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 اإلهداء
 

 احلمد هلل ادلنعم جبالئل النعم، ادلتجللي ابلللطف والكرام
والصلالة والسلالم على حبر هللا الواسع، سيدان دمحم غوث الربااي وأكرم الشافع صللى هللا 

 عليو وسلم
 : أىدي ىذا البسث اجلامعي إىل

 سري سوالمي وأمي احملبوبةسيونو أيب احملبوب والديل العزيزين : 
 ذلا الفضل العظيمة يف تربية حيايت وتكوين شخصييتن اللذي

 عسى هللا أن يرمحلا ويبارك ذلما دائما آمُت،
جامعة يف  رلاانعلى مستوى ادلاجستَتلتعلم  اليت أعطتٍت الفرصة وزارة الدين اإلندونيسية

 ،إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج موالان مالك
كلية يف  لتعلم وزايدة معرفيت  أرسلٍت اليت دار ادلؤمُت الثانوية اإلسالمية سَتواين درسةم

 .جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الدراسات العليا

***** 
 اءب الكرام وأصدقائي األحيتأساتذ

 ت وبذلوا جلدىم وسعيلم يف إسبام ىذه الرسالةدفعوين بدوام التشجيعا یالالئ
 أجية إىل أنر داعية إىل هللا أن يغفر ذلم الذنوب ويوافقلم يف أعماذلم إىل ما ترضاه 

 ىذا البسث. والعمال ادلرضية إليلم مجيعا أىدى ق هللا ذلم العلم النافعة حي
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 كلمة الشكر والتقدير
 لى أشرف األنبياء وادلرسلُت نبينا دمحماحلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالم ع

 .ا بعد، وعلى آلو وصسبو أمجعُت، أمل ملسو هيلع هللا یلص
تطوير بررلة "األسلوب قد سبت كتابة ىذا البسث اجلامعي ربت ادلوضوء "

العريب" على أساس أندرويد لتعليم الكتابة يف الصف العاشر دبدرسة نور ادلشيطة الثانوية 
ادلاجستَت لقسم تعليم اللغة العربية يف  " للسصول على درجةنجاإلسالمية لوماجا

  .احلكومية ماالنج الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية
 أن أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري إىل من الذي قد ساعدين يف كتابةفيسرين 

 ىذا البسث اجلاحعي:
و مدير جامعة موالان مالك إبراىيم احلارس بوصفعبد يلة األستاذ الدكتور فض .1

 .احلكومية ماالنج اإلسالمية
فضيلة األستاذة الدكتورة أمي سنبلة بوصفلا عميد كلية الدراسات العليا جامعة  .2

 .موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج
لعربية فضيلة األستاذ الدكتور ولداان ورغاديناات بوصفو رئيس قسم تعليم اللغة ا  .3

 .العليا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج الدراسات
اللذان  الدكتور احلاج سيف ادلصطفىواألستاذ  الدكتورة معصمة ةفضيلة األستاذ .4

تفصال إبشراف البسث وتقدًن اإلرشادات النافعة والتوجلات ادلفيدة اليت ساعدين 
 .مثَتة يف إكمال ىذا البسث

 جنيد واألستاذات جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالتيع األسامج .5
 .الذين ينورون روحي بعلوملم وإرشاداهتم حىت تتم كتابة ىذا البسث اجلامعي

فيفُت زينا  ةكرئيس ادلدرسة واألستاذ  ادلاجستَتمشلوري آايت هللا فضيلة األستاذ  .6
الذي درسة نور ادلشيطة الثانوية اإلسالمية لوماجانج ادلكمعلم اللغة العربية يف   لطفة

 قد منستٍت الفرصة الثمينة لعملية البسث الرسالة ادلاجستَت.
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 .وخالص الشكر وجزيل الثناء وأخوايت الذي قد صاحبوين يف ىذه الفرصة النبيلة .7
عليا قسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات ال"ز" والتنس إىل أصدقائي يف الفصل  .8

 .جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالتج
 هللا خَتا. جزاكم

 
 

 0209ابتو، ... يونيو 
 الباحثة

 
 فنتني ريئا أغسطني
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 مستخلص البحث
تطوير بررلة "األسلوب العريب" على أساس أندرويد لتعليم الكتابة يف الصف  م،0202، فنتني ريئا أغسطني

شيطة الثانوية اإلسالمية لوماجانج، رسالة ماجستَت، قسم اللغة العربية، كلية العاشر دبدرسة نور ادل
الدكتورة األول:  ةالدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. ادلشرف

 الدكتورة زكية عارفة ادلاجستَت.وادلشرف الثاين: ، معصمة ادلاجستَت

 تعليم الكتابة، أندرويد، بررلة "األسلوب العريب" تطوير، :يةر اشاإلالكلمات 
ادلتقدمة ذبمل احملاوالت التجديدة واستعمال حاصالت  (IPTEK) تطوير العلوم والتكنولوجيا

التكنولوجي يف طريقة الدراسة وادلدارسات تطلب لتستطيع أن ذبعل وسائل التعليمية اليت تناسب يف التطوير 
ر الوابء االن. ادلقصود وجب على ادلعلم أن  يعد وسائل التعليمية اليت تناسب واإلشتلاء الزمان، السيما عص

بتنمية الزمان ومطالب الزمان كوسيلة التعليم على أساس أندرويد ىو نظام العملية يف اذلاتف الذكي 
(smartphone) انتسان وسائل التعليمية على أساس أندرويد .(android)مؤثر ومعال يف طريقة الدراسة. 

 الذكي، وظاىرة كثَت احلدود يف حياة الناس على األكثر وادلتعلم ابلتخصيص التستطيع أن تتباعد عن اذلاتف
 وذبعلو حاجة األساسية.

على تطوير بررلة "األسلوب العريب"  لوصف خطوات يتم ( 9أما األىداف من ىذا البسث ىو : 
؛ على أساس أندرويد لتعليم الكتابةألسلوب العريب" بررلة "ا لوصف صالحية( 0؛ أساس أندرويد لتعليم الكتابة

 تطوير بررلة "األسلوب العريب" على أساس أندرويد لتعليم الكتابة. فعاليةلوصف ( 2
. لتسليل Borg and Gallمنلج البسث ادلستخدم يف ىذا البسث ىو البسث والتطوير بنموذج 

بتجربة ادلنتج قامت الباحثة  .بانة تعطي للخبَتصالحية ادلنتج، استخدمت الباحثة اسلوب البسث ىي االست
واالختبار القبلي واالختبار البعدي للتلميذات كتسليل فعاليتو. أسلوب البياانت ادلستخجمة ىي ادلالخظة وادلقابلة 
واالستبانة واالختبار. وأما ربليل البياانت ادلستخدمة ىي ربليل البياانت الكيفية لنيل نتيجة ادلالحظة من 

ياجات التلميذات، واستخدام ربليل البياانت الكمية لنيل نتيجة االستبانة واالختبار الذي يعطي اخلرباء احت
 والتلميذات.

ينتج ىذا البسث والتطوير بررلة "األسلوب العريب" على أساس أندرويد لتعليم الكتابة اليت تتكون من 
نتيجة من اخلرباء أن جودة  التلميذات تعرف أن  من اخلرباء و ايعتمادا على نتائج االستبانةستة موضوعات. 

(. والنتيجة من استبانة معلمة اللغة مقبول% )12% )جيد جدا(، والنتيجة من جودة التصميم 39ادلضمون 
جيد جدا(.  % )32ات كانت جودة ادلنتج ( والنتيجة من استبانة التلميذمقبول% )11العربية كانت جودة ادلنتج 

ث عيلنت الباحثة قيمة ت  0191وجدت الباحثة أن قيمة ت احلساب ىو  ثل صاحلا. نتاج فقرر الباحث أن ادل
t-tabel)اجلدول  . أتسيسا على 01929%( الذي يدل على قيمة 0) 2،20يف مستوى الداللة  92بعدد (

 0191 وىي (ttabel)أكرب من قيمة ت اجلدول  (thitung)ادلعلومات احملصولة عرفت الباحثة قيمة ت احلساب 
. فسرت الباحثة مقارنة بُت نتيجة ت احلساب ونتيجة ت اجلدول أن فروض البسث مقبول حىت يقال 0،929<
يف الصف لًتقية كفاءة التلميذات  فعااليكون  لتعليم الكتابة بررلة "األسلوب العريب" على أساس أندرويدأن 

 .إلسالمية لوماجانجابدلدرسة نور ادلشيطة الثانوية اتعليم اللغة العربية  العاشر
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ABSTRACT 

Fentin Ria Agustin. 2021. Development of Android-based "Uslub Arobi" 

Application for Writing Learning at the Tenth Grade of MA. Nurul 

Masyitoh Lumajang, Thesis, Arabic Language Education, Postgraduate 

Program at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. 

Advisors: 1. Dr. Muassomah, M.Si., M.Pd., 2. Dr. H. Syaiful Mustofa, 

M.Pd. 

Keywords:  Development, “Uslub Arobi” Application, Android, Writing 

Learning 
 
The development of science and technology is increasingly advanced. It 

encourages renewal efforts in the use of technological results in the learning process and 

teachers are also required to be able to create learning media that are in accordance with 

the developments and demands of the times, especially during this pandemic era. This 

means that the teachers must be able to provide learning media that are used in 

accordance with the developments and demands of the times, and one of them is Android-

based learning media. the selection of the Android-based learning media is not 

groundless, this is because Android-based learning media is effective and efficient in the 

learning process. Furthermore, the phenomenon that occurs in humans in general and 

students in particular could not be separated from smartphones, in fact, it has become a 

basic need. 

This study aims: 1) to find out the development process of the Android-based 

“Uslub Arobi” application for writing learning; 2) to determine the feasibility of the 

Android-based “Uslub Arobi” application for writing learning; 3) to divine the 

effectiveness of the Android-based “Uslub Arobi” application for writing learning. 
Method of the study applied is Research and Development using Borg and Gall 

approach model. To analyze the level of product feasibility, instrument of the study used 

is in the form of questionnaires given to experts. Product trials as well as pre-test and 

post-test given to students are also employed to analyze the level of product effectiveness. 

Data instruments used are observation, interviews, questionnaires and tests. Data analysis 

techniques employed are descriptive analysis, namely to obtain the results of observing 

student needs and learning problems; and statistical analysis which is used to obtain the 

results of questionnaires and tests aimed at experts and students. 

This research and development result an Android-based “Uslub Arobi” 

application for writing learning consisted of 6 themes. Based on the questionnaire results 

of the experts and students, it is known that the result of content validation is 91% (very 

good), and the result of design validation is 73% (good); based on the results of the 

Arabic teacher's questionnaire, the product quality is 77% (good); and based on the 

results of the student's questionnaire, the product quality is 93% (very good). Therefore, it 

is proven that the product is feasible. Then the t-count value found is 2.17 and the t-table 

value set with number 18 is at a significance level of 0.05 (5%) which indicates a value of 

2.101. Based on the information obtained, the t-count value is greater than the t-table 

value, which is 2.17 > 2.101. The comparison between the calculation results and the 

table results explains that the research hypotheses can be accepted. Thus, the Android-

based "Uslub Arobi" application for writing learning is effective for improving writing 

learning in Arabic learning at the tenth grade of MA Nurul Masyithah Lumajang. 
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ABSTRAK 

Fentin Ria Agustin. 2021. Pengembangan Aplikasi “Uslub Arobi” Berbasis 

Android untuk Pembelajaran Menulis pada Kelas Sepuluh (X) MA. Nurul 

Masyitoh Lumajang, Tesis, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, 

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: 1. Dr. Muassomah, M.Si., M.Pd., 2. Dr. H. Syaiful Mustofa, 

M.Pd. 

Kata kunci: Pengembangan, Aplikasi “Uslub Arobi”, Android, Pembelajaran 

Menulis 
 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang semakin maju, 

mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam 

proses belajar dan guru juga dituntut untuk bisa membuat media pembelajaran yang 

sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, terlebih di masa pandemi seperti 

sekarang ini. Artinya guru harus mampu menyediakan media pembelajaran yang 

digunakan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, dan salah satunya adalah 

media pembelajaran yang berbasis android. pemilihan media pembelajaran yang berbasis 

android bukan tidak mendasar, hal ini dikarenakan media pembelajaran berbasis android 

efektif dan efesien dalam proses pembelajaran. Dan juga fenoma yang terjadi pada 

manusia umumnya dan pelajar khususnya sudah tidak bisa lepas dari smartphone, bahkan 

sudah menjadi kebutuhan pokok. 

Tujuan dari penelitian adalah: 1). Untuk mengetahui proses pengembangan 

Aplikasi “Uslub Arobi” Berbasis Android untuk Pembelajaran Menulis; 2). Untuk 

mengetahui kelayakan Aplikasi “Uslub Arobi” Berbasis Android untuk Pembelajaran 

Menulis; 3). Untuk mengetahui efektivitas Aplikasi “Uslub Arobi” Berbasis Android 

untuk Pembelajaran Menulis. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan dengan 

model pendekatan Borg and Gall. Untuk menganalisis tingkat kelayakan produk,  

instrument penelitian yang digunakan berupa angket yang diberikan kepada para ahli. Uji 

coba produk serta uji pre-test dan post-test kepada peserta didik juga digunakan untuk 

analisis tingkat efektifitas produk. Instrument data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, angket dan test. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif yaitu untuk memperoleh hasil observasi kebutuhan siswa dan problem 

pembelajaran; dan analisis statistik digunakan untuk memperoleh hasil angket dan test 

ditujukan pada khobir dan siswa. 

Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan Aplikasi “Uslub Arobi” Berbasis 

Android untuk pembelajaran menulis yang terdiri dari 6 tema. Berdasarkan hasil angket 

dari para ahli dan siswa, diketahui bahwa hasil dari validasi konten adalah 91% (sangat 

baik), dan hasil dari validasi desain adalah 73% (baik); berdasarkan hasil angket guru 

bahasa arab, kualitas produk 77% (baik); dan berdasarkan hasil angket peserta didik, 

kualitas produk 93% (sangat baik). Jadi, produk tersebut dapat dinyatakan layak. 

Kemudian  Nilai t-hitung yg ditemukan adalah 2,17 dan nilai t-tabel yg ditetapkan dengan 

angka 18 berada pada tingkat signifikansi 0,05 (5%) yang menunjukkan nilai 2,101. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut, diketahui bahwa nilai t-hitung lebih besar 

dari nilai t-tabel, yaitu 2,17 > 2,101. Perbandingan antara hasil perhitungan dengan hasil 

tabel menjelaskan bahwa hipotesis penelitiannya dapat diterima sehingga dikatakan 

bahwa Aplikasi “Uslub Arobi” berbasis Android untuk pembelajaran menulis efektif 

untuk meningkatkan pembelajaran menulis pada pembelajaran bahasa Arab di kelas 

sepuluh MA Nurul Masyithah Lumajang. 
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 أ  ......................................................... صفسة الغالف
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 ج   ..................................................... ناقشةاعتماد جلنة ادل

 د   ..................................................... إقرار أصالة البسث
 ه   ............................................................. االستلالل
 و   ................................................................ اإلىداء

 ز   ................................................... كلمة الشكر والتقدير
 ط  ...................................................... مستخلص البسث
 ل   ........................................................ زلتوايت البسث
 م   .......................................................... قائمة اجلدوال

 الفصل األول
 والدراسات السابقة اإلطار العام

 9  ......................................................... ادلقدمة .أ 
 2  ................................................... أسئلة البسث .ب 
 2  .................................................  أىداف البسث .ج 
 1  ................................................. مواصفات ادلنتج .د 
 1  .................................................... فوائد البسث .ه 
 0  ................................................... حدود البسث .و 
 0  .............................................. ربديد ادلصطلسات .ز 
 1  ............................................... الدراسات السابقة .ح 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 90  ....................................... أندرويدبررلة  ادلبسث األول :  .أ 

 90  ............................................ أندرويد بررلةتعريف  .9

 92  ..................................................  أندرويدأنواع  .0

 93  .................................................  أندرويدفوائد  .2

 93  .......................... (System Android)أندرويد شليزات نظام  .1

 02  ........................................ تعليم الكتابةادلبسث الثاين :  .ب 
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 02  .............................................  تعليم الكتابةأمهية  .1

 01  ..........................................  تعليم الكتابةأىداف  .0

 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 00  ....................................................  البسث مدخل  .أ 

 01  ..................................................  إجراءات البسث .ب 

 22  ........................................................  جذبربة ادلنت .ج 
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 22  .................................................  زبطيط التجربة .9

 22  ..................................................  أفراد التجربة .0

 29  ..................................................  نوع البياانت .2

 29  ...................................  أسلوب وأدوات مجع البياانت .1

 22  .................................................  ربليل البياانت .0

 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

تطوير برجمة "األسلوب العريب" على أساس أندرويد ادلبحث األول:  .1
لصف العاشر مبدرسة نور ادلشيطة الثانوية اإلسالمية لتعليم الكتابة يف ا

 لوماجانج.
 20  ............................................ الدراسات األولية .أ

 20  .......................................... ربليل االحتياجات (1
 23  .............................................. مجع ادلعلومات (2

 12  .............................................. تصميم اإلنتاج .ب
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 الفصل األول
 والدراسات السابقة اإلطار العام

 ادلقدمة .1

ادلتقدمددددة ذبمدددددل احملددددداوالت التجديددددددة  (IPTEK) تطددددوير العلدددددوم والتكنولوجيدددددا
طيع أن واستعمال حاصالت التكنولوجي يف طريقة الدراسدة وادلدارسدات تطلدب لتسدت

السددديما عصدددر  ،9ذبعدددل وسدددائل التعليميدددة الددديت تناسدددب يف التطدددوير واإلشدددتلاء الزمدددان
لم أن  يعدد وسدائل التعليميدة الديت تناسدب بتنميدة ادلقصود وجب على ادلع .الوابء االن

الزمدددان ومطالدددب الزمدددان كوسددديلة التعلددديم علدددى أسددداس أندرويدددد ىدددو نظدددام العمليدددة يف 
. انتسددددددان وسددددددائل التعليميددددددة علددددددى أسدددددداس أندرويددددددد (smartphone)اذلدددددداتف الددددددذكي 

(android)  مؤثر ومعال يف طريقة الدراسة. يقدم الناس ريباب سيبالان(Annas Ribab 

Sibilana)  وسددددائل التعليميددددة علددددى أسدددداس أندرويددددد اليف حبثددددو أبن(android)  مددددؤثر يف
. وظددداىرة كثدددَت احلددددود يف حيددداة النددداس علدددى األكثدددر وادلدددتعلم 0ارتفددداء قيمدددة الدراسدددة

ابلتخصيص التستطيع أن تتباعد عن اذلاتف الذكي. وذبعلو حاجة األساسدية. يقددم 
يريد أن حيمدل اذلداتف أن ادلتعلم  (Sigit Sanyata)أيضا موالان حبييب و سيغيت سنياات 

 .2الذكي دائما على يديو

ادلتقدمة يقدر على تغيدَت طريقدة حيداة  (IPTEK) يف تطور العلوم والتكنولوجي
النددداس وعدددال التعلددديم. وقدددد تفددداقم ىدددذا التدددأثَت بسدددبب عدددادات احليددداة خدددالل اجلائسدددة 

اضدديف يف احلاليددة الدديت تتطلددب أن تددتم حيدداة اإلنسددان ابلكامددل عددرب اإلنًتنددت. األثددر الو 
عدددال التعلددديم ىدددو مدددنلج الدراسدددة قددددديا يطلدددب علدددى االعدددالم يف الكتدددب واالن يطلبدددو 

                                                 
1
 Arsyad Azhar, “Media pembelajaran,” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011. 2 

2
 Annas Ribab Sibilana, “Pengembangan media pembelajaran berbasis android mata pelajaran 

pendidikan agama Islam untuk kelas XI di SMA Negeri 2 Malang” (masters, Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), http://etheses.uin-malang.ac.id/4095/. 120 
3
 A. Maulani Habibi dan Sigit Sanyata, “An initial study in the development of smartphone 

addiction scale for student (SAS-S),” Education 3, no. 3 (2018): 93–100. 97-98 
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ىكدددذا ىدددو ربددددي يف عدددال التعلددديم لنشدددر التعلددديم  ابذلددداتف الدددذكي الفضددداء اإللكدددًتوين
 ادلناسب ابلتطوير العلوم والتكنولوجي.

وسدددائل التعليميدددة علدددى النظدددرت نتدددائج البسدددث وىدددذه الظددداىرة، فددد ن اختيدددار 
ألساس أندرويد مناسبا جًدا. واستخدام اذلاتف الذكي يف أي وقت دون أن تعرقللا ا

األمددداكن واسدددتخداملا يف ادلدرسدددة أو خدددارج ادلدرسدددة. واذلددداتف الدددذكي عملدددي للغايدددة 
وسددددددائل التعليميددددددة ادلتوقعددددددة تسددددددتطيع ان ذبيددددددب الويسددددددلل محللددددددا يف كددددددل مكددددددان. و 

لمددي. جيددب أن جييددب ادلعلددم علددى ىددذا التسدددايت عددال التعلدديم يف مواجلددة التقدددم الع
التسدددي، وجيددب أن يكدددون ادلعلددم الفاعلدددة وادلبدددع وادلبتكدددر وقددادر علدددى التكيددف مدددع 

، حىت تصبيف عملية الدتعلم فعالدة وفعالدة، وتكدون عمليدة الدتعلم أيًضدا 1األوقات ادلتغَتة
تطبيد ق  Google Play Storeأكثدر متعدة وليسدت شللدة. سدواه ذلدك، ال يوجدد يف متجدر 

مشددابو حيتددوي علددى األسددلوب العددريب. حددىت لددو كددان ىندداك، فدد ن معظملددم يف شددكل 
 قاموس.

علددم اللغددة العربيددة دبدرسددة نددور ادلشدديطة تظلددر نتددائج ادلالحظددات ادليدانيددة أن ت
الثانويددددة اإلسددددالمية بلوماجددددانج يركددددز فقددددط علددددى ادللددددارة كددددالم وقددددراءة فقددددد. الشدددديء 
ادلتسدداوي يلصددلو أيضددا ادلعلددم اللغددة العربيددة، أنددو يف عمليددة تعلددم اللغددة العربيددة يف الفصددل 

 رلدددددةبر هتددددددف إىل إعدددددداد الطدددددالب لالمتسددددداانت النلائيدددددة. لدددددذلك، فددددد ن اسدددددتخدام 
يلدف دلساعدة ادلعلمُت يف تقددًن  (android)"األسلوب العريب" على أساس أندرويد 

مددواد فاصدددلة حدددول تعلدددم الكتابدددة وكدددذلك جيعدددل الطدددالب اليشدددعرون ابدللدددل يف عمليدددة 
يدددنظم  (android)"األسدددلوب العدددريب" علدددى أسددداس أندرويدددد  بررلدددةالدددتعلم. وذلدددك ألن 

االختبدددارات. حدددىت ادلدددواد الصدددعبة ان يكدددون ابجلدددذاب، ورللدددزة ابلنصدددو  واألمثلدددة و 
 Wan Noor Hazlina Wan)وان النددور حزلينددا وان جوصددوه  رأىأسددلل يف الفلددم. 

