددال اإل رت دد  إل ةددةع تاايقددةت ظم ددت تةددغيلىلة بلددا بنصددةت
،  Appyet RSS / Atom  ،HTML5  ،Podcastsأ ةر إدة جمة يدي  دة    رجمدي ، إدةبم تاايدق 

Youtube  ،Twitter  ، ،Twittter  ،Mapbox  " 12 
 

 
 2.1الشكل 

، بددت ا ددهلع ةت الر  ددوت لةإدده  يددةرإتةددة ع تاايقدد الال ددةب ، نددوا Appyetأبيددق بددت 
دإىلة أإاة أسدة يع ا يدهلة إل ةدةع  Appyet بوله )بةفوبي(    ةإلضةفي إا ذله،  جمة يي نع 

،   رينددددة ا ن ددددةإةت،   إ غددددو  بددددت إوتيددددوب شددددة يل، آر إس إس بددددت  لددددوم RSSتاايقددددةت 
قةر اإلب ة   الديت  RSSتغوإي ظم ننة إد ةل أ  إد ةل الاية ةت بت  Appyet ال  ري  بع نو

 برضىلة يف  ق  الحق يف ال اايق الوي  قوع  ه سي م 
11 

بيهلة يف جعل تاايدق بلدا ندوا ا وقدع ندو أ ده ظم دت تةدغيل تاايقدةت أ ةر إدة الديت ب 
  بيددة نددو ا ددةل بددع نددةتا  إنددة ز،  ددتأ  ددةري  أإاددة بلددا آي فددو ، آإاددةدإ ةددةؤنة بلددا 

                                                             
32

M Candra Syahputra, Guru Kreatif, Pake TKJ dong!, (Bandar Lampung: Harakindo 

Publishing, 2017), h. 53. 
33

Sobat Android, “Appyet: Menciptakan Apk Android tanpa Proses Coding” (On-Line), 

tersedia di: http://sobat-android.blogspot.co.id/2016/02/appyet-menciptakan-apk-android-

tanpa.html?m=1 (Diakses pada 12 maret 2018). 
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 سددىلولي يف إ ةددةع  Appyet، ظم ددت أإًاددة اسدد هلةاع ع الوإدد  األ ددر  لصددنةبي ال اايقددةتبواقدد
  الالاب ال اايقةت د   ا ةجي إا ت اي  

11 
ةدة ع   ر دةب نو الراحدي ا قةبدي بقةر دي بدع  Appyetبيهلة أ ر   وا ال اايق الر  وت 
رم دددةج فقدد  إا إد دددةل را دد  الوإددد   ظم نندددة ، Appyetتاايقددةت أ ةر إدددة دمة ددل  بدددع تاايددق 

  ةلفعل إ ةةع تاايق أ ةر إة بية   ينةل  
 

  Appyetباستخدام  ندرويداألإنشاء تطبيق  الخطوات . ب
 نع بية إلع:  Appyetاااوات جلعل تاايق الر  وت  ةس هلةاع 

  www.appyet.comاف ح   ٔ
،  بلع يف مجيع ايدةالت،  ا قدر بلدا زر Appyet" لل سجيل ل Sign Upحةد "  ٕ

Sign Up  
  حهلبي ال اايق   إ ةةع ال اايقأد ل اسم ال اايق ،  اسم   ٖ
  appyet v2بتبي ال اوإ  اااوة ال ةليي نع النقر فوم   ٗ
 نةاسم ال اايق الوي ترإة إبتعت   ٘
 ، ت ا قر بلا إ ةةع ال اايق أ  بوقع الوإ  ATOMأ   RSS ابط بة  ي  ٙ
  ةر إة يف القسم العةع األاااوة ال ةليي نع إ ةةع ربهل ل اايق   ٚ
 اااوة ال ةليي ا قر بلا بتبي ال اوإ   نةع  ا قر بلا زر ارسةل إا  نةع   ٛ
، إرجدددا فددد ح الالإدددة اإلل دددرت ت الدددوي ب تسدددجيله بندددة تسدددجيل ااادددوة األ دددرية  ٜ

appyet  سدي و  نندةأ  رإددة إل درت ت يف  إرفدةم تاايددق الر  دوت الدوي أ ةددأته  
  لل و

15  
                                                             

34
Sepuluh Situs Untuk Membuat Aplikasi Tanpa Coding (Online), tersedia di: 

https://googleweblight.com/i?u=https://jalantikus.com//tips/situs-pembuat-aplikasi-tanpa-

coding/&hl=en-ID (Diakses pada tanggal 12 Maret 2018). 
35

M Candra Syahputra, Op.Cit., h. 54-78 

https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=id&tl=ar&u=http://www.appyet.com
https://googleweblight.com/i?u=https://jalantikus.com//tips/situs-pembuat-aplikasi-tanpa-coding/&hl=en-ID
https://googleweblight.com/i?u=https://jalantikus.com//tips/situs-pembuat-aplikasi-tanpa-coding/&hl=en-ID
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 مادة إسم الضمير .5

إسديا  ضديريدمة إةل بلا شعع  اضدح   اسم،  نع ا عرفيإةل إسم الايري بةسم 
  الاديةتر ندع ف دي  احدةة بدت أ دة، أ د ، أ  يدة  ندو "   ب دلkata gantiةللغدي اإل ة  يسديي " 

 أسىلل بلا شهلص بة اس هلةاع اللغي  ف ةت ال ليةت اليت  ة بعك بىلم ل قصرينة  جعلىلة
إت إ حدة و  أ  بدةبو   لل حدةث نو دت يليي اإلستع اليت تجىلدر أل ل ده الدو الايري
 أ  أطراك  ةل ي 

 : اسم الايري نعوضيح ، ال النحو يف ب ةب  16
 11الاَِّيرْي اْسٌم َبْعرَِفٌي َإُةلُّ َبَلا ال ََّ لُِّم َأِ  اْلُيهَلةَطِ  َأِ  اْلَغةِتِ  

حيددمي ظم ددت لل ليددةت  الغةتدد ،   خمادد ، ا دد  لمنددع ال ليددي الدديت تصددا الادديري 
 أ  حت ل بوقع شعع قةتم 

، يف بل ، أ رياحربةته، أي الوي ال إغري اسم ا ايننو الايري  18
 19 حةلي الرفع  النصا  اجلر

 
 إا  تث جميوبةت،  نع: اسم الايري إنقسم 

  ب  لم  ٔ
 رمت  أ ة 

 ا هلا   ٕ
 أ     أ  

                                                             
36

Abu Ahmad Al-Mutarjim, Terjemah Mulakhos (Terjemah Kitab Mulakhos Qowaid al-

Lughah al-Arabiyah Karya Fuad Ni’mah), (Jakarta: BMW, 2015),  h. 221. 
37

Moh. Thalib, Terjemah الواضح النحو , (Bandung: PT ALMA’ARIF, 2002), h. 204. 
38

Leily Fitria, “Tentang dhomir (kata ganti) bag. 1: macam-macam dhomir” (On-line), 

tersedia di: https://irilaslogo.wordpress.com/2012/11/26/tentang-dhomir-kataganti-bag-1-macam-

macam-dhomir/ (Diakses pada tanggal 20 Mei 2018). 
39

Leily Fitria, “Tentang dhomir (kata ganti) bag. 1: macam-macam dhomir” (On-line), 

tersedia di: https://irilaslogo.wordpress.com/2012/11/26/tentang-dhomir-kataganti-bag-1-macam-

macam-dhomir/ (Diakses pada tanggal 20 Mei 2018). 

https://irilaslogo.wordpress.com/2012/11/26/tentang-dhomir-kataganti-bag-1-macam-macam-dhomir/
https://irilaslogo.wordpress.com/2012/11/26/tentang-dhomir-kataganti-bag-1-macam-macam-dhomir/
https://irilaslogo.wordpress.com/2012/11/26/tentang-dhomir-kataganti-bag-1-macam-macam-dhomir/
https://irilaslogo.wordpress.com/2012/11/26/tentang-dhomir-kataganti-bag-1-macam-macam-dhomir/
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 أ  ية   أ  ية 
 أ نت   أ  م 

   ةتغال  ٖ
 نع   نو 
 شمة   شمة 
 10نت   نم 

  
(  إسد هلةع الاديري ليحدل حمدل لإل  سدةرإعيل بلا ملن  ال ليةت )اإاة الايري 

 ، د   تغيددري ا عددك ا قصددودةت  إةددغل تلدده ال ليددةت  ةدد ل ب ددة ذبددر العةإددة بددت ال ليدد
  يف ا إي ال ةليي :  نم الايري،   ة   ال  رار  بلا سايل ا  ةل

ال ليددي السددة قي  الادديةتر،  نددو بددة ظم ددل بةددرإت َ ُددمْ  لفدد يف ا إددي أبددتل  ةلاددا  يف 
 الاديري ةسد هلةاع  اللفد  رالدوبرات، إذا مل إد م ا  صدةا سلي  ح   اللف شمىليي، أي بت 

العةدددرإت بدددع لفدد    ل ددت إذا ا  صدددر ة الندددم ل الادديري، فح ندددة سددوك  قدددرأ بددرة أ دددر  قادددنددم
، أل   قة ليي للقراعة  بة زالد  طايعيدي اةً )طاقةً للقوابة( فح  ا إي تاة  أب ر ترا نم الايري

 لت تغري بعك   قةع ا إي   الايريا  صةرات بع 
 الادديري   ا نفصددل الادديري   ا  صددل الادديريإا  ت ددي أ ددوا  نددع:  الادديريإنقسددم 

 الادديري   ا  صدديل بددت الادديري، سددوك إنددةقؤ ا ؤلددا فقدد    ل ددت يف نددول ا نةقةدديا سدد  ري
 ا نفصل

 ا نفصل الايري  ٔ

                                                             
40

“Definisi Isim dhomir dan penjelasannya dalam ilmu nahwu” (On-line), tersedia di: 

https://adinawas.com/definisi-isim-dhomir-dan-penjelasannya-lengkap.html (Diakses pada tanggal 20 

Maret 2018) 

https://adinawas.com/definisi-isim-dhomir-dan-penjelasannya-lengkap.html
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َفِصدددُل   ندددو  الاددديري ا  دددر، يف  اللفددد ب  دددوب  ةددد ل بنفصدددل بدددت  الاددديرياْلُيندْ
 ا رافقي  اللف    الايريال  ة ي ننةأ بسةفي    إمسةبيل 

13 
 بلا سايل ا  ةل: 

 وبر( بأ َة طَِاْيٌ  )
 وبر( )بُنَو طَةِلٌ  

َفِصُل  الايري  ذبر:  النحو  الوضيحبنفصل بنة  اقه  يف ب ةب  الايرينو اْلُيندْ
َفِصُل َبة ظُمِْ ُت النُّْاُق  ِِه َ ْحَةُل ِبْت َ رْيِ َأْ  إَد َِّصَل ِ َ ِلَيٍي ُأْ َر   ُر اْلُيندْ  12الاَِّييدْ

َفِصلُ إنقسم  ُر اْلُيندْ  اا قسي : الاَِّييدْ
َفِصُل   ٔ ُر اْلُيندْ   ل ةت  الفةبأ   فةبل،   ، با ةبية يف حةلي رفع   ، بوقفه رفعالاَِّييدْ

  نع: 
 وظيفة الضمير

 أ ة
 للي  لم

 )أل ل شهلص  احة(

 رمت
 للي  لي 

 ) للعةإة بت األشهلةص األ اتل(

 أ  
 لليهلةط 

 )لةهلص  احة بت شهلص  احة(

 أ  
 لليهلةطاي

 )للنسةع  ري ا  هل جةت بت شهلص  ة (
 لِْلُيهَلةطَاَدْ ِ َأْ  اْلُيهَلةطََا َدْ ِ  أ  ية

                                                             
41

Ibid. 
42

Moh. Thalib, Op.Cit., h. 209 
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  )  ةلنساي للةهلص

 لليهلةطا  أ  م
 )للعةإة بت الرجةل ا  رإت(

 لليهلةطاةت أ نت
 )للعةإة بت اإل ةث ال ة يي(

 للغةت  نو
 )لةهلص  ةلمي  احة بت الرجةل(

 نع
 للغةتاي

 )لةهلص  ةلمي  ري ب هل ج(

 لِْلَغةتِاَدْ ِ َأِ  اْلَغةتِاَ َدْ ِ  شمة
 )لةهلص  ةلمي ذبر أ  أ  ا ا ن  بت النةس(

 للغةتا  نم
  ةلمي بت الرجةل ب ري()لرجل 

 للغةتاةت نت
 ، ب ري بت النسةع() لةهلص  ةلمي

 

 ،  نع: بفعول  ه، نو يف بوقع الايري ا نفصل يف حةلي بنصوب  ٕ
 وظيفة الضمير
 أ ة

 ) ةلنساي  (
 للي  لم

 )أل ل شهلص  احة(
 للي  لي  إإة ة
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 )للةهلص األ ل ( )لنة(
 إإةأ
 )له(

 لليهلةط 
  احة()لةهلص  احة بت شهلص 

 إإةأ
 )له(

 لليهلةطاي
 )للنسةع  ري ا  هل جةت بت شهلص  ة (

 إإةبية
 )له(

 لِْلُيهَلةطَاَدْ ِ َأْ  اْلُيهَلةطََا َدْ ِ 
 )للةهلص ال ةت رجت  أ  ابرأة

 إإةبم
 (م)ل 

 لليهلةطا 
 )للعةإة بت الرجةل ا  رإت(

 إإةبت
 (ت)ل  

 لليهلةطاةت
 )للعةإة بت اإل ةث ال ة يي( 

 إإةل
 )له(

 للغةت 
 )لةهلص  ةلمي  احة بت الرجةل(

 إإةنة
 (ة) 

 للغةتاي
 )لةهلص  ةلمي  ري ب هل ج(

 إإةشمة
 (ة) ي

 لِْلَغةتِاَدْ ِ َأِ  اْلَغةتِاَ َدْ ِ 
 )لةهلص  ةلمي ذبر أ  أ  ا ا ن  بت النةس(

 إإةنم
 ) م(

 للغةتا 
 )لرجل  ةلمي بت الرجةل ب ري(
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 إإةنت
 (ت) ي

 للغةتاةت
 ب ري بت النسةع()لةهلص  ةلمي  

11 
 

إنقسددم إا قسددي  ، شمددة  الادديري ا نفصددلبددت الةددرح أبددتل ، ظم ددت أ   سدد ن   أ  
ظم دت ا نفصدل   إالدق بليده اسدم ا نفصدل يف حةلدي النصد   الايري ا نفصل يف حةلي الرفدع 

فمفردل ح  لو بة  فمفردل  فصله بت ال ليدةت األ در  الديت تقدع جبة اده يف بدل  الايري اق 
،  ندع: ُندَو ، شمدة ، ندم ، ندع ، شمدة  ٗٔالوي إةيع اس هلةابه ندو الايري ا نفصل مجلي  

   ، أ ة ، رمت، نت ، أ   ، أ  ية ، أ  م ، أ   ، أ  ية ، أ نت
 : الايري ا نفصل فيية إلع أب لي بلا اس هلةاع

 
 ب ةل بلا ال نييي  ب ةل ااةع بعك الةهلص ضيري

 نو
 شمة
 نم

 رجل  احة للغةت 
 رجل 

  تث رجل

 نو بسلم
 نو بسلية 
 نو بسليو 

 نو بسلم ةة ر يف الصع  
 نو بسلية  ةة را  يف الصع  
 نو بسليو  ةة ر   يف الصع  

 نع
 شمة
 نت

 براة  احةة للغةتاي
 برأت 

  ت ي إبراتة

 نع بسليي
 بسلي ة شمة 

 نّت بسليةت

 نع بسليي ةة رة يف الصع  
 شمة بسلي ة  ةة رتة  يف الصع  
 نّت بسليةت ةة رات يف الصع  

                                                             
43

Ibid., h. 209-212. 
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 أ  
 أ  ية
 أ  م

 رجل  احة لليهلةط 
 رجل 

  تث رجل

 بسلم أ  
 أ  ية بسلية 
 أ  م بسليو 

 أ   بسلم ةة ر يف الصع  
 أ  ية بسلية  ةة را  يف الصع  
 أ  م بسليو  ةة ر   يف الصع  

