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 استهالل

 
 بسم اهلل الرزتن الرحيم

نْػَيا فَػَعَلْيِو بِْلِعْلِم،  َمْن أَرَاَد الدُّ

 اآلِخَرَه فَػَعَلْيِو بِاْلِعْلِم،َكَمْن أَرَاَد 

َا فَػَعَلْيِو بِاْلِعْلِم.  َكَمْن أَرَاَدقتم

 )ركاهم أزَتْد(

  



 د

 

 
 إهداء

 
 أهدي هذا البحث الجامعي إلى:

 اظتكرمة أمي أنيس شوفائيدة كاظتكـر أيب أشهدم

يكونٍت اضتماس  ، كالتحفيز حيتالتشجيعٍت الدعاء، ك عطيت شكرا كثَتا إليكما الذم قد
 . حاشا اهلل كبارؾ اهلل عليكما.للتعلم

 كإيل أخيت اصتميلة كاحملمبوبة رافيقة آدم فوجيايت

ٍت التشجيع كالتحفيز دائما أيضا. سرحو عطياليت دائما يشوشٍت يف عملية البحث بل ت
  اهلل للخَت كأسعده اهلل إلينا.



 ه

 

 شكر وتقدير

 بسم اهلل الّرزتن الرّاحيم

نتَاِف بِِو، َكَىَدانَا ِإََل َعِظيِم َشرِيْػَعِتِو، َكَأْسَعَدنَا بِاتػَِّباِع  َاضتَْْمدم هلل الَِّذْم أََعزَّنَا بِاإْلِ
 َكرمبػمْوبِيَِّتِو َكَأشْتَائِوِ أَْفَضِل رمسمِلِو، َأْشَهدم َأْف اَل إِلَو ِإالَّ اهلل َكْحَدهم اَل َشرِْيَك َلوم، يِف أملموِىيَِّتِو 

 .َمْن يَػْهِدِه اهللم َفبلَ ممِضلَّ َلوم َكَمْن يمْضِلْل َفبلَ َىاِدَم َلوم  . ِصَفاتِوِ كَ 

أشكر شكرا إَل اهلل عز كجل على نعمة كثَتة حيت قد انتهيت من البحث 
يف  Kahootاستحداـ كسيلة كاىوت ب تطبيق مسابقة التفاعلية اصتامعى باظتوضوع "

". كتقدمت الباحثة أرتل ورك ماالنجباظتتوسطة سوكو اإلسبلمية باظتدرسة  اظتفردات تعليم
الشكر كالتقدير إَل الذين كانوا عتم فضل يف إدتاـ ىذا البحث إَل خَت الوجود كمل يبخلوا 

 أحدىم بشيء طلبت، كىم:
فضيلة األستاذ الدكتور اضتاج عبد اضتارس اظتاجستَت، مدير اصتامعة موالنا مالك  .ٔ

 اضتكومية ماالنج.إبراىيم اإلسبلمية 
فضيلة الدكتور اضتاج أغوس ميموف اظتاجستَت، عميد كلية علـو الًتبية ك التعليم  .ٕ

 جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج.
فضيلة الدكتور ؽتلوءة اضتسنة اظتاجستَت ، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو  .ٖ

 مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج. الًتبية كالتعليم جبامعة موالنا
، مشرؼ على كتابة ىذا البحث اصتامعي الدكنور سبلمت دارين اظتاجستَتفضيلة  .ٗ

على اصتامعي، فأقوؿ شكرا  يف كل مراحل إعداد ىذا البحثالذم قد يرشدين 
 جيدا. اصتامعي البحثحيت قد انتهيت ىذا  صربكم يف إرشادم

يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية ك التعليم  رتيع األساتذ ك األستاذات .٘
 .جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج

الذم قد ساعيدين يف نوركؿ فضيلة كزىر أزكية كركدم ىادم سوبغجا أصحايب  .ٙ
 ٍت التشجيع دائما.عطيتاصتامعة ك  البحثعملية ىذا 



 و

 

. ككذالك ورك ماالنجباظتتوسطة اإلسبلمية سوكو رتيع األساتيذ كاألساتذة يف مدرسة  .ٚ
رتيع األساتيذ كاألساتذة يف قسم التعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم 

 اإلسبلمية اعتكومية ماالنج.
جزاكم اهلل أحسن اصتزاء كمت ىذا البحث بعوف اهلل كتوفيقو أسعدكم اهلل يف 

 ارين كأشكرلكم جزيبل الشكر على إىتمامكم ككرمكم كهلل كيل التوفيق اعتداية.الد
 
 
 
 

 ٠٢٠٢ديسمبَت  ٗماالنج، 
 الباحثة

 
 كلدا كحي اظتبارؾ

 ٚٗٓٓ٘ٔٙٔالرقم اصتامعي : 
  



 ز

 

 وزارة الشؤون الذينية

 جامعة موالها مالك إبراهيم إلاسالمية الحكومية بماالهج

 والتعليمكلية علوم التربية 

 قسم تعليم اللغة العربية

 تقرير املشرف

 بسم هللا الرحمن الرحيم
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 "Kahootاستحداـ كسيلة كاىوت "ب مسابقة التفاعلية فعالية:  املىضىع
 ورك ماالنجباظتتوسطة سوكو اإلسبلمية باظتدرسة  اظتفردات يف تعليم

 

وقد هظزها فُه خق النظز، وأدخلنا فُه بعض الخعدًالث وإلاصالخاث الالسمت 

لُهىن على الشهل املطلىب الضدُفاء شزوط املناقشت إلجمام الدراضت والحصىى على 

قطم حعلُم اللغت العزبُت ملُت علىم التربُت والخعلُم جامعت ( في S-1درجت ضزجاها )

 م. ٠٢٠٢/ ٠٢0٩م إلاضالمُت الحهىمُت ماالهج للعام الدراس ي ُمىالها مالو إبزاه

 

 

 م ٠٢٠٢ ًناًز 00ماالهج، 

 املشٍزف،

 

 

 الدكنور سالمت دارين الماجستير

  ٖٕٖٖٜٓٓٔٓٓٓٓ٘ٓٓٚٔرقم الخىظُف : 



 ح
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 ي

 

 الذينيةوزارة الشؤون 

 جامعة موالها مالك إبراهيم إلاسالمية الحكومية بماالهج

 كلية علوم التربية والتعليم

 قسم تعليم اللغة العربية

 

 تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جقدم إلى خضزجنم هذا البدث الجامعي الذي قدمخه الباخثت :

 ولدا وحي املبارك:   الاضم

 ٚٗٓٓ٘ٔٙٔ:  اصتامعيزقم ال

 الدكنور سبلمت دارين اظتاجستَت:   املشزف

 "Kahootاستحداـ كسيلة كاىوت "ب مسابقة التفاعلية فعالية:  املىضىع
 ورك ماالنجباظتتوسطة سوكو اإلسبلمية باظتدرسة  اظتفردات يف تعليم

 

الالسمت لُهىن على  صحُداثأدخلنا فُه بعض الخ النظز، ووقد هظزها فُه خق 

الشهل املطلىب الضدُفاء شزوط املناقشت إلجمام الدراضت والحصىى على درجت ضزجاها 

(S-1)  في قطم حعلُم اللغت العزبُت ملُت علىم التربُت والخعلُم جامعت مىالها مالو إبزاهم

م. وجقبل من فائق إلاخترام ٠٢٠٢/ ٠٢0٩ إلاضالمُت الحهىمُت ماالهج للعام الدراس ي

ل الشنز.  وجٍش

 

 م٠٢٠٢ ًناًز 0٠ماالهج، 

 رئِطت قطم حعلُم العزبُت

 

 

 الدلخىرة الحاجت مملىءة الحطنت املاجطخير

0٩ٚ٠0٠٢ رقم الخىظُف : ٠٢٢٢٢٠ 



 ك

 

  



 ل

 

 وزارة الشؤون الذينية

 جامعة موالها مالك إبراهيم إلاسالمية الحكومية بماالهج

 كلية علوم التربية والتعليم

 العربيةقسم تعليم اللغة 

 

 مواعيذ إلاشراف

 ولدا وحي املبارك:   الاضم

 ٚٗٓٓ٘ٔٙٔ:  اصتامعيزقم ال

 الدكنور سبلمت دارين اظتاجستَت:   املشزف

  "Kahootاستحداـ كسيلة كاىوت "ب مسابقة التفاعلية فعالية:  املىضىع
 ورك ماالنجبباظتدرسة اظتتوسطة اإلسبلمية سوكو  اظتفردات يف تعليم

 

 التوقيع الوصف التاريخ رقم

 0 ٠٢0٩دٌطمبير   ٠٠ والباب ألاوى  املىضىع البدث 

 ٠ ٠٢٠٢ًناًير   0٦ الثالث -اصالح الباب ألاّوى  

 ٠ ٠٢٠٢ًناًير   ٠٢ الثالث -اصالح الباب ألاّوى  

 ٗ ٠٢٠٢ًىلُى  0٦ الطادص –الباب الزابع  

  ٠٢٠٢هىفمبير  0٧ الطادص –إصالح الزابع  

 ٙ ٠٢٠٢دٌطمبير  ٠ الطادص –ألاّوى إصالح  

  

 املشزفت

 اللغت العزبُت حعلُم طمقرئِطت 

 

 

 مملىءة الحطنت املاجطخيرالدلخىرة الحاجت 

0٩ٚ٠0٠٢ : رقم الخىظُف ٠٢٢٢٢٠  



 م

 

 مصتخلصة البحث
استحداـ كسيلة كاىوت ب . فعالية مسابقة التفاعلية ٕٕٓٓ.  ولدا وحي المبارك

"Kahoot" باظتدرسة اظتتوسطة اإلسبلمية سوكوبورك ماالنج. اظتفردات يف تعليم 
قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىم 

 الدكنور سبلمت دارين اظتاجستَت : اظتشرؼ اإلسبلمية اضتكومية ماالنج.

 : كسيلة كاىوت، تعليم اظتفرداتالكلمات األساسية
 

تطبيق مسابقة التفاعلية  ظتعرفة كيفية (ٔأىداؼ ىذا البحث ىو :  
اظتدرسة اإلسبلمية اظتتوسطة اللغة العربية يف اظتفردات باستخداـ كسيلة كاىوت يف تعليم 

اظتدرسة فصل الثاين اظتتوسطة بيف  ظتعرفة استجابات الطبلب (ٕسوكويورك ماالنج.
على تطبيق مسابقة التفاعلية باستخداـ كسيلة  اإلسبلمية اظتتوسطة سوكويورك ماالنج 

مسابقة التفاعلية باستخداـ فعالية لقياس ( ٖاللغة العربية.اظتفردات كاىوت يف تعليم 
اظتدرسة اإلسبلمية اظتتوسطة سوكويورك اللغة العربية يف  اظتفردات كسيلة كاىوت يف تعليم

 .ماالنج
مي كاظتنهج جتريب. النوع اظتدخل الذم استخدامها الباحثة ىو اظتدخل الك

 non-equivalent control group بالنوع( quasi eksperimental design) جتريب يعٍت

design . ككترم ىذا البحث بالستخداـ غتموعتُت قتا اجملموعة التجريبية كاجملموعة
يستخدـ ىذا البحث األساليب الكمية ألف شكل رتع البيانات يستخدـ  الظابطة.
 كالتحليل اظتستخدـ يف شكل اإلحصائيات.األرقاـ 

( تطبيق مسابقة التفائلية باستخداـ كسائل  0ك نتائج ىذا البحث ىو: 
كاىوت يف تعليم اظتفردات أعطى اظتزاج جديد للطبلب، كالطبلب أزتس لتعلم اللغة 

( أف استخداـ كسيلة كاىوت يف تعليم اظتفردات اللغة العربية فعالية. من ٠العربية. 
كىذا النتيجة أكرب من  ٗاإلحصاء ىو -tاألختبار يدؿ على النتيجة -tاصتساب 

٠=  0نتيجة التقدير اظتعنوم  ٠=  كنتيجة التقدير اظتعنوم  ٨٩ٙ ىذا مبعٍت  ٢0٢
  ىذا البحث ىو مقبوؿ.مقبوؿ. لذالك أف فركض  H1مردكد ك  H0أف 
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ABSTRAK 

 
Wilda Wahyu Almubarok. 2020. Efektifitas Kuis Interaktif dengan 

Menggunakan Aplikasi Kahoot pada Pembelajaran Mufrodat 

Bahasa Arab di MTs. Islamiyah Sukopuro Malang. Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen 

Pembimbing: Dr. Slamet Daroini, MA 

Kata kunci : Media Kahoot, Pembelajaran Mufrodat 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) mengetahui penerapan kuis 

interaktif dengan menggunakan media kahoot dalam pembelajaran mufrodat 

bahasa arab di MTs Islamiyah Sukopuro Malang. 2) Mengetahui respon siswa di 

kelas 2 Mts Islamiyah Sukopuro Malang terhadap penerapan kuis interaktif 

menggunakan media kahoot pada pembelajaran mufrodat bahasa arab. 3) 

Mengukur efektifitas kuis interaktif dengan menggunakan media kahoot pada 

pembelajaran mufrodat bahasa arab di MTs Islamiyah Sukopuro Malang. 

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kuantitatif dengan 

pendekatan eksperimental. Jenis eksperimental quasi eksperimental design dengan 

tipe non-equivalent control group design. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena pengumpulan datanya 

menggunakan angka dan analisis yang digunakan dalam bentuk statistik. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Penerapan kuis interaktif 

dengan menggunakan media kahoot dalam pembelajaran mufrodat dapat 

memberikan suasana baru yang menyenangkan untuk siswa, sehingga siswa lebih 

antusias dalam mempelajari bahasa arab. 2) Penggunaa media khaoot dalam 

pembelajaran mufrodat bahasa arab terbilang efektif. Dari perhitungan t-test 

menunjukkan bahwa hasil t-hitung adalah 4,53 lebih besar dari t-table (table 

signifikasi) 1% = 2,682 dan 5% = 2,010 maka hasil perhitungan ini berarti H0 

ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian hipotesis dapat diterima.  



 س

 

ABSTRACT 

Wilda Wahyu Almubarok. 2020. The Efectiveness of Interactive Quize by 

Using Kahoot Application for Learning Arabic Vocabulary in MTs 

Islamiyah Sukopuro Malang. Education of Arabic Language 

Departement. Faculty of Tarbiyah and Teaching Training Faculty. 

State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor: Dr. Slamet Daroini, MA 

Keywords= Kahoot Media, Mufrodat Learning 

The objectives of this research are to: 1) Determine the application of 

interactive quizzes using kahoot media in learning Arabic mufrodat at MTs 

Islamiyah Sukopuro Malang. 2) Knowing the response of students in the second 

grade of MTs Islamiyah Sukopuro Malang to the application of interactive 

quizzes using kahoot media in learning Arabic mufrodat. 3) Measuring the 

effectiveness of interactive quizzes using kahoot media in learning Arabic 

language mufrodat at MTs Islamiyah Sukopuro Malang. 

The approach used by the researcher is a quantitative approach with an 

experimental approach. The experimental type is quasi experimental design with 

the type of non-equivalent control group design. This research was conducted 

using two groups, namely the experimental group and the control group. This 

research uses quantitative method due to the data collection using numbers and 

analysis are used in statistical form. 

The results of this research can be concluded that: 1) the application of 

interactive quizzes using kahoot media in mufrodat learning can provide a fun 

new atmosphere for students, so that students are more enthusiastic in learning 

Arabic language. 2) The use of kahoot media in learning Arabic mufrodat is fairly 

effective. By the t-test calculation, it shows that the t-count result is 4.53 greater 

than the t-table (significance table) 1%= 2.682 and 5%= 2.010, then the results of 

this calculation mean that H0 is rejected and H1 is accepted. Therefore the 

hypothesis can be accepted. 

 

  



 ع

 

 محتويات البحث

 أ ........................................................ صفحة الغبلؼ 
 ب ..................................................... صفحة اظتوضوع 

 ج .............................................................. استهبلؿ
 د  ................................................................ إىداء

 ق  ....................................................... شكر ك التقدير
 ز  ......................................................... الطالبت قزار إلا

 ح ..........................................................تقرير اظتشرؼ
 ط ..................................... تقرير عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم

ز رئِطت قطم حعلُم اللغت العزبُت  ؾ .................................... جقٍز
 ؾ ..................................................... تقرير صتنة اظتناقشة
 ؿ ....................................................... مواعيد اإلشراؼ

 ـ ...................................................... مستخلص البحث
 ع ....................................................... ػتتويات البحث

 ر .......................................................... قائمة اصتدكاؿ
 ت ......................................................... قائمة الصورة

 األول : اإلطار العام الفصل

 ٔ .................................................... خلفية البحث .أ 
 ٕ ..................................................... أسئلة البحث .ب 
 ٖ ................................................... أىداؼ البحث .ج 
 ٖ ...................................................... أقتية البحث .د 



 ف

 

 ٗ .................................................... فركض البحث .ق 
 ٗ .................................................... حدكد البحث .ك 
 ٗ ................................................ حتديد اظتصطلحات .ز 
 ٘ ................................................. الدراسات السابقة .ح 

 الثاني : اإلطار النظري الفصل

 المبحث األول : كاهوت
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ 
التعليم ىو االحتياجات االساسية لكل إنساف، لؤلطفاؿ ككذلك 

التعليم ىو اطتدمة  .للكبار. ألف التعليم ىو كاحد من الطريق ليحقق النجاح
اظتعرفة أك اظتهارة من خبلؿ اظتثاؿ أك اليت تؤدم إَل أف يكتسب آخركف 

االختبارات اليت تقدـ، كغالبا ما تدكر بعض اظتناقشات بُت اظتعلم 
التعليم جعل اآلخر يتعلم، كيقع  على العلم كالصنعة. كيعرؼ  ٔكالدراسُت.

