
 بحث اجلامعيال

 تعليم اللغة العربيةيف  ةالدراسي "Quizizz"يلة قويزيزتطوير وس

 يل العايل ماالنجمعهد سوانن أمبيف  
 (S-1)صوؿ درجة سرجاان قدـ إلكماؿ بعض شركط اإلختبار للحم

 تعليم اللغة العربيةالتعليم يف قسم لكلية علـو الًتبية ك 
 

 إعداد:
 نور حليمة السعدية

 ٕ٘ٓٓ٘ٔٙٔ: رقم القيد 
 

 ادلشرفة:
 الدكتورة احلاجة ديوي محيدة، ادلاجستري

 (ٜٕٕٜٜٓٓٔٓٛٓٓٙٓٓ٘ٚٔظيف : )رقم التو 

 
 تعليم الّلغة العربيةقسم 

 كلية  علوم الّّتبية و الّتعليم
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  جامعة

ٕٕٓٓ



   
 

 أ 
 

 بحث اجلامعيال

 تعليم اللغة العربيةيف  ةاسيالدر  "Quiziz "يلة قويزيزتطوير وس

 معهد سوانن أمبيل العايل ماالنجيف  
 (S-1)صوؿ درجة سرجاان قدـ إلكماؿ بعض شركط اإلختبار للحم

 تعليم اللغة العربيةعلـو الًتبية ك التعليم يف قسم لكلية 
 

 إعداد:
 نور حليمة السعدية

 ٕ٘ٓٓ٘ٔٙٔرقم القيد : 
 

 ادلشرفة:
 ة، ادلاجستريالدكتورة احلاجة ديوي محيد

 (ٜٕٕٜٜٓٓٔٓٛٓٓٙٓٓ٘ٚٔظيف : )رقم التو 

 
 تعليم الّلغة العربيةقسم 

 كلية  علوم الّّتبية و الّتعليم
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  جامعة

ٕٕٓٓ 



   
 

 ب 
 

هالل  اإلست 
 

 
 ْوِعَها بِبَػَياف  َسأ نِْبْيَك َعْن رَلْم   #   ِبِستاة    ِإلا    لِعْلمَ اْ   تَنَاؿ    لَ   َأَل 

 
 َكِإْرَشاِد أ ْسَتاذ  َكط ْوِؿ َزَماف     #   ذَكاَء  َكِحْرص  َكاْصِطباَر  َكبػ ْلَغة  

 
Ingatlah! Engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. "

Saya akan beritahukan keseluruhannya secara rinci. Yaitu: 

biaya/bekal   sabar,  kemauan/semangat (rakus akan ilmu),  Kecerdasan,

(pengorbanan materi/ waktu), petunjuk (bimbingan) guru dan dalam tempo waktu 

"yang lama. 
 

(شيخ الزرنوجي يف كتاب التعليم وادلتعّلم)
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 اإلهداء
 

 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل :
 

أحق الناس ْتسن اليت ربيٍت ابإلخالص، كرغغبٍت  يلةجة سييت فضاحلاأّمي احملبوبة 
حياهتا كدل تنساين أبدا بصاحل  دعواهتا كدعاعها جزاىا عٍت بكل اخلَت، أطاؿ هللا عمرىا  يف

 كصحة جسادىا.
 

ادلعّلم األّكؿ الذم يعّلمٍت الشجاعة، ادلتحمسة، ك لتستلم  احلاج أسراريأيب احملًـت 
قوية، كتلقيت على يديو الكرؽلتُت أكؿ مبادء الصدؽ ك الوفاء،  يف مرارة احلياة، تصبح مرأة

 شكرا على حفاظو على حيايت، عسى هللا  يعطيو الرمحة يف حياتو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 د 
 

ر دي 
ق  كر والت   كلمة الش 
 ِبْسِم هللا الرمن احليم 

ضلمد هللا تعاذل فلو احلمد أف علم ك نشكر على ما أنعم، كمنو الصالة كالتسليم، على 
ّصو صّلى هللا عليو كسّلم نبيو الرؤؼ الرحيم، الذم جاء بتوحيد اللغة كاللدين، كجعل من خ

 الكتاب كاحلكمة يف األّميي، فكانو بذالك أئمة ككانو ىم الوارثُت.
قد ٘تت كتابو ىذا البحث اجلامعي بعوف هللا تعاذل الغليم القدير، كىو ادلستعاف كإليو 

مة إلكمالو كإ٘تامو حىت يتمكن على شكلتو كصورتو توكلت، كىو اللذم كىب للباحثة اذل
 البسيطة يف أيدكم اآلف.

لقوؿ إل شكرم كٖتييت، ٖتية ىنيئة من عميق قليب إذل كل من ساىم يف ىذا البحث 
كمن شارؾ يف التدفيق كادلراجعة كٖتقيق ادلراجع كالتنضيد، كإذل كل من زكدين مشكورا 

ة انفعة، كقدمت الباحثة الشكر وين مساعدة عظيمكتوجهاهتا كمجيع زمالئي الذين يساع
 اصة حلضرة :  اخل

فضيلة األستاذ الدكتور احلاج عبد احلارس ادلاجستَت، مدير جامعة مولان مالك  .ٔ
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالنج.

فضيلة الدكتور احلاج أغوس ميموف ادلاجستَت، عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم ّتامعة  .ٕ
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالنج. مولان

ّتامعة مولان  فضيلة الدكتورة شللوءة احلسنة ادلاجستَت، عميد قسم تعليم اللغة العربية .ٖ
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالنج.

احلاجة الدكتورة دكم محيدة   ادلاجستَت، ادلشرفة اليت أفاد الباحثة علميا ككجو  فضيلة .ٗ
 كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت إنتهاء منو.   اخلطوات يف



   
 

 ق 
 

 فضيلة الدكتور احلاج أمحد مزكي ادلاجستَت، مدير ادلعهد اجلامعة ادلركزم. .٘
 فضيلة ادلكرمُت الوالدين، ادلشجعة يف إ٘تاـ ىذا البحث. .ٙ
 فضيلة مجيع أستاذم الكرماء. .ٚ
 مجيع أصدقائي األعزاء. .ٛ

اء كعسى هللا أف يقبل كل أعماذلم، كعسى أف يكوف ىذا جزاكم هللا أحسن اجلز 
 البحث انفعة دلتعلم اللغة العربية كمعلمها يف ىذا العادل.

 
 
 

 ٕٕٓٓإبريل ، ٚماالنج،
 الباحثة

          

 

 نور حليمة السعدية       
 (ٕ٘ٓٓ٘ٔٙٔ) رقم القيد :

 
 
 
 
 
 



   
 

 ك 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الّتبية و التعليم

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج    
 تقرير ادلشرفة

 تقدـ إذل حضرتكم ىذا البحث اجلامعي الذم قدمتهالباحثة :
 نور حليمة السعدية:       السم

 ٕ٘ٓٓ٘ٔٙٔ:     الرقم اجلامعي

 يف تعليم اللغة العربية ةالدراسي "Quizizz"زيزيلة قويتطوير وس:       موضوع البحث
 معهد سوانن أمبيل العايل ماالنجيف  

نظران حق النظر، كأدخلناه فيو بعض التعديالت كاإلصطالحات الالزمة ليكن كقد 
-S)على شكل ادلطلوب لستفاء شركط ادلناقشة إل٘تاـ الدراسة كاحلصوؿ على درجة سرجاان 

عربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة مولان مالك إبراىيم اإلسالمية يف قسم تعليم اللغة ال (1
 ـ.  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓاحلكومية ٔتالنج للعاـ الدراسي 

ٕٕٓٓماريس، ٖٓتقريرا مباالنج،     
 ادلشرفة

 

 

 الدكتور ة احلاجة دوي محيدة ادلاجستري
(ٜٕٕٜٜٓٓٔٓٛٓٓٙٓٓ٘ٚٔ) رقم التوظيف :  
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 الباحثة إقرار

 أان ادلوقعة أدانه، كبيانيت كاآليت :
 نور حليمة السعدية:            السم

 ٕ٘ٓٓ٘ٔٙٔ:          الرقم اجلامعي
 يف تعليم اللغة العربية ةالدراسي "Quiziz "يلة قويزيزتطوير وس:      موضوع البحث

 معهد سوانن أمبيل العايل ماالنجيف  

 

يف قسم تعليم اللغة  (S-1)لرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط لتيل درجة سرجاان أبف ىذه ا أقر
 العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة مولان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالنج.

حضرهتا ككتبتها بنفسي كما زكرهتا من إبداع غَتم أك اتليف اآلخر، كإذا ادعى أحد استقبال 
ليفو كتبُت أهنا فعال ليست من ْتثي فإان أٖتمل ادلسؤكلية على ذلك، كلن تكوف ادلسؤكلية أهنا من أت

على ادلشرؼ أك على كلية علـو الًتبية كالتعليم. ىذا، كحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت احلصة ل 
 غلربين أحد على ذلك.

ٕٕٓٓماريس، ٖٓتقريرا مباالنج،  
 توقيع صاحب اإلقرار

 

 نور حليمة السعدية       
(ٕ٘ٓٓ٘ٔٙٔ) رقم القيد :  



   
 

 ح 
 

 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية علوم الّتبية و التعليم

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 نور حليمة السعدية:       السم

 ٕ٘ٓٓ٘ٔٙٔ:     الرقم اجلامعي

 يف تعليم اللغة العربية ةيالدراس "Quizizz"يلة قويزيزتطوير وس:       موضوع البحث

 معهد سوانن أمبيل العايل ماالنجيف  

 :الدكتورة دكم محيدة ادلاجستَت ادلشّرفة

 التوقيع الوصف التاريخ الرقم
  مناقشة ٕتديد البحث  ٜٕٔٓأكتوبَت  ٛٔ .ٔ

 ٜٕٔٓنوفمبَت  ٛ  .ٕ
 

  مناقشة ادلوضوع اجلديد

مناقشة لطريقة تطوير  ٜٕٔٓنوفمبَت  ٘ٔ .ٖ
 لوسائل التعليميةا

 

تصحيح خطة البحث  ٜٕٔٓنوفمبَت  ٛٔ .ٗ
 اجلامعي

 

تقييم خطة البحث  ٜٕٔٓديسمبَت ٕٔ .٘
  اجلامعي

إصالح خطة البحث  ٕٕٓٓينايَت  ٙ .ٙ
  اجلامعي



   
 

 ط 
 

تصديق الكتاب ككسائل  ٕٕٓٓفربايَت  ٕٔ .ٚ
  التعليمية 

مناقشة لفصل الرابع  ٕٕٓٓماريس ٖ  .ٛ
  اءكاختيار اخلرب 

مناقشة لفصل الرابع حىت  ٕٕٓٓماريس  ٖٓ .ٜ
  السادس

 ٕٕٓٓماريس،  ٖٓمالنج،  

 عرفها
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 

 

 الدكتورة مملوءة احلسنة ادلاجستري
ٕٖٕٕٜٔٓٓٓٓٓٓ٘ٓٔٗٚٔرقم التوظيف :  
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 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية علوم الّتبية و التعليم

 ان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موال
 تقرير جلنة ادلناقشة

 لقد ٘تت مناقشة ىذا البحث اجلامعي الذم كتبتو الباحثة:
 :نور حليمة السعدية  السم 

 ٕ٘ٓٓ٘ٔٙٔ: رقم القيد
 يف تعليم اللغة العربية ةالدراسي "Quizizz"يلة قويزيتطوير وس:          ادلوضوع

 مبيل العايل ماالنجمعهد سوانن أيف  
يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية  (S-1)كقررت  اللجنة بنجاحها كاستحقاقها درجة سرجاان 

ـ. ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓكالتعليم جامعة مولان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ٔتالنج للعاـ الدراسي 
 كتتكوف جلنة ادلناقشة من : 

 مناقش:   تَتبشرم مصطفى ادلاجسالدكتور  .ٔ
 (.…………………)  ٖٖٕٕٕٜٓٓٔٓٓٓٓٔٔٔٚٔ رقم التوظيف :

 رئيس:   عبد العزيز ادلاجستَت الدكتور .ٕ
 (..………..………)  ٕٖٕٕٕٜٓٓٔٓٓٓٓٛٔٔٚٔ رقم التوظيف :

 مشرفة:   ة دكم محيدة ادلاجستَتالدكتور  .ٖ
 (.…………………)  ٕٖٕٕٜٔٓٓٓٓٓٓ٘ٓٔٗٚٔ رقم التوظيف :

 
ليمعميد كلية علوم الّتبية و التع  

 
 

 الدكتور احلاج أغوس ميمون ادلاجستري
 (ٖٖٜٜٜٓٓٔٓٛٔٚٔٛٓ٘ٙٔرقم التوظيف : )
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 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية علوم الّتبية و التعليم

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 

 رئيسة قسم تعليم اللغة العربيةتقرير 

ت  رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة مولان مالك إبراىيم اإلسالمية قد استكمل
 احلكومية ٔتالنج البحث اجلامعي الذم ألفت الطالبة:

 نور حليمة السعدية:    السم
 ٕ٘ٓٓ٘ٔٙٔ:  الرقم اجلامعي

 يف تعليم اللغة العربية ةالدراسي "Quizizz"يلة قويزيزتطوير وس:   موضوع البحث

 معهد سوانن أمبيل العايل ماالنجيف  

يف قسم تعليم اللغة العربية كلية ( S-1)إل٘تاـ دراستها كللحصوؿ على درجة سرجاان 
علـو الًتبية ك التعليم ّتامعة مولان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالنج للسنة 

 ـ.ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ
ٕٕٓٓإبريل ، ٙتقريرا مباالنج   

غة العربيةرئيسة قسم تعليم الل  
 

 
 الدكتورة مملوءة احلسنة ادلاجستري

ٕٖٕٕٜٔٓٓٓٓٓٓ٘ٓٔٗٚٔرقم التوظيف :  
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 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية علوم الّتبية و التعليم

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 

 تقرير عميد كلية علـو الًتبية ك التعليم

ت جامعة مولان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالنج البحث اجلامعي الذم كملقد است
 ألفت الطالبة: 

 نور حليمة السعدية:       السم
 ٕ٘ٓٓ٘ٔٙٔ:     الرقم اجلامعي

 يف تعليم اللغة العربية ةالدراسي " Quizizz"يلة قويزيزتطوير وس:      موضوع البحث
 أمبيل العايل ماالنجمعهد سوانن يف  

يف قسم تعليم اللغة العربية كلية ( S-1)إل٘تاـ دراستها كللحصوؿ على درجة سرجاان 
علـو الًتبية ك التعليم ّتامعة مولان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالنج للسنة 

 ـ.ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ

ٕٕٓٓإبريل، ٙتقريرا مباالنج،  
 عميد كلية الّتبية و التعليم

 
 

 الدكتو ر احلاج أغوس ميمون ادلاجستري
(ٖٖٜٜٜٓٓٔٓٛٔٚٔٛٓ٘ٙٔرقم التوظيف : )  
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 مستخلص البحث

. البحث جيل العارل مالنبأم معهد سوانفعليم اللغة العربية يف تيف  الدراسيىة "Quiziz" قويزيز يلةتطوير كس .ٕٕٓٓ. سعدية، نور حليمة
 .التعليم، جامعة مولان مالك إبلراىيم اإلسالمية احلكومية مالنجاجلامعي، قسم تعليم اللغة العربية، كلية علـو الًتبية ك 

 دكم محيدة ادلاجستَت.احلاجة الدكتورة ادلشرفة: 

 ، قويزيز، تعليم اللغة العربية. اإلشارية:وسيلة التعليمالكلمة 

كالطالب القادرين على التواصل اجليد. كفقنا  كسيلة التعليم لم ، من خالؿ معلميإحدل األدكات يف نقل ادلعلومات يف التع كسيلة التعليم
، ينص على أف ىناؾ العديد من  ٖٕٓٓلعاـ  ٕٓرقم  (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional) لنظاـ الًتبية اإلندكنيسيةقانوف ا

 Peraturan Menteri Pendidikan) اإلندكنيسية ةثقافكزير الًتبية كال على نظاـقنا ذلك كف، كسيلة التعليمفيذ التعلم ، أحدىا العناصر ادلهمة يف تن

dan Kebudayaan)  خاصة  كسيلة التعليمادلعلموف قادرين على تطوير اليت تنص أنو يف تنفيذ التعلم ، غلب أف يكوف  ٜٕٓٓلعاـ  ٛٚرقم ،
 .بناءن على التكنولوجيا

. ادلشكلة تتعلق ببعض الطالب كادلعلمُت الذين غلدكف التعليم كسيلة يوجد يف معهد سنن أمبل العلي عدد من ادلشاكل ادلتعلقة ابستخداـ
اللغوية اليت يصعب فهمها ، كالوقت احملدكد لتعلم اللغة العربية غلعل  ًتاكبصعوبة يف تعلم اللغة العربية ، كالكتاب ادلستخدـ لو العديد من ال

يل العارل بمعهد سوانف أمعليم اللغة العربية يف تيف  ةالدراسي "Quizizقويزيز "يلة تطوير كس . لذلك يبحث ىذا البحثكسيلة التعليم ادلعلمُت ل يستخدموف
. ؟ جيل العارل مالنبمعهد سوانف أمعليم اللغة العربية يف تيف  ةالدراسي "Quizizقويزيز "يلة تطوير كس كيف( ٔ: . صياغة ادلشكالت يف ىذه الدراسة ىيجمالن

يف  الدراسية  "Quizizقويزيز "يلة كسما فعالية  ( ٖ.؟ جيل العارل مالنبمعهد سوانف أمعليم اللغة العربية يف تيف  الدراسية "Quizizقويزيز "يلة كسصالحية  كيف ( ٕ
 ؟ جيل العارل مالنبمعهد سوانف أمعليم اللغة العربية يف ت

يف  اللغة العربية كخاصة تعليمالرقمية، يف ة قائمة على التكنولوجي اليت ةالدراسي "Quizizقويزيز "يلة كسعلى لتطوير ادلنتجات  (ٔأىداؼ ىذا البحث ىي: 

الرقمية، يف  يةقائمة على التكنولوجياليت  ةالدراسي "Quizizقويزيز "يلة كس لوصف نتائج صالحية( ٕ .القراءة ٔتعهد سوانف أمبيل العارل يف مبٌت خدغلة الكربل رةامه
قائمة على التكنولوجية  ةالدراسي "Quizizقويزيز "يلة كس( دلعرفة فعالية ٖبيل العارل يف مبٌت خدغلة الكربىز ٔتعهد سوانف أم رائةالق رةامهيف  اللغة العربية كخاصة تعليم

من  (RnD)وير ْتث كتط ٔتنهجيةتستخدـ ىذه الدراسة .الرقمية يف تعليم اللغة العربية كخاصة يف مهارة القرائة ٔتعهد سوانف أمبيل العارل يف مبٌت خدغلة الكربل
التحليل ادلستخدـ من قبل من صحة اخلرباء.  تقوميكالختبار كال ةكادلالحظ ةادلقابلقامت الباحثة   مجع البياانت ،. يفPeckك  Hanaffinقبل 

 .SPSS 16.0كالكمي ابستخداـ  وصفيتحليل الىو ال ةالباحث
يل بمعهد سوانف أمعليم اللغة العربية يف تيف  ةالدراسي "Quizizقويزيز "لة يتطوير كس النتائج يدؿ ىذا على ( حسبٔ: ىو بحثال اىذمن  نتائج 

 ( كفقنا لنتائج ٕدقيقة.  عشركففصوؿ كتقييم قائم على اللعبة. لكل لعبة مدة  ثالثةيف شكل كتاب إلكًتكين يتكوف من  أف  جالعارل مالن
مناسبة  ةالدراسي "Quizizقويزيز "يلة كس ٝ. ىذا يدؿ علىٖٖ.ٜٚغت القيمة اخلرباء الذم مت ٖتليلو ابستخداـ مقياس ليكرت ، بلصالخحية من 

مت إثبات ذلك من خالؿ احلساابت ادلتقدمة بشكل فعاؿ يف التعلم.  ةالدراسي "Quizizقويزيز "يلة كس ت٘ت( ٖية. لالستخداـ يف تعلم اللغة العرب
 .ٝٔٛاليت تظهر زايدة بنسبة  N-Gainكنقاط  T-testابستخداـ صيغة 
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Learning Media is one of the tools in conveying information in learning, through learning 

media educators and students can and communicate well. By the Law on National Education No.20 

of 2003 states, that in the implementation of learning there are several important elements, one of 

which is learning media. This is following The Minister of Education Regulation No.78 of 2009 

which states that in implementing learning, teachers must be able to develop learning media, 

especially based on Technology 

At Ma'had Sunan Ampel Al –„Ali there are several problems related to the use of 

instructional media. The problem is about some students and educators who have difficulty in 

learning Arabic, the book used has several language structures that are difficult to understand, and 

the limited time of learning Arabic makes educators do not use learning media. Therefore this 

research examines the development of a digital learning media "Quizizz" in learning Arabic at 

Ma'had Sunan Ampel Al-Aali Malang. The formulation of the problems in this study are: 1) How is 

the Development of Digital Learning Media "Quizizz" in Ma'had Sunan Ampel Al-„ali Malang? 2) 

How is the feasibility of "Quizizz" Digital Learning Media in Ma'had Sunan Ampel Al-„ali Malang? 

3) What is the Effectiveness of the "Quizizz" Digital Learning Media in Ma‟had Sunan Ampel Al-

„ali Malang ?. 

The objectives of this research are: 1) To find out the development of "Quizizz" Digital 

Learning Media in Ma'had Sunan Ampel Al-„ali Malang. 2). To find out the feasibility of "Quizizz" 

Digital Learning Media in Ma'had Sunan Ampel Al-„ali Malang. 3). To find out the effectiveness of 

"Quizizz" Digital Learning Media in Ma'had Sunan Ampel Al-„ali Malang. This study uses a 

Research and Development (RnD) research model by Hanafin and Peck. In collecting data, 

researchers use interviews, observation, tests and expert validation. The analysis used by researchers 

is a qualitative and quantitative analysis using SPSS 16.0. 

The results of this study are: 1) According to the results This shows that the development of a 

digital learning media "Quizizz" in the form of an e-book consisting of 3 Chapters and Game-based 

Evaluation. Each game has a duration of 20 Minutes. 2) According to the results of the Expert 

Validation questionnaire which was analyzed using a Likert scale, the value was 79.33%. This 

shows that Quizizz's digital learning media is appropriate to be used in learning Arabic.3) Media 

developed is effectively used in learning. This is proven by calculations using the T-test formula and 

the N-Gain Score showing an increase of 81%. 
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Media Pembelajaran merupakan salah satu alat bantu dalam menyampaikan informasi dalam 

pembelajaran,melalui media pembelajaran pendidik dan peserta didik mampu melakukan komunikasi 

dengan baik. Sesuai Undang-Undang Pendidikan  Nasional No.20  tahun 2003 menyebutkan, bahwa dalam 

pelaksanaan pembelajaran terdapat beberapa unsur penting salah satunya media pembelajaran.hal ini sesuai 

dengan Permendiknas No.78 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembelajaran 

guru harus mampu mengembangkan media pembelajaran khususnya berbasis Teknologi 

Di Ma‟had Sunan Ampel Al‟-ali terdapat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan 

penggunaan media pembelajaran. Masalah tersebut  yaitu tentang beberapa peserta didik dan pendidik 

yang mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Arab, Kitab yang digunakan memiliki beberapa susunan 

bahasa yang sulit dipahami, dan sempitnya waktu pembalajaran bahasa Arab menjadikan pendidik tidak 

menggunakan media pembelajaran. Oleh sebab itu penelitian ini mengupas tentang pengembangan media 

pembelajaran Digital “Quizizz” dalam pembelajaran Bahasa Arab di Ma‟had Sunan Ampel Al-„ali Malang. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Pengembangan Media Pembelajaran 

Digital “Quizizz” di Ma‟had Sunan Ampel Al-„ali Malang? 2) Bagaimana Kelayakan  Media Pembelajaran 

Digital “Quizizz” di Ma‟had Sunan Ampel Al-„ali Malang? 3) Bagaimana Efektifitas Media Pembelajaran 

Digital “Quizizz” di Ma‟had Sunan Ampel Al-„ali Malang?. 