Jusoh)  وقمددر الزمددان جوسددوف(Kamaruzaman Jusoff)  أن اسددتخدام وسددائل الددتعلم
                                                 
4
 H. Baharuddin, “Pendidikan & Psikologi Perkembangan,” Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2010. 195 
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. كمدا 0مفيد جدا يف ترقيدة عمليدة الدتعلم، وتصدبيف عمليدة الدتعلم شلتعدة وجذابدة ومسدلية
إن اسددتخدام  (Ali Muhtadi) وعلددي ادللتدددي (Reda Ramadhani) رضددا رمضددان رأى

وسائل التعلم ديكن أن ترقية أنشطة تعلم الطالب، مثال مدن الناحيدة ادلعرفيدة. وابلتدا  
م فعلالةف ن وسائل التعلم تساعد حًقا أن تكون يف عملية التعل

0. 

 أسئلة البحث والتطوير .2

 من البيان الساب ق أسئلة البسث ذلذا البسث ىي :

علددى أسدداس أندرويددد لتعلدديم الكتابددة  "عددريباألسددلوب ال"تطددوير بررلددة   يددتم كيددف .1
 ؟ يف الصف العاشر دبدرسة نور ادلشيطة الثانوية اإلسالمية لوماجانج

علددى أسدداس أندرويددد لتعلدديم  "األسددلوب العددريب"تطددوير بررلددة مددا مدددى صددالحية  .2
 ؟ الكتابة يف الصف العاشر دبدرسة نور ادلشيطة الثانوية اإلسالمية لوماجانج

تطدددوير بررلدددة "األسدددلوب العدددريب" علدددى أسددداس أندرويدددد لتعلددديم  اليدددةفعمدددا مددددى  .3
 ؟ الكتابة يف الصف العاشر دبدرسة نور ادلشيطة الثانوية اإلسالمية لوماجانج

 

 أهداف البحث والتطوير .3

 شكالت السابقة، منلما :ادلإن األىداف العامة من ىذا البسث والتطويركما من 

على أساس أندرويد لتعليم  "األسلوب العريب"ة تطوير بررل  يتم لوصف خطوات .1
 .الكتابة يف الصف العاشر دبدرسة نور ادلشيطة الثانوية اإلسالمية لوماجانج

على أساس أندرويد لتعلديم الكتابدة يف  "األسلوب العريب"بررلة  لوصف صالحية .2
 .الصف العاشر دبدرسة نور ادلشيطة الثانوية اإلسالمية لوماجانج

                                                 
5
 Wan Noor Hazlina Wan Jusoh dan Kamaruzaman Jusoff, “Using multimedia in teaching Islamic 

studies,” Journal of Media and Communication Studies 1, no. 5 (2009): 086–094. 
6
 Reda Ramadhani dan Ali Muhtadi, “Development of interactive multimedia in learning Islamic 

education,” International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 5, no. 6 

(2018): 9–15. 
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تطددددوير بررلددددة "األسددددلوب العددددريب" علددددى أسدددداس أندرويددددد لتعلدددديم  عاليددددةفلوصددددف  .3
 .الكتابة يف الصف العاشر دبدرسة نور ادلشيطة الثانوية اإلسالمية لوماجانج

 مواصفات ادلنتج .4

أن تنددتج الوسددائل التعليميددة ادلطددورة ابدلواصددفات كمددا يف  الباحثددةيف ىددذا البسددث تريددد 
 التا  :

علددى أسدداس أندرويددد  "األسددلوب العددريب"تطددوير بررلددة كل ادلطددور بشدد  ادلنددتج  .1
لتعلددددديم الكتابدددددة يف الصدددددف العاشدددددر دبدرسدددددة ندددددور ادلشددددديطة الثانويدددددة اإلسدددددالمية 

 ، لوماجانج
 ،922 (KMA)ادلطور ادلعدلة بقرار وزير الدين   ادلنتج .2
 ينظم ابجلذاب، ورللزة ابلنصدو  واألمثلدةاألسلوب العريب و ادلنتج حيتوي على  .3

 واالختبارات،
ادلطدددور و  (Powerpoint 2016) 0290ابور بويندددت  ادلنددتج ادلصدددمم لالسدددتخدام .4

 ,Ispring, Quiz Creator، و أيدد ب : Website 2 Apk Builder لالسدتخدام 
Adobe Photoshop, CorelDraw, Java 8. 

 .(android) ذلاتف الذكي على أساس أندرويدادلنتج ديكن استعمالو اب .5

 فوائد البحث والتطوير .5
 تنقسم فائدة أساسية ىذا البسث على قسمُت، مها:
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 الفائدة النظرية .1
ترجددى مددن ىددذا البسددث أن يزيددد ثددروة ادلعلومددات ويغنيلددا ولتوسدديع ادلعددارف عددن  

علددى أسدداس أندرويددد لتعلدديم الكتابددة يف ” األسددلوب العددريب“بررلددة تطددوير كيفيددة 
 . الثانوية اإلسالمية لوماجانجالصف العاشر دبدرسة نور ادلشيطة 

 الفائدة التطبيقية .2
 أما الفائدة التطبيقية ىذا البسث كما تلي:

تطددوير أن تعددرف أنل  الباحثددةللباحثددة، يرجددو ىددذا البسددث ذبعددل  للباحثددة، .أ
علددى أسدداس أندرويددد لتعلدديم الكتابددة يف الصددف ” األسددلوب العددريب“بررلددة 

 .ة اإلسالمية لوماجانجالعاشر دبدرسة نور ادلشيطة الثانوي
ددلل  مشددكلة  "األسددلوب العددريب"بررلةإن  للمعلددم، .ب ادلنددتج يسدداعد ادلعلددم يف حش

تعلدديم اللغددة العربيددة يف الفصددل. حددىت يسددتطيع ادلعلددم علددى ترقيددة تعلدديم اللغددة 
 العربية؛

أن تكددددون مسدددداعدة الطددددالب يف فلددددم مددددادة اللغددددة ربرلددددةىددددذه ال للطددددالب، .ج
 يستطيعوا ترقية كفاءهتم يف تعليم اللغة العربية.العربية بسلولة، حىت 

 حدود البحث والتطوير .6

ثالثدددة يبدددُت حددددود البسدددث عدددن حددددود اإلنتددداج احملصدددول. يتكدددون ىدددذا البسدددث مدددن 
 حدود، ىي:

 احلدود ادلوضوعية .1
األسدددلوب علدددى  حيتدددويىدددو اسدددم مدددن بررلدددة ادلطدددور، و  األسدددلوب العدددريب

ذلك ، يقتصدر ىدذا فلد. واالختبدارات ،األمثلدةو ، العبارات االصدطالحيةأو  العريب
التطبيددد ق علدددى العبدددارات االصدددطالحية أو األسدددلوب العدددريب فقدددط وإصددددار نظدددام 
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 أندرويددادلوجود يف ىاتف ذكي يعمدل بنظدام األقدل  (System Android) أندرويد
1.9 (Jelly Bean). 

 احلدود ادلكانية .2
رسة نور ادلشيطة العاشر يف ادلدمكان البسث للصف  الباحثةربدد 

 الثانوية اإلسالمية بلوماجانج.
 احلدود الزمنية .3

 ذلذا البسث يف العام الدراسي الباحثةمن حيث احلدود الزمانية ، ربدد 
ربدد الباحثة ىذا البسث سنة دراسية فسسب.  و م. 0209 -0202

 وخيتص للصف العاشر الذي حيتوى على ست موضوعات.

 حتديد ادلصطلحات .7
 الباحثةعلى فلم ادلصطلسات ادلستخدمة يف ىذا البسث فتعرض  توضيسا
تعريفات ما يلي:

 تطوير .1

يف صناعة اإلنتاج اجلديد أو العملية،  ادلشكالتطبي ق ادلعرفة ال وجودة لتسليل 
 .1وكذلك حيتاج إىل عمل التقوًن من إمكانيات االستعمال

 برجمة .2
ىو برانمج مصمم ليعمل علدى اذلواتدف الذكيدة، وأجلدزة الكمبيدوتر اللدوحي  بررلة

. وىي ادلوجدة اجلديددة يف اسدتخدام اذلواتدف النقالدة، 8وغَتىا من األجلزة النقالة
فيدددة الصدددوتية فقدددط، بدددل فلدددم تعدددد اذلواتدددف النقالدددة رلدددرد أجلدددزة ل تصددداالت اذلات

تتعددداىا إىل تبددادل رسددائل الوسددائط ادلتعددددة كالصددور والفيددديو واسددتخدام الربيددد 
                                                 
7
 Nusa Putra, “Research & development penelitian dan pengembangan: Suatu pengantar,” 

(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015). 72 
8
 “Build: More Details On Building Windows 8 Metro Apps | PCMag.com,” 23 Juni 2018, 

https://web.archive.org/web/20180623062027/http://forwardthinking.pcmag.com/show-

reports/287736-build-more-details-on-building-windows-8-metro-apps. 
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اإللكدددددًتوين واالنًتندددددت. ونظدددددرًا ل مكانيدددددات اذلائلدددددة يف اذلواتدددددف الذكيدددددة أصدددددبيف 
 ابإلمكان إستغالل ىذه اإلمكانيات من قبل تطبيقات متعددة تفيد ادلستخدم.

 األساس أندرويد "األسلوب العريب" على .3
خلقتو للتعرف العبارات األسلوب العريب ىو تطبي ق على األساس أندرويد الذي 

األسلوب العريب اىل الطالب يف الصف العاشر يف ادلدرسة نور االصطالحية أو 
 ادلشيطة الثانوية اإلسالمية بلوماجانج.

 تعليم الكتابة .4
مشاعره احملبوسة من نفسدو، و أداء منظم و زلكم يعرب بو اإلنسان عن أفكاره و 

تكدددددون دلدددددديال علددددددى وجلددددددو نظددددددره، و سدددددببا يف حكددددددم الندددددداس عليددددددو. و ربديددددددد 
م الكتابدددة يف ىدددذا البسدددث ىدددي تعلددديم اإلنشددداء األسدددلوب يادلصدددطلسات عدددن تعلددد

 العريب.

 الدراسات السابقة .8

 أندرويدو  توجد عدة حبوث يف انحية األسلوب العريب متعل ق بتعليم الكتابة
 ون فيما سب ق منلا :الباحثةم هبا اليت قا

دبوضدوع "فعاليدة تعلديم العبدارات  ،(0290) البسدث الدذي كتبدت إينداس أمنيدة (1
االصددددطالحية يف ملددددارة الكتابددددة )الدراسددددة التجريبيددددة علددددى طددددالب الددددربانمج 
اخلددا  لتعلدديم اللغددة العربيددة جبامعددة مددوالان مالددك إبددراىيم اإلسددالمية احلكوميددة 

أىددداف  الباحثددةذا البسددث مددن البيددان السدداب ق، قدددمت أىددداف ىدد. مدداالن ق("
( ۲ ( دلعرفة عملية تعليم العبارات االصطالحية يف ملارة الكتابة. 9البسث: 

دلعرفددددة فعليددددة تعلدددديم العبددددارات االصددددطالحية يف ملددددارة الكتابددددة لدددددي طددددالب 
الددربانمج ادلكثددف لتعلدديم اللغددة العربيددة جبامعددة مددوالان مالددك إبددراىيم اإلسددالمية 
احلكومية ماالن ق من كليدة علدوم الًتبيدة و التعلديم. و أمدا ادلدنلج ادلسدتخدم ىدو 
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البيدداانت ابدلالحظددة،  الباحثددةذبمددع  مددنلج البسددث التجددرييب ابدلدددخل الكمددي.
تطبيددددد ق تعلددددديم العبدددددارات االصدددددطالحية ( ۱: واالختبدددددار. نتدددددائج البسدددددث ىدددددي

م العبدددارات تشددتمل علدددى رددس ادلراحدددل، ىدددي مرحلددة التمليدددد، و مرحلددة تعلدددي
( ۲االصدطالحية و مرحلدة التمثيدل، و مرحلدة اإلنعكداس، و مرحلدة اإلختتدام. 

% 0يف ادلسدددددتوى ادلعندددددوي  t-tabelأكدددددَتمن  0٫۲1اإلحصدددددائي  tأن نتيجدددددة 
وذلدك  ۲۰۰۰% 9يف ادلسدتوى العندوين  t-tabelو كذلك أكرب من  ۲،۰۰=
ملارة الكتابة لددى  العبارات االصطالحية يف ملارة الكتابة فعاال لًتقية یدبعن

 .3طالب الربانمج ادلكثف لتعليم اللغة العربية
تطدددوير األ ددداط  " دبوضدددوع (،0299) مصدددباح السدددرورالبسدددث الدددذي كتبدددت  (2

اللغويدددددة لتنميدددددة ملدددددارة الكتابدددددة )حبدددددث تطدددددويري دبدرسدددددة "اإلسدددددالم" العاليدددددة 
. أىداف ىذا البسدث دلعرفدة سبدام تطدوير انتداج األ داط اللغويدة يف بفونوروغو("

و دلعرفدة  عالية بفونوروغو،تدريس ملارة الكتابة للطالب ادلدرسة "اإلسالم" ال
 تنميدددددة ملددددددارة الكتابدددددة بتطددددددوير األ ددددداط اللغويددددددة دبدرسدددددة "اإلسددددددالم" العاليددددددة

الكيفدددي اإلحصدددائى ودبدددنلج ادلدددنلج ادلسدددتخدم ىدددو مدددنلج البسدددث  فونوروغدددو.
نتدددائج  البيددداانت ابدلالحظدددة، وادلقابلدددة، واالسدددتبانة. الباحثدددةذبمدددع  .التطدددويرى

ط اللغويدددة يف تددددريس ملدددارة الكتابدددة تعتمدددد تطدددوير انتددداج األ دددا البسدددث ىدددي
خبصدددائص ادلدددواد الدراسدددية وادلدددنلج ادلدرسدددى. بعدددد تطدددوير األ ددداط اللغويدددة يف 
ددى كفدداءة الطددالب يف كتابددة اجلملددة القصددَتة ادلددوجزة. ويددؤثلر  ملدداراة الكتابددة ينمل
ىددددذه ادلمارسددددة يف كفايددددة كتابددددة الطددددالب جيدددددة، دللكددددة األ دددداط اللغويددددة الددددىت 

                                                 
9
 Inas Umniyyah, “Efektivitas pembelajaran idiom bahasa arab terhadap Maharat Al Kitabah: 

Penelitian eksperimen pada mahasiswa PPBA Uin Maulana Malik Ibrahim Malang” 

(undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), http://etheses.uin-

malang.ac.id/4812/. 
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مدددن شلارسدددة القدددراءة و اسدددتيعاب هبدددا وتددددريبات الكتابدددة مدددن األ ددداط تكتسدددب 
 .92اللغوية ادلدروسة

إعددداد الوسدديلة الددتعلم  " (. دبوضددوع0202نددور عزيددزة ) البسددث الددذي كتبددت (3
أندرويدد لًتقيدة ملددارة  ISpringاإلمدالء علدى الطريقددة التدريبيدة ابسدتخدام بررلددة 

. "کادلانتان الغربية  کورايالكتابة يف ادلدرسة العالية دبؤسسة الًتبية اإلسالمية س
اء يف إعدداد الوسدديلة الددتعلم اإلمددالء علددى دلعرفددة أراء اخلددرب  أىدداف ىددذا البسددث

أندرويددددد لًتقيددددة ملددددارة الكتابددددة،  ISpringالطريقددددة التدريبيددددة ابسددددتخدام بررلددددة 
ودلعرفددددة أراء الطلبددددة يف إعددددداد الوسدددديلة لددددتعلم اإلمددددالء علددددى الطريقددددة التدريبيددددة 

أندرويددددددد لًتقيددددددة ملددددددارة الكتابددددددة، ودلعرفددددددة فعاليددددددة  ISpringابسددددددتخدام بررلددددددة 
ام الوسدددديلة الددددتعلم اإلمددددالء علددددى الطريقددددة التدريبيددددة ابسددددتخدام برزلددددة اسددددتخد
ISpring  أندرويدددد، وادلعرفددددةN-Gain  احلصددددولة بعدددد اسددددتخدام الوسدددديلة الددددتعلم

ادلددددنلج  د.يددددأندرو  ISpringاإلمددددالء علددددى الطريقددددة التدريبيددددة ابسددددتخدام برحبددددة 
 باحثددةالذبمددع  .ADDIEالبسددث التطددويري علددى  ددوذج ادلسددتخدم ىددو مددنلج 

( مت نتيجددة 9نتددائج البسددث ىددي:  واالختبددار.البيدداانت ابدلقابلددة، واالسددتبانة، 
%،  2111وخبدَت ادلدواد التعليميدة  %۰۰التصدي ق مدن خبدَت الوسديلة بنتيجدة 

ث تقدددوم اإلنتددداج مدددن ( ۲علدددى تقددددير جيدددد جددددا.  %۰۲والنتيجدددة اإلمجاليدددة 
نويدة ىدي ..،. أقدل ( توجد القيمدة ادلع2على تقدير جيد جدا.  ۰۸الطلبة %

، ۲٫۰۰۰أكدددرب مدددن اتء اجلددددول  ۲۲٫۱۲جدددة اتء احلسددداب ي.1. و نت0مدددن 
( توجد مدى فالية 1أبن استخدام الوسيلة ادلطورة فعاال لًتقية ملارة الكتابة. 

 .99على تقدير فعاال %۰21۲۱استخدام الوسيلة يعٍت 
                                                 
10

 Misbahus Surur, “ انؼانٛت‟اإلسالو„تطٕٚراألًَاطانهغٕٚتنتًُٛتيٓارةانكتابت:بحثتطٕٚر٘بًذرست

-http://etheses.uin ,(masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011) ”بفَٕٕرٔغٕ

malang.ac.id/7640/. 
11

 Nur Azizah, “إػذادانٕسٛهتنتؼهىاإليالءػهٗانطرٚقتانتذرٚبٛتباستخذاوبريجتأَذرٔٚذنترقٛتيٓارة

نًاَتاٌانغربٛتانكتابتفٙانًذرستانؼانٛتبًؤسستانتربٛتاإلساليٛتسٛكٕراكا ” (masters, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), http://etheses.uin-malang.ac.id/23240/. 
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أتثدَت اسدتخدام  دبوضوع "(. 0291ستياوان ) أدي دمحم البسث الذي كتبت  (4
الفصدل السدابع  الوسيلة التعليمية زلمول التعليم أندرويدلًتقية ملارة الكدالم يف

)ب( ابدلدرسدددة الثانويدددة احلكوميدددة رلاسددداري رلاكرطدددا". أىدددداف ىدددذا البسدددث 
 دلعرفددة كفائددة ملدددارة الكددالم يف فصدددل السددابع )ب( دبدرسدددة الثانويددة احلكوميدددة
 رلاساري رلاكرطا، و دلعرفة استخدام الوسيلة التعليمية زلمول التعليم أندرويد

(Mobile Learning Android ) ملدددارة الكدددالم يف فصدددل السدددابع )ب( لًًتقيدددة
دلعرفددة أتثددَت اسددتخدام الوسدديلة  دبدرسددة الثانويددة احلكوميةرلاسدداري رلاكرطددا، و

لًًتقيددة ملددارة  (Mobile Learning Android)التعليميددة زلمددول التعلدديم أندرويددد 
الكددالم يف فصددل السددابع )ب( دبدرسددة الثانويددة احلكوميددة رلاسدداري رلاكرطددا. 