بأنو نقل اظتعلومات منسقة إَل اظتتعلم، أك انو معلومات تلقى، كمعارؼ 
خربات أك مهارات كإيصاعتا إَل فرد أك افراد تكتسب فهو نقل معارؼ أك 

بطريقة معنية. كنتكننا أف نستنتج يف ضوء ىذا اظتفهـو أف اظتتعلم يف التعليم 
 ٕأقل إكتابية منو يف التدريس كالتعليم ىو إعطاء من جانب اظتعلم أك اظتتعلم.

 لتتاجكلكنو إؾتاز من النشاط اصتدم ، ك  اللغة ليست قدرة فطرية
تنقسم جوانب اظتهارات   ٖ.دعم اظترافق كالبيئةكلتتاج يمية مواتية عملية تعل

الكبلـ ، اظتهارات االستماع  ، ك اظتهارات ىي ك اللغوية عمومنا إَل أربع، 
  ٗ.الكتابةكاظتهارات القراءة ، كاظتهارات 

ر التكنولوجي اظتعلومات كاالتصاالت أف يكوف تأثَت يف يالتطو 
يف تربوم. التطور التكنولوجي يكوف اظتعلم  رتيع اجملاالت بدكف استثناء

أكثر إثارة من قبلها. ككتب على  مطلوب صتعل اسًتاتيجيات التعلم أفضل ك
اظتعلم أيضا لو اسًتاتيجيات التعليم خبلؽ كمبتكر. كاحد منهم ك أف يستعمل 

 مرافق اإلنًتنت يف عملية التعليم.

                                                 
1
33تاب.نيت(،الصفحة-)كالوعظوالتعليم،إرنستبتري،   

ظ اللغت العزبُت، )املنهل: ٠٢٢٦(، الصفدت 2٥٥  مدطن علي عطُت، الهافي في أضالُب جدَر
3
 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 7 

4
 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 7 
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اظتتوسطة اإلسبلمية استنادا على نتائج اظتبلحظة يف اظتدرسة 
سوكوبورك ماالنج، أكثر من الطبلب ال لتبوف اللغة العربية ، أحدىا من 
الفكرة الطبلب الذين يعتربكف أف تعلم اللغة العربية ىو صعب الدرس كاظتمل. 
فلذالك كتب على اظتعلم يبدؿ فكرة الطبلب باستخداـ كسائل التعلُت 

لذلك البد من  .لتعليم اللغة العربيةأكبالطريقة اظتؤثر كاإلبتكار خصوصا يف ا
كتب أف  إبداع اظتعلم يف أنشطة التعليم كالتعلم ، خاصة يف تعلم اللغة العربية
إبتكار  ٘ .يكوف اظتعلم قادرا على تصميم كتنفيذ كتقييم ؽتارسة التعلم بفعالية

 السًتاجتيةكا ةقيكالطر  التعليم الوسائل يعُتكيفية اظتدرس ل اظتعلم ىنا مبعٌت
 الفصل. اضتاؿ بناء علىيم التعل

 ،العربية صعب كؽتلالطبلب الذم يعترب الدرس اللغة  تفكَتمن ال
 علىتعلم الطبلب يف التعلم اللغة العربية. كيأثر أيضا ال رغبة على جدا مؤثر

 .ليفهم اللغة العربية الطبلب
ذا البحث ليعرؼ فعالية مسابقة التفاعلية باستخداـ كسائل  ىاىدؼ 

تخداـ مسابقة بالكتب أك باس هام اللغة العربية، اليت قبلييف تعلكاىوت 
، اؿاإلجابة السؤ  الطبلب يفأف لتدد كألجل اظتدرس يستطيع . دشفهيا فق

 لذلك الطبلب، لطبلبالسؤاؿ إَل الكل  بعض الثانيةاظتدرس  يعٍت أعطى
لكل  ليجيبالوقت احملدد ألف ىناؾ غش يلل كال متًت سيختار اإلجابة بنفسو

 يفهموف اظتزيد عن اظتواد العربية اليت يتعلمها.سالطبلب كبالتايل  .سؤاؿال
بناء على الوصف أعبله، تطبيق مسابقة التفاعلية باستخداـ كسائل  

 كاىوت متوقع نتكن ترقية اىتماـ الطبلب يف تعلم اللغة العربية.
 

 أسئلة البحث .ب 
 يف تعليم كيف تطبيق مسابقة التفاعلية باستخداـ كسيلة كاىوت .ٔ

 اظتدرسة اإلسبلمية اظتتوسطة سوكويورك ماالنج؟اللغة العربية يف  اظتفردات
                                                 
5
 Thomas Gunawan Wibowo, Menjadi Guru Kreatif, (Bekasi: Media Maxima, 2016), hlm. xi 
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 مسابقة التفاعلية باستخداـ كسيلة كاىوت يف تعليمكيف فعالية  .ٕ
 اظتدرسة اإلسبلمية اظتتوسطة سوكويورك ماالنج؟اللغة العربية يف  اظتفردات

 
 أهداف البحث .ج 

تطبيق مسابقة التفاعلية باستخداـ كسيلة كاىوت يف تعليم  كيفيةظتعرفة   .ٔ
 اظتدرسة اإلسبلمية اظتتوسطة سوكويورك ماالنج.اللغة العربية يف اظتفردات 

 مسابقة التفاعلية باستخداـ كسيلة كاىوت يف تعليمفعالية لقياس  .ٕ
 .اظتدرسة اإلسبلمية اظتتوسطة سوكويورك ماالنجاللغة العربية يف  اظتفردات

 
 أهمية البحث .د 

 ظرم. من ناحية النٔ

من اظتتوقع أف يكوف ىذا البحث مادة تعليمية لًتقية إؾتاز الطبلب كأف 
 يكوف مادة مرجعية كمراعاة للباحثُت البلحقُت.

 . من ناحية التطبيقيةٕ

يف تعليم اللغة رؼ عن تطبيق كسيلة كاىوت ااظتعلًتقية :  للباحثة -ٔ
 العربية.

مدخبلت للمعلمُت يف  : من اظتتوقع أف نتائج ىذا البحث للمدرس -ٕ
 الطبلب التعلم لتحسُت ممْنَجزإجراء عملية 

 لتحفيز الطبلب يف عملية التعلم:  للطبلب -ٖ
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 ه. فروض البحث

تطبيق مسابقة التفاعلية بالستخداـ كسائل كاىوت على تعليم اللغة 
نتكن ترقية اإلؾتاز الطبلب بالتعلم يف مدرسة اإلسبلمية اظتتوسطة  العربية

ألف ىذه اظتسابقة تفاعلية غَت اظتمل كمناسب للتطبيق على  .سوكويورك ماالنج
  عملية التعلم ، خاصة يف تعليم اللغة العربية.

 و. حدود البحث

 . اضتدكد اظتوضوعيةٔ
باستخداـ كسائل كاىوت يف ىذا البحث عن تطبيق مسابقة التفاعلية 

 تعلم اللغة العربية.
 . حدكد اظتكانيةٕ

اظتنوسطة جرل ىذا البحث يف الفصل الثاين أ ك ب اظتتوسطة مبدرسة 
 اإلسبلمية سوكوبورك ماالنج.الثانوية 

 . اضتدكد الزمنيةٖ

 ـ. ٕٕٓٓ سبتمبَتجرل ىذا البحث يف شهر 

 تحديد المصطلحات . ز
 التعليمية لتسهيل مدرس تبليغ اظتوضوع.ادكات . كسائل التعليم : ٔ
 التطبيق الذم يوجد فيو موضوع يف شكل أسئلة.مسابقة التفاعلية : . ٕ
التطبيق الذم نتكن استخدامو لتقييم التعلم القائم على  كسيلة كاىوت :. ٖ

 الكمبيوتر.
 السابقة الدراساتح. 

 الباحثة :اظتقارنة بُت الدراسة السابقة كالدراسة اليت أدهتا  
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يوليا موليدينا فطريانا, قسم تعليم اللغة العربية، كلية العلـو الًتبية  .ٔ
كالتعليم، جامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج 

( يف تعليم مهارة اإلستماع Kahoot. "استحداـ كسيلة كاىوت )ٕٛٔٓ
الك إبراىيم بالربنامج اظتكثف لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا م

 اإلسبلمية اضتكومية ماالنج."
تستخدـ ىذا البحث اف مدخل الكمى بنوع شبو جترييب، كنتائج ىذا 
البحث يعٍت: أف استخداـ كسيلة كاىوت يف تعليم مهارة اإلستماع 

 فعالية
إف اظتعادلة مع ىذا البحث ىي أف الباحث ىنا يطبق كسائل كاىوت 

كاالختبلؼ يف ىذا البحث ىو أف ىذا أيضنا على تعلم اللغة العربية. 
البحث يطبق كسائل كاىوت لفهم مهارات االستماع. كعمل ىذا 
البحث على الطبلب من جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية 

 اضتكومية ماالنج.
يونيا ركماكايت, قسم تعليم اللغة العربية، كلية العلـو الًتبية كالتعليم،  . ٕ

ـ.  ٜٕٔٓاىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج جامعة موالنا مالك ابر 
"فعالية استحداـ كسيلة كاىوت لًتقية استيعاب اظتفردات يف اظتدرسة 

 اظتعارؼ الثانوية كليغو فونورغو."
كنتائج ىذا البحث  تستخدـ ىذا البحث اف منهجية الكمية التجريب، ،

م ( يتضمن استخداـ كسيلة كاىوت عدة  مراحل مع فتوذج التعلٔيعٍت:
كالعديد من اطتطوات فيو، كىي: أ. جعل السؤاؿ، ب.  ASSUREمن 

( اف استخداـ ٕاالستخداـ، ج. شارؾ مع اآلخر، د. تعزيز الطبلب. 
لًتقية استيعاب اظتفردات يف مدرسة اظتعارؼ  ”Kahoot“كسيلة كاىوت 

 الثانوية كليغو بفونوركغو فعالية.
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يمطَبِّقم كسائل كاىوت إف اظتعادلة مع ىذا البحث ىي أف الباحث ىنا 
أيضنا على تعلم اللغة العربية. كاالختبلؼ يف ىذا البحث ىو أف ىذا 
البحث يطبق كسائل كاىوت لًتقية استيعاب اظتفردات. كعمل ىذا 
البحث على الطبلب من فصل العاشر اظتدرسة الثانوية يف اظتدرسة 

 اظتعارؼ الثانوية كليغو فونورغو.

ٖ. “Sya’roni Alfajri” Pengembangan Media Kuis Interaktif Berbasis 

Wondershare Quiz Creator dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

Siswa MTs Kelas VII Semester I . الرئيسي يف ىذا البحث  اظتوضوع
يف تطبيق مسابقة  Wondershare Quiz Creator ىو تطبيق كسائل

 التفاعلية.

تطبيق مسابقة التفاعلية أيضا يف إف اظتعادلة مع ىذا البحث ىي أف الباحث ىنا 
كاالختبلؼ يف ىذا البحث ىو أف ىذا البحث تعليم اللغة العربية. 

يف تطبيق مسابقة  Wondershare Quiz Creator يستخدـ الوسيلة
كعمل ىذا البحث على الطبلب من فصل األكؿ اظتتوسطة يف التفاعلية. 

 األكَل. مستول
 

الفرؽ هبذا 
 البحث

 رقم عنواف البحث منهج البحث نتائج البحث

إستخدمت 
الباحثة كسيلة  

يف كاىوت 
تطبيق مسابقة 

، التفاعلية
كباحثة حبث 

يوجد فعالية 
إستخداـ كسيلة  

( Kahoot)كاىوت 
يف تعليم مهارة 

اإلستماع بالربنامج 
اظتكثف لتعليم اللغة 

تستخدـ ىذا 
البحث اف 

مدخل 
الكمى بنوع 

 شبو جترييب

الباحثة اليت كتب 
يوليا موليدينا 
فطريانا، حتت 

"استحداـ اظتوضوع 
كسيلة كاىوت 

(Kahoot يف تعليم )

ٔ. 
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إستخدـ القدًن 
كسيلة كاىوت 

مهارة يف تعليم 
 اإلستماع

العربية جامعة موالنا 
مالك إبراىيم 

اإلسبلمية اضتكومية 
 ماالنج

هارة اإلستماع م
بالربنامج اظتكثف 

لتعليم اللغة العربية 
جامعة موالنا مالك 

إبراىيم اإلسبلمية 
 اضتكومية ماالنج."

إستخدمت 
الباحثة كسيلة  

يف كاىوت 
تطبيق مسابقة 

، التفاعلية
كباحثة حبث 

إستخدـ القدًن 
كسيلة كاىوت 

(kahoot لًتقية )
استيعاب 
 اظتفردات

يوجد فعالية 
كسيلة  استخداـ 
( kahootكاىوت )

لًتقية استيعاب 
يف مدرسة  اظتفردات

اظتعارؼ الثانوية  
 كليغو بفونورغو

تستخدـ ىذا 
البحث اف 

مدخل 
الكمى بنوع 

 شبو جترييب

الباحثة اليت كتب 
يونيا ركماكايت حتت 

"فعالية  اظتوضوع
استخداـ كسيلة  

( kahootكاىوت )
لًتقية استيعاب 

اظتفردات يف مدرسة 
الثانوية  اظتعارؼ 

 كليغو بفونورغو."

٠. 

إستخدمت 
الباحثة كسيلة  
كاىوت يف 

تطبيق مسابقة 
التفاعلية، 

كباحثة حبث 
القدًن إستخدـ 

يوجد 
Pengembangan 

Media Kuis 

Interaktif 

Berbasis 

Wondershare 

Quiz Creator 

dalam 

Pembelajaran 

Bahasa Arab 

Siswa MTs Kelas 

VII Semester I 

تستخدـ ىذا 
البحث اف 

مدخل 
الكمى بنوع 

 شبو جترييب

 الباحثة اليت كتب
Sya’roni Alfajri 

 اظتوضوع حتت
”Pengembangan 

Media Kuis 

Interaktif Berbasis 

Wondershare Quiz 

Creator dalam 

Pembelajaran 

Bahasa Arab Siswa 

MTs Kelas VII 

Semester I”  

٠ 
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كسيلة 
Wondershare 

Quiz Creator 
يف تطبيق 

 مسابقة التفاعلية
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 كاهوتالمبحث األول :  

 كاهوت  مفهوم .أ 
ىي لعبة غتانية على برنامج التعليم، كتكنولوجيا  الكاىوت

ىو موقع على شبكة اإلنًتنت نتكن استخداـ  الكاىوت تعليمية.
ككتعل ، يصبح التعلم مبمتعنا  بالعب الكاىوت. لتقوًن التعلم

الطبلب غَت باظتلل يف التعلم  خاصة يف التعلم الذم يصعب 
 ٙفهمو.

ىذا نظاـ استجابة الفصوؿ القائمة على اللعبة اليت تستطيع 
يف شكل أسئلة االختيار  تلعب رتيع الطبلب يف الوقت اضتقيقي.

كتيب  من متعدد العرضو على الشاشة ممتَػيَّم بِػاظترشد / اظتعلم.
 ٚلة باستخداـ اعتاتف أك كمبيوتر. الطبلب على األسئ

 كاهوتوسائل   طريقة استخدام .ب 
 ٛ: حطوات إستخداـ كاىوت ىي

 . جعل األسئلةٔ

جعل ألعاب تعليمية ؽتتعة يف دقائق. نتكن اظتعلم جعل 
سلسلة من أسئلة االختيار متعدد أك جرب لعبتنا اصتديدة. شكل 

كالصور  كعدد من األسئلة ىو مًتكؾ لكم دتاما. زيادة الفيديو
 كالرسـو البيانية ألسئلتك لتعزيز اظتشاركة.

                                                 
6
 Rossa Ramadhona, 8 Jam Pintar Membuat Kuis Berbasis ICT Bagi Guru, (Ponorogo: Uwais 

Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 89 
7
 

8
 https://kahoot.com/what-is-kahoot/, diakses pada tanggal 01 januari 2020, pukul 18:17 WIB 

https://kahoot.com/what-is-kahoot/
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 اإلستخداـ. ٕ
اظتعلم كرئيس لعبة حتتاج اضتاسوب كالعرض كاظتتحدث أيضا. 
كبالنسبة لطبلب، فإنو لتتاج اصتواؿ الذكي أك اضتاسوب ك متصبل 
باإلنًتنت. كاىوت نتكن أف تكـو يف غتموعة، مثل فصل. الطبلب 

م اطتاصة، حينما يتم عرض األلعاب على إجابة على األسئلة أجهزهت
الشاشة اظتشًتكة لتوحيد الدركس. ك تستطيع أف خلق كاىوت 

 اطتاصة، نتكنك أف تبحث بُت اظتبلبُت من األلعاب اظتوجودة.