 أ  
 أ  ية
 أ نت

 براة  احةة لليهلةطاي
 برأت 

  ت ي إبرأتة

 بسليي أ  
 أ  ية بسلي ة 
 أ نّت بسليةت

 أ   بسليي ةة رة يف الصع  
 أ  ية بسلي ة  ةة رتة  يف الصع  
 أ نّت بسليةت ةة رات يف الصع  

 أ ة
 
 رمت

لليوبر  للي  لم
  النةةع

 أ ة بسلم
 بسلييأ ة 

 رمت بسلية 
 رمت بسلي ة 
 رمت بسليو 
 رمت بسليةت

 أ ة بسلم ةة ر يف الصع  
 أ ة بسليي ةة رة يف الصع  

 رمت بسلية  ةة را  يف الصع  
 رمت بسلي ة  ةة رتة  يف الصع  
 رمت بسليو  ةة ر   يف الصع  
 ٗٗرمت بسليةت ةة رات يف الصع 

 أب لي أ ر : 

  أ ِ  طاياي    أ َ  طاي 
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A Shohib Khaironi, Metode Mustaqilli Cara Cepat untuk Membaca Kitab & Menguasai 

Bahasa Arab, (Jakarta: WCM Press, 2010), h. 160. 
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 نّت طةلاةت   أ  م ةة و 

  

 

  نع بةّرسي    نو فّتح

  رمت بسليو     أ ة طةل 

 الايري ا  صل  ٕ
 اسدم الاديريندو الاديري ا  صدل   صدلالاديري ا نفبدت ندو ب دع الاديري ا  صدل 
 السة ق ، ال ظم ت فصله بت ا سةحةت   اللف الوي تعلق ال  ة ي بلا 

 بلا سايل ا  ةل: 
  صرت 
 ضر   
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 ذبر: النحو  الواضح بس ير بنةبة تناق  يف ب ةب  الايرينو الايري ا  صل 
  15 حةل  إ صل  ه داتية   ليي أ ر صل نو ال إناق الو  الايري ا  

 :ننةأ  ت ي أ وا  إنقسم الايري ا  صل 
 الايري ا  صل يف حةلي الرفع  ٔ

 لا سايل ا  ةل:تةع فةبل ب
 َدَرْسُ  ، َدَرْسَ  ، َدَرْسِ  ، َدَرْسُ َية ، َدَرْسُ ْم ، َدَرْس ُدنَّة 

  ة فةإل ، بلا سايل ا  ةل: 
 درسنة 
 ، بلا سايل ا  ةل:  إ ن أليا 

 َدَرَسة ، َدَرَسَ ة ، َإْةُرَسةِ  ، َتْةُرَسةِ  ، اُْدُرَسة 
 ، بلا سايل ا  ةل:  ا  مجة 

 ْدُرُسوا َدَرُسوا ، َإْةُرُسْوَ  ، اُ 
 ا هلاو ي ، بلا سايل ا  ةل:  إةع

 َتْةُرِسْ َ ، اُْدُرِسع 
 ل: ةبع ف ةتر ب صليض  ٕ

 ، بلا سايل ا  ةل: إةؤ ب  لم
 ش رت ) لقة ش رت ( 

  ة ، ب ةل: 
 ش ر ة ) لقة ش ر ة ( 

 ، بلا سايل ا  ةل:  ياطةخم بةك
 َشَ َرَأ ، َشَ َرِأ ، َشَ رَُبَية ، َشَ رَُبْم ، َشَ رَُبتَّ 
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 ، بلا سايل ا  ةل: ه  ةت 
 َشَ رَُل ، َشَ َرَنة ، َشَ َرشُمَة ، َشَ َرُنتَّ 

  نع: ضيةتر ب ال  ةجلر  اإلسم  ٖ
 ، بلا سايل ا  ةل: ِبَ ةِا إةع ا   لم

  ة بلا سايل ا  ةل: ب ة نة 
 ا  ةل: ِبَ ةُ َه ، ِبَ ةُ ِه ، ِبَ ةُ ُ َية ، ِبَ ةُ ُ ْم ، ِبَ ةُ ُ تَّ ، بلا سايل  بةك خمااي

 :الايري ا  صلفيية إلع أب لي بلا اس هلةاع 
16

 

ضيري  األةل  عة اإلتصل بعنىلة

 بنفصل

Kitabnya seorang lk 

Kitabnya 2 orang lk 

Kitabnya mereka lk 

 ب ة ه

 ب ة ية

 ب ة م

 ب ةب + نو  

 ب ةب + شمة  

 ب ةب + نم

 نو  

 شمة

 نم

Kitabnya seorang pr 

Kitabnya 2 orang pr 

Kitabnya mereka pr 

 ب ة ة

 ب ة ية

 ب ة تّ 

 ب ةب + نع

 ب ةب + شمة

 ب ةب + نتّ 

 نع

 شمة

 نتّ 

Kitabmu seorang lk 

Kitabmu 2 orang lk 

Kitabmu banyak lk 

 ب ة ه

 ب ة  ية

 ب ة  م

 ب ةب + أ  َ 

 ب ةب + أ  ية

 ب ةب + أ  م

 أ  َ 

 أ  ية

 أ  م

Kitabmu seorang pr 

Kitabmu 2 orang pr 

 أ  ِ  ب ةب + أ  ِ  ب ة هِ 
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A Shohib Khaironi, Op.Cit., h. 161 
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Kitabmu banyak pr ب ة  ية 

 ب ة  تّ 

 ب ةب + أ  ية

 ب ةب + أ نتّ 

 أ  ية

 أ نتّ 

Kitabku 1lk/pr 

Kitab kami (2 atau 3) lk/pr 

 ب ةاْ 

 ب ة نة

 ب ةب + أ ة

 + رمتب ةب 

 أ ة

 رمنت

 
 

 البحوث ذات الصلة  .ب 
 ندةًع بلددا الةراسددةت النجرإددي الدديت أجرإدد  ، فييددة إلددع  عددء الةراسددةت السددة قي ذات 

 بلا النحو ال ة :  يالاةح  ةالصلي  ةلاحمي الوي سيقوع  
األ ةر إددة بلددا أسددةس  الددةرس الفقددييف ي دده ا عنددو  "تاددوإر بددواد أسدديا فددأدس ةددفوا   ٔ

ذبرت   دةت  ندول  السة ع  ة ةرسي بالع األ وار  صمتع تنجيوسلة  الاتب الصا 
ٝ  بة د    دةت  ا  ادةر  سدةتل اإلبدتع ٚٛالةراسي أ    دةت  ا  ادةر  ادري ا دواد بة د  

ٝ  ظم دددت االسددد ن ةج أ  ا دددواد ال عليييدددي الددديت ب تاوإرندددة بدددت  دددتل تاايدددق أسدددةس ٜٛ
 تس حق االس هلةاع بيواد تعليييي  األ ةر إة 

يف األ ةر إدة بلدا أسدةس  بلا اجلوال ال علم الوسةتل ة ا ق يف ي ه  عنوا  "تاوإر بوال  ٕ
لدة  الادتب  شدا ي  ا يوا دةتااليي  الوظيفي الناةتةت ا لحدت يف بةدة  يولوجية درس 

ندةًع بلدا   دةت  الاحددمي الدوي ب إجدراؤل ، فدح  الن ددةت  الصدا العةسدر  ة ةرسدي العةليددي   
ليىلددة بددت  سددةتل اإلبددتع ا  اددورة قددة اج ددةزت ال حقددق العددةع ،  ةةددي الديت ب ا صددول ب

ٝ ، يف ح  حصل  ملةرب ٙٙ ٔٛٝ   الاع اإلبتع  نساي ٘ٚ الاع اإلبتع  نساي 
ٝ  ا  اةر حة ل بلا الادتب ا صدول بلدا ٖٖ ٖٜا ن    عليع األحيةع بلا  ساي 

 سدةتل اإلبدتع الد علم ظم دت  ٝ بع ف ي جيةة للغةإي  ظم ت االس ن ةج أ  ٘ٛ ٗٛ ساي 



50 
 

االيدددي  الوظيفدددي الناةتدددةت يف بدددةدة  يولوجيدددة درس يف األ ةر إدددة اسددد هلةاع بلدددا أسدددةس 
 الددوي ب تاددوإرل يف نددول الةراسددي بوسددةتل تعليييددي يف بيليددي  شددا ي  ا يوا ددةتا لحددت 

 ال عليم  ال علم 
 سددةتل االبددتع األ ةر إددة أسددةس جوليددة يف ي دده  عنددوا  "تاددوإر تاايقددةت رمحددي  ذبدرت   ٖ

 الصا العةسدرل علم الرإةضيةت يف  ت ي أ عةد ا واد التزبي لاتب ا ةارس ال ة وإي بت 
ٝ، ٖٗ ٜٙ" إ    ددةت  نددول الةراسددي أ    ددةت  ا  اددةر اجلددة   الدديت ب ا صددول بليىلددة 

 اايق ٝ  ظم ت االس ن ةج أ  ال ٔٛٝ للهلاري  سةتل اإلبتع بلا ا واد ااالاع ٕٛ ٜٛ
 ا اّور بنةس  لتس هلةاع بوسي  تعلييع يف بةدة  ت يي األ عةد  

 
 إطار التفكير  .ج 

إاةأ إطدةر ال ف دري يف ندوا الاحدمي بدت ا ةدةبل ا وجدودة يف ا ةرسدي ،   ةل حةإدة يف 
بيليددي الدد علم  ةسدد هلةاع  حددةات  الوحددةة ا سدد هلةبي نددع  حددةة الااةبددي    حددةة ال إددهلال 

ت جةنددددل  صددددةتص  حددددةة، فمددددة يف ذلدددده اللغددددي ا سدددد هلةبي نددددع أقددددل لةإددده بيددددوب  ال تددددهلال 
ال واةدددليي، ا دددواد ا عر ضدددي إفعدددل تفسدددري ال بنىلجدددع للقوابدددة أ  النحدددوي ا سددد هلةبي ليسددد  
حمةدة فمة إ فع،  تصييم الوحةات الديت ندع أقدل إ دةرة لتن يدةع بيدة  دتك ال  دةب الدوي 

 ال حت دددوي بلدددا العةإدددة بدددت األب لدددي مل إ دددت لدددةإه الندددةاع، ال وضددديح ةدددور  دددري  اضدددحي ، 
أإاددة  عددة بددرة تسدد هلةع  سددةت  الدد علم يف شدد ل  حددةات  الاددتببصددحو ي  صددور بلو ددي  
   اسم الايري،   ةةي بلا بةدة  Appyetبلا أسةس الر  وت 

بدددت ندددول ا ةدددةبل ، ب تقدددةا حدددل ،  ندددو جعدددل ا دددواد ال عليييدددي يف شددد ل  حدددةات 
بت ا  وقدع أ  ت دو  أب در ان يةبدة ا  عليد  ندول ا لدول ،   بع  Appyetتع ية بلا تاايق 
  علي  يف تعلم اللغي العر يي    بوله ل سىليل ا 

 فيية إلع اإلطةر ااةص   اوإر ا واد ال عليييي اليت قةع  ة الاةح و : 
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Pengembangan Modul 

Pembelajaran 

Potensi: 

Mengembangakan 

modul Bahasa Arab 

berbasis android 

Appyet 

Masalah: 

1. Bahan ajar yang 

digunakan berupa modul 

cetak. 

2. Modul cetak yang 

digunakan masih 

memiliki kekurangan dan 

masih mengabaikan 

karakteristik modul.  

Seperti: bahasa yang 

digunakan kurang 

komunikatif, materi yang 

dipaparkan tidak 

sistematis, penjelasan 

kaidah atau tata bahasa 

yang digunakan masih 

kurang spesifik, desain 

modul yang kurang 

menarik. 

3. Pengembangan modul 

pembelajaran berbasis 

Appyet belum pernah 

digunakan di sekolah. 

Rancangan  

Validasi Ahli 

1. Ahli media 

2. Ahli materi 

3. Ahli bahasa 

Revisi 

valid Uji coba produk 

Revisi  Finish 
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 الثالث الباب

 طريقة البحث

 نموذج البحث والتطوير  .أ 

لعث ذذذذط  بذذذذل غ و   ذذذذ  لعذذذذع واذذذذ    هذذذال لع ذذذذلب ثذذذذا لعث ذذذذط هذذذذل لعث ذذذذط ولع  ذذذل   
 . ذذ م ث ذذخ ولر ثذذ      عتذذم لدل ذذ مولع  ذذل   هذذل لعث ذذط لدل ذذ اجثم    ذذ   ث

 هذذال  ذذج   1
لعث ذذذذذذط ولع  ذذذذذذل   ج  ج  ذذذذذذ   ث ذذذذذذ م واذذذذذذا ل ذذذذذذ اجلث   ت ذذذذذذ  ب ذذذذذذج   ذذذذذذلل     ت تذذذذذذم وث   ذذذذذذم 

 ج و ذذج أ ذذ   لأع ذذ   ةلحذذجلع ع ذذ  لع غذذم لع  بتذذم  ذذ ب ب ا لعذذع  اذذجث   دذذ   وثذذج  لال
Appyet  ذذ ن لأاذذا ذ لعذذا ا ريذذ لل ع ج ل ذذم ا هذذا  لعج ل ذذم   ة ج ذذا لعيذذ رع ذذ  ثذذ  .

 ب جل  الثثل م. 21ب دلج  م لعث  ل م لحلالثتم عجى لع    

 إجراء البحث والتطوير  .ب 

ثذل غ و . و اذ  عبذل غ و   ذ    اجم ها  لعج ل م منلذًج  ع   ذل       ذل    بلل ذ م 
ر ذللا لعث ذلا لع  اذ  ولع   تذم ثذا أثذ  م و لع   تم عج    عشذ  ر ذللا . حبط لع      

 ر ل ب   و  ل واا أن  الن ا واع لحلق     هل ثثخ أ    : 

 

 

 

 

                                                             
1
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h.407. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1
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 . (3001) برج وغال قبلمن  والتطويرللبحث  وفقا الخطوات 1.3الشكل 
2 

، ه ذذذ ش عشذذذ  ث لحذذذ  ثذذذا لع  ذذذل      ذذذ   ث  بذذذ ا    تذذذم ولع  ذذذل  ا هذذذال لعث ذذذط 
لدل لحذ    ث ذت  ج   ذثع ث لحذ . ملعث حثذعاذا دذج لدلؤ   ا لع   ت تذم. و ج هزة ع   ثتق ا 

ا ومجذذع لدل  لثذذ ا س  ل ذذم أوعتذذمي، لع ا ذذت  سث ذذت  لعث ذذلاي، و  ذذل   ل حبذذلع ذذثع هذذ : 
ث ثام لدل   م أو جت     سجت    لحملجو ة أو لأويل ل   لع ص تاي، لالر ث    م س  لدل  ص تا

 لع  ذذ  م لدل جعذذم  ر ثذذ  سث لج ذذم زلذذجو ة ع  ذذ  م لع ب بذذمي، م زلذذجو ةي، ث لج ذذم لدل ذذ م لع  ت ذذت
لدل ذذ م لع شذذذغت   س  ذذ  م ث ا ذذذم    اذذذت سلر ثذذذ   لدل ذذ م ع ذذذ    ذذ   أو ذذعي،  م لأو ذذعلدلتجل تذذ

  ، وه :ب ثب عجة عللث م ث حث ت  ها  لدل لح  بلل  م لعع ب    أو عي.   ا  ث

 قتل  لعلقت  .2
                                                             

2
Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development, (Bandung: 

Alfabeta, 2016), h.37. 

Research and 

Information 

collecting 

Planning Develop 

Preliminary 

Form a Product 

Main 

Product 

Revision 

 

Operational 

Product 

Revision 

Preliminary 

Field 

Testing 

 

Main Field 

Testing 

Operational 

Field Testing 

 

Final Product 

Revision 

Dissemination 

and 

Implementation 
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  فتذذا هذذذال  ذذ ا  ث ذذذت  هذذال لع  ذذذل   ب ذذثب قتذذذل  لعلقذذت. وبذذذ ع    ج  أ ذذ  ا ح عذذذم 
وق ذ ً دذل  ً وع  تذم أدذلل. عذاع ، ثذع لع ث ذت  ج   ،  إ ذ    ذ غ  لع  ل  ع   عش ة ث لحذ 

، ثا لدلأثلل أن   ا لال   ذ   ثذا هذال لعث ذط لع   ذلي بلقذت   ذ ل   ذثت  وعاذا  ثع ث لح 
 ال  زلل    عم ا لع   تم ولع    م. 