Tujuan penelitain ini adalah: 1) Untuk mengetahui Pengembangan Media Pembelajaran Digital 

“Quizizz” di Ma‟had Sunan Ampel Al-„ali Malang. 2). Untuk mengetahui kelayakan  Media Pembelajaran 

Digital “Quizizz” di Ma‟had Sunan Ampel Al-„ali Malang. 3). Untuk mengetahui Efektifitas Media 

Pembelajaran Digital “Quizizz” di Ma‟had Sunan Ampel Al-„ali Malang. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian Research and Development (RnD) model Hanaffin and Peck. Dalam pengumpulan 

data, peneliti menggunakan wawancara, observasi, tes dan Validasi ahli. Analisis yang digunakan peneliti 

yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif menggunakan SPSS 16.0.   

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Menurut hasil Hal ini menujukkan bahwa pengembangan media 

Pembelajaran digital “Quizizz” berupa E-book yang terdiri dari 3 Bab dan Evaluasi berbasis game. Setiap 

game memiliki durasi pengerjaan selama 20 Menit. 2) Menurut hasil angket  Validasi Ahli yang dianalisis 

menggunakan skala likert, nialainya yaitu 79.33%. Hal ini menujukkan bahwa  media pembelajaran digital 

Quizizz layak digunakan dalam pembelajaran Bahasa Arab.3) Media yang dikembangkan efektif 

digunakan dalam pembelajaran. Hal ini terbukti perhitungan menggunakan rumus T-test  dan N-Gain 

Score  menunjukkan hasil peningkatan sebanyak 81% . 
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 الفصل األول
 اإلاطار العام

 خلفية البحث .أ 
اليت ٗتتص للمدرسة اإلسالمية، ىذه من جهد ادلدرسة لزايدة  ىي مادة التعليم اللغة العرببية

: نغة العربية من ادلهارات، ك ىي متتكوف تعليم الل  ٔفهم الطالب يف تعلم العلـو الدين.
ل مهارة الكتابة. مهارة القراءة ىي إحدمهارة الكالـ، مهارة القراءة ك مهارة اإلستماع، 

 من مهارات اللغة العربية اليت تتضمن يف  مرحلة تعليم اللغة العربية. القراءة الفعالية ىي
تلقاىا القارئ عن طريق . الرموز اليت تعملية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسَت الرموز

ية، ك فهم ادلعاين، كالرابط بُت اخلربة السابقة كىذه ادلعاين، كالستتاج ك النقد ك احلكم عين
  ٕك التذكؽ ك حل ادلشكالت.

تتكوف عملية التعلم على مكوانت  (Omar Hamalik)كفقا على "عمر علالك"  
علم، ،  ادلم، مادة التعليم، طريقة التعليم، كسيلة  التعليمالتعلم كىي من أىداؼ التعلي

كسيلة  التعليم ، كفقا على احدل من مكوانت التعليم ادلهم ىي  ٖالطالب ك التقومي.
اليت ٖتمل الرسالة أك  كسيلة  التعليم ىي آلة التعليم (Heinrich) ج" تفكَت "ىينري

 ٗادلعلومات، كىي هتدؼ لتسليم ادلمعلومات ك اتصاؿ بُت ادلعلم كالطالب.
 تعليم مكتوبة يف قانوف النظاـ الًتبية اإلندكنيسنةال بوسيلةتطبيق عملية التعليم 

يعلن أّف فيها  (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional)ٖٕٓٓيف سنة  ٕٓرقم 
 ٘التعلم يف الفصل. ت التعليم اليت تضوين بنجاح عمليةتقولب من مكوان التعليم كسيلة

 Permendikbud Nomor 78 Tahun) مث كفقا على نظاـ كزير الًتبية الثقافة اإلندكنيسية

، أّف يف ادلدرسة أك ادلؤسسة  الليت فيها التعّلم كاجبة على ٜٕٓٓسنة  ٛٚ( الرقم 2009

                                                             
1
  Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, No. 165 Tahun 2013  

ىو: فهرسة  ٖٖٗٔ. ) أرايض سنة إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا طبعة األكذلعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف.   2
 مكتبة ادلالك فهد االوطنية أثناء النشر(

3
   Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta; Bumi Aksara,2014), hlm. 66 

4
    Azhar Arzyad, Media Pembelajaran, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada), 2011, hal. 4 

5    Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RI, No. 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 20 
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كادلمتعة، كىي توجد  تطبيق التعلم ٔتدخل التكنولوجية، اإلتصالية، التفاعلية، اإلبتكارية
 .التعليم بوسيلة

ادلعهد سوانف أمبيل العارل،    ادلدرسة ادلربة اللغة العربية لعلـو الدين ادلهم ىي
كانت القيمة ادلخصصة يف اللغة العربية، ظهرت يف أنشطة ادلعهد اليت لـز لتباع 
الطالب اجلدد حينما دخلوا يف ىذه اجلامعة. تتحق جزء مهم يف اللغة العربية من أنشطة 

تناؿ الفهم صباح اللغة، ىذه األنشطة لبناء ادلعرفة الطالب يف تعليم اللغة العربية ك ل
 العميق يف علـو الدين، مثّ الطالب تستطيعوا لتطبيق العلـو يف اإلجتماعي. 

كلكن يف تطبيق تعليم اللغة العربية  خصوصها دلهارت القراءة يف فصل ادلتوسط 
ٔتبٌت خدغلة الكربل،  كجد األخطأ، منها : شعرت الطالبات ابلصعوبة لتعليم الًتاكيب 

من مجل اليت تشكل ابلكلمة، مّث ىّن يصعنب أيضا يف ترتيب اجلمل، ك تعُت ادلقصودة 
  ٙاجلمل أك الكلمة، ىذه ادلشكلة يسبنب ابلكسلة كالسائمة يف التعليم.

التعليم  كسيلةك ىذه ألّف ٖتدثت ىذه األنشطة يف الصباح  كليس اإلبداع من 
اللغة العربية قليل  من ادلعّلمة، مث مادة التعليم اللغة العربية خصوصها يف التكنولوجيات

من ادلادة خصوصها يف مهارة القراءة. ىذه ادلشاكل لتناسب بتطوير األزمنة 
 . ٓ,ٗالتكنولوجيات الرقمية 

ىي الٕتاىات اجلديدة اليت مسبب لتبديل  ٓ,ٗزماف التكنولوجيات الرقمية 
اصطالح ىي  ٓ,ٗادلعلومات ابلسرعة ك الزاىنة يف العادل. زماف التكنولوجيات الرقمية 

يظهر على بالد أدلاين الذم يتحدث  ألّف خطة يف إستَتاتيجية التكنولوجيات ابسم 
ىي التكنولوجيات ٕتعل  ٓ,ٗالوقع من تنمية زماف التكنولوجيات الرقمية ٚاحملسوابت.

 السهولة ك السريعة لتبادؿ ادلعلومات. 
بية لـز أف من ىذه التشريح ادلشاكل، فحلوؿ ادلشكالت ىي: مدّرسة اللغة العر 

، ادلدّرسة غرمي ٓ,ٗٗتلق البداع يف التعليم. ألّف يف زماف  التكنولوجيات الرقمية
ابلدكرات الدراسية الطالبات ٖتّبوف أف تلعبوا كتدرسوا ابستخداـ ىاتف الذاكي ك 
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 ماف كاجب لتخلق طريقة التعليم، إستَتاتيجية التعليمادلعلمة يف ىذا الز  ٛابإلنتَتنيت.
ادلعلومات من  ربة، كأىدافها: الطالبات استطعن لستعاابالتفاعلية كادلتك تعليمال كسيلةك 

 .ةالدراسي "Quizizz"قويزيز كسيلةاحملتوايت التعليم. ككجود جلتهاد ادلدرسة 
ىو نتيجة لثورة يف الصناعة  ةالدراسي "Quizizz" قويزيز كسيلةإف تطبيق 

اليت تعمل بنظاـ أندركيد، كىي ٔتثابة  واقعمت تطويرىا من خالؿ تطبيقات ادلالتكنولوجية 
الختبار، حصل ادلعلم على إذا مت النتهاء من . بارات تفاعليةاخت أك ٗتلق كسيلة لتطوير
خاص دلشاركتو مع الطالب شلا يسهل على ادلعلم اكتشاؼ مدل فعالية  الكلمة السر

لتعلم حىت من خالؿ يف ادلشاركة كغلعل من األسهل على الطالب الوصوؿ إذل ا  الطالب
 ٜ./ التعلم ادلستقل(تعلم الذايتالتعلم عن بعد )

      ، اليت أجريتيعٍت البحث  اإلجرائي الصفياستنادنا إذل األْتاث السابقة ،
الباحثوف  وامكاليت استخد ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓيف  ٘ٔيف مدرسة سيمارانج الثانوية العامة 

موضوع  يف اليت ٗتتص، ة التعليم اإلبداعوسيل، كةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةأيضنا 
ىناؾ زايدة يف نتائج تعلم  من ىذا البحث يعٍت:  نتائج  لتعلم اخلطي للرايضيات ،ا

الطالب اإلغلابية يف التعلم بعد  وا، كاستجابيف عملية التعلم  البالطالب، كمهارات الط
 10يف التعلم. ٕكالدكرة  ٔالدكرة 

 احلكومية، أجريت يف جامعة  بحث الكمياليت بنوع ال خرلالبحث األيف 
موجات ادليكانيكية فهم الطالب لل ىذا البحث عن  ، ٜٕٔٓ سنةمالنج يف 
فهم  على زايدة البحث يدؿّ  نتائج، ك ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةابستخداـ 

 11أكصاؼ للفهم منها سلتلفة. ٗٝ مع ٔ٘بنسبة  يكانيكا موجات م الطالب للمواد 

                                                             
8
  Suci Ramadhanti dan Sri Masyithah, Analisis Keterampilan Abad ke-21 Dalam Proses 

Pembelajaran Bahasa Arab di SD, Prosiding Konferensi Bahasa Arab V, ISSN : 2597-5242, 2019  
9  Agung Setiawan Dkk, Implementasi Media Game Edukasi Quizizz Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Matematika Materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel, (Seminar Nasional 

Edusainstek ISBN : 2685-5852 FMIPA UNIMUS, 2019) 
10

  Agung Setiawan, Sri Wigati, and Dwi Sulistyaningsih, „Implementasi Media Game Edukasi 

Quizizz Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi Sistem Persamaan Linear Tiga 

Variabel Kelas X Ipa 7 Sma Negeri 15 Semarang Tahun Pelajaran 2019 / 2020‟, 2020, Hal. 73 
11

   A U Yana, L Antasari, and B R Kurniawan, „Analisis Pemahaman Konsep Gelombang 

Mekanik Melalui Aplikasi Online Quizizz A.‟, 7.2017 (2019), Hal.145  



   ٗ 

 

 

 كسيلة ويرتطلختيار  باحثةال تعلج ور عن البحث السابقة األمىذا 
  تفكَتالكقدرة  ك التشجيع احلافز نميةلت التعليم وسيلةك،  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز 

 "قويزيز" اريختل باحثةال تعلجأحد األسباب اليت  12 .يميلتعلم مواد التعل الطالبات 
مت استخدامو لفًتة طويلة يف  التطبيق التعليم يى"قويزيز"  أفّ  يى تفاعلال يلة التعليمكوس

٘تلك النتائج  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلة، مت تطبيق  ٕ٘ٔٓمنذ عاـ  أكركاب ،
نافس مع التطبيقات ىذا التطبيق لو قيمة التميز كيستحق الت يف أكركاب ، كما أفّ  اخلاصة

 13إيدمودك ك غَتىا. كقويفَت  ك كاىوت  التعليم اآلخر ، مثل تأثَتادلختلفة ل
تطوير ل باحثةال تاكلح، ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلة من خالؿ

يف زماف التكنولوجيات  التعليم على الًتبية ك  عادل نمية ككفقنا لت احلديثة كسيلة التعليم
قويزيز  وسيلةطوير ت بعنواف كتابة البحث ةالباحث قامت. لذلك، ٓ,ٗ الرقمية

"Quizizz" ك مبعهد سوانن أمبيل العايل ماالنج تعليم اللغة العربية يف ةالدراسي .
 م اللغة العربية.يف تعلّ  الباتٖتفيز الط زايدة يى بحثمن ىذه ال األىداؼ

 
 أسئلة البحث .ب 

اعتمادا على خلفية البحث السابقة، صاغت الباحثة أف ٕتيب األسئلة التالية، ك 
 :ىي

ٔتعهد تعليم اللغة العربية  يف  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةتطوير  كيف -ٔ
 ؟معهد سوانف أمبيل العارلسوانف أمبيل العارل يف 

تعليم اللغة العربية ٔتعهد  يف  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةصالحية  كيف -ٕ
 ؟سوانف أمبيل العارل يف معهد سوانف أمبيل العارل 
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غة العربية ٔتعهد سوانف تعليم الل يف  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةما فعالية   -ٖ
 ؟ أمبيل العارل يف معهد سوانف أمبيل العارل

 
 أهداف البحث .ج 

 ، فإفّ ما سبقفي ةاليت كصفها الباحث ابلنظر إذل مشكالت أك أسئلة البحث 
 كما يلي:  أرادت الباحثةيت أىداؼ البحث ال

قائمة على  اليت ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةعلى لتطوير ادلنتجات  -ٔ
القراءة ٔتعهد سوانف  رةامهيف  اللغة العربية كخاصة تعليمالرقمية، يف ة كنولوجيالت

 .أمبيل العارل يف مبٌت خدغلة الكربل
قائمة على اليت  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلة لوصف نتائج صالحية -ٕ

ٔتعهد سوانف  القرائة رةامهيف  اللغة العربية كخاصة تعليمالرقمية، يف  يةالتكنولوجي
 أمبيل العارل يف مبٌت خدغلة الكربل.

ة الرقمية قائمة على التكنولوجييت ال ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةلية ادلعرفة فع -ٖ
القرائة ٔتعهد سوانف أمبيل العارل يف مبٌت  رةامهيف  اللغة العربية كخاصة تعليميف 

 .خدغلة الكربل
 

 البحث  فرضية .د 
، ىناؾ عدد من  سبق على الباحثةفيما  استنادنا إذل صياغة ادلشكالت

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلة أصبحت نقاط القياس لتطوير الفًتاضات اليت
 ٓ,ٗيف اللغة العربية يف الزماف الرقمية التعليم  كسيلةىذا البحث لتطوير  كىي:

ة الباحث ة، ألّف يف تطوير كسيلة التعليمكمناسب لستخدامها يف تعليم ادلهارة القراء
تطّورت اإلختبارات اللغة العربية، ك"قويزيز" قد استخدـ يف تعليم اللغة األجنبية يف 

 أكركاب، ك نتائجو الكامل ك مناسب لستخدامها.
 
 



   ٙ 

 

 

 تطوير البحث فوائد .ه 
الطلبات  تساعدىي : ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةرجت الباحثة يف 

يف  خاصة التعلمقياـ يف  للمعلمُت  بديلة  يلة التعليمكس تصبحأ، ك ك الدراسة لتعلم 
 ىي كما يلي:أما الفوائد ذلذه البحث كثَتة، ك م اللغة العربية، يتعل
 الفوائد النظرية -ٔ

 كموقعأندركيد  الرقمية القائمة على نظاـ  يلة التعليم كس بتطوير  البحث ىذا 
website م ي تعلٖتفيز الطالب يف التعلم ، خاصة يفيستطيع لزايدة  " قويزيز" ابسم

استطاعت الطالبات يف  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةمن خالؿ  اللغة العربية.
كفهم قراءة النص زلتوايت قراءة النص  ، خاصة يف فهمنقدالفعالية ك ال لتفكَتتعليم اب

 .كفقا على تركيب اجلمل
 تطبيقيةالفوائد ال  -ٕ

يف عملية التعلم، يم التعل كسيلةائل لستخداـ ، ىذا البحث توفَت بد للمعّلمة -ٔ
 ةالرقمي ٓ.ٗ، كخاصة يف عصر الًتبيةيف  ديداجل التعليم البتكار كسيلةأصبحت ك 

تعة تطوير عملية التعلم شلل ادلعلمة تستطيعالرقمية، ك  ةعلى التكنولوجيالذم يعتمد 
أخالؽ الكرؽلة، علـو الدين   على ٕتمعكىي الزماف ك أىداؼ التعليم،  ىكفقا عل

 باتفهمان كامالن للطل علمة تستطيع أف تعطيدلا .ةكالتكنولوجيخر اآلعلـو مع 
 .ةءرة قراام اللغة العربية ، خاصةن يف مهيتعليف ادلرتبطُت 

صوؿ على تعلم ابللغة حل  اتبالساعد الطت يستطيع أف ، ىذا البحث اتلبالطل  -ٕ
 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةستخداـ اب. ابلسهلة ك ادلمتعة ك ادلرػلة  العربية

اليت  أنواع األسئلةإلجابة معتادكف  نّ يف التعلم، كى اتلباٖتفيز الطتستطيع لزايدة 
إذل  مناسبك األسئلة الواطئ إذل مهارات التفكَت مناسب األسئلة  على قائمة

 مهارات التفكَت العليا، خاصة يف فهم نصوص القراءة العربية ادلختلفة.
 اليتالتعليم  كسيلةاستخداـ ومات ك اخلربات عن إعطاء ادلعل، ىذا البحث للباحثة -ٖ

مهارات الطالب يف فهم قراءة  لًتقية" قويزيزالرقمية " ةقائمة على التكنولوجي
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كتصبح  من ىذا البحث مؤف الدراسةنتائج جعلت  ابللغة العربية ،  وصالنص
 تقبل.يف الزماف ادلس لتقًتؼ الًتبية يف ادلستقبل ، خاصة  اللغة العربية  معلمُت

 
 حدود البحث .و 

طوير ىذا البحث، كىذا يف ت دكداحليف ىذا البحث، اختارت الباحثة على 
 :و كما يليىلسعادة الباحثة يف تبحث البحث، كحلدكد البحث يف ىذا البحث 

 ادلوضوعد احل -ٔ
 تحدد، ك ٓ,ٗالرقمية مناسب للزماف  احثة من كسيلة التعليمالب تتطّور 

 هارة القراءة. خصوصها  دلبية الباحثة يف تعليم اللغة العر 
 ادلكاف كداحلد -ٕ

اختارت الباحثة مكاف البحث يف جامعة مولان مالك إبراىيم مالنج ٔتعهد 
 خدغلة الكربل ، يف الفصل متوسط.

 زمافد الاحل -ٖ
 .ٕٕٓٓإبريل -ٕٕٓٓفربايَت  الشهر يف حددت الباحثة البحث 

 مواصفات ادلنتج البحث .ز 
مادة التعليم ك اإلختبارات  على شكل تعليمال لبوسائىذا البحث منتج  حصل من

تم ياليت س يلة التعليم"، مواصفات كسقويزيز"ابسم  كسيلة التكنولوجيمت تطويرىا من 
 إجراؤىا ىي:

 Playاذلاتف الذاكي ابسم كن تنزيلها من ٘تاليت  الدراسي "Quiziz"قويزيز  كسيلة -ٔ

Store ادلوقعمن ، أك  website  بعنوافwww.quizizz.com/ 
 .مطبوعة كانعمةادة التعليم على شكل من ماحملتول  -ٕ
ثَتة ابدلاليت مت تصميمها ٔتسابقة  الختبارات التفاعليةتتكوف  من  مي األسئلة و تقال  -ٖ

 لالىتماـ كيرافقو الصور.

http://www.quizizz.com/
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الختبارات يف  اؿالسؤ  إلجابةسابقة بفعالية الطالب يف ادل٘تأل  يلة التعليمكس -ٗ
 فهم القراءة يف قراءة النصوص.يف كتنمية مهارات 

 
 حتديد ادلصطلحات .ح 

تائج لقياس النتائج اجملماؿ، كحصلت ن اختارت الباحثة يف ٖتديد ادلصطلحات
 البحث اجليد كادلناسب.كىي كما تلي:

 تطوير كسيلة التعليم -ٔ
لتواصل ل كسيلة تستخدـ لتسهيل الطالب كادلدرسُت يى كسيلة التعليم

التكنولوجية ىي كسائل التعليمية  .يف عملية التعلمك ادلعلومات  كاستيعاب ادلعرفة 
تطيع اليت مناسبة ابلزماف الرقمية، مث تنمية الزماف كل يـو ٕتعل ادلعّلم يس كسيلة التعليم

، أصبح ىذا احللوؿ لتغلب  مشكالت يف عملية أف يتطور كسيلة التعليم التكنولوجي
 التعلم.

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  سيلةك  -ٕ
لب أنشطة متعددة ٕت يتعلى اللعبة ، كال ةقائم اليت  تطبيق تعليم يى قويزيز""

تفريقا . ةمتعادلك  يةتفاعلاإلختبارات اليف فصل م علهٕتالالعبُت إذل الفصوؿ الدراسية ك 
 ةدراسيال "Quizizz"قويزيز  كسيلةالتعليم األخرل ، تتميز  الوسيلة التطبيقاتعلى 
صائص اللعبة مثل الصور الرمزية كادلوضوعات كادليمات كادلوسيقى ادلسلية يف اخل ٘تلك

 .عملية التعلم
  هارة القراءةم -ٖ

 فهم يف نص القراءة ككذلك الًتكيب الكامل  يفالجمع بُت يمهارة الشخص ل
قصة ، شلا يؤدم إذل فهم الرسالة اليت تنقلها ال النص القراءة اليت تتكوف من اجلمل

 .الكاملة
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 معهد سوانف أمبيل العارل -ٗ
معهد سوانف أمبيل العارل ىي ادلدرسة ك ادلسكنة لكل الطالب اجلدد يف 
مستول األكذل ّتامعة مولان مالك إبراىيم مالنج، كىذه من جهد اجلاعة دلرطبة بُت 
 علـو الدين ك علـو اآلخر، حىت ٖتصل الطالب اإلسالمية ك ادلاىركف يف ىذا البلد

 يف الزماف ادلستقباؿ.
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 ط. الدراسة السابقة

 نتائج البحث ادلعادلة ادلخالفة
منهج 
 البحث

 الرقم الباحث البحث أهداف البحث

ٔتنهجالبحث ك   (ٔ
 التطوير 

أىدافو لزايدة ٖتفيز  (ٕ
الطالبات يف التعليم 

 اللغة العربية
ليس ؼلترب النظرم ك  (ٖ

 لكن تطوير النظرم.

 كسيلةاستخداـ  (ٔ
 "Quizizz"قويزيز 

 ةالدراسي
لزايدة ٖتفيز  (ٕ

الطالب يف عملية 
 التعّلم.