( Experimental Research)م ىدددو مدددنلج البسدددث التجريبيدددة ادلدددنلج ادلسدددتخد

. واالختبار البياانت ابدلالحظة، الباحثةذبمع  (.Quantitative)دبدخل الكمية 
تدل نتائج البسث على أن تطبي ق وسيلة زلمول التعليم أندرويدد فعدال ابلنظدر 

نتيجدة. ويسدتنتج أن  ""T-testابسدتخدام رمدز الباحثدة إىل التسليل الذي قدام بدو
t (Hitung-T) أكدددرب مدددن tt (T-Tabel)  9% أو يف 0وأمدددا جددددول رقدددم يف %
 (Ha) أن الفرضددددية الصددددفريةمنددددو . والتفسددددَت 0122 > 0٬22<  0٬22ي ىددد

مقبولددة. لدددذلك توجدددد أتثددَت اسدددتخدام زلمدددول  (Ho) مددردودة والفرضدددية البدليدددة
ة الثانويدددة التعلددديم أندرويدددد لًتقيدددة ملدددارة الكدددالم يف فصدددل السدددابع )ب( دبدرسددد

 .90احلكومية رلاساري رلاكرطا
تطددددددوير الوسدددددديلة  (، دبوضددددددوع "0292) مددددددااي أوليدددددداء البسددددددث الددددددذي كتبددددددت (5

التعليمية دللارة القراءة على أساس أندرويد )ابلتطبي ق يف ادلدرسدة فدَتنج سديوو 

                                                 
12

 Muhammad Adi Setiawan, “تأثٛراستخذاوانٕسٛهتانتؼهًٛٛتيحًٕلانتؼهٛىأَذرٔٚذنترقٛتيٓارةانكالو

تأثٛراستخذاوانٕسٛهتانتؼهًٛٛت”فٙانفصمانسابغ)ب(بانًذرستانثإَٚتانحكٕيٛتيجاسار٘يجاكرطا,
نترقٛتيٓارةانكالوفٙانفصمانسابغ)ب(بانًذرست (Mobile Learning Android)يحًٕلانتؼهٛىأَذرٔٚذ
 ,(undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017) انثإَٚتانحكٕيٛتيجاسار٘يجاكرطا

http://digilib.uinsby.ac.id/19063/. 
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أىدددداف ىدددذا البسدددث إلنتددداج ادلندددتج  الثانويدددة اإليالميدددة احلكوميدددة، دلبدددونج(".
ودلعرفددة اخلطددوات تطددوير الوسدديلة التعليميددة علددى أسدداس أندرويددد ادللددارة القددراءة 

و دلبدونج ، يالعاشر يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية فدَتنج سد يف الفصل
ولكشدف صدالحية ومددى فعاليدة إسدتخدام "أندرويدد" لًتقيدة ملدارة القدراءة يف 

ادلدددددنلج ادلسدددددتخدم ىدددددو مدددددنلج البسدددددث  الفصدددددل العاشدددددر يف تلدددددك ادلدرسدددددة.
 ثددةالباحذبمدع  ابدلددخل الكمددي والكيفدي.( Borg and Gall)التطدويري وربدرييب 

أمددا نتددائج البسددث تشددمل البيدداانت ابدلالحظددة وادلقابلددة واإلسددتبانة واإلختبددار. 
علددى ىددذه الوسدديلة التعليميددة حيتددوي علددى ادلددادة ملددارة القددراءة ادلوضددوع "ادللنددة 
واحليدداة" ىددو ادلددادة ادلوجددودة يف مسددتوى الثدداين فصددل العاشددر. يف تطددوير ىددذه 

( Power Point)ر بونددددت ية بددددوو الوسدددديل الباحثددددةالوسدددديلة التعليميددددة تسددددتخدم 

وأمددا  د.يددعلددى التطبيدد ق أندرا الباحثددةث ربدداول  ( (Ispringوربدداول علددى إسددربنج
حيصددل ىددذا التقيدديم ىددي جيدددة جدددا وجذابددة لسددلولة الطددالب يف تعلدديم اللغددة 
العربية يف مادة ادللارة القراءة، ىذه تعتمد على التقييم مدن اخلدرباء واإلجداابت 

 الباحثدةلتعليمية دللدارة القدراءة علدى أسداس أندرويدد ادلطدورة الطالب. الوسيلة ا
 ۲0ذلددا فعاليددة لًتقيددة ملددارة القددراءة الطددالب. وىددذه تعتمددد علددى التجربددة إىل 

وحصدلت إجداابت جيددة جددا.  ۲العلوم الطبيعدة  الطالب فصل العاشر قسم
ن أمددا نتيجددة علددى ربليددل البيدداانت مددن اإلختبددار القبلددى واإلختبددار البعدددي ومدد

، ألن  2120>  2122ىددددي .( sig( )tailed-۲)نتيجددددة اإلختبددددار "ت"، أمهيددددة 
صغر فديمكن االسدتنتاج نتيجدة مدن الفصدل التجربدة والفصدل أ( sig) القيمة أمهية

  .92يدل أن فروض البسث مقبولة t-tableالضابطة ابستخدام 
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 Maya Aulia, “تطٕٚرانٕسٛهتانتؼهًٛٛتنًٓارةانقراءةػهٗأساشأَذرٔٚذ:بانتطبٛقفٙانًذرستفٛرَح

ٕٛٔانثإَٚتاإلساليٛتانحكٕيٛت،نًبَٕحس ” (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim, 2018), http://etheses.uin-malang.ac.id/12604/. 
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 الدراسات السابقة 2.2جدول 
االسم  الرقم

 والسنة
 أصلية البحث الفوارق ادلتسوايت ادلوضوع

إيناس  9
 أمنية
(0290) 

فعالية تعليم 
العبارات 

االصطالحية يف 
ملارة الكتابة 

)الدراسة 
التجريبية على 
طالب الربانمج 
اخلا  لتعليم 
اللغة العربية 
جبامعة موالان 
مالك إبراىيم 
اإلسالمية 

 احلكومية ماالن ق(

يبسث عن 
مسألة تعليم 
العبارات 

االصطالحية يف 
 ملارة الكتابة

 باشرةدب وتطبيق 
 خدام ادلدخل ابست

 الكمي
 يف اجلامعة وقيتطب 

 ابستخدام 
"األسلوب بررلة

العريب" على أساس 
 أندرويد

  ابستخدام البسث
 (RnD)و التطوير 

ابدلدخل الكيفي 
 والكمي.

 
  تطبي ق يف ادلدرسة

 الثانوية

مصباح  0
السرور 

(0299) 

تطوير األ اط 
اللغوية لتنمية 
ملارة الكتابة 
)حبث تطويري 

ة دبدرس
"اإلسالم" العالية 

 بفونوروغو(

  يبسث عن
مسألة األ اط 
اللغوية لتنمية 
 ملارة الكتابة

  تطبي ق يف
ادلدرسة 
 الثانوية

 تطبيقو دبباشرة 
  منلج ابستخدام

البسث الكيفي 
اإلحصائى ودبنلج 

 التطويرى.

 ابستخدام 
"األسلوب بررلة

العريب" على أساس 
 أندرويد

  ابستخدام البسث
( RnDطوير )و الت

ابدلدخل الكيفي 
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 والكمي.

نور عزيزة  2
(0202) 

إعداد الوسيلة 
التعلم اإلمالء 
على الطريقة 

التدريبية 
ابستخدام بررلة 

ISpring  أندرويد
لًتقية ملارة 
الكتابة يف 

ادلدرسة العالية 
دبؤسسة الًتبية 

اإلسالمية 
کورا کادلانتان يس

 الغربية

  ابستخدام
أساس 
 أندرويد

 يم الكتابةلتعل 

 

  ابستخدام منلج
البسث التطويري 

على  وذج 
ADDIE. 

  ابستخدام بررلة
Ispring 

  أىداف إلعداد
الوسيلة التعلم 

 اإلمالء

  ابستخدام منلج
البسث و التطوير 

(RnD)  على  وذج
 Borg) بورك وغال

and Gall) 
  ابستخدامWebsite 

2 Apk Builder 
  أىداف لتقدًن

 ريباألسلوب الع

 أدي دمحم 1
ستياوان 

(0291) 

أتثَت استخدام 
الوسيلة التعليمية 
زلمول التعليم 
أندرويدلًتقية 

ملارة الكالم يف 
الفصل السابع 
)ب( ابدلدرسة 

الثانوية احلكومية 
 رلاساري رلاكرطا

ابستخدام أساس 
 أندرويد

  لتعليم ملارة
 الكالم

  منلج البسث
التجريبية 

(Experimental 

Research)  دبدخل
الكمية 

(Quantitative.) 

 لتعليم الكتابة 
  ابستخدام البسث

( RnDو التطوير )
ابدلدخل الكيفي 

 والكمي.
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مااي أولياء  0
(0292) 

تطوير الوسيلة 
التعليمية دللارة 
القراءة على 

أساس أندرويد 
)ابلتطبي ق يف 
ادلدرسة فَتنج 
سيوو الثانوية 

اإليالمية 
احلكومية، 
 دلبونج(

 تخدام ابس
أساس 
 أندرويد

  للصف
العاشر يف 
ادلدرسة 
 الثانوية

  ابستخدام
البسث و 
التطوير 

(RnD )
ابدلدخل 
الكيفي 
 والكمي.

 لتعليم الكتابة لتعليم ملارة القراءة

 

 

لديس  الباحثدةافة على الدراسة السابقة ادلدذكورة، كدان البسدث الدذي حبثتدو إض
ا مدددددن مكددددان البسددددث، أو الوسددددديلة اسددددات السددددابقة. يوجدددددد الفددددر  إمددددمسدددداوما ابلدر 

( (Aplikasi ىددددددو تطددددددوير تطبيدددددد ق الباحثددددددةالتعليميددددددة، أو مسددددددتوى التعلدددددديم، وموقددددددوف 
لتعلديم الكتابدة يف الصدف العاشدر (  (Androidاألسلوب العريب" على أساس أندرويد"

ومددع ذلددك سددتكون الدراسددات  دبدرسددة نددور ادلشدديطة الثانويددة اإلسددالمية لوماجددانج.
  .ت مقارنة او تكميليةالسابقة بياان
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 أندرويد برجمةادلبحث األول :  .أ 
إن تطوير تكنولوجيا ادلعلومات ينمو بسرعة وىو مطلوب بشدة من قبدل رلموعدات 
سلتلفددة بسددبب وسددائل الراحددة ادلختلفددة الدديت توفرىددا. مددن أمثلددة تكنولوجيددا ادلعلومددات الدديت 

اذلواتددددف احملمولددددة وأجلددددزة الكمبيددددوتر واإلنًتنددددت. غالبًددددا مددددا  تتطددددور بسددددرعة كبددددَتة اليددددوم
تسدددتخدم أجلدددزة الكمبيدددوتر واإلنًتندددت كوسددديلة لتنفيدددذ التعلددديم. ديكدددن تفسدددَت تكنولوجيدددا 

. 14وإدارهتدا (user)ادلعلومات على أهنا رلموعة من نظم ادلعلومات ادلنظمدة وادلسدتخدمُت 
تلعددر ف تقنيددة ادلعلومددات أبهنددا تقنيددة معلومددات قددادرة علددى دعددم تسددريع ادلعلومددات وربسددُت 

وال ديكدددددن تقييدددددد تسدددددريع تددددددف ق ادلعلومدددددات ابدلكدددددان والزمدددددان. تسدددددلل تقنيدددددة  جودهتدددددا ،
معلومدددددات اإلنًتندددددت علدددددى أي شدددددخص الوصدددددول إىل معلومدددددات فعليدددددة متنوعدددددة. تقنيدددددة 
ادلعلومددات ىددي تقنيددة ذبمددع بددُت أجلددزة الكمبيددوتر وخطددوط االتصددال عاليددة السددرعة الدديت 

 .15تنقل البياانت والصوت والفيديو
مدددع ظلدددور تكنولوجيدددا اليدددوم الددديت تدددزداد تعقيدددًدا ، يتطلدددب التعلددديم احلدددا  اسدددتخدام 

إىل ذلددك ، يددتم اسددتخدام تطددور التكنولوجيددا كذريعددة لتسسددُت . 16القدددرات التكنولوجيددة
 .17جودة عمليات اإلدارة والتعلم يف اجلامعات

التعليم مطلوب خلل ق أشخا  نبالء ديكنلم لعب دور يف احلياة االجتماعية يف كدل 
أتثدددَت كبدددَت علدددى حيددداة اإلنسدددان ، تطدددور يف العصدددر. كمدددا أن التقددددم يف التكنولوجيدددا لدددو 

وأتثَت احلضارة الذي يستمر يف التقدم جنًبا إىل جنب مع عودلة ادلعرفة الديت ىدي جديددة 

                                                 
14

 Efraim Turban, Ephraim McLean, dan James Wetherbe, Information technology for 

management making connections for strategic advantage (John Wiley & Sons, Inc., 1998). 
15

 Triwahyuni Kadir Abdul, “Teknologi Informasi,” Yogyakarta: Kanisius, 2003. 
16

 Yudi Yunika Putra dan Adi Saputra, “PENGEMBANGAN BLOG SUPPORT MATA KULIAH 

STATISTIKA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI STKIP MUHAMMADIYAH BANGKA 

BELITUNG,” JPPM (Jurnal Penelitian Dan Pembelajaran Matematika) 11, no. 2 (28 Agustus 

2018), https://doi.org/10.30870/jppm.v11i2.3764. 
17

 Putra dan Saputra. 
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ومتجددددة بشددكل متزايددد ، ديكددن اسددتخداملا يف حيدداة اإلنسددان. يف ىددذه احلالددة ، ديكددن 
نفسدو  أن يؤخذ امتصا  ادلعرفة بشكل إجيايب أو سليب يف حياة كل إنسان. ويف الوقدت

، فددددد ن التقددددددم السدددددريع يف تكنولوجيدددددا ادلعلومدددددات واالتصددددداالت الددددديت تدددددوفر العديدددددد مدددددن 
 التسدددليالت اجلديددددة يف الدددتعلم يسدددميف ابلتسدددول يف توجيدددو الدددتعلم مدددن التوجيدددو اخلدددارجي

(outside-guided) إىل التوجيدددو الدددذايت (selfguided) ومدددن ادلعرفدددة كسيدددازة (knowledge-as-

possesion) عرفدددة كبنددداءإىل ادل (knowledge-as-construction)18.  حبيدددث ديكدددن إجدددراء ىدددذا
 الددددتعلم يف أي وقددددت ويف أي مكددددان ، خاصددددًة عندددددما يددددتم تسددددليلو بواسددددطة تكنولوجيددددا

 برامج. دبختلفةالذي رللز  أندرويد
 أندرويد برجمة تعريف  .1

ذكيددة أندرويددد لدديس غريبددا علددى مسددتخدمي اذلواتددف الذكيددة، ألن اذلواتددف ال
إنل األندرويدد كلمددة تعدٍت الروبددوت أصدبست أسدلوب حيدداة البشدر مددن جيدل األلفيددة. 

أو الرجددددل اآل ، وقددددد صددددملم كنظددددام تشددددغيل سلصددددص لللواتددددف الذكيددددة، واألجلددددزة 
اللوحيددة، واألجلددزة اإللكًتونيددة ادلختلفدددة كالتلفدداز والكددامَتا، وأتسلددس األندرويدددد يف 

تسدلة األمريكيدة مدن قبدل عددلة أشدخا  يعملدون يف ابلو ألتو كاليفورنيا ابلوالايت ادل
 93رلال التقنيات وىم: أندي روبن، وريتش ماينر، ونك سَتز وكريس وا.

غيل لللواتددف الذكيددة أندرويددد ىددو نظددام تشدد 02انتوا و راداينشدداحعنددد كوسددو 
وبددرامج ( operating system)والددذي يتضددمن نظددام تشددغيل  Linuxالدديت تعمددل بنظددام 

أندرويد ىو نظام العملية ألداة اذلاتف علدى أسداس . بررلةو ( middleware)وميدلوير 
الددربانمج. قددد كددان  ( (middlewareيتضددمن فيددو نظددام العمليددة وميدددلوير  linux لينددوك

                                                 
18

 Ambar Sri Lestari, “Penerapan Pembelajaran Multikultural Berbasis Teknologi Dengan 

Pendekatan Konstruktivistik,” Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam 1, no. 1 (2015): 59–78. 
19

 ,diakses 25 Januari 2021 ,يٕضٕع”ياْٙيًٛساثاألَذرٔٚذ,“ 

https://mawdoo3.com/يا_ْٙ_يًٛساث_األَذرٔٚذ. 
20

 Joko Kuswanto dan Ferri Radiansah, “Media Pembelajaran Berbasis Android Pada Mata 

Pelajaran Sistem Operasi Jaringan Kelas XI,” Jurnal Media Infotama 14, no. 1 (2018). 
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د نظدددام العمليدددة أكثدددر اسدددتخداما ابذلددداتف مدددن أرخدددص الدددثمن حدددىت الدددربانمج أندرويددد
أغلددى الددثمن. ىددذا بسددبب سددلولة القددانون الدديت طبقددت حددىت يسددتطيع كددل شددخص 

ادلستخدم يف جلداز ( software). أندرويد ىو الربرليات 09استخدامو إلجراء ىاتفلم
( operating system)الدددذي حيتدددوي علدددى نظدددام التشدددغيل ( mobile device)احملمدددول 

 .00والربانمج األساسي (middleware)وميدلوير

، ألن رمددددز (open source)امددددا مفتددددوح ادلصدددددر يعتددددرب نظددددام األندرويددددد نظ
مددن نظددام تشددغيل األندرويددد يسددتطيع أن يددرى وحيمددل وحيددول ( source code)ادلصدددر 

حبريددددة. بوسدددديلة نظددددام مفتددددوح ادلصدددددر يتوجددددو إىل تطددددوير الددددربانمج ألن كددددل أطددددراف 
ادلرغوبة يستطيعون أي يعطون ادلسداعدة، إمدا يف تطدوير نظدام التشدغيل أو يف تطدوير 

 .02الربانمج

 mobile) مدددن األسدددباب األسددداس ا انتشدددار األندرويدددد يف سدددو  اذلددداتف

market )أكثر فعاليتو من التكنولوجي اآلخدر،  ألن الربانمج ادلطور بوسيلة األندرويد
 ،(symbian operating system)، أو نظدام تشدغيل سديمبيان  windows phoneمثدل 

 .01وصناعتو أيضا سريع وجذاب

أندرويد، ىناك الكثَت من الربامج اليت توفرىا ، دبدا يف  بررلةيف عملية التطوير 
 و HTML5 و Website 2 Apk Builder و Appy Builder و Android Studioذلدك 
Intel XDK و Appsgeyser و AppyPie و koduar.io وAndaired . الباحثددددةتسددددتخدم 

يعددد  .Android Website 2 Apk Builderيف عمليددة تطددوير الوسددائط ادلسددتندة إىل 
                                                 
21

 Wahana Komputer, Membuat aplikasi Android tanpa coding dengan APP Inventor (Elex Media 

Komputindo, 2014). 
22

 Eueung Mulyana, “App Inventor: Ciptakan Sendiri Aplikasi Androidmu,” ANDI Yogyakarta, 

Yogyakarta, 2012. 
23

 Alfa Satyaputra, Beginning Android Programming with ADT Bundle (Elex Media Komputindo, 

2014). 
24

 Hafizul Fahri Hanafi dan Khairulanuar Samsudin, “Mobile learning environment system 

(MLES): the case of Android-based learning application on undergraduates’ learning,” arXiv 

preprint arXiv:1204.1839, 2012. 
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معقدواًل سباًمدا ألندو يكفدي يف ىدذه العمليدة  Website 2 Apk Builderاختيار اسدتخدام 
 .Website 2 Apk Builder، ث تتم معاجلتو ابستخدام Power Pointام استخد

 أنواع األندرويد .2
، ۱۰۰ ، واألندرويددد۲۰۰۲بيتددا يف شددلر نددوفمرب  ىددو أندرويددد أول أندرويددد

کدان أألندرويدد ادلتطدور لدو األ دداء   ۲۰۰۸ومندذ شدلر أبريددل . ۲۰۰۰سدبتمبَت سدنة 
اعلا زبرج على حسب ألفباء )حروف من األطعمة أو ادلأكوالت. وكل نوع من  نو 

 (Apple Pie (1.0)، 0 )Banana Bread (1.1)، 2( 9 :00أجبديددة( وىددي فيمددا يلددي
Cupcake (1.5)، 1) Donut (1.6)، 0 )Eclair (2.0-2.1)، 0 ) Froyo (2.2-2.3)، 1) 

Honeycomb (3.0-3.2.6)، 2 )Gingerbread (2.3-2.3.7)، 3 )Ice Cream 

Sandwich (4.0-4.0.4)، 92) Jelly Bean (4.1)، 99) Kitkat (4.4)، 90 )Lollipop 

(5.0)، 92) Marshmallow (6.0)، 91) Nougat (7.0)، 90) Oreo (8.0). 
األسدددددلوب العدددددريب" علدددددى أسددددداس أندرويدددددد لتعلددددديم "بررلدددددةيف عمليدددددة تطدددددوير 

 Appyو  ،Android Studio فيمدا يلديالكتابة، ىناك الكثَت من الربامج الديت توفرىدا، 

Builder، و Website 2 APK Builder،  وHTML0،  وIntel XDK،  و
Appsgeyser،  وAppyPie،  وkoduar.io،  وAndaired.  ون يف الباحثددددددددددددةيسددددددددددددتخدم

 يعد اختيدار اسدتخدام .Website 2 APK Builder ادلستندة إىل لعملية تطوير الوسائ
Website 2 APK Builder  معقدددواًل سباًمدددا ألندددو يكفدددي يف ىدددذه العمليدددة اسدددتخدام

Power Pointستخدام ، ث تتم معاجلتو ابWebsite 2 APK Builder. 

  

                                                 
25

 Sherief Salbino, “Buku pintar gadget android untuk pemula,” (Jakarta: Kunci Komunikasi, 

2015). 15 
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  فوائد األندرويد .3

( 0( مفتدددوح ادلصددددر دلدددن يريدددد أن يطدددوره، 00:9مدددن الفوائدددد ألندرويدددد ىدددي
تعدددة م( 2يتعل ق جبوجل يتعل ق أيضا أبندرويد، كل شيء . Google وجلمربوط جب
يبسددث اجلددوال أبندرويددد يسددتطيع أن يعمددل بددرامج معددا مثددل  ،((Multitaskingادللددام 

رأى سداتيافوترا وأريتدواننج ، يف اسدتخدامو سدلل( 1عن األخبدار بسدماع ادلوسديقى، 
يسددددددلل  ابألندرويدددددددأ(   :01أن أندرويددددددد لديددددددو ادلددددددزااي مددددددن نظددددددام التشددددددغيل اآلخددددددر

مفتددددوح  (licence)مسددددتخدمو لصددددناعة الددددربانمج اجلديددددد وينتشددددر مسددددتقال بًتخدددديص 
صدددددفة ب(  .Freewareجملانيدددددة وا Sharewareوالتجريبيدددددة  (Open Source)ادلصددددددر 

، أي مسددتقل )ال قيددد لددو( مددع أحددد (Open Platform)األندرويددد مفتددوح ادلددن صددة 
-Crossج(  (.Operator)أو أحددددددددد مشدددددددددغل ( hardware)منددددددددتج ادلكددددددددوانت ادلاديدددددددددة 

Compatibility  دبعددٌت أن أندرويددد يسددتطيع أن يشدد  ل بكثددَت مددن حجددم سددكرين ،
(screen)  وقدددددرار(resolution).  ومدددددع ذلدددددك أن أندرويدددددد لديدددددو األدوات(tools ) الددددديت

 .Cross-Compatibilityلصناعة الربانمج  (user) تساعد مستخدما

 (System Android) مميزات نظام أندرويد .4

اخلددا   iOSابلددرغم إن نظددام تشددغيل اذلواتددف األشددلر اآلن ومهددا أندرويددد و 
أندو أفضدل بكثدَت مدن آيفدوف  فقط، إال أن أندرويد أثبت (iPhone)هبواتف آيفوف 

(iPhone ) وذلك لعدة أسباب تعترب شليزات أساسدية ألندرويدد لدن ذبددىا يف أم نظدام
( 9 :02تشددغيل آخددر. مددن شليددزات، جعلتددو مفضددال عنددد العديددد مددن الن دداس   ، منلددا

%، 22( زايدة عمددر البطاريددة دبعدددلل 0درويددد نظددام رلدداين متددوفر للجميددع، أننظددام 
احلصدددول علددى ادلعلومدددات ادلطلوبدددة ( 1، البسددث يف جوجدددل عنددد ضدددياع اذلدداتف( 2

                                                 
26

 M. Halimi Masruri dan Java Creativity, “175 Aplikasi Ngetop Android,” Jakarta: PT. 

Gramedia, 2013. 
27

 Satyaputra, Beginning Android Programming with ADT Bundle. 
28

 ”.ياْٙيًٛساثاألَذرٔٚذ“ 
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محايدددددة ادلعلومدددددات ( 0، ادلعرفدددددة الدقيقدددددة دلدددددا تبقلدددددى مدددددن عمدددددر البطاريدددددة( 0، بسدددددرعة
مراقبدة اسدتخدام ( 3، يالقفل الدذك( 2، اسًتجاع اذلاتف بعد فقدانو( 1، احلساسة

الوصدددددول إىل اذلددددداتف عدددددن طريددددد ق جلددددداز أحدددددد ( 92، البيدددددااناتلتسكلم ابإلشدددددعارات
 .األصدقاء

 ادلبحث الثاين : تعليم الكتابة .ب 
 الكتابة تعليم تعريف .1

ولقددد كددان التوصددل اىل الكتابددة، ووضددع رموزىددا ادلقددروءة مددن اىددم مددا ابتكددره 
ان احلقيقى حينما اخًتعت الكتابة، ألهنا ىى العقل البشرى، ولقد بدا اتريخ االنس