 قتل  لع ا فم  .1

ح عم جج ل  هال   ا  ث ت  هال لع  ل   ب ثب لع ا عتف لحملجو ة. ب ع    ج  أ   ا 
  ،  إن ه  ش ح جم ج   ا عتف  ثرة   ثًت .لعث ط ب ش  ث لح 

 لدل لح  لع ثع لعع أج  ت ا ها  لعج ل م ه         : 

 ث وجمع المعلومات )دراسة أولية( و بح .3

 ش   لعج ل  ا لأوعتم لعذع   جج لههذ  ع  صذلل ع ذ  ث  لثذ ا ا أحبذ ا و  ذل   
 لدل  ب ا ث     : د ت  لالح ت ج ا ، ث لج م لأ بت ا ، لعث ط ع        صغر. 

د ت  لالح ت ج ا ،  فاا ع  ج ج لح ت ج ا لدل  م لدل ل    ل   . و  ا لأ ش م  .أ 
لعع   ا عا د  ق جج ل  لعث لا لع  بام ا لدلجل   وجج ل  لدلا ب ا ع  ج ج 

 ثجى  لل   لدل ل ق ولعث تم لأ   تم لع زثم ع    تم. 
   م لعث لا لعع أج  ت ع  صلل ع   لدل  لث ا ومجع   لعج ل  ا لأ بتم .  

 لأر ى لدل   ام ب  ل   لدل  ب ا لعع  ت ا لع ا ت  ذل . 
أج  ت لعث لا ع        صغر دل   م ب ض لأات   حلل لدل  ب ا لعع  ت ا  .  

   ل  ه . 
 التخطيط )تخطيط البحوث( .3
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ث ت  لعث ذلا لعذع  ذ ا عذا د  ذق صذت  م أهذجل  لعث ذط.  اذج   لأثذللل ولعلقذت 
ولع  قذذم لدل ذذذ   ام د دج ذذذج  ف صذذت  لدل ذذذ م عتذذذ ا د ت  ذذذ  د ودج ذذج ثذذذا  تشذذذ  ش ا ع  تذذذم 

 لع  ل  . 

 منتج )تطوير التصميم( ال تصميموتطوير  .1

ثذذذا  Android Appyet ذذذ ا  صذذذ تع ث  بذذذ ا لعلحذذذجة لع   تذذذم لدل ذذذ  جة ج    ثتاذذذ ا 
رذذذذذذذ ل ل ذذذذذذذ اجلم لخلذذذذذذذجث ا عذذذذذذذ  ل  و ذذذذذذذت ثذذذذذذذا رذذذذذذذ ل ثلقذذذذذذذع و ذذذذذذذب   ذذذذذذذ  لع  ذذذذذذذللن 

www.appyet.com  لأ ج ول جولعاي  ت  م   ثتًا  واا  شغت   ع   لع   م لأ     ع   م 
 ج ذا لعيذ ر ثذ  ةرل  ً . مث، و ص تا لدل  م  ت   جالبم     لأث  ا لحمل   ذم ن   ذلي ع ذ  

، ثاذ دع لعفتذذج ل ذلا  ولعافذ  لا لأ   ذتم، عت ذم ثذا لعصذل  شذر ج  لعافذ  لا لأ   ذتم 
 لعصذذ م ذلذذا  لدلذذ  ة، ووذذ   ا ولع اتذذتا.   ذذج  ج    ذذ ت  لع ذذ   ا لعذذ   ا بشذذا  ث ذذ ا 

ا   لعذذذوواذذذا ل ذذذ اجلث   ع  تًذذذ  ا أي وقذذذت وا أي ثاذذذ ن ثذذذا رذذذ ل ل ذذذ اجلم هذذذ  ف 
 .لأ ج ول ج     ب   م 

 )تجارب مسبقة المعرفة أو تجارب محدودة( أو المحدودة االختبار األولي .4

   ثتذذذجلو أويل ع ذذذ  هذذذا  لخل ذذذلة هذذذ  لر ثذذذ   ث ذذذ م زلذذذجو  ثذذذا رذذذ ل ججذذذ ل  لر ثذذذ
،  ا صذذ  ع ذذ  ثيذذ لن لع صذذ تا ولأدذذ ل  لدل  تذذم. أج  ذذت لر ثذذ  لا ثتجل تذذم  صذذ تا لدل ذذ م

 ع  صلل ع   ثجر ا ول  ب ب ا ثا لدل  بتثخ ع    ب ا لعع     ل  ه . 

    فتذذا هذذا  لع ب بذذم ثذذا قثذذ  لع ج ذذج ثذذا لخلذذ ل  ذوي لخلذذ ة ،  ذذ  ا ذعذذ : رذذ ل  
صذذ م  ذذ  ث  ذذ  ثذذا قثذذ  لا ذذخ ثذذا لخلذذ ل .  لدلذذلل  د رثذذر جع ثذذ  لع غذذل خ.   لع  اذذق ثذذا

و  ذذج  ج  دج ذذج جذذجوى لدل ذذ م لدل  ذذل    ذذل    و اتذذتا ثذذ  جذل  ذذ ن  صذذ تا لدل ذذ م واذذا 

https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=id&tl=ar&u=http://www.appyet.com
https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=id&tl=ar&u=http://www.appyet.com
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 صذذ تف     ثتذذق   ذذ ل و  ذذ ل ع ذذ   ا.  ذذت ا ل ذذ اجلم لع اذذ   ولالقولحذذ ا لعذذع قذذجث   لدلذذجقق 
  ج ل  جص ح ا لدل  م. 

 حدودة لنتائج التجربة( )مراجعة مة مراجعة المنتج الرئيسي .5

ها  لخل لة ه  د خ لع ص تا ع   أ    لر ث   ثتجلو زلجو . ب ج ث   ذم  اذ   
لعيذذ ف ولعيذذ ف ا هذذا  لدل  بذذ ا ، ثذذا لعيذذ و ي ججذذ ل  د ذذت  ا. هذذال لع   ذذا ثلجذذ  

 أ ث  ج  ججوى زل لى لدل  م ، ب  ً  ع   ثجر ا أو   و  ثا لدلجقاخ. 

 )اختبار المنتج على نطاق أوسع(  ة األوسعالميداني تبارالنتائج المعدلة إلخ .6

 ذذذ ا ججذذذ ل  لر ثذذذ   لدل ذذذ م ع ذذذ    ذذذ   ول ذذذع ب ذذذج د ذذذخ لدل ذذذ م لعذذذاي     فتذذذا  ا 
لدل ح ذذم لع ذذ بام.   يذذ ا جتذذ    لدل ذذ م ع ذذ    ذذ   ول ذذع أد ل ًذذ  أو ذذع ثذذا جتذذ    زلذذجو ة. 

   ة ولدل  بتم. أج  ت ها  لع ب بم ع  ج ج ججوى لدل  م    ا ذع  لدل

لدلج  ذذذم    بتذذذم ودذذذ   لعصذذذف لع  اذذذ  الع غذذذم لعا هذذذا  لدل ح ذذذم جت بذذذم ثذذذع ثذذذج   
د عذذب   12لع غذذم لع  بتذذم و  الثثذذل م.   لر تذذ   عذذج  ثذذا ثذذج   ب ذذج  21 لع  عتذذم لحلالثتذذم

وهذذل أ ذذ ل  أرذذا لع ت ذذ ا لعذذاي  ذذج  لع ت ذذم ثذذع ي س أرذذا لع ت ذذ ا   ذذ بتثخ ب  ذذ اجلم 
ج ل ذم جذجوى لعلع ث  لا ث ت م ثا لدلج  م. ب ج لال      ثا لالر ث  ، و ل     ا    ذ  م 

لدل  م وحجة ع   أ ذ   لع وبذلا.  ذت ا ل ذ اجلم لع  ذ  م ا اذا   اذج ولقولحذ ا  اذجث   
 لدل  فىت ثا قث  لعث حط   جر  ع   خ لدل  م لع     .

  

 المنتج التشغيلي )نتائج منقحة لتجارب أوسع( تنقيح .7
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جن ث لج ذذذم   ذذذ  م لر ثذذذ   ل ذذذ ل لأو ذذذع هذذذل لع   ذذذا لعثذذذ و ب ذذذج لالر ثذذذ   لدلتذذذجلو 
لع ذذ بق. لع   ذذت  ا لدل ذذ م ثذذا   ذذ  م لالر ثذذ  لا لدلتجل تذذم أو ذذع  ذذ  زز لدل  بذذ ا لدل اجثذذم. 

واذذا ل ذذ اجلم لدل ذذ م ع ذذ    ذذ   ول ذذع ا لدل  بذذ ا لعذذع   ل عذذ ن ع  ذذ  رلج ذذم   ذذ  أ ذذ  
 ع  تم لع   ا ع     بشا  ث  ا  ر    لعفص  لعج ل   أو ا لعفص  لعج ل   . 

  ت ا   فتا ث لح  لعث ط ولع  ل   ب دل لح  لع  عتم: 

 قث  لعث ط  .2

  ش   ها  لدل ح م ث     : 

 ج    ص    ث  قث  لعث ط.  .أ 
 ج   لدل ح  ا ج  لدلج  م لدل ت م   ا ن ع ث ط عا لدل  لث ا.  .  
 جج ل  ث لج م ع اف  لا لأ   تم ع  ج ج لدلؤا لا لدل ل  داتا  .  .  
 جج ل    ل  ا لدلا ثم جل ع لدللل .  .  
ثذا رذ ل لع  اذق ثذا  Android Appyetأ شئ وحذجة من تذم ل ذ   ً ل ج    ثتذق  .ه 

 ص حتم أ لة لع  اق. 
 ط عث   فتا ل .1

 لا ح ب ر ص   لأهجل  ولدل  ب ا لعع  ت ا   ل  ه .  .أ 
ثذذذ   لحل  ذذذم ع  ذذذج   ولع ذذذ    ع ذذذ   لع اذذذج ولالقولحذذذ ا ع   ذذذ م لعذذذاي  ذذذ ا  .  

   ل   . 
 لز ذذذع أ ولا لعث ذذذط ع ذذذ  لدل   ذذذخ ولع ذذذ   لعذذذع د ذذذلي ع ذذذ  بت  ذذذ ا حذذذلل  .  

 لدل  م لعاي   ا   ل   . 
   قش لع لصت ا ع   خ لدلش  .  .  
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  م لعث ط    .1
 ث  جلم لعثت   ا لعع   لحلصلل ع ت   ر ل لعث ط.  .أ 
 لعجل  لع ا     لعث ثتم .  
  

 تقنيات جمع البيانات  .ج 

  ا ت ا مجع لعثت   ا لدل  اجثم ا ها  لعج ل م ه : 

 مقابلة  .3

ججذذذ ل    ل ذذذم أوعتذذذم  ملعث حثذذذ ا  ذذذ اجم لدلاذذذ ب ا   ا تذذذ ا جل ذذذع لعثت  ذذذ ا جذل أ ل 
ث   ذذذذم أاذذذذت   ثذذذذا  ملعث حثذذذذ اع  ثذذذذل  ع ذذذذ  لدلشذذذذا ا لعذذذذع  ذذذذب   ل ذذذذ    و ذذذذاع  جذل أ ل 

لدل ذذ بتثخ لعذذذا ا هذذا أ ثذذذ  ع اذذ ً وعذذذج  لدل ذذ بتثخ صذذذغر.   ل ذذ اجلم أ لة لدلا ب ذذذم هذذذا  
 ذذ  لع غذذم لع  بتذذم ع  صذذلل ع لدل ذذثق. فذذج  لدلا ب ذذم ج  ثذذج   جل ذذع لعثت  ذذ ا أا ذذ   لعث ذذط

 ث  لث ا حلل لدلش    ا لع ج  س. 

 استبيان  .3

و ا  ع ل تل ل ،  إن لال  ثت ن هل أ  ل  جل ع لعثت   ا عا د  ذق جع ذ   رل لعذم 
ل ذذ داجثت لال ذذ ثت   ا ا هذذا   5ثذذا لأ ذذأ م أو لعثت  ذذ ا لدلا لبذذم ج  لدل ذذ بتب ع ج بذذم.

لل  ورذذ ل  ل عذذ م ولع غذذل خ ، لعج ل ذذم جل ذذع بت  ذذ ا حذذلل جذذجوى لدل ذذ م لدل  لحذذم خلذذ ل  لدلذذ
 ب  ا  م ج  ل  ثت   ا دلج    لع غم لع  بتم ولع           ا. 

 توثيق  .1

                                                             
3
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 199. 
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لع لاتق هل أ لة قت   ع ثت   ا لدلا لبم أو عا لحلا  ق لعع  ت ا ل  اجلث    جعت  
لعلا  ق ا ها  لعج ل م ه  ا صل ة صل ة ع   تم لع   ا لدل    ة لعع فج   5ع   لعث ط.

 ج  د ت  لعثت   ا ولعلا  ق لع زثم أا    جت    لدل  م. 

 أداة جمع البيانات  .د 

   ذذت لأ لة لدل ذذ اجثم ا رل لعذذم لعثت  ذذ ا هذذا  هذذ  ل ذذ اجلم أو ل  لع  اذذق ثذذا 
 لخل ل  ول  ب ب ا لال  ثت ن ع     خ ولع   . 

 و قم لع  اق ثا ص م لخل ل   .2

  ا ل  اجلم ل  ثت   ا لع  اق ثا لعص م لخلذ ل  ع   ذخ ث  بذ ا لعلحذجلا لدل ذل ة. 
، ثا ر ل  و     ل عذ م ولا ذخ ثذا خل ل  لدللل ا ص م لدل  م ثجقق   ي ا لع  اق ث

لع غل خ. ها  و قم لال  ثت ن لع  اق ثا ص م لدللل  د لي ع   حذلليل لأه تذم وو ذ    
  ذذذ اجلم ب ج ذذذا لعيذذذ رل عذذذ م لع ذذذ و، وجذذذجوى لحمل ذذذلى ولجلذذذل ة لع ا تذذذم ع ذذذ  لعذذذ   ا 
لعصذذف لع   ذذ  ب دلج  ذذذم   وحذذجلا جعاوو تذذم ال ذذ اجلث      ذذا لدلؤ  ذذم لع  ثذذم ودذذ 

 الثثل م. لع  عتم ب جل  

 ل  ثت ن لع  و  ع     خ ولع     .1

لع غذذذم لع  بتذذذم ولع ذذذ    اذذذجس لقولحذذذ ا ول ذذذ ب ب ا بشذذذأن   ذذذل   ث ذذذ م  واذذذا دلذذذج  
.   لال   ذذذ   ثذذذا لعذذذ  و  لعذذذع واذذذ ت ب ذذذج  Android Appyetلعلحذذجة ل ذذذ    لً ج    ثتذذذق 
  لعذذذذم ب  ذذذذ اجلم ل ذذذذ ثت ن ثصذذذذ لب  ب  ذذذذل  ثذذذذا لالقولحذذذذ ا لالر ثذذذذ   ا لدلج  ذذذذم ، ل

 ولع لصت ا.   ا ل  اجلم     م لال  ب بم   ا ن لدل  م.