 دلادة الرايضيات (ٖ

)أ( كانت زايدة يف 
نتائج تعلم الطالب 
من الدكرة األكذل 

 ْٜ٘تلوؿ عاـ 
كالدكرة الثانية ْتلوؿ 

 ؛ ٜٙعاـ 
ب( زايدة يف 
مهارات عملية 
الطالب من الدكرة 

 ٔٛاألكذل بنسبة 
كالدكرة الثانية 

 ٕٜبنسبة 
دة يف الردكد ج( زاي

البحث 
اإلجرائي 

الصفي 
)البحث 
 الكيفي(

لتحديد  .ٔ
من ترقية 

نتائج التعليم 
الطالب  

ابستخداـ 
قويزيز  كسيلة

"Quizizz" 
 ةالدراسي

دلعرفة زايدة  .ٕ
مهارة يف 
عملية التعلم 

ابستخداـ 
قويزيز  كسيلة

"Quizizz" 

 كسيلةاستخداـ 
قويزيز 

"Quizizz" 
لًتقية  ةالدراسي

نتائج التعليم 
اللرايضيات يف 
فصل العاشرة 
علـو الطبيعية 
يف ادلدرسة 

الثانوية 
 ٘ٔاحلكومية 

مسارانج  سنة 
ٕٜٓٔ/
ٕٕٓٓ 

اكين، أكونغ ستتي
سرم كغلايت، 
دكم سوليستيا 

 نينجسيو

ٔ.  
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اإلغلابية من 
 ٓٛالطالب بنسبة 

ٝ يف الدكرة األكذل 
كالدكرة الثانية من 

 قبل

 الدراسي
فيز دلعرفة ٖت .ٖ

الطالب بعد 
التعلم 

 ابستخداـ
قويزيز  كسيلة

"Quizizz" 
 ةالدراسي

منهج البحث ك  (ٔ
 التطوير

ٗتتص دلهارة القراءة  (ٕ
 يف تعليم اللغة العربية

أىدافو لزايدة ٖتفيز  (ٖ
الطالبات يف عملية 

 التعليم
قائمة الوسائل  (ٗ

بلهاتف الذكي ك 

 كسيلةاستخداـ   (ٔ
 "Quizizz"قويزيز 

 ةالدراسي

بناءن على نتائج 
ت ، ٖتليل البياان

 ػلصل الطالب
التعلم  كف إذل ي ظهر 

ل ابستخداـ الوسائ
التفاعلية  التعليم 

القائمة على اذلاتف 
فهمان  يدّؿ  الذكي

أفضل للمفهـو 

البحث 
الكمي 

)شبو 
 التجرييب( 

ٖتليل ترقية  .ٔ
الكفاءة 

الطالب يف 
اجلامعة 
لتفكَت 

ادلشكل 
ستخداـ اب

قويزيز  كسيلة
"Quizizz" 

 ةالدراسي

 استخداـ 
قويزيز  كسيلة

"Quizizz" 
قائمة  ةالدراسي

ابذلاتف الذكي 
لبناء الكفاءة 
التفكَت ادلشكل 
الطالب يف 

 اجلامعة
ٕٓٔٙ 

لياف فيفُت 
 كيهارتنيت

ٕ.  
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مقارنة ابلطالب  الواقع
الذين ػلصلوف على 
تعلم ظلوذجي 

 تقليدم.

قائمة 
ابذلاتف 
 الذاكي 

البحث ك  يةمنهج (ٔ
 التطوير

لتحفيز يف عملية  (ٕ
 التعلم

خلاصة ليس ادلادة ا (ٖ
 للتعلم أك زلتول

 كسيلةاستخداـ  (ٔ
 "Quizizz"قويزيز 

 ةالدراسي
أىدافو لًتقية ٖتفيز  (ٕ

 الطالب

نتائج ىذه  (ٔ
درجة الدراسة ،
مؤشرات 

اذبية اجل
مع  ٓٗ.ٜٗ

 فئة عالية جدا
مؤشرات نتائج  (ٕ

تول جودة احمل
مع  ٕٓ.ٖٜ

 فئات عالية جدا
مؤشرات نتائج (ٖ

مع  ٓٛ.ٖٜاللغة 
فئات عالية جدا 

البحث 
اإلجرائي 
الصفي)ال

ْتث 
 الكيفي(

لًتقية  ٖتفيز 
الطالب يف 

النهائي اإلختبار 
ابستخداـ كسيلة 

 "قويزيز" التعليم

استخداـ 
كسائل التعليم 
"قويزيز" لتقومي 

اإلختبار 
النهائي يف 
فصل السادسة 

ج يف مدرسة –
اإلبتدائية 

 ٔاحلكومية 
سيمارافورا 

 الوسطى
ٕٓٔٛ 

إ جوسيت لننج 
جدم فوترا 

 عسطول

ٖ.  
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، كدرجات يف 
 ٓٛ.ٖٜادلتوسط 

مؤشرات الراحة 
مع فئة عالية 

 جدا.
منهج البحث ك  (ٔ

 التطوير
رقية ٖتفيز الطالب ت (ٕ

 ابستخداـ كسيلة
 التعليم  

 دلهارة القراءة (ٔ
دلعرفة كفاءة  (ٕ

الطالب يف مهارة 
فهم  القراءة

 النصوص

كجدت  (ٔ
أّف الطالب. 

اءة  الشمتة  قر 
فهم يشتّد على 

زلتول نصوص 
  .القراءة

ج البحوث نتائ (ٕ
ادلوجودة يف 

احلقل 
ابستخداـ 
اختبارات 

كجد أف  القراءة

البحث 
 الكيفي

لوصف ك  (ٔ
دلعرفة كفائة 

لطالب يف ا
عملية التعلم 

اللغة العربية  
حينما قد 

انتهيت 
تعليم اللغة 
العربية ك دل 
تعليم اللغة 

 العربية قبلها

فعالية التعليم  
مهارة القراءة 
يف قسم التعليم 
اللغة العربية يف 
جامعة جانيب 

ٕٓٔٚ 

كيماس عبد 
 اذلائي 

ٗ.  



   ٔٗ 

 

 

صوص فهم ن
القراءة جيد ٔتا 

، من فيو الكفاية
أسئلة يف  ٙ

ادلتوسط ؽلكن 
للطالب 

اإلجابة على  
 كل شيء.

قراءة يف   (ٖ
غلد ، اجلهرية 
الطالب 

صعوبة يف 
الًتكيب ٖتديد 

اجلمل يف 
 الكلمة

قويزيز  كسيلة (ٔ
"Quiziz" ةالدراسي 

 دلهارة القراءة (ٕ
البحث ك  يةٔتنهج (ٖ

نتائج من تطوير 
:  مادة التعليم

البحث 
ٔتنهج 

لفهم كيف  (ٔ
يتم تطوير 

تطوير مادة 
على  تعليم

  .٘ دمحم ىاشم أشعرم
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ادلادة ٖتتوم على 
القراءة ك  مهارة

أتلف ابإعداد 
 الكتب اللخاصة

أكثال   التطوير
( significantكبَت)

أم فعالة لنجاح 
الطالبات يف تعلم 

 مهارة القراءة

البحث ك 
 التطوير

ادلادة 
التعليمية 

على أساس 
ف التعاك 

التكاملي 
بُت القراة ك 

الًتكيب 
لًتقية مهارة 

 القراءة
لفهم  (ٕ

موصفات 
ادلادة 

التعليمية 
ادلطورة على 

أساس 
التعاكف 

التكاملي 

أساس التعاكف 
التكاملي بُت 
القراءة ك 
الًتاكيب لًتقية 
مهارة القراءة 
ٔتدرسة تنوير 

اإلسالم 
ادلتوسطة 

 مسبانج
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بُت القراءة ك 
الًتكيب 

 دلهارة القراءة
لفهم  فعالية  (ٖ

مادة التعليم 
ادلطورة على 

أساس 
التعاكف 

التكاملي 
بُت القرائة ك 

الًتكيب 
لًتقية مهارة 

 القراءة.
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 الفصل الثاين
 اإلاطار النظري

 وسيلة التعليم ادلبحث األول :  -ٔ
 وسيلة التعليممفهوم  .أ 

نية أبف كسائل ىي شكل من أشكاؿ تعاريف مقدمة من مجعيات التعليم الوط
ك ؽلكن رؤيتها  ك البصرية. ينبغي التالعب بوسيلةالتصالت       ك ادلعدات السمعية 

 (Medius))الوسيلة( مأخوذة من اللغة اللتينية ماديوس  Media مةيك مساعها ك قراءهتا. كل
اة أك أدكات يستخدمها ٔتعٌت األكساط ك الوسيلة. كأما يف اللغة العربية أف الوسيلة ىي أد

 ادلدرس يف عملية التعليم ك التعلم لتوصيل ادلعلومات أك ادلعارؼ إذل أىداؼ التلميذ
تيسر عملية التعليم ك التعلم ك تعُت ادلعلم على اداة عملو  بتمامها. ك إف كسيلة التعليم

كسيلة صطالحات عنها بوسيلة اإلضاح أك على الوجو األكمل، ك قد تكوف لال
   ٗٔيحة.التوض

ىي كل شيء ؽلكن استخدامو لتوجيو الرسائل من ادلرسل إذل ادلستسلم الوسيلة 
ْتيث ؽلكنو ٖتفيز األفكار ك ادلشاعر ك النتباه ك الىتمامات حىت ٖتدث عملية 
التعليم. ك يف احلقيقة أّف الوسائل التعليمية اليت يستخدمها ادلعلم ؿ: أ. توضيح 

ب. الضغط على األجزاء ادلهمة، ج. إعطاء متنوعة يف  ادلعلومات أك رسائل التدريس،
 ٘ٔالتدريس، د. توصيف ىيكل التدريس، ق. ٖتفيز تعلم الطالب.

اليت تعُت ادلعلم  كل أنواع  الوسيلةبوسيلة التعليم  انطالقا إذل شرح السابق فيقصد 
شامل على توصيل ادلعلومات ك احلقائق للتالميذ أبسهل ك أقرب الطرؽ، ك ىي ٔتعنها ال

تضم مجيع الطرقو األدكات ك األجهزة ك التنظيمات ادلستخدمة يف نظاـ التعليمِت بغرض 
 ٖتقيق أىداؼ تعليمية زلددة.
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 وسيلة التعليم التكنولوجي الرقمي .ب 
كسيلة  يف التعلم، كأىداؼى ادلعلم دلعرفة ادلعلومات عن كسيلة التعليم كجب عل
دلعلومات كالطالب حىت  ٖتصل ادلفاىم ساعد يف اتصاؿ بُت ادلعلم، االتعليم ىي لت

لـز مناسب على  كسيلة التعليم الكاملة كالسريعة على كل الطالب يف زلتول التعليم. 
كفاءة الطالب ك مناسب على تنمية الزماف، كيف ىذا الزماف قد دخل الزماف 

احتاج ، كىي سبب إسراع ادلعلومة كتيسَت كل الشيء يف العادل. ٓ,٘التكنولوجية الرقمية 
، كيف نظاـ احملكومة كسيلة التعليم التكنولوجيادلعّلم لتباع تنمية الزماف ابستخداـ 

 مكتوبة أف يف تعليم كاجب لرتباط ابلتكنولوجية.
 ـ الًتبية اإلندكنيسيةنظااؿ قانوف مكتوبة يف بوسيلة التعليم تطبيق عملية التعليم 

يعلن أّف فيها  (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional)ٖٕٓٓيف سنة  ٕٓرقم 
 ٙٔتقولب من مكوانت التعليم اليت تضوين بنجاح عمليم التعلم يف الفصل.كسيلة التعليم 
 Permendiknas Nomor 78 Tahun) الثقافة اإلندكنيسية كزير الًتبية نظاـ مث كفقا على

ّلم كاجبة على ، أّف يف ادلدرسة أك ادلؤسسة  الليت فيها التعٜٕٓٓسنة  ٛٚ( الرقم 2009
 تطبيق التعلم ٔتدخل التكنولوجية، اإلتصالية، التفاعلية، اإلبتكارية كادلمتعة، كىي توجد

 .بوسيلة التعليم
الصوتية كالبصرية ادلمتعة كسيلة اليت تربط بُت الوسيلة التكنولوجية الرقمية ىي 

تعليم الرقمية تؤّدم كسيلة الالرقمية ٖتصل التعليم اللسياقية. كسيلة التعليم كالتفاعلية، 
كاحلاسوب كاإلنتَتنيت بسرعة. كىذه هتدؼ لتصلعلى أىداؼ التعليم  ابلتكنولوجية

ابلنظرية كسيلة التعليم ىي  كسيلة التعليم التكنولوجي كالتفاعلي ٚٔكادلنهج الدراسة.
التصميم التصارل، التفاعل بُت ادلستخدـ كاحلاسوب، كالثقافة الرقمية، كالتصميم 
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، كميزة ىامة للتفاعل ىي أف ادلستخدـ سيتصل مع آلة التكنولوجية مث حصل التفاعلي
 ادلعلومات الكامل.

استطاع لـز لتطوير التفاعلية بُت ادلعّلم ك الطالب،  كسيلة التعليم التكنولوجي
 & Seels)لتنمية كتطوير ادلعريفي على كل الطالب. مث كفقا على سيل ك جالسكلو 

Glasglow)  ىي طريقة التصارل اليت النواتج  ليم التفاعليكسيلة التع(Output)  كسيلة من
 ٘تلك األىداؼ ادلعادؿ كلكن ادلستخدـ كسيلة التعليم تصدر من ادلستخدـ )ادلعلم(، 

 ػلمل ادلتميزات ادلمتعة للنظاـ كالرغيد اجليد.
رقمي كسيلة التعليم ال، كانت اجملموعة من كسيلة التعليم كفقا على التشريح أنواع 

 ٛٔ، كىي كما يلي : كسيلة التعليم ادلتأخراليت تصبح  التفاعلي
(، كمثل: الفيديو اإلتصارل Telekomunikasiكسائل التعليمية اإلتصالية ) -ٔ

(Telekoferensi( التعلم ادلسافة ،)Pembelajaran Jarak Jauh.كالتعّلم الذايت ،) 
التعليم  احلاسوب ادلساعد  (، كمثل :Mikroprosessorكسائل التعليمية  ادلعاجلة ) -ٕ

 Games(، اللعبة يف احلاسوب أك ىاتف )Computer-asissted Instructionاإلضايف )

Offline.كغَتىا ) 
اليت بنوعُت كعلا :  ، ىي كسيلة التعليم(E-Learning) كسائل التعليمية اإلليكًتكنية -ٖ

لتعليمية إليكًتكنية ،ىي كسائل ا(Media Interaktif Online)إبنتَتننيت كسيلة التعليم
 Website Management)آبلة الرقمية كاحتاج اإلنتَتنيت، كشكلها ابلظاـ ادلوقع 

System)( التطبيق اإلنتَتنيت بقاعدة اإلتصاؿ بشبكة اإلنتَتنيت ،Aplikasi Online 

berbasis Internet Communication Teknologi(النظاـ إبدارة التعليم،)Learning 
Management System   ،)ٕكسائل التعليمية حاليا )       (Media Interaktif 

Offline كسيلة(.كمثل ( ادلتعددة التفاعليةCD Interaktif.) 
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 وسيلة التعليمشروط  .ج 
دكرىا  يف عملية التعليم بشكل فعاؿ لبد من الراعة األمور  تؤدم الوسائل لكييف  

 :  ٜٔالتالية عند اختيار الوسيلة أك اعددادىا
 ديد اذلدؼ من الوسيلة.ٖت -ٔ
 دقة ادلادة العملية ك مناسبتها دلادة الدرس. -ٕ
 توفر ادلواد احلاـ الالزمة لصنعها مع رخص تكاليفها. -ٖ
 تعد الوسيلة لغرض كاحد ْتيث تكوف بعيدة عن الكتظاظ كاحلشو. -ٗ
 أف يتناسب حجمها أك مساحتها مع عدد طالب الصف.  -٘
 حىت تفقد عنصر الاثرة.أف تعرض يف الوقت ادلناسب كأف ل تًتؾ  -ٙ
أف تبقي مع الزمن، كلوحات ادلعلومات ك اخلرائط السياسة الرسومات البيانية ك غَت  -ٚ

 ذلك.
 أف تناسب ك مدارؾ الطالب ْتيث يسهل الستفادة منها. -ٛ
 ٕتربة الوسيلة قبل استعماذلا للتأكد من صالحيتها. -ٜ

 
 وسائل التعليميةأنواع  .د 

لتسهيل عرضها ك دراستها  إذل  يةالتعليم كسائلعاـ، ؽلكن تنقسم ىذه  بشكل
 ٕٓسمعية.البصرية ك السمعية، كسائل الثالثة أنواع، ىي كسائل بصرية، كسائل 

 كسائل البصرية -ٔ
ىي تضم ٔتجموعة من  األدكات ك الطرؽ اليت تستغل حاسة البصر ك تعتمد 

طبيعية، صور عليها. ؽلكن أف تكوف البصرية، ىي : األشياء الطبيعية، تقليد األشياء ال
األشياء الطبيعية. أشياء الطبيعية اليت ؽلكن تعيينها مباشرة ىي كسيلة عرض فعالة للغاية 
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لالستخداـ، مثل ادلعدات ادلدرسية ك ادلعدات الرايضية ك األشياء ادلوجودة حوؿ 
ادلدرسة. إذا كاف من ادلستحيل تقدمي كأف طبيعي، فيمكن استبدالو بنسخة طبق األصل 

احلصوؿ عليها اآلف، مثل الفواكو من البالستيك، ك السيارات، ك األدكات  اليت يسهل
ادلنزلية، كما إذل ذلك. إذا دل يكن ىناؾ نسخة طبق األصل من كأف طبيعي، فيمكن 
استبدالو بصورة، كصورة بوسيطة  ك صورة ألحدث  ادلعدات.كسائل التعليمة البصرية 

( ٕ( بطاقات رسائل، ٔٔتا يف ذلك  األخرل ىي بطاقة ٖتتوم على مجيع أشكاذلا،
  ( بطاقات صور.ٗ( بطاقات مجلة ك ٖبطاقات كلمات، 

 كسائل السمعية -ٕ
ك ىي تضم ٔتجموعة من ادلواد ك األدكات اليت تساعد على زايدة فعالية التعلم ك 
اليت تعتمد أساس على حاسة السمع، ك تشمل الراديو ك برامج اإلذاعة ادلدرسية ك 

 لتسجيالت الصوتية.السطواانت ك ا
 كسائل البصرية ك السمعية -ٖ

ىذه الوسائل تضم ٔتجموعة ادلواد اليت تعتمد أساس على حاسيت البصر ك ادلع، 
كتشمل الصور ادلتحركة الناتقة ك ىي تتضمن من األفالـ ك التلفزيوف. كم تشتمل ىذه 

ة تسجيالت الوسائل أيضا األفالـ الثبتة ك الشراائح ك الصور عندما تستخدـ ٔتصاحب
 صوتية مناسبة على اسطواانت أك شرائط تسجيل.

 كسائل التعليمية ادلتأخرة )التكنولوجية(  -ٗ
كسائل الصوتية وسائل اليت تربط بُت كسائل التعليمية التكنولوجية الرقمية ىي ال

كسائل رقمية ٖتصل التعليم اللسياقية. كسائل التعليمية الكالبصرية ادلمتعة كالتفاعلية، ك 
يمية الرقمية تؤّدم ابلتكنولوجية كاحلاسوب كاإلنتَتنيت بسرعة. كىذه هتدؼ التعل

كسائل التعليمية التكنولوجية كالتفاعلية ىي  ٕٔلتصلعلى أىداؼ التعليم كادلنهج الدراسة.
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كسائل ابلنظرية التصميم التصارل، التفاعل بُت ادلستخدـ كاحلاسوب، كالثقافة الرقمية، 
زة ىامة للتفاعل ىي أف ادلستخدـ سيتصل مع آلة التكنولوجية مث كالتصميم التفاعلي، كمي

 حصل ادلعلومات الكامل.
التقسيم ىي ارتباط ٔتجموعات ككاضح أف الفكرة األساسية اليت يقـو عليها ىذه 

بصر ك السمع على اعتبار أهنا احلاسنات لكسائل التعليمية ْتاسيت امن 
 األساسيتاف.كمناسب على الزماف.

 
 ئل التعليمية يف اللغة العربيةوسا . ه

كسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية نوعاف، كعلا كسائل حسية ككسائل لغوية، 
ادلراد بوسيلة حسية كىي ما تؤثر يف القوم العقلية عن طريق اإلدراؾ احلسي عندما يعرض 

ؤثر يف القـو ادلعلم نفس الشيء أك ظلوذحية لو صورتو. ك ادلراد بوسيلة لغوية ك ىي ما ت
 ٕٕالعقلية عن طريق األلفاظ عندما يعرض ادلعلم األمثلة أؤ ادلفلردات.

إف ما تشملو مدرسنا اليـو من أنواع متعددة من الوسائل التعليمية كادلختربات  
كاألفالـ ادلتحركة كالثابتة كالراديو ك التلفاز ك التسجيالت الصوتية ك السطوانت ك 

ة ك الصور ك الشرائح تشكل جزءا ىاما ل يتجزأ من العملية النماذج ادلرسومة ك اجملسم
الًتبوية ك تسهم ابلتارل يف ظلو اخلربات عند ادلتعلم ك تسهل عملية الوصوؿ إذل ادلعرفة 

 ّتهدأقل كبقوة أقصر.
ك الوسائل يف كقت احلضر ىي الوسائل اليت  ٔتوقع التكنولوجية اإللكًتكنية، ك 

نعوا الدراسة ك أكثر ذ ليسهلوا الدراسة، ك تسهل ادلعلمُت ليصىذه الوسائل تساعد التالمي
ك  (Website)كسائل التكنولوجية اإللكًتكنية ىي الوسائل اليت ٔتوقع الويب اإلحتبارت. 

 ٓ,ٗمن الزمن احلاضر يعٍت الثورة الرقمية  رةك ىي من تنمية ك تطوي ،(Android)أندركيد
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(Revolusi Digital 4.0)لزمن احلاضر كاجبة من ادلعلموف اللغة العربية . الوسائل يف ا
 ٖٕليتطوركا التعلم ادلمتع يف الفصل ك ينموا الدكافع ك التشجيع عند التالميذ.