الىت فتست سبيل كل تقدم علمى وحضدارى ا حيدات البشدرية، فالتددوين والكتابدة 
أمددور خطددت ابالنسددان علددى مدددى االخيددال خطددوات فسدديسة متالحقددة حددىت حقدد ق 

 .03ادلعجزات
الكتابددة وسدديلة مددن وسددائل االتصددال الدديت بواسددطتلا ديكددن للتلميددد أن يعددرب 

يقف علي أفكار غَته، وأن يربز مالديو مدن مفوىومدات ومسداعر،  عن أفكاره، وأن
ويسدددجل مددددايود تسددددجيلو مدددن حددددوادث وواقددددائع. وكثدددَتا مددددايكون اخلطددددأ الكتددددايب يف 
اإلمالء، أو يف عرض الفكرة سببا يف القلب ادلعٍت، و عدم وضدوح الفكدرة، ومدن ث 

ا عنصدر أساسدى مدن تعترب الكتابة الصسيسة عملية ملمة يف التعليم علي اعتبدار أهند
عناصدددر الثقافدددة، وضدددرورة اجتماعيدددة لنقدددل األفكدددار و التعبدددَت عنلدددا، والوقدددوف علدددي 

 .22أفكار الغَت و اإلدلام هبا
تشددَت الكتابددة إىل أحددد اجلوانددب اجلوانددب اإلنتاجيددة يف اللغددة، أو أحددد فنددون 

الناحيدة، بينماديثدل االسدتماع  اإلرسال، حيث يشًتك فن الكالم مع الكتابة يف ىذه
والقراءة الناحية االستقبالية من بُت فنون اللغة. وأتيت الكتابة بعدد القدراءة يف ترتيدب 
                                                 

29
)انقاْرة:تؼهٛىانهغتانؼربٛتٔانتربٛتانذُٚٛتدكتٕريحًٕدرثذٖخاطردكتٕريصطفٗرسالٌ, 

 219.(2111دارانثقفتٔانُثرٔانتٕزٚغ,
31

 315(.1993)يصر:انًكتبتانًصرٚتانبُاَٛت,تؼهٛىانهغتانؼربٛتبٍٛانُظرٚتٔانتطبٛقحسٍشحاتت, 
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-كدددالم-الطبيعدددي لفندددون اللغدددة حيدددث ترتدددب الفندددون علدددى النسدددو التدددا : )اسدددتماع
 كتابة(.-قراءة

للغويدددة تعلددديم الكتابدددة وىدددو معيدددار صلددداح تعلددديم اللغدددة العربيدددة بعدددد ادللدددارات ا
األخرى وىي اإلسدتماع والكدالم والقدراءة. الكتابدة تددريبات للتعبدَت عمدا يف الدذىب 
مددن األفكددار وادلشدداعر عددن طريقددة الكتابددة. وىددي ليسددت كتابددة خطيددة مددن الكلمددات 

 .29وأساليب اجلمل ادلركبة فقط1 بل ىي عملية ابداعية نشيطة تفكَتية منظمة

إن مفلوم تعليم الكتابة أهنا تدور يف فلك واحد وىو تفسَت عملية الكتابة 
لية وكيف تتم عملية تعليم الكتابة ؟ ومن ىذه التعريفات تعليم الكتابة ىي عم

معقدة، يف ذاهتا كفاءة أو قدرة على تعليم تصور األفكار وتصويرىا يف حروف 
وكلمات وتراكيب صسيسة ضلوة، ويف أساليب متنوعة ادلدى والعم ق والطالقة مع 

 عرض تلك األفكار يف وضوح ومعاجلتلا يف تتابع وتتدف ق ث تنقييف األفكار
 لضبط والتفكَت.والًتاكيب اليت تعرضلا بشكل يدعو إىل مزيد من ا

 الكتابة مستوى .2

يف عملية تعلم ملارة الكتاب عدة مستوايت ، وىي ادلستوى ادلبتدئ، 
وادلستوى ادلتوسط، وادلستوى ادلتقدم. كما دييز ىذا االختالف عملية تعلم ملارة 

بعض الطر  اليت ديكن استخداملا  .32الكتابة حسب طريقة التعلم ادلستخدمة
  :33ىي

  

                                                 
31

 ,diakses 16 Februari 2021 ,(blog) انكتابت”ٔإَٔاػٓا,انكتابت:يفٕٓيٓأخصائصٓأَشأتٓا“ 

https://pecinta-araby.blogspot.com/2014/12/blog-post_7.html. 
32

 Taufiqurrohman Huri, “Pembelajaran Maharoh Kitabah Pada Tingkat Pemula (Mubtadi’),” 

diakses 12 September 2021, http://lughotudhod.blogspot.com/2013/09/pembelajaran-maharoh-

kitabah-pada.html. 
33

 HR Taufiqurrochman, “Strategi Pembelajaran Kitabah,” taufiq.net (blog), diakses 12 September 

2021, https://www.taufiq.net/2012/12/strategi-pembelajaran-kitabah.html. 
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 الصوراإلنشاء من  .أ
اإلنشاء من تسعى ىذه الطريقة إىل تدريب الطالب على كتابة مجلة أو 

 الصور.
 اإلنشاء ادلوجو .ب

الغرض من ىذه اإلسًتاتيجية ىو تدريب الطالب على تكوين مجل تبدأ من 
أبسط اجلمل )القصَتة(. تعتمد عملية ذبميع اجلملة على ربديد الكلمات 

 ويرىا يف شكل مجل.األساسية وتط
 بناء الفقرة .ج

تستخدم ىذه الطريقة عادة للتعلم هبدف تدريب ملارات الطالب على 
تطوير األفكار. تبدأ العملية من موضوع ، ث تتوسع يف عدة مجل تصبيف يف 
النلاية عدة فقرات. ىذه الطريقة مفيدة جًدا يف تدريب الطالب على كتابة 

 األورا  العلمية.
لنقل ادلواد  اإلنشاء ادلوجو سث اختارت الباحثة استخدام الطريقةيف ىذه الب

ألنو يعترب األنسب بررلة "األسلوب العريب" على أساس أندرويد لتعليم الكتابة.  يف
يف الصف العاشر دبدرسة نور ادلشيطة الثانوية اإلسالمية  دلستوى قدرة الطالب

 لوماجانج.

 أبعاد الكتابة .3
لددم أن الكتابددة تبددٌت علددى بلعدددين متالزمددُت ال ديكددن الفصددل ينبغددي أن يدددرك كددل مع

 :21بينلما، ومها

  

                                                 
34

 ,www.alukah.net, 11:42:00 AM ”,إَٔاعانكتابتٔأْذافٓأأبؼادْا“ 

http://www.alukah.net/literature_language/0/101420/. 
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 مى ابلبلعد اللفظي:الشكل أو ما يس .أ
ويقصد بو األلفاظ والًتاكيب واألساليب والقوالب الل غوية اليت خيتارىا الكاتب 
دبا يتف ق مع العرف اللغوي كوعاء حيمل بنات أفكاره ومعانيو اليت رغب يف 

 إيصاذلا إىل اآلخرين.
 ادلضمون أو ما يسمى ابلبعد ادلعنوي ادلعريف: .ب

ئ ق واألفكدددار وادلعددداين واخلدددربات الددديت حيصدددل ويقصدددد بدددو ادلعلومدددات واحلقدددا
عليلددا اإلنسددان عددن طريدد ق قراءاتددو الواعيددة، ومددن خددالل مشدداىداتو يف ادلدرسددة 

 وخارجلا.
دبدددا أن الكتابدددة عمليدددة عقليدددة معقددددة، وتتطلدددب قددددرًا خاص دددا مدددن ادلعرفدددة، 
وتوليددًدا مسددتمرًا لرفكددار والتصددورات، وكيفيددة صددوغلا وتنظيملددا ووضددعلا علددى 

  يف صدددددورة مقنعدددددة ومدددددؤثرة، فددددد ن االىتمدددددام جيدددددب أن يتجدددددو إىل مددددددخل الدددددور 
العمليددات الددذي يسددتند إليددو الكاتددب يف صددناعة رسددائلو ادلكتوبددة، وتتمثددل تلددك 
العمليددددددات يف التخطدددددديط، والًتمجددددددة، وادلراجعددددددة، إضددددددافًة إىل عمليدددددديت التسريددددددر 

مًتابطدددة والنشدددر، وال بدددد مدددن اإلشدددارة إىل أن ىدددذه العمليدددات متسلسدددلة بنائيدددة 
 وليست مفككة.

 أمهية تعليم الكتابة .4
الكتابة وسيلة من وسائل االتصل الىت بواسطتلا ديكن للتلميدذ أن يعدرب عدن 
أفكدداره، وأن يقدددف علددى أفكددداره غددَته، وأن يدددربز مالديددو مدددن مفوىومددات ومشددداعر، 
ويسددددجل مددددايود تسددددجيلو مددددن حددددوادث ووقددددائع. وكثددددَتا مددددايكون اخلطددددأ الكتددددا  ا 

أو ا عددرض الفكددرة سددببا ا قلددب ادلعددٌت، وعدددم وضددوح الفكددرة، ومددن ث  اإلمددالء،
تعترب الكتابة الصسيسة عملية ملمة ا التعليم على اعتبدار أهندا عنصدر أساسدى مدن 
عناصر الثقافة، وضرورة اجتماعية لنقل األفكار والتعبَت عنلدا، والوقدف علدى أفكدار 

 الغَت واإلدلام دبا.
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 أهداف تعليم الكتابة .5
إن اذلدددف األسدداس مددن تعلدديم الكتابددة ىددو خلدد ق القدددرة علددى التعبددَت السددليم 
الواضدديف ادلتعمدد ق لدددى ادلددتعلم ، وىددذا اذلدددف العددام يتطلددب ربقيدد ق رلموعددة أىددداف 

إكسدداب ادلددتعلم القدددرة علددى التعبددَت عددن األفكددار أ(  :20خاصددة لتعلدديم الكتابددة وىددي
ثر فيددددو سددددعة األفدددد ق واألحاسدددديس واالنفعدددداالت والعواطددددف بشددددكل را  ورفيددددع ومددددؤ 

إكسداب ادلدتعلم القددرة علدى التعبدَت بلغدة سدليمة تراعدي قواعدد ب(  ورحابدة اإلبدداع،
إكسددداب ادلدددتعلم ، ج( االسدددتخدام اجليدددد ألنظمدددة اللغدددة الًتكيبيدددة والصدددرفية والدالليدددة

القددددرة علدددى شلارسدددة التفكدددَت ادلنطقدددي يف عدددرض أفكددداره وتسلسدددللا والربىندددة عليلدددا 
م علدى مواجلدة ادلواقدف احلياتيدة تنميدة قددرة ادلدتعلد(  .لتكون مدؤثرة يف نفدس ادلتلقدي

 .ادلختلفة ككتابة بطاقة هتنئة أو رسالة لصدي ق، او كتابة ادلذكرات واخلواطر
أ( : 36، و ىددديأىدددداف تعلدددم ملدددارة الكتابدددة بنددداء علدددى مسدددتواىا إىل ذلدددك
وحدددددات لغويددددة  كتابددددة ا، نسددددخ وحدددددات اللغددددة البسدددديطةمنلددددا:  دلسددددتوى ادلبتدددددئ،

 دلسددتوى ادلتوسددط،ب(  .قصددَتة كتابددة فقددرة ا، ومجددل وأسددئلة بسدديطة كتابددة،  بسدديطة
، وكتابددة مقددال قصددَت،  رسددالة ، كتابددة الفقددرة، كتابددةكتابددة البيدداانت واألسددئلةمنلددا:  

اكتددب أنواًعددا ، رسددالة كتابددة، كتابددة الفقددرةمنلددا:   ،دلسددتوى ادلتقدددمج(  ،كتابددة تقريددر
 .كتابة تقرير، و سلتلفة من ادلقاالت
سدى، يًتكدز ا العنايدة علدى الكتابدة ا إطدار العمدل ادلدر  التلميذاتوتدريب 

علددددى الكتابددددة الصددددسيسة إمالئيددددا، وإجددددادة اخلددددط،  التلميددددذاتأبمددددور ثالثددددة: قدددددرة 
وقدددرهتم علددى التعبدددَت عمددا لددديلم مدددن أفكددار ا وضددوح ودقدددة. أي البددد أن يكدددون 
التلميددذ قددادرا علددى رسددم احلددروف ر ددا صددسيسا،وإال اضددطربت الرمددوز، واسددتسالت 

كتابدة الكلمدات ابلطريقدة الدىت اتفد ق عليلدا أىدل اللغدة،   قراءهتا، وأن يكون قادرا على

                                                 
35

 diakses 15 Februari 2021, http://archive.org/details/fgfg_960.7 ,يٓارةانكتابتًَٔارجتؼهًٛٓا 
36

 Dadang Sunendar Iskandarwassid, “Strategi pembelajaran bahasa,” Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008. Hal: 292-293. 
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وإال تعددددددذرت ترمجتلددددددا إىل مدددددددلوالهتا، وأن يكددددددون قددددددادرا علددددددى اختيددددددار الكلمددددددات 
.21ووضعلاا نظام خا ، وإال استسال فلم ادلعاىن واألفكار الىت تشتمل عليلا

  

                                                 
37

 316.تؼهٛىانهغتانؼربٛتبٍٛانُظرٚتٔانتطبٛقشحاتت, 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 البحث مدخل .أ 

 وذج التطوير ىو األساس لتطوير ادلنتج الناتج. ديكن أن تكون  اذج 
النموذج اإلجرائي  . وذج مفاىيمي و وذج نظريو   وذج إجرائيالتطوير يف شكل 

ىو  وذج وصفي بطبيعتو ، يوضيف اخلطوات اليت جيب اتباعلا إلنتاج منتج. النموذج 
ادلنتج ، وحيلل ادلكوانت ابلتفصيل ويظلر  ادلفاىيمي ىو  وذج ربليلي حيدد مكوانت

العالقات بُت ادلكوانت اليت سيتم تطويرىا. النموذج النظري ىو  وذج يصف إطارًا 
 .22ذىنًيا بناًء على النظرايت ذات الصلة ومدعوًما ابلبياانت التجريبية

منلج  الباحثةألجددددل اإلكددتدددشاف على أىددددداف البدددسدددث تدددسدددتددخدم 
خصائصو  .نوع البسث لو خصائص وأىداف احملددةوىو  (RnD)البسث و التطوير 

. أما أو متعدد التخصصات\و انضباط و "أن البسث والتطوير ىو حبث "ادلختلط
تستخدم  .23الفعالية، واإلنتاجية، واجلودةأىدافو ىو االبتكار، والبسث عن اجلدة، و 

"األسلوب العريب" على أساس  بررلة إلنتاج بشكلىذا النوع حلصول ا الباحثة
 نور ادلشيطة أندرويد ث ذبرب صالحيتو إىل الطالب للصف العاشر يف ادلدرسة

 الثانوية اإلسالمية بلوماجلنج.
يتم ذلك  أما ادلدخل ادلستخدم يف ىذا البسث ىو ادلدخل الكيفي والكمي.

 .12دقة من الكمية والعم ق من الكيفيتريد  وذًجا يليب أيًضا متطلبات ال الباحثةألن 
ادلدخل الكيفي ليسلل احلاجات قبل عملية التطوير، و لوصف   الباحثةاستخدمت 

"األسلوب العريب" على أساس أندرويد. وأما ادلدخل بررلةكيفية خطوات تطوير 
"األسلوب العريب" على بررلةلقياس صالحية استخدام  الباحثةالكمي استخدمتلا 

                                                 
38

 Tim Puslitjaknov, Metode penelitian pengembangan (Jakarta: Depdiknas, 2008).8-9 
39

 Putra, “Research & development penelitian dan pengembangan.” 87 
40

 Putra.161 
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ة من اخلرباء، و ادلدرس، و الطالب للصف العاشر يف أساس أندرويد لتعليم الكتاب
 .ادلدرسة نور ادلشيطة الثانوية اإلسالمية بلوماجانج

إجراءات البسث من  وذج التطوير عرضلا بورك وغال  الباحثةوتستخدم 
(Borg and Gall ) : ربليل احلاجة 9ويقوم اجراءات البسث والتطوير كما يف التا )

( ربسُت 0( تصدي ق اإلنتاج،  1( تصميم اإلنتاج، 2علومات، ( مجع ادل0وادلشكلة، 
( 3(، 0( ذبربة اإلنتاج )2( ربسُت اإلنتاج، 1(، 9( ذبربة اإلنتاج )0اإلنتاج، 

 Borg) وذج بورك وغال  الباحثةاتستخدم  .19 اإلنتاج النلائي( 92ربسُت اإلنتاج، 

and Gall)  األسلوب  بررلةألن لديو خطوات كشام لة، ومنظمة فيسلللا يف تطوير"
 عريب" على أساس أندرويد.ال

 إجراءات البحث .ب 
، كانددددت بددددورك وغددددالمشددددَتا إىل  ددددوذج البسددددث والتطددددوير الدددديت أعددددرب عنلددددا 

 يف ىذا البسث يعدٍت مدنلج البسدث ادلسدتخدم للسصدول الباحثةاخلطوات اليت ستقوم 
 خطوات وىي كما يلي: ةستعلى إنتاج معُت تتكون من 

 إجراءات البحث 1.2جدول 
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 الدراسات األولية .1
 إن الدراسات األولية يف ىذا البسث تتكون من مرحلتُت وىي:

 حتياجاتربليل اال (أ
 الباحثدددةربليدددل االحتياجدددات ىدددو اخلطدددوة ال دددوىل الددديت وجبدددت اقامتلدددا 

 التلميدذاتادلقابلدة مدع معلدم اللغدة العربيدة و  الباحثةقبل يطور شئ ما. وتقوم 
يف الصددف العاشددر مددن مدرسددة نددور ادلشدديطة الثانويددة اإلسددالمية بلوماجددانج 

ب التعليمددي لتسليددل ادلشددكالت فيلددا ث يبسددث حللددا. وكددذلك بنظددر الكتددا
ادلسدددددتخدم دلعرفدددددة مضدددددموهنا وخصائصدددددلا حدددددىت يكدددددون الوسدددددائل التعليميدددددة 

 تناسب أبىداف مرجوة.
 مجع ادلعلومات (ب

حبمدددع ادلعلومدددات والوتئددد ق ادلتعلقدددة إلنتددداج الوسدددائل  الباحثدددةبددددأت 
"األسددلوب العددريب" علددى األسدداس  بررلددةالتعليميددة لتعلدديم الكتابددة ابسددتخدام 

أن خيطددددط اإلنتدددداج ليسددددل  الباحثددددةدلعلومددددات، ديكددددن أندرويددددد. ومددددن تلددددك ا
 ادلشكالت ادلوجودة.

 تصميم اإلنتاج .2
بعد إجراء ربليل االحتياجات ومجع البياانت عن تطوير اإلنتاج فداخلطوة 

"األسددلوب العددريب" علددى بررلة تطددوير ب الباحثددةالثالثددة ىددي تصددميم اإلنتدداج. تقددوم 
لعاشدددر دبدرسدددة ندددور ادلشددديطة الثانويدددة أسددداس أندرويدددد لتعلددديم الكتابدددة يف الصدددف ا

. وتبدددأ مددن اعددداد ادلددواد التعليميددة لتعلدديم الكتابددة وتصددميم اإلسددالمية لوماجددانج
 الصور والنصو  وما يتعل ق هبا.

 تصدي ق اإلنتاج .3
ويلدددددف تصدددددي ق اإلنتدددداج إىل اخلددددرباء لتقيدددديم اإلنتدددداج ادلطددددور حبيددددث أنددددو 

اخلرباء يف رلال تعليم اللغة العربية  ستكون مفيد وصالح لتعليم الكتابة. ويصدقو
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مدن حيدث ادلددنلج واللغدة وادلددواد ادلطدورة وكدذلك مددن خبدَت الوسدديلة التعليميدة حددىت 
يقدوم ابلتسكدديم والتقدوًن اإلنتدداج ادلطددور. كدان التقددوًن يف ىددذه ادلرحلدة مددن  نتيجددة 

احددات إىل اخلددرباء. فدداخلرباء سدديعطى االقًت  الباحثددةاالسددتبانة ادلتعلقددة الدديت وزعددت 
ىدددذه اخلطدددوات دلعرفدددة عدددن صدددورة  الباحثدددةواإلرشدددادات لتسسدددُت اإلنتددداج. تقدددوم 

لتعلدديم الكتابددة يف الصددف  "األسددلوب العددريب" علددى أسدداس أندرويددد بررلددة جددودة 
.العاشر دبدرسة نور ادلشيطة الثانوية اإلسالمية لوماجانج

 ربسُت اإلنتاج .4
 الباحثدددةينو. وتكدددون بعدددد أن تصددددي ق اإلنتددداج فددداخلطوة التددداىل ىدددي ربسددد

بتسسدددُت اإلنتددداج عدددن ضدددعفو وأخطددداءه حسدددب التسكددديم مدددن اخلدددرباء . فوجبدددت 
 للباحثة أن تتمو وربسنو ابعتماد على االقًتاحات منلم.

 تجربة ادليدانيةال .5
 اإلنتاج ادلطدور ابسدتخدام  الباحثةفتجرب  اإلنتاج الباحثة ربسُتبعد أن 

درويددد لتعلدديم الكتابددة يف الصددف العاشددر "األسددلوب العددريب" علددى أسدداس أن بررلددة
إبعطددددداء االسدددددتبانة دلعرفدددددة  دبدرسدددددة ندددددور ادلشددددديطة الثانويدددددة اإلسدددددالمية لوماجدددددانج

ادلندددتج الدددذي يدددتم تصدددسيسو وفًقدددا ابقًتاحدددات  اسدددتجاابهتم وأرائلدددم عدددن اإلنتددداج.
مرحلدة التجربدة ادليدانيددة.  الباحثددةادلددرس مدن ذبدرب اجملموعددة الصدغَتة، ث تسدتمر 

تلددف التجربددة ادليدانيددة كثددَتًا عددن ذبربددة اجملموعددة الصددغَتة، ولكددن عدددد العينددة ال زب
التجربددددة  الباحثددددةيف التجربددددة ادليدانيددددة أكددددرب مددددن ذبربددددة اجملموعددددة الصددددغَتة. تقددددوم 

"األسددلوب العددريب" علددى أسدداس أندرويددد لتعلدديم  بررلددة صددالحية ادليدانيددة دلعرفددة 
.شيطة الثانوية اإلسالمية لوماجانجالكتابة يف الصف العاشر دبدرسة نور ادل
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 الثاين ربسُت اإلنتاج .6
 التلميذاتابعتماد على استجاابت  الثاينربسينو اإلنتاج  الباحثةتتم 

وأحوال فيما ذلك ث يزيد ماا ينقص ويصيف شلا خيطاء. ادلدخالت من نتائج 
 مو.التجربة ادليدانية ىي األساس النلائي لتسسُت ادلنتج الصاحل الستخدا

 اإلنتاج النلائي .7
اإلنتاج النلائي وىو بررلة "األسلوب العريب" على أساس أندرويد لتعلديم 

يف الصدددف  التلميدددذاتوادلددددرس وآراء  الكتابدددة الددديت مت حبسدددب اقًتاحدددات اخلدددرباء
جدددداىزة لتوزيعلددددا علددددى اجلملددددور العامددددة وخاصددددة  العاشددددر ونتيجددددة االختبددددارات.