 . شارؾ مع األخرٖ

التعلم االجتماعي يعزز اظتنقاشة كتأثَت الًتبوية، سواء كاف 
الآلخر من الكرة األرضية.  البلعبوف يف نفس الغرفة أك على اصتانب

بعد لعب، كتشجيع البلعبُت طتلق كتبادؿ كاىوت اطتاصة لتعميق 
 التفاىم، إتقاف كالغرض، كاالـتراط يف اظتناقشة بقيادة األصدقاء.

 . تعزيز الطبلبٗ

مع ؽتيزات التحدم كتطبيقات اصتواؿ، مبكنك تعيُت كاىوت  
على ىواتفهم كما الواجبات اظتنزلية. يلعب الطبلب كاىوت 

للمراجعة كالتعزيز، زتدريب القول العظيم يف أم كقت. يف التحدم 
اظتنزلية، سوؼ تظهر األسئلة كاألجوبة على شاشة اعتاتف اطتاصة 

 هبم. اختبار كاىوت، تعيينو باعتباره حتديا كشارؾ صلة مع طبلب.
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 مميزات كاهوت .ج 

 ؽتيزات كاىوت ىو:

 . فعاال0

لعبة التعليم صتميع العمر كاظتوضوع. كسوؼ يف دقائق، نتكن أـ جعل 
 استعماؿ كاىوت يف فصل الرياضية.

 . بسيطة٠

يعمل كاىوت على أم جهاز مع اتصاؿ باإلنًتنيت. لبلعبُت، ال يلـز 
 حساب أك تسجيل الدخوؿ لبلنضماـ إَل اللعبة.

 . متنوعةٖ

بدء ػتادثة أك تعزيز اظتعرفة، كإدخاؿ مواضيع جديدة أك تشجيع 
 اصتماعي، كأكثر من ذلك، ىناؾ الطرائق لكاىوت. العمل

 . مشاركةٗ

كاىوت تشجع التعلم اإلجتماعي كيفتح امكانات الطبلب كيعمق 
 اظتعرفة.

 . يف رتيع أؿتاء العامل٘

نتكن االتساؿ كاللعب يف الوقت اضتقيقي مع العبُت االخر يف رتيع 
 أؿتاء العامل.
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 . غتاناٙ

 الدراسية غتانا.جعل كاىوت يف الفصوؿ 

 مسابقة التفاعليةمفهوم  .د 

ذالك تطور التكنولوجيا يسهلنا أف نفعل كل شيء. كك
التكنولوجيا سوؼ يسهل اظتدرس يف عملية الوظيفتها يف يف تربوم, 

الفصل.  كاحد من استخداـ التكنولوجيا يف التعليم مثبل باستخداـ 
 التفاعلية كاىوت.مسابقة التفاعلية يف الفصل استخداـ التطبيق 

ىي التطبيق اليت فيها اظتواد التعلم يف   مسابقة التفاعلية
البصَتة عن اظتواد  شكل أسئلة. اليت نتكن الطبلب لًتقية لتحسُت

 ٜفقط الضغط على زر على شاشة التطبيق. التعلم مستقل

 مفهوم الوسائل التعليمية .ه 

دًن يف التعلم حاجة لوسائل التعلم لتسهيل اظتعلمُت يف تق
" من الوسائلكفقنا للمصطلحات ، تأيت كلمة " موضوع للطبلب.

َلة" اظتعٌت " " ، يف حُت أف الوسائل كسيطةالكلمة البلتينية "َكِسيػْ
" اظتعٌت مقدمة الرسالة من كسائلةباللغة العربية تأيت من كلمة "

نتكن أف تكوف الوسائل يف شكل مواد  ٓٔاظترسل إَل مستلم الرسالة.
أثناء تعلم الوسائط ىو كل ما  ٔٔ.)برامج( ك / أك أدكات )أجهزة(

يتعلق بالربامج كاألجهزة اليت نتكن استخدامها لنقل ػتتويات اظتواد 
التعليمية من مصادر التعلم إَل الطبلب )األفراد أك اجملموعات( ، 

                                                 
9
 Rossa Ramadhona,  8 Jam Pintar Membuat Kuis Berbasis ICT Bagi Guru, (Ponorogo : Uwais 

Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 4 
10

 Rudy Sumiharsono dan Hisbiyatul Hasanah, Media Pembelajaran, (Jember: Pustaka Abadi, 

2017), hlm. 9 
11

 Nizwardi Jalinus dan Ambiyar, Media dan Sumber Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2016), 

hlm. 2. 



13 

 

االىتماـ بالتعلم بطريقة كاليت نتكن أف حتفز األفكار كاظتشاعر ك 
تؤدم إَل عملية التعلم )يف داخل / خارج الفصل الدراسي( ليكوف 

 ٕٔأكثر فعالية.

يف أم شكل من أشكاؿ التواصل التعلم ، ىناؾ حاجة إَل 
دكر كسائل اإلعبلـ لزيادة تعزيز فعالية حتقيق األىداؼ / 

ُت الكفاءات. أم أف عملية التعلم ستحدث إذا كاف ىناؾ اتصاؿ ب
 ٖٔمستلم الرسالة مع اظتصدر / اظتوزع من خبلؿ الوسائط.

اصتوانب اظتهمة الستخداـ الوسائل ىو أنو يساعد يف 
اظتعلومات اظتنقولة شفهيان يف بعض األحياف  توضيح رسالة التعلم.

ليست مفهومة دتامنا من قبل الطبلب ، خاصةن إذا كاف اظتعلم قليل 
اإلعبلـ ، كأداة لتوضح رسالة ىنا دكر  قدرة على شرح الدرسة.

 ٗٔالتعلم.

 أنواع الوسائل التعليم  .و 

 ٘ٔ: عموما، تنقسم كسائل إَل ثبلثة أنواع

 . الوسائل البصريةٔ

كىي تلك األشياء اليت تعتمد يف تعليمها على حاسة البصر 
مثل اطترائط كالصور كاللوحات التوضيحية، كيعاب على ىذه 

                                                 
12

 Nizwardi Jalinus dan Ambiyar, Media dan Sumber Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2016), 

hlm. 4 
13

 Rudi Susilana dan Cepi Riyana, Media Pembelajaran: Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan, 

dan Penilaian, (Bandung: Wacana Prima, 2009), hlm. 4 
14

 Rudi Susilana dan Cepi Riyana, Media Pembelajaran: Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan, 

dan Penilaian, (Bandung: Wacana Prima, 2009), hlm. 25 
15

-ٕٔ(، الصفحة ٕٛٓٓعبد اضتافظ ػتمد سبلمة، تصميم الوسائل التعليمية كإنتاجها لذكم االحتياجات اطتاصة, )اليازكرم,  
ٕٕ 
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كإقتاعتا ألقتية بقية اضتواس يف التسمية اىتمامها حباسة البصر 
 التعلم.

 . الوسائل السمعيةٕ

الوسائل السمعية ىي تلك األشياء اليت تعتمد علي حاسة 
السمع مثل الراديو كالتليفوف، كيؤخذ على ىذه التسمية ما أخذ على 

 سابقتها.

 . السمعية كالبصريةٖ

السمعية كالبصرية ىي تلك كسائل اليت تعتمد على حاسيت 
كالبصر مثل: التلفزيوف كالسينما، كيؤخذ عليها اىتمامها  السمع

حباسيت السمع كالبصر كإقتاعتا لبقية اضتواس كالذكؽ كالشم كاضتس 
 )اللمس(.

 أهمية الوسائل التعليمية .ز 

تلعي الوسائل التعليمية دكرا بارزا كمؤثرا يف ؾتاح العملية 
كيتمثل ذلك يف  التعليمية التعلمية، اليت جترم يف اظتؤسسات الًتبوية،

اظتساعدة علي حتقيق األىداؼ الًتبوية اظتتوخاة من ىذه العملية، 
يف غتاؿ  –كنتكن بياف أقتية الدكر الذم تقـو بو الوسائل التعليمية 

من خبلؿ انعكاساهتا اإلكتابية عليو، كاظتتمثلة يف عدد من  –التعلم 
 ٙٔ: النقاط، كاليت من أبرزىا ما يأيت

اضتسي من خبلؿ ما توفره من خربات حسية تعزز اإلدراؾ . ٔ
 للتبلميذ.

                                                 
16

ٜٕ-ٕٛاطتاصة (, ٕٛٔٓكف, انتاج ك تصميم الوسائل التعليمية, )عامل التفافة, ػتمد الطيطي كّاخر    
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. جتذب انتباه التبلميذ من خبلؿ ما تضفية على الدرس من ٕ
 حيوية ككاقعية.

. تشوؽ التبلميذ للدراسة كتستثَت اىتمامهم بتعلم اظتادة ٖ
 الدراسية كاإلقباؿ عليها.

كتنمي ة, يف اكتساب اطترب . تزيد مشاركة التبلميد اإلكتابية ٗ
كدقة اظتبلحظة، كإتباع التفكَت العلمي  قدراهتم على التأمل،

للوصوؿ إَل حل اظتشكبلت، ؽتا يؤدم إَل حتسُت نوعية 
 التعلم، كرفع سوية األداء.

استعدادا للتعلم . تزيد خربة التبلميذ، األمر الذم كتعلهم أكثر ٘
 كأشد إقباال عليو.

اعد التبلميذ . توفر خربات تكوف أقرب إَل الواقعية، ؽتا يسٙ
 على حتقيق أىدافهم كإشباع رغباهتم.

. تسهل عملية التعلم كإكساب خربات عميقة تؤدم إَل ٚ
 انتقاؿ أثر التعلم.

 جتاىاتابية كتعمل على تكوف قيم سليمة كا. تنمي ميوؿ إكتٛ
 مرغوب فيها لدل اظتتعلمُت.

. توفر الكثَت من الوقت كاصتهد، سواء بالنسبة للمعلم أك ٜ
 للمتعلمُت.

. توفر اطتربات اظتباشرة كغَت اظتباشرة للتبلميذ، ؽتا يساعد ٓٔ
 على اكتساب اظتهارات كترابط األفكار.
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. تنمي القدرات الفكرية كالعملية اطتبلقة كتزيد الطبلقة ٔٔ
 كاللفظية لدل اظتتعلمُت.

تثبيت االستجابات . تنوع أساليب التعزيز اليت تؤدم إَل ٕٔ
 التعلم. الصحيحة كتأكيد

. تساعد على تكوين كبناء مفاىيم كتعميمات تساعد على ٖٔ
 إدتاـ عمليات االتصاؿ كالتفاىم.

. تراعي الفركؽ الفردية بُت التبلميذ من خبلؿ التنويع يف ٗٔ
 عرض الوسائل التعليمية اليت تنفق كخصائص اظتتعلمُت.

. توضح اظتفاىيم كاأللفاظ اجملردة بوسائل ػتسوسة تساعد ٘ٔ
يًتتب ى تكوين صور مرئية عتا يف األذىاف؛ األمر الذم عل

 عليو تبليف الوقوع يف اللفظية.

 فوائدة الوسائل التعليمية .ح 

كفوائدة كسائل التعلم عتا بالتأكيد فوائدة يف عملية التعلم، 
 ٚٔ:الوسائل التعليمية منها

 . التشويق كاإلثارة.ٔ

 . جذب التبلميذ ظتوضوع الدرس.ٕ

اظتعلم يف إيضاح اظتعلومة كتقريبها كختصار تسهيل مهمة . ٖ
 الوقت يف ذلك.

. تبحث ركح التجديد كاالبتكار لدل اظتعلم، كجتربه على ٗ
 التفكَت السليم يف موضوع درس.

                                                 
17

ٕٔ-ٜٔ(،  الصفحة ٕٙٔٓ)درامل الطقف: الوسائل التعليمية، زتزه اصتبايل،    
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. تنمي مقدرة التبلميذ علي اظتبلحظة كالتفكَت كاظتقارنة جتعل ٘
 اظتادة ػتببة لدل التبلميذ.

 أقرب إَل الواقعية.. تزيد من خربة اظتتعلم كجتعلها ٙ

 . تساعد على إشراؾ رتيع اضتواس.ٚ

 . تقلل من الوقوع يف اللفظية الزائدة.ٛ

 . تكوف مفاىم سليمة.ٜ

 . تزيد من إكتابية التبلميذ.ٓٔ

 . تنوع أساليب التعزيز.ٔٔ

 . تساعد على مراعاة الفركؽ الفردية.ٕٔ

 . تساعد على ترتيب أفكار التبلميذ.ٖٔ

 السلوؾ كتكوين االجتاىات. . تؤدم إَل تعديلٗٔ

 شروط الوسائل التعليمية .ط 

ؽتا تقدـ نتكننا استخبلص الشركط األساسية التالية اليت 
 ٛٔ: تتوقف عليها الوسيلة التعليمية الناجحة

 . أف تكوف مناسبة للعمر الزمٍت كالعقلي للمتعلم.ٔ

. أف تكوف الوسيلة التعليمية نابعة مناظتقرر الداراسي كحتقق ٕ
 أىدافو.
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ٛ٘-ٚ٘(, الصفحة ٜٕٔٓ)اظتنهل : تكنولوجيا التعلم كحوسبة التعليم، مصطفى فتر دعمس،    
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كاصتماؿ الفٍت مع احملافظة على . أف جتمع بُت الدقة العلمية ٖ
كظيفة الوسيلة حبيث ال تغلب الناحية الفنية عتا على اظتادة 

 العلمية.

. أف تتناسب مع البيعة اليت تعرض فيها من حيث عاداهتا ٗ
 كتقاليدىا كمواردىا الطبيعية أك الصناعية.

ات معٌت مشًتؾ ككاضح بالنسبة . أف تكوف الرموز اظتستعملة ذ٘
 للمعلم كاظتتعلم.

. أف تكوف مبسطة بقدر االمكاف كأف تعيت صورة كاضحة ٙ
 كاضتقائق كالعلمية شريطة عدـ االخبلؿ هبذه اضتقائق.لآلفكار 

 . أف يكوف فيها عنصر التشويق اصتذاب.ٚ

 . أف تكوف الوسائل مبتكرة بعيدة عن التقليد.ٛ

 اضتركة قدر االمكاف.. أف يكوف هبا عنصر ٜ

. أف يغلب عليها عنصر اظتركنة مبعٌت امكانية الوسيلة على ٓٔ
التعديل لتحقيق ىدؼ جديد من خبلؿ إدخاؿ إضافات أك 

 حذؼ بعض العنصر فيها.

. أف حتدد اظتدة الزمنية لعرضها كاليت تتناسب مع اظتتعلمُت ٔٔ
 كطبيعة اظتادة التعليمية.

كحجمها كمساحتها كصوهتا إف كجد  . أف تكوف قليلة التكاليفٕٔ
 يتناسب كعدد اظتتعلمُت.
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. أف تكوف متقنة كجيدة التصميم من حيث تسلسل عناصرىا ٖٔ
كأفكارىا كانتقاعتا من ىدؼ تعليمي إَل آخر كالًتكيز على 

 العناصر اآلساسية للمادة التعليمية.

 الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية .ي 

ا يف عملية تعلم اللغة العربية  را مهمالتعلم عنص لالوسائ 
كالغة أجنبية بسبب اظتشكبلت اليت شعر هبا مدرسو، كخاصة 

من بُت تلك اظتشكبلت أف اظتواد  مدرسي اللغة العربية يف اظتدارس.
التعليم اللغة العربية ال تزاؿ تعترب مواد التعليمية صعبة كؽتلة كغَت 

تعلم اللغة العربية يف رمبا كاف السبب يف ذلك ىو عملية  جذابة.
اظتدرسة باستخداـ طريقة رتيبة ، كبضعف الوسائل أك حىت عدـ 

لذلك ، تعترب كسائل كحل كاحد  استخداـ الوسائل على اإلطبلؽ.
 ٜٔللتغلب على ىذه اظتشاكل.

 المفرداتبحث الثاني : مال

 أ. مفهوم المفردات

ىو إف اكتساب اظتفردات، كما ىو اضتاؿ يف تطور فهم القراءة 
على مدل العمر. إننا حُت نعلم شخصا ما اظتفردات بطريقة  عملية مستمرة

كعلى ( اعتدية اليت تعطيو ذتارىا يف كل حُتإسًتاتيجية، فإننا نقدـ لو )
مصطلحات اظتفردات ىي الكاضتـز اليت تولد  قيقية،اضت خبلؼ معظم اظتعرفة

الطاقة ذاتيا لفتح األبواب اظتغلقة، حبيث تقدـ لنا التبصر، كدتنحنا بشكل  
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تلقائي اظتنظورات اظتفيدة عندما نسمع أك نقرء أك نفكر أك نعرب يف حديث أك  
 ٕٓكتابة ما.

ية. ألنو يف تعلم اللغة جزء مهم من تعلم اللغة العرباظتفردات ىي 
مهارة الكتابة، يف تعلم ككاف أيضا ،  إَل تعلم اظتفردات أكالؿتتاج  العربية

 فهم اظتفردات أكال.لنؿتتاج مهارة القراءة، مهارة اإلستماع، كمهارة الكبلـ 

 ٕٔ الشرائح ثبلث لنمو اظتفردات:

أ( الشرلتة األكَل: ىي الكلمات اليومية الشائعة اليت يعرفها 
 اظتدرسة.معظم األطفاؿ عند دخوعتم 

ب( الشرلتة الثانية: تتكوف ىذه الشرلتة من الكلمات اليت 
تستخدـ يف ؼتتلف اظتواد الدراسية كمن اظتهم يالنسبة 

 للطبلب أف يعرفوىا كأف يفهموىا.