 تقنيات تحليل البيانات  .ه 
                                                             

4
Idib., h.329. 
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أ ث  ح مسم ع ب تذع وث  جلذم لعثت  ذ ا لعذع  ذ ا مج  ذ  ا      د ت  لعثت   ا د  ام 
لعذذع   لحلصذذلل ع ت ذذ  وث  جل  ذذ  حذذىت لأحبذذ ا حبتذذط واذذا     هذذ .  ذذب جت تذذع لعثت  ذذ ا 

   اا ثا لع لص  ج    تبم.   لحلصلل ع   د ت  لعثت   ا لعا تم ثا     م لع  اق ثذا 
و ذذ    ل عذذ م لع   ت تذذم.  ذذ ا لحلصذذلل ع ذذ  د تذذ  لعثت  ذذ ا لع لعتذذم ثذذا   ذذ  م لدل ح ذذ ا 

عثت  ذذذ ا لع ف تذذذم و ذذذر ولدلاذذذ ب ا. وقذذذج   لحلصذذذلل ع ذذذ  مجتذذذع لعثت  ذذذ ا ع ذذذ  حذذذج  ذذذلل  ل
لع ف تذذم،  ذذ  ا ذعذذ  بت  ذذ ا لع صذذج ا اذذا   ذذت ا ث  جل  ذذ  ب  ذذ اجلم لعصذذت  أو لعاللعذذج 

 جذل لأ ق م.  لعا تم لعع   وا    ع  صلل ع   لعثت   ا

 استبيان للتحقق من صحة الخبراء .3

قثذذ   ا جذذل ة وحذذجة    ذذا لع غذذم لع  بتذذم   لحلصذذلل ع ت ذذ  ثذذا ثذذ   و قذذم لع اتذذتا ثذذا
لع ج ذذذذج ثذذذذا لخلذذذذ ل  لدل شذذذذل ة ا لجلذذذذجول ع ذذذذ  اذذذذا  جذذذذجلول جذذذذجوى لدل ذذذذ م ولع   ذذذذت  ا 
لدلاوحذذم. مث  ذذ ا ل ذذ اجلم لعثت  ذذ ا  أ ذذ   دل لج ذذم  ذذ  ع صذذ  ثذذا ع  صذذ  لعلحذذجة لعذذع   
  ل  ه . مث   ا د ت  و قم لع اتتا لعع   ث ؤه  ثا قث  لخل ل  ع  ج ج جل ة أ ولا لع  اق 

 عثت   ا ، ور ل  لدللل  ولع غ ا. ثا ص م ل

 :       أحا م لجلجول  لع  ص  بلخل لة لأو  ه   ع      جم عا   ي2

 

 

 

 

 1.3الجدول 



51 
 

 5 يكرت مقياس الجدول
 نتيجة معايير

 4 ججلل ق ثل 
 1 لل قث

 1 لل ق ر ث
 2 ججل لل ق ر ث

 

 مث    اجم ح       ب ج ثا لعث ل  لدل   عم لع  عتم:  ي1
Ps = 

 

 
 x 100% 

 ث ح  ا: 
P s  لع  ثم لدلأل م = 
S   2= عج  جج ب ا لدل  بتثخ ا  ع ص 

N 5= ثاجل  لعات م لدلث عتم ا لعث ج 
 

مث  ذ ا ب ذذج ذعذ   ف ذذر لع  ذثم لدلأل ذذم ع ه تذذم لعذع   لحلصذذلل ع ت ذ  ا  أذذم لجلذذجوى 
 ع   أ    لجلجول لع  يل: 

 

 1.3الجدول 
                                                             

5
Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 41. 

6
Winarni, dkk, “pengembangan Modul Berbasis Inkuiri Terbimbing Pada Pokok Bahasan 

Kalor Untuk SMA/MA Kelas X”. (Jurnal Program Studi Pendidikan Sains Universitas Sebelas 

Maret), h. 5. 
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 وسائل اإلعالممعايير  معادلةجدول 

 (٪) النقاطمتوسط  فئة
 12-0    قث  ر
 20-12    قث  ر

 52-22 ث   ق
 200-52 ث   ق ججل

  

ع ذذ  ثذذ  ة ج ذذا لعيذذ ر عذذجى لع ذذ    Appyetع ذذ  أ ذذ   لع وبذذلا   اذذلل وحذذجلة
 2 2 ≤هذذ     ث ذذ  ا ب ذذجل  الثثذذل م ث ذذ  ق جذل  ذذ ن 21لعصذذف لع   ذذ  ب دلج ذذم لع  عتذذم 

٪.5  

 

 الطالب بعد اختبار المنتج و استبيان للمدرس  .3

  ذذ اجم لال ذذ ثت ن جل ذذع لعثت  ذذ ا حذذلل ل ذذ ب ب ا لدل   ذذخ ولع ذذ   ج  وحذذجلا 
، هذل لع  ذللن لعث ثذملع غم لع  بتم لدل اجثم. د لي جج ب ا ع   جج ب ا اذث  ثف لحذم.    تذب 

لال ذذ ب ب ا لال ذذ ثت ن  ، وع  صذذ  لأ ذذأ م ثذذا لعث حذذط.هل ذذم لدل ذذ بتب ،    ت ذذ ا لع  ثأذذم
  ذ اجلم ثاتذ   عتاذ ا  ه  لعثت   ا لعا تم واا ث  جل    عا د  ق  اجس لع  ب لدلأل م ب

، واذذا جع ذذ   ل ج بذذم   جذذم ثثذذ  لجلذذجول  ذذ لعا ذذا . أ ذذ لو لع   تذذ  لعا  اتذذ   ثاتذذ  
1.2  . 

                                                             
7
Riduwan, Op.Cit., h. 40-41.  
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 جلبذذم واذذا د تذذ  بت  ذذ ا لعف صذذ  لعذذزث  لع ذذ يل عذذا د  ذذق ح ذذ   لع  ذذثم لدلأل ذذم ع
 ل    ً ل ج     تق    جج بم ثا لدل  بتثخ ب   اجلم لعصتغم لع  عتم: 

Ps = 
 

 
 x 100% 

 ث ح  ا: 
P s  لع  ثم لدلأل م = 
S   2= عج  جج ب ا لدل  بتثخ ا  ع ص 

N 5= ثاجل  لعات م لدلث عتم ا لعث ج 
 

مث  ذذذ ا  ف ذذذر لع  ذذذثم لدلأل ذذذم ع ه تذذذم لعذذذع   لحلصذذذلل ع ت ذذذ  ج   أذذذ ا ع ذذذ  أ ذذذ   
ع ذذ  ثذذ  ة ج ذذا لعيذذ ر عذذجى  Appyetع ذذ  أ ذذ   لع وبذذلا   اذذلل لعلحذذجلة.  1.1لجلذذجول 

هذذ     ث ذذ  ا ب ذذجل  الثثذذل م ث ذذ  ق جذل  ذذ ن 21لع ذ   لعصذذف لع   ذذ  ب دلج ذذم لع  عتذذم 
≥ 22 ٪.5 

  

 
 

 

                                                             
8
Winarni, dkk, Op.Cit,. h. 5 

9
Riduwan, Op.Cit,. h. 40-41  
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 الرابع الباب

 نتائج البحث والمناقشة

  

  APPYETندوويد اال أساسالوحدة على  تطويرنتائج  .1
 نتائج تطوير المنتجات  .أ 

حبوث التنمية اإلجراء ادلستخدمة يف ىذه الدراسة باستتخدام وتو ج حبتو بتورا و تال 
متتتب ستتتحب مرابتتت و الحملتتتوث و)تتتب ادلت ومتتتات  الدراستتتات اروليتتتة   والتخ تتتي   الدراستتتات 

    ذبتتتارب ستتتابجتة أو ذبتتتارب زلتتتدو ة  لتخ ي يتتتة   ي تتتوصر التأتتتميخ  أو  ايدتحتتتار ادليتتتدايا
يتداي  ادتحتار ادلنتتا ب تت     ادتحتار مست   تتتا ا ذبرصحيتة منجتملتة زلتدو ة مراجتتة ادلنتتا الر ي

   وينجتيح ادلنتا الت غي    تتا ا منجتملة لتجارب أوسب  . أوسب 
ع تتت   APPYETتدروصتتتد اي أستتتاسع تتت  ر ي تتتوصصتتتتخ  تتترح د تتتوات وبتتتدة الحملتتتو و 

 النملو التا و 
 ادلت ومات   راسة أولية  حبوث و )ب  .أ 

ي م  الدراسات ارولية الت    إجراؤىتا ل ملأتول ع ت  مت ومتات يف أحبتاث وي توصر 
 ادلنتجات ما ص  و رب ي  ايبتياجات ومراجتة ار بيات والحملوث ع   ت اق صغري. 

ملدصد ابتياجات ادلنتا ادلرا  ي وصره. وكاتت ارت  ة رب ي  ايبتياجات   تفذت لت
ادلدرستتة وإجتتراء مجتتتاب ت متتب  التت  أجرصتتت متتإ دتت ل إجتتراء م ب تتات متتا  حتت  الحملتتو إى

  ادلاجستت بنتتدر يمحوتتتس الستتيد إتتتدرا باتغستتاوان  23درستتة الواتوصتتة ادلال غتتة التربيتتة يف  متتدرس
حياتتتتات التاليتتتةو  أ  يت تتتخ ال غتتتة التربيتتتة يف احلأتتتول ع تتت  ال ادلاجستتتتريوالستتتيدة أودتيتتتا ستتتاري 

   ب  ادلتتوا  3124بنتتدر يمحتتوتا صستتتخدم متتن ا  23متتإ مدرستتة الواتوصتتة  التا تترالأتت  
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وبتتتتدات    ج  الميتتتتة ادلستتتتتخدمة يف  تتتت   كتتتتت  مدرستتتتية  وأوراق عمتتتت   ووبتتتتداتالتت ي
اى  دأا ص يزال يتج       ي يزال الوبدات يفتجتر إى يادلستخدمة ى  وبدات م حوعة

  و تترح  لتتا ال غتتة ادلستتتخدمة أ تت  يواصتت ية  وادلتتوا  ادلجتدمتتة ليستتت من جيتتة  دبتتا يف الوبتتدة
   ه  التأميخ وبدة أ   إثارة ل ىتمام  و عد ادلستخدمة ي صزال أ   ربدصداالجتواعد أو الجتوا

اً   ول ن تتا ت يستتتخدم أبتتدة متتإ  حتت  ادلت تتخ ىتت  يف  تت   بتتراماإن وستتا   التتتت خ ادلستتتخدم
   و  كوتترياً متتا داصتتًة يف روح اوتتتوى اإلستت م  appyetوبتتدة إل نوتيتتة محنيتتة ع تت  ي حيتت  

   ز  استخ المتمريصأا ف التت يخ ادلتت مني الذصإ جييدون ادلتىن ادلتحتا ل وصستتخدم يف يت تخ 
  .ما صجترب مإ )يب ال  ب لدص خ الروبوت
أن ذبتتت  ادلتتربني أكوتتر ابت تتارًا    جيتت خدام الوبتتدةإن أوجتتو الجتأتتور ادلخت فتتة يف استتت

. ع تت  ولوجيتتا وادلت ومتتات ودجًتتتا ل زمنتتةوأن خيتتتاروا وستتا   إعتت م بدص تتة يتوادتت  متتب يجتتتدم الت ن
  موت  أج تزة اذلوايت  الذكيتة الت تور السترصب ل تجتتدم الت نولتوج   ع ت  ستحي  ادلوتالالر خ متإ 

صة ط ب الأفوف ادلتوست ة ودا  ا  بني عامة الناسال  رب   ب تحية كحرية يف الو ت احل
  إي أن ايستخدام والوظيفة يف عات التت يخ ي صزاين مفتجتدصإ إى بد كحري. عا ة متا والت يا

دجتتتتت  ل حملتتتتو عتتتتإ مو تتتتو  ي تدروصتتتتد ايصستتتتتخدم ال تتتت ب اذلوايتتتت  الذكيتتتتة صتمتتتت  بن تتتتام 
عيتتتتتة موتتتتت    والحتتتتتا   صستتتتتتخدم لت تتتتتغي  ارلتتتتتتاب والوصتتتتتول إى الوستتتتتا   ايجتماصف موتتتتتتو

Instagram  وFacebook  وWhatsApp إخل. ع ت  التتر خ متإ أن وجتتو  ىتذا اد تتاز احلتتدصو  
 مي إ استخدامو كأ اة يت يمية جذابة ودتالة مإ  ح  ادلت خ. 

درستتة الواتوصتتة احل وميتتتة الاستتتناً ا إى تتتتا ا ادل ب تتات وادلجتتتاب ت التتت  أجرصتتت يف 
و ة يتتودر أد تتارًا ل حتتابوني لت تتوصر متتوا  يدرصستتية يف   دتت ن ادل تت  ت ادلوجتتابنتتدر يمحتتوت 23

    وبدات و ية يتتمد ع   ي حيجتات ت ام الت تغي  والت  مي ن تا يبجًتتا استتيفاء متتاصري 
  باإل تتادة إى الت حيتت  التم تت  يتوادتت  متتب متتتاصري ودأتتا ص الوبتتدة ادتتدوى النمو جيتتة التت 

 أي م تتتان. ىنتتتاك باجتتتة إى يت تتتخ يستتتتخدام ال تتت ب مي تتتإ متردتتتة  لتتتا يف أي و تتتت ويف
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  وىتتذا م  تتوب أصمتتا حبيتتو وبتتوت كتتأ اة يت يميتتة دتالتتة ودتالتتةايبت تتار باستتتخدام ي حيتت  الر 
 مي إ استخدام وجو  الروبوت اذلاي  الذك  ب    صمليح وإجيايب. 

 التخ ي  .ب 
بتتتد إجتتراء  راستتة أوليتتة يمتتمنت رب يتت  ايبتياجتتات و راستتة ار ب والحملتتوث ع تت  

 يف ىتتتتذا اثتتتتال. ا خي تتتت  الحابتتتتو ل حملتتتتو أو التخ تتتتي  موتتتت  يجتتتتتدصر الو تتتتت ت تتتاق صتتتتغري
  وربدصتتتد ارطتتتراف ويفاصتتتي  ادلنتجتتتات ادلتتترا  ربمي  تتتا  متتتوال وال ا تتتة التتت  ستتتيتخ إتفا  تتتاوار

 ادلتنية. ىذا التخ ي   روري بىت مي إ ينفيذ عم ية ي وصر ادلنتا ب    صمليح ومن ج . 
  ي وصر التأميخ .ج 

  دتت ن وادلجتتتاب ت ومتتإ ا التخ تتي  ل حملتتواستتة ي يدصتتة ل م ب تتات بتتتد إجتتراء  ر 
عتتإ  ا ةادلتت عنتتد appyet تدروصتتداي اخل توة التاليتتة ىتت  ي تتوصر يأتتميخ منتتتا وبتدة صتتمتتد ع تت 

. بنتتدار يمحتتوتا 23احل وميتتة  الواتوصتتةالأتت  التا تتر بادلدرستتة  ل تت بإستتخ المتتمري لتتدى ا
 . صحتتدأ ي تتوصرAppyetلروبتتوت متتإ دتت ل مو تتب صتتتخ إجتتراء ىتتذه الوبتتدة ع تت  أستتاس ي حيتت  ا

  ا ادلمتتت   تتتدًما يف يجتتتتدض وتتتا ج عتتتر  أو متتتوا  درعيتتتة ىتتتذه الوبتتتدة بتستتتجي  التتتددول أويً 
درعية سيتخ يجتدمي ا. يف ىذه ار  ال مي إ و تب ادلتا ة متإ دت ل  تح ة اإلتنتتت  ب توق  

 مب ادلراب  التاليةو  Appyetد يوصن  صوييوب  اخل صتخ ي وصر الوبدة ع   أساس ي حي  أتدروص
 Appyetوبدة صنب عم ية مإ د ل  .2
ا الجتيتتتتتام يستتتتتجي  التتتتتتددول متتتتتب ال صتتتتتتد  www.appyet.comدتتتتتتح ادلتأتتتتتفح واكتتتتتتت   . أ

  اإلل نوي الذي   يسجي و

https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=id&tl=ar&u=http://www.appyet.com
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 1.1 الشكل

 المظهر األولي لصنع المنتج
 
أ دتتت  استتتخ    ستتتت  ر  ا تتتة التتتتر  كمتتتا ىتتتو مو تتتح أ تتتتاه.بتتتتد يستتتجي  التتتددول .ب 

 .الت حي  ادلرا  إت اؤه  ا اتجتر دوق إت اء الت حي 

  
 1.4الشكل 

 العرض األولي إلنشاء المنتج
  
يت  ايصجتوتتات ع ت  يف الجتستخ التتام . اتجتتر ع ت  أصجتوتتة يغيتري يري Appyetأ د   ا مة  .ج 

. التتا  ع ت  أتورة. ا اتجتتر دتوق بفتت التغيترياتأصجتوتة الت حي   رمتز اإلعت م ورأس ال
 زلتوى التأني  بد  التر  كما ىو م  وب. 
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 1.4الشكل 

 عرض لتعيين التطبيق
 

. اتجتتتر دتتوق ايتتجتتتتال إى الوبتتدة النم يتتة اددصتتدة كمتتا ىتتتو ا أ دتت   ستتخ الوبتتدات .  
 مو ح أ تاه. 

 
 1.1لشكل ا

 وحداتالعرض إلنشاء 
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 ا بد  دئة وبدة الوص   .ه 

 
 1.4الشكل 

 عرض فئات الوحدات
  
"والر خ التس س   ل وبتدة النم يتة يف  ا متة النييت  سخ الممريالجتا مة " اأ د  اسخ  .و 

   ا اتجتر دوق بفت . 