 الثانوية.سة ادلدر  يف الصف العاشر التلميذات
 جتربة ادلنتج .ج 

 ختطيط التجربة .1
مرحلة زبطيط التجربة ىي مرحلة تنفيذ ادلصادقة اليت تشمل على : )أ( 
 اختبار خبَت ادلضمون و خبَت التصميم، )ب( ذبربة ادليدانية اليت جيريلا ادلعلم و

 االستبيان ادلقدم. و ديكن احلصول على مستوى جاذبية ادلنتج من التلميذات
 أثناء التجربة.

 أفراد التجربة .2
حيتاج ذبربة اإلنتاج إىل أفراد ذبربتو، وفاعل التجربة من ىذا البسث فيما 

األوىل، خبَت ادلضمون ىو الذي لو خربة يف تصدي ق ادلضمون، ث ربصل  يلي :
صالحية البياانت واإلقًتاحات من خالل مضموهنا، الثانية، خبَت  الباحثة

منو  الباحثةو خربة يف تصدي ق التصميم اجلديد. ث طلبت التصميم ىو الذي ل
التقوًن وإعطاء ادلزااي والعيوب من اإلنتاج أو ديكن أيضا أن ربقي ق التصدي ق من 

 واخلبَت، والثالثة، ادلدرس ىو الذي سيستخدم  الباحثةخالل ادلناقشة بُت 
ف العاشر "األسلوب العريب" على أساس أندرويد لتعليم الكتابة يف الصبررلة
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، والرابعة، الطالب ىو الذي دبدرسة نور ادلشيطة الثانوية اإلسالمية لوماجانج
 .لتعليم الكتابة "األسلوب العريب" على أساس أندرويدبررلة سيطب ق 

 نوع البياانت .3
نوع البياانت ادلستخدمة يف ىذا البسث ىي البياانت الكمية والبياانت 

( خبَت 0ون، )( خبَت ادلضم9إلستبانة إىل : )الكيفية. ربصل البياانت الكمية ا
مجع  الباحثة. ربصل التلميذات( 1اللغة العربية، ) ( معلم2التصميم ، )

البياانت الكيفية من مواد مننتائج ادلالحظة يف عملية التعليم وادلقابالت ونتائج 
 ادلدخالت والردود والنقد واالقًتاحات للتسسُت.

 تأسلوب وأدوات مجع البياان .4
 ادلالحظة وادلقابلة واإلستبانة أسلوب مجع البياانت. الباحثةتستخدم 

 ادلالحظة (أ
يستخدم ىذا البسث تقنيات مراقبة ادلشاركة النشدطة يف ىدذه احلالدة، 
تبصر الباحثة مباشدرة دلالحظدة االحتياجدات ، وأيًضدا عنددما حيددث الدتعلم، 

والطددالب دلالحظددة ادلددواد يقددوم الباحثددة ابلتباصددر ادلباشددر مددع كددل مددن ادلعلددم 
اليت سيتم استخداملا كمدواد تطدوير. وأدوات مجدع البيندات بتسدتسدام دليدل 

 ادلالحظة.
 ادلقابلة (ب

أيًضددا مقددابالت مددع ادلدرسددُت يف مجعيددة مدرسددي العربيددة مددن  الباحثددة
مرحلددة الثانويددة بلوماجددانج للسصددول علددى معلومددات يف شددكل أشددياء ل يددتم 

هتدددف ادلقابلددة ىنددا أيًضددا إىل مجددع البيدداانت  .يانالكشددف عنلددا يف االسددتب
وأدوات مجدع  .وادلدخالت والدردود واالقًتاحدات مدن خدالل األسدئلة ادلباشدرة

 .البينات بتستسدام دليل ادلقابلة
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 اإلستبانة (ج
تعترب اإلستبانة أدة مالئمة للسصول على معلومات وبياانت وحقائ ق 

مددن ال سددئلة يتطلددب اإلجابددة عنلددا مرتبطددة بواقددع معددُت. ويقدددم بشددكل عدددد 
. واسددتخدمت اإلسددتبانة 42مددن قبددل عدددد ال فددراد ادلعنيددُت دبوضددوع اإلسددتبانة

إلجابددة ال سددئلة عددن تعلدديم الكتابددة ابسددتخدام بررلددة "األسددلوب العددريب" علددى 
أسددداس أندرويدددد وأثددددره يف تعلددديم اللغدددة العربيددددة. تسدددتخدم الباحثدددة اإلسددددتبانة 

 التلميدذاتوم أيضدا اإلسدتبانة لكدل دلعرفة آراء اخلدرباء ومعلدم اللغدة العبيدة ويقد
من الصف العاشر دبدرسدة ندور ادلشديطة الثانويدة اإلسدالمية لوماجدانج دلعرفدة 

 بعد التجربة. التلميذاتاستجاابت 
بعدددد عمليدددة مجدددع البيددداانت وادلعلومدددات متدددوافرة لددددى الباحثدددة مدددن نتيجدددة 

ت وتفسددرىا. ربليددل ادلقابلددة واإلسددتبانة واإلختبددار ث تبدددأ الباحثددة أن ربلددل البيدداان
البيدداانت ىددو اجتلدداد الباحثددة لتغيددَت البيدداانت إىل ادلعلومددات يف نتيجددة البسددث. 
ويف ىذا البسث تسدتخدم الباحثدة التسليدل اإلحصدائي الوصدفي. ىنداك البيداانت 

 الكيفية والبياانت الكمية اليت وجبت فيلما التسليل.
 البياانت الكيفية (1

قابلددددة وكددددذلك مددددن كيفيددددة تطددددوير بررلددددة ربلددددل الباحثددددة البيدددداانت مددددن ادل
"األسدددددلوب العددددددريب" علددددددى أسدددددداس أندرويدددددد لتعلدددددديم الكتابددددددة ابل سددددددلوب 

 الوصفي.
 البياانت الكمية (2

ربلدددددددل الباحثدددددددة البيددددددداانت الكميدددددددة مدددددددن االسدددددددتبانة واالختبدددددددار للخدددددددرباء 
والتلميدددددذات ابل سدددددلوب اإلحصددددداء الوصدددددفي. حللدددددت الباحثدددددة البيددددداانت 
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أمددددا معيددددار صلدددداح الطددددالب يف  (Likert) ريددددة لكددددرتللخددددرباء والطلبددددة بنظ
 االختبار فمؤشراتو فيما يلي:

 21معيار جناح الطالب يف االختبار 1.0جدول 
 فئة النتائج التقدير الرقم
 922-32 جيد جدا 2
 23-22 جيد 0
 13-12 مقبول 1
 03-02 ضعيف 2
 03>  راسب 3

 حتليل البياانت .5
 لبسث ىي بتسليل الكيفي وربليل الكمي.ربليل البياانت ادلستخدمة يف ىذا ا

ربليل البياانت الكيفية لتقدًن البياانت على صورة وصفية من حيث  (أ
"األسلوب العريب" على  بررلةادلعلومات واحلقائ ق ادلوجودة عن تطوير 

 من ادلالحظة وادلقابلة. (Android) أساس أندرويد
 حصلت عليلا من نتائج ربليل البياانت الكمية لتقدًن البياانت اليت (ب

نوع اإلستبانة ادلغلوقة دبقياس ليكارت  الباحثةاإلستبانة. واستخدمت 
(Skala Likert ،ألن كل نقطة مت تقسيملا يف الفئات بعبارات ضعيف )

مقبول، جيد، جيد جدا، شلتاز. وحلساب كانت البياانت ربويللا إلب 
 (،2(، ثالثة )0إثنان ) (،9البياانت الكمية وفقا للدرجة ادلرجسة: واحد )

الرمز  الباحثة(. ودلعرفة صالحيتو، فتستخدم 0(، رسة )1أربعة )
 اإلحصائية، التا  : 
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 صي  دلعاجلة البياانت لكل عنصر (1

 
 صي  إلدارة البياانت حسب رلموعة األصناف وعنصر بكامل (2

 
P النتيجة اليت تبسث عنلا : 

∑X إمجا  عدد إجاابت ادلستجيبُت يف مجيع البنود : 
∑Xi العدد اإلمجا  للقيم ادلثالية يف عنصر واحد : 
 رقم تبت:  111

 44 االستبانةريوية ادلعايالنسبة ادلئ 1.1جدول 
 النسبة ادلئوية التقدير الرقم
 %922-29 جيد جدا 2
 %22-09 جيد 0
 %02-29 مقبول 1
 %12-09 ضعيف 2
 %02-92 راسب 3

حللت الباحثة البياانت الكمية من نتيجة االختبار القبلي واالختبار 
بررلة "األسلوب العريب" على فة فعالية البعدي ابلتسليل اإلحصائي دلعر 

استخدمت . أساس أندرويد لتعليم الكتابة يف الصف العاشر دبدرسة الثانوية
ابحلساب  Paired Sample T-Test( بنوع T-Testالباحثة االختبار التائي )
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أما رمز ربليل نتيجة التجربة من االختبار القبلي واالختبار البعدي اليدوي. 
 One-Group Pretest-Posttestشكل ىعلPre-Experimentalبتصميم 

Design :10فلو 

  
  

√
∑   

 (   )

 

 البيان:
 : متوسط االضلراف بُت االختبارين )القبلي والبعدي(   

 : اجلملة ادلربعة من اضلراف نتيجة كل التلميذات    ∑
 : عدد أفرد العينة  
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 الفصل الرابع
 لها ومناقشتهاعرض البياانت وحتلي

يف ىددددذا الفصددددل، تقدددددم الباحثددددة بعددددرض البيدددداانت وربليللددددا ومناقشدددداهتا الدددديت انلتلددددا 
الباحثددددة مددددن نتددددائج البسددددث. وتبسددددث فيددددو ثالثددددة مباحددددث وىددددي خطددددوات تطددددوير بررلددددة 
"األسدددلوب العدددريب" علدددى أسددداس أندرويدددد لتعلددديم الكتابدددة يف الصدددف العاشدددر دبدرسدددة ندددور 

 لوماجانج. وكيفية صالحية يف تطبيقلا ومناقشتلا. ادلشيطة الثانوية اإلسالمية

تطوير برجمة "األسللوب العلريب" عللى أسلاس أندرويلد لتعلليم :  ادلبحث األول .1
 .الكتابة يف الصف العاشر مبدرسة نور ادلشيطة الثانوية اإلسالمية لوماجانج

الدديت ( Borg and Gallة  ددوذج التطددوير عرضددلا بددورك وغددال )اختددارت الباحثدد
 تكون من ستة خطوات، منلا :ت

 الدراسات األولية .أ 
وىل ىدددي الدراسدددات األوليدددة الددديت تتكدددون مدددن قبدددل أن يطدددور اإلنتددداج، فاخلطدددة األ 

 ربليل االحتياجات وادلشكلة ومجع ادلعلومات.
 حتليل االحتياجات (1

قامدت الباحثدة جبمدع البيداانت يف ربليدل االحتياجدات وادلشددكالت 
يددة وتعلملددا بطريقددة ادلالحظددة وادلقابلددة. جددرت الباحثددة يف تعلدديم اللغددة العرب

ادلالحظددددة يف عمليددددة تعلدددديم وتعلددددم اللغددددة العربيددددة علددددى التلميددددذات الصددددف 
العاشدددر دبدرسدددة ندددور ادلشددديطة الثانويدددة اإلسدددالمية لوماجدددانج. وكدددذلك قدددد 
أدلت الباحثة ادلقابلة مع التلميذات ومدرلسة اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة. 

ت الباحثة البياانت عن ادلشكالت اليت يتعل ق بعملية تعليم اللغة قد حصل
 العربية خاصة يف تعليم الكتابة، منلا:
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 ادلالحظة (أ
الصددف العاشددر دبدرسددة  تلميددذاتأدلت الباحثددة ادلالحظددة عددن احتياجددات 

ندددور ادلشددديطة الثانويدددة اإلسدددالمية لوماجدددانج يف عمليدددة التعلددديم وتعللدددم اللغدددة 
وحبثدددت الباحثدددة عدددن   .0209أبريدددل  00 التددداريخ االثندددُتميدددو العربيدددة يف 

سددددبب ادلشددددكالت عنلددددا ابسددددتخدام دليددددل ادلالحظددددة وحصددددلت البيدددداانت 
 اآلتية:

 يف الفصل نتائج ادلالحظة (2.2جدول )

 و ادلقابلة نتائج ادلالحظة نقط ادلالحظة الرقم
اللغة منلج تعليم   .1

 العربية

على ادلنلج يعتمد منلج تعليم اللغة العربية 
 0292الدراسي الذي قرلره وزارة الشؤون الدينية 

   0293سنة  KMA 922ادلعتمد ب 
استخدام ادلادة   .2

 التعليمية

استخدم تالميذ الصف العاشر ومدرسة 
اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة كراسة التدريبات 

 اليت أخرجلا الطباعة.
3.  

استخدام الوسائل 
 التعليمية

لم السبورة، والصورة، والبطاقة، يستخدم ادلع
لبيان ادلواد التعليمية يف الفصل. ولكن يف 

ال تقدم ( e-learning) التعلم اإللكًتوين
 ادلعلمة ادلادة، تعطي ادلعلمة الواجب فقط.

4.  

 ةحال ادلعلم

ادلعلم يشرح ادلواد التعليمية على حسب 
ادلوضوعات ادلوجودة يف ادلفردات والكالم، 

لكلمات أو اجلملة اللغة العربية، والقراءة ا
 ولكن تنسية ملارات الكتابة.

بعض التالميذ يسمعون و يلتمون إىل شرح  أحوال التالميذ  .5
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ادلعلم عن ادلادة و لكن بعض التالميذ ال 
يسمعون و يلتمون إىل شرحو. ألن بعض 
التالميذ حيبعون اللغة العربية بعض التالميذ 

 ألهنم يشعروهنا صعبة.ال حيبعون اللغة العربية 
6.  

 كفاءة الطالب

كفاءة التالميذ الفصل العاشر يف ىذه 
ادلدرسة دللارة الكتابة نقيصة. ىم مازالوا 
خيطئون يف تطبي ق الكتابة الصسيسة و 

اخلطاء يف كتابتلم من حيث كتابة الكلمات 
 أو اجلملة العربية و القواعد و اإلنشاء.

تقوًن تعليم اللغة   .7
 ةالعربي

قام التقوًن بعد الطالب يعرفون ادلفردات و 
بعد شرح ادلعلم عن ادلواد و  الستجابة 
 التدريبات اليت كتبلا معلم يف  السبورة.

 ادلقابلة (ب
قامددت الباحثددة ابدلقابلددة مددع معلددم اللغددة العربيددة والتلميددذان يف 

 االثنُتالصف العاشر من ادلدرسة شافعية الثانوية اإلسالمية يف يوم 
 . ونتائج منلا كما يف اآلتية :0209مايو 29 التاريخ

 كمعلم فيفُت زينا لطفةواألستاذة أجريت ادلقابلة مع  ،األوىل
. درسددة نددور ادلشدديطة الثانويددة اإلسددالمية لوماجددانجادلاللغددة العربيددة يف 

اعتمدداًدا علددى  ،تعلددم اللغددة العربيددة أحيددااًن شلتًعددا وأحيددااًن ال"قالددت إن 
وقدال أيًضدا . ة يف الفصل ألن قدرات التلميذات سلتلفةادلوارد البشري
KMA922ة نفدددذت أحددددث مدددنلج عدددريب يعتمدددد علدددى إن ادلدرسددد

أمدددا تعلدددم اللغدددة العربيدددة يف الفصدددل ال يوجدددد . أثنددداء فصدددلُت دراسددديُت
تعلدددم خدددا  لدددتعلم الكتابدددة والوسدددائط التعلميدددة ادلسدددتخدمة ال تدددزال 
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. خدالل الدوابء تعلدم اللغدة يدوية مدا عددا خدالل الدتعلم عدرب اإلنًتندت
العربيدددة تنقسدددم علدددى قسدددمُت ثالثدددة اايم يف ادلدرسدددة وثالثدددة اايم عدددرب 

الصدددعوابت الددديت تواجدددو ادلعلمدددة يف الفصدددل ىدددي ال يدددزال و  اإلنًتندددت.
ىندددداك العديددددد مددددن التلميدددددذات الددددذين ال يسددددتطيعون قددددراءة وكتابدددددة 

بسديط لرسدلوب العدرب تعلدم ادلعلمدة األسدلوب ال احلروف اذلجائية.
، ل حددددددددىت اآلنوكتبلدددددددا الطددددددددالب يف الكتددددددداب خددددددددا  ادلفدددددددردات. 

يسددتخدم ادلعلمددة بررلددة علددى أسدداس أندرويددد لتعلدديم اللغددة العربيددة يف 
 ."ىذه ادلدرسة

معيشددددة أمنيددددة ومهددددا  التلميددددذانوالثدددداين، أجريددددت ادلقابلددددة مددددع 
أمدددا  تعلددديم اللغدددة العربيدددةربدددبل  معيشدددة أمنيدددة. وصلدددوى أوليدددا مصدددطفى

رأى مهددا "تركددز ادلعلمددة علددى ملددارة الكددالم ال.  مصددطفى صلددوى أوليددا
 والقرأة فقط ال تعلم ملارة الكتابة، حبيث جيدون صعوبة يف الكتابدة

، ل يدددتعلم كالمهدددا اللغدددة العربيدددة مدددن خدددالل . حدددىت اآلناللغدددة العربيدددة
ادلددواد التعليميدة ادلسددتخدمة ىدي كراسددة ، و بررلدة علدى أسدداس أندرويدد

كالمهدددا حًقدددا أن يكدددون تعلدددم اللغدددة العربيدددة   أيمدددل. التددددريبات فقدددط
 ."أسلل وأكثر متعة

 مجع ادلعلومات (2
ويتضيف من العرض الساب ق، أن ادلشكالت تواجللدا التالميدذ حدول 
تعلدديم ملددارة الكتابددة  جيددب أن يبسددث حددل ىددا وإذا تركددت سددوف تكددون 
ىذه ادلشكالت مشكلة كبَتة. ومن ىنا، عرفت الباحثة االحتياجات مدن 

ملددارة الكتابددة، ثل بدددأت الباحثددة جبمددع ادلعلومددات والوتئدد ق ادلتعلقددة  تعلدديم
لربرلددة "األسددلوب العددريب" علددى أسدداس أندرويددد لتعلدديم الكتابددة. ومددن تلددك 

 ادلعلومات ىي:
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 KMA)) 922 قرار وزير الدينب تعليم اللغة العربية 0292منلج  (أ
 KMA)) 922 قرار وزير الدينب الكتاب الدراسي ادلقرر (ب
اعداد شديئ داعدم لتطدوير ىدذا اإلنتداج مناسدبة ابدلدادة التعليميدة مثدل  (ج

 وادلواد النظرية ادلالعمة الصور والرسم
اعددداد االسددتبيان لتقدددًن علددى اخلددرباء وادلعلددم والتالميددذ عددن اإلنتدداج  (د

 ادلطور
 تصميم اإلنتاج .ب 

العربيدددددة يف  بعددددددما عرفدددددت الباحثدددددة ادلشدددددكالت واالحتياجدددددات يف تعلددددديم اللغدددددة
الصدف العاشدر دبدرسدة ندور ادلشديطة الثانويدة اإلسدالمية لوماجدانج ث  صدممت 
الباحثة بررلة "األسدلوب العدريب" علدى أسداس أندرويدد لتعلديم الكتابدة  خبطدوات 

 أساسية كما يف التا  :
 اختيار ادلواد الدراسي (1

الشدددوؤن  ومدددن الفصدددول الدراسدددي يف كتددداب تعلددديم اللغدددة العربيدددة خرجدددو وزارة
ول والفصدددل الثددداين يف الصدددف العاشدددر  الدينيدددة، اختدددارت الباحثدددة الفصدددل األ 
دبدرسددة الثانويدددة. وأمدددا موضدددوعلا آال وىددي التلسيدددات والتعدددارف، واألسدددرة و 
البيدددددت، وادلدرسدددددة والبيئدددددة احمليطدددددة هبدددددا، واحليددددداة اليوميلدددددة، واذلوايدددددة، الطلعدددددام 

 والشراب.
 اختيار الربامج (2

ثالثددة بددرانمج يف عمليددة التطددوير. ال ددول بددرانمج بددور بونددت تسددتخدم الباحثددة 
Power Point) ) 3والثددداين بدددرانمج إسدددربنج سدددوت (ISpring Suite 9 )
واختددارت الباحثددة تلددك  Website 2 APK Builder Proوالثالددث بددرانمج 

 الربامج ل نلما سللة من خالل إعدادمها وتطبيقلما.
 العناصر يف تصميم ادلنتجكتابة  (3



41 

 

ية دللدارة االسدتماع علدى عد أن تثبيت الربرلة ث كتبت الباحثة ادلواد الدراسدب
ويتضدمن فيدو ادلوضدوع، وتعليمدات االسدتخدام،  (Power Point) بدور بوندت

والكفاءات التعلم، وادلفردات "األسلوب العدريب"، وادلثدال، والتقدوًن، والسدَتة 
 :التا  جدولكما من الباحثة،   الذاتية

 العناصر يف تصميم ادلنتج (2.0جدول )

 البياانت العناصر الرقم
العرض  9

 األوىل

 
 قائمة 0

 
ارشادات  2

الستخدام 
 الربرلة
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 ادلؤشرات 1

 
 مشو ضلوعشاتٌ  0

 
قائمة  0

األسلوب 
يف 
 ادلوضوع

 
 األسلوب 1
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 ادلثال 2

 
 التقوًن 3

 
قائمة  92

 ادلراجع

 
السَتة  99

 الذاتية

 
 كتابة التقوًن (4

يف احلقيقددة، تشكددن للباحثددة أن تكتددب التقددوًن يف بددرامج واحددد أو بددور بونددت 
لكن ىناك طريقة جديدة لتكتبو حىت تكون التقوًن ماتع وجذاب للتالميذ. 
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ث ( ISpring)فكتبددددت الباحثددددة التدددددريبات واإلختبددددارات يف بددددرامج إسددددربنج 
 شكل العدرض اخلدارجي مدن إسدربنجو (. Power Point)تدخلو إىل بور بونت 

(ISpring:كما يلي ) 

 
 ( كما يلي:ISpring) شكل العرض الداخلي من إسربنجو 
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 APKذج ربويل ملفات ادلادة الدراسية إىل  و  (5
بعددد أن تنددتج الباحثددة ادلددادة مددن  Website 2 APK Builder Proدبسدداعدة 

ددددددَتة ىددددددي ربوذلددددددا إىل شددددددكل  حددددددىت تكددددددون  APKالبددددددور بونددددددت فدددددداخلطوة اخل 
 :التا  وىو شكل العرضاستخداملا سللة وجذابة، 

 
 تصديق اإلنتاج .ج 

بعددددد أن تقددددوم الباحثددددة بتصددددميم اإلنتدددداج فدددداخلطوة التاليددددة ىددددي تصدددددي ق 
اإلنتاج إىل اخلرباء لتصدي ق ادلنتج ودلعرفة آرائلما وادلداخالت واالقًتاحدات عدن 

ادلطورة من االستبانة، ثل لتسكديم  درويدبررلة "األسلوب العريب" على أساس أن
ىذا اإلنتاج قبل أن يطب قلا حبيث أنو سيكون مفيدا و صالحا لتعليم لتعليم 

ول طلبت الباحثة عن الدكتور   ادلاجسًت حبيديب زلمدد لدطفيالكتابة. واخلبَت األ 
قسدم األدب العدريب كليدة العلدوم دلضمون، وىدو كاتدب وكدذلك زلاضدر با كخبَت
احلكوميدددة.  واخلبدددَت الثددداين طلبدددت الباحثدددة عدددن  فيدددة جامعدددة سدددبالس مدددارسالثقا

 جامعددةيف  التصدميم، وىددو زلاضدر كخبدَت ادلاجسددًتأمحدد مكددي حسدن الددكتور 
كدددذلك رئدددس رلمدددع مددددرس   احلكوميدددة مددداالنجمددوالان مالدددك إبدددراىيم اإلسدددالمية 
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لطفددة كمعلمددة واخلبددَتة الثالثددة ىددي أسددتاذة فيفددُت زينددا اللغددة العربيددة إبندونيسدديا. 
 تعلددددديم اللغددددددة العربيددددددة الددددددذي يعددددددرف شخصددددددية التلميددددددذات يف تلددددددك ادلدرسددددددة.