الثالثة: تتكوف ىذه الشرلتة من اظتفردات اطتاصة  ج( الشرلتة
ا باحملتول الدراسي ػ الكلمات اليت غالبا ما يقدـ تعريفات عت

يف اظتفردات الدراسية أك يف الفهارس اللغوية اطتاصة 
 باظتصطلحات.

 تعليم المفرداتب. 

تعليم اظتفردات ىو تعلم فرع من فركع اظتعرفة. من الواضح أـ 
اإلتقاف يف اظتعلومات كاألفكار اطتاصة بأم فرع من فركع اظتعرفة ىو 
مسألة إتقاف مفرداتو إَل حد كبَت.إال أنو بنيت بعض الطرؽ لتعلم 
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ذات حد أدىن حوؿ تعلم افًتاضات  اظتفردات على أسس خاطئة كعلى
 اإلمشاؾ هبذا الكم اعتائل من قدرة الدماغ الكلمات، كفشلت يف

 ٕٕالبشرم الفطرية على تعلم الكلمات.

تعليم اظتفردات ىو توجيو الطبلب ألف تكوف لديهم القدرة 
على نطق اضتركؼ اظتفردات كفهم معنها كمعرفة طريقة اإلشتقاؽ منها 
ككصفها يف تركيب لغوم صحيح كالقدرة على إستخداـ الكلمات 

 اظتكاف اظتناسب. ة يفاظتناسب

 ج. أهداف تعليم اللغة العربية

 ٖٕأىداؼ تعليم اظتفردات كما يلي : 

أف يدرؾ موقع اظتفردات يف برناميج تعليم اللغة العربية  (ٔ
 للناطقُت بلغات أخرل.

 لتعلم اظتفردات. أف يتعرؼ اظتفهـو الصحيح (ٕ
أف يصحح ما يشيع بُت بعض اظتعلمُت من أف تعليم اللغة  (ٖ

 الطبلب مفرداهتا.يعٍت حتفيظ 
 أف يناقض بعض أساليب تقسيم اظتفردات األنواع. (ٗ
 أف نتيز بُت األنواع اظتختلفة من اظتفردات. (٘
 أف يشرح بلغتو اطتاصة ستسة من اختيار اظتفردات. (ٙ

كما قد شرح عن أىداؼ تعليم اظتفردات ىي شيئ مهم يف 
 تعليم اللغة، خاصة يف اللغة األجنبية.
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 تعليم اللغة العربية في مرحلة المتوسطة:  لثالمبحث الثا

 24في مرحلة المتوسطةالمادة اللغة العربية  دافهأ . أ
. لتنمية القدرة أف يتكلم باللغة العربية، شفهيا كاف أك كتابيا، اليت فيها 0

أربعة مهارات، ىو مهارة اإلستماع، مهارة الكبلـ، مهارة القراءة، 
 كمهارة الكتابة.

مهمة اللغة العربية كما اللغة األجنبية تكوف آلة األكَل . لتنمية التوعية عن ٠
لتعلم، خصوصا يف مصادر التعاليم اإلسبلمية كبكونو آلة اظتواصبلت 

 عاظتية.
. لتنمية فهم عن مًتابطة بُت اللغة كالتقافة كتوسع معرفة التقافة. لذالك ٖ

االجتماعية ، اسًتاتيجية، لو القدرة اللغة عن قواعد اللغةرجاء على الطبلب 
 كالتقافة.

 ٠٠معيار المهارة اللغة العربية في المدرسة المتوسطة . ب
 . اإلستماع0

أك اضتوار عن اعتوية  الرأم ستماعيستطيع أف يفهم كبلـ من عملية اإل
الشخصية، البيت، األسرة، سأؿ عن عنواف، الساعة، يومياتنا يف اظتدرسة، 

 ، كالبيئة.الدينيةنشاطة يومياتنا يف البيت، اظتهنة، اعتمة، 
 . الكبلـ٠

اطتربة، كاإلعبلـ من عملية القصة كػتاكرة  يستطيع أف يعرب الرأم، الشعور، 
عن اعتوية الشخصية، البيت، األسرة، سأؿ عن عنواف، الساعة، يومياتنا يف 

 ، كالبيئة.نشاطة الدينيةاظتدرسة، يومياتنا يف البيت، اظتهنة، اعتمة، 
 . القراءةٖ
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يستطيع أف يفهم كل النص يف الرأم أك اضتوار من عملية القراءة، لتلل، 
يوجد الفكرة الرئيسية عن اعتوية الشخصية، البيت، األسرة، سأؿ عن 

نشاطة عنواف، الساعة، يومياتنا يف اظتدرسة، يومياتنا يف البيت، اظتهنة، اعتمة، 
 ، كالبيئة.الدينية

 . الكتابةٗ
يستطيع أف يعرب الرأم، الشعور، اطتربة، كاإلعبلـ من عملية الكتابة عن 
اعتوية الشخصية، البيت، األسرة، سأؿ عن عنواف، الساعة، يومياتنا يف 

 ، كالبيئة.نشاطة الدينيةاظتدرسة، يومياتنا يف البيت، اظتهنة، اعتمة، 
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 الفصل الثالث

 ثحمنهجية الب

 ثمنهجية البح . أ
استخدامها الباحثة ىو اظتدخل الكمي كاظتنهج اظتدخل الذم 

-non بالنوع( quasi eksperimental design) جتريب. النوع جتريب يعٍت

equivalent control group design . ككترم ىذا البحث بالستخداـ
 غتموعتُت قتا اجملموعة التجريبية كاجملموعة الظابطة.

يستخدـ . التجرييب اظتدخل الكمى ىذا البحث يستخدـ علىإف 
ىذا البحث األساليب الكمية ألف شكل رتع البيانات يستخدـ األرقاـ 

 كالتحليل اظتستخدـ يف شكل اإلحصائيات.
البحوث الكمية ىي نوع من البحوث العلمية اليت تفًتض كجود 
حقائق اجتماعية موضوعية، منفردة كمعزكلة عن مشاعر كمعتقدات األفراد، 

كأما  ٕٙيب اإلحصائية، يف رتعها للبيانات كحتليلها.كتعتمد غالبا األسل
اظتنهج التجريبية ىو بتصميم اجملموعتُت ىو اجملموعة الظابطة كاجملموعة 
التجريبية، كتقـو الباحثة بئلختبار القبلي للمجموعتُت قبل إجراء للتجريبية 
 مث تقـو الباحثة بإجراء التجريبية للمجموعة التجريبية، كمل جتر الباحثة

 بئلختبار البعدم على غتموعة الضابطة كاجملموعة التجريبية.
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 (٠٢0٨)دارالُاسوري، البدث العلمي النمي  والنىعي, عامز إبزاهُم قندًلجي و اًمان الطامزائي،   ٥٧الصفدت،  
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 (٠.٠الجدول )
 المجموعة التجريبيةو  المجموعة الضابطة تطبيق المعاملة في

 المجموعة الفصل
ختبار اإل

 القيلي
 التجريبية

اإلختبار 
 البعدي

VIII A 1 اجملموعة الضابطةO - 2O 
VIII B 3 اجملموعة التجريبيةO X 4O 

 

 كفيما يلي توصيح مايف اصتدكؿ السابقة:

1O  :اإلختبار القبلي للمجموعة الظابطة 

2O  :اإلختبار البعدم للمجموعة الظابطة 

3O  :اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبية 

4O  :اإلختبار البعدم للمجموعة التجريبية 

X  :تطبيق التجريبية 

 عينيةو مجتمع البحث  . ب
 الثاين اظتتوسطةيف الفصل  الطبلب ىذا البحث ىوإف غتتمع 

. كغتتمع عدد سوكويورك ماالنجالثانوية اظتتوسطة اإلسبلمية مبدرسة 
 الثاين اظتتويطةفصل ال)أ( ك  الثاين اظتتويطةخاصة يف الفصل  الطالبات

اجملموعة ألف ( purposive sampling) )ب( عن طريقة غارض اظتعينة
يف الفصل الثاين . ليس ؼتتار بطريق عشوائي ةابطالضالتجريبية كاجملموعة 

طبلب، كالفصل الثاين اظتتوسطة الباء  ٠اظتتوسطة ألف )أ( عددىم 
 طبلب. ٠)ب( عددىم 
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 ج. متغيرات البحث

 ٕٚىناؾ متغَتاف يف ىذه البحث إَل قسمُت: 

 اظتتغَت اظتستقل. ٠

حتت ىو اظتتغَت الذل يقع  (independen variabel) اظتتغَت اظتستقل
كأما اظتتغَت اظتستقل  سيطرة الباحث كالذل سوؼ يؤثر علي ستغَت آخر.

 .استحداـ كسيلةب تطبيق مسابقة التفاعليةيف ىذا البحث ىو 

 . اظتتغَت التابعٕ

ىو  يسمى أحيانا متغَت االستجابة (dependen variabel) اظتتغَت التابع
اظتتغَت الذل يتم قياسو أثناء إجراء التجربة كيتأثر باظتتغَت اظتستقل كيعكس 

 .فرداتاظت تعليميف ىذا البحث ىو اظتتغَت التابع كأما أثره. 

 د. البيانات ومصادرها

البيانات كمصادرىا يف ىذا البحث من اظتعلم كالطبلب. تستخدـ 
كاإلختبار القبلي كاإلختبار كالبعدم، الباحثة يف رتيع البيانات باظتبلحظة، 

كاالستبانة. ليسّهل أف يعرؼ البيانات كمصادرىا ستقّسمها الباحثة على 
 :قسمُت كقتا

 األساسية. البيانات ٠

ىي تلك اظتصادر اليت حتتول عال اظتعلومات األساسية البيانات 
اظتشاركوف اظتباشرة كالوثائق األصلية، كاظتقابلة، كالتقارير اليت كتبها 

 ي نتيجةالبحث ى األساسية يف ىذا الفعليوف. ككانت البيانات
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يف الفصل الثاين كاإلختبار البعدم، من الطبلب لي االختبار القب
  اظتتوسطة

 البيانات الثانوية. ٠

البيانات الثانوية ىي تلك اظتصادر اليت حتتول عال اظتعلومات غَت 
التقارير اليت معاصتتها كعرضها اظتباشرة؛ كالكتب كدكائر اظتعارؼ، أك 

 اليت تتعلقة على ػتاكلة اظتعلم اللغة العربية. من اآلخرين

 جمع البياناتأسلوب ه. 

 طريقة رتع البيانات اليت تستخدمها الباحثة يف ىذا البحث كما يلي :

 . اظتبلحظةٔ

طريقة اظتبلحظة ىي طريقة رتع البيانات عن الفرد، 
اظتعتاد، كعتا دكر ىاـ يف بلورة حكم معُت كىو يف موقف السلوؾ 

اك ميل أك تعاطف نفسي، كتعٍت اظتبلحظة توجيو اضتواس ظتساىدة 
سلوؾ معُت كتسجيل جوانب ذلك السلوؾ أك خصائصو، كمن 
أىم كسائل اظتبلحظة اظتستخدمة ىي اظتبلحظة اظتنظمة كتشمل 

كة مقاييس التقدير اظتتدرجة كالسجبلت القصصية كجداكؿ اظتشار 
 ٠٨البيانية.

تستخدـ الباحثة اظتبلحظة مباشرة ظتعرفة عملية يف ىذا البحث 
درسة اظتتوسطة عربية يف الفصل الثاين اظتتوسطة مبالتعليم اللغة ال

 .اإلسبلمية سوكوبورك ماالنج
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 . االستباناتٕ

اإلستبانة ىي عبارة عن صياغة جملموعة من األسئلة معدة مسبقا 
إجابتو عنها باختيار أحد البدائل احملددة ليقـو اظتبحوث بتسجيل 

ىذا اإلستبانات للطبلب يف الفصل الثاين  ٜٕمن قبل الباحث.
اظتتوسطة، كاستخداـ ىذا البحث اإلستبانة ظتعرفة اإلجابية الطبلب 

التعليم اللغة العربية بالستخداـ يف الفصل الثاين اظتتوسطة عن 
 كسيلة كاىوت.

 االختبار. ٖ

غتموعة من اظتثَتات تقدـ للمفحوص هبدؼ االختبارات ىي 
اضتصوؿ على استجاباتكمية يتوقف عليها اضتكم على فرد أك 
غتموعة أفراد، كعلى الرغم من كثرة االختبارات اليت تستخدـ يف 
البحوث الًتبوية كالنفسية إال أف اىدافها ختتلف من اختبار 

 ٖٓآلخر.

االختبار ك  القبلياإلختبار اظتستخدـ يف ىذا البحث ىي االختبار 
 .البعدم

( ىو االختبار الذم جرتو test-Preاالختبار القبلي )( 0
الباحث يف اظتقابلة األكؿ مع الطبلب قبل تبدأ عملية التعليم 
بتطبيق مسابقة التفاعلية باستخداـ كسيلة كاىوت. كيقصد 
ىو لتناكؿ نتائج الطبلب ككذلك ظتعرفة كفائتهم يف تعلسم 

 اظتفردات.

                                                 
)الرياض، القانوف: ، SPSSتطبيق العمليات اإلحصائية يف البحوث العلمية مع استخداـ برنامج عبد اهلل عمر زين الكاؼ،  ٜٕ

 ٙٗ(، الصفحة ٕٗٔٓ
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( ىو االختبار ظتعرفة كفائتهم test-Postاالختبار البعدم )( ٠
كلتناكؿ نتائج األخر بعد أف تطبيق كسابقة التفاعلية باستخدـ 

 كسيلة كاىوت يف عملية التعليم اظتفردات اللغة العربية.

كأما معاير جتاح الطبلب يف االختبار اعتمادا علي معاير 
 ؾتاح اظتدرسة، كما يلي:

 
 (٠.٠)الجدول 

 معاير نجاح الطالب في االختبار
 التقدير فئة النتائج رقم
 0٢٢ – 0٩ ممخاس 0

 ٩٢ – ٨0 جُد جدا ٠

 ٨٢ – ٧0 جُد ٠

 ٧٢ – ٦0 مقبىى  ٤

 ٦٢ – ٢٢ ضعُف ٥

 

 . الوثاؽٗ

الوثاؽ ىو تقنيات رتع البيانات كتمع كحتليل الوثاؽ نتكن أف 
للشخص. كمن تكوف الوثائق النص كالصوار أك األعماؿ الضحمة 

طريقة اعتامة يف رتع اظتعلومات كاضتقائق ىي طريقة الوثائق كىي 
طلب اظتعلومات أك اضتقائق من الدفتار أك اصترائد أك اجملبلت أك 

كاستخداـ الباحث يف ىذه الطريقة  ٖٔجدكؿ أك األعماؿ أك غَتىا.
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للحصوؿ على معلومات مكتوبة عن مبلمح اظتدرسة،  كغَتىا من 
 كتوبة اظتطلوبة يف ىذه الدراسة.البيانات اظت

 و. تحليل البيانات

النوع  تخدـ الباحثة أسلوب حتليل الكمي.يف ىذا البحث تس
 non-equivalent بالنوع (quasi eksperimental design) جتريب يعٍت

control group design لذالك  أسلوب حتليل الكمي. باستخداـ
ألف هتدؼ ىذه الدراسة إَل اختبار  الباحثة التحليل اإلحصائي،تستخدـ 

ار مث استخداـ اختب أقتية مقارنات بيانات من متغَتين ذلك الفاصل الزمٍت
Tعملية اظتعينة كاليت سبقت اإلشارة  . التحليل األحصائي فهو يتضمن

 ٕٖإليها، أم إختبار رتاعة صغَتة دتثل اجملتمع الكبَت اظتختارة منو.

لتكوف أسلوب رتع البيانات،  كانت الباحثة االستبانات أيضا. أ
لتصيل الباحثة إَل اضتساب الصديق فتستخدـ الرموز 

(Presentase:) 
 

  
 

 
        

 
 البياف :

 : النسبة اظتأكية  
 : تكرار اإلجابة  
 : عدد اظتيتجيبُت  

 : العدد الثابتة للمؤية     
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 االستبانات ىو: ٠ككاف كجد الباحثة النتيجة من 
 (٠.٠الجدول )

 معيار النتيجة إلجابة االستبانة
 الدرجة النتيجة اإلجابة

SS موافق جدا ٨ 
S 00 موافق 
N ٖ ػتايد 
TS ٖ غَت موافق 

STS غَت موافق جدا ٢ 
 

كالنتيجة اظتثالية يف ىذا البحث لكل فرد أك الطبلب تعرؼ من 
إحصائ الضرب  مقياس النتيجة بعدد  اظتستجيبُت، فيكوف ما 

 يلي:
 (٠.٦)الجدول 

 ة المثالية لكل اإلجابة للطالبالنتيج
 المقياس الرموز

 جيد جدا ٢ٗ  =  × ٨
 جيد ٗٗ  =ٗ  × 00
 دتاما ٩  =  × ٠
 ناقص ٙ  =٠  × ٠
 ضعيف جدا ٢  =0  × ٢

 ٩٩ مجمىع
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٢٢×  0٢٢اإلصابة األقصى = 

 00٢٢×  0٢٢اإلصابة األدىن = 

اظتقياس اظتعديل لتحليل نتائج اإلختبار القبلى  كتستخدـ الباحثة . ب
وعة التجريبة كاجملموعة كاإلختبار البعدل الذم يقاماف اجملم

 الضابطة.