 
 1.4الشكل 

 عرض لتحديد عنوان المادة
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خدام زلتتتوى الوصتت    مي نتتا استتت. أويً عنتتد إ دتتال ادلتتوا   ىنتتاك طرصجتتتتان يستتتخدمان .ز 
  موتت  التترواب  إى اي روابتت  الوصت   روابتت  ايريحتا   بينمتا صستتتخدم الوت النتو  صتتدوصًا 
 ادلدوتني . 

 
 1.4الشكل 

 عرض الختياو نوع الويب
 

 أ د  الراب  الذي سيتخ رب و ا اتجتر دوق بفت التغيريات .  .ح 

 
 1.4الشكل 

 رابطالعرض إلدخال 
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 دوق عام لتغيري الرمز يف الوبدة النم ية. ا ابفت التغيريات.  ا اتجتر .  

 
 1.4الشكل 

 عرض لتغيير الرموز
  
إل تتتادة متتتا ة إى الوبتتتدة النم يتتتة   اتجتتتتر دتتتوق الوبتتتدات النم يتتتة متتترة أدتتترى ودتتتت   .ي 

ال  ء تفسو كما كان مإ  ح . مي إ رؤصة رلموعة متإ بتتا ادلتوا  يف الوبتدة الت    
   يف الأورة التالية اسخ الممري  إجراؤىا يف ي حي

 
 1.14الشكل 

 عرض الوحدات النمطية التي تم إجراؤها
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". بي تتدعتتإ طرصتت  "إرستتال إى  ارتدروصتتد بزمتتةاخل تتوة اردتترية ىتت  يغيتتري الوبتتدة إى  .ك 
". اتت تتر   ا ربدصتتد "إرستتال إى إت تتاء "خدام ال رصجتتتة بتتالنجتر دتتوق "إت تتاءمي تتإ استتت
 ال الت حي  الذي   إت اؤه بنجاح ع  ال صد اإلل نوي . إلرس Appyet  ي ً لت 

 
 1.11 الشكل

 أصبح التطبيق وحدة تغيير العرض
 " واتت ر بىت صتخ ربمي  ا. ادلنتااإلل نوي  ا ربمي  راب  "ربمي   -دتح ال صد   .ل 

 
 1.14الشكل 

  البريد اإللكتروني لتحميل النظرية
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مرة أدرى  Appyet  ادتح . عند ايتت اءصد اإلل نويمإ ال  أو مي نا أصًما التملجت  
بتتىت  ". اتجتتتر دتتوق التتراب ستتاعة 35"التنزصتت  دتت ل   ستتي  ر رابتت  التنزصتت  "بي تتديف الجتا متتة "
 . ادلنتا صتخ ينزص 

 عم ية التوحيت  .3
صتخ بتتد  لتا تجتت  الت حيجتتات الت    ينزص  تا متإ ج تاز كمحيتوير  خأت   إى ج تاز  .أ 

ىتتو عم يتتتة التوحيتتت. صتتتخ التوحيتتت صتتتدوصًا عتتإ طرصتت  استتتخراج م تتت   . التتتا ارتدروصتتد
 أويً ا يوحيتو. ادلنتا
 

 

    

 1.14الشكل 
 عرض عند تثبيت التطبيق
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  ومي تتإ استتتخدامو ارتدروصتتد ىتتاي  التتذك مي تتإ رؤصتتة الت حيتت  ادلوحتتت ع تت   ا تتة 
 ع   الفور. 

 
 1.11 الشكل

 تثبيتها تم التي سيةالشاشة الرئي على األندوويدأجهزة  عرض
  

 تدروصد اري غي  ي حيجتات  .4
أن دتح  يوحيت الت حي  صدوصا ال  يت م اركت ا عإ طرص  الح ويوث أو ادل اركة   بتد .أ 

 . ا سوف ي  ر ال ا ة ارولية ل منتا ع   النملو التا . منتا اسخ الممري
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 1.14الشكل 

 إسم الضمير للمنتجالمظهر األولي 
 

  ا ست  ر  ا مة الت حيجتات. ربتوي كت   ا متة ي حيجتتات ع ت  متوا  اناتت ر بمب ثو   .ب 
 ودجًتا يسخ الجتا مة. 
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 1.14الشكل 
 إسم الضمير للمنتجعرض قائمة 

 
 االختباو الميداني )اختباو سلفه أو المبكر(  .د 

ارو  ايدتحتتتتار ادليتتتتتداي أو أو التملجتتتتتت  متتتتتإ صتتتتتملة يأتتتتتميخ متتتتتإ  حتتتتت  التدصتتتتتد متتتتتإ 
لا د اء اإلع م واخل اء مو و  وال غوصني.   إجراء التملجت  متإ صتملة ادلأا  ون  دبا يف  

ىتتتذا التأتتتميخ لتجتيتتتيخ ي حيتتت  وبتتتدة التتتتت خ التتت   تتتام نتتتا الحابتتتو. صتتتتخ عتتتر  الحياتتتتات متتتإ 
 التملجت  مإ صملة التأميخ مإ  ح  التدصد مإ ادلد جتني يف اددول التا و 

 بياتات عإ تتا ا التملجت  مإ  ح  د اء ادلوا   .2
 ينفيتتذ التملجتتت  متتإ ادلتتوا  متتإ  حتت  اثنتتني متتإ متتد جت  دتت اء ادلتتوا . ادواتتت  التت     

 يجتييم ا مإ تتا ا ىذا التملجت  ي م  جوات  جو ة اوتوى وجوات  التر . 
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 1.1جدول 
 قبل المرجعةنتائج التحقق من قبل خبراء المواد 

مجموع النقاط   جانب
  لكل جانب

  رمعايي  نسبة مئوية  أقصى دوجة

 مستمل   ; 83  255  215 جو ة اوتوى 
 مستمل   ; :7  43  33 عر  

  144  المبلغ اإلجمالي
  144  أقصى دوجة

النسبة المئوية 
)٪(  

44٪  

  مستحق  معايير
  

بأ ت الحياتات مإ التملجت  مإ صتملة التأتميخ متإ  حت  دت اء ادلتوا  ع ت  جواتت  
ان احلتتد ار أتت  لتتتد    يف بتتني كتت215و  النجتتتا  لتجتيتتيخ التتتا و رلمتتجتتو ة اوتتتوى ع تت  ا

يخ يف جاتت  ;. يف بني أن عد   رجات التجتيت 83  ا كاتت النسحة ادلئوصة 255الدرجات 
;. تتا ا التملجتت  :7  د ن النسحة ادلئوصة ى  43  مب أ أ   رجة 33التر  التجتدمي  ىو 

 237ب تتتس رلموع تتتا   تتتد متتتإ صتتتملة التأتتتميخ متتتإ  حتتت  دتتت اء ادلتتتوا  يف ادلرب تتتة اروى ك تتت 
  مي تتتتتإ 4.3;. باإل تتتتتارة إى ادتتتتتدول  83    ا النتتتتتتا ا ادلئوصتتتتتة ىتتتتت287وأ أتتتتت   رجتتتتتة 

 ادلرب تة اروى  تد   ايستنتاج أن تتا ا التملجتت  متإ صتملة التأتميخ متإ  حت  دت اء ادلتوا  يف
تتتتا ا   ول تتإ ي يتتزال ىنتتاك باجتتة إى مراجتتتة اي نابتتات ادلجتدمتتة متتإ ادلتتد جتني. تادتحارىتتا

 ادلرب ة الواتية مإ التملجت  ى  كما ص  و 
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 1.4جدول 
 خبراء المواد بعد المراجعة قبلنتائج التحقق من 

مجموع النقاط   جانب
  لكل جانب

  معايير  نسبة مئوية  أقصى دوجة

 جدا  مستمل   ; 94  255  231 جو ة اوتوى 
 جدا  مستمل   ; 89  43  36 عر  

  114  المبلغ اإلجمالي
  144  أقصى دوجة

النسبة المئوية 
)٪(  

44٪  

  جدا يدج  معايير
  

الحياتات ال    احلأول ع ي ا مإ تتا ا التملجت  متإ صتملة التأتميخ متإ  حت  دت اء 
  يف بتتني أن 231يخ جواتتت   رجتتات جتتو ة اوتتتوى ادلتتوا  بتتتد ادلراجتتتة ىتت  كمتتا ص تت و يجتيتت

ر  ;. يف بني بأ  جات  الت 94ئوصة ى    ا النسحة ادل255ل نتيجة ىو  احلد ار أ 
;. متتإ الحياتتتات متتإ 89  دتت ن النستتحة ادلئوصتتة كاتتتت  رجتتة 43 رجتتة حبتتد أ أتت   36ع تت  

التملجت  مإ صملة التأميخ مإ  ح  دت اء ادلتوا  بتتد ادلراجتتة ك ت  ادواتت  الت    احلأتول 
;.  93   متتب تستتحة مئوصتتة متتإ287أتت   رجتتات و أ  256ع ي تتا  رجتتات دبجمتتو  مح تتس 

  مي إ ايستنتاج أن تتتا ا التملجتت  متإ صتملة التأتميخ متإ  حت  3-4وباإل ارة إى اددول 
 د اء ادلوا  بتد التنجتيح  د   اعتحارىا رلدصة ل غاصة يدتحارىا. 

 اإلع م  وسي ة اء صملة اخلبياتات بول تتا ا التملجت  مإ   .3
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   دحري وسا   اإلع م. صتخ التملجت  مإ صملة وسا   اإلع م مإ  ح  اثنني مإ ادلد
 ادوات  ال    يجتييم ا مإ تتا ا ىذا التملجت  ي م  جوات  التر  وجوات  ال رلة. 

 1.4الجدول 
 نتائج التحقق من قبل خبراء اإلعالم قبل المراجعة

مجموع النقاط   جانب
  لكل جانب

  معايير  نسبة مئوية  أقصى دوجة

 مستمل   ;  75  215  78 عر  
 مستمل   ;  98  215  1: بررلة 

  144  المبلغ اإلجمالي
  444  أقصى دوجة

النسبة المئوية 
)٪(  

44 ٪  

  مستحق  معايير
  

بأ ت الحياتات مإ التملجت  مإ صملة التأميخ مإ  ح  د اء اإلع م ع   جات  
  كاتتت 215نمتا كاتتت النتيجتة الجتأتوى   بي78التجتيتيخ التتا و كاتتت النتيجتة التر  ع ت  

  متب أ أت  1:ات التجتيتيخ ع ت  جواتت  ال رلتة ;. يف بني أن عد   رجت 75لنسحة ادلئوصة ا
;. تتتتتتا ا التملجتتتتت  متتتتإ صتتتتملة  98  ا النتتتتتا ا التتتت    احلأتتتتول ع ي تتتتا بنستتتتحة 215 رجتتتتة 

وأ أتت   رجتتة  268التأتتميخ متتإ  حتت  دتت اء اإلعتت م يف ادلرب تتة اروى ك تت  صح تتس رلموع تتا 
  مي تتتإ ايستتتتنتاج أن 4.3;. باإل تتتارة إى ادتتتدول  86  ة ىتتت  ا النتتتتا ا ادلئوصتتت319متتتإ 

  ادتحارىا متإ  تتا ا التملجت  مإ صملة التأميخ مإ  ح  د اء اإلع م يف ادلرب ة اروى  د
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  ول تتإ ي يتتزال ىنتتاك باجتتة إى مراجتتتة اي نابتتات ادلجتدمتتة متتإ ادلتتد جتني. النابيتتة التم يتتة
 كما ص  و   تتا ا ادلرب ة الواتية مإ التملجت  ى 

 1.1الجدول 
 نتائج التحقق من صحة خبراء اإلعالم بعد المراجعة

مجموع النقاط   جانب
  لكل جانب

  معايير  نسبة مئوية  أقصى دوجة

 مستمل  جدا  ;  94  215  97 عر  
 مستمل  جدا  ;  2:  215  6: بررلة

  141  المبلغ اإلجمالي
  444  أقصى دوجة

النسبة المئوية 
)٪(  

44 ٪  

  جدا مستحق   معايير
  

الحياتات ال    احلأول ع ي ا مإ تتا ا التملجت  متإ صتملة التأتميخ متإ  حت  دت اء 
ينمتا احلتد   ب97جتيتيخ ع ت  جاتت  التتر  يستب تجتتا  اإلع م بتد ادلراجتة ى  كمتا ص ت و الت

رلتتة   ;. يف بتتني أتتتو يف جاتتت  ال   94  ا النستتحة ادلئوصتتة ىتت  215ار أتت  ل نتيجتتة ىتتو 
;. متتإ الحياتتتات  2:  ممتتا أ ى إى تستتحة  215متتب أ أتت   رجتتة  6:احلأتتول ع تت   رجتتة 

مإ التملجتت  متإ صتملة التأتميخ متإ  حت  دت اء اإلعت م بتتد التنجتتيح بيتو   احلأتول ع ت  
 98ة   مب عا تد بنستح 319وأع    رجة مإ  292ع رات ادوات  ال  ية مب عد  إ)ا  
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  مي تتإ ايستتتنتاج أن تتتتا ا التملجتتت  متتإ صتتملة التأتتميخ متتإ 4.3;. باإل تتارة إى ادتتدول 
  ح  د اء اإلع م بتد التنجتيح  د   جدواىا حبيو مي إ ادتحارىا. 

 بياتات مإ تتا ا التملجت  مإ  ح  ال غوصني .4
صتخ التملجت  مإ صملة ال غة مإ  ح  اثنني مإ ادلد جتني ال غوصني. ي تم  ادوات  ال  

 ا التملجت  ع   جوات  ال غة وجوات  التر .   يجتييم ا مإ تتا ا ىذ
 1.4الجدول 

 قبل المراجعةاللغوية نتائج التحقق من قبل خبراء 

مجموع النقاط   جانب
  لكل جانب

  معايير  نسبة مئوية  أقصى دوجة

 مستمل   ;  81  75  56 لغة 
 مستمل   ;  91  75  62 عر  

  44  المبلغ اإلجمالي
  144  أقصى دوجة

بة المئوية النس
)٪(  

44 ٪  

  مستحق  معايير
  

ربأ  تتا ا الحياتات مإ التملجت  مإ صملة التأميخ مإ  حت  ال غتوصني ع ت  جواتت  
ن احلتد ار أت  لتتد  النجتتا  ىتو   يف بتني أ 56ال غة ع   التجتيتيخ التتا و الدرجتة اإل)اليتة 

ع تت  اداتتت  التر تت   ات التجتيتتيخ;. يف بتتني أن عتتد   رجتت 81  ا النتتتا ا ادلئوصتتة ىتت  75
;. تتتتتتا ا التملجتتتتت  متتتتإ صتتتتملة  91  دتتتت ن النستتتتحة ادلئوصتتتتة ىتتتت   75  متتتتب أ أتتتت   رجتتتتة 62
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وأ أتت   7:ع تت  رلمتتو  عتتد  التأتتميخ متتإ  حتت  ال غتتوصني يف ادلرب تتة اروى ك تت  بأتت ت 
 4.3;. باإل تارة إى ادتدول  86  وكاتت النتا ا ال    احلأتول ع ي تا تستحة 239 رجة 

اروى  تد ج أن تتا ا التملجتت  متإ صتملة التأتميخ متإ  حت  ال غتوصني يف ادلرب تة   مي إ استنتا 
  ول تتإ ي يتتزال ىنتتاك باجتتة إى مراجتتتة اي نابتتات ادلجتدمتتة متتإ   ادتحارىتتا ب تت   رلتتدي

 ادلد جتني. تتا ا ادلرب ة الواتية مإ التملجت  ى  كما ص  و 
 

 1.4الجدول 
 اجعةمر المن قبل خبراء اللغة بعد نتائج التحقق 

مجموع النقاط   جانب
  لكل جانب

  معايير  نسبة مئوية  أقصى دوجة

 مستمل  جدا  ;  99  75  67 لغة 
 مستمل  جدا  ;  8:  75  73 عر  

  114  المبلغ اإلجمالي
  144  أقصى دوجة

النسبة المئوية 
)٪(  

4 4٪  

  جدا مستحق   معايير
  

التملجتتتت  متتتإ صتتتملة التأتتتميخ متتتإ  حتتت   الحياتتتتات التتت    احلأتتتول ع ي تتتا متتتإ تتتتتا ا
ني أن احلتتتد   يف بتتت67ص تتت و يجتيتتتيخ جواتتتت   رجتتتات ال غتتتة ال غتتتوصني بتتتتد ادلراجتتتتة ىتتت  كمتتتا 