 
 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلة: ادلبحث الثاين   -ٕ

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةمفهوم  . أ
التعلم يف الفصوؿ  ىو تطبيق صمم لتمكُت ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلة

الدراسية. يوصى بشدة ابستخداـ ىذا اذلاتف الذكي التعليمي نظرنا ألف العملية 
ٕٗأك كقع. للتعلم مع ىاتف ذكي"قويزيز" ادلستخدمة ىي استخداـ تطبيق 

قويزيز  كسيلة 
"Quizizz" الطالب   ىو تطبيق تعليمي قائم على اللعبة ، كالذم غلمع األنشطة ةالدراسي

 .يف صف تدرييب تفاعلي كشلتع كالعببُت
لطالب القياـ بتمارين يف الفصل على أجهزهتم ا، "قويزيز"ابستخداـ تطبيق 

لو خصائص اللعبة مثل "قويزيز" اإللكًتكنية. ٓتالؼ التطبيقات التعليمية األخرل ، فإف 
بار الصور الرمزية كادلوضوعات كادليمات كادلوسيقى الًتفيهية يف عملية التعلم. يتيح اخت

أيضنا للطالب إمكانية التنافس مع بعضهم البعض كٖتفيزىم على التعلم حىت "قويزيز" 
تتحسن نتائج التعلم. أيخذ الطالب اختبارات يف نفس الوقت يف الفصل كيركف ترتيبهم 
ادلباشر على ادلتصدرين. ؽلكن للمدرب أك ادلعلم مراقبة العملية كتنزيل النتائج عند 

ؽلكن أف تساعد يف ٖتفيز الطالب "قويزيز"ر لتقييم أداء الطالب. لعبة النتهاء من الختبا
 ٕ٘كٖتسُت نتائج التعلم.
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 على عدد من األسئلة يف شكل اختبارات ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةٖتتوم 
 (Critical Thingking) )التفكَت الناقد ج-ٗقادرة على بناء قوة التفكَت يف

(. (Collaboration)كالتعاكف (Communicative)صليكالتوا (Creative)كاإلبداعي
األسئلة اليت مت تطويرىا ىي ابلتأكيد أنواع من األسئلة تستند إذل مهارات التفكَت العليا 

(HOTS)  كاليت ذلا قيم تدرج تتوافق مع احلالة النفسية للطالب. ؽلكن أف تكوف أنواع
، أك صور تركيب  ة النصوص ، أكصل فقرات ، أك قراء" يف شكل فواقويزيزاألسئلة يف "

 ٕٙالتخمُت اليت أتيت من مجل مدرجة يف ادلشاكل ، إخل.
 ة اليت تفاعليال يةتعليمال سائلىي عبارة عن ك  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلة

ادلعلومات كالتصالت قادر على تسهيل ادلعلمُت يف تنفيذ ية تطويره من خالؿ تكنولوج
إذا مت النتهاء من الختبار ، ػلصل ادلعلم على رمز خاص  عملية التعلم كالتقييم.

دلشاركتو مع الطالب شلا يسهل على ادلعلم اكتشاؼ نشاط الطالب يف ادلشاركة كيسهل 
 ٕٚعلى الطالب الوصوؿ إذل التعلم حىت من خالؿ التعلم عن بعد

 

 

 ةالدراسي Quizizz" "قويزيز  وسيلةمميزات و نقصان  .ب 
ادلعّلم كالطالب سييناؿ إكتساب . ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  لةوسيبتطبيق تعليم يف 

 قويزيز ملك من شليزات، كىي كما تلي: لنافعة، كىي ألّف كسيلة التعليمالعلم كفهم ا
 الطالب يستطيع لينظر التقومي -ٔ
الشاشة لستخدامها )عرض يف اذلاتف الذكي ك الشاشة سواء           ٕل ػلتاج  -ٕ

 لوسيلة الواحدة.كمستخداـ سيعمل اب
 ظهر خليقة بعد التسجيل. -ٖ
 أكثر متميز من الوسائل. -ٗ
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 العرض متنوعو ك ليس سائم. -٘
 الطالب ليستطيع أف يقّلد إجابة صديقهم. -ٙ
 كتابة السؤاؿ السهلة ك أكثر اخلطوط. -ٚ
 ليس  حافة من العدد السؤاؿ دلهارات )إل مهارة الكالـ( -ٛ
 الطالب يستطيع أف يسابق مع أصدقائهم. -ٜ
 أف يعمل ابنفس، لستخداـ الواجب ادلنزرل ك اإلمتحاف اليومية. يستطيع -ٓٔ
 ابجملانن -ٔٔ
 التقومي ٖتليل ابإلكسيل ك كانت  ججنس من السؤاؿ. -ٕٔ
 ادلدرس يستطيع أف ػلررف السؤاؿ. -ٖٔ

 
 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةنقصان  .ج 

 كانت النقصاف، كعلا : ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةيف 
 ل دكف إنًتنيت.أف يعميستطيع   .ٔ
 28 تاج آلة ابلساس الرقمية كمثل اذلاتف، احلاسوب ك غَته.ٖت .ٕ

 

 ادلبحث الثالث :ادلهارة القراءة -ٖ
 مفهوم مهارة القراءة .أ 

القراءة ادلصدر األساسي لتعلم اللغة العربية للطالب خارج الصف، ك ىي تعد 
 -للطالب ادلبتدئ مهارة ٖتتاج إذل تدريبات خاصة ك متنوعة. ك ينبغي أف تقدـ القراءة

ابلتدرج، انطالقا من علي مستول الكلكلة  -الذم دل يسبق لو تعلم اللغة العربية من قبل
فاجلملة البسيطة )ادلبتدأ ك خرب غالبا( مث اجلملة ادلركبة مث قراءة  الفقرة، مث قراءة النصوص 

 الطويلة.
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إذل مدلولتو. كىذا القراءة ىي ٖتويل النظاـ اللغوية من الرموز ادلرئية )احلركؼ( 
يعٍت أف مفهـو القراءة ليس إجادة نطق احلركفك كإل ألصبح معظم العرب غلدكف. اللغة 

أما مهارة القراءة ىي إحدل من  ٜٕالفارسية ك األردية ألهنم يستطيعوف قراءة حركفها.
م اللغة مهارات اللغة العربية اليت يتضمن  يف التعليم اللغة العربية اليت تتضمن يف  فس تعلي

العربية. القراءة العملية عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسَت الرموز ز الرموس اليت  
يتلقاىا القارئ عن طريق عينية، ك فهم ادلعاين، كالرابط بُت اخلربة السابقة كىذه ادلعاين، 

 ٖٓكالستتاج ك النقد ك احلكم ك التذكؽ ك حل ادلشكالت. 
ليفهم ادلفردات ك فضوؿ الفكرة من النص، حىت القارل ٖتتاج مهارة القرائة قدرة 

يفهم ما الذم مقركء. إذظلفهـو من مهارة القراءة ىي عملية إكتساب ادلعاين من ادلركب 
األحرؼ. ككذالك من ىذه العملية دلعرفة الكلمة، عبارة أك اإلصطالح، اجلمل، كغَتىا، 

 األصوات/ القواعد ك غَتىا. كعملية اكتساب ىذه ادلهارة ابلتدرغلية كإحتياج علم
 

 أهداف مهارة القراءة .ب 
محد السيد يف كتاب  طرائق تعليم اللغة العربية عن أالشرح فكرة شيخ زلمود من 

 ٖٔأىداؼ تعليم القرائة تقسيم إذل أربعة أىداؼ:
أف يقرأ الطالب قراءة يتوافر فيها عناصر السرعة ادلناسبة ك الفهم الصحيح مع .ٔ

لنمو الطالب. ك أف يقدر على التمييز بُت األفكار الرئيسة ك  التدريج فيهما كفقا
 األفكار الفركعية فيما يقرأ.
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أف ينمو ميل الطالب إذل القراءة ك يزداد شغفو هبا، فيدفعههذا ادليل إذل التصاؿ ٔتا  .ٕ
 يالئمو من الكتب ك ادلطبوعات كل سيما يف أكقات الفراغ.

 صاحلة للقراءة.أف يقدر الطالب على انتقاء ادلادة ال .ٖ
 أف يقدر ععلى الداء ادلعرب عن ادلعٌت يف تالكة القرآف كانشاد الشعر. .ٗ

( تنمية ميوؿ الطالب، ٔأما من أعلية من األىداؼ اخلاصة دلهارة القرائة ىي: 
( تدريب الطالب . إذا ىذه أعلية ل يستفيد جيدا حىت ل ٖ( تنمية قدرة الطالب، ٕ

 كن يعترب ابخلسرة.يصيل إذل نتائج عن أعليها شل
 

 دلهارة القراءة يةمواد التعليم .ج 
يقصد ادلعلم أف يوصلها إذل التالميذ. من  مادة الدركس ىي ادلعلومات اليت

 شرطها : 
 غلب أف تكوف ادلادة مالئمة للزماف. .ٔ
 ب أف تكوف ادلادة موثقة بصحتها.غل .ٕ
إ٘تاـ جزء  غلب أف تكوف مادة الدرس مرتيبا عقليا ك مقسمة إذل أقساـ مع كجوب .ٖ

 كإتقانة البداء يف اجلزء الذم يليو.
غلب أف تكوف ادلادة مالئمة ٔتدراؾ التالميذ كسنهم ليس ابلضعبة اليت تتغسر ك ليس  .ٗ

 ابلسهولة تذىب بفائدة تعود العقل  التفكَت.
 ينبغي أف تكوف ادلادة سلًتة بقصد أف تفيد التالميذ ل تظهر مقدرا مارؼ ادلدرس. .٘

 ادة التعليمية دلهارة القراءة ىي: ك من خصائص  ادل
يف مراحل –غلب أف تكوف متنوعة بطريقة تفكل لكل مستول من مستوايت القدرة  .ٔ

 فرصة النمو ك التقدمي.-التعليم اخلتلفة
 ل تقدمة ضوعات غريبة يف ألفاظها أك غريبة يف أفكارىا. .ٕ
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إلسالمي غلب اإلىتماـ إبعطاء مواد قرائية  تساعد الطالب على فهم  الصور ا .ٖ
 للكوف اإلنساف ك احلياة، ك على حل مشكلتهم، كتساعدىم 

 
 أسلوب تعليم مهارة القراءة .د 

كالطريقة  كىناؾ أساليب أك مدخالف أساسياف لتعليم القراءة، كعلا أسلوب اجلزئية
أسلوب التحليلية،  كيطلق على األكؿ أحياان أسلوب الًتكيبية كيطلق على الثانية الكلية،

كتتضمن الًتكيبية أسلوب الكلمة  يبية كأسلوب اذلجائية، كأسلوب الصوتية،الًتك كتتضمن
 ٕٖ.ادلعدلة كأسلوب اجلملة كأسلوب القصة كأسلوب

 سلوب الًتكيبيةأ . أ
 أسلوب اذلجائية -ٔ

قراءة ك   كىي تقـو على تعليم الطفل احلركؼ اذلجائية أبمسائها ابلًتتيب
صورىا، بداء يف ضم حرفُت ك  فإذا تعلم الطفل حركؼ اذلجاء أبمسائها ٖٖ.كتابة

فاأللف تضم إذل ادليم مثال لتكوين كلمة مثل )كزف(  منفصلُت لتتألف منهما كلمة
مجل قصَتة  كىكذا تؤلف الكلمات أطوؿ فأطوؿ، كمن الكلمات تتكوف مثال،

 فطويلة.
 أسلوب الصوتية -ٕ

أمسائها ْتيث ينطق  بدأ ىذا أسلوب بتعليم الطفل أصوات احلركؼ بدل منت
ؼ الكلمة أكل على انفراد مثل زرع، مث ينطق ابلكلمة موصولة احلركؼ دفعة ْترك 

 يف ذلك. فبعد أف يتدرب الطفل على أصوات احلركؼ اذلجائية كاحدة، كىو يتدرج
على مجع  الطفل نطقها مضبوطة فتحا كضما ككسرا، يبدأ ادلعلم يف تدريب ديكح

كذا حىت ينتهي إذل أتليف اخل. كى الصوتُت يف مقطع كاحد، مث ثالثة األصوات
                                                             

 ۵۱۱، )رايض: دار الصواؼ للنشر كالتوزيع ص:تدريس فنوف اللغة العربيةعلي امحد مذكور،    32  
 ٙ٘ٔ.ص.:قدلراجع السابا   ٖٖ 
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الطريقة تتفق مع  كىذه مث أتليف اجلمل من الكلمات. األصوات، الكلمات من
كٗتالفها يف أف أسلوب اذلجائية تعٍت  جلزء،ابأسلوب اذلجائية يف األساس كىو البدء

الطفل  يعوؽ أما أسلوب الصوتية فًتل أف تعليم أمساء احلركؼ احلركؼ، بتعليم أمساء
 ركيب الكلمة كالنطق هبا.يف عملية ت

 التحليلية أسلوب -ٖ
الكلمة ك  ىذا أسلوب تشتمل على عدة أساليب من أعلها : أسلوب

 .أسلوب اجلملة
 أسلوب الكلمة -ٗ

أسلوب الًتكيبية.  كتبدأ بتعليم الكلمات قبل احلركؼ، أم أهنا على عكس
ى كأسلوب الكلمة يف أسسها أسلوب )انظر كقل( كىي تستلـز عادة أف نعرض عل

األكؿ، كاف طلتار ىذه الكلمة ْتيو ؽلكن تركيبها بسهولة  الطفل عددا من الكلمة
الكلمة إذل  مجال كقصصا صغَتة. فأسلوب الكلمة تبدأ ابلكلمة، مث ٖتريد لتصبح

تتكوف اجلمل القصَتة  احملردة، کلمات جديدة من احلركؼ  نيحركؼ، مث تكو 
تعليم ادلفردات األساسية للقراءة  اسرع أسلوب من ادلناسبة كىكذا كأسلوب الكلمة

 القراءة. مباشرة إذا قورنت ابألسلوب األخرل يف تعليم الطالب عملية كىي أسلوب
 سلوب اجلملةأ -٘

ىا بعينيو،  لمي اذلدؼ من ىذه أسلوب ليس تعليم الطالب كحدة يستطيع أف
األشياء تعليم القراءة ىنا ىو أف  يف بل كحدة قائمة على فكره، كادلبدأ الذم تالحظ

 ٗتضع ذلذا ادلبدأ. كمن ادلسلم بو أف مادة العقل ىي اللغة تالحظ ككليات، ك آف
أف تسلم ابف  ينبغي يف عالقاهتا الكلمة، كأف الفكرة ىي كحدىا كلذلك األفكار

أجزاء الشيء ل يتضح معناىا إل  أف اجلملة ىي كحدة التعبَت، كادلبدأ الثاين ىو
 .ابنتمائها إذل الكل

 



   ٖٓ 

 

 

 تعليم ادلهارة القراءة تقومي .ه 
ادلاضية اليت  من ادلفيد قبل البدء يف كضع الختبارات القراءة أف تقف على اخلَتات

الدارسُت يف أمور  حذقها الدارسُت من لغتهم األـ، إذا إنو ليس من ادلعقوؿ اختبار
 الرموز الكتابية، ككذلك متقدمة يف قراءة. كىم دلا ػلذقوا بعد أّتدايت القراءة كحل

يف مبادئ أساسية يف القراءة  العكس، فقد ل يكوف ىناؾ مربكر يف اختبار الدارسُت
اليمُت إذل اليسار، كنقل العُت،  يكونوف قد حذقوىا يف لغتهم األـ مثل القراءة من

الرموز الكتابية كما إذل ذلك. فيما يلي  كالسرعة كعدـ استعماؿ اإلصبع كالشفتُت. كحل
لسرعة التعرؼ على الكلمة، دلعرفة قراءة األسئلة تضمنها اختباراهتا:٘ترينات القراءة اليت ت

 كفهمها، القراءة بصوت عارل ك فهم ادلقركء.
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 الفصل الثالث
 البحث منهجية

 مدخل البحث ونوعه .أ 
 Research and)التطويريف ىذا البحث ابدلدخل البحث ك  الباحثة تعترب ا

Development،) البحث ادلستخدمة للحصوؿ على نتائج معينة ك ٕتريبة  فادلدخل ىو طريقة
كقيل أيضا يف كتاب منهجية البحث التعليم، إّف البحث ك التطوير ىو البحث  ٖٗفعالية.

 ٖ٘التتحدـ للحصوؿ إذل ادلنتج ادلعيُت، كٕتريبة فعالية ذلك ادلنتج.
 

 إجراءات البحث و التطوير .ب 
ف حاكلت  الباحثة لتطوير ادلنتج كىذا أل، (Hanaffin and Peck) ليهنافُت كفيك

هتدؼ لتطوير ادلنتج  (Hanaffin and Peck) من كسائل التعليمية "قويزيز"، ليهنافُت كفيك
ىذه اإلجراءة  بشكل كسائل التعليمية، الكتب أك مادة بشكل اإللكًتينية كالباحثة تشعر

 ٖٙ، كتسَت خطوات ْتثها كما يلي:مناسب ذلذا البحث
 األكذل  اخلطوة -ٔ

ة تتكوف من ٖتليل اإلحتياجة، ىذه حاؿ مهم يف تصميم ك تطوير و ذه اخلطى
( ٖتديد ادلشكالت يف التعل ، ٔ: عملية التعليم. كانت الطرائق يف ٖتليل اإلحتياجة كىي

( ٖتديد ٘( تعُت ادلشاكل كمصادرىا. ٗ( ٖتل ادلشكلة، ٖ(ٕتمع ادلعلومات، ٕ
  دلشكالت كحلوذلا( تعارؼ اٚ( تعُت األىداؼ، ٙخصائص الطالب، 

 ة الثانيةو اخلط -ٕ

                                                             
 .ٕٕٛـ(ص: ٕٜٜٔ)عماف: دار الفكر،  البحث العلمي: مفهـو , أدكاتو كأساليبوذكقاف عبدايت كآخركف،   ٖٗ

35  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung:Alfabeta,2015), Hal.407. 
36

  Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Cahaya Ilmu, 2015) 

Hal.169-170. 
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ٕتمع الباحثة على كل كاثئق ك الكتب ادلراجع ليصل احلصوؿ يف  يف ىذه اخلطوة
 ىي :  . من ىذه اخلطواتةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلة تصميم

 "Quizizz"قويزيز  كسيلةالتفسَت من ادلفهـو التطبيق  eksplanasi)) التفسري  .أ 
لى كل النظرية، مّث ترببط بُت  احتياجة لتطوير ك كاجب لتجمع ع ةالدراسي

ادلفهـو النظرم حىت ٖتصل من احلصوؿ النظرية اليت تصبح ادلادة ادلسبب يف 
 يف تعليم اللغة العربية. ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةتطوير 

قويزيز  كسيلة، يف ىذه ادلرحلة، الباحثة تتصمم ادلنتج بتطوير تصميم ادلنتج  .ب 
"Quizizz" شاكر ك مطابقة على احتياجة التعلم، مث ادلنتج لـز أف ت ةالدراسي

 كسائل التعليمية.التصديق من صحة اخلرباء 
الباحثة لـز أف تصديق من  تصمم، ادلنتج الذم قد اخلرباء من صالحية .ج 

  كسيلةا : خبَترلاؿ اللغة، خبَت صحة، كىي تستخدـ على اخلرباء، منه
( التعليم كسيلة، كأىدؼ من تصديق لتناؿ ادلنتج )العربية كمعّلمة اللغة التعليم 

 موافق على مفهـو األساسي الذم احتياجة يف التعلم. 
، بعد حصوؿ التقومي من اخلرباء، احملسنات لـز لتعميل التقومي و احملسنات .د 

الباحثة، ك من احملسنات ادلنتج يستطيع أف يعمل تكرارا، كىذه لتحصل ادلنتج 
 ادلرٕتى ك مافقة لإلحتياجة التعلم.تعليم ال  كسيلة من

 ة الثالثة : التطوير ك التطبيقو اخلط -ٕ
ة، الباحثة لـز لتكمل ادلنتج كىي من ادلادة، تصميم األسئلة، كغَتىا.  و يف ىذه اخلط

 كسيلةكل مكوانت ٕتمع ك ٖتصل ادلنتج ك ىي كسائل التعليمية "قويزيز". بعد حصوؿ 
مل التقومي التكويٍت، ك ىذه التقومي تعمل يف عملية البحث تع ةالدراسي "Quiziz"قويزيز 

كسائل ف من : تصديق اخلرباء ادلادة ك للنتائج ادلنتج الكاملة. مث النتائج التقومي تتكو 
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التعليمية، التجريبة التحجيم القليلة )الطالب(، التجريبة ادلنتج األكذل )ادلعلمة(، التجريبة 
 ة الكربل(.الثانية )الطالبات يف مبٌت خدغل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 مكان البحث . ج
الباحثة  البحث يف جامعة مولان مالك إبراىيم مالنج ٔتبٌت خدغلة الكربل،  قامت 

بدأت الباحثة على بيئة ادلدرسة ٗتتص يف تعليم اللغة العربية حينما يف عملية التطبيق 
خصائصها ك خصائص التدريس يعٍت يف أنشطة صباح اللغة، ادلعلومات عن ادلعهد، 

الطالبات يف فصل ادلتوسط، الباحثة ٖتصل من عملية ادلراقبة ك ادلالحظة إذل الطالبات يف 
 ادلعهد.

 
 ع البحثموض . د

ة األوىلو اخلط  
التعليم، فيها أىداؼ، ادلعلومات، ادلهارات، مشكلة الطالب يف ٖتليل اإلحتياجة يف 

 التعلم.

لثانيةة او اخلط  
ٗتطيط ادلنتج، فيها كل ادلعلومات تنقل  إذل شكل كاثئق، ك ىذىاخلطة هتدؼ 

 لتصنيف النظرم لتصل إذل األىداؼ.

ثالثةة الو اخلط  
 ات لتطبيق ادلنتجالتطوير ك التطبيق، ك يف ىذه اخلطة، كصلت الباحثة لإلختبار 

التعليم"قؤيزيزي" سيلة : إجراءات تطوير و  ٔ.ٖرسم   
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ع البحث يف ىذا البحث ىي الطالبات يف فصل ادلتوسط، عددىن أربعة عشر موض
يف يعُت طالبات، ىن من الطالبات كلهن، أعضائهن ماىركف يف ترمجة نص العريب، كلكن 

الًتاكب اجلمل كفهم النصوص ىّن مازالت الصعوبة. ىذه ألّف أعضائهن متخرجة من 
 ادلعهد اإلسالمية كأعضائهّن من ادلدرسة اإلسالمية دكف ادلعهد اإلسالمية. 

 مصادر البياانت . ه
 األساسية البياانت -ٔ

 :  عٍتتالبياانت اليت مجعها ك معاجلها الباحثة 
 لغة العربية كىذه دلعرفة آراء ادلعلمة، خصائص الطالباتتعليم ال  أراء ادلعلمة يف .أ 

 .عهدادلمن ادلعلومات 
  .ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلة ابستخداـ قبل ك بعد  عملية تعليمكصفة من    .ب 

 كىذه دلعرفة ادلعلومات عن بيئة الدراسة يف الفصل.
 يف رلاؿ اللغة ، خبَت التقومي من استبانة اخلرباء، ىم يتكوف من ثالث خرباء، اخلبَت  .ج 

مناسبة على خصائص دلعرفة  التصميم ككسائل التعليمية، ك معّلمة اللغة العربية.كىذه
 كسائل التعليمية حىت صحة ك مستحق لستخداـ يف التعلم

كىذه دلعرفة قدرة الطالبات قبل كبعد التعلم   نتيجة الختبار القبلي كالختبار البعدم. .د 
 .ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلة ويركمقياس لتحسب فعالية تط

 البياانت الثانوية -ٕ
، الكتب، ادلادة، الكتابة ادلستخدمةالبياانت اليت مجعها ك عرضها الباحثة من اآلخرين ك
 كاثئق من نتيجة الطالبات يف التعلم )كاثئق ادلعّلمة(. 