 وحصلت الباحثة البياانت كما يف التا  :
 نتيجة تصديق اإلنتاج من خبري ادلضمون (1

اس أندرويدد ادلطدورة إىل قدمت الباحثة بررلة "األسلوب العريب" علدى أسد
، معدةجسًت كخبدَت ادلضدمون يف يدوم اجلالدكتور حبيديب زلمدد لدطفي ادلااألستاذ 

م لتصدددددي ق بررلددددة "األسددددلوب العددددريب" علددددى أسدددداس أندرويددددد  0209 يونيددددو 1
ادلطددورة حسددب معيددار زلتددوى ادلددادة ولغتلددا. وىددذه نتيجددة االسددتبانة االوىل مددن 
خبددَتة خبدددَت ادلضددمون لربرلدددة "األسددلوب العدددريب" علددى أسددداس أندرويددد ادلطدددورة  

  كما يلي:
 تيجة االستبانة من خبري ادلضمونن( 2،1) جدول

 نتيجة التقومي معايري التقييم الرقم
X Xi 

ادلادة يف بررلة "األسلوب العريب" على أساس  مطابقة  .1
 0 0 وادلوضوع الذي يدرس التالميذأندرويد 

 0 0 وضوح اخلط يف ادلادة  .2

 0 0 تسلسل عرض ادلادة  .3

 0 1 وضوح بنية اجلملة يف ادلادة  .4

 0 0 ادلفردات وادلعٌت مناسب  .5

 0 0 اللغة ادلستخدمة بسيطة وسللة لفلم  .6

 0 0 وضوح اخلط يف أسئلة ادلمارسة  .7

 0 1 مادة كافية يف أسئلة ادلمارسة  .8

 0 1 مستوى تفكَت الطالب مناسب واللغة   .9



47 

 

 0 1 مناسب األسئلة ومستوى الصعوبة  .11

يف بررلة "األسلوب العريب" على قرب مواد التدريس   .11
 5 0 أساس أندرويد من العال أو احلياة اليومية للتالميذ

 5 2 فعالية وصلاعة ربقي ق الكفاءة  .12

 5 0 سلل لتنفيذ  .13

 65 37 اجملموع
 أملا الطريقة ادلستخدمة لتسليل البياانت من االستبانة ابلرموز التا :

 
 

 قيمة اإلجابة  =نسبة اجلواب
 

X 222% ادلثايل النتيجة عدد 
 

 37  =نسبة اجلواب
 

X 222% 65 

 %72  =نسبة اجلواب

وللوصدددول إىل النقطدددة النلائيدددة فطبعدددا ال يكفدددي هبدددذه النتيجدددة. أدخلدددت 
. (2،0)عرضددددلا يف اجلدددددول كمدددا ( Likert)الباحثدددة إىل تقسدددديم نظريدددة ليكددددرت 

ربرلدة "األسدلوب العدريب" الابستناد على اجلدول، فتمكن للباحثة أن تكشف أن 
ابسدددتخدام بررلدددة "األسدددلوب العدددريب" علدددى علدددى أسددداس أندرويدددد لتعلددديم الكتابدددة 

 % من جلة ادلضمون. 39أساس أندرويد جيد جدا بتسصيل النتيجة 
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 يمالتصمنتيجة تصديق اإلنتاج من خبري  (2
قدمت الباحثة بررلة "األسلوب العريب" علدى أسداس أندرويدد ادلطدورة إىل 
 األستاذة الدكتور أمحد مكدي حسدن ادلاجسدًت كخبدَت التصدميم يف يدوم االثندُت،

م لتصدددددي ق بررلددددة "األسددددلوب العددددريب" علددددى أسدددداس أندرويددددد 0209 يونيددددو 1
أمحددد مكددي ادلطددورة حسددب معيددار التصددميم. اختددارت الباحثددة األسددتاد الدددكتور 

حسن ادلاجسًت ألنل لو كفاءة يف رلال تصدميم وسدائط الدتعلم اإللكًتونيدة اللغدة 
العربيدددددة. وىدددددذه نتيجدددددة االسدددددتبانة الثانيدددددة مدددددن خبدددددَت رلدددددال التصدددددميم لكراسدددددة 

  التدريبات ادلطورة كما يلي:
 التصميمنتيجة االستبانة من خبري ( 2،2) جدول

 نتيجة التقومي معايري التقييم الرقم
X Xi 

 0 0 تعليمات االستخدام وضوح  .1

 0 1 سلولة استخدام الربرلة  .2

 0 1 دقة رد فعل الزر  .3

 0 0 الربرلةسلولة الدخول واخلروج من   .4

 0 0 الربرلةسلولة ربميل وتثبيت   .5

ديكن للمستخدم أن بررلة "األسلوب العريب" على   .6
 0 1 أساس أندرويد يف أي مكان وزمان

 0 2 الربرلةجاذبية عرض   .7

 0 0 الربرلةانتظام تصميم   .8

 0 2 اختيار نوع وحجم احلروف )اخلط(  .9

 0 1 سلولة قراءة النص  .11

 0 1 إعداد زبطيط جذاب  .11
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 0 2 مناسب اختيار اخللفية واللون  .12

 0 2 مناسب خلفية ادلواد ومستوى التعليم  .13

 0 1 اراتسلولة استخدام االختب  .14

 0 0 مطابقة االختبارات مع ادلادة  .15

 0 2 االختبارات جاذبية  .16

 80 36 اجملموع
 أملا الطريقة ادلستخدمة لتسليل البياانت من االستبانة ابلرموز التا :

 
 

 قيمة اإلجابة  =نسبة اجلواب
 

X 222% ادلثايل النتيجة عدد 
 

 36  =نسبة اجلواب
 

X 222% 80 

 %51  =نسبة اجلواب
وللوصدددول إىل النقطدددة النلائيدددة فطبعدددا ال يكفدددي هبدددذه النتيجدددة. أدخلدددت 

. (2،0)عرضددددلا يف اجلدددددول كمدددا ( Likert) الباحثدددة إىل تقسدددديم نظريدددة ليكددددرت
ابستناد على اجلدول، فتمكن للباحثة أن تكشف أن الربرلدة "األسدلوب العدريب" 
علدددى أسددداس أندرويدددد لتعلددديم الكتابدددة ابسدددتخدام بررلدددة "األسدددلوب العدددريب" علدددى 

 % من جلة التصميم. 12بتسصيل النتيجة  مقبولأساس أندرويد 
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 ة اللغة العربيةمعلممن ادلطورة  ربجمةجتربة النتيجة  (3
بعدددد أن تصدددسيف الباحثدددة بررلدددة "األسدددلوب العدددريب" علدددى أسددداس أندرويدددد 
ادلطددورة، فقدددلمت الباحثددة ادلنددتج إىل معلمددة اللغددة العربيددة يف مدرسددة نددور ادلشدديطة 
الثانويدددة اإلسدددالمية لوماجدددانج دلعرفدددة آرائلدددا عدددن بررلدددة "األسدددلوب العدددريب" علدددى 

إىل التالميدددذ. وىدددذه نتيجدددة االسدددتبانة مدددن  أسددداس أندرويدددد ادلطدددورة قبدددل تطبيقلدددا
 معلمة اللغة العربية يف دبدرسة نور ادلشيطة الثانوية اإلسالمية لوماجانج.

 اللغة العربية ةمعلممن نتيجة االستبانة ( 2.3) جدول

 نتيجة التقومي معايري التقييم الرقم
X Xi 

 0 0 سلولة استخدام الربرلة  .1

 0 2 دقة رد فعل الزر  .2

 0 2 الربرلةسلولة الدخول واخلروج من   .3

 0 0 الربرلةسلولة ربميل وتثبيت   .4

ديكن للمستخدم أن بررلة "األسلوب العريب" على   .5
 0 0 أساس أندرويد يف أي مكان وزمان

 0 1 التالميذادلواد ادلستخدمة وفقا لقدرات   .6

لى أساس ادلادة يف بررلة "األسلوب العريب" ع مطابقة  .7
 0 1 وادلوضوع الذي يدرس التالميذأندرويد 

قرب مواد التدريس يف بررلة "األسلوب العريب" على   .8
 أساس أندرويد من العال أو احلياة اليومية للتالميذ

1 0 

ديكن فلم تعليمات استخدام أن بررلة "األسلوب   .9
 0 1 العريب" على أساس أندرويد ف بوضوح.

 0 1 ادلادةتسلسل عرض   .11
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 0 2 ربرلةجاذبية ادلظلر األو  لل  .11

 0 2 سلولة استخدام االختبارات  .12

 0 1 مطابقة االختبارات مع ادلادة  .13

 0 2 االختبارات جاذبية  .14

 70 32 اجملموع
 أملا الطريقة ادلستخدمة لتسليل البياانت من االستبانة ابلرموز التا :

 
 

 قيمة اإلجابة  =نسبة اجلواب
 

X 222% ادلثايل النتيجة عدد 
 

 32  =نسبة اجلواب
 

X 222% 52 

 %55  =نسبة اجلواب
عدددا ال يكفدددي هبدددذه النتيجدددة. أدخلدددت وللوصدددول إىل النقطدددة النلائيدددة فطب

. (2،0)كمددددا عرضددددلا يف اجلدددددول   (Likert) الباحثددددة إىل تقسدددديم نظريددددة ليكددددرت
إعتمددادا مددن اجلدددول السدداب ق، نعددرف أنل نتيجددة االسددتبانة بنسددبة ادلئويددة تشددَت إىل 

%. وىذه تدل على أنل قبدول التالميدذ يف التجربدة ادليدانيدة  علدى ىدذه بررلدة 11
يب" على أساس أندرويد اليت طولرهتا الباحثة لتعليم الكتابة بدرجدة "األسلوب العر 

 " ، فيمكن استخداملا يف تعليم اللغة العربية.مقبول "
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بعددددد أن تعددددرض الباحثددددة البيدددداانت مددددن ربكدددديم اخلددددرباء فتعتددددرب أن بررلددددة 
"األسلوب العريب" على أساس أندرويد لتعليم الكتابة جيد من حيدث تصدميملا 

 تعماذلا.ومضموهنا واس
 حتسني اإلنتاج .د 

كاندددت اخلطدددوة التاليدددة بعدددد أن يقدددوم اخلبدددَتان بتصددددي ق ادلندددتج وحصدددلت الباحثدددة 
البيددددداانت وادلعلومدددددات مدددددن اقًتاحدددددات وتعليقاهتمدددددا، فأصدددددلست الباحثدددددة كراسدددددة 

مدددن حيدددث تصدددميم التددددريبات ادلطدددورة حسدددب االقًتاحدددات والتعليقدددات منلمدددا، 
نتاجدددو أحسدددن مدددن خدددالل اللغدددة وأجدددذب مدددن الوسددديلة ومضدددمون ادلدددادة ليكدددون إ

خددالل التصددميم. وترجددى الباحثددة هبددذا التسسددُت أن ترقددي تعلدديم ملددارة االسددتماع 
حصددددلت الباحثددددة ٔفيلددددا وجيعددددل التالميددددذ تددددزدادون دوافعلددددم يف عمليددددة التعلدددديم. 
 البياانت اإلقًتاحات والتوصيات لتسسينلا كما يف التا  :

 اخلرباء اإلقرتاحات والتوصيات من حتسني اإلنتاج( 2،4)جدول 
 قرتاحاتاإل النقد الرقم

 خبري ادلضمون
توجد بعض األخطاء الكتابية   .1

)يف تعليمات االستخدام ويف 
 ادلادة(.

، يف خطأ يف الكتابة يرجى التصسييف
ث ، "آخرة" ينبغي "آخرد"الكلمة 

، يرجى اجلملة يف تعليمات استخدام
 إعادة فسصلا.

2.  
وأىداف  ؤشراتادلال توجد 

 تعليمية يف ىذا التطبي ق.

من الضروري إضافة أىداف التعلم 
والكفاءات إىل التطبي ق حىت يتمكن 

ادلستخدمون من قياس قدراهتم 
 وتقدملم.

جيب أن تكون التمارين و اذج جيب أن تكون التمارين و اذج   .3
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 التدريب متنوعة. التدريب متنوعة.
 خبري التصميم

وأىداف  دلؤشراتاال توجد   .4
 تعليمية

إضافة الكفاءات األساسية 
 والكفاءات األساسية وأىداف التعلم

جيب تغيَت  وذج التقييم يف   .5
 صنع اجلملة

احذف تقييم قسم احلشوة وقم بتغيَت 
النموذج حبيث ديكن استخدام نظام 

 التطبي ق على النسو األمثل
وردهتددا الباحثددة يف اجلدددول  مددن التصددسيسات ادلوجددودة (2،2)نظددرا إىل اجلدددول 

 التا :
 ( حتسني اإلنتاج2،5جدول )

 كراسة التدريبات بعد التصحيح كراسة التدريبات قبل التصحيح الرقم 
يف بررلة "األسلوب العريب" على أساس  1

أندرويد قبل ربسُت، ال توجد الصفسات 
 ادلؤشرات

 :يضيف ادلؤشرات كما يلي

 
2 

  
شدددكل السدددؤال ادلمارسدددة، يف البدايدددة شدددكللا تغيدددَت 

   ،صنعة اجلملة
تغَتت إىل اخًت الكلمة الصسيسة يف 

 .مجلة مفقودة
 .تزيد إىل عشرين سؤاال زايدة عدد األسئلة، يف البداية عددىا رسة عشر 2
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 تجربة ادليدانيةال .ه 
ادلنددتج ادليدانيددة مدددن بررلددة "األسددلوب العددريب" علدددى  أدلت الباحثددة ذبربددة

أسدداس أندرويددد لتعلدديم الكتابددة يف الصددف العاشددر دبدرسددة نددور ادلشدديطة الثانويددة 
(. 0209يونيو  90مايو حىت  29يوًما )من  91اإلسالمية لوماجانج خالل 

عملت الباحثة ىذه اخلطوة دبشداركة الربرلدة "األسدلوب العدريب"  عدرب الواتسداب 
 يعطي الباحث توجيلات حول كيفية تنزيل الربرلة وتثبيتلدا واسدتخداملا. ثل  ث

وزلعت الباحثة االستبانة إىل ادلعلمة والتالميذ دلعرفة آراءىم عن صالحية تطوير 
بررلددة "األسددلوب العدددريب" علددى أسدداس أندرويدددد بعددد تعلدديم اللغدددة العربيددة بربرلدددة 

فسصدلت الباحثدة ادلعلومدات  طدورة.ى أسداس أندرويدد ادل"األسدلوب العدريب" علد
من االستبانة فيما يلي: أوال، مدن أسدتاذة فيفدُت زيندا لطفدة كمعلمدة تعلديم اللغدة 

 .(تعل ق) شخصا 93 العربية. وتنيا، من التالميذ الذي مقدارىا
إىل ذلدددك، لقدددد قامدددت الباحثدددة ذبربدددة اإلنتددداج إىل التالميدددذ يف الصدددف 

ادلشيطة الثانوية اإلسالمية لوماجانج. يف العاشر يف الصف العاشر دبدرسة نور 
ىذه العمليدة، تعطدى الباحثدة اإلختبدار القبلدي واإلختبدار البعددي وتنفدذ التجربدة 

يونيدو  90و  91دقيقدة وىدي يف التداريخ  922أي  ( 32×  9 )فيلا بلقائُت 
0209.  

ليدددد التعلددديم، بددددأت الباحثدددة بتسيدددة وسدددالم وتسدددأل عدددن أحدددواذلم  يف سبش
لم الددددعاء قبدددل التعلددديم ث أمدددرت هبدددم ليالحظدددون ادلدددادة يف الشاشدددة وأمدددرت إلدددي

مددا. بعددد ذلددك أمددرت الباحثددة لتقليددد ادلفددردات  اذلدداتف الددذكي واتبددع اخلطددوات اتش
من األسلوب وصنع اجلملة ابلتكرار. أصدبست ادلفدردات السدابقة أساسدا لفلدم 

بعدددددد أن  ادلدددددادة ال ساسدددددية الكتابدددددة حدددددىت ال ذبدددددد فيلدددددا الصدددددعوابت يف الفلدددددم.
يستوعب التالميذ ألسلوب عن ادلوضوع، قامت الباحثدة ابلتقدوًن لتقيديم كفداءة 
التالميذ يف بررلة "األسدلوب العدريب" علدى أسداس أندرويدد ادلطدولرة. ومدن شدكل 
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وبددة وامددر اجلمدددل  سددؤاذلا صددنعت الباحثددة أبنددوع التقددوًن متعدددددة منلددا تعدددد اجل 
ميذات  اللغة العربية اليومية ابألسلوب الفارغة. تطب ق ىذه الطريقة لتمارس التل

 العريب حىت تكون لغتلم لغة عربية صسيسة.
 الثاين حتسني اإلنتاج .و 

بعد تطبي ق مجيع إجدراءات البسدث والتطدوير شلدا سدب ق، وصدلت الباحثدة 
إىل اخلطوة األخَتة وىي ربسُت اإلنتاج النلائي. اعتمادا إىل البيداانت احملصدولة 

يف ذبربة اإلنتاج من التجربة ادليدانيدة، أكلددت الباحثدة أن  من مجيع االستباانت
بررلددددددة "األسددددددلوب العددددددريب" علددددددى أسدددددداس أندرويددددددد ادلطددددددولرة ربتدددددداج بقليددددددل إىل 
التصددسييف و التسسددُت مددرة تنيددة. و كددذالك قددد قامددت الباحثددة االختبددار الددذي 

ررلدة ستقدلم الباحثة بياانتو و ربليلو يف ادلبسث التدا  و ىدو مبسدث صدالحية ب
 "األسلوب العريب" على أساس أندرويد ادلطولرة.

يف ىددذه اخلطددوة ربسددُت الباحثددة اإلنتدداج علددى أسدداس اإلقًتاحددات مددن معلمددة تعلدديم 
ذبربة ادليدانية. ث حصل عليلدا  اإلنتداج اللغة العربية واألخطاء الفنية اليت ربدث يف 

تعليم الكتابة يف الصف النلائي وىي بررلة "األسلوب العريب" على أساس أندرويد ل
 العاشر دبدرسة نور ادلشيطة الثانوية اإلسالمية لوماجانج.

 اإلنتاج النهائي .ز 
اإلنتددداج النلدددائي وىدددو بررلدددة "األسدددلوب العدددريب" علدددى أسددداس أندرويدددد 
لتعلددديم الكتابدددة الددديت مت حبسدددب اقًتاحدددات اخلدددرباء وادلددددرس وآراء التلميدددذات يف 

ات. جدددداىزة لتوزيعلددددا علددددى اجلملددددور العامددددة الصددددف العاشددددر ونتيجددددة االختبددددار 
 الثانوية.وخاصة التلميذات يف الصف العاشر ادلدرسة 
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برجمللللة "األسلللللوب العللللريب" علللللى أسللللاس أندرويللللد : صللللالحية  ادلبحث الثاين .2
لتعللللليم الكتابللللة يف الصللللف العاشللللر مبدرسللللة نللللور ادلشلللليطة الثانويللللة اإلسللللالمية 

 لوماجانج.