ىو  T-رموز اختبارحتليل من االختبار القبلي كاالختبار البعدم بك 
:ٖٖ 

     

√(
       

       
)(

 

  
 

 

  
)

=    

 اظتعلومات :

xM   : من اجملموعة التجريبيةاظتقياس اظتعديل 

yM   :اظتقياس اظتعديل من اجملموعة الضابطة 

 العدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة التجريبية:     ∑

 عدد التنوعي النتائج من اجملموعة الضابطة:     ∑

xN   :عدد الطلبة يف اجملموعة التجريبية 

yN   :عدد الطلبة يف اجملموعة الضابطة 
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 الرابعالفصل 

 .عرض البيانات وتحليلها  

استحدام وسيلة كاهوت في تعليم ب مسابقة التفاعليةتطبيق : ولاألالمبحث 
 .المفردات بالمدرسة اإلسالمية المتوسطة سوكويورو ماالنج

 في الفصل التجريبي .أ 
 google منالباحثة باإلختبار القبلي تعطي األكؿ التعليم يف 

form  تبار القبلى بالوقت ثبلثوف يعمل الطبلب اإلخ .للمجموعة التجريبية
 .دقائق

قاـ قامت الباحثة الدرس عن اظتوضوع الساعة.  الثاينالتعليم يف 
كيشعر الطبلب بالفرح بوسيلة كاىوت يف معمل اضتساب الدرس الباحثة 

كاضتماسة. كىم لتبوف ألف ىناؾ الصورة اظتتحركة كاظتتنوعة حيت ىم يفهموف 
الباحثة اظتسابقة باظتوضوع الساعة، عشركف سؤاؿ. كأخدت جعلت الدرس. 

 الباحثة اظتفردات كفقا على كتب الدراسية يف تلك اظتدرسة.
 :كأما اطتطوة ليستعمل كسيلة كاىوت كما يلي

 للمتعلم يسجل وسيلة كاهوتطريقة  ( أ
 موصلمن ىذا  كسيلة كاىوتافتح  (0

https://create.kahoot.it/auth/register  مث احتار ضم. 

https://create.kahoot.it/auth/register
https://create.kahoot.it/auth/register
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(1.4الصورة )

 
 

 .اختار الدفًت يف اصتزء التحتاين (ٕ
 (2.1الصورة )

 
 ثم اخخار  ماملدرص لما في الصىرة (٠

 (٤.٠الصىرة )

 



35 

 

 

 اخخار املدرضت (٤

 (٤.٤الصىرة )

 
 

( وملمت mail-eأو  عالمت الزضالت إلالنتروهُت ) املطخخدم اضمادخل  (٥

 الطز ثم اخخار ضم.

 (٤.٥الصىرة )
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 ٌطخمز مجاهااخخار   (٦

 (1.4الصورة )

 
 

 مطخمز، ثم اخخار إلادخار واملخاخت الخاهتبعض  امل  (٧

 (1.4الصورة )
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 للمدرص جاهش لإلضخخداموضُلت ماهىث  (٨

 (1.4الصورة )

 
 

 طريقة يصنع السؤال ( ب
 الذم يقع يف األعلىاختار ايقونة صنع  (ٔ

 (٦.٠الصورة )
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 (يصنع) membuat ختارإ (٠

 (1.44الصورة )

 
 

عند اضتاجة،  مث ضع الصورةكتب السؤاؿ االكؿ يف العمود االعلى، مث أ (٠
اختار األجل اضتددة ليعُت الوقت اليت ستستعمل لكل السؤاؿ، يزيح النقطة 

كثرة النقطة اليت سيوجد الطبلب لئلجابة السؤاؿ الصحيحة، إختار ليعُت  
 يف أربعة أعِمدة اصتاىز.حقُّ االختيار اإلجابة،  مث أكتب إختيار اإلجابة 

 
 (٦.٠٠الصورة )
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 إضزب لإلجابت الصحُدت (٤

 

 (1.42الصورة )

 
 

 ليضيف السؤاؿ التاَل، اختار اإلضافة السؤاؿ، مث اختار  اإلمتحاف. (٘
 
 (٦.٠٠الصورة )

 
 

أك اختار التنظيم. مث تعطى  بعد يصنع بعض السؤاؿ، اختار إضافة اظتوضوع (ٙ
اظتوضوع ك الصورة يف العمود للغبلؼ ذلك اإلمتحاف. مث اختار اظتنتهى، مث 

 ة أخرل يف القسم الفوقاين.اختار اظتنتهى مر 
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 (٦.٠٦الصورة )

 
 

 قد مصنوع كنتكن استعمالواألكؿ  امتحاف (ٚ
 اظتتعلم نتكن أف يفحص اإلمتحاف اليت قد يصنع اظتتعلم يف القائمة الرئيسية.

 
 (٦.٠٠الصورة )
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 (1.44الصورة )

 
 

 ج. طريقة ابتدأ يلعب وسيلة كاهوت مع الطالب

 (main) اختار اإلمتحاف اليت سيلعب، مث اختار لعب ( ٔ

 (1.44الصورة )

 

 (teach) مث اختار اظتتعلم ( ٠
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 (1.44الصورة )

 

 .لطبلب يعمل بنفسو( klasik)اختار القائمة  ( ٠

 (٦.٠٠الصورة )

 

من  الطبلب يستطيع أف يطبع االمتحافلكي  إَل الطبلبشفرة ال يوزعمث  ( ٤
ملتحق يف ذلك  قد ينتظر حيت رتيع الطبلبالوسيلة كاىوت. كاظتتعلم 

 االمتحاف.
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 (٦.٠١الصورة )

 

( ليبدأ Mulaiجدؼ على يبدأ )\ملتحق. ضيقإذا رتيع الطبلب قد  ( ٥
 .اإلمتحاف

 (٦.٠٠الصورة )
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ل الطبلب اإلمتحاف، اظتتعلم يستطيع أف ينظر  الدرجات كرتبة بعد عم ( ٦
 الطبلب مبباشرة.

 (٦.٠٠الصورة )

 

 طريقة ليلعب وسائل كاهوت للطالب (د

 اليت كجدمت من اظتتعلم link اكبسأك  Kahoot مث أكتب google ( إفتحٔ
www.kahoot.com 

 .اليت معرض لشاشة اظتتعلم( PIN) ( أكتب الشفرة ٠

 (٦.٠٠الصورة )

 

http://www.kahoot.com/
http://www.kahoot.com/
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 العمود اضتاضر( أكتب اشتكم يف ٖ

 (٦.٠٦الصورة )

 

كاحدا ك كاحدا عرض لشاشة اظتتعلم م( بعد ذالك أخذ يفعل الطبلب األسئلة ٗ
 لكل السؤاؿ. ثوافباألجل ثبلثوف 

 (٦.٠٠الصورة )

 

 

 google من البعدم تعلم اإلختبارالباحثة تعطي م التاَل ييف التعل

form . هبذا اإلختبار تريد الباحثة ظتعرفة كفاءة الطبلب بعد علمت الباحثة
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كاىوت. التعليم اظتفردات عن الساعة باستخداـ كسيلة مسابقة التفاعلية  
 الباحثة االستبانات إَل الطبلب يف الفصل التجرييب. كاألخر تعطي

 في الفصل الضابط .ب 
 google منالباحثة باإلختبار القبلي يف التعليم األكؿ تعطي 

form   للمجموعة الضابط. يعمل الطبلب اإلختبار القبلى بالوقت ثبلثوف
 دقائق.

الرابط يوتوب عن اظتادة توزيع ب قامت الباحثة التاَل يف التعليم
 الساعة لتعلم الطبلب كيعطي بعض اظتفردات لكي متفظ الطبلب

 اظتفردات.
 googleيف التعليم التاَل تعطي الباحثة اإلختبار البعدم من 

form يكوف التعليم األخَت  يف الفصل الضابط.. كيف ىذا التعليم 

وسيلة كاهوت في تعليم  استحدامب مسابقة التفاعلية: فعالية الثانيالمبحث 
 بالمدرسة اإلسالمية المتوسطة سوكويورو ماالنج.المفردات 

 أ. عرض البيانات نتائج اإلختبار

إف نتائج اإلختبارتفيد إَل استيفاء إجابة األسئلة اظتوجودة يف اظتشكلة 
من  القبلي كالبعدم ينالبحث. كعرض الباحثة يف ىذا البحث نتائج اإلختبار 

 اجملموعتُت التجربية كالضابطة مث حللتها بإستخداـ الرمز االحصائي.

 نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية .٠
كلتصل من اجراء اإلختبار القبلي كالبعدم يف اجملموعتُت الضابطة 
كالتجريبية نتائج اإلختبار. أما نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبية  

 : كمايلي
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  (٦.٠)الجدول 

 نتائج اإلختبار القبلى للمجموعة التجريبية

 التقدير النتيجة اسم رقم
 مقبوؿ ٓٚ عائشة أكرا براميتا ٔ
 مقبوؿ ٓٚ ألفية سكما رينتو ٕ
 مقبوؿ ٘ٙ  كنسًتم كلسةأ ٖ
 ضعيف ٓ٘ بونكا إنتلدا ٗ
 جيد ٘ٚ جيًتا ديوم سابوترم ٘
 ضعيف ٘٘ ديٍت إظتا مورياين ٙ
 مقبوؿ ٘ٙ إيلي سرم كىيوين ٚ
 جيد ٘ٚ فرنتا إيكا أفريليا فوترم ٛ
 ضعيف ٓ٘ إيناياتور رشيدة ٜ
 ضعيف ٓ٘ إنتاف أكليا سابوترم ٓٔ
 ضعيف ٘ٗ جوكيتا ٔٔ
 ضعيف ٓٙ خَت النعمة ٕٔ
 ضعيف ٖٓ ليندا عملية ٖٔ
 ضعيف ٘ٗ مايا سافنا ٗٔ
 مقبوؿ ٘ٙ فتعوؿ جازلة ٘ٔ
 مقبوؿ ٘ٙ أيونينكتياسنزكا فيندم  ٙٔ
 ضعيف ٕ٘ نيكيتا نيبلسارم ٚٔ
 جيد جدا ٜٓ نور جنة ٛٔ
 ؽتتاز ٜ٘ نور نيبل ٜٔ
 جيد ٓٛ نوركؿ فاضلة ٕٓ
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فمن نتائج ىذا اإلختبار القبلي جملموعة التجريبية، ظهر أف 
، ٔؽتتاز = كأما الطبلب يف مستول  ٖٓٙٔالطبلب نالوا الدرجة اظتعدلة 

كيف مستول مقبوؿ ، ٖكيف مستوم جيد =  ،ٔ=  جدا جيداكيف مستوم 
كمن ىنا فإف قدرهتم على تعليم  ،ٗٔكيف مستوم ضعيف =  ،ٙ= 

 اظتوجو بصيفة اغلبية ضعيف.اظتفردات 

  (٦.٦)الجدول 

  ريبيةجئج اإلختبار البعدي للمجموعة التنتا

 التقدير النتيجة اسم رقم
 ؽتتاز ٜ٘ عائشة أكرا براميتا ٔ
 جيد جدا ٘ٛ ألفية سكما رينتو ٕ
 جيد جدا ٜٓ أكلسيو كنسًتم ٖ
 جيد ٘ٚ بونكا إنتلدا ٗ
 جيد ٓٛ جيًتا ديوم سابوترم ٘
 ضعيف ٓٙ إظتا مورياينديٍت  ٙ
 جيد جدا ٘ٛ إيلي سرم كىيوين ٚ

 ضعيف ٕ٘ فينيت نورجهينيت ٕٔ
 ضعيف ٕ٘ ريغيتا جهيا كيدياين ٕٕ
 ضعيف ٖ٘ رينا رزتاسارم ٖٕ
 ضعيف ٓٔ سرم ىداية ٕٗ
 ضعيف ٓٗ يانا ىنيفة ٕ٘

 ٖٓٙٔ المعدلة
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 جيد جدا ٘ٛ فرنتا إيكا أفريليا فوترم ٛ
 جيد ٓٛ إيناياتور رشيدة ٜ
 جيد ٘ٚ إنتاف أكليا سابوترم ٓٔ
 مقبوؿ ٘ٙ جوكيتا ٔٔ
 جيد جدا ٜٓ خَت النعمة ٕٔ
 مقبوؿ ٓٚ ليندا عملية ٖٔ
 مقبوؿ ٓٚ مايا سافنا ٗٔ
 جيد جدا ٘ٛ جازلةفتعوؿ  ٘ٔ
 جيد ٓٛ نزكا فيندم أيونينكتياس ٙٔ
 ضعيف ٓٙ نيكيتا نيبلسارم ٚٔ
 ؽتتاز ٓٓٔ نور جنة ٛٔ
 ؽتتاز ٓٓٔ نور نيبل ٜٔ
 جيد جدا ٘ٛ نوركؿ فاضلة ٕٓ
 ضعيف ٘٘ فينيت نورجهينيت ٕٔ
 ضعيف ٘ٗ ريغيتا جهيا كيدياين ٕٕ
 ضعيف ٓٙ رينا رزتاسارم ٖٕ
 ضعيف ٓٗ سرم ىداية ٕٗ
 مقبوؿ ٘ٙ يانا ىنيفة ٕ٘

 ٓٛٛٔ المعدلة
 

جملموعة التجريبية، ظهر أف  البعدلفمن نتائج ىذا اإلختبار 
 ،ٖكأما الطبلب يف مستول ؽتتاز =  ٓٛٛٔالطبلب نالوا الدرجة اظتعدلة 

كيف مستوم مقبوؿ  ،٘كيف مستوم جيد =  ،ٚكيف مستول جيد جدا = 



51 

 

كمن ىنا فإف قدرهتم على تعليم اظتفردات  ٙكيف مستوم ضعيف =  ،ٗ= 
 جيد جدا. اظتوجو بصيفة اغلبية

 

 نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجكوعة الضابطة .٠

  (٦.٠) الجدول

 نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة

 التقدير النتيجة اسم رقم
 ضعيف ٗ٘ حولوؽريج أحساف أطت ٔ
 ضعيف ٖٓ أنغا يوغي فراسيتيو ٕ
 جيد ٕٓ دكم فرمانشة ٖ
 ضعيف ٔ٘ فتحاف أنغار سافوترا ٗ
 ضعيف ٓٔ فرماف موالنا ٘
 ضعيف ٙٓ جانكولوفيكي ٙ
 ضعيف ٘٘ لنغيستا فاريو فرامانا ٚ
 ضعيف ٖٓ ضة أظتاشاييوػتمد غاليو مولي ٛ
 ضعيف ٕٓ ػتمد ريكو رستو فابلة ٜ
 مقبوؿ ٕ٘ ػتمد خَتيؤلفريل ليا ٓٔ
 ضعيف ٕ٘ ػتمد مشسوؿ ليحاف ٔٔ
 ضعيف ٚ٘ ػتمد قاماركدين فراتاما ٕٔ
 ضعيف ٙ٘ ػتمد هبركؿ تقوين ٖٔ
 ضعيف ٓٚ ػتمد إعتاـ مهداين ٗٔ
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 مقبوؿ ٕ٘ ػتمد صحيبوؿ كرًن ٘ٔ
 ضعيف ٕٓ ػتمد جاتيو فراساسيا ٙٔ
 جيد ٘ٗ ػتمد ريفاندا ٚٔ
 جيد ٓ٘ ػتمد تومي ٛٔ
 ضعيف ٓٙ رلتاف شهدانا ٜٔ
 ضعيف ٓٙ ريفا ناندا أفريزاؿ ٕٓ
 جيد ٓٗ ريو جاندرا فَتانشة ٕٔ
 ضعيف ٘٘ ساندم فوترا موالنا ٕٕ
 ضعيف ٘ٚ سيد كاندياس ٖٕ
 ضعيف ٓٙ طاريق كورنياكاف ٕٗ
 ضعيف ٓٚ كيندم دكم فراتاما ٕ٘

 ٔٔ٘ٓ اظتعدلة
 

فمن نتائج ىذا اإلختبار القبلي جملموعة الضابط، ظهر أف الطبلب 
كيف  ،ٗ=  جيدكأما الطبلب يف مستول  ٓٗٔٔنالوا الدرجة اظتعدلة 

كمن ىنا فإف قدرهتم  ،ٜٔضعيف = كيف مستوم  ،ٕمستول مقبوؿ = 
 على تعليم اظتفردات اظتوجو بصيفة اغلبية ضعيف.