 
 
 طريقة مجع رقم

 البياانت
 الفوائد البياف مصادر البياانت

 ةالدراسي "Quizizz" قويزيز وسيلةإختصار من مصادر البياانت تطوير  : ٔ.ٖجدول 
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أراء ادلعلم يف  اللغة العربية مة معل لةادلقاب -ٔ
قبل ك بعد تعليم  

 تعليم

دلعرفة آراء الطالبات ك 
ادلعّلمة يف التعلم قبل 

 كبعد الدراسة.
اللغة عملية تعليم  ادلالحظة -ٕ

قبل ك بعد بية العر 
 التعليم درس بوسيلة

قبل  عملية تعليم
ابستخداـ  ك بعد 

قويزيز  كسيلة
"Quizizz" 

 ةالدراسي

عرفة ادلعلومات عن بيئة دل
الدراسة يف الفصل، 

قويزيز  كسيلةكاستخداـ 
"Quizizz" ةالدراسي 

 صالحية  -ٔ
 اخلرباء

قومي من اخلرباء الت
لتصحيح منتج من 

 كسائل التعليم

اخلرباء يتكوف من 
خرباء،  ةثالث

رلاؿ اخلبَت يف 
اللغة ، اخلبَت 
التصميم ك 

كسائل التعليمية، 
اللغة  ك ادلعلمة
 ة.العربي

دلعرفة مناسبة على 
كسيلة التعليم خصائص 

حىت صحة ك مستحق 
 لستخداـ يف التعلم.

بات اجلديدة  الطل الختبار -4
يف مبٌت خدغلة 
الكربل يف فصل 

 ادلتوسط.

نتيجة الختبار 
القبلي كالختبار 

 البعدم. 

دلعرفة قدرة الطالبات 
قبل كبعد التعلم كمقياس 
لتحسب فعالية تطوير 

 "Quizizz"زيز قوي كسيلة
 ةالدراسي

 اطريقة مجع البياانت -ٕ
 تستخدـ الباحثة جلمع البياانت للحصوؿ  إذل البياانت احملتجات عندىا، ك ىي: 
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 ادلقابلة .أ 
اان شفهيا الذم يبدؿ من كتابة اإلجابة، فادلستجيبوف بتعترب ادلقابلة إذل حد كبَت ابست

لة يف ىذا البحث مقابلة منظومة. كانت ادلقاب  ٖٚيعطي معلوماهتشفهيا يف عالقة مواجهية.
تقـو الباحثة بعدة مقابالت جلمع البياانت ك تصميم الكتاب التعليمي، كيتخّلص ىذه 

اللغة العربية، هتدؼ دلعرفة مشكالت يف عملية  ( مقابلة مع معلمةٔادلقالت فيما يلي: 
 علمة للطالباهتماللغة العربية، كيف خصائص الطالبات يف ىذا الفصل، ما إرادة ادلالتعليم 

 كفقا على منهج الدراسة.
 ادلالحظة .ب 

ادلالحظة ىي مراقبة األحواؿ  أك الظواىر ادلوجودة يف ميداف البحث، كإّف ما ؽليز 
تقـو الباحثة هبذه أسلوب دلعرفة  ٖٛادلالحظة الدقيقة عي النتباه ك الحساس ك اإلدراؾ.

طريقة التعليم،ك خصائص التعليم حىت  معلومات العملية التعليم اللغة العربية قبلها، كيف
تظهر الظواىر ادلوجودة يف ادليداف البحث ٔتعٌت نشاط الطالبات يف التعلم اللغة العربية مث 

 للطالبات. ادلوافق كسيلة التعليمجتهم يف ادلادة الدراسة ك ٖتليل احلصوؿ البياانت احتيا
 اخلرباء صالحية .ج 

تجريبات ادلنتج مث التقومي من اخلرباء، ىذا اخلرباء  تستخدـ ابل اإلستبانة لصالحية
حىت كسيلة التعليم ك مناسبة على خصائص  نة لتقييم الوسيلةستصبح البيااألساليب  

شليزات ك تتكوف استبانة  صالحية اخلرباء  صحة ك مستحق لستخداـ يف التعلم. ك يف 
. ك اخلرباء لة التعليمٗتطيط كسيك ، نقصاف كسيلة التعليم، زلتوايت يف رلاؿ اللغة العربية

  كمعلم اللغة العربية.،  َت يف  رلاؿ اللغةكخب ية،التعليم لكسائ َت التصميم كخبيتكوف من 
 اإلختبار .د 

                                                             
 .ٖ٘(، ٕٜٛٔأمحد بدر، اصوؿ البحث العلمي كمناىجو، )كويت، ككالةادلطبوعات،   37

 .ٖٛٔ(،ٕٓٓٓٓرجاء كحيد ديوردم، البحث العلمي؛ أساسية النظرية كشلارستو العلمية، )دمشق: ادلطبعة العلمية،    38
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القياس اليت استخدمتها الباحثة للكشق عن الفركؽ بُت  كسيلةيقصد اإلختبار ىي من 
استخدمت  ٜٖا.األفراد كاجلماعات كرلّلها كاسع يشمل سلتلف ميادين احلياة كأغراضه

الباحثة اختبارتُت للكشف عن قدرة، تنمية ك الطالبات يف التعلم ك مقياس دلعرفة فعالية 
 يف تعليم مهارة القراءة.  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلة
 

 األدوات البحث . و
ىو الشيء مهم يف البحث، ألف النتائج من ادلعلومات أك تصديق األدكات البحث 

تستخدـ الباحثة ات البحث، ىو كادلسطرة يف البحث. يف ىذا البحث البحث نظر إذل األدك 
 اء، كاإلختبار: رب اخل الحظة، كادلقابلة.صالحيةبياانت احملتاجات إليها: ادلجلمع ال

 دليل ادلقابلة .ٔ
يعترب ادلقابلة استبياان شفواي، فهي )زلاكرة بُت الباحثة ك ادلعلمة دلعرفة ادلعلومات 

 ىا(.َت بية، مشكالتو ك غعن التعليم اللغة العر 
 ادلالحظة دليل .ٕ

سة، كطريق ادلشاركة الفعلية يف الباحثة ادلالحظة العملية التعلم يف ادلدر  تستخدما
عملية التعلم، ىذه ادلالحظة تعمل للطالبات الالئي يتعلمن اللغة العربية . تشمل ىذه 

 ادلالحظة كما يلي:
 القراءة.مالحظة الدراسة اللغة العربية ٓتاصة دلهاارة  .ٔ
 التعليم اللغة العربية. خداـ كسيلةمالحظة يف تعليم اللغة العربية ابست .ٕ

 
 

 اخلرباءمن صالحية  اإلستبانة دليل  .ٖ

                                                             
 .ٖٗٗ(،ٕٓٓٓٓكشلارستو العلمية، )دمشق: ادلطبعة العلمية،  رجاء كحيد ديوردم، البحث العلمي؛ أساسية النظرية   39
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َت ، كخب بَت يف رلاؿ اللغةثة خرباء يف كل رلاؿ ، كىم خقامت الباحثة بتعيُت ثال
تقدمي تقييم دلنتج رباء ىو اخلصالحية  ه، كمعلم اللغة العربية. ىذ تصميم كسائل التعليمية

التعليم قائمة على أندركيد كموقع إلكًتكين يسمى "قويزيز" يف مهارة القراءة اليت  يلةكس
 تطورىا الباحثة

 أسئلة اإلختبار .ٗ
اإلختبار يف ىذا البحث نوعاف، علا اإلختبار القبلي ك اإلختبار البعدم، تستخدـ 

 كسيلةيف القراءة قبل استخداـ الباحثة اإلختبار القبلي للوقوؼ على مستول الدراسات 
، كأما اإلختبار البعدم فتستخدـ الباحثة للكشف عن  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز 

ك إرشادة . ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةتطوراىم يف مهارة القراءة بعد استخدامهم 
 من اإلختبار لتصبح ادلقيسة من النجاح أك زايدة ادلهاراة الطالب فيما يلي: 

 
 الوصف النتائج رقم
 جيد جدا )كفائة الطالب العليا( ٓٓٔ-ٜٓ ٔ
 مقبوؿ )كفائة الطالب ادلتوسط( ٜٛ-ٓٛ ٕ
 انقص )كفائة الطالب السفلي( ٓٚ-ٜٚ ٖ
 غَت مقبوؿ )كفائة الطالب ادلبدء( ٓ-ٜٙ ٗ

 حتليل البياانت . ز
 :، كىي كما يلي ها الباحثة ىو ٖتليل الكميمٖتليل البياانت  اليت تستخد

 ٖتليل الوصفي  . أ
حصلت الباحثة لتحليل الوصفي من إقتَتاحات اخلرباء، كاستخدمت الباحثة 

قويزيز  كسيلة، استعملت ىذا النتائج لتجريبة كلكماؿ صالحية اخلرباء اإلستبانة يف 
"Quizizz" مث  استخدمت الباحثة دلقابلة كمالحظة دلعرفة مشكالت كحلوؿ  ةالدراسي ،

  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  سيلةو نتائج الطالب بعد تعليم ب : ٕ.ٖجدول 
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ليم، مّث  لكماؿ احلصوؿ البحث. تكوف ٖتليل الوصفي كىو كما اليت إحتاج يف التع
 يلي:

كتطويرىا كتطبيقها يف  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلة: ٖتلل التعليمية كسيلة ٖتليل -ٔ
 معهد خدغلة الكربل ٔتعهد سوانف أمبيل العارل.

ألّف ىذا ( Skala Likert)اخلرباء : استخدمت الباحثة بسكال ليكَتت  ٖتليل صالحية -ٕ
 مث للرموز ىو كما يلي: النموذج لقياس السلوؾ، اآلراء، أك تفكَت الشيء أك اخلبَت.

 
  

   

  
×100% 

  : بيافال
 ∑ Xiالنتائج من اخلرباء : 

 X∑قيمة األعلى : 
بعد حصوؿ النتائج من اإلحصائي الرموز، قامت الباحثة لختصار احلصوؿ من 

يف تعليم اللغة العربية خاصة دلهارة  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةالبحث تطوير 
 القراءة ك حلتصار احلصوؿ قامت الباحثة ّتدكؿ ادلقياس  النتائج ك توصفو. 

 
 اإلحتياجة معيار النجاح درجة التقومي

 ليس احتياجة من التنقيحات مستحق جدا ٓٓٔ-ٓٛ
 احتياجة من التنقيحات مستحق ٜٚ-ٓٙ
 كجب لتنقيحات حقانقص من مست ٜ٘-ٓٗ
 ليس مستحق ليس مستحق ٜٖ-ٕٓ

 
 

 ٖتليل الكمي -ٖ

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةرموز  إلحصاء النتائج يف تطوير : ٖ.ٖجدول 

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلة ادلقياس حلصول البحث  تطوير: ٗ.ٖجدول 
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 One)يف Pre eksperimen) ) الباحثة البحث ٕتريب القبليستخدـ ا 

GroupPretest-Post-test)   الباحثة تعطي اإلختبار القبلي للمادة ادلستقبلة، مث يعٍت
عطي تمّث الباحثة . ةراسيالد "Quizizz"قويزيز  وسيلةب الباتبعداىا الباحثة تعّلم الط

ىذا البحث  يف  ٓٗ.النتائج الكامل من البحثحصلت  ك ىذه هتدؼ ، اإلختبار بعدم
 كسيلةاجملتمع ك ادلتغَتة البحث، ألّف الباحثة تريد دلعرفة التأثَت من  ليس ابستخداـ

 كىي كما يلي : .على كل الطالبات ةالدراسي "Quizizz"قويزيز 
 

R  O1   X O2 

 :  البياف
O1اإلختبار القبلي : 
O2اإلختبار البعدم : 
X ادلعاملة : 

 تستخدما ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةمث لتحسب النتائج دلعرفة فعالية 
قسم طريقة نت. من البحثلتناؿ النتائج  SPSS 16.0 البياانت بوسيلة من ادلصادرالباحثة 
(ادلعملة ٕ، ار القبلي دلقياس ادلتقلباإلختب(ٔ طرائق، كما يلي: ةإذل ثالث  كميٖتليل ال

(اإلختبار البعدم دلقياس التأثَت بُت ادلتقلب. فلذالك التأثَت من فعالية ٖأك التجريبة، 
 ٔٗالتجريبة يعُت أك يظهر ابدلقارنة النتائج اإلختبار القبلي كالبعدم.

أنشطة  ت كىي نتائج اإلختبار بتنظيم البياانالباحثة من  النتائج، حسبت الباحثة انلت بعد
اليت تقاـ الباحثة يف ىذه الطريقة تعم بتقدمي البياانت كتطبيق ٖتليل البياانت بعلم اإلحصائي 

عمل اإلحصائي الستدلرل ىو طريقة اليت تستخدمها الباحثة لتحليل البياانت من   .الستدلرل
لم اإلحصائي الباحثة ع ث، استخدمتيف ىذا البح  .العينة كنتيجتها تستعملها للمجتمع

، ألف البياانت اليت ٖتللها الباحثة  ىي بياانت الرمزم ك ل  Non parametrisالستدلرل بشكل 
                                                             
40

   Prof.Sugiyono.”Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RnD”, 

Bandung:Alfabeta, Hal. 206. 
41

   Ibid, Hal.206. 

 One GroupPretest-Post-test  الصورة من تصميم  البحث : ٘.ٖجدول 
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اليت ٖتصلها  اتبنتيجة الطل تشًتط البياانت بتوزيع العادية. البياانت يف ىذا البحث ىي من
لنج ٔتبٌت خدغلة جامعة مولان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ما البات يفالباحثة من الط

 الكربل.
 (Uji Normalitas)التجريب التطبيعي  -ٔ

البحث تؤخد مستول دللة  ضؽ ادلقياس ادلعدرل حىت ٗتترب فرك ىذه النتيجة تتجلى من فرك 
دلهارة يف دراسة اللغة العربية  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةفعالية دلعرفة   الفركؽ يف ادلئة.

تقـو  ادلتوسط، كىذه  الفصل ول فركؽ نتيجة التعليم من ك ٖتليل مست كربل،القراءة ٔتبٌت خددغلة ال
 Pairedاختبار "ت" بشكل ك  Kolmogrov- semirnovبشكل الرموز  ابلرموز اإلحصائي

Sample T-Test  ابستخداـSPSS.16ة اليتيبتلي نتيجة العادم من اجملموع.  ىذا الختبار ل 
 لباحثة كما يلي: . الرموز الذم تستعملها افةسلتل

 
 

  
   

    
 

 

t = Uji T 

MD: Means of Difference. 

SEMD: Standar Error of Mean of Difference. 

 N-Gain Scoreجريب تال -ٕ
 "Quizizz"قويزيز  كسيلةالتجريبة دلعرفة فعالية التعليم اللغة العربية ابستخداـ ىذه 
تائج الطالب يف إختبار القبلي كالبعدم، ىذه من عملية دلعرفة تفريق بُت ن ةالدراسي

 حىت الباحثة تناؿ احلصوؿ ادلنتج. تستخدـ الباحثة بوسائل اإلحصائي اإلستدلرل 
SPSS.16.0بشكل  N-Gain Score :ك الرموز كما يلي 

 

N-Gain Score : 
                          

                       
 x 100% 

  N-Gain Score:  االرموز لتحسب النتائج ٚ.ٖجدول

 الرموز دلقياس ادلعديل ابستخدام اإلحصاء اإلستداليل :  ٙ.ٖ جدول
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Skor Ideal : ئج العليا اليت حصلت النتا  
ّتدكؿ الطباقة  تستخدـ الباحثة ، N-Gain Scoreمث لتحصل الطباقة النتائج 

 ٕٗبشكل يف ادلئة ، كىو كما يلي:
 

 الطبقة (%) N-Gain Scoreالنتائج 
    Efektif 

      Cukup Efektif 

      Kurang Efektif 

    Tidak Efektif 

 

                                                             
42   Hake, R, R. “Analyzing Change/Gain Scores.AREA-D American Education Research 

Association‟s Devision.D”, Measurement and Reasearch Methodology.1999, Hal.  65. 

  N-Gain Scoreالطباقة النتائج  : ٛ.ٖجدول 



   ٖٗ 

 

 

 حتليل البياانت مصادر البياانت مجع البياانت أدوات البياانتأشكال  أسئلة البحث الرقم
ٔ-  

 "Quizizz"قويزيز  كسيلةتطوير  كيف
مهارة القراءة ٔتعهد سوانف يف  ةالدراسي

 ؟أمبيل العارل يف مبٌت خدغلة الكربل 

 ادلقابلة كادلالحظة البياانت األساسية
معّلمة اللغة العربية 
كعملية التعلم اللغة 

 العربية

س بتحليل لي
البياانت، ألّف 
ىذه األدكات 

دلعرفة حالة قبل 
البحث 

كمشكالت يف 
 التعلم ك حلوذلا

 األدكات التعليم البياانت الثانية
كتب، معلومات عن 
ادلعهد، ادلادة، خطة 

 الدراسة كغَتىا.

ليس ْتليل 
البياانت، ألّف 

األدكات ىذه 
لتصميم كسيلة  

  التعليم
 "Quizizz"يز قويز  كسيلة صالحية كيف  -ٕ

مهارة القراءة ٔتعهد م ييف تعل ةالدراسي
سوانف أمبيل العارل يف مبٌت خدغلة 

 الكربل ؟

نتائج من اخلرباء، ىم  اخلرباء صالحية البياانت األساسية
، : خبَت رلاؿ اللغة

خبَت التصميم كسائل 
، كادلعلمة التعليمية

مقياس دلعرفة 
صحة الوسائل 
التعليمية ك 

 مناسب لتطبيق

  الدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير  ختصار من مصادر البياانت واطريقة مجع البياانت: إٜ.ٖجدول 
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  اللغة العربية
 

 
 "Quizizz"قويزيز  كسيلةما فعالية   -ٖ

مهارة القراءة ٔتعهد م ييف تعل ةالدراسي
سوانف أمبيل العارل يف مبٌت خدغلة 

 ؟الكربل 
 

مقياس دلعرفة  إختبار قبلي كبعدم اإلختبار األساسية البيانة
فعالية التعليم 

قويزيز  وسيلةب
"Quizizz" 

 ةالدراسي
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 بعالفصل الرا
 عرض البياانت وحتليلها

 ذكرهتا الباحثة يف الفصل األّكؿ. األسئلة البحث اليتعرض البياانت كٖتليلها  إجابة 
كيف   :ػلتول ىذا الفصل على ثالثة مباحث : ادلبحث األّكؿ إلجابة أسئلة البحث يعٍت 

، مث العارل يف مهارة القراءة ٔتعهد سوانف أمبيل ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلة تطوير
يف مهارة القراءة  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةصالحية  كيف  :ادلبحث الثاين  يعٍت

قويزيز  كسيلة تطويرما فعالية  :، مث يف مبحث الثالث يعٍت ٔتعهد سوانف أمبيل العارل
"Quizizz" يف مهارة القراءة ٔتعهد سوانف أمبيل العارل  ةالدراسي. 

يف مهارة القراءة  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلة تطوير عمليةادلبحث األول : . أ
  يف مبىن خدجية الكربى. مبعهد سوانن أمبيل العايل

ٓتطوات كثَتة.يف ىذه  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلة تطويرعملية قامت الباحثة يف 
 ا يلي :كىي كمالتعليم على ىنافُت كفيك.  اختارات الباحثة يف تطوير كسيلةالعملية، ك 

 حتليل احلاجة وادلشكالت . أ
قامت الباحثة ٔتقابلة مبدئية مع  .ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةصميم قبل ت

ادلعلمة اللغة العربية يف فصل ادلتوسط ٔتبٌت خدغلة الكربل يف غرفة ادلعّلمة، أما البياف  
رة كالتفاعلية كسائل التعليمية اإلحتاج يف فصل متوسط يعٍت الوسائل اإلبتكاكما يلي: 

 اليت مناسبة على تنمية الزماف.
 مجع البياانت . ب

ة العربية يف فصل استخدمت الباحثة يف مجع البياانت ٔتصادر ادلقابلة إذل معّلمة اللغ
 لوسائل التعليمية دلهارة القراءة.قد حصلت  الباحثة البياانت لتطوير ا متوسط،
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 وسائل التعليمية عملية تصميم  . ج
دلهارة القراءة، كستطوير الباحثة  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةميم قامت الباحثة تص . أ

، مّث إذا قد خامت  سيلة التعليمك ( ٕ( الكتاب اإلليكًتكنية ك ٔعلى شيئُت كىو :  
ة التصميم، قامت الباحثة بتصميم على ادلصقة فيها كانت العالمة لقراءة الكتاب/ماد

مث يف زلتول من الكتاب ك  ةالدراسي "Quizizz"زيز قوي وسيلةالتعليم، ك عالمة لتعليم ب
 : كما تلي ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلة

 الكتاب اإللكّتونية  -ٔ
تطورت الباحثة بتصميم الكتاب ك استخدمت الباحثة لتصميم الكتاب ابلتطبيقة 

 مث حملتول ك خظوتو ىو: (،Microsoft Power Point) ميجركصوؼ فور فوين 
صممت الباحثة ٔتساعدة إنتَتنيت يف طلبة الصور، كصوؼ فورفوين، فتح ادليجر  -ٔ

الشرائح ، كمن مكونتهم تعٍت : التغطية، فهرسة  ٖٚيف تصميم الكتب، كانت 
قويزيز  كسيلة ة، احملتول، الصور للتقوميالكتابة،إرشادة لستخداـ الكتاب ،احملفوظ

"Quiziz" البياف الشخصة.، ةالدراسي 

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلة:  تطوير ٔ.ٗالصورة  
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 (PDF)تنسيق ادلستندات احملولة  حفظت ادللف على -ٕ

 
 .اتف الذاكي/ اذل اسوبلى احلالوصوؿ إذل اإلنًتنت ع -ٖ
إعداد  ، مث نظمت على Google Driveمحلت إذل  مث Google Driveإذل  تدخل  -ٗ

 ادلشاركة العامة 

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير : ٕ.ٗالصورة

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير  : ٖ.ٗورة الص
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العمود ، مث قم بتغيَت إذل  Google Driveيف  مّث نسخت الرابط  gg.ggفتحت موقع بعنواف
 ، مث نسخت الربجودم.QR Barcodeطقطق بك   طالراب

 
نسخت الربجودم يف الكتب اليت قد صممت الباحثة، مث حفظت الكتب لوسائل  -٘

 PDF)التعليمية الكاملة 

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير :  ٗ.ٗلصورة ا

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير  ٘.ٗلصورة ا
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 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلة -ٕ
كطريقة لتطويرىا كىي كما ، ةالدراسي "Quiziz"قويزيز  وسيلةبالباحثة تطّورت 

 تلي :

لباحثة ابحلاسوب اليت رابط إبنتَتنيت، مّث دخلت ٔتوقيع استعدادت ا -ٔ
www.quizizz.com  اضغطت ك سجلت إذلمث“Sign Up”   

 

ابستخداـ   ”Sign up with Google “ أك ”Sign up with Email “ ت الباحثةر ااخت -ٕ
  الربيد اإللكًتكنية

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلة: تطوير  ٗ،ٙ لصورةا

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير :  ٗ،ٚلصورة ا



   ٙٓ 

 

 

  ”Teacher“ إذلالباحثة   تاضغط -ٖ
 
 
 
 
 
 
ة السر( م) اسم ادلستخدـ، الربيد اإللكًتكنية ك الكل  ”Edit Profil“يف  اذلويّة أمألت -ٗ

 ”Save Changes“ إذل تاضغط
 
 
 

 

 مث ادخل اسم ادلسابقة، اخًت اللغة مث اضغط " Let‟s create a quizظهر العرض " -٘

“Next” 