يف ىددذا ادلبسددث قددد سددب ق عرضددلا يف تصدددي ق التصددميم،  وكانددت البيدداانت وادلعلومددات
ولكدن سددتقدم الباحثددة ىددذا ادلبسددث التسليدل مددن البيدداانت السددابقة. وشلددا أييت عرضددلا 
مدددن آراء اخلدددرباء ومعلمدددة اللغدددة العربيدددة والتالميدددذ عدددن بررلدددة "األسدددلوب العدددريب" علدددى 

ل عدن بررلدة "األسدلوب أساس أندرويد لتعليم الكتابة ادلطورة أبسلوب االسدتبانة وربليد
العدددددريب" علدددددى أسددددداس أندرويدددددد لتعلددددديم الكتابدددددة ادلطدددددورة أبسدددددلوب االسدددددتبانة وربليدددددل 

 نتائجلا:

 بياانت التصديق من خبري ادلضمون .أ 
ت احملصولة من البياانعن ( 1،2ظلر اجلدول الساب ق )اجلدول قد 

تسكيم ال. وقد حللت الباحثة لكل بنود عناصرادلضمون بَتاالستبانة لدى خ
تدل  728حصلت على نتيجة والتفسَت وفقا للنتائج ادلوجودة. و ابلدرجة 

ابلتصسييف البسيط"،  اديكن استخدامل" ا" ابلتفسَتد جدل على ادلعيار "جيل 
 من ىذه نتيجة االستبانة. فقامت الباحثة ابلتعديل

 التصميمخبري  بياانت التصديق من .ب 
ت احملصددولة مددن االسددتبانة البيدداانعددن ( 1،2ظلددر اجلدددول السدداب ق )اجلدددول قددد 

التسكديم ابلدرجدة . وقدد حللدت الباحثدة لكدل بندود عناصدرالتصدميم بدَتلدى خ
تددل علدى ادلعيدار  518حصلت على نتيجة والتفسَت وفقا للنتائج ادلوجودة. و 

 ابلتصددسييف"، فقامددت الباحثددة ابلتعددديل اديكددن اسددتخدامل" " ابلتفسددَتد جيلدد "
 من ىذه نتيجة االستبانة.
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 اللغة العربية معلمةبياانت التصديق من  .ج 
ت احملصددولة مددن االسددتبانة البيدداانعددن ( 1،2ظلددر اجلدددول السدداب ق )اجلدددول قددد 

التسكددديم . وقدددد حللدددت الباحثدددة لكدددل بندددود عناصدددرمعلمدددة اللغدددة العربيدددةلددددى 
تددددل  558حصدددلت علدددى نتيجدددة والتفسدددَت وفقدددا للنتدددائج ادلوجدددودة. و ابلدرجددة 

ابلتصدددددسييف"، فقامدددددت  اديكدددددن اسدددددتخدامل" " ابلتفسدددددَتد جيلددددد علدددددى ادلعيدددددار "
 من ىذه نتيجة االستبانة. الباحثة ابلتعديل

تطلوير برجملة "األسللوب العلريب" عللى أسلاس أندرويلد  فعالية:  ادلبحث الثالث .3
لتعللللليم الكتابللللة يف الصللللف العاشللللر مبدرسللللة نللللور ادلشلللليطة الثانويللللة اإلسللللالمية 

 .لوماجانج

 ار القبلي واالختبار البعدينتيجة االختب .أ 
لنيل نتيجة فعالية ادلندتج، حصدلت الباحثدة علدى البيداانت مدن االختبدار 
فلددو االختبددار القبلددي واالختبددار البعدددي. قامددت الباحثددة بتجربددة كتدداب اللعبددة 
اللغوية دلادة اللغة العربية دبدرسة سوانن كليجاكدا ادلتوسدطة اإلسدالمية دبداالنج. 

دلعرفدة  0209يونيدو  91 التداريخ االثندُتبار القبلي يف يدوم بدأت الباحثة االخت
كفاءة الطالب األولية يف تعليم اللغة العرببية. فسصلت البياانت مدن االختبدار 

 القبلي كما يف اجلدول التا :
 االختبار البقلي نتيجة 2،6 اجلدول

 التقدير نتيجة االختبار القبلي اسم التلميذات الرقم
 ضعيف 00 9 –التلميذة  9
 جيد 20 0 –التلميذة  0
 مقبول 10 2 –التلميذة  2
 راسب 02 1 –التلميذة  1
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 راسب 00 0 –التلميذة  0
 ضعيف 02 0 –التلميذة  0
 جيد 22 1 –التلميذة  1
 مقبول 10 2 –التلميذة  2
 راسب 12 3 –التلميذة  3
 ضعيف 02 92 –التلميذة  92
 راسب 12 99 –التلميذة  99
 مقبول 12 90 –التلميذة  90
 راسب 00 92 –التلميذة  92
 جيد 20 91 –التلميذة  91
 راسب 12 90 –التلميذة  15
 جيد 20 90 –التلميذة  16
 راسب 20 91 –التلميذة  17
 جيد 22 92 –التلميذة  18
 جيد 22 93 –التلميذة  19

 2023 جمموعة الدرجة 
 ضعيف 41،74 ادلعّدل

 بة مئوية لنتيجة االختبار البقلينس 2،7اجلدول 

 النسبة ادلئوية التقدير عدد الطالب الرقم
 - جيد جدا - 9
 %29،0 جيد 0 0
 %90،2 مقبول 2 2
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 %90،2 ضعيف 2 1
 %20،2 راسب 1 0

( يتوضددددديف لندددددا أن نتدددددائج االختبدددددار القبلدددددي 1.90نظدددددرا إىل اجلددددددول )
انويدة اإلسدالمية لوماجدانج  لتلميذات يف الصف العاشر دبدرسدة ندور ادلشديطة الث

 كما يلي:
 اليوجد:  جيد جدا تقدير (1
 تلميذات 0:  جيد تقدير (2
 تلميذات 2:  تقدير مقبول (3
 تلميذات 2:  تقدير ضعيف (4
 تلميذات 1:  راسبتقدير  (5

يف تعليم اللغة  تلميذاتوضست الباحثة اجلدول الساب ق أن كفاءة ال
قدير راسب، لكن بعضلم حصلوا تقدير يف ت تلميذات% من ال20،2العربية 

مقبول جيد جدا، وتقدير  ريتقدبأحد  وال% 29،0جيد ابلنسبة ادلئوية 
أما من نتيجة %، 90،2ابلنسبة ادلئوية  وضعيف%، 90،2ابلنسبة ادلئوية 

يف  تعليم اللغة العربية فلم مواديف  الطالب كفاءة ت الباحثةعرفف ادلعدل
من  .41،74نتيجتلم ألن معدل  "ضعيف"مستوى على  القبلياالختبار 

كفاءة   م اللغة العربية ل يكن انجًسا ألنيدل على أن تعلىذه النتيجة ت
 ضعيفة يف تعليم اللغة العربية. تلميذاتال

مدددن نتيجدددة االختبدددار القبلدددي السدددابقة، ث طبلقدددت الباحثدددة كتددداب اللعبدددة 
اختدددارت الباحثدددة اللعبدددة اللغويدددة لًتقيدددة كفددداءة الطدددالب يف تعلددديم اللغدددة العربيدددة. 

بررلدددة "األسددددلوب اللغويدددة أبهنددددا لدددو اخلصددددائص ادلمتعدددة. وبدددددأت الباحثدددة ذبربددددة 
حدىت التداريخ  0209 يونيدو 91 ادلطدور يف التداريخ العريب" على أساس أندرويدد
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قددددمت الباحثدددة االختبدددار  0209يونيدددو  90. ويف التددداريخ 0209يونيدددو  90
تلميدذات بعدد تطبيد ق الدلعرفة كفداءة بعدي البعدي. أعطت الباحثة ابالختبار ال

. والبيدددداانت بررلدددة "األسددددلوب العددددريب" علددددى أسددداس أندرويددددد يف تعلدددديم الكتابددددة
 احملصولة من االختبار البعدي يف اجلدول التا :

 االختبار البعدي نتيجة 2،22 اجلدول

 التقدير نتيجة االختبار البعدي اسم الطالب الرقم
 جيد 20 9 –التلميذة  9
 جيد جدا 922 0 –التلميذة  0
 جيد جدا 32 2 –التلميذة  2
 مقبول 10 1 –التلميذة  1
 جيد 22 0 –التلميذة  0
 جيد 22 0 –التلميذة  0
 جيد جدا 30 1 –التلميذة  1
 جيد جدا 32 2 –التلميذة  2
 مقبول 10 3 –التلميذة  3
 جيد 20 92 –التلميذة  92
 مقبول 12 99 –التلميذة  99
 جيد جدا 32 90 –التلميذة  90
 جيد 22 92 –التلميذة  92
 جيد جدا 922 91 –التلميذة  91
 مقبول 12 90 –التلميذة  90
 جيد جدا 922 90 –التلميذة  90
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 ضعيف 00 91 –التلميذة  91
 جيد جدا 32 92 –التلميذة  92
 جيد جدا 30 93 –التلميذة  93

 2423 جمموعة الدرجة 
 جيد 63 ادلعّدل

 مئوية لنتيجة االختبار البعدينسبة  2،22اجلدول 

 النسبة ادلئوية التقدير عدد الطالب الرقم
 %11،1 جيد جدا 3 9
 %00،2 جيد 0 0
 %09 مقبول 1 2
 %0،2 ضعيف 9 1
 - راسب - 0

ا أن نتائج االختبار القبلي يتوضيف لن( 1.92نظرا إىل اجلدول )
  رسة نور ادلشيطة الثانوية اإلسالمية لوماجانجلتلميذات يف الصف العاشر دبد

 يلي:كما 
 تلميذات 3:  جيد جدا تقدير (1
 تلميذات 0:  جيد تقدير (2
 تلميذات 1:  تقدير مقبول (3
 تلميذات 9:  تقدير ضعيف (4
 : اليوجد راسبتقدير  (5
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يف تعلدديم اللغددة  تلميددذاتوضددست الباحثددة اجلدددول السدداب ق أن كفدداءة ال
% مدددددنلم يف 09يف تقددددددير جيدددددد جددددددا، و  تلميدددددذات% مدددددن ال11،1العربيدددددة 

 وال % يف تقددددير ضدددعيف0،2% يف تقددددير جيدددد، و 00،2تقددددير مقبدددول، و
يف  تلميذاتال كفاءة ت الباحثةعرفف أما من نتيجة ادلعدل. ير راسبتقدبأحد 

ألن  "جيلللد"مسدددتوى علدددى  القبلدددييف االختبدددار  تعلددديم اللغدددة العربيدددة فلدددم مدددواد
وىذه النتيجة تدل على أن كفاءة الطالب ارتفاع عنددما  .63م نتيجتلمعدل 

. ولدو  تعلديم الكتابدةيف  بررلدة "األسدلوب العدريب" علدى أسداس أندرويدداستخدام 
كددان يوجدددد طالددب واحدددد حصدددل علددى درجدددة ضدددعيف، لكددن نتيجدددة االختبدددار 

 البعدي أعلى من نتيجة االختار القبلي.

 ختبار البعديحتليل نتيجة االختبار القبلي واال .ب 
بررلة قدمت الباحثة البياانت ادلتعلقة بنتيجة البسث عن فعالية 

"األسلوب العريب" على أساس أندرويد لتعليم الكتابة يف الصف العاشر 
 t-test. وىذه البياانت ىي نتيجة االختبارين فسللتلا استخدام دبدرسة الثانوية

بررلة "األسلوب فة فعالية ابحلساب اليدوي دلعر  Paired Simple T-Testبنوع 
 ادلطورة. والبد للباحثة أن زبطط اخلطوات التالية: العريب" على أساس أندرويد

 حتليل نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي 2،20 اجلدول

 اسم الطالب الرقم
X Y 

D=y-x D
االختبار  2

 القبلي
االختبار 
 البعدي

 122 02 20 00 9 –التلميذة  9
 000 90 922 20 0 –تلميذة ال 0
 000 90 32 10 2 –التلميذة  2
 000 00 10 02 1 –التلميذة  1
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 000 00 22 00 0 –التلميذة  0
 122 02 22 02 0 –التلميذة  0
 000 90 30 22 1 –التلميذة  1
 000 90 32 10 2 –التلميذة  2
 9000 20 10 12 3 –التلميذة  3
 000 00 20 02 92 –التلميذة  92
 322 22 12 12 99 –التلميذة  99
 122 02 32 12 90 –التلميذة  90
 000 00 22 00 92 –التلميذة  92
 000 90 922 20 91 –التلميذة  91
 322 22 12 12 90 –التلميذة  90
 000 90 922 20 90 –التلميذة  90
 322 22 00 20 91 –التلميذة  91
 922 92 32 22 92 –التلميذة  92
 000 90 30 22 93 –التلميذة  93

 7122 222 2423 2023 جمموعة الدرجة

( مدن البيداانت Level of Significantدلعرفدة مناسدبة الداللدة ذي معدٌت )
 السابقة، استخدمت الباحثة الرمز كما يلي:

   
∑ 
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 ابستخدام الرمز التا : degree of freedom (df)وبعد ذلك، حبثت الباحثة عن 
       

        

      

ث عيلنددت الباحثددة قيمددة ت  0191وجدددت الباحثددة أن قيمددة ت احلسدداب ىددو 
%( الددددذي يدددددل 0) 2،20يف مسددددتوى الداللددددة  92( بعدددددد t-tabelاجلدددددول )
. أتسيسا على ادلعلومدات احملصدولة عرفدت الباحثدة قيمدة ت 01929على قيمة 
. 0،929< 0191( وىدي ttabel( أكرب من قيمة ت اجلددول )thitungاحلساب )

فسددرت الباحثددة مقارنددة بددُت نتيجددة ت احلسدداب ونتيجددة ت اجلدددول أن فددروض 
 بررلددة "األسددلوب العددريب" علددى أسدداس أندرويدددالبسددث مقبددول حددىت يقددال أن 

تعلددديم  يف الصددف العاشددرلًتقيددة كفدداءة التلميدددذات  فعلللااليكددون  لتعلدديم الكتابددة
 .لوماجانج درسة نور ادلشيطة الثانوية اإلسالميةدلاباللغة العربية 

 : مناقشة البحث ادلبحث الرابع .4

بررلددة "األسددلوب العددريب" علددى أسدداس أندرويددد لتعلدديم لقددد صددممت الباحثددة 
الكتابددة بنمددوذج التطددوير قدمتددو بددورك وغددال كمددا ذكرهتددا يف السددطور السددابقة. وتشتصددر 
ن رأت الباحثدددددة أن االحتياجدددددات وادلددددددخالت. وهتددددددف ىدددددذه  إىل سدددددتة خطدددددوات أل 

إىل حدددددل ادلشدددددكالت تواجللدددددا التالميدددددذ يف مدرسدددددة ندددددور ادلشددددديطة الثانويدددددة  الوسددددديلة
اإلسددالمية لوماجددانج. وترجددو الباحثددة هبددذا التطددوير أن تسدداعدوا يف فلددم تعلدديم اللغددة 

 العربية خاصة يف تعليم الكتابة.
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والربرلة ادلطورة ذلا خصائص كثَتة منلا التفاعلية وادلروندة والتندوع وغَتىدا حدىت 
الميذ أن تتناسب التعليم برغبتلم وقدرهتم. وماا الشك فيدو أن قددرة التالميدذ تشكن الت

سلتلفة وهبذه الوسيلة سوف تسلل تعلملدم يف ملدارة الكتابدة. وأمدا العناصدر مضدمونة 
فيلددا ىددي النصددو  األسددلوب العددريب والرسددوم ادلتسركددة والصددور. وتقصددد بكددل وجددود 

 سائم وشلال عند عملية التعليم.العناصر لتكون برامج جذاب حىت الذبد فيو 

وىنددداك سدددتة موضدددوعات فيلدددا وىدددي التلسيدددات والتعدددارف، األسدددرة و البيدددت، 
ادلدرسة والبيئة احمليطة هبا، احلياة اليوميلة، اذلواية، الطلعام والشراب ىذه دبعٌت أن ادلادة 
تشمل علدى سدنة دراسدية أو ادلسدتوى ال دول للصدف العاشدر. تتكدون ىدذه الربرلدة علدى 

رشادات السدتخداملا، والكفداءة، واادلفدردات األسدلوب العدريب، وادلثدل، والتددريبات. إ
تؤخذ ادلادة ال ساسدية فيلدا علدى الكتداب الدراسدي خرجدو وزيدرة الشدؤون الدينيدة دبدنلج 

نو الكتاب ادلستخدم يف تلك ادلدرسة. 0292  أل 

تقيددديم قبدددل أن ذبدددرب الباحثدددة إىل رلموعدددة مدددا فتطلدددب علدددى اخلدددرباء لتسكددديم و 
الوسدديلة ث اقددًتح اخلددرباء التسسددُت مدداا خيطددأ. ونتيجددة مددن اخلددرباء عددن الوسدديلة ادلطددورة 

%  12جددا( مدن خبدَت ادلضدمون ونتيجدة  % )جيدد 39ىي بتسصيل على النتيجدة 
اسددتخدام  نت الوسديلة كمدا اقًتحلدا اخلدرباء. ث يف( مدن خبدَت التصدميم. وحسددمقبدول)

أندرويددددد لتعلدددديم الكتابددددة يف الصددددف العاشددددر  بررلددددة "األسددددلوب العددددريب" علددددى أسدددداس
دبدرسة نور ادلشيطة الثانوية اإلسالمية لوماجانج صدالحية. ىدذا التأكيدد يعتمدد علدى 

%  11نتيجدددة مدددن اسدددتبانة التالميدددذ ومعلمدددة اللغدددة العربيدددة. حصدددلت علدددى النتيجدددة 
 من معلمة اللغة العربية. مقبولبتقدير 

بررلة "األسلوب ة بنتيجة البسث عن فعالية قدمت الباحثة البياانت ادلتعلقثل 
. وىدذه العريب" على أساس أندرويدد لتعلديم الكتابدة يف الصدف العاشدر دبدرسدة الثانويدة

 Paired Simple T-Testبنوع  t-testالبياانت ىي نتيجة االختبارين فسللتلا استخدام 
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ادلطدورة.  أندرويددبررلة "األسلوب العريب" علدى أسداس ابحلساب اليدوي دلعرفة فعالية 
ث عيلنت الباحثة قيمدة ت اجلددول  0191ووجدت الباحثة أن قيمة ت احلساب ىو 

(t-tabel بعدددددددد )( الددددددذي يدددددددل علددددددى قيمددددددة 0) 2،20يف مسددددددتوى الداللددددددة  92%
( thitung. أتسيسا على ادلعلومات احملصولة عرفت الباحثة قيمة ت احلساب )01929

. فسددرت الباحثددة مقارنددة 0،929< 0191ىددي ( و ttabelأكددرب مددن قيمددة ت اجلدددول )
بدُت نتيجددة ت احلسداب ونتيجددة ت اجلدددول أن فدروض البسددث مقبدول حددىت يقددال أن 

لًتقيدة كفداءة  فعلااليكون  لتعليم الكتابة بررلة "األسلوب العريب" على أساس أندرويد
 درسددددة نددددور ادلشدددديطة الثانويدددددةدلابتعلدددديم اللغددددة العربيددددة  يف الصددددف العاشددددرالتلميددددذات 

 .اإلسالمية لوماجانج

يف تطبيقلددددا ربتدددداج الباحثددددة إىل احلاسددددوب واذلدددداتف الددددذكي والشاشددددة لتقدددددًن 
الربرلددددة "األسددددلوب العددددريب" علددددى أسدددداس أندرويددددد لتعلدددديم الكتابددددة. رأت الباحثددددة أن 
ن ىنداك أسدلوب اليوميددا والصدورة ادلتنوعدة واسددتعمال  التالميدذ يتسمسدون يف عمليتددو أل 

منلددددا شدددديئ جديددددد عندددددىم حددددىت يشددددعرون بددددزايدة التشددددجيع ابذلدددداتف الددددذكي، وكددددل 
والدوافع عندىم. وىذا يدل علدى أن اسدتخدام بررلدة "األسدلوب العدريب" علدى أسداس 
أندرويددد لتعلدديم الكتابددة لددو أثددر إجددايب للتالميددذ حددىت تكددون قدددرهتم وكفدداءهتم يف تعلدديم 

 الكتابة ترقون.
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 مساالفصل اخل
 نتائج البحث واالقرتاحات

وصفت الباحثة خطوات التطوير ومدى صالحية اإلنتاج عن بررلة "األسلوب لقد 
العريب" على أساس أندرويد لتعليم الكتابة يف الصف العاشر دبدرسة نور ادلشيطة الثانوية 
َت وىي  اإلسالمية لوماجانج وصفا واضسا يف الفصول السابقة. فوصلت إىل الفصل اخل 

 احثة فيما أييت :نتائج البسث واقًتحاتو. ستبُت الب

 نتائج البحث .1
ول إىل الفصل الرابع، فقد دللت نتائج  اعتمادا على ما قدمت الباحثة من الفصل األ 

 البسث فيما يلي :
أن خطددوات التطددوير الددىت قامددت هبددا يف ىددذا البسددث ىددي سددتة خطددوات منلددا  (1

 الدراسددات األوليددة الددىت تتكددون مددن خطددوتُت يعددٍت ربليددل االحتياجددات تتعلدد ق
دبشكالت التالميذ يف تعليم ملارة الكتابة، ومجع ادلعلومات احملتاجدة للتطدوير 
مثل منلج التعليم وتكوين االستبانة، وتصميم اإلنتاج يبدأ من اختيار ادلدادة، 
وعملية التخطيط، وتصديقو إىل خبَت ادلضدمون وخبَتالتصدميم، ث ربسدُت مدا 

لعاشدر دبدرسدة ندور ادلشديطة الثانويدة اقًتحو اخلرباء، وذبربة ادليدانية يف الصف ا
اإلسدددالمية لوماجدددانج، ثل ربسدددُت اإلنتددداج الدددذي يشدددَت إىل االخطددداء يف ذبربدددة 

وىددو بررلددة ادليدانيددة ليسصددل اإلنتدداج النلددائي ادلتوقددع. واألخددر اإلنتدداج النلددائي 
"األسدددددلوب العدددددريب" علدددددى أسددددداس أندرويدددددد لتعلددددديم الكتابدددددة الددددديت مت حبسدددددب 

وادلدددددددرس وآراء التلميددددددذات يف الصددددددف العاشددددددر ونتيجددددددة  اقًتاحددددددات اخلددددددرباء
االختبدددارات. وجددداىزة لتوزيعلدددا علدددى اجلملدددور العامدددة وخاصدددة التلميدددذات يف 

 الصف العاشر ادلدرسة الثانوية
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عتمددددادا علددددى نتددددائج االسددددتبانة مددددن اخلددددرباء و التلميددددذات تعددددرف أن بررلددددة اي (2
ابدة الئقدة. كاندت النتيجدة "األسلوب العريب" علدى أسداس أندرويدد لتعلديم الكت

% )جيدددد جددددا(، والنتيجدددة مدددن جدددودة 39مدددن اخلدددرباء أن جدددودة  ادلضدددمون 
% )جيدددد(. والنتيجدددة مدددن اسدددتبانة معلمدددة اللغدددة العربيدددة كاندددت 12التصدددميم 

% )جيدددد( والنتيجدددة مدددن اسدددتبانة التلميدددذات كاندددت جدددودة 11جدددودة ادلندددتج 
 .صاحلا% )جيد جدا(.  فقرر الباحث أن ادلنتاج 22ادلنتج 

 أن اسدددتخدام بررلدددة "األسدددلوب العدددريب" علدددى أسددداس أندرويدددد لتعلددديم الكتابدددة (3
ث عيلندت الباحثدة قيمدة ت  0191وجدت الباحثدة أن قيمدة ت احلسداب ىدو 

%( الددذي يدددل 0) 2،20يف مسددتوى الداللددة  92( بعدددد t-tabelاجلدددول )
ة قيمددة . أتسيسددا علددى ادلعلومددات احملصددولة عرفددت الباحثدد01929علددى قيمددة 

 0191( وىدددددددي ttabel( أكدددددددرب مدددددددن قيمدددددددة ت اجلددددددددول )thitungت احلسددددددداب )
. فسدددددرت الباحثدددددة مقارندددددة بدددددُت نتيجدددددة ت احلسددددداب ونتيجدددددة ت 0،929<

بررلدددة "األسدددلوب العدددريب" اجلددددول أن فدددروض البسدددث مقبدددول حدددىت يقدددال أن 
يف لًتقيدة كفداءة التلميدذات  فعلااليكدون  لتعلديم الكتابدة علدى أسداس أندرويدد

درسددة نددور ادلشدديطة الثانويددة اإلسددالمية دلابتعلدديم اللغددة العربيددة  ف العاشددرالصدد
 .لوماجانج

 االقرتاحات .2
اعتمادا على نتائج البسث احملصولة، فًتجو الباحثة أن تكون مفيدة يف تعليم اللغة 

 العربية خاصة يف تعليم ملارة الكتابة. وقدمت الباحثة االقًتاحات منلا :
لددى ادلدرسددة الثانويددة اإلسددالمية الدديت تواجللددا ادلشددكالت كمددا ترجددو الباحثددة ع (1

الكتابددددددة وتطبدددددد ق الوسدددددديلة التعليميددددددة دللددددددارة يف السددددددطور السددددددابقة أن ذبددددددرب 
حلدددل ادلشدددكالت  ألسدددلوب العدددريب" علدددى أسددداس أندرويددددابسدددتخدام بررلدددة "ا

 وترقي  لتعليم الكتابة.
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وتسدتفد الوسديلة التعليميدة ترجو الباحثة على ادلعلدم أن هتدتم صدعوابت التعلديم  (2
ادلوجددودة وتشكددن لتطددوي رىددا حددىت الذبددد فيددو مددال وصددعوابت وسددوف تكددون 

 تعليم اللغة العربية ماتعا وجذااب.
ترجو الباحثة على التالميذ لًتقيدة قددرهتم وكفداءهتم يف تعلديم الكتابدة دبسداعدة  (3

ن تعلم يف ميذ أحىت تكون التال سلوب العريب" على أساس أندرويدبررلة "األ
 تشاؤون. أي وقت كانت وشلا

ترجددو الباحثددة علددى الباحددث التددا  أن تسددتمر ىددذا البسددث بتطبيدد ق بررلددة "األسددلوب 
العدددريب" علدددى أسددداس أندرويدددد لتعلددديم الكتابدددة يف الصدددف العاشدددر يف مدرسدددة مدددا الددديت 
تواجلددا ادلشددكالت ادلتسدداوية ألن ىددذه الربرلددة تدددل علددى أهنددا صددالحية. ترجددو أيضددا 

حثدددة علدددى الباحدددث التدددا  أن تسدددتمر ىدددذا البسدددث ابختدددرب فعاليدددة اسدددتخدام بررلدددة البا
 "األسلوب العريب" على أساس أندرويد لتعليم الكتابة.