  (٦.٤)الجدول 

 نتائج اإلختبار البعد للمجموعة الضابطة

 التقدير النتيجة اسم رقم
 ضعيف ٓ٘ أطتريج أحساف حولوؽ ٔ
 ضعيف ٖ٘ فراسيتيوأنغا يوغي  ٕ
 ضعيف ٖٓ دكم فرمانشة ٖ
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 ضعيف ٕٓ فتحاف أنغار سافوترا ٗ
 ضعيف ٕ٘ فرماف موالنا ٘
 مقبوؿ ٓٚ جانكولوفيكي ٙ
 مقبوؿ ٓٚ لنغيستا فاريو فرامانا ٚ

ػتمد غاليو موليضة  ٛ
 أظتاشاييو

 ضعيف ٓٗ

 ضعيف ٕ٘ ػتمد ريكو رستو فابلة ٜ
 ضعيف ٓٗ ػتمد خَتيؤلفريل ليا ٓٔ
 ضعيف ٖٓ ػتمد مشسوؿ ليحاف ٔٔ
 جيد جدا ٘ٛ ػتمد قاماركدين فراتاما ٕٔ
 جيد ٓٛ ػتمد هبركؿ تقوين ٖٔ
 جيد جدا ٘ٛ ػتمد إعتاـ مهداين ٗٔ
 ضعيف ٖٓ ػتمد صحيبوؿ كرًن ٘ٔ
 مقبوؿ ٓٗ ػتمد جاتيو فراساسيا ٙٔ
 ضعيف ٙ٘ ػتمد ريفاندا ٚٔ
 جيد ٘٘ ػتمد تومي ٛٔ
 مقبوؿ ٚ٘ رلتاف شهدانا ٜٔ
 ضعيف ٚٓ ريفا ناندا أفريزاؿ ٕٓ
 مقبوؿ ٙٓ ريو جاندرا فَتانشة ٕٔ
 جيد ٙ٘ ساندم فوترا موالنا ٕٕ
 جيد ٚ٘ سيد كاندياس ٖٕ
 ضعيف ٓٚ طاريق كورنياكاف ٕٗ
 جيد ٘ٚ كيندم دكم فراتاما ٕ٘

 ٖ٘ٙٔ اظتعدلة
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فمن نتائج ىذا اإلختبار القبلي جملموعة الضابط، ظهر أف الطبلب 
كيف  ،ٕمستول جيد جدا = كأما الطبلب يف  ٖ٘ٙٔنالوا الدرجة اظتعدلة 

كيف مستوم ضعيف =  ،٘كيف مستوم مقبوؿ =  ،٘مستول جيد = 
كمن ىنا فإف قدرهتم على تعليم اظتفردات اظتوجو بصيفة اغلبية  ،ٖٔ

 ضعيف.

 نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبيةمقارنة  .٠
كبعد شرحت الباحثة نتائج اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم 
للمجموعة التجريبية، فقدـ الباحثة اظتقارنة بُت اإلختبار القبلي كاإلختبار 

 البعدم للمجموعة التجريبية. كاظتقارنة كما يلي :
 
 

  (٦.١)الجدول 

 اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي للمجموعة التجريبيةالمقارنة نتائج 

 المستوى النتيجة الرقم
 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المئوية

 %ٕٗ،ٓٓ ٙ %ٙ٘،ٓٓ ٗٔ ٓٙ – ٓٓ ضعيف ٔ
 %ٙٔ،ٓٓ ٗ %ٕٗ،ٓٓ ٙ ٓٚ – ٔٙ مقبوؿ ٕ
 %ٕٓ،ٓٓ ٘ %ٕٔ،ٓٓ ٖ ٓٛ – ٔٚ جيد ٖ
 %ٕٛ،ٓٓ ٚ %ٗ،ٓٓ% ٔ ٜٓ – ٔٛ جيد جدا ٗ
 %ٕٔ،ٓٓ ٖ %ٗ،ٓٓ% ٔ – ٜٔ ؽتتاز ٘
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ٔٓٓ 
 %ٓٓٔ ٕ٘ %ٓٓٔ ٕ٘ العدد

 

كبالنسبة إَل بياف اظتقارنة بُت اإلختبار البعدم كاإلختبار القبلي 
من %  ٙ٘،ٓٓللمجموعة التحريبية فظهر أف يف اإلختبار القبلي، 

يف مستول مقبوؿ، ك  % ٕٗ،ٓٓالطبلب يف مستول ضعيف، ك 
% يف مستول جيدجدا، ك  ٗ،ٓٓك يف مستول جيد،  % ٕٔ،ٓٓ
من  %ٕٗ،ٓٓكأما يف اإلختبار البعدم أف % يف مستول ؽتتاز،  ٗ،ٓٓ

يف مستول مقبوؿ، ك  %ٙٔ،ٓٓالطبلب يف مستول ضعيف، ك 
يف مستول جيد جدا، ك  %ٕٓ،ٓٓ، ك يف مستول جيد %ٕٓ،ٓٓ
يف مستول ؽتتاز. كىذا البياف يعٍت أف نتيجة اإلختبار البعدم  %ٕٔ،ٓٓ

 أعلى من نتيجة اإلختبار القبلي.

 مقارنة نتائج اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة .٦
كبعد شرحت الباحثة نتائج اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم 

ختبار القبلي كاإلختبار للمجموعة الضابطة، فقدـ الباحثة اظتقارنة بُت اإل
 البعدم للمجموعة الضابطة. كاظتقارنة كما يلي :

  (٦.4)الجدول 

 المقارنة نتائج اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة

 المستوى النتيجة الرقم
 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المئوية

 %ٕ٘،ٓٓ ٖٔ %ٙٚ،ٓٓ ٜٔ ٓٙ – ٓٓ ضعيف ٔ
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 %ٕٓ،ٓٓ ٘ %ٛ،ٓٓ ٕ ٓٚ – ٔٙ مقبوؿ ٕ
 %ٕٓ،ٓٓ ٘ %ٙٔ،ٓٓ ٗ ٓٛ – ٔٚ جيد ٖ
 %ٛ،ٓٓ ٕ %ٓ ٓ ٜٓ – ٔٛ جيد جدا ٗ

 – ٜٔ ؽتتاز ٘
ٔٓٓ ٓ ٓ% ٓ ٓ% 

 %ٓٓٔ ٕ٘ %ٓٓٔ ٕ٘ العدد
 

كبالنسبة إَل بياف اظتقارنة بُت اإلختبار البعدم كاإلختبار القبلي 
من الطبلب  %ٙٚ،ٓٓللمجموعة الضابطة فظهر أف يف اإلختبار القبلي، 

يف  %ٙٔ،ٓٓيف مستول مقبوؿ، ك  %ٛ،ٓٓيف مستول ضعيف، ك 
من الطبلب يف  %ٕ٘،ٓٓكأما يف اإلختبار البعدم أف   مستول جيد،

يف  %ٕٓ،ٓٓيف مستول مقبوؿ، ك  %ٕٓ،ٓٓمستول ضعيف، ك 
 .يف مستول جيد جدا% ٛ،ٓٓ، ك مستول جيد

 نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية .٠

 (٦.٠)الجدول 

 نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية

 رقم
أسماء الطالب 

 المجموعة الضابطة

نتائج 
اإلختبار 
 البعدى

أسماء الطالب 
 المجموعة التجريبية

نتائج 
اإلختبار 
 البعدى

أطتريج أحساف  ٔ
 ٜ٘ عائشة أكرا براميتا ٓ٘ حولوؽ

 ٘ٛ ألفية سكما رينتو ٖ٘ أنغا يوغي فراسيتيو ٕ
 ٜٓ أكلسة كنسًتم ٖٓ دكم فرمانشة ٖ
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 ٘ٚ بونكا إنتلدا ٕٓ فتحاف أنغار سافوترا ٗ
 ٓٛ سابوترمجيًتا ديوم  ٕ٘ فرماف موالنا ٘
 ٓٙ ديٍت إظتا مورياين ٓٚ جانكولوفيكي ٙ
 ٘ٛ إيلي سرم كىيوين ٓٚ لنغيستا فاريو فرامانا ٚ

ػتمد غاليو موليضة  ٛ
 أظتاشاييو

فرنتا إيكا أفريليا  ٓٗ
 فوترم

ٛ٘ 

ػتمد ريكو رستو  ٜ
 ٓٛ إيناياتور رشيدة ٕ٘ فابلة

 ٘ٚ إنتاف أكليا سابوترم ٓٗ ػتمد خَتيؤلفريل ليا ٓٔ
 ٘ٙ جوكيتا ٖٓ ػتمد مشسوؿ ليحاف ٔٔ

ػتمد قاماركدين  ٕٔ
 فراتاما

 ٜٓ خَت النعمة ٘ٛ

 ٓٚ ليندا عملية ٓٛ ػتمد هبركؿ تقوين ٖٔ
 ٓٚ مايا سافنا ٘ٛ ػتمد إعتاـ مهداين ٗٔ
 ٘ٛ فتعوؿ جازلة ٖٓ ػتمد صحيبوؿ كرًن ٘ٔ

نزكا فيندم  ٘ٙ ػتمد جاتيو فراساسيا ٙٔ
 ٓٛ أيونينكتياس

 ٓٙ نيكيتا نيبلسارم ٘٘ ريفانداػتمد  ٚٔ
 ٓٓٔ نور جنة ٘ٚ ػتمد تومي ٛٔ
 ٓٓٔ نور نيبل ٓٚ رلتاف شهدانا ٜٔ
 ٘ٛ نوركؿ فاضلة ٓٙ ريفا ناندا أفريزاؿ ٕٓ
 ٘٘ فينيت نورجهينيت ٘ٙ ريو جاندرا فَتانشة ٕٔ
 ٘ٗ ريغيتا جهيا كيدياين ٘ٚ ساندم فوترا موالنا ٕٕ
 ٓٙ رزتاسارمرينا  ٓٚ سيد كاندياس ٖٕ
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 ٓٗ يانا ىنيفة ٓٗ طاريق كورنياكاف ٕٗ
 ٘ٙ سلسا أيوندا ريسما ٘ٚ كيندم دكم فراتاما ٕ٘
 ٠44١ المجموع ٠٠٤٠ المجموع 

 

مجموعة لظهر من اصتدكؿ السابق أف نتائج اإلختبار البعدم ل
أكثر من نتائج اإلختبار البعدم للمجموعة الضابطة  ٠44١ة = التجريبي

 =٠٠٤٠. 

 ( tujiصائ )حعن اإلختبارين باإلختبار االض تحليل البيانات عر  .٤

نتائج عدد االؿتراؼ كعدد االؿتراؼ اظتربع من اجملموعتُت كبعد 
اجملموعة الضابطة كالتجريبية فشرحت  مقارنة نتائج اإلختبار  البعدم بُت 

الباحثة بتقدًن نتائج  عدد االؿتراؼ كعدد االؿتراؼ كعدد االؿتراؼ اظتربع  
 من اجملموعتُت.  كىي كما يلى:

 (٦.٠١)الجدول 

 نتائج عدد االنحراف وعدد االنحراف المربع من المجموعتين

 رقم
 اجملموعة التجريبية الضابطة ةاجملموع

١y ٢y (y) ٢
y ١x ٢x (x) ٢

x 

ٔ ٗ٘ ٘ٓ ٘ ٕ٘ ٚٓ ٜ٘ ٕ٘ ٕٙ٘ 
ٕ ٖٓ ٖ٘ ٘ ٕ٘ ٚٓ ٛ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٖ ٕٓ ٖٓ ٔٓ ٔٓٓ  ٙ٘ ٜٓ ٕ٘ ٕٙ٘ 
ٗ ٔ٘ ٕٓ ٘ ٕ٘ ٘ٓ ٚ٘ ٕ٘ ٕٙ٘ 
٘ ٔٓ ٕ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ ٚ٘ ٛٓ ٘ ٕ٘ 
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ٙ ٙٓ ٚٓ ٔٓ ٔٓٓ ٘٘ ٙٓ ٘ ٕ٘ 
ٚ ٘٘ ٚٓ ٔ٘ ٕٕ٘ ٙ٘ ٛ٘ ٕٓ ٗٓٓ 
ٛ ٖٓ ٗٓ ٔٓ ٔٓٓ ٚ٘ ٛ٘ ٔٓ ٔٓٓ 
ٜ ٕٓ ٕ٘ ٘ ٕ٘ ٘ٓ ٛٓ ٖٓ ٜٓٓ 
ٔٓ ٕ٘ ٗٓ ٔ٘ ٕٕ٘ ٘ٓ ٚ٘ ٕٓ ٗٓٓ 
ٔٔ ٕ٘ ٖٓ ٘ ٕ٘ ٗ٘ ٙ٘ ٕٓ ٗٓٓ 
ٕٔ ٚ٘ ٛ٘ ٔٓ ٔٓٓ ٙٓ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ 
ٖٔ ٙ٘ ٛٓ ٔ٘ ٕٕ٘ ٖٓ ٚٓ ٗٓ ٔٙٓٓ 
ٔٗ ٚٓ ٛ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ ٗ٘ ٚٓ ٕ٘ ٕٙ٘ 
ٔ٘ ٕ٘ ٖٓ ٘ ٕ٘ ٙ٘ ٛ٘ ٕٓ ٗٓٓ 
ٔٙ ٕٓ ٗٓ ٕٓ ٗٓٓ ٙ٘ ٛٓ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٔٚ ٗ٘ ٙ٘ ٕٓ ٗٓٓ ٕ٘ ٙٓ ٖ٘ ٕٕٔ٘ 
ٔٛ ٘ٓ ٘٘ ٘ ٕ٘ ٜٓ ٔٓٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٜٔ ٙٓ ٚ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ ٜ٘ ٔٓٓ ٘ ٕ٘ 
ٕٓ ٙٓ ٚٓ ٔٓ ٔٓٓ ٛٓ ٛ٘ ٘ ٕ٘ 
ٕٔ ٗٓ ٙٓ ٕٓ ٗٓٓ ٕ٘ ٘٘ ٖٓ ٜٓٓ 
ٕٕ ٘٘ ٙ٘ ٔٓ ٔٓٓ ٕ٘ ٗ٘ ٕٓ ٗٓٓ 
ٕٖ ٚ٘ ٚ٘ ٓ ٓ ٖ٘ ٙٓ ٕ٘ ٕٙ٘ 
ٕٗ ٙٓ ٚٓ ٔٓ ٔٓٓ ٔٓ ٗٓ ٖٓ ٜٓٓ 
ٕ٘ ٚٓ ٚ٘ ٘ ٕ٘ ٗٓ ٙ٘ ٕ٘ ٕٙ٘ 

 ٕٜٕ٘ٔ ٘ٔ٘ ٓٛٛٔ ٖٓٙٔ ٖٓ٘ٗ ٕٓٙ ٖ٘ٙٔ ٘ٓٔٔ المجموعة
N   ∑   2∑     ∑   2∑   
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 كفيما يلي توضيح ما يف اصتدكؿ السابق: 

١X =  القبلي من اجملموعة التجريبيةنتائج اإلختبار 

  من اجملموعة التجريبية البعدمنتائج اإلختبار =   ٢

 عدد االؿتراؼ اظتربع من نتائج اجملموعة التجريبية( =  )

 عدد االؿتراؼ اظتربع من نتائج اجملموعة الضابط=    ٠

 غتموعة عدد االؿتراؼ من نتائج اجملموعة التجريبية=   ∑

  التجريبية االؿتراؼ اظتربع من نتائج اجملموعةغتموعة عدد =   ∑2

  نتائج اإلختبار القبلي من اجملموعة الضابط=   0

  نتائج اإلختبار البعدم من اجملموعة الضابط=   ٠

 عدد االؿتراؼ من نتائج اجملموعة الضابط=     

 عدد االؿتراؼ اظتربع من نتائج اجملموعة الضابط=    ٠

  االؿتراؼ من نتائج اجملموعة الضابطغتموعة عدد =   ∑ 

  غتموعة عدد االؿتراؼ اظتربع من نتائج اجملموعة الضابط=   ∑2

بعد توضيح اصتدكؿ السابق، تلخص الباحثة بعرض النتائج االتية 
التجريبية، كىي غتموع عدد االؿتراؼ اظتربع من اجملموعة الضابطة كاجملموعة 

 كىي كما ىذا اصتدكؿ: 
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 (٦.٠٠)الجدول 

مجموع عدد االنحراف المربع من المجموعة الضابطة والمجموعة 
 التجريبي

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
غتموعة عدد 

 االؿتراؼ
عدد االؿتراؼ 

 اظتربع
غتموعة عدد 

 االؿتراؼ
عدد االؿتراؼ 

 اظتربع

∑   
2∑  ∑   

2∑  

ٕٙٓ ٖٗ٘ٓ ٘ٔ٘ ٕٜٕٔ٘ 
 

 

   = 
∑ 

 
 

 = 
٥١٥

٢٥
 

 = ٦٢٢٦ 

∑ ٢  = ∑ ٢  - 
 ∑   ٢

 
 

 = ١٢٩٢٥ - 
 ٢ ٥١٥

٢٥
 

 = ١٢٩٢٥ - 
٢٦٥٢٢٥

٢٥
 

 = ١٦٦٦٩ -  ١٢٩٢٥ 

 = ٢٣١٦ 
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    = 
∑ 

 
 

 = 
٢٦٦

٢٥
 

 = ٤٢١٦ 

 

∑ ٢   = ∑ ٢  – 
 ∑  ٢

 
 

  = ٣٤٥٦ - 
 ٢ ٢٦٦

٢٥
 

  = ٣٤٥٦ -  
٦٠٦٦٦

٢٥
 

  = ٢٠٦٤ – ٣٤٥٦ 

  = ٠٤٦ 

   = 
     

√(
∑ ٢   ∑ ٢   

       ٢
)(

١

  
   

١

  
)

 

 = 
٤٢١٦ ٦٢٢٦

√(
٠٤٦   ٢٣١٦

٢   ٢٥   ٢٥
)(

١

٢٥
   

١

٢٥
)
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 = 
٢٢١٦

√(
٣٦٦٢

٤٤
)(

٢

٢٥
 )

 

 = 
٢٢١٦

√(٠٩٢٦٣)(٦٤٢٦)

 

 = 
٢٢١٦

√(١٦٢٥)

 

 = 
٢٢١٦

٢٥٢٢
 

  = ٤٢٥٣ 

      =       ٢ 

  = ٢٥  ٢٥  ٢ 

  = ٤٤ 

 

t.0 = ٤٢٥٣ 

df = ٤٤ 

t.s = ٦٤٢٢٢ =  ٦١٢٦ 
t.s = ٦١٦٢٢ =  ٦٥٢٦ 

 

٤٢٥٣ < ٦٤٢٢٢< ٦١٦٢٢ 
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مث  ٗ،ٖ٘=   كجدت الباحثة أف نتيجة من اصتدكؿ السابق، 
 كيبحث الباحثة أف نتيجة يف القائمة اضترية table-tقامت الباحثة بتعيُت 

(degree of freedom )من table-t  ٘أف نتيجة يف التقدير اظتعنوم = %
أكرب  t hitung إذا . ٕ،ٕٛٙ%  = ٔكنتيجة يف التقدير اظتعنوم  ٕ،ٓٔٓ

     مردكد، ك    مقبوؿ. كذللك مبعٌت أفمبعٌت الفركض  table-t من

مقبوؿ، أم أف فركض البحث مقبوؿ. كخبلصتها أف استخداـ كسيلة  
 اظتفردات.ؿ يف تعليم اعفكاىوت 
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج البحث

يف ىذا الفصل سوؼ تشرح فيما يتعلق على أسئلة البحث، يعٍت األكؿ ىو  
يف اظتدرسة اإلسبلمية اظتتوسطة سوكويورك  اظتفردات استخداـ كسيلة كاىوت لًتقية تعليم

يف اظتدرسة استخداـ كسيلة كاىوت لًتقية تعليم اظتفردات ماالنج كالثاين ىو فعالية 
 اإلسبلمية اظتتوسطة سوكويورك ماالنج.