 ةالدراسي "Quizziz"قويزيز  وسيلةتطوير :  ٗ،ٛلصورة ا

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير :  ٗ،ٜلصورة ا

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير :  ٗ،ٓٔلصورة ا



   ٙٔ 

 

 

  ”Write Your Quiz“اغضطت  -ٙ

 
دلصنوعة قبلها عن ادلهارة القراءة، ألفت الباحثة عن السؤاؿ قبل دخلت السؤاؿ ا -ٚ

 إدخاؿ إذل عود السؤاؿ قويزيز، مث لطريقةىا تعٍت: 
ألفت الباحثة عن السؤاؿ دلهارة القراءة كمفتاح اإلجابة السؤاؿ ك اإلجاابت  .أ 

 اإلختيارات

 
ضغطت قطعت نص القرائة ادلوافقة ابلسؤاؿ، حفظت النص كالصورة اإليضاحة اب .ب 

“Ctrl+A”  مث اضغطت اليسر ، اختارت“Save Picture As” ، الصورة حفظت
 ”Jpeg“بشكل 

  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير :  ٗ،ٔٔلصورة ا

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير :  ٗ،ٕٔلصورة ا



   ٕٙ 

 

 

 
اختارت الباحثة إبعطاء الرقم على كل الصورة لكل السؤاؿ )للسهلة يف إدخاؿ   .ج 

  السؤاؿ على قويزيز(

دخلت  مث   ”Write your question here“عمودمث كتبت السؤاؿ يف   ”Edit“ضغطت ا -ٛ
  ”Answer option “يف عمود  اإلختيارة ابةاإلج

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير :  ٗ،ٖٔلصورة ا

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير :  ٗ،ٗٔلصورة ا
قويزيز



   ٖٙ 

 

 

 
عالمة يف عمود اإلجابة الصحيحة، رتب الوقت ليعمل السؤاؿ ، مث اغضط اختارت  -ٜ

“ Save”  

 
  ”Finish Quiz “لكتابة السؤاؿ يف ادلساقة،  اغضطت   إذا النهائي -ٓٔ

 

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير :  ٗ،٘ٔلصورة ا

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير :  ٗ،ٙٔلصورة ا

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير :  ٗ،ٚٔلصورة ا



   ٙٗ 

 

 

ت ضطالفصل ك ادلادة التعليم( مث اغ تظمظهر العرض ادلسابقة التخصيصية )ن -ٔٔ
 ”Save Detail“ الباحثة على 

 
يد لستخدـ للواجب ادلنزرل أك اذا ير  ”Home Work“العرض ادلستمر، اخًت   ظهر -ٕٔ

“Play Live”  ت اعضط. التعليم اآلف لستخداـ البداية“Home Work” 
 
 
 
 
 

 

 يةالدراس "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير :  ٗ،ٛٔلصورة ا

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير  ٗ،ٜٔلصورة ا



   ٙ٘ 

 

 

نظمت التاريخ ك الوقت لبداية ادلسابقة كالنهاية ادلسابقة، مث نظمت عن ادلسابقة  -ٖٔ
مث خرج ، ”Host Game“مث اضغطت ، ”Show More Advance Setting“ت ابضغط

 اللرقم السرم

 
  ”Copy“ابضغت   نسخت الرقم السرم )كودم( إذل الكتب يف سيليد "التقومي"  -ٗٔ

 ”Paste“  مثّ 

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير :  ٗ،ٕٓلصورة ا

 ةالدراسي "Quizizz"ز قويزي وسيلةتطوير  ٗ،ٕٔلصورة ا



   ٙٙ 

 

 

إبضغطت  انتهاء ادلسابقة، ، مث  أخذت  النتائج عن التقومي الطالببعد  -٘ٔ
“Download” 

 
 بركودم دلياسرة الطالبات يف التقومي، بنسخة عنواف موقع يف أخذت الباحثة  -ٙٔ

https://quizizz.com/join   يف”gg.gg”  

 
 

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير :  ٗ،ٕٕلصورة ا

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير :  ٗ،ٖٕلصورة ا



   ٙٚ 

 

 

يف فصل متوسط مببىن خدجية الكربى  الدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلة تطبيق -ٖ
 مبعهد سوانن أمبيل العايل 

 :ة العربيةاللغ يف التعليم الدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلة التطبيقىذه من طرؽ 

 Play“بات اذلاتف الذاكي مث ربطت إذل إنتَتنيت مث فتحت تطبيقة ادلركزم الطالفتحت  -ٔ

Store”  
 ”Quizizz“مث التطبيقة قويزيز  ”Barcode Scanner“نزلت التطبيقة برجودم  -ٕ

 
مّث مسحت الصورة أك اختارت   ”Barcode Scanner“التطبيقة  فتحت الطالبات -ٗ

“Decode”  صورة )بركودم( مثّ اضغطاختارت ال “Buka Browser” 

 

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير  : ٗ،ٕٗلصورة ا

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير :  ٗ،ٕ٘لصورة ا



   ٙٛ 

 

 

، فتحت قويزيز، نزلت  الكتب اإللكًتكنية مّث قرأت الطالبة مناسبة على الوحدة الدراسية  -٘
 ”Sign Up“مثّ اختارت 

 

ابستخداـ  الربيد  ”Sign up with Google “ أك ”Sign up with Email “ت الطالبة ر ااخت -ٙ
 )غَت الوجوبة( اإللكًتكنية

 
  ”Start“مث اختارت   ”Join Game“الطالبات لتباع ادلسابقة إبضغاط اختارت  -ٚ

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  يلةوستطوير :  ٗ،ٕٙلصورة ا

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير :  ٗ،ٕٛلصورة ا

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير :  ٗ،ٕٚلصورة ا



   ٜٙ 

 

 

 ادلسابقة: بيان
مث إذا إجابة صحيحة، ظهرت بلوف  ”Quizizz“ كجبت الطالبات دلسابقة يف تطبيقة.ٔ

 أخضر يف إجابة.

 
إذا إجابة صحيحة، انلت الطالبات اجلائزة اليت ساعدف يف مناقشة مع أصدقائهّن .ٕ

مّث ظهرت القيمة لكل الطالبات لًتقية   ت ادلرحلة كادلسول لكل الطاللبات،ظهر 
  كفائتهن يف اللغ العربية، كتناقست فيما بينهن.

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير :  ٗ،ٜٕلصورة ا

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلة: تطوير  ٗ،ٖٓلصورة ا



   ٚٓ 

 

 

خيار  ظهرتإذا خطأ فظهرت بلوف أمحر. إذا إجابة خطأة، انلت الطالبات عقاب..ٖ
ـز إلجابة . سابقة، كالطالبات للتكرار ادلشكلة اخلاطئة اليت غلب إصالحها يف هناية ادل

 .القيم كمجيع النتائج اليت بعد العمل يف الختبار الباتحصل عليها الط

 
 ىو كما يلي: ة الدراسي "Quizizz" قويزيز سيلةو بفلتطبيق تعليم اللغة العربية 

 
 األنشطة التاريخ اللقاء رقم

 اللقاء األكؿ ٔ

 التعارؼ ك إختبار القبلي ٕٕٓٓفربايَت   ٗ

البياانت عن طريقة استخداـ الكتب          ٕٕٓٓفربايَت  ٘
 ك الوسائل التعليمية

 ٕٕٓٓفربايَت  ٙ
تعليم اللغة العربية "الوحدة السابعة" )عيد 

 األضحى(

 اللقاء الثاين ٕ
 تعليم اللغة العربية "الوحدة الثامنة" )اللغة( ٕٕٓٓفربايَت  ٛٔ
 اإلختبار البعدم األّكؿ ٕٕٓٓفربايَت  ٕٓ

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير  : ٗ،ٖٔ لصورةا

 ةالدراسي "Quizizz" قويزيز وسيلةبطبيق عملية تعليم اللغة العربية : ت ٗ،ٔجدول 



   ٚٔ 

 

 

 لقاء الثالثال ٖ

 اإلختبار البعدم الثاين ٕٕٓٓماريس  ٕٔ
تعليم اللغة العربية "الوحدة الثامنة" )األصوؿ  ٕٕٓٓماريس  ٗٔ

 الًتبوم(
 اإلختبار البعدم الثالث ٕٕٓٓماريس  ٙٔ

 اللقاء األكؿ  .أ 
، ٕٕٓٓفربايَت  ٗاللقاء األّكؿ تتكوف من ثالث أنشطات، كتنقسم على : التاريخ 

ابدأ الباحثة بتعارؼ نفسها، مّث تعارؼ لكل الطالبات، قبل إبداء تعليم اللغة العربية بدأت 
ابلسالـ مّث الدعاء كتذكَت ادلادة قبلها. اتبعت  الطالبات يف عملية التعلم ابدلنظمة، الباحثة 

كمشكلة يف ىذا اللقاء  ”Google Forms“إلختبار القبلي لكل الطالبات بوسائل إعطاء ا
 ىي ضيق من كقت اللقاء.
، بدأت ادلعّلمة ابالسالـ مّث الدعاء، مّث  إعطاء ٕٕٓٓفربايَت  ٘مّث اللقاء يف التاريخ 

لبات مث السؤاؿ إذل الطالبات مّث انتقلت ادلعلمة ابلباحثة، بدأت الباحثة ابلتهنئة إذل الطا
شرحت الباحثة إذل الطالبات عن البياانت عن طريقة استخداـ الكتب كالوسائل التعليمية، 
قبلها قد قالت ادلعّلمة إذل الطالبات لمحاؿ اذلاتف الذاكي، ادلشكلة يف ىذا الوقت يعٍت : 

( كانت الطالبات اليت دل ارتباط اذلاتف إبنتينيت أك بطيء من ٕ( انقص من الوقت، ٔ
 تباط إنًتنيت.اإلر 

، بدأت ادلعّلمة ابلسالـ مّث عّلمت ادلعّلمة عن ادلادة ٕٕٓٓفربايَت  ٙاللقاء يف التاريخ 
التعليم يف الكتب اإللكًتكنية، شرحت ادلعّلمة عن ادلعٌت اجلملة كالكلمة، القواعد مث 

عطاء استقدمت ادلعّلمة لكل الطالبات ليكتنب ادلفردات الصعوبة يف القرطاس لتيسَت يف إ
 ادلعٌت.  مثّ اختتمت الباحثة التعّلم ابسالـ كالدعاء.

 لثاينااللقاء  .ب 
عّلمت ادلعّلمة  ،ٕٕٓٓفربايَت  ٛٔاللقاء الثاين تتكوف من أنشطتُت، منهما : التاريخ 

الطالبات ابلسالـ مث التهنئة كالدعاء قبل التعليم، مث بدأت ادلعلمة إبعطاء األسئلة 



   ٕٚ 

 

 

م قبلها يعٍت يف ابب "اللغة"، مّث شرحت الباحثة عن الوحدة للطالبات عن ادلادة التعلي
 الثامنة "اللغة"، تعّلمت الطالبات يف الفصل ٔتنظمة ك مسعت ادلعّلمة.

، بدأت ادلعّلمة ابدلقدمة ك الدعاء قبل التعليم، قامت ٕٕٓٓفربايَت  ٕٓمّث يف التاريخ 
ية قويزيز ، شرحت الباحثة عن الباحثة إبعطاء اإلختبار البعدم يعٍت يف كسائل التعليم

طريقة يف إجابة السؤاؿ، مثّ أجابت الطالبات يف قويزيز، مشكلة يف ىذه الدكرة : الطالبات 
 متحَتكف فس استخداـ الوسائل التعليمية، كانت ادلشكلة يف ارتباط إنًتنيت كغَتىا.

 اللقاء الثالث .ج 
، قامت ٕٕٓٓاريس م ٕٔاللقاء الثالث تتكوف من ثالث أنشطات كىي : التاريخ 

الباحثة إبعطاء اإلختبار البعدم )التجريبية الثاين( إذل الطالبات على مادة التعليم "عيد 
األضحى"، يف ىذا الوقت،أجابت الطالبات ٔتهيء كىدكء. مث قامت الباحثة هبدية إذل 

 الفائزة األكذل يف إختبار البعدم األكؿ ك إختبار الثاين. 
، بدأت ادلعّلمة اللغة العربية ابلسالـ مّث عّلمت  ٕٕٓٓماريس  ٗٔمث يف التاريخ 

ادلعلمة الطالبات، يف ىذا الوقت الطالبات منظمة من اللقاء قبلها، مّث ترمجت الطالبات 
بتبديل النفس، مّث ترمجت ادلعّلمة  كل نص القراءة، كعّلمت عن القواعد، كاختتمت 

 الدراسة. 
حثة إبعطاء اإلختبار البعدم )التجريبة ، قامت البإٕٓٓماريس  ٙٔيف التاريخ 

الثالث( إذل الطالبات بوسائل التعليمية قويزيز، ادلشكلة يف ىذا الوقت ىي : ادلفردات يف 
 الكتاب تتكوف من ادلفردات الصعبة ك شعرت الطالبات ابلصعبة الفهم نص القراءة.

هارة ميف  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةصالحية  :  ادلبحث الثاين  . ب
 القراءة من اخلرباء. 

اخلرباء ، قامت الباحثة بتقديرىا إذل  ةالدراسي "Quizizz" قويزيز كسيلةتطوير بعد 
معّلمة ة العربية، خرباء التصميم كسائل التعليمية، ك رباء رلاؿ اللغيف ثالثة اخلرباء كىي خ

، كللحصوؿ  ةالدراسي "Quizizz" قويزيز كسيلةاللغة العربية، دلعرفة آراء اخلرباء عن ادلنتج 



   ٖٚ 

 

 

ّدمت الباحثة . قةالدراسي "Quizizz" قويزيز كسيلة على إقًتاحات كالتعليقات لصالحة
ور  سيف ادلصطفى ادلاجستَت يف إذل ثالثة خرباء، كىم : الدكت اإلستبانة الصالحية

، مية كسائل التعليلدكتور توفق الرمحاف ادلاجستَت كخبَت التصميم بَت اجملاؿ اللغة، اخ
 معّلمة اليت مناسب على كفائة اللتعليم.أستاذة نيلّية العلومية ك

 اإلستبانة من خبري جمال اللغة  .أ 
ا كتقييميها ة لتحكيمهر كسائل التعليمية  إذل خبَت اللغقامت الباحثة بتطوي

، كاخلبَت الذم قد حكم كقيم الناحية اللغوية يف كتاب "مثقف ابإلستبانة الصالحية
، أل كىو الدككتور سيف ادلصطفى  ةالدراسي "Quizizz" قويزيز كسيلة يف اللغة" ك كسائل

ادلاجستَت، كىو زلاضر يف قسم تعليم اللغة العربية ٔترحلة البكارليوس كادلاجستَت يف 
جامعة مولان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالنج كىو احملاضر اليت دراسة ك سكن 

 ككفائة اللغة العربية اجليدة، كالبياانت احملصولة كما تلي :  يف مكة ادلكّرمة كؽللك معلومة
 

عناصر 
 ننود التحكيم التحكيم

 نتيجة التحكيم
 الدرجة ادلعدؿ ادلئوم النتيجة

 صحة اللغة

 ٖ لغة الكتاب سهلة

ٚ٘% 

 جيد
 مقبوؿ ٕ لغة الكتاب مفهومة
 مقبوؿ ٕ لغة الكتاب كاضحة

 جيد ٖ كضوح كلمة األمر

ًتاكبال  

الرقابة بُت الًتكيب ك 
 ادلضموف

ٖ 
 جيد

 جيد ٖ بيتسهيل على الًتاك
 مقبوؿ ٕ الًتاكيب كقواعده صحيحة

اإلستبانة خلبري جمال اللغة:  ٗ،ٕجدول   



   ٚٗ 

 

 

 جيد ٖ صحة النص

استخداـ 
 اللغة

 

 جيد  ٖ اختيار ادلفردات الشائعة
لغة الكتاب مناسبة 

 للطالبات
جيد  ٗ

 جدا

 استخداـ قواعد اخلظ
جيد  ٗ

 جدا
ص مناسب اختيار النصو 

 للطالب
جيد  ٗ

 جدا
 مستحق ٖٙ اجملموع

بعد عرضت الباحثة البياانت السلبقة، أقامت الباحثة ٖتليل البياانت ابستخداـ الرمز  
 التارل : 

   نسبة اجلواب :
   

  
×100% 

   = %75نسبة اجلواب : 
  

  
×100% 

 عايَت التالية :كالوصف نتائج اإلستبانة كتصنيفها، كضعت الباحثة ادل
  

 اإلحتياجة معيار النجاح درجة التقومي
ليس احتياجة من  مستحق جدا ٓٓٔ-ٓٛ

 التنقيحات
 احتياجة من التنقيحات مستحق ٜٚ-ٓٙ
 كجب لتنقيحات انقص من مستحق ٜ٘-ٓٗ
 ليس مستحق ليس مستحق ٜٖ-ٕٓ
   

 ةالدراسي "Quizizz" قويزيز وسيلةادلقياس حلصول البحث  تطوير  : ٗ،ٖجدول 



   ٚ٘ 

 

 

ليمي لكتاب التعاعتمادا على ىذا اجلدكؿ فحصلت الباحثة نتيجة ٖتكيم ا
% كىي على ٘ٚعند خبَت لغة تبلغ إذل نسبة مؤية  ةالدراسي "Quizizz" قويزيز كسيلة

 مستول "مستحق كاحتياجة من التنقيحات".
 اإلستبانة من خبري التصميم الوسائل التعلية  .ب 

لتحكيمها كسائل التعليمية التصميم إذل خبَت كسيلة التعليم قامت الباحثة بتطوير 
ية، كاخلبَت الذم قد حكم كقيم الناحية اللغوية يف كتاب صالحنة الابإلستبا كتقييميها

توفق ، أل كىو الدككتور  ةالدراسي "Quizizz" قويزيز كسيلةيف  وسيلة"مثقف اللغة" ك ال
كادلاجستَت  بكارليوسادلاجستَت، كىو زلاضر يف قسم تعليم اللغة العربية ٔترحلة الالرمحن 

اخلبَت يف التصميم  اإلسالمية احلكومية مالنج كىو  يف جامعة مولان مالك إبراىيم
 ، كالبياانت احملصولة كما تلي : كعلم ادلعجم
  

عناصر 
 التحكيم

 ننود التحكيم
 نتيجة التحكيم

 الدرجة ادلعدؿ ادلئوم النتيجة

 كسيلة
مالتعلي  
 

 ٗ توضيح الكتابة

ٖٚ% 

 جيد جدا
توضيح مقياس 

 احلرؼ
 جيد ٖ

 مقبوؿ ٕ توضيح نوع احلرؼ
 مقبوؿ ٕ اختيار احلرؼ كألوانو

 جيد جدا ٗ مجاؿ ادلظاىر
توضيح يف توضيع 

 الزر
ٗ 

 جيد جدا

 جيد ٖمضموف على مادة 

وسائل التعليميةميم اإلستبانة خلبري تص:  ٗ،ٗجدول   
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 التعليمية
مناسبة على النفس 

 الطالبات
 جيد جدا ٗ

 جيد جدا ٗ تسهيل للتطبيقات
توضيح اإليضاحة 

 للستخدامها
ٖ 

 جيد

توضيح الصور 
 جيد جدا ٗ يل الفهمكتسه

يستطيع لستخداـ 
يف البيت )تعّلم 

 الذايت(
 جيد جدا ٗ

 جيد جدا ٗ كانت اإلختبار
مناسبة أبىداؼ 

 جيد ٖ التعليم

يثَت الشجاعة يف 
 جيد ٖ التعّلم

 مستحق ٔ٘ اجملموع
الرمز   بعد عرضت الباحثة البياانت السلبقة، أقامت الباحثة ٖتليل البياانت ابستخداـ

 التارل : 
   نسبة اجلواب :

   

  
×100% 

   =%73نسبة اجلواب : 
  

  
×100 
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 كالوصف نتائج اإلستبانة كتصنيفها، كضعت الباحثة ادلعايَت التالية : 
 

 اإلحتياجة معيار النجاح درجة التقومي
ليس احتياجة من  مستحق جدا ٓٓٔ-ٓٛ

 التنقيحات
 ن التنقيحاتاحتياجة م مستحق ٜٚ-ٓٙ
 كجب لتنقيحات انقص من مستحق ٜ٘-ٓٗ
 ليس مستحق ليس مستحق ٜٖ-ٕٓ

 كسيلةنتيجة ٖتكيم الكتاب التعليمي ك  اعتمادا على ىذا اجلدكؿ فحصلت الباحثة 
كىي على مستول % ٖٚ عند خبَت لغة تبلغ إذل نسبة مؤية الدراسي "Quizizz" قويزيز

 ". مستحق ك كانت احتياجة من التنقيحات"

 اإلستبانة من معّلمة اللغة العربية  .ج 
–معّلمة اللغة العربية يف فصل متوسط  التعليم  إذل  يلةتطوير كسقامت الباحثة ب

لتحكيمها كتقييميها ابإلستبانة التصديقية، كاخلبَت الذم قد حكم كقيم الناحية أ 
، أل  لدراسيا "Quizizz" قويزيز كسيلةيف  يلةسو اللغوية يف كتاب "مثقف اللغة" ك ال

ك ادلشريفة يف مبٌت  سم تعليم اللغة العربيةيف قالطالبة  ، كىو أستاذة نيلّية العلوميةكىو 
كالبياانت ، راىيم اإلسالمية احلكومية مالنجامعة مولان مالك إبّت خدغلة الكربل

 احملصولة كما تلي :
 

عناصر 
 ننود التحكيم التحكيم

 نتيجة التحكيم

 ادلعدؿ النتيجة
 الدرجة ادلئوم

التعليم كسيلة  جيد %٘ٛ ٖ "Quiziz"قويزيز  كسيلة 

 ةالدراسي "Quizizz" قويزيز وسيلةادلقياس حلصول البحث  تطوير  : ٗ،٘جدول 

دلعلمة اللغة العربية اإلستبانة:  ٗ،ٙجدول   
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تساعد ادلعّلمة  الدراسي 
 لتصميم التعّلم

 "Quiziz"قويزيز  كسيلة
تساعد  الدراسي

الطالبات يف تعليم اللغة 
 العربية

 جيد ٖ

 "Quiziz"قويزيز  كسيلة
تسهيل  الدراسي

الطالبات يف تعليم اللغة 
 العربية خصوصها يف

مهارة القراءة ك الًتاكب 
 اجلمل

 جيد ٖ

 "Quiziz"قويزيز  كسيلة
تناسب  الدراسي

 أبىداؼ التعليم
ٗ 

 
 

جيد 
 جدا

 "Quiziz"قويزيز  كسيلة
تناسب هبذا  الدراسي

 الزماف كادلمتعة
جيد  ٗ

 جدا

جيد  ٗ تسهيل على التطبيقات
 جدا

جيد  ٗ مجاؿ ادلظاىر
 جدا



   ٜٚ 

 

 

الكتابة الوضيحة ك 
جيد  ٗ يل القراءةتسه

 جدا
تساعد ادلعّلمة لتتغّلب 

 جيد ٖ على ادلشكلة التعلم

 جيد ٖ تسهيل ادلعّلمة للتقومي
 جيد ٖ اختشاـ اللغة العربية

 جيد ٖ تصحيح الًتاكب اجلمل

مستحق  ٔٗ اجملموع
 جدا

داـ الرمز  قامت الباحثة ٖتليل البياانت ابستخعرضت الباحثة البياانت السلبقة، بعد 
 التارل : 

   نسبة اجلواب :
   

  
×100% 

  =  %85نسبة اجلواب : 
  

  
×100% 

 كالوصف نتائج اإلستبانة كتصنيفها، كضعت الباحثة ادلعايَت التالية :
 

 اإلحتياجة معيار النجاح درجة التقومي
ليس احتياجة من  مستحق جدا ٓٓٔ-ٓٛ

 التنقيحات
 ة من التنقيحاتاحتياج مستحق ٜٚ-ٓٙ
 كجب لتنقيحات انقص من مستحق ٜ٘-ٓٗ
 ليس مستحق ليس مستحق ٜٖ-ٕٓ

 ةالدراسي "Quizizz" قويزيز وسيلةالبحث  ادلقياس حلصول  : ٗ،ٚجدول 
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 نتيجة ٖتكيم الكتاب التعليمي كاعتمادا على ىذا اجلدكؿ فحصلت الباحثة 
% كىي على ٘ٛعند خبَت لغة تبلغ إذل نسبة مؤية  ةالدراسي "Quizziz" قويزيز كسيلة

 مستول "مستحق جدا".
 