;. يف بتني أن  99  دت ن تستحة النتتا ا الت    احلأتول ع ي تا ىت  75ار أ  ل نتيجتة ىتو 
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النتتا ا   ا كاتتت النستحة ادلئوصتة 75مب أ أ   رجتة  73بأ  ع    رجة ادات  التر   
;. مإ الحياتات مإ التملجت  مإ صملة التأميخ مإ  حت  ال غتوصني  8:ال    احلأول ع ي ا 

  239وأ أت   رجتة  229تتد  اإل)تا  بتد التنجتيح ك     احلأول ع   الدرجات متب ال
  مي تتتإ ايستتتتنتاج أن تتتتتا ا التملجتتتت  متتتإ صتتتملة 3-4;. باإل تتتارة إى ادتتتدول  3:بنستتتحة 

ا مإ ادلم إ ادتحارىا. التأميخ مإ  ح  ال   غوصني بتد التنجتيح  د   ربدصدىا جدًّ
 و 5.2ء يف الرسخ الحياي التا  مي إ عر  النسحة ادلئوصة لنتا ا التجتييخ مإ اخل ا
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  1.1الرسم البياني 

 الخبراء نتائج تقييم نسبة
  

إ م ب تتة أن النستحة ادلئوصتتة ل تربح متتإ دتت اء استتناً ا إى الأتتورة الحياتيتة أعتت ه   مي ت
; وبتتد ادلراجتتة 83ادلوا   تد بأت ت ع ت  تتتا ا م متة   أي متإ  حت  أن ستج ت ادلراجتتة 

; متب متتتاصري مةى تة لت تتون رلدصتة جتتًدا   النستحة ادلئوصتتة دل است  دتت اء 93زا ت الجتيمتة إى 
; متتب متتتاصري مةى تتة لت تتون  98 ; وبتتتد زصتتا ة مراجتتتة الجتيمتتة إى 86اإلعتت م  حتت  ادلراجتتتة 
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 86رلدصة ل غاصة   واحلأول ع   النس  ادلئوصة متإ ال غتوصني  حت  ادلراجتتة عأت  ع ت   يمتة 
 ; مب ادلتاصري ادلةى ة لت ون رلدصة ل غاصة.  3:; وبتد مراجتة الجتيمة إى 

 مراجعة المنتج األولي  .ه 
جتة أوليتة ل منتتا التذي   مرالدي مراجتة ادلنتا أو ىذه ادلراجتة ارولية ل منتا ى  

  ا صتتتخ يأتتمليملو ودجًتتتا لنأتتيملة كتت  متتد  . متتا ص تت  ىتتو مراجتتتة ادلنتتتا استتتناً ا إى يجتييمتتو
 اي نابات ادلجتدمة مإ د اء ادلوا  ووسا   اإلع م ومد جت  ال غةو 

 ادلنجتملة مإ  ح  دحري ادلوا  .2
وادمت  ستحي   خ المتمرياستصودر مد   دحري ادلتوا  ا نابتات إل تادة متوا  إى  واعتد 

 ادلوال ع   النملو التا و
  المراجعة بعد                                   قبل المراجعة  

    

 1.14الشكل 
 عرض إضافة مادة إلى القواعد والجمل سبيل المثال
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متتتتإ الأتتتتوريني أعتتتت ه   مي ننتتتتا أن تتتتترى الفتتتترق بتتتتني التتتتتر  ارو   حتتتت  ادلراجتتتتتة 
ت  وموتال ع ت  ستحي  ادلوتال حبيتو ي جيتد الجتتارئ وادل  ر بتد ادل راجتة. يتتخ إ تادة )و

 صتوبة يف د خ زلتوصات ادلا ة ومي نو ي جتا ًيا زلاولة و ب )  ودجًتا ل مو ة. 
  

متب الأتور  ادلفتر اتباإل ادة إى  لا   صودر ادلد   أصًما ا نابتات إلع تاء متتاي 
 ويغيري رموز الأور كما ص  و 

  بعد المراجعة                                قبل المراجعة                

    

 1.14 الشكل
  المفردات ويرافق ظهوو المعنى صووة
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متتإ الأتتوريني أعتت ه   مي ننتتا أن تتترى الفتترق بتتني التتتر  ارو   حتت  ادلراجتتتة وادل  تتر 
ة صتتتتخ بتتتىت ص تتتون بتتتتد ادلراجتتتتة. إن إع تتتاء متتتتىن مفتتتر ات مأتتتملوبة بالأتتتور ويغيتتتري ارصجتوتتتت

 أكور إثارة   وصس   يذكره ومي نو يدرص  ال  ب ع   التف ري.  ادلفر اتم  ر 
 منجتملة مإ  ح  د اء اإلع م  .2

ع ت   م تارة اإلستتما ع اء الأوت إى اإلع م ادلد   يجتدض ادل ورة إل د اء وسا  
 النملو التا و 

  المراجعةبعد                                 قبل المراجعة

   
 1.14الشكل 

 لمهاوة اإلستماععرض الصوت الذي يمنح 
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متتإ الأتتوريني أعتت ه   مي ننتتا أن تتترى الفتترق بتتني التتتر  ارو   حتت  ادلراجتتتة وادل  تتر 
إى ي تتتتني ال تتتت ب متتتتإ ممارستتتتتة  تتتتتارة اإلستتتتتما  د ادلراجتتتتتة. ص تتتتدف إع تتتتاء الأتتتتوت دلبتتتتت

 ايستما  ادلحا ر. 
ادلتتتد    تتتارة اإلستتتتما  دلة ىتتت  ا نابتتتات إل تتادة الأتتتوت وإى جاتتت  ميمتتتد ادلجتدمتتت

أصما يجتدض ا نابات إل دال ربسينات ع   بجخ وتو  مإ ارجبدصة ال يينيتة  وردتب وأصمتا 
 التربية بجخ اخل  ع   النملو التا و 

  بعد المراجعة                                       قبل المراجعة       

    

 1.44 الشكل
 الالتينيةو العربية األبجدية  الخط في حجم تغيير
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متتإ الأتتوريني أعتت ه   مي ننتتا أن تتترى الفتترق بتتني التتتر  ارو   حتت  ادلراجتتتة وادل  تتر 
بتد ادلراجتتة. دتدف التغيتريات يف بجتخ اخلت  ال ييتض   ويمتخيخ وي ويت  بجتخ اخل تو  

 جتراءة.التربية إى عدم إعا ة الرؤصة وجت  التيون م حتة عند ال
 التنجتيملات مإ  ح  ال غوصني  .3

  ع تت  النملوصتتةصتتودر ال غوصتتون ادلأتتا  ون ا نابتتات ل تملستتينات ك متتة وع تت  جاتتت  
 النملو التا و 

  بعد المراجعة                                   قبل المراجعة

    

 1.41 الشكل
  والنحوية الكلمة في إصالح الشبكة المحليةعرض 
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أعتت ه   مي ننتتا أن تتترى الفتترق بتتني التتتر  ارو   حتت  ادلراجتتتة وادل  تتر  متتإ الأتتوريني
بتد ادلراجتة. اذلدف مإ التغيريات ال  ي رأ ع   ال  مة ى  استحدال ال  مات  ري ادلناستحة 

ويغيتريات ك متة  تري ي ت  ر احلركتة الجتيتام بتو لت صت النملوصتةيف استخدام ا والتغيريات يف جات  
 . لنملوصةناك د أ يف كتابة الجتواعد اة بىت ي ص ون ىيف ادم ة الجتا م

  وادلأتتا  ة أصمتتا يجتتتدض ا نابتتات النملميتتةوإى جاتتت  ع تت  ايلجتتتاء ك متتة واداتتت  
   ع   النملو التا و ادلفر اتل تملسني ع   التدصد مإ ادلتاي 

  بعد المراجعة                               قبل المراجعة

     

 1.44 الشكل
 المفرداتفي عدة معان  الشبكة المحلية تحسيناتعرض 
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مإ الأوريني أع ه   مي ننا أن ترى الفرق بني التر  ارو   ح  ادلراجتة وادل  ر 
اك د أ يف حبيو ي ص ون ىن ادلفر اتبتد ادلراجتة. صتخ إجراء ربسينات يف بتا متاي 

 يفسري ادلتىن احلجتيجت .
 سع اختباو المنتجات على نطاق وا . أ

  ودتت اء بتتتد التملجتتت  متتإ صتتملة متتإ  حتت  التدصتتد متتإ اخلتت اء دبتتا يف  لتتا دتت اء ادلتتوا
  ا أجرصتتت ايدتحتتارات جربتتو ع ت  ت تتاق واستتب. ادتحتتار بتتاول ىتتذا وستا   اإلعتت م واخلتت اء

دمتتة. أجرصتت ىتتذه التجربتتة ل ملأتول ع تت  بياتتتات بتول جتتو ة وستتا   اإلعت م التت يميتتة ادلتجت
 ارات اثموعات الأغرية والتجارب الواستة.   مهاو ادتحب رصجتتني
 تجريبية للمجموعة الصغيرة .2

بنتتتدر  23الأتت  التا تتتر بادلدرستتة التاليتتتة طتتت ب  اىرلموعتتة صتتتغرية  ذبرصحيتتتةإجتتراء 
 خأتتا. صتتتخ ادتيتتار ال تت ب كمستتتجيحني يف التجتتارب ادماعيتتة  21يمحتتوتا متتا صأتت  اى 
ا دتتتة أو ادتيتتتار التينتتتة متتتب اردتتتذ يف ايعتحتتتار التينتتتات اذلادتيتتتار  يجتنيتتتةالأتتتغرية عتتتإ طرصتتت  

ع ت  ي تغي و ب ت   جيتد  و تا رون ارتدروصدال  ب الذصإ لدص خ ىاي   ك  صتم  بن ام 
 موعات صغرية يف اددول التا و وسرصب. مي إ رؤصة تتا ا التجارب يف رل

 1.4جدول 
 تجريبية للمجموعة الصغيرة نتائج

أ أ   تتيجة ستجحونادل ر خ
  رجة

النسحة ادلئوصة 
 متاصري  ; 

 جدا  مستمل   ;  87  223  96 اجوتا اتدرصإ   2

 جدا  مستمل   ;  91  223  1:  ربيواجينا   3
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أ أ   تتيجة ادلستجحون ر خ
  رجة

النسحة ادلئوصة 
 ;  

 متاصري

 ي   جدا  ;  :9  223  211 كيارا أ اليا س    4

 جدا    مستمل ;  89  223  98  ددرصا إص ياس  5

 جدا  مستمل   ;  91  223  1:  لينتاتا أ ص يا  6

 جدا  مستمل   ;  94  223  4: زلمد يودي  أك    7

 جدا  مستمل   ; 89  223  98 زلمد ديأ  بادت   8

 مستمل   ;  84  223  93 موتي ا دا ص  ن   9

 جدا  مستمل   ;  95  223  5:  جندف   :

 مستمل   ; 82  223  91 راد    اي   21

 جدا  مستمل   ; :8  2231  999 عد    

 ادلأدرو بياتات الحملوث ال خأية 
 

متتتتتإ  21واستتتتتنا ا إى تتتتتتا ا ذبربتتتتة رلموعتتتتة صتتتتغرية   بأتتتت ت ع تتتت  تتتتتتا ا يجتيتتتتيخ 
متتإ  9.  تتدم متتا صأتت  إى إستتخ المتتمريع تت  متتا ة  appyetادلستتتجيحني ل وبتتدة ع تت  أستتاس 

ىتتتتت  جتتتتتدوى جتتتتتًدا  Appyetجتا متتتتتة ع تتتتت  ي حيتتتتت  طتتتتت ب يجتييًمتتتتتا بتتتتتأن الوبتتتتتدة ال 21أصتتتتت  
طتتت ب  21يستتتتخدام ا كمتتتوا  يت يميتتتة لتتتتت خ ال غتتتة التربيتتتة   يف بتتتني  تتتدم اثنتتتان متتتإ كتتت  
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كان مإ ادلم تإ استتخدام ا كمتوا    Appyet ارتدروصديجتييًما بأن الوبدة ادلستندة إى ي حي  
ثموعتتة الأتتغرية ك تت    ربأتت  ع تت  يت يميتتة ل تتتت خ بال غتتة التربيتتة. استتتناً ا إى تتتتا ا ذبربتتة ا

;. باإل تتتارة إى :8  ا النستتتحة ادلئوصتتتة ل ى يتتتة  2231  حبتتتد أ أتتت   999رلمتتتو  تجتتتتا  
 أستخ المتمريع   ما ة  appyet  مي إ استنتاج أن الوبدة الجتا مة ع   ي حي   4.3اددول 

 مناسحة يستخدام ا كموا  يت يمية لتت خ ال غة التربية. 
  الكبيروعة تجريبية للمجم .3

 23ال غتة التربيتة وطت ب الأت  التا تر يف  ه التجربتة متإ  حت  مت تخدتحار ىذإيت 
ادلتت متتني.  42بنتدر يمحتتوتا. متا رلموعتتو   ادلت متني يتمتتيخ الوصتول إى اخلتتدمات التربيتة و 

 وصن ر اى تتا ا التجارب ع   ت اق واسب يف اددول التا و 
 تربية ال غة المدرس  . أ

ال غتة التربيتة   ل يجتدض استحيان ل تر  ع ت  مت تخكمة يف ىذه ادلرب ة مإ دكاتت اوا 
بنتتتدر يمحتتتوتا دبتتتا صأتتت  إى  خأتتتني. م  تتتوب استتتتحيان ايستتتتجابة ىتتتذا  التاليتتتةيف مدرستتة 

دمب بياتات النسحة ادلئوصة رى ية الوبدة النم ية واحلأول ع   ا نابات إلجتراء مراجتتات 
 . تا الن ا  ادلن
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 1.4الجدول 
 المعلمواسعة من قبل  مجموعة نتائج اختباو

مجموع النقاط   جانب
 لكل جانب

  معايير  نسبة مئوية  أقصى دوجة

 جدا  مستمل   ;  :9  91  82 مسألة 
 جدا  مستمل   ;  99  223  :: وسا   ايع م 

 ي   جدا  ; 94  59  51 يت خ 

  414  المبلغ اإلجمالي

  414  أقصى دوجة

النسبة المئوية 
)٪(  

44 ٪  

  جدا مستحق   معايير

  
ال غتة التربيتة     احلأتول ع ت   تحارات ادل وفة ال  أجراىتا مت تخبناًء ع   تتا ا ايد
كمتتا ص تت و تتتتا ا التجتيتتيخ ع تت    إستتخ المتتمريع تت  متتا ة   appyetيجتيتتيخ ل وبتتدة ادلحنيتتة ع تت  

  كاتتت النستحة  91كاتتت النتيجتة الجتأتوى  رجة   بينما   82ادوات  ادلا صة بأ ت ع   
 رجتة حبتد أ أت   ::;. ع وة ع ت   لتا   يف جاتت  اإلعت م   احلأتول ع ت  :9ادلئوصة 
 رجة   مب  51;   ويف جات  التت خ بأ  ع   99 رجة   ا كاتت النسحة ادلئوصة  223

مت مت   ;. بأ  احلأول ع   تتا ا ادتحارات م وفة مإ  ح 94وتسحة  59أ أ   رجة 
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;. 99تجت ة بنسحة  351 رجة وحبد أ أ   321ال غة التربية يف )يب ادوات  ع   إ)ا  
  مي تإ ايستتتنتاج أن تتتتا ا التجتارب الواستتتة الت  أجراىتتا مت متتو  4.3باإل تارة إى ادتتدول 

ا مإ أج  ادتحارىا .   ال غة التربية  د   إع هنا جدًّا جدًّ
 ال  ب  . ب

ال غتة التربيتة ديمتا صتت ت  جبتدوى الوبتدة   ستيتخ  ل تر  ع ت  متدرس بتد يجتدض استحيان
م تتتارك. احلأتتتول ع تتت   51متتتب  23بنتتتدر يمحتتتوتا  التاليتتتة يجتتتتدض استتتتحيان ل تتت ب مدرستتتة
 الحياتات ع   النملو التا و 

 
 1.4جدول 

 واسعة من قبل الطالب مجموعة نتائج اختباو

أ أ   تتيجة   ادلستجحني . ر خ
  رجة 

النسحة 
 متاصري  ئوصة  ;  ادل

 جدا  مستمل   ;  91  223  1: اجوتا اتدرصإ   2

 جدا  مستمل   ;  96  223  6:  ربيواجينا   3

 مستمل   ; 84  223  93 أل  إلف ام ع اهلل   4

 مستمل   ; 86  223  95 ع ياء ت ريه   5

 جدا  مستمل   ; 92  223  2:  أمي يا س سح   6

 مستمل   ;  84  223  93  عزصز  وي دتستو  7
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أ أ   تتيجة   ادلستجحني . ر خ
  رجة 