في استخدام وسيلة كاهوت لترقية تعليم المفردات تطبيق مسابقة التفاعلية ب . أ
 المتوسطة سوكويورو ماالنجالمدرسة اإلسالمية 

يف اظتدرسة اإلسبلمية استخداـ كسيلة كاىوت لًتقية تعليم اظتفردات 
طبقت الباحثة مسابقة التفاعلية باستخداـ اظتتوسطة سوكويورك ماالنج فهي 

 يم اظتفردات.كسيلة كاىوت لًتقية تعل
فقامت الباحثة عملية التعليم باستخداـ كسيلة كاىوت يف الفصل الثاين 

كتطبيق مسابقة التفاعلية باستخداـ كسيلة كاىوت يف تعليم . اظتتوسطة "ب"
اظتفردات فهو: االكؿ جعل األسئلة، قد صنعت الباحثة األسئلة يف العنواف  
كاىوت قبل دخوؿ الفصل. الثاين ىو االستخداـ كسيلة كاىوت، يف الفصل قد 

التعليم باستخداـ  ، لدعم عملية متوافر اضتاسب للباحثة أك اظتتعلم كللطبلب
كاىوت. مث دخل الباحثة كالطبلب إَل العنواف كاىوت ليبدع اللعبة، مث ختتار 

يبتدأ  قد صنعتها كيدخل الطبلب بكلمة السر من الباحثة. ك الباحثة األسئلة اليت
 الطبلب أف كتيب األسئلة حيت هناية.

استخداـ كسيلة كاىوت لو بعض الفوائد للطبلب يف الفصل الثاين 
 توسطة "ب" منها:اظت

يشعركف باستخداـ كسيلة كاىوت يف تعليم اظتفردات اللغة العربية، الطبلب ( ٔ
مسابقة ( تطبيق ٕماسة عند عملية التعليم اللغة العربية يف الفصل. ضتبا
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استيعاب اظتفردات اللغة باستخداـ كسيلة كاىوت يستطيع لًتقية  التفاعلية
يف  يستطيع أف متلق الوضع اصتديد( استخداـ كسيلة كاىوت ٖالعربية. 

 عملية التعليم اللغة العربية.

يعٍت مهارة اإلستماء، كاظتهارة  مهارة تعليم اللغة العربية ىناؾ أربعيف 
يف تعلم مهارة اإلستماء كاظتهارة الكتابة . الكتابة، كاظتهارة الكبلـالقراءة، كاظتهارة 

اظتفردات  وفكيفهم وفالطبلب يتعلمكاظتهارة القراءة كاظتهارة الكبلـ، كجب على 
مبدرسة االسبلمية ب كيف تعليم اظتفردات يف الفصل الثاين اظتتوسطة أكال. 

 تطبيق مسابقة التفاعليةاظتتوسطة االسبلمية سوكوبورك ماالنج قامت الباحثة 
 .استحداـ كسيلة كاىوتب

التفاعلية. أف يعمل ظتسابقة تطبيق اليت يستطيع الكاىوت ىو كاحد من 
 كسيلة كاىوت ىو  التطبيق على اإلنًتنيت.

في المدرسة اإلسالمية استخدام وسيلة كاهوت لترقية تعليم المفردات فعالية  . ب
 المتوسطة سوكويورو ماالنج

حُت تطبيق الباحثة اظتسابقة التفاعلية باستخداـ كسيلة كاىوت يف تعليم 
ماالنج تدؿ على ارتفاع النتيجة اظتفردات مبدرسة اظتتوسطة اإلسبلمية سوكوبورك 

يف تعليم اظتفردات اللغة العربية. قامت الباحثة اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم 
بط يف للمجموعة التجرييب يف الفصل الثاين اظتتوسطة ب كللمجموعة الضا

 ٘ٓٔٔمن اجملموعة الضابط ىو نتيجة اإلختبار القبلي الفصل الثاين اظتتوسطة أ. 
اإلختبار . كنتيجة ٖٓٙٔإلختبار القبلي من اجملموعة التجرييب ىو كنتيجة ا

اإلختبار البعدم من اجملموعة كنتيجة  ٓٛٛٔالبعدم من اجملموعة الضابط ىو 
 .ٖ٘ٙٔالضابطة ىو 

كمن تطبيق الباحث مسابقة التفاعلية باستخداـ كسيلة كاىوت مبدرسة 
مث  ٗ،ٖ٘اإلحصائي =    كجد الباحثة أف نتيجةاظتتوسكة االسبلمية ماالنج 
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 مث يبحث الباحثة نتيجة يف القائمة اضترية         قامت الباحثة بتعيُت

(degree of freedom )أف نتيجة يف التقدير اظتعنوم فوجد          من
   نتيجةىنا . ٕ،ٕٛٙ%  = ٔكنتيجة يف التقدير اظتعنوم  ٕ،ٓٔٓ% = ٘

كنتيجة  ٕ،ٓٔٓ% = ٘نتيجة يف التقدير اظتعنوم أكرب من  ٗ،ٖ٘=  اإلحصائي
مقبوؿ، أم  H1  مردكد، ك H0 مبعٌت أف ٕ،ٕٛٙ%  = ٔيف التقدير اظتعنوم 

أف فركض البحث مقبوؿ. كخبلصتها أف استخداـ كسيلة كاىوت فعاؿ يف تعليم 
 اظتفردات.
من حتليل  تلك النتيجة، أف تطبيق مسابقة التفاعلية باستخداـ كسيلة   

أكرب من  ٗ،ٖ٘=  اإلحصائي   نتيجةكاىوت فعالية يف تعليم اظتفردات، ألف 
%  = ٔكنتيجة يف التقدير اظتعنوم  ٕ،ٓٔٓ% = ٘نتيجة يف التقدير اظتعنوم 

فذلك           اإلحصائي أكرب من نتيجة   . فإذا كجد النتيجة ٕ،ٕٛٙ
اإلحصائي أصغر من    كإذا كجد النتيجة .مقبوؿ H1  مردكد ك H0 مبعٍت أف

 .مردكد H1مقبوؿ ك   H0 فذلك مبعٍت أف          نتيجة

من نتائج اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم للمجموعة التجرييب  
اليت حصلها الطبلب، كجدت الباحثة الفرؽ بينهما. ىذا يدؿ كاجملموعة الضابط 

 اظتفردات.تعليم علي أف استخداـ كسيلة كاىوت أثر كبَت يف 
ظهرت ىذا البحث أف تطوير مسابقة التفاعلية باستخداـ كسيلة كاىوا ك 

  خلق بيئة ؽتتعة كمثَتة يف تعليم اظتفردات.
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 الفصل السادس
 الخاتمة

 الخالصة .أ 
إجراء البحث العلمي حوؿ تطبيق مسابقة التفاعلية يف تعليم بعد انتهاء 

اظتفردات باستخداـ كسيلة كاىوت يف الفصل الثاين اظتتوسطة "ب" يف مدرسة 
 ، فحصلت الباحثة النتائج التالية :اظتتوسطة االسبلمية مالنج

 تطبيق مسابقة التفاعلية بالستخداـ كسيلة كاىوت. ٔ

قامت الباحثة عملية التعليم باستخداـ كسيلة كاىوت 
يف الفصل الثاين اظتتوسطة "ب". كتطبيق مسابقة التفاعلية 

 :كىوباستخداـ كسيلة كاىوت يف تعليم اظتفردات 
ساب كاىوت كمدرس لتطبيق يف تعليم اضتقامت الباحثة   (ٔ

 .اظتفردات اللغة العربية للفصل التجرييب
  كسيلةصنعت الباحثة األسئلة يف قد ، ىو جعل األسئلة (ٕ

 كاىوت قبل دخوؿ الفصل.
بعد اعداد الوسيلة كاىوت، استخداـ الباحثة كسيلة كاىوت  (ٖ

يف تعليم اظتفردات اللغة العربية يف الفصل الثاين اظتتوسطة 
 "ب" للمجموعة التجرييب.

 : االستخداـ كسيلة كاىوت (ٗ
يف الفصل قد متوافر اضتاسب للباحثة أك اظتتعلم ( أ

 .م عملية التعليم باستخداـ كاىوتكللطبلب، لدع
مث دخل الباحثة كالطبلب إَل العنواف كاىوت ليبدع  ( ب

 .اللعبة
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ختتار الباحثة األسئلة اليت قد صنعتها كيدخل الطبلب  ( ج
بكلمة السر من الباحثة. كيبتدأ الطبلب أف كتيب 

 األسئلة حيت هناية.

للطبلب يف الفصل استخداـ كسيلة كاىوت لو بعض الفوائد كب
 الثاين اظتتوسطة "ب" منها:

( باستخداـ كسيلة كاىوت يف تعليم اظتفردات اللغة ٔ
العربية، الطبلب يشعركف باضتماسة عند عملية التعليم 

 مسابقة التفاعلية( تطبيق ٕاللغة العربية يف الفصل. 
باستخداـ كسيلة كاىوت يستطيع لًتقية استيعاب 

( استخداـ كسيلة كاىوت ٖ اظتفردات اللغة العربية.
يستطيع أف متلق الوضع اصتديد يف عملية التعليم اللغة 

 العربية.

 . أف استخداـ كسيلة كاىوت يف تعليم اظتفردات فعاليةٕ

من حتليل  تلك النتيجة، أف تطبيق مسابقة التفاعلية   
   باستخداـ كسيلة كاىوت فعالية يف تعليم اظتفردات، ألف نتيجة

% = ٘أكرب من نتيجة يف التقدير اظتعنوم  ٗ،ٖ٘=  اإلحصائي
. فإذا  ٕ،ٕٛٙ%  = ٔكنتيجة يف التقدير اظتعنوم  ٕ،ٓٔٓ

فذلك           اإلحصائي أكرب من نتيجة   كجد النتيجة
سابقة تطبيق مكخبلصتها أف  .مقبوؿ H1  مردكد ك H0 مبعٍت أف

 اظتفردات.استخداـ كسيلة كاىوت فعاؿ يف تعليم التفاعلية ب
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 تراحاتقاإل  .ب 
اإلقًتاحات  ت الباحثة بعضمفقدمن نتائج البحث كاظتناقشة كاطتبلصة، 

 التالية:البحث 
يستعمل كمتتار كسائل التعليمية يف تعليم على اظتدرس اللغة العربية، ل .٠

 معرفة الطبلب عن اظتفردات اللغة العربية.اللغة العربية لًتقية 
اىتماـ يف تعليم اللغة العربية خاصة يف طبلب، ينبغي أف يزيد على ال .٠

 تعليم اظتفردات اللغة العربية.
على الباحث التايل الذم يبحث عن استخداـ كسيلة كاىوت، ينبغي  .٠

يعطى الصورة  أف يعطى كقت الكايف لكل السئاؿ يف كسيلة كاىوت ك
  لكي الطبلب ال يسأـ كسهل التفهم اظتفردات اللغة العربية.
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 قائمة المراجع

 العربيةالمراجع 
 

 ٖٖتاب.نيت(، الصفحة -)ؾالوعظ كالتعليم، إرنست بًتم، 
 

تعلم احملتول: التعليم اإلسًتاتيجي لتعلم أنتوين ؼ. مانزك ك م يوالسي منزك، 
 (ٕٛٔٓ)ؽتلكة العربية السعودية، الناشر للناشر :  إسًتاتيجي، 

 

 (ٖٕٔٓ)اظتنها : الذكاء االنفعايل : تعلم كيف تفكر انفعاليا، إنتاف عباس اطتفاؼ، 
 

 (ٕٙٔٓرامل الطقف: )دالوسائل التعليمية، زتزه اصتبايل، 
 

البحث العلمي الكمي  كالنوعي, عامر إبراىيم قنديلجي ك انتاف السامرائي، 
 (ٕٛٔٓ)داراليازكرم، 

 

كإنتاجها لذكم االحتياجات عبد اضتافظ ػتمد سبلمة، تصميم الوسائل التعليمية 
 (ٕٛٓٓاصة, )اليازكرم, اطت

 

)القاىرة: اظتكتبة اإلحصاء اضتيول كتصميم التجارب، عبد اضتليم عشماكل كأحواهتا، 
 (ٕٛٓٓاألكادنتية، 

 

تطبيق العمليات اإلحصائية يف البحوث العلمية مع استخداـ عبد اهلل عمر زين الكاؼ، 
 (ٕٗٔٓ)الرياض، القانوف: ، SPSSبرنامج 

 

دار )تعليم اظتفردات: كيف أعّلم اظتفردات بفاعلية رغم ػتدكدية الوقت؟، ماريلي سربؾتر، 
 (ٕٛٔٓالكتاب الًتبوم للنشر كالتوزيع : 
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 (ٕٙٓٓػتسن علي عطية، الكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية، )اظتنهل: 
 

 (ٕٛٔٓ)عامل التفافة, ػتمد الطيطي كّاخركف, انتاج ك تصميم الوسائل التعليمية, 
 

 (ٜٕٔٓ)اظتنهل : تكنولوجيا التعلم كحوسبة التعليم، مصطفى فتر دعمس، 
 

 (ٜٕٔٓدار اليازكرم العلمية : )كيف نصل للطالب الذم نريد ،  ،ؾتاح خليفات
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Rudy Sumiharsono dan Hisbiyatul Hasanah, Media Pembelajaran, (Jember: 

Pustaka Abadi, 2017) 

 

Rudi Susilana dan Cepi Riyana, Media Pembelajaran: Hakikat, Pengembangan, 
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رسالة اإلستئذان للبحث

  



 

 

 رسالة اإلستئذان للبحث

 



 

 

 تاريخ المدرسة . أ
إنشاء اظتدرسة الثناكية اظتتوسطة اإلسبلمية سوكوبورك الينفصل حبضور 

اليت كانت ، ٜٜٗٔاظتدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية سوكوبورك اليت تأسست يف العاـ 
يتبدؿ إَل مدرسة  ٜٛٙٔيف ذلك الوقت مازالت مدرسة دينية. كيف العاـ 

 إبتدائية حيت اآلف.
يف ذللك الوقت أكثر من متخرج اظتدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية اليت ال 
يستمر إَل اظتدرسة اظتتوسطة، ككذالك أقرب الطبلب متخرج من اظتدرسة 

ألف من بضعة أسباب، من بُت ذالك: بعد اإلبتدائية اليت اليستمر أيضا، ىذا 
اظتسافة بُت اظتساكن ك اظتدرسة اظتتوسطة ىناؾ، التخلف اإلقتصادم كيل 

 الطالب، كعي كيل الطالب ليستمر الًتبية الطفلهم إَل إَل مستول أعلى.
على  ٜٜٔٔيوليو  ٗٔاظتدرسة الثنوية اإلسبلمية سوكوبورك تأسست يف 

فصبلف. يف ذالك الوقت اظتبٌت اظتدرسة الثناكية منقسم إَل  ٕٚغتموع الطبلب 
اظتتوسطة اإلسبلمية يستعَت مبٌت اظتدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية، عملية التعليم 
يعمل يف النهارا يعٍت يف الساعة الثانية عشر ك الربع حيت الساعة اطتامسة ك 

 عشر دقائق مساء.
سطة اإلسبلمية األزتس استجابة اجملتمع على إنشاء اظتدرسة الثناكية اظتتو 

جدا. كل سنة تعداد الطبلب اصتديدة الذين تسجلوف يف اظتدرسة الثناكية 
 اظتتوسطة اإلسبلمية مرتفع.