م ييف تعل ةالدراسي "Quizziz" قويزيز وسيلةفعالية استخدام  : ادلبحث الثالث  . ج
 مهارة القراءة مبعهد سوانن أمبيل العايل يف مبىن خدجية الكربى.

مهارة القراءة م ييف تعل ةالدراسي "Quizizz" قويزيز كسيلةفعالية استخداـ فعالية 
على ثالث التجريبات ٔتعهد سوانف أمبيل العارل يف مبٌت خدغلة الكربل. قامت الباحثة 

،   One Group Pretest-Post Testأ ، أخذت الباحثة بنموذج –يف فصل متوسط  للطالبات
 مث جلددكؿ اسم الطالبات ىي كما تلي: 

 اسم رقم القيد الرقم
 أريس رمحة ادلوذل ٖٜٗٓٓٔٔٔ ٔ
 كاملة نداء الندل ٖٖٜٙٓٓٔٔ ٕ
 فيّب صفى ٜٙٔٓٓٙٙٔ ٖ
 كرايفئيقة علمي ز  ٜٓ٘ٓٓٔٔٔ ٗ
 أنيسة فتماذل ٖٜٓٗٓٓٔٔ ٘
 ثبيت سلسبيلة ٜٓٗٓٓ٘ٔٔ ٙ
 نبيلة نور بيت زلُت ٜٔٗٓٓ٘ٔٔ ٚ
 رضية النساء ٜٛٛٔٓٔٔٔ ٛ
 سييت مفيدة ٜٓٙٓٓٗٙٔ ٜ

 فتينا خَت النساء ٖٜٜٔٓٔٔٔ ٓٔ
 مرمي مؤذة ٜٖٜ٘ٔٓٔٔ ٔٔ

 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  سيلةبو  تعليم اللغة العربيةنتائج الطالبات يف :  ٗ،ٛجدول 
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 صفية كرؽلة ٕٕٖٜٔٔٓٔ ٕٔ
 شوؽ هللا أكر خليلة ٖٕٜ٘ٓٔٗٔ ٖٔ
 يكة مزيّنةت ٕٜٗٔٓ٘ٔٔ ٗٔ

، ةالدراسي "Quizizz" قويزيز كسيلةقبل حسبت الباحثة يف نتائج من فعالية 
 قويزيز كسيلةقامت الباحثة يف إختبار القبلي كالبعدم )ثالث مرات( للتجريبة فعالية 

"Quizizz" ىذه الطريقة ٕٓٔٓ، استخدمت الباحثة ٔتيجركصوؼ  إغلسيل  ةالدراسي ،
 كىي كما تلي : (Mean)لتحصل النتائج ادلتوازف 

Nama Pretest 
Post Test 

(Mean) 

Uji Coba 

1 

Uji Coba 

2 

Uji Coba 

3 

 90 93 60 81 65 أريس رحمة الموىل

 70 87 80 79 20 كاملة نداء الندى

ي صف  
ّ
 80 33 60 58 65 فب 

 70 67 90 76 25 فئيقة علمي زكريا

 100 80 70 83 10 أنيسة فتماىل

 40 67 50 52 50 ثبيت سلسبيلة

 80 80 70 77 70 نبيلة نور بيت زلي   

 80 87 90 86 80 رضية النساء

ي مفيدة
 60 80 60 67 85 سيب 

 60 73 80 71 40 نا خي  النساءيفت

 75 80 60 72 75 مريم مؤذة

 80 93 60 78 55 صفية كريمة

 65 47 50 54 50 شوق هللا أور خليلة

 80 47 100 76 75 تيكة مزّينة

اإلحصاء اإلستدلرل   نتائج اإلختبار الطالبات بوسيلةالباحثة يف كزعت
ٔٙ(SPSS 16) قويزيز كسيلةمن ، حصلت الباحثة على نتائج من فعالية "Quizizz" ةالدراسي 

ختبار الطالبات قبلي ك بعدم،  استخدمت الباحثة بتحليل الكمي، حلصل من نتائج ا
 Uji) لباحثة على التجريب التطيعي، استخدمت ا(Normalitas)النتائج التطبيعي

Normalitas ،)ابلرموزOne–Sample Kolmogrov Semirnov  إذا حصلت الدللت
(Signifikansi)  كنتائجو كما يلي :٘ٓ،ٓأك > ٘ٓ،ٓأكثر من ، 
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لباحثة إبحصاء اإلستدلرل، ك للبياانت النتائج، ىذا التوزيع من نتائج اليت حسبت ا
 ىي كما تلي :

 ٓ٘،ٓ>ٜ٘ٛ،Pٓ:ك  ٕٚٙ،ٓنتائج اإلختبار القبلي : كوجملركؼ مسَتنوؼ :  .ٔ
 )البياانت التطبيعية(

 ٓ٘،ٓ>ٖٖ٘،Pٓ:ك  ٜٗٚ،ٓنتائج اإلختبار البعدم : كوجملركؼ مسَتنوؼ :  .ٕ
 )البياانت التطبيعية(

وؼ لختبار القبلي كالبعدم كعلا يدّلف على النتائج ىذا النتائج كلموجركؼ مسَتن 
 (.Normal)التطبيعي 

 الدراسي "Quizizz" قويزيز كسيلةمن مّث قامت الباحثة يف حصاؿ النتائج فعالية 
 كحصل النتائج كما يلي :  Paired Sample T-test ابلرموز

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pretest Posttest 

N 14 14 

Normal Parameters
a
 Mean 54.64 72.14 

Std. Deviation 23.490 10.690 

Most Extreme Differences Absolute .170 .212 

Positive .111 .121 

Negative -.170 -.212 

Kolmogorov-Smirnov Z .637 .794 

Asymp. Sig. (2-tailed) .811 .553 

a. Test distribution is Normal.   

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Pretest 54.64 14 23.490 6.278 

Paired Sample T-test  نتائج:  ٗ،ٓٔجدول  

نتائج يف التجريب التطبيعي:  ٗ،ٜجدول   
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ظهرت النتائج  من اجملموعتُت كعلا تتكوف من النتائج ادلتوازف من اإلختبار القبلي 

، كىم  Standar Error Mean، ك Standar Deviasiكالبعدم، موضوع البحث أك الطالبات،
 كما يلي:

عنواف م اللغة العربية قبل استخداـ كتاب بيف تعلّ  الباترزه الطٖتالذم  درجة التقدـ  -ٔ
بعد أّما  ٗٙ،ٗ٘ ةالدراسي "Quizizz" قويزيز كسيلة خالؿ من دركس اللغة العربية""

 "Quizizz" قويزيز كسيلةاب "مثقف اللغة كابستخداـ م اللغة العربية ابستخداـ كتتعلّ 
 .ٗٔ،ٕٚ الدراسي

 سة عشر طالبةن.مخادلوضوع من كّونت  -ٕ
قبل تعلم اللغة العربية ابستخداـ كتاب بعنواف  (Standar Deviasi) الضلراؼ ادلعيارم -ٖ

بعد أّما ٜٓٗ،ٖٕ ةالدراسي "Quizizz" قويزيز كسيلة خالؿ من دركس اللغة العربية""
 ةالدراسي "Quizizz" قويزيز كسيلةك  "اب "مثقف اللغةم اللغة العربية ابستخداـ كتتعلّ 

ٔٓ،ٜٙٓ. 
دركس عنواف "قبل استخداـ كتاب ب( Standar Error Mean)  ادلتوازف اخلطأادلقياس   -ٗ

م اللغة بعد تعلّ أّما  ٕٛٚ،ٙ ةالدراسي "Quizizz" قويزيز كسيلة خالؿ من اللغة العربية"
 .ٚ٘ٛ،ٕ ةالدراسي "Quizizz" قويزيز كسيلةك اب "مثقف اللغة العربية ابستخداـ كت

 ىي كما يلي : Paired Sample Correlation مث لدرجة النتائج يف
 
 

 

Posttest 72.14 14 10.690 2.857 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Pretest & 

Posttest 
14 .107 .716 

Paired Sample Correlation نتائج:  ٗ،ٔٔجدول   
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بقيمة دللة  ٚٓٔ،ٓنتائج ارتباط ادلتغَتين اللذين ينتجاف الرقم ظهرت من درجة 
(P) ٓ.ٖٓٓ <ٓ.ٓ٘ ّقبل استخداـ كتاب بعنواف  لعربية م اللغة ا. يعٍت العالقة بُت تعل
م اللغة العربية بعد تعلّ ك  ةالدراسي "Quizizz" قويزيز كسيلة خالؿ من دركس اللغة العربية""

، ىناؾ عالقة  ةالدراسي "Quizizz" قويزيز كسيلة اب "مثقف اللغة كابستخداـابستخداـ كت
 حقيقية.

 ي :ىي كما يل Test  Paire Sample مث لدرجة النتائج يف
 

Paired Samples Test 

Pair 1 
Pretest - 

Posttest 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

-17.500 26.829 7.170 -32.991 -2.009 -2.441 13 .030 

عنواف قبل استخداـ كتاب بالختبار من جهتُت ألنو سيكوف معركفنا ما إذا كاف يتم 
 إذف ىو نفسو أك سلتلفنا.  ةالدراسي "Quizizz" قويزيز كسيلة خالؿ من دركس اللغة العربية""

 لك يتم استخداـ اختبار ثنائي الطرؼ.الذفؽلكن أف يكوف أكرب أك أصغر ، 
 : مقبوؿ.H1ك  ردكد: مH0.٘ٓ،ٓ،ٓٓ،ٓ=  (sig P)كسيج  ٔٗٗ،ٕ=   tاخلالصة:

ىناؾ فرؽ بُت تعلم اللغة العربية قبل كبعد استخداـ كتاب يسمى بعبارة أخرل ، فإف إذف 
جعلت  ةالدراسي "Quizziz" قويزيز كسيلة خالؿ من دركس اللغة العربية"" كجود كتاب بعنواف
 تعلم اللغة العربية. البات يف من السهل على الط

يف تعليم اللغة العربية  ةالدراسي "Quizizz" قويزيز كسيلةفعالية استخداـ  مّث دلعرفة
 ، كنتائج كما يلي : N-Gain Scoreيف مهارة القراءة، إحصاءت الباحثة على الرموز خاصة

 
 

Paired Samples Test   نتائج:  ٗ،ٕٔجدول 
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Descriptives 

   Statistic Std. Error 

NGain_Persen Mean 20.6205 13.77712 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound -9.1432  

Upper Bound 50.3841  

5% Trimmed Mean 25.0721  

Median 26.6667  

Variance 2.657E3  

Std. Deviation 5.15493E

1 

 

Minimum -120.00  

Maximum 81.11  

Range 201.11  

Interquartile Range 55.75  

Skewness -1.534 .597 

Kurtosis 3.501 1.154 

 

 

 (%) N-Gain Score اسم

 %46 أريس رمحة ادلوذل

 %74 كاملة نداء الندل

 %20- فيّب صفى

 %68 فئيقة علمي زكراي

 %81 أنيسة فتماذل

 %4 ثبيت سلسبيلة

 %23 نبيلة نور بيت زلُت

N-Gain Score  نتائج:  ٗ،ٖٔجدول     

N-Gain Score (%)  جنتائ:  ٗ،ٗٔجدول     
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 %30 رضية النساء

 %12- سييت مفيدة

 %51 فتينا خَت النساء

 %2 مرمي مؤذة

 %51 ية كرؽلةصف

 %8 شوؽ هللا أكر خليلة

 %4 تيكة مزيّنة

 20.6205 (Mean)ادلتوازف 

 120- الدرجة السفلى 

 81 الدرجة العلِت

% فحصلت أّف ٙٚظهرت على النتائج من ، إذا الدرجة اليت تناؿ الطالبات >
 "Quizizz" قويزيز كسيلة تعليم اللغة العربية ابستخداـ كتاب "مثقف اللغة" من خالؿ 

يف تعليم  صةاخ، كمناسب يف تعليم اللغة العربية فّعال ٔتعهد سوانف أمفيل العارل ةالدراسي
ألّف  ةالدراسي "Quizizz" قويزيز كسيلةمهارة القراءة، كانلت الباحثة يف نتائج من فعالية 

 %.ٔٛظهرت النتائج الطالبات يف درجة العلِت مواجهة يف درجة 
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 الفصل اخلامس
 اقشة البحث من

 ىذا الفصل على نتائج البحث كإلطار النظرم اليت استخدمها الباحثة كما تلي:ػلتوم 
مهارة القراءة مبعهد سوانن أمبيل يف  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةتطوير  -ٔ

 العايل يف مبىن خدجية الكربى
ّلم يف لطريقة اإلبتكارة على ادلع الدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةتطوير جعل 

اجلديدة ك  غة العربية ليستطيع أف يستخدـ كسيلة التعليمالعادل، ك كجب على ادلعّلم الل
كفقا على نظاـ الًتبية احلكومية ادلناسبة على الزماف، كىي ارتباط على التكنولوجية، 

(Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009)  أّف يف ادلدرسة أك ٜٕٓٓسنة  ٛٚالرقم ،
فيها التعّلم كاجبة على تطبيق التعلم ٔتدخل التكنولوجية، اإلتصالية، ادلؤسسة  الليت 

 ٖٗالتفاعلية، اإلبتكارية كادلمتعة، كىي توجد بوسائل التعليمية.
طالب كلو يف لاجلديدة للًتبية، يساعد ادلعّلم لتعّلم مع ا قويزيز ىي كسيلة التعليم

كىذا موافقا على النظرية أف ماف، ابلز  صل، قامت قويزيز كوسيلة التعليم ادلتأخرخارج الف
كالبصرية كسائل الصوتية التكنولوجية الرقمية ىي الوسيلة اليت تربط بُت  يةالتعليم كسائل

كسائل التعليمية رقمية ٖتصل التعليم اللسياقية. كسائل التعليمية الادلمتعة كالتفاعلية، ك 
على  كىذه هتدؼ لتصلالرقمية تؤّدم ابلتكنولوجية كاحلاسوب كاإلنتَتنيت بسرعة. 

 ٗٗ. أىداؼ التعليم كادلنهج الدراسة
ىو نتيجة لثورة يف الصناعة  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةإف تطبيق 

اليت تعمل بنظاـ أندركيد، كىي ٔتثابة  واقعمت تطويرىا من خالؿ تطبيقات ادلالتكنولوجية 
الختبار، حصل ادلعلم من  إذا مت النتهاء. بارات تفاعليةاخت أك ٗتلق كسيلة لتطوير

خاص دلشاركتو مع الطالب شلا يسهل على ادلعلم اكتشاؼ مدل  الكلمة السرعلى 
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يف ادلشاركة كغلعل من األسهل على الطالب الوصوؿ إذل التعلم حىت   فعالية الطالب
 ٘ٗ./ التعلم ادلستقل(تعلم الذايتمن خالؿ التعلم عن بعد )

كسائل ، استخدامت الباحثة على ةالدراسي "Quizizz" قويزيز كسيلةيف تطبيق 
اإللكًتكنية كمثل احلاسوب، اإلنًتنيت، ميجركسوؼ كغَتىا، مث يف استخدامها أيضا 

الباحثة يف ابلتكنولوجية ك الطالبات يستطعن لقراءة النص يف اذلاتف كغَتىا. حاكلت 
 كسيلةك للغة العربية،آبلة الرقمية لًتقية ٖتفيز الطالبات يف تعليم ا تطوير كسيلة التعليم

كسائل ادلتأّخرة، ألّف يف النظرية السابقة أّف ىي من نوع  ةالدراسي "Quizizz" قويزيز
 "Quizizz" قويزيز كسيلة كسائل التعليمية ادلتأخرة تتكوف من مسابقة التفاعلية كغَتىا.

 البحث يدؿ على فعاؿ. قد ْتث الباحثُت يف التعليم، كنتائج ةالدراسي
 

 من اخلرباء.مهارة القراءة يف  الدراسي "Quizizz"قويزيز  سيلةو صالحية  -ٕ
ادلهم يف ىذا  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةصالحية جعلت نتائج من 

من ىذا النتائج عرفت الباحثة عن النقصاف من ادلنتج الذم تطويرىا، مث البحث، 
إلستبانة اخلرباء، صلحت الباحثة قبل مصّدرا إذل ادلوضوع أك ادلدرسة، من نتائج ا

مستحق لستخداـ يف تعليم اللغة العربية،  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةحصلت أّف 
%، ٛٚ%، من رلاؿ كسائل التعليمية ٘ٚىذا النتائج  يدؿ على : من خبَت رلاؿ اللغة 

%، ىذا النتائج مناسب على تعريف كسائل التعليمية ٘ٛمث من معّلمة اللغة العربية 
 ، يعٍت : قويزيز

لطالب القياـ بتمارين يف الفصل على أجهزهتم ا، "قويزيز"ابستخداـ تطبيق 
لو خصائص اللعبة مثل "قويزيز" اإللكًتكنية. ٓتالؼ التطبيقات التعليمية األخرل ، فإف 
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الصور الرمزية كادلوضوعات كادليمات كادلوسيقى الًتفيهية يف عملية التعلم. يتيح اختبار 
للطالب إمكانية التنافس مع بعضهم البعض كٖتفيزىم على التعلم حىت  أيضنا"قويزيز" 

تتحسن نتائج التعلم. أيخذ الطالب اختبارات يف نفس الوقت يف الفصل كيركف ترتيبهم 
ادلباشر على ادلتصدرين. ؽلكن للمدرب أك ادلعلم مراقبة العملية كتنزيل النتائج عند 

ؽلكن أف تساعد يف ٖتفيز  "قويزيز"لب. لعبة النتهاء من الختبار لتقييم أداء الطا
 ٙٗالطالب كٖتسُت نتائج التعلم.

ير على الباحثة قد مناسب بشركط  كسائل التعليمية، كشركط مّث ادلنتج اليت تطو 
 ٚٗكىي:  كسائل التعليمية،لتجعل 

 دقة ادلادة العملية ك مناسبتها دلادة الدرس. -ٔ
 تكاليفها.توفر ادلواد احلاـ الالزمة لصنعها مع رخص  -ٕ
 تعد الوسيلة لغرض كاحد ْتيث تكوف بعيدة عن الكتظاظ كاحلشو. -ٖ
 أف يتناسب حجمها أك مساحتها مع عدد طالب الصف.  -ٗ
 أف تعرض يف الوقت ادلناسب كأف ل تًتؾ حىت تفقد عنصر الاثرة. -٘
أف تبقي مع الزمن، كلوحات ادلعلومات ك اخلرائط السياسة الرسومات البيانية ك غَت  -ٙ

 ذلك.
 أف تناسب ك مدارؾ الطالب ْتيث يسهل الستفادة منها. -ٚ
 ٕتربة الوسيلة قبل استعماذلا للتأكد من صالحيتها. -ٛ

فلذالك ٘تلك أكثر شليزات كتسهيل يف تطبيق التعليم.  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةك 
 ىذه الوسيلة تستطيع لستخداـ يف تعليم اللغة العربية.
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مهارة م ييف تعل ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  سيلةو  استخدامفعالية فعالية  -ٜ
 القراءة مبعهد سوانن أمبيل العايل يف مبىن خدجية الكربى

يل م اللغة العربية ٔتعهد سوانف أمبيف تعلي ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةفعالية 
 "Quizizz"قويزيز  كسيلةك العارل ّتامعة مولان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية يدّؿ أّف 

جيد كمناسب لستخداـ يف التعليم اللغة العربية، ظهرت ىذا النتائج من  ةالدراسي
احتساابلباحثة بوسائل اإلحصاء اإلستدلرل، كأخذت الباحثة من نتائج اإلختبار القبلي 

يدؿ على فرؽ النتائج من الدراسة الطالبات  T-Testكالبعدم، مثّ حصلت النتائج ابلرموز 
 . راسة  بوسائل التعليمية قويزيزقبل كبعد د

يف مهارة القراءة  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةك مّث حصلت الباحثة من فعالية 
 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلة% كىو يدّؿ أّف ٔٛابلرموز كحصلت النتائج يف درجة 

ىي :  ةيكسائل التعليمم. ىذا النتائج كفقا على تعريف لستخداـ يف التعلي مناسب
الوسيلة  لتيسَت التعّلم كادلعلومات بُت ادلعّلم كالطالب حىّت تشكيل العالقة الفهم اجليد.