النسحة 
 متاصري  ادلئوصة  ;  

 ي   جدا  ; 2:  223  213 كيارا أ اليا س    8

 جدا  مستمل   ;  1:  223  212  وي جوليان بسإ   9

 جدا  مستمل   ; 92  223  2:  ددرصا إلياس  :

 جدا  ستمل  م ; 91  223  1: بادت اج  كسوما   21

 جدا  مستمل   ; 88  223  97 إتدرا جوتاوان يب   22
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 appyetاستتناً ا إى جتتدول تتتتا ا التجربتتة ادل وفتتة ع تت  الوبتتدات ادلستتتندة إى ي حيتت  
من خ يجتتدض يجتيتيخ بتأن  7و  م ارًكا 42    احلأول ع   تتا ا مإ  اسخ الممري ع   ما ة

وا  يت يميتة ووستا   ادلم تإ استتخدام ا كمت متإ appyetالوبدة الجتا مة ع   ي حي  الروبوت 
متإ  appyetمن خ صجتدمون يجتييًما بتأن الوبتدة الجتا متة ع ت  ي حيت   36يت يمية   يف بني أن 

ادلم إ جًدا استخدام ا كموا  يت يمية ووسا   يت يمية. استناً ا إى تتا ا التجارب ال تام ة  
  حبيو ربأت  الوبتدات  4583 رجة   مب أ أ   رجات  3945ك     بأ ت ع   

  مي تإ  4.3;. باإل تارة إى ادتدول 93ع   تستحة متإ ادا بيتة يح تس  appyetنم ية ع   ال
 اب ة جدًّا يستخدام ا كموا  يت يمية يف يت تخ  Appyetاستنتاج أن الوبدة ادلحنية ع   ي حي  

  ال غة التربية . 
 نتائج محاكمة مراجعة على نطاق واسع . ت

اتت ىناك التدصد مإ مني وال  ب   كبتد إجراء ادتحارات م وفة مإ  ح  ادلت 
 دبا يف  لاو  اي نابات

إى منتتاىا ادلتتدارس الواتوصتتة   ويأتتنب  ال فتتاءة ارساستتيةصجتتتنح ادلت متتون و صتتتخ يتتتدص    2
    والتفسريات ادلا صة ى  أبست  اإلتدتس مجتاطب الفيدصو ويأابح ا ير)ات  التربية 

 .HOTSو  LOTSمحا ئ  وأس   يف الف خ   وجي  أن ص ري التجتييخ إى
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  بعد المراجعة                                   قبل المراجعة

     

 1.44الشكل 
 على محتوى الكفاءة األساسية النتائج المنقحة عرض

 
متتإ الأتتوريني أعتت ه   مي ننتتا أن تتترى الفتترق بتتني التتتر  ارو   حتت  ادلراجتتتة وادل  تتر 

ادلتتن ا ارساستت  احلتتا  ويتدص تتو متترة أدتترى إى ادلتتن ا ارساستت   بتتتد ادلراجتتتة. صتتتخ ربستتني
 ادلوجو  يف ادلدرسة. التا  ىو يجتدض ير)ات ل فيدصو   ع   النملو التا و 
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  بعد المراجعة                              قبل المراجعة

    

 1.41الشكل 
 عربية واإلندنسياللعلى الفيديو مصحوبة بترجمات  الرجعةالنتائج  عرض

  
متتإ الأتتوريني أعتت ه   مي ننتتا أن تتترى الفتترق بتتني التتتر  ارو   حتت  ادلراجتتتة وادل  تتر 
بتد ادلراجتة. إن اذلدف مإ إع اء الن)ة التربية ل فيتدصو اذلنتدي ىتو أتتو عنتد عتر  مجتتاطب 

زلتوصتتتات الفيتتتدصو وايستتتتما  إلي تتتا   ستتتيف خ ال تتت ب بستتت ولة أكتتت  ادلتتتتىن وادلتتتتىن التتتوار  يف 
 الفيدصو . ويابب   وىو  رح أكور بساطة ل موا  لتس ي  الف خ   ع   النملو التا و 

  بعد المراجعة                                  قبل المراجعة
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 1.44الشكل 
 النتائج من التنقيحات على محتوى المواد عرض

               
لفتترق بتتني التتتر  ارو   حتت  ادلراجتتتة وادل  تتر متتإ الأتتوريني أعتت ه   مي ننتتا أن تتترى ا

بتتد ادلراجتتة. ص تتدف يفستري ادلتوا  اركوتتر بستاطة إى ييستتري ال ت ب ع ت  د تتخ ادلتا ة ولتتتدم 
التسح  يف ال تور بالأتوبة عند الجتراءة. التا  ىو  رح أكور بستاطة ل متوا  لتست ي  الف تخ 

   ع   النملو التا و  HOTSو  LOTS  ا جي  أن ص ري التجتييخ إى محا ئ ارسئ ة 
  بعد المراجعة                                قبل المراجعة
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 1.44الشكل 
 HOTSو  LOTSالنتائج المنقحة بشأن مسألة تقييم  عرض

 

متتإ الأتتوريني أعتت ه   مي ننتتا أن تتترى الفتترق بتتني التتتر  ارو   حتت  ادلراجتتتة وادل  تتر 
 تتملذ الجتتتدرة ولإ التجتيتتيخ متتب ال وتتري والستتوادإ يتتتدص  الغتتر  متت بتتتد ادلراجتتتة. وي بتتد متتإ

 وطرصجتتتتتة يف تتتتري ال تتتت ب. بيتتتتو مي تتتتإ  يتتتتاس  تتتتدرة ال تتتت ب بتتتتدءاً متتتتإ الجتتتتتدرات ادلستتتتتوى
 . أع  منخفمة  إى مستوى 

صجتتتنح ال تت بو إ تتادة يغ يتتة ل متتوا  خبتت ف اإلذلتتام يف الت حيتت    وي تتوصر الت حيجتتتات   3
حبيتتو  playstore تتب اييأتتال   وإ دتتال الت حيجتتتات يف التت  صتتتخ الوصتتول إلي تتا يف و 

صس   ينزص  ا. ومتب  لتا   ي مي تإ استتخدام ىتذه ادلتدد ت كمتوا  مراجتتة بستح  
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 يو  الحابوني يف ي وصر ادلنتجات. ول إ مي إ استتخدام ىتذا اإل دتال كمتوا  لدراستة 
 مزصد مإ الحابوني إ ا كنت ير   يف ي وصر ي حيجتات مماث ة. 

 ف جدوى المنتج وص .4
مي إ احلأول ع   وص  جدوى ادلنتا استناً ا إى تتا ا يجتييخ التملجت  مإ اخل اء 

 ئوصة ل ى ية ع   النملو التا و   واستجابة ادلت مني وال  ب   مب النسحة ادل
 مإ صملة اخل اء  إستحيان . أ

  اإلعتتت م واستتتنا اً إى تتتتا ا التملجتتتت  متتإ صتتتملة اخلتت اء يف رلتتتال ادلتتوا    دتتت ن وستتا 
والنتا ا ال    احلأول ع ي ا كاتت جيدة ل غاصة   مب التملجت  مإ صملة دت اء ادلتوا  بنستحة 

; مب متاصري ي جتة جدا    98; مب متاصري ي جتة ل غاصة   ود اء وسا   اإلع م بنسحة  93
تاج أن ن; متتب ادلتتتاصري رلدصتتة جتتدا . متتإ تتتتا ا النستتحة ادلئوصتتة مي تتإ استتت 3:وال غتتوصني بنستتحة 

 إستتخ المتمري مستتمل  جتداع ت  متا ة  appyetأستاس ارتدروصتد  الوبتدة ادلحنيتة ع ت  ي حيت 
 تستخدم كموا  يت يمية يف يت خ ال غة التربية. ل

  مإ  ح  ادلت خ وال  باستجابة  . ب
; 89استناً ا إى تتتا ا ر و  ادلتدع  ع يتو   كتان التجتيتيخ التذي   احلأتول ع يتو ىتو 

; متتإ ادلدرستتني التتذصإ 99حتتار رلموعتتة صتتغرية دبتتتاصري ي جتتتة جتتًدا   و متتإ ال تت ب عنتتد ادت
; متتإ ال تت ب عنتتد إجتتراء ادتحتتارات ع تت  ت تتاق واستتب 93صتمتتتتون دبتتتاصري ي جتتتة جتتًدا   و 

باستخدام متتاصري متجتولتة جتًدا. بنتاء ع ت  تتتا ا التجتارب واستتة الن تاق مي تإ ايستتنتاج أن 
تستتتخدم  ل إستتخ المتتمري مستتتمل  جتتداع تت  متتا ة  appyetأستتاس ارتدروصتتد  ي حيتت وبتتدات 

 كموا  يت يمية يف يت خ ال غة التربية. 
 
 

 مناقشة  . ب
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يف ىتتذه الدراستتة متتوا  ال غتتة التربيتتة لغتتة التتتدرص  أتتجتتت إمتتا أن ي تتون وبتتدة و يتتة 
. ارتدروصتتديف  تت   ي حيجتتتات  التذى  ع تت  ايتنتتتتالتتذي التتدصا  إستتخ المتتمريع ت  متتوا  

ع تتتت  أستتتتاس ت حيتتتت  حبرصتتتتة يف أي و تتتتت ويف أي م تتتتان. ي تتتتوصر وبتتتتدة مي تتتتإ الوصتتتتول إى ال
باستتتخدام وتتو ج متتإ و تتب الحملتتو والت تتوصر إى ارمتتام متتإ  حتت  ستتوصوتو  appyetارتدروصتتد 

استتخدام وتو ج الحملتتو بترج و تتال يتتأل  متتإ ع تر مرابتت   ول تإ الحتتابوني يجتييتد  لتتا يف 
دوى متإ ادلنتجتات ادلتجتدمتة  دمت  عتإ سحب مراب  رن الحابوني دجت  الحياتتات ر ا ع ت  ادت

 الجتيو  ال    )ت ا و ت وي  فة الحابو. 
بتىت انن صر حتون يف  ةإ آصتات الجتترآن الت  ذبتت  الحابوتي مي إ دأ  ي ور ادلنتتا عت

ع   روح ادلا ة. ي ري التدصتد متإ  appyetع   أساس ارتدروصد ي وصر منتا يف     وبدة 
 تتتتوم والت نولوجيتتتتا   والتتتت  يت تتتت  أد تتتتارًا كوتتتترية ل ح تتتتر   داصتتتتة آصتتتتات الجتتتتترآن إى ي تتتتور الت

ل حابوني   لذلا صتتجتتد الحتابوون أهنتخ صرصتدون إت تاء منتجتات مي تإ أن ي تون مفيتدة ل وتري 
 و31-8انصات  مإ سورة الغا ية مإ الناس   وداصة ل   ب . ك مة اهلل

                                   

                                

                              

                            

      

مت ومتتات أي وإعتتا ة  )تتب بتتدءا متتإ الحملتتو appyetع تت  أستتاس ارتدروصتتد وبتتدات 
الدراستتتتات اروليتتتتة التتتت  أجرصتتتتت ل ملأتتتتول ع تتتت  ادلت ومتتتتات يف رلتتتتال الحملتتتتو والت تتتتوصر متتتتإ 

صتتتغري.  ادلنتجتتتات ي تتتم و رب يتتت  ايبتياجتتتات وار ب   دمتتت  عتتتإ الحملتتتوث ع تتت  ت تتتاق
تفتتذت عم يتتة )تتب ادلت ومتتات ىتتذه يجتنيتتات ادل ب تتة التت  أجرصتتت يف مدرستتة بنتتدر يمحوتتتس 
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  ا أجرت مجتاب ت م توبة مب مدرست  ال غتة التربيتة يف مدرستة بنتدر  23الواتوصة احل ومية 
  كمتتا  تتدمت استتتحياتات ل  تت ب يف الأتت  التا تتر متتإ مدرستتة بنتتدر  23يمحوتتتس الواتوصتتة 

 . 23يمحوتا الواتوصة الت يا 
بنتدر يمحتوتا  التا رالنتا ا ال    احلأول ع ي ا ى و يت خ ال غة التربية يف الأ  

  وادلتتوا  التت يميتتة ادلستتتخدمة يف  تت   ال تتت  ادلدرستتية   وأوراق  3124متتن ا  باستتتخدام
التمتت    والوبتتدات. الوبتتدات التت  يستتتخدم يف  تت   وبتتدة ال حاعتتة  وبتتدة ي صتتزال لدصتتو 
عيتوب وي يتزال يتجاىتت  دأتا ص وبتتدة  دبتا يف  لتا ال غتتة ادلستتخدمة ىتت  أ ت  التواصتت ية  

 تت  ربدصتتدا   اعتتدة أو  واعتتد ال غتتة يفستتريات ادلستتتخدمة ىتت  أادلتتوا  ادلترو تتة ي من جيتتة أو 
الوبدات التت يمية ار   إثارة ل ىتمام   ووسا   التت خ ادلستخدمة مإ  ح  ادلت مني     و 

ع تت  أستتاس ول ن تتا ت يستتتخدم أبتداً وبتتدة إل نوتيتتة محنيتتة  ىتت  يف  تت   بتترامايف ادلتدارس 
دغالحتاً متا صواجتو ادلت متون ال ت ب التذصإ    المتمرياستخ   داصتة يف متا ة  appyetارتدروصد 

جيربتتون يحتتا ل ادلتتتىن وصستتتخدمون يف يت تتخ ارلفتتات اإلستت مية. ويجترصحتتا )يتتب ادلتت متتني ص تتون 
ي تري النتتتا ا الت    احلأتتول ع ي تتا إى إم اتيتة ي تتوصر وبتدات أكوتتر إثتتارة  التتذك .الروبتوت 

  د خ ادلو و . ل ىتمام وكفاءة دلساعدة ويس ي  ال  ب يف
 التخ تي يف ىتذه ادلرب تة   خي ت  الحابتو ل حملتو أو   التخ تي ىت  ادلرب ة التاليتة 

يف ادلتتتوا  موتتتت  يجتتتتدصر الو تتتتت  appyetع تتتت  أستتتاس ارتدروصتتتتد ديمتتتا صتت تتت  بت تتتتوصر ادلنتجتتتات 
وارمتتوال وال ا تتة التت  ستتيتخ إتفا  تتا   ويفاصتتي  ادلنتجتتات ادلتترا  ربمي  تتا   وربدصتتد ارطتتراف 

دلتنية. ىذا التخ تي   تروري حبيتو مي تإ ينفيتذ عم يتة ي توصر ادلنتتا ب ت   جيتد   ب ت   ا
 أ أ  وأكور من جية. 