اظتعارض اإلشًتاء االرض كالبناء اظتبٌت اظتدرسة الثناكية  ٜٜٙٔيف السنة 
 اظتتوسطة اإلسبلمية بصندكؽ خالص من قدرة ذاتية غتتمع.

 
 الدكتور توفيك مسطف:   رئيس اظتدرسة

 : اظتدرسة اظتتوسطة اإلسبلمية سوكوبورك  اسم اظتدرسةض
 سوكوبورك جابونج ٖٚ: الشارع براككتايا رقم    العنواف

 ٜٖٙٙٛٚ( ٖٔٗٓ):   رقم اعتاتف



 

 

 : ماالنج   اظتدينة
 islamiyah_mts@yahoo.com :   الربيد اإللكًتكين

 ٖٕٕ٘٘ٓٓٚٓ٘ٔٔ:   عدد اظتدرس
 

 رؤية . ب
 الطالب العلم ك اظتتقي كالنشاط كلو أخبلؽ الكرنتة.""إنشاء 

 مؤشر رؤية :
 القدرة على اظتنافسة يف التحصيل الدراسي. .ٔ
 لدم القدرة التنافسية ليدخل التعليم الثانوم اظتفضل. .ٕ
 ، سلوؾ اضتياة كجعل التعاليم كالقيم االسبلـ اىل السنة كاصتماعة فلسفة .ٖ

 مهارات للحيات يف اضتياة اليومية.
 ؽتتاز يف األنشطة الدينية اليومية. .ٗ
، يف اظتادة، مهارة تكنولوجيا االعبلـ القدرة على اظتنافسة يف التحصيل .٘

 كمؤاصبلت، الرياضة، كعلم الفن.
 عند الطبلب اخبلؽ كرنتة يف النشاط اجتماعي على اجملتمع. .ٙ

 ج. رسالة

مع  . حتقيق تعليم قادر على بناء أشخاص أذكياء كقادرين على اظتنافسةٔ
اظتواقف كالعملية اإلسبلمية ، كالعدالة ، كعبلقة باحتياجات اجملتمعات احمللية 

 كالعاظتية.

 . يعمل التعليم كاشراؼ الدراسية اصتيد.ٕ

 . يتعود اظتمارسات أىل السنة كاصتماعة.ٖ

. حتسُت الثقافة اظتتفوقة جملتمع اظتدرسة اظتتوسطة اإلسبلمية يف اإلؾتازات ٗ
 األكادنتية. األكادنتية كغَت



 

 

 . حتسُت قدرة اللغة اإلؾتليزية، اللغة العربية، كاضتاسب.٘

 . تنفيذ اإلدارة على اظتدرسة بيورط رتيع أصحاب اظتصلحة اظتعنيُت.ٙ

 د. أهداف المدرسة

منهاج دراسي اظتدرسة الثانوية اظتتوسطة اإلسبلمية سوكوبورك تصميم    
ألىداؼ التعليمية يف اظتدرسة كدليل إرشادم لتنفيذ أنشطة التعلم لتحقيق ا

الثانوية اظتتوسطة اإلسبلمية سوكوبورك كيتضمن تطوير اإلمكانات اضتالية يف بيئة 
اظتدرسة الثانوية اظتتوسطة اإلسبلمية سوكوبورك كلتحسُت جودة كحدات التعليم، 
يف اإلؾتازات األكادنتية كغَت األكادنتية، حافظ الثقافة، متابعة تطور العلم 

 ولوجيا القائم على اإلنتاف كالتقول هلل سبحانو كتعاَل.كالتكن

أىداؼ اظتدرسة الثانوية اظتتوسطة اإلسبلمية سوكوبورك ناحية جابونخ   
 مديرية مالنج كاآليت:

 إلنتاج خركتُت مزية على التنافس مع اظتدارس العامة األخرل. .ٔ
 ميتو.إكساب اطتركتُت مهارات حياتية تتناسب مع احتياجات اجملتمع كتن .ٕ
لتوليد اطتركتُت الذين يتقنوف تكنولوجيا اظتعلومات من أجل القياـ بأنشطة  .ٖ

 اضتياة بشكل أكثر فعالية ككفاءة.
 نتائج اطتركتُت الذين يتقنوف اللغات األجنبية بطبلقة. .ٗ
حتقيق أبناء اظتدرسة الذين لتبوف اظتعرفة كلتبوف التقدـ كيؤيدكف القيم العلمية  .٘

 بركح اإلسبلـ كاالندكنيسية.كاإلنسانية اظتشبعة 
 حتويل اظتؤسسات التعليمية اظتدرسية إَل مؤسسات بديلة للمجتمع. .ٙ

 ه. قائمة المعلمين

 معرفة أحواؿ اظتعلمُت يف اظتدرسة الثانوية اظتتوسطة اإلسبلمية سوكوبورك:  



 

 

 

 (٦.٠)الجدول 

 قائمة المعلمين والمعلمات

 الموادة الدراسية اسم رقم
 اإلشراؼ كاإلرشاد توفيق ىداياةالدكتور  ٔ
 اللغة اإلؾتليجية سييت رزتة ٕ
 القرآف كاضتديث ػتمد ىامد ٖ
 الرياضة دكم باغوس فوترا فراسيتيو ٗ
 أكيدة أخبلؽ إيستيقامة ٘
 أكيدة أخبلؽ كيويك ألفية ٙ
 الًتبية اظتدنية إيكو يونيأرط ٚ
 الًتبية اظتدنية فريهاتُت ٛ
 اصتاكية اللغة حسنوؿ خادتة ٜ
 فقو نانيك حنيفة ٓٔ
 اللغة اإلندنيسية إيلي فوركنيت ٔٔ
 العلـو اإلجتماعية أنيك زكيتوؿ ٕٔ
 اضتساب أسركؿ سندم ٖٔ
 فنوف حضارة إيكا ليستارم نينسي ٗٔ
 أىل السنة كاصتماعة خاليد ريزالودين ٘ٔ
 اإلشراؼ كاإلرشاد سوكرين إنداكايت ٙٔ
 العربيةاللغة  ػتمد ركفيك ٚٔ
 علم العلـو أميلية أنندا ٛٔ
 الرياضة أغوس كيبوكك ٜٔ



 

 

 علم العلـو رزكي لطفيانا ٕٓ
 اللغة العربية زديسًتة رىنية ٕٔ
 اللغة اإلندكنيسية أيو كدياكايت ٕٕ
 

 و. عدد الفصول والطالب

 ٛالفصوؿ يف اظتدرسة الثناكية اظتتوسطة اإلسبلمية سوكوبورك  تتكوف من   
 .كعدد التبلميذ كلهمفصوؿ 

 (٦.٠) الجدول

 عدد الفصول والطالب

 الطالب الفصل الرقم
 ٖٔ فصل السابع )أ(  ٔ
 ٖٓ فصل السابع )ب( ٕ
 ٖٓ فصل السابع )ج( ٖ
 ٕ٘ فصل الثامن )أ( ٗ
 ٕٛ فصل الثامن )ب( ٘
 ٕٙ فصل الثامن )ج( ٙ
 ٖٖ فصل التاسع )أ( ٚ
 ٖٖ فصل التاسع )ب( ٛ

 ٖٕٙ غتموع
  



 

 

 مادة اللغة العربية فصل الثاوي املتوسطة

 

 



 

 

 اإلختبار البعدي واإلختبار القبلي

 google form عمل الطبلب اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم من

https://forms.gle/v3uSA7HgfU6CBgoR8 

 

 

 

Nama       : 

 

Hari/Tanggal : 

Kelas       : Waktu           : 

Semester : Ganjil Mapel            : Bahasa Arab 

 

 ...... . صباح اطتَت!ٔ

 أ. صباح اطتَت

 ب. صباح النور

 ج. صباح

 د. خَت صباح

 (09:00. كم الساعة األف؟ )ٕ

 الساعة السادسة. أ
 الساعة الرابعة. ب
 الساعة التاسعة ج.
 الساعة الثامنة د.

https://forms.gle/v3uSA7HgfU6CBgoR8
https://forms.gle/v3uSA7HgfU6CBgoR8


 

 

 

 نْذَىبم ِإََل اظتْدَرَسِة يف الساعة ....... ٖ

 أ. الثالثة
 ب. السابعة
 ج. اطتامسة
 د. الواحدة

ٗ . 

 أ. الساعة التاسعة
 ب. الساعة اطتامسة
 ج. الساعة السابعة
 د. الساعة السادسة

 . يف أم ساعة نصلي الصبح؟٘

 الساعة اطتامسة كالربعأ. يف 

 ب. يف الساعة الرابعة كالربع

 الساعة السابعة كالنصفج. يف 

 د. يف الساعة الواحدة كالنصف

 



 

 

 . كم الساعة اآلف؟ اآلف الساعة السابعة إال الربعٙ

   أ.

 ب.

 ج. 

  د.

 ترجم يف اللغة العربية! .ٚ

Sekarang jam 12:15 

 ك الربع الثانية عشرأ. الساعة اآلف 

 الساعة اآلف الثانية عشر إال النصفب. 

 الثانية عشر إال الربعج. الساعة اآلف 

 د. الساعة اآلف الثانية عشر كالنصف



 

 

ٛ . 

 أزتد يدرس يف الساعة .....

 الرابعة إال الربع. أ
 الثامنة إال الربع. ب

 ج. الواحدة ك الربع
 د. الثانية ك الربع

 . ترجم يف اللغة اإلندكنيسية!ٜ

 أرجع من اظتدرسة يف الساعة الثانية إال الربع

 Saya pergi ke sekolah pada jam enam lebih tiga puluhأ. 
menit 

 Saya pulang dari sekolah pada jam dua lebih tiga puluhب. 
menit 

 Saya pulang dari sekolah pada jam dua lebih lima belasج. 
menit 

 Saya pulang dari sekolah pada jam dua kurang lima belasد. 
menit 

 



 

 

 الفطور مع أسرتى يف ......أتناكؿ  . ٓٔ

 أ. غرفة األكل

 ب. غرفة النـو

 ج. اظتدرسة

 د. اظتسجد

 . أستيقظ من النـو يف الساعة الرابعة ......ٔٔ

 أ. ليبل

 ب. صباحا

 ج. مساء

 د. هنارا

 . ..... الفصل يف الساعة السابعةٕٔ

 أ. نذخل

 ب. ـترج

 ج. نرجع

 د. تسًتح

 



 

 

 (?kata yang bergaris bawah artinya) يف غرفة األكل مع أسرتى. أتناكؿ الغداء. ٖٔ

 Makan malamأ. 

 Makan siangب. 

  Makan pagiج.

 Sarapanد. 

 . ..... ؟ الساعة اآلف العاشرة إال الربعٗٔ

 أ. يف أم الساعة

 ب. كم الساعة

 ج. أم الساعة اآلف

 د. أم الساعة

 أسريت . يف الساعة الثامنة أتناكؿ ...... مع٘ٔ

 أ. الفطور

 ب. الغداء

 ج. العشاء

 د. الصباح

 . أذىب إَل اظتدرسة بالدراجة. بييت بعيد من اظتدرسة.ٙٔ

 Saya pergi ke sekolah naik sepedah. Rumah saya dekat dari sekolahأ. 



 

 

 Saya pergi ke sekolah jalan kaki. Rumah saya jauh dari sekolahب. 

 Saya pergi ke sekolah jalan kaki. Rumah saya dekat dari sekolahج. 

 .Saya pergi ke sekolah naik sepedah. Rumah saya jauh dari sekolahد. 

 

 

 . أنا أذاكر ..... بعد صبلة العشاءٚٔ

 أ. دركسي

 ب. دركسهم

 ج. دركسك

 د. دركسها

 . بعد الصبلة الصبح، أنا .....ٛٔ

 أ. أقرأ القرآف

 اظتدرسةب. أذىب إَل 

 ج. أتناكؿ الفطور

 د. أرجع من اظتدرسة

 (ٔٔ:ٖٓ. كم الساعة اآلف؟ الساعة اآلف ..... )ٜٔ

 أ. الواحدة إال الربع

 صفم النِّ  كَ  رَ شَ عَ  ةَ يَ انِ ب. الثَّ 



 

 

 صفم النِّ  كَ  رَ شَ عَ  ةَ يَ ادِ ج. اضتَ 

 بعالرُّ  كَ  رَ شَ عَ  ةَ يَ ادِ د. اضتَ 

 أمَصلِّى الَعْصِر ِِف السَّاَعِة الثَّالَِثِة.... .ٕٓ
 نَػَهارنا. أ

 َمَساءن . ب
 َعَشاءن  ج.
 لَيبلن  د.

  



 

 

INSTRUMEN ANGKET UNTUK SISWA 

 google formعمل الطالب إلاضدباهاث من 

https://forms.gle/db4kbH2z2wwDA72k9 

Petunjuk pengisian angket 

1. Tulis nama, kelas dan nomor absen. 

2. Jawablah sesuai pendapatmu dari pernyataan yang ada dalam angket 

dengan memberi tanda (√) pada kolom kotak yang tersedia. 

3. Keteragan dari masing-masing jawaban adalah sebagai berikut: 

SS Sangat Tidak Setuju 

S Setuju 

N Netral 

TS Tidak Setuju 

STS Sangat Tidak Setuju 

 

Nama  : 

Kelas  : 

No. Absen : 

Berilah tanda (√) sesuai pilihan anda! 

No. Pertanyaan 

Jawaban 

5 4 3 2 1 

SS S N TS STS 

1 

Saya mampu mengoprasikan 

media pembelajaran kahoot dengan 

mudah pada pembelajaran 

mufrodat bahasa arab. 

     

2 

Saya lebih bersemangat untuk 

belajar mufrodat bahasa arab 

ketika menggunakan media 

pembelajaran kahoot. 

     



 

 

3 

Saya lebih cepat memahami 

mufrodat bahasa arab ketika 

menggunakan media kahoot. 

     

4 

Media pembelajaran kahoot sangat 

sederhana sehingga mudah 

dipahami. 

     

5 

Dengan menggunakan media 

pembelajaran kahoot 

mempermudah saya dalam 

memahami materi pelajaran. 

     

6 

Saya lebih menyukai mengerjakan 

soal mufrodat bahasa arab dengan 

menggunakan media pembelajaran 

kahoot dari pada menggunakan 

lembaran soal. 

     

7 

Dengan menggunkana media 

pembelajaran kahoot saya lebih 

fokus dalam mengerjakan soal 

mufrodat bahasa arab. 

     

8 

Dengan menggunakan media 

pembelajaran kahoot saya lebih 

semangat dan termotivasi  untuk 

mencari jawaban secara mandiri. 

     

9 
Media kahoot sangat menarik dan 

tidak membosankan. 
     

10 

Setelah mengikuti  kegiatan 

pembelajaran menggunakan media 

kahoot, saya lebih cepat dalam 

menjawab soal bahasa Arab. 

     

  



 

 

 الوثائق

 الصورة عند تطبيق مسابقة التفاعلية باستخداـ كسيلة كاىوت

 

 



 

 

  



 

 

 السيرة الذاتية

 
 

 المعلومات الشخصية. أ
 : كلدا كحي اظتبارؾ   االسم

 ٚٗٓٓ٘ٔٙٔ:   رقم اصتامعي
 ـ 0٩٩٨يناير  0: المنجاف،  اظتكاف، تاريخ اظتيبلد

 : نساء   اصتنس
 : إندكنيسية   اصتنسية
 المنجاف –فاجَتاف  –: بليمبينج    العنواف

 قسم التعليم اللغة العربية : كلية العلـو الًتبية ك التعليم/  كلية/قسم
 ٨ٙ0ٖٚ٢٨ٗ:   رقم اصتواؿ

 malang.ac.id-16150047@student.uin:  الربيد اإليليكًتكين

 

 

 

 

 

 

mailto:16150047@student.uin-malang.ac.id


 

 

 المستوى الدراسى :  . ب
 السنة المستوى الدراسى

 ـ  ٖٕٓٓ  - ٕٕٓٓ ركضة األطفاؿ عائشية بيليمبيج

 ـ ٜٕٓٓ - ٖٕٓٓ بيليمبيج ٗٓاظتدرسة اإلبتدائية ػتمدية 

 ـ ٕٕٔٓ - ٜٕٓٓ باجَتاف ٕٔاظتدرسة اظتتوسطة ػتمدية 
بكلوريس )سرجانا( يف قسم تعليم 

اللغة العربية كلية علـو الًتبية ك التعليم 
جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية 

 اضتكومية ماالنج

 ـ ٙٔٓٔ - ٕٕٔٓ
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