ىي كل شيء ؽلكن استخدامو لتوجيو الرسائل من ادلرسل إذل ادلستسلم ْتيث ؽلكنو 
ٖتفيز األفكار ك ادلشاعر ك النتباه ك الىتمامات حىت ٖتدث عملية التعليم. ك يف 

لوسائل التعليمية اليت يستخدمها ادلعلم ؿ: أ. توضيح ادلعلومات أك رسائل احلقيقة أّف ا
التدريس، ب. الضغط على األجزاء ادلهمة، ج. إعطاء متنوعة يف التدريس، د. توصيف 

 ٛٗىيكل التدريس، ق. ٖتفيز تعلم الطالب.
 "Quizizz"قويزيز  كسيلةىذه كفقا على نتائج البحث قبلها اليت يدّؿ أّف استخداـ 

تساعد ادلعلم كالطالب يف تعليم، تنموا ٖتفيز الطالب يف تعليم ليس يف تعليم اللغة  ةالدراسي
 ليم اللغة األجنبية، الرايضية، كغَتىا، كمثل يف األْتاث السابقة :العربية فقط، كلكن يف تع

يف  ٘ٔيف مدرسة سيمارانج الثانوية العامة       ، اليت أجريتيعٍت البحث  اإلجرائي الصفي

                                                             
48

  Abd. Wahab Rosyidi & Mamlu‟atul Ni‟mah. Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab. (UIN-MALIKI Press,2012), Hal.102-103 



   ٜٔ 

 

 

وسيلة ، كةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةالباحثوف أيضنا  وامكاليت استخد ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ
من ىذا البحث   نتائج  لتعلم اخلطي للرايضيات ،موضوع ا يف اليت ٗتتص، التعليم اإلبداع

 وا، كاستجابيف عملية التعلم  البىناؾ زايدة يف نتائج تعلم الطالب، كمهارات الط يعٍت:
 49يف التعلم. ٕكالدكرة  ٔغلابية يف التعلم بعد الدكرة الطالب اإل
مالنج  احلكومية، أجريت يف جامعة  اليت بنوع البحث الكمي خرلالبحث األيف 

 كسيلةموجات ادليكانيكية ابستخداـ فهم الطالب لل ىذا البحث عن  ، ٜٕٔٓ سنةيف 
موجات  الطالب للمواد  فهم على زايدة البحث يدؿّ  نتائج، ك ةالدراسي "Quizizz"قويزيز 

 50أكصاؼ للفهم منها سلتلفة. ٗٝ مع ٔ٘بنسبة  يكانيكا م
لستخداـ يف التعليم كجعلت  فعال ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةىذه يدّؿ أّف 

 من كسيلة التعليم اإلبتكار يف الًتبية.
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 الفصل السادس
 اإلختتام

 نتائج البحث .أ 
 لتعليم اللغة العربية خاصة ةالدراسي "Quizizz"زيز قوي كسيلةالبحثة بتطوير قامت 

يل العارل ّتامعة مولان مالك إبراىيم مالنج، أمبيف مهارة القراءة يف معهد سوانف 
. كالبياف من (Hanaffin and Peck)كقامت الباحثة عملية التطوير ٔتنهج  ذلنافُت كفيك 

 نتيجة البحث كما يلي : 
 ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةإجراء عملية تطويرو تطبيق  -ٔ

يف تعليم اللغة العربية  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةقامت الباحثة بتطوير 
يل العارل، فوضحت الباحثة خطوات دلهارة القراءة يف معهد سوانف أمبخصصها 

التطوير كىي : ٖتليل احلاجة كادلشكالت، تصميم ادلنتج، تطبيق ادلنتج. يف كل 
تطاعت الباحثة لصالحة ادلنتج يف كل خطوات. كقامت الباحثة على خطوات اس

ثالث التجريبات. كحصلت الباحثة ادلنتاجُت، كىي : كتاب اللغة العربية "مثقف 
 "Quizizz"قويزيز  كسيلةاللغة" فيها كانت نص القراءة كالًتاكب، كالتقومي يف 

 .ةالدراسي
 اخلرباءمن   ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةصالحية   -ٕ

قويزيز  كسيلة، قبل تطبيق  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةقامت الباحثة 
"Quizizz" إذل ثالثة  ية كسيلة التعليمحالإذل الطالبات، قامت الباحثة لص ةالدراسي

اليت استخدامها يف الكتاب  اخلرباء، كىم : خبَت رلاؿ اللغة العربية كىو دلعرفة صحة اللغة
حىت تيسَت الطالبات يف فهم ادلعٌت، كصحة الًتاكب  ةالدراسي "Quizizz"يز قويز  كسيلة ك

كسائل ية، كىو دلعرفة  تصميم الكتاب ك اجلمل كغَتىا. مث خبَت التصميم الوسائل التعليم
التعليمية، اللوف، اإلختيار احلرؼ كغَتىا حىت تيسَت الطالبات كادلعّلم يف فهم ادلعلومات، 
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كالتصميمو. مّث خبَت من معّلمة اللغة العربية كىي دلعرفة ادلالئمة  كمجاؿ ادلظاىر الكتاب
 التعليمية لتعليم اللغة العربية. كسائل

مستحق لستخداـ يف تعليم اللغة  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةحصلت أّف  
%، من رلاؿ كسيلة ٘ٚ العربية، ىذا النتائج  يدؿ على : من خبَت رلاؿ اللغة

 كسيلة%، ىذا النتائج مناسب على تعريف ٘ٛمث من معّلمة اللغة العربية  %،ٛٚالتعليم
 ة.الدراسي "Quizizz"قويزيز 

 لتعليم اللغة العربية ةالدراسي "Quiziz"قويزيز  وسيلةتطوير فعالية  -ٖ

يل يف معهد سوانف  أمب ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلةقامت الباحثة ٕتربة  
كىو إبعطاء الطالبات   One Group Pretest-PostTest  Desugn العارل مالنج ٔتنهج

د ذلك قامت الباحثة ابإلختبار عاإلختبار القبلي مث قامت الباحثة بثالثة التجريبات كب
 "Quiziz"قويزيز  وسيلةبالبعدم دلعرفة نتيجة التعليم اللغة العربية قبل  عملية التعليم 

 كبعد عملية التعليم.  الدراسي
اإلحصاء اإلستدلرل  ة اإلختبار القبلي كالبعدم بوسيلةحثة نتيجلت الباكحص

(SPSS 16.0ابلرموز ) Paired SampleT-Testلى أف التعليم اللغة العربية يدؿ ع ، كالنتائج
ستطيع لًتقية ٖتفيز الطالبات ككفاءهتن يف التعليم ت ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  وسيلةب

: H1ك  ردكد: مH0.٘ٓ،ٓ،ٓٓ،ٓ=  (sig P)كسيج  ٔٗٗ،ٕ=   tاللغة العربية، ألَف 
التعليمية قويزيز يف مهارة القراءة قامت الباحثة ابلرموز  كأما دلعرفة الفعالية الوسيلةمقبوؿ.

N-Gain Score قويزيز  كسيلةيدّؿ أّف عملية التعّلم اللغة العربية ، كالنتائج"Quizizz" 
 %.ٔٛ درجة العلِت مواجهة يف درجة ألّف ظهرت النتائج الطالبات يف فعال ةالدراسي

 اإلقّتاحات .ب 
 انطالقا من نتائج البحث ترل الباحثة ضركرة تقدمي اإلقًتاحات، كىي :

 ىذا البحث دل يكن شلتزا كمازاؿ ػلتاج إذل الصالحات. -ٔ
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ىذا البحث دل يبُت طريقة التعليم ادلباسب بياف اتـ لذالك أف يستخدـ ادلعّلم ىذا  -ٕ
 ليم ادلناسب.الكتاب بطريقة التع

 التوصيات .ج 
 ، كىي :توصياتل الباحثة ضركرة تقدمي الانطالقا من نتائج البحث تر 

 ترجو الباحثة  أف يكوف البحث مساىم يف رلاؿ تعليم اللغة العربية. -ٔ
ترجو الباحثة إذل الباحثوف األخركف لتطوير ىذا البحث حىت يكوف تعليم اللغة  -ٕ

 العربية أحسن شلا قد سبق.
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 قائمة ادلراجع
 مراجع من كتب اللغة العربية .أ 

 .(ٕٜٛٔمحد بدر، اصوؿ البحث العلمي كمناىجو، )كويت، ككالةادلطبوعات،أ
أمحد خَتم دمحم كظم ك جيابرعبد احلميد جابر، الوسائل التعليمية ك ادلنهج، )القاىرة: 

 .(ٖٜٜٔدار النهضة العريب، 
ـ، القاىرة: ٕٜٜٔالنظرية ك التطبيقي. الدكتور حسن شحاتو. تعليم اللغة العربية بُت

 .دار ادلصرية للبنانية
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 هيكل البحث
 

ة مخسة فصوؿ كاخلا٘تة  لتسهيل قراءة ىذا البحث كفهم ترتيب مضمونو فيعرض الباحث
 كما يلي : 

، ة البحثأسئلك  ،خلفية البحثم يشتمل على ىو اإلطار العاـ الذالفصل األول 
ادلنتج ، كمواصفات حدكد البحث، ك البحث، كفوائد تطوير فرضية البحث، ك أىداؼ البحثك 

ىو اإلطار النظرم الذم  والفصل الثاين. الدراسة السابقة، ك ٖتديد ادلصطلحات، ك البحث
نظرية كسائل التعليمية اليت ؛ ثاين يشتمل ثالثة مباحث يشتمل ثالثة مباحث. ادلبحث ال

شركط ، ك كسائل التعليمية التكنولوجية الرقمية، مفهـو هـو كسائل التعليميةمفتشتمل على 
. كسائل  التعليمية يف تعليم اللغة العربية، كأنواع كسائل التعليمية، مث كسائل التعليمية

 "Quizizz"قويزيز  كسيلةمفهـو ك  ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلة؛ نظرية ادلبحث الثاينك 
يشتمل ثالثة  .الذم ةالدراسي "Quizizz"قويزيز  كسيلة ت ك نقصافشليزا، ك  ةالدراسي

أىداؼ مهارة ك   مفهـو مهارة القراءة يشتمل ثالثة مباحث ؛  لثمباحث. ادلبحث الثا
مهارة ، كتقومي تعليم  أسلوب تعليم مهارة القراءةك  ،مواد التعليم دلهارة القراءة، ك القراءة
البحث اليت تشمل على ادلباحث : مدخل البحث  ىو منهجية والفصل الثالث  .القراءة

ادلنهجة، إجراءات البحث كالتطوير، مكاف البحث، موضوع البحث، مكاف البخث، 
الفصل الرابع مصادر البياانت، طريقة مجع البياانت، األدكات البحث كٖتليل البياانت. ك

من ثالثة مباحث. عرض البياانت اليت تتكوف  ىو عرض البياانت كٖتليلها اليت تشمل على
ىو اإلختتاـ تشمل على النتائج  دسوالفصل الساىو مناقشة البحث، والفصل اخلامس 

  البحث، كاإلقًتاحة كالتوصيات.
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 عن معهد سوانن أمبيل العايل حملة
 معهد سوانن أمبيل العايل .أ 

سالمية، كقع معهد سوانف سوانف أمبيل العارل ىو مؤسسة التعليمية اإل معهد 
أمبيل العارل يف جامعة مولان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالنج، عنوانو يف شارع 

 .لوكوارك مالنج ٓ٘فتَتاف رقم 

 
 العلي ليأمب فانو س معهد لتأسيس ادلنطقي األساس على يعًتض البياانت كصف

 أف اجملادلة سورة منطق أساس على أتسست مالنق إبراىيم مالك مولان يف اجلامعة
 (ٔٔ. ) سوراة اجملادلة :ابلثناء كجدير زلًـت جملتمع كفقنا الطالب

 صلىَيأأي ُّهأا اّلِذْينأ ءامأنُ ْوا إذأا ِقْيلأ لأُكْم ت أفأسَُّحْوا يف اْلمأجأاِلس فأاْفسأُحْوا ي أْفسأِح الّّلُ لأُكمْ 
ِإذأا ِقْيلأ اْنُشُزوا فأاْنُشُزوا ي أْرفأِع الّّلُ  ج  الأِذْينأ ءامأُنوا ِمْنُكْم وأاّلِذينأ ُأْوتُوا اْلِعْلمأ دأرأجأات  وأ

 وأالّّلُ مباأ ت أْعمأُلْونأ.
 كتقدمي ادلعرفة تطوير على قادرين يكونوا أفيرجى  الذين العلماء أصل ألهنم

 اجملتمع لتحريك مهم كمجتمع الطالب يعترب لذلك معرفتهم، مع للمجتمع تفسَت
 .إذلية حتمية ابعتبارىا احلقيقية الطبيعة قراءة يستطيع الذم اخلالفة وضل اإلسالمي

 إذا بالالط صلاح مالنج اإلسالمية احلكومية إبراىيم مالك مولاننظرت اجلامعة 
  ،ذكي دماغ ،حاد بصركاسعة،  معرفةكشخص الذم ؽللك  الشخصية لديهموا كان

 .هللا بسبب عالية ركح ،انعم قلب

 عنوان معهد سوانن أمفيل العايل  : ٔ.ٗجدول



 انن أمبيل العايل اتريخ معهد سو  .ب 
قد رآل يف قياـ معهد سوانف أمبيل العارل للطالب يف جامعة مولان مالك  

إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالنج،  فّكر ىذا اآلراء  منذ الرائسة الكياىي عثماف 
منصور احلاج، كلكن دل تتحق ىذا اآلراء  حىت يف الرائسة الدكتور إماـ سوفرايوكو 

لت يف مقاـ رئيس ادلدرسة العارل اإلسالمية احلكومية مالنج. كقع احلاج الذم مازا
، كحضر ٜٜٜٔإبريل  ٗاحلجر األكؿ يف بناء ادلعهد يف يـو  أحد كاكي، يف التاريخ 

الشيوخ )الكياىي( من جول الشرقية ك خصوص الشيوخ من مدينة مالنج. كاستغرؽ 
غرؼ ) ثالث قطعات تتكوف من  ٜٛٔلبنائو يف سنة كاحدة، كتكّوف من أربعة مباين، 

محسوف غرؼ كلكل قطعة تتكوف تسعة كثالثوف غرؼ( ك مخسة بيوت ادلريب كبيت 
 دلدير ادلعهد.

يف التاريخ السادسة كعشركف أغسطوس من سنة الفُت، بدأ معهد بعملية 
الطالبات  ٛ٘٘الطالب ك  ٖٛٗالطالب، سكن  ٔٗٓٔالطالب، كىم تعدد من 
الب كالطالبات اجلدد من كل الكليات. يف اتريخ سابع فيها، كىم كونوا من الط

كعشركف من إبريل يف سنة كاحد كألفُت، حضر رئيس البالد الشيخ عبد الرمحن كاحد 
احلاج لرمسيا على مباين ادلعهد كتكوف على مبٌت الغزرل، مبٌت ابن الرشد، مبٌت ابن 

ككيل الرئيس البالد محزة ىاز سينا، مبٌت ابن خلدكف، مّث بٌت مبٌت الفاريب، كرمسيا على 
 كككيل الرئيس البالد األكؿ سوداف كبّدؿ  ّتامعة اإلسالمية إندكنيسيا سوداف.

سكن الطالبات يف كل ادلباين ، كسكنت كل الطالبات على أربعة مباين جدد، 
بٌت مباين للطالبات منذ سنة السادسة كألفُت  كختم بناءه، منها : مبٌت أـ سالمة، 

بنت أيب بكر، مبٌت فاطمةالزىراء، مبٌت خدغلة الكربل، مّث يف سنة السادسة  مبٌت أمساء
قاـ  ٜٕٔٓكألفُت، قاـ ٔتعهد علـو الطب ابسم مبٌت الرازم يف مدينة ابتو، كيف سنة 

 ٔتعبٌت احملاسيب للطالب. 
 



إلكماؿ القيمة اإلسالمية كالثقايف اإلسالمية جول الشرقية ، بٌت نصب تذاكرم 
على رؤية كبعوثة معهد اليت تكتب يف اللغة العربية ككقع  يف الباب الفتح  الذم صّور

 دلعهد، كللكالمات ىي : 
 ك ْون وا أ ْكرل األَْبَصِر # ك ْونػ ْوا أ ْكرلْ النػَُّهى

(Jadilah kamu orang-orang yang memiliki mata hati# Jadilah 

kamu orang-orang yang memiliki Kecerdasan) 

 نػ ْوا أ ْكرل األَْلَباِب# كَجاِىد ْكا يف اَّللِا َحقا ِجَهاِدهِ ك وْ 
(Jadilah kamu orang-orang yang memiliki akal # dan berjuang 

untuk membela agama Allah dengan kesungguhan) 
مث لتذكَت زلاسن التارؼلية من العلماء اإلسالمي  يف جول، زرع األرض من 

حوذل نصب تذاكرم، كىذه دلقصود للزراع القيمة  (Walisongo)ة األكلياء التسع
التارؼلية العلماء حىت الطالب ذاكركا  على أعلية اجلهاد إلعالء كلمة هللا، مّث بٌت 
نصب تذكرين متساكم أماـ عمارة عميد اجلامعة.  بدأ الرائسة يف معهد اجلامعة 

 :  ادلركزم يف أّكؿ سنة الفُت حىت األف، كىي كما تلي
 

 مدير ادلعهد الوقت
 ط.ب.ؾ للو أمحد بشَتم  ٕٙٓٓ-ٖٕٓٓ
 الدكتور الكياىي محزكم احلاج ٕٛٓٓ-ٕٙٓٓ
 الدكتور إشراؽ النجاح احلاج ٕٚٔٓ-ٕٛٓٓ

 الدكتور أمحد مزكي احلاج اآلف -ٕٚٔٓ
 الرؤية  .ج 

 ابلعقيدة، ابلعلم، ابلعمل، كأبخالؽ الكرؽلة
 ثةالبع .د 

 .واسعالنبل ك العلم ال األخالؽ العميقة ، الركحانيةالطالب ليملكو العقيدة،  اقتسم -ٔ
                                 اتفق التعليم القرأف كاجمللس الكتب الًتاث. -ٕ



 أعط ادلهارة اللغة العربية  كاللغة اإلصلليزية. -ٖ
 أّدل توجيو التعليم ادلشًتؾ بُت األنشطة ادلعهد ك اجلامعة. -ٗ

 األهداف .ه 
الذم ؽللك العقيدة القوية، الركحانية العميقة، الطالب كالشخصية حصل  -ٔ

ترقية نوعّية كالطبفة القراءة القرآف ك عميق يف \األخالؽ النبل ك العلم الواسع
 معلومات الكتب الًتاث.

حصل الطالب اليت \ابداع بيئة اللغوية التفضي لتطوير اللغة العربية كاإلصلليزية. -ٕ
.  ملكوا غلبة يف التكامل العلـو

 أكادمي معهدز. نظام 
أكادمي معهد تتكوف من تعليم ادلعهدم، حدث ىذه األنشطة دلدة  نظاـ

سنة كاحدة أك مستوين يعٍت حينما الطالب يسكن يف ادلعهد سوانف أمبيل العارل، مثّ 
للطالب يف كية الطب مدة لسنتُت. تتكوف تعليم معهدم على أنشطات كىي : 

تصيح قراءة القرآف، تعليم األفكار  صباح اللغة )تعليم اللغة(، تعليم القرآف،
اإلسالمية، صالة هتجد، صالة الصبح كادلغريب اجلماعة،دكعاء كرد اللطيف، قرائة 
سورة يّس/ٖتسُت القرآف/ مداعة نبوية/زلاضرة، رتيب احلداد/تعليم الكتب الًتاث 
مشريف كمشريفة يف يـو اخلميس، أنشطة اإلضايف الطالب )صالكة، اخلط العريب، 

بة، تالكة القرأف بتغٍت، حالقة العلمية  كغَتىا(. ٖتقق احلضور الطالب يف اليل. خطا
   مث من أعلية األنشطة ىي :

 تعليم القرآن -ٔ
يقاـ تعليم القرأف مرّتُت يف األسبوع. يتبعو كل الطالب ك الطالبات أماـ ادلعلم 

ادلادة  قاـ ادلعهد اإلختبار منتصفلمة حىت رلتمع ىيئة ٖتفيظ القرأف،  كادلع
يرجى على كل الطالب كالطالبات أف يستطيع قراءة القرأف النهائ، كاإلختبار 

تصحيح القرأف م التجويد كػلفظ السورة اإلختيار، اباجليد كالصحيح، كما يف عل
 ذلدؼ تصحيح القراءة الطالب كالطالبات.ختم القرأف يف يـو اخلميس كل األسبوع.



 تعليم األفكار اإلسالمي -ٕ
ك الطالبات أماـ يم األفكار مرّتُت يف األسبوع. يتبعو كل الطالب يقاـ تعل

لدكتور مصطفى البغا قامع استعمل ىذا الربانمج بكتاب "التذىيب" ادلعلم كادلعلمة، 
، يرجى على كل قاـ ادلعهد اإلختبار منتصف ادلادة كاإلختبار النهائالطغياف، 

، معاملة كالعبودية مث تطبيق يف  الطالب كالطالبات أف يستطيع أف يذكر حكم الفقو
 كل حياة.

 تعليم اللغة -ٖ
ىذا الربانمج لتوفَت ادلفردات يف اللغة العربية ك اإلصلليزية كل يـو منذ 

 أنشطة تعليم اللغة  يف معهد ىو كما يلي : بيئة اللغوم، اإلثنُت حىت اجلمعة.
 صلليزية.، ادلسابقة اإلاليـو اإلصلليزية، ادلسابقة العربية، اليـو العريب

 ٓالتقومي -ٗ
 يف موضح ىو كما للجامعة، األكادؽلية الكتابة التعلم نتائج تقييم يتبع

 التارل:  اجلدكؿ

 
 بياف نتيجة احلرؼ نتيجة

ٛ٘-ٔٓٓ A مقبوؿ 
ٚ٘-ٛٗ B+ مقبوؿ 
ٚٓ-ٚٗ B مقبوؿ 
ٙ٘-ٜٙ C+ مقبوؿ 
ٙٓ-ٙٗ C مقبوؿ 
٘ٓ-ٜ٘ D غَت مقبوؿ 

٘ٓ< E غَت مقبوؿ 

 ربىمبىن خدجية الك . ي
أخذ اسم دلبٌت خدغلة الكربل من ادلرأة الصاحلة كاجليدة من فرقة اإلسالـ. 
امسها الكامل تعٍت خدغلة بنت خوالد ابن أسد ابن عبد العزل ابن قصي، كلدت 

 ـ قبل ىجرية. ٛٙخدغلة يف مكة، يف سنة  

 درجة الطالبات يف اإلختبار : ٕ.ٗجدول
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 هيكل رائسة معهد سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدير اجلامعة

الواقي ىيئة ىيئة ادلعلمُت ىيئة اللغة ىيئة اإلدارة ىيئة الطالب ىيئة ادلنزلية ىيئة التحطيط قنيُتىيئة الت   

/معّلمةمعلم مرب/مربية  

PPK مريب ادلعهد 

ادلالية شؤكف  

 الطالب كالطالبات

 مدير ادلعهد

يف/مشريفةر مش  



الواثئق من أنشطة تعليم اللغة العربية يف فصل متوس







































 الكتاب

 
 



 



 





 
 



 





 



 



 



 



 وسيلة قويزيز يف احلاسوب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



االختبار القبلي



االختبار البعدي





 حتليل نتائج الطالبات



 البيان الشخصية
 : نور حليمةالسعدية    اسم

 ٕ٘ٓٓ٘ٔٙٔ:   رقم القيد
 ٜٜٛٔسافتمبَت  ٖٓ: غرشيق،  مكاف ك اتريخ ادليالد 

 : علـو الًتبية كالتعليم / تعليم اللغة العربية  كلّية/ قسم
 ٕٙٔٓ:   سنة الداخلة

 جينق غرشيق، جول الشرقية.: شريع فاراس، قرية سرنوبويو، بن   العنواف
 ٖٛ٘ٙ٘ٓٓٔٛ٘ٛٓ:  رقم اذلاتف

 :    الًتبية 
 السنة العنوان ادلدرسة الرقم

ٔ. 
مدرسة ركضة األطفاؿ 

"مسلمات هنضة العلماء 
ٕٔٛ" 

 -بنجنق  –غيفونج 
 غرشيق

ٕٓٓٗ-ٕٕٓٓ 

ٕ. 
مدرسة "مفتاح اذلدل" 

 اإلبتدائية اإلسالمية األىلية
-بنجنق –كالمفوؾ 

 غرشيق
ٕٓٔٓ-ٕٓٓٗ 

ٖ. 
" ٕمدرسة "الساعدة 

 ادلتوسطة اإلسالمية األىلية 
 ٕٓٔٓ-ٖٕٔٓ غرشيق -بوصلاه 

 ٕٓٔٓ-ٖٕٔٓ غرشيق -بوصلاه معهد قمر الدين اإلسالمية  .ٗ

٘. 
مدرسة  الثانوية اإلسالمية 

 ٕٙٔٓ-ٖٕٔٓ لموصلاف لموصلاف ٔاحلكومية 

ٙ. 
جامعة مولان مالك إبراىيم 

 جاإلسالمية احلكومية مالن
 ٕٙٔٓ-ٕٕٓٓ مالنج

 