ادلرب تتة وىتتت  يأتتميخ ادلنتتتتا. بتتتتد متردتتة ادل تتتاك  يف ادليتتتدان و)تتب الحياتتتتات ادلتت جتتتتة 
بالحملتتتتو     احلأتتتتول ع تتتت  وصتتتت  عتتتتام لت تتتتوصر منتجتتتتات الوبتتتتدة النم يتتتتة ع تتتت  أستتتتاس 

وصتتتد التتت  ستتتيتخ ي وصرىتتتا. ي تتتوصر ىتتتذا التأتتتميخ أتتتتتا ادلنتتتتا ارو .   ي تتتوصر ي حيجتتتتات أتدر 
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  بيو  appyetع   أساس ارتدروصد وبدات ال حاعة السابجتة إى وبدات إل نوتية يتتمد 
صتتتتخ يجتتتتدض التدصتتتد متتتإ زلتوصتتتات الجتا متتتة   بيتتتو ربتتتتوي كتتت   ا متتتة ع تتت  متتتوا  ودجًتتتتا يستتتخ 

 الجتا مة. 
ادلنتتتا متتإ  راب تتة يتتتا لوىتتو عحتتارة عتتإ    ايدتحتتار ادليتتداييتتة يف التال اخل تتوةويتموتت  

التملجتت  د اء ادلوا    واثنني متإ دت اء  مد جت ِ ح  التدصد مإ اخل اء   دبا يف  لا اثنني مإ 
لغتتتوصني. يتتتتخ ادلأتتتا  ة ع تتت  )تتتب ادلت ومتتتات واي نابتتتات  متتتإ صتتتملة الوستتتا     ومتتتد جتني
الت  صتتخ ي وصرىتا يستتخدام ا كمتوا  ل تملستني / ادلراجتتة  وادلدد ت ديما صتت ت  بادلنتجتات

حبيو مي إ استخدام ادلنتجات ال    ي وصرىتا ب ت   صتمليح واستتخدام ا ب ت   صتمليح  
كموا  يت يمية ووسا   إع م يف يت خ ال غة التربية . ي جتت تتتا ا عم يتة التملجتت  الت  أجراىتا 

; متب متتاصري مناستحة   وي جتت  دت اء اإلعت م 83ستحة د اء ادلوا  ع   ادلنتتا ارو  يجتييمتاً بن
; متتب متتتاصري 86; متتب متتتاصري مةى تتة   وي جتتت  ع متتاء ال غتتة يجتييمتتاً بنستتحة 86يجتييمتتاً بنستتحة 

 مةى ة . 
ىتتتو مراجتتتتة  مراجتتتتة ادلنتتتتا الر يستتت  بتتتتد التملجتتتت  متتتإ صتتتملة متتتب بتتتتا ادلتتتد     ا
احلأتول ع ي تا متإ التدصتد متإ ادلتد جتني ادلنتا. صتخ استخدام اي نابتات وادلتدد ت الت    

يف و ت ادلأا  ة كمرجب دلراجتة أو ربسني ادلنتا ادل ور. صجتتدم دت اء ادلتوا  ا نابتات دبتا يف 
 ادلفتتتر اتوادمتتت  ستتتحي  ادلوتتتال   وإع تتتاء متتتتاي  استتتخ المتتتمري لتتتا إ تتتادة متتتا ة إى  واعتتتد 

م التنص اإلع مت  النأتيملة . صجتتدادلفتر اتمأملوبة بالأتور واستتحدال أصجتوتتات الأتور ع ت  
اخل تتو  التربيتتة وإع تتاء  دبتتا يف  لتتا يغيتتري بجتتخ وتتتو  احلتتروف ال يينيتتة   وي ويتت  بجتتخ

ادل ورة دبا يف  لا ربستينات ع ت  بتتا متتىن  وصة غد اء ال' . صودر  ارة اإلستما الأوت دل
. بتتتد لجتواعتتدا  التملستتإ يف ايلجتتتاء  دمتت  عتتإ إجتتراء ربستتينات يف اداتتت  ادلفتتر ات / أمهيتتة

ايتت تتتاء متتتإ التملستتتني ع تتت  ادلنتتتتا التتتذي   ي تتتوصره    تتتام الحابتتتو ب ع تتتاء استتتتحيان إعتتتا ة 
; مب متاصري  93; إى  83التجتييخ إى ادلد     مب تتا ا التجتييخ مإ دحري ادلوا  الذي سح  
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أصتحملوا ;  86رلدصة ل غاصتة   وتتتا ا التجتيتيخ متإ  حت  دت اء اإلعت م التذصإ كتاتوا يف الستاب  
;  86; مب ادلتاصري رلدصة جدا   وتتا ا التجتييمات مإ ال غوصني الذصإ كاتوا يف الستاب   98
 ; مب متاصري ي جتة جدا .  3:إى 

أي ادتحتار جترب ادلنتتا ع ت  ت تاق واستب.  ايدتحتار ادليتداي إجراءادلرب ة التالية ى  
مهتتا ذبربتتة رلموعتتة صتتغرية وذبتتارب ادتحتتار أجرصتتت ىتتذه التجربتتة الواستتتة ل منتتتا يف ذبتتربتني   

 23التا تتر  ص ادل تتاركون طتت ب الأتت   21م وفتتة. أجتترت ذبربتتة رلموعتتة صتتغرية بنستتحة 
بندر يمحوتا.   احلأول ع   النتا ا ال    احلأول ع ي ا يف ادتحار رلموعة صغرية يجتييخ 

 ; مب متاصري مورية جدا ل ىتمام.  89
ال غتتتة التربيتتتة وطتتت ب  نيتة متتتإ  حتتت  مدرستتتواستتتعتتت وة ع تتت   لتتتا   أجرصتتتت ذبربتتتة 

 خأتتتتا .  42  يمحتتتتوتا   يف الأتتتت  التا تتتتر متتتتا صأتتتت  إى  الوتتتتاي ع تتتترادلدرستتتة الواتوصتتتتة 
أجرصتتت تتتتا ا ىتتذه التجربتتة ل ملأتتول ع تت  التجتييمتتات واي نابتتات وادلتتدد ت ديمتتا صتت تت  

لتأتتتحح جتتتو ة  بادلنتجتتتات التتت    ي وصرىتتتا يستتتتخدام ا كمرجتتتب لتملستتتني / مراجتتتتة ادلنتتتتا
; متتتب متتتتاصري ي جتتتتة جتتتدا    99أدمتتت  وأدمتتت . كاتتتتت تتتتتا ا يجتيتتتيخ مدرستتت  ال غتتتة التربيتتتة 

 ; مب متاصري ي جتة جدا .  93طالحا  42وكاتت تتا ا التجتييخ مإ 
وىتتت  ادلراجتتتتة الواتيتتتة ل منتتتتا التتت     مراجتتتتة ادلنتتتتا الت تتتغي  ادلرب تتتة اردتتترية ىتتت  

دبتا  23دلت  حات مإ مت م  مدرسة بندر يمحتوتا الواتوصتة ي وصرىا ع   أساس اي نابات وا
يف  لتتتاو موتتتتدًي دلنتتتاىا ادلتتتدارس الواتوصتتتة ومجتتتتاطب الفيتتتدصو ادلأتتتابحة ذلتتتا وير)ادتتتا  التربيتتتة 

و  LOTSاذلندصة  والتفسريات ادلا صة أبس  وأست   يف الف تخ والتجتيتيخ جيت  الرجتو  إى محتدأ 
HOTS ت ادلجتدمة متإ طت ب مدرستة بنتدر يمحتوتا الواتوصتة . ا ي م  اي نابات وادلدد

وي توصر الت حيجتتات الت يا يف الويصة ما ص  و إ ادة يغ يتة ل متوا  خبت ف اإلذلتام يف الت حيت    
حبيتو  ال  صتخ الوصول إلي ا  ون اييأال باإلتنتتت   وإ دتال الت حيجتتات يف متجتر ال تت 
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م ادلتدد ت متإ ال ت ب كمتوا  منجتملتة بستح  صس   ينزص  ا. ومب  لا   ي مي إ استتخدا
 زلدو صة الحابوني يف ي وصر ادلنتجات. 

ذلتا دوا تتد  إستتخ المتمريع ت  متا ة  appyetأستاس ارتدروصتد  إن الوبتدة الجتا متة ع ت 
عدصدة أدم  مإ الوبدات اردرى ووسا   اإلع م اردرى  ات ال حيتة التجت يدصة   و لا 

ىتاي  ا ة رتو مي إ يت م ا محا رة مإ ك  طال  ع  ج تاز رن ال  ب أس   يف يت خ ادل
صست   الوصتول إليتو عم يًتا متإ ارتدروصتد . صتخ ذبميتب ىتذه الوبتدة يف ي حيت  ارتدروصد  ك 

والتذي مييت  إى استتخدامو متإ  حت  التدصتد ارتدروصتد بن تام  ىاي   ك  صتمت د ل ج از 
ة رتتو صست   ه  تا ومي تإ الوصتول إلي تا مإ ار خاص   باإل تادة إى أن ىتذه الوبتدة مرتت

ارتدروصتتتتد   ذب يتتتتز الوبتتتدات ادلستتتتندة إى ي حيجتتتتات  بيتتتويف أي و تتتت ويف أي م تتتان   
appyet  وىنتاك مجتتاطب ديتدصو  3124مب موا  يت يمية و تد   يتدص تو بنتاًء ع ت  متن ا عتام  

ادلجتدمتتة. الوبتتدات  ع تت  استتتخدام ادلتتا ة  ل تتتت خ   وىتت  عحتتارة عتتإ يو تتيملات متتوجزة وأمو تتة
ع تتت  الجتا متتتة ع تتت  ىتتتذا الت حيتتت  الروبتتتوت لتتتدص ا أصمتتتا تجتتتتا   تتتت  دبتتتا يف  لتتتا   الت حيتتت  

 حبيو ي مي إ الوصول إلي ا  ون  ح ة اإلتنتت.  ايتنتت

بندر يمحوتا  23ديما ص   الفرق بني الوبدات ادلستخدمة يف مدرسة الواتوصة 
 وةوالوبدات ال  طورىا الحابو

 
 
 
 

 5.21ول جد
 ايدت دات يف الوبدات  ح  الت وصر وبتد الت وصر
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 ت ورةادل ةالوبد ت ورةادلوبدة  ري ال ر خ

 ديو كفا ة ارساسيةىناك   كفا ة ارساسية  ي صوجد ديو 2

 ون يو يح  ادلفر اتصتخ كتابة متىن  .3
 باستخدام الأور

باستخدام  ادلفر اتصتخ يو يح متىن 
 الأور

ي صستخدم الأوت  ستما م ارة اإليف  .4
 أو الفيدصو

استخدام الأوت  م ارة اإلستما يف 
 والفيدصو

 م ارة ال  ميف  احلوارىناك وابد  .5
 م ارة الجتراءةوتص الجتراءة يف 

  م" م ارة الىناك ث ثة بوجو  يف 
 م ارة الجتراءةوتص ل جتراءة يف 

 يمًلا رح ادلا ة أكور يفأي ً ويو   رح ما ة أ   يفأي  .6

 ىناك أمو ة ومجتاطب ديدصو يت يمية ي يوجد أمو ة ومجتاطب ديدصو يت يمية .7

ي صوجد مفتاح التجتييخ وادواب بتد  .8
 التت خ

ىناك يجتييمات ومفاييح إجابات مأملوبة 
 بت مات بتد التت خ

 ىناك م خص ل تت خ ي صوجد م خص ل درس .9

  
ذلتتتتا  ةاج أن الوبتتتتدة التتتت  طورىتتتتا الحابوتتتتوبنتتتتاًء ع تتتت  ادتتتتدول أعتتتت ه   مي تتتتإ ايستتتتتنت

وبمتتور الأتتور ومجتتتاطب  ادل تتاراتادتتت ف ص متتإ يف عتتر  ويفاصتتي  ادلتتوا  وزلتوصتتات كتت  
مي تتتإ  ويستتت   ع تتتي خ د تتتخ ادلتتتا ة.   ال تتت بالفيتتتدصو التت يميتتتة التتت  مي تتتإ أن ذبتتتذب اتتحتتتاه 

متتا ة يت تتخ ال غتتة جيتتدة ل ت تتوصر يف  appyet الروبتتوت أستتاسالوبتتدات الجتا متتة ع تت   الجتتتول أن
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وصتواد   لا مب يجتييخ بتتا اخلت اء التذصإ صجتولتون  .إسخ الممريالتربية   وداصة ع   ما ة 
ا ; متإ دت اء الوستا   98; مإ دت اء ادلتوا    93استخدام ك   رجةو  إتو مإ ادلم إ جدًّ

ني ; متتإ ال غتتوصني   باإل تتادة إى استتتحياتات بتتول يجتيتتيخ جتتدوى ادلنتتتا ودجًتتتا ل مت متت3:و 
 ;. 93; و  99وال  ب مب ك   رجة ى  

مي تتتإ الجتتتتول أتتتتو متتتإ اديتتتد أن صتتتتخ  appyetع تتت  أستتتاس الوبتتتدة النم يتتتة ارتدروصتتتد 
ي وصرىتتا يف متتا ة يت تتخ ال غتتة التربيتتة داصتتتة يف ادلتتوا  اإلستت مية   يف ىتتذه ادلتتوا  ىنتتاك أمو تتتة 

اطب الفيتدصو التت يميتتة.   أمو تة ع تت  استتخدام ادمت    ومجتتيت تيخ م تارة اإلستتما مو تملة   
يف بني أتو ي صوجد يف الوبدة النم ية ادلجتدمة أمو تة مو تملة   إي أن الوبتدة الجتا متة ع ت  

ب ىتتتذا يتتتودر الأتتتور ومجتتتتاطب الفيتتتدصو التتت  مي تتتإ أن ذبتتتذب اتتحتتتاه ال تتت  ارتدروصتتتدي حيتتت  
 ويس   ع ي خ د خ ادلا ة.
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 الخامس الباب

 ات وافتراحاتاستنتاج

   اتاستنتاج . أ

 االستنتاجات من ىذا البحث التنموي ىي: 

علووا موواس  اسووري الىوومط لوو ص الطوو   ال وو  ألن رو وو  ا علووا اسووا وحوو   المت تطووو    .1
راسووووت  اب البحوووووث ا ج ا وووووي رنووووو ار المبوووووون   11العاشوووو  راة رسوووووة الكانو وووووة ا  وم ووووة 

رورغ و غلل و   راست  اب منوذج تطو   مت تطو  ه من قبل والتطو   أو ط ق البحث والتط
، )ال راسوووات األول وووة  اةعلومووواتمجووو  حبوووو  و  والوووذي  وووار  لت ووو  علوووا سوووب  م احووول:

االختبووار ، )تطووو   الت ووم ري تطووو   ت ووم ري اةنووت  ، )ال راسووات الت ط ط ووة  والت طوو  
(ووووو وس  لنتوووووا    م اجعوووووة)ة ، م اجعوووووة اةنوووووت  ال    ووووو )جت روووووة (ووووو وس   احملووووو وس  أو وياأل

، )اختبوووار اةنوووت  علوووا نطووواق أوسووو   األوسووو اة  ان وووة   ختبوووارالنتوووا   اةع لوووة ، التج روووة 
  .)نتا   منلحة من جتار  أوس   وتنل ح اةنت  التشغ لي

ة اللا مة رع  التحلق من صحة من قبل الع    من اخلرباء، مت االنتهاء من الوح   النمط  .1
.  تري ت ن   جوس  تطب لات الوح   النمط وة اة وتن   ا  appyetرو   ألن اتطب ق علا 
واليت مت تطو  ىا وفًلا خلرباء اةوواس ووسوا ل ا عو ب واللغوة علوا أاوا مناسوبة  األن روسنظاب 

 جً ا الست  امها  مواس تعل م ة يف عمل ة التعلري. 
موعوات ال وغط  الويت أج اىوا ، وىوي جتوار  اجاة حلتني علااختبار جتار  اةنتجات رع   .3

، و وول منهووا  ت ووور موون فووة الوويت أج اىووا الطوو   واةعلمووورطوو   واالختبووارات اة ك 11
، وا  وو  علوا نتوا   التل و ري راسوت  اب معوا ط مناسوبة للغوة الع ر وةاطالًبا ومعلمتني  31
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، وىووو أمو    وون ر وة رنوواء علوا قوو ري اةعلوريجوً ا ل سووت  اب  موواس تعل م ووة لوتعلري اللغووة الع  
 للغا ة ت ت  ب  مواس تعل م ة لتعلري اللغة الع ر ة رناًء علا تل  ري الطالب.

  اتاقتراح . ب
رناًء علا نتا   ال راسة وحتل ل اةناقشة واالستنتاجات، مي ن ذ   رعو  االقًتاحوات 

 علا النحو التاي: 
اسووري لووتعلري  أحوو  م وواسر الووتعلري يف األن رو وو   أسووا  امي وون اسووت  اب الوحوو ات علووا  .1

 ، ومي ن تطو  ىا من قبل اةعلمني رش ل م تم  ةواس خمتلفة. الىمط
علووووا موتوووووعات ألن رو وووو  اوحوووو ات علووووا تطب ووووق الجوووو   أنشووووطة الووووتعلري راسووووت  اب  .1

 البحث اة تلفة. 
ل  وووو الع  ووو  مووون العلبوووات أو  appyet ألن رو ووو ا ار وتووو  وحووو ات مبن وووة علوووا تطب وووق .3

ت الحووق حت ووناً ةم وو  موون البوواحكني اذا  نووت ت غووب يف ال ووعورات الوويت قوو  ت ووور يف وقوو
موووو  مووووواس أخوووو ص وم ووووتو ات خمتلفووووة موووون  appyetعلووووا أسووووا  ألن رو وووو  اتطووووو   وحوووو   

 التعل ري. 
جيووووب أر ت ووووور اةوووو ار  اة ووووت  مة للبحووووث ىووووي اةوووو ار  الوووويت لوووو  ها م افووووق  اف ووووة  .4

  شارات ا نًتنت حىت مي ن اج اء التعلري علا النحو األمكل. 
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