 توصيات البحث .3
 ذا البسث:ىفيما يلي بعض التوصيات اليت تقدملا الباحثة اعتمادا على نتائج 

يف ملارة الكتابة إلثراء على ادلدرسُت أن يزودوا الطالب أبنواع التدريبات  (1
 .قدراهتم وغرس خَتاهتم حىت يستطيع الطالب الوصول إىل الفلم

ربرلة "األسلوب العريب" على أساس أندرويد ب الكتابة كل يومديارس الطالب  (2
 .لتعليم الكتابة

يستخدم ادلعلم الطرائ ق والوسائل ادلتنوعة يف تعليم اللغة العربية يف ادللارات  (3
 اصة ملارة الكتايةاللغوية خ
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http://www.alukah.net/literature_language/0/101420/. 

 .Diakses 14 April 2121 .انبحثانؼهًٙيفٕٓيتٔأدٔاتّٔأسانٛبّ

http://archive.org/details/2115..17.._211912. 

 .Diakses 16 Februari 2121 ”.ت:يفٕٓيٓأخصائصٓأَشأتٓأإَٔاػٓاانكتاب“انكتابت.
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Assalamu’alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan adanya 
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mohon dengan hormat kepada  Bapak/Ibu 

data bagi mahasiswa kami:
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Semester

Dosen Pembimbing
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Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan 
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, kami menganjurkan mahasiswa 

Oleh karena itu, 

berkenan  memberikan  izin pengambilan 
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INSTRUMEN VALIDASI AHLI MATERI APLIKASI
“USLUB ARABI” BERBASIS ANDROID UNTUK
PEMBELAJARAN KITABAH KELAS X
MADRASAH ALIYAH.
Assalaamualaikum Wr. Wb. 

Perkenalkan saya, 
Nama : Fentin Ria Agustin 
NIM : 19720118 

Adalah Mahasiswa Prodi Magister Pendidikan Bahasa Arab, Pascasarjana Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini saya sedang melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan 
tesis dengan judul:  
 ".تطویر برمجة "األسلوب العربي" على أساس أندروید لتعلیم الكتابة في الصف العاشر بمدرسة نور المشیطة الثانویة اإلسالمیة لوماجانج"
Berkenaan dengan hal itu, saya bermaksud mengadakan validasi aplikasi android yang telah 
dikembangkan, dan memohon kesediaan Bapak/Ibu agar mengisi angket/kuesioner di bawah ini 
sebagai ahli materi. Semua identitas Bapak/Ibu akan dijaga kerahasiaanya dan jawaban 
angket/kuesioner hanya akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. 

Disamping itu, tujuan dari pengisian angket ini adalah untuk mengetahui kelayakan aplikasi “Uslub 
Arabi” berbasis android untuk pembelajaran kitabah kelas X Madrasah Aliyah. Hasil dari penilain ini akan 
digunakan peneliti untuk penyempurnaan aplikasi “Uslub Arabi” agar bisa dimanfaatkan dalam 
pembelajaran. Sebelumnya peniliti sampaikan terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu. 

Salam Hormat, 
Fentin Ria Agustin 

Nama Lengkap *

Pendidikan *



Dosen

Prodi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta

habibi.abeb@staff.uns.ac.id

INSTRUMEN VALIDASI SISWA

Petunjuk Pengisian 

1) Berilah tanda check (√) pada kolom yang paling sesuai dengan penilaian Anda.  

2) Pedoman penilaian 
Nilai Keterangan 
5 Sangat baik / sangat valid/ sangat menarik /sangat mudah /sangat jelas /sangat tepat. 
4 Baik / valid/ menarik / mudah / jelas / tepat. 
3 Cukup baik / cukup valid/ cukup menarik / cukup mudah / cukup jelas / cukup tepat. 
2 Kurang baik / kurang valid/ kurang menarik / kurang mudah / kurang jelas / kurang tepat. 
1 Tidak baik / tidak valid/ tidak menarik /tidak mudah /tidak jelas /tidak tepat.
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4

3

2

1

Jabatan *

Instansi *

Alamat Email *

Kesesuaian materi dalam aplikasi “Uslub Arabi” berbasis android dengan tema yang
dipelajari siswa *



5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Kejelasan tulisan pada materi *

Kerunutan penyajian materi *

Kejelasan sususan kalimat dalam materi *



5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Kosakata dan makna sesuai *

Bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami *

Kejelasan tulisan pada latihan soal *



5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Kecukupan materi dalam latihan soal *

Kesesuaian bahasa dengan tingkat berfikir siswa *

Kesesuaian pertanyaan dengan tingkat kesulitan *



5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2
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KRITIK & SARAN

Kedekatan bahan ajar aplikasi “Uslub Arabi” berbasis android dengan dunia/keseharian
siswa *

Efektifitas dan efisiensi pencapaian kompetensi *

Mudah dioperasikan *



KRITIK & SARAN

Mohon Bapak/Ibu memberikan saran atau komentar pada kolom yang telah disediakan.

1. Terdapat beberapa kesalahan tulisan (pada petunjuk penggunaan & pada materi). 
2. Belum ada tujuan dan kompetensi pembelajaran pada aplikasi ini. 
3. Latihan dan model latihan perlu diperbanyak variasinya.

1. Kesalahan tulisan mohon direvisi آخرد harusnya آخرة, kemudian pada petunjuk penggunaan kalimatnya 
jg diteliti lagi. 
2. Perlu ditambah tujuan dan kompetensi pembelajaran pada aplikasi agar pengguna dapat mengukur 
kemampuan dan progressnya. 
3. Latihan dan model latihan perlu diperbanyak variasinya.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Kritik

Saran

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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X. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL 

No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal 
Volume/ 
Nomor 

Tahun 

1.  
Pengaruh Qiraat terhadap Makna dalam 
al-Qur’an 

Jurnal al-Bayan 2/1 2010 

2.  
Paparan Kritis atas Kamus Arab-
Indonesia: Al-Qamus al-Munir: Arabiy-
Indonesiy  

Jurnal al-Ittijah 3/2 2011 

3.  
Afiksasi Sebagai Upaya Integrasi antara 
Tasrif al-Af’al Klasik dengan Morfologi 
Modern 

Jurnal Islamic 
Review JIE 

1/1 2012 

4.  
Kritik Matan Sebagai Metode Utama 
dalam Penelitian Hadis Nabi 

Jurnal Islamic 
Review JIE 

2/3 2013 

5.  
Idealisme Tafaqquh Fi ad-Din : Orientasi 
Mathali’ul Falah Membentuk Insan Salih 
dan Akram 

Jurnal Islamic 
Review JIE 

5/2 2014 

6.  
Cerita Nabi Muhammad Berhempas 
dengan Abu Jahil: Pendidikan Karakter 
Berbasis Nilai-Nilai Islam 

Jurnal 
Manuskripta 

5/2 2015 

7.  
Islam Nusantara: Relasi Islam dan 
Budaya Lokal 

Jurnal SHAHIH 1/1 2016 

8.  
Kontekstualisasi Filologi dalam Teks-teks 
Islam Nusantara 

Ibda’ Jurnal 
Kebudayaan 
Islam  

14/1 2016 

9.  
Penerapan Ushul an-Nahw dalam 
Penyusunan Materi Pembelajaran Nahw 
Pedagogis 

Jurnal LiNGUA 11/2 2016 

10.  
Ikhtilaf al-Isytiqaq al-‘Arabi al-Mu‘asiri wa 
Asaruh fi al-Ma‘na al-Lugawi  

Jurnal Ta‘lim al-
‘Arabiyyah 

1/1 2017 

11.  
Aktifasi Makna-Makna Teks dengan 
Pendekatan Kontemporer: Epistemologi 
Subjektif-Fiqhiyyah El Fadl 

Jurnal 
THEOLOGIA 

28/1 2017 

12.  
Khasais al-Uslub al-‘Arabiyyah 
Kekhasan Uslub Bahasa Arab 

Majmu‘ah Buhus 
Mu’tamar Dauli 
wa Istiktab: 
Ittijahat al-Lugah 
al-‘Arabiyyah, fi 
‘Asr ar-Raqmi 
(Ta‘liman, 
Adabiyyan, 
Barmajiyyan)  

1 2017 

13.  
Metode Pendidikan Anak Berbasis 
Qishshah Al-Anbiyâ’ dan 

Aplikasia, Jurnal 
Aplikasi Ilmu-

17/1 2017 



Kontekstualisasinya di Perguruan Tinggi 
Islam,  

Ilmu Agama 

14.  
Mitologi Arabisasi Peraturan Bupati 
Syariah Di Tasikmalaya dan Implikasinya 
Dalam Sistem Hukum Nasional 

Jurnal Asy-
Syir’ah 

51/2 2017 

15.  
Epistemologi Nahw Ta'limi dalam 
Perspektif Linguis Arab Kontemporer 

Jurnal Arabiyyat 5/2 2018 

 
XI. TULISAN MEDIA MASSA, BULETIN, MAJALAH ATAU LEPAS 

No Judul Tulisan Media Tahun 

1.  Perselingkuhan Media dan Politik Kampus  Buletin Literasia Mei 2006 

2.  Reformulasi Pembacaan terhadap Ilmu Qiraat  Bulletin Tallaba April 2007 

3.  Arti Sebuah Nilai Ujian Bulletin Literasia Mei 2007 

4.  
Hubungan Kekuasaan dan Bahasa Dalam 
Masyarakat  

Bulletin Literasia Nov 2007 

5.  Mengaji Bahasa Ramadan  Suara Merdeka  2012 

6.  Toleransi Salat Jumat Suara Merdeka 
13 Des 

2013 

7.  
K.H. Muhammadun Daiman: Sang Singa 
Podium 

Majalah Muhammaduna 
edisi 1 

2016 

 
XII. SEMINAR 

No Judul Kegiatan Penyelenggara Ket.  Tahun 

1.  

Seminar Nasional dan Tablig 
Budaya, “Prospek 
Kebudayaan Islam dan 
Problem Peradaban Modern” 

Forum Silaturahmi Keluarga 
Besar Mahasiswa dan 
Alumni Fak. Adan UIN 
Sunan Kalijaga Yogayakarta 

Peserta 
19 Sep 

2005 

2.  
Workshop Cultural Studies, 
“Antara Teori dan Praktik” 

BEM-F Adab UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta 

Peserta 
12 Mar 

2006 

3.  
Seminar Nasional 
Pembelajaran Bahasa Arab 

Fakultas Adab UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta 

Peserta 
29 Maret 

2008 

4.  
Seminar Nasional, 
“Pendidikan Multikultural dan 
Demokrasi di Indonesia” 

STIT Alma Ata Yogyakarta Peserta 
7 Juni 

2008 

5.  
Seminar Nasional, “Quo 
Vadis Peradilan Agama dalam 
Sengketa Ekonomi Syariah” 

Fakultas Syariah UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta 

Peserta 
26 Juni 

2008 

6.  
“It’s Time for Change” 
Internatinal Islamic Youth 
Seminar 

Arus Damai, Engaing 
Minds, Inspiring Hearts 

Peserta 
11 Agus 

2009 

7.  Seminar Penelitian Ilmiah 
BEM Prodi Pendidikan 
Bahasa Arab STAI 
Mathaliul Falah Pati 

Pebicara 
19 Juni 

2011 

8.  
“Tasawuf fi al-Lugah al-
‘Arabiyyah” 

STAI Mathaliul Falah Pati Peserta 
19 Juli 

2011 

9.  

“Membuka Cakrawala 
Berbahasa Arab: Dialog 
Kebahasaaraban Ditinjau dari 
Sejarah dan Kepentingan” 

BEM Prodi Pendidikan 
Bahasa Arab STAI 
Mathaliul Falah Pati 

Pembicara 8 Okt 2011 

10.  Launching dan Bedah Buku PPIM UIN Syarif Peserta 18 Sep 



“Ithaf al-Dhaki: Tafsir 
Wahdatul Wujud bagi Muslim 
Nusantara” 

Hidayatullah 2012 

11.  
Bedah Artikel Pesantren 
Inklusif dan Perguruan Tinggi 
Pesantren 

Jurnal Nazariyyat Pembicara 
28 Mar 

2013 

12.  

Seminar Nasional, Islam 
Rahmatan Lil ‘Alamin: Politik 
Kebangsaan untuk Masa 
Depan Bangsa” 

STAI Mathaliul Falah Peserta 
18 Mei 

2013 

13.  

International Presentation and 
Discussion, “Social 
Entrepreneurship and Pitching 
Busines Ideas” 

STAI Mathaliul Falah Peserta 1 Sep 2013 

14.  

Studium General, “Tantangan 
Perguruan Tinggi Agama 
Islam Swasta Menghadapi 
Asean Free Trade Area 2014” 

STAI Mathaliul Falah Peserta 
14 Sep 

2013 

15.  

Ad-Daurah at-Takwiniyyah: 
“Ta’lim al-Lugah al-‘Arabiyyah li 
Gair an-Natiqin Biha: al-Khibrah 
at-Tunisiyyah wa Andanusia” 

Ma’had Bourgiba li al-Lugat 
al-Hayyah 

Peserta 
1 Nov 

2013 

16.  

Multaqa al-Fikr ad-Duwali: “Al-
Islah fi Majal at-Ta’lim Bain al-
Qadim wa al-Hadis: Zaitunah 
Anmudajan” 

Ittihad at-Talabah al-
Indunisiyyin bi Tunis bi at-
Ta’awun Ma’ Rabitah at-
Talabah al-Wafidin bi Tunis 

Peserta 
8-9 Nov 

2013 

17.  

Nadwah Dauliyyah, “Tarsyikh al-
Wastiyyah al-Islamiyyah fi al-Fikr 
al-Islami: Tajribah Tunis wa 
Indonesia” 

Pesatuan Pelajar Indonesia 
Tunisia 

Peserta 
18 Nov 

2013 

18.  
Bedah Skripsi, “Kajian 
Penguasan Leksikal Bahasa 
Arab Materi Yaumiyyah” 

BEM Prodi Pendidikan 
Bahasa Arab STAI 
Mathaliul Falah Pati 

Pembicara 2 Jun 2014 

19.  
Call for Paper Fiqh Sosial 
Institut 

Fiqh Sosial Institut Panitia 1 Peb 2014 

20.  
Bedah Buku “An-Qur’an dan 
Literasi” 

Badan Ekskutif Mahasiswa 
STAI Mathaliul Falah Pati 

Pembicara 
3 Juni 

2014 

21.  
“Pelatihan Metodologi 
Penelitian dan Riset” 

Sekolah Tinggi Agama Islam 
Mathalil Falah Pati 

Pembicara 
19-20 Sep 

2014 

22.  
“Pelatihan Penulisan 
Proposal” 

Badan Ekskutif Mahasiswa 
STAI Mathaliul Falah Pati 

Pembicara 
15 Des 

2014 

23.  

Workshop Pengembangan 
STAIMAFA “Peningkatan 
Tata Kelola Perguruan 
Tinggi” 

Sekolah Tinggi Agama Islam 
Mathalil Falah Pati 

Peserta 
27 Des 

2014 

24.  
Launching dan Bedah Buku 
“Epistemologi Fiqh Sosial: 
dari Qaul Menuju Manhaji” 

Fiqh Sosial Institute Panitia 
15 Jan 

2015 

25.  
Al-Mu’tamar ad-Duwali, “ad-
Daurah at-Tadribiyah al-
‘Alamiyyah fi al-Fikrah al-

Sekolah Tinggi Agama Islam 
Mathalil Falah Pati 

Peserta 
29 Mei – 3 
Juni 2015 



Islamiyyah wafaq Manhaj ahl as-
Sunnah wa al-Jama’ah” 

26.  

Konferensi Nasional, “Desain 
Model Penelitian dan 
Pengabdian Kini dan yang 
akan Datang” 

IAIN Surakarta Peserta 
21 Sep 

2015 

27.  
Temu Konsultasi Pengelola 
Jurnal Ilmiah PTKI 

Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam 
Kementerian Agama RI 

Peserta 
6-8 Okt 

2015 

28.  

Konferensi Internasional 
Ulama Thariqah “Bela 
Negara: Konsep dan 
Urgensinya menurut Islam” 

Jam'iyyah Ahlit Thariqah Al 
Mu'tabarah An Nahdliyyah 
(JATMAN) dan 
Kementerian Pertahanan RI 

Peserta 
15 Jan 

2016 

29.  

Konferensi Internasional 
Ulama Thariqah dengan tema 
“Bela Negara: Konsep dan 
Urgensinya menurut Islam” 

Jam'iyyah Ahlit Thariqah Al 
Mu'tabarah An Nahdliyyah 
(JATMAN) dan 
Kementerian Pertahanan RI 

Peserta 
27-29 Juli 

2016 

30.  

International Converence on Islam 
and Human Rights: Neogatiating 
the between Human Rights Law in 
Islamic Principiles. 

Sunan Kalijaga State Islamic 
University of Yogyakarta 

Peserta 
12 Okt 

2016 

31.  
“Bedah Buku Santri Membaca 
Zaman” 

Pengurus Cabang IPNU-
IPPNU Kota Yogyakarta 

Pembicara 
22 Okt 

2016 

32.  

International Conference and 
Workshop on “Revisiting the 
Concep of Integration bertween 
Islamic and Sciensces and the 
Development of Graduate Studies 
at Indonesian Islamic University”. 

Sunan Kalijaga State Islamic 
University of Yogyakarta 

Peserta 
26-27 Juli 

2017 

33.  “Kiat Menulis bagi Santri” 
Pondok Pesantren Darul 
Hidayah 

Pembicara 
2 Agus 

2017 

34.  

Mu’tamar ad-Dauli bi ‘Unwan 
“Ittijahat al-‘Arabiyyah fi al-‘Asr 
ar-Raqmi: Ta‘liman, Adabiyyan, 
Barmajiyyan, allzi Nazzmah 
Qism Ta‘lim wal-Lugah a-
‘Arabiyyah, Ta‘lim al-Lugat  

Jami‘ah Muhammadiyyah 
Yogyakartabi at-Ta‘awun 
ma‘ Ittihad Mudarrisi al-
Lugah al-‘Arabiyyah bi 
Indonesia wa Mazkaz al-
Buhus wa at-Tawasu al-
Ma‘rifi, Yogyakarta 

Pembicara 
10 Agus 

2017 

35.  

Lokakarya Linguistik Korpus 
Arab dengan tema, “Menuju 
Korpus Bahasa Arab untuk 
Pengembangan dan Inovasi 
Kajian Linguistik, 
Pembelajaran, dan Pengajaran 
Bahasa Arab di Nusantara”. 

Kerjasama Center For 
Research and 
Intercomnication 
Knowledge (CFRIK), 
Riyadh, Saudi Arabia dan 
Ikatan Pengajara Bahasa 
Arab se-Indonesia 
(IMLAK). 

Peserta 
11 Agus 

2017 

36.  
Peluncuran dan Bedah buku 
“Menulis itu Mudah” 

Bitread Publishing and 
Gerakan Menulis Populer 

Peserta 
7 Maret 

2018 

37.  
“Motivasi dan Literasi Santri 
Darul Hidayah” 

Pondok Pesantren Darul 
Hidayah 

Pembicara 
1 Agus 

2018 

38. S Simposium Dasawarsa Institut Institut Pesantren Mathaliul Peserta 17 Nov 



Pesantren Mathaliul Falah, 
Menuju Grand Design 
Perguruan Tinggi Riset 
Besrbasis Nilai-nilai 
Pesantren” 

Falah 2018 

39.  
Rehabilitasi Narapidana 
Tindak Teorisme 

Badan Nasional 
Penanggulangan Teorisme 
(BNPT) Jakarta 

Pembicara Juni 2018 

40.  
Konferensi Internasional 
Ulama Thariqah “” 

Jam'iyyah Ahlit Thariqah Al 
Mu'tabarah An Nahdliyyah 
(JATMAN) dan 
Kementerian Pertahanan RI 

Panitia April 2019 

 
XIII. PELATIHAN PROFESIONAL 

No 
Jenis Pelatihan 

(Dalam/Luar Negeri) 
Penyelenggara Ket. Tahun 

1. 1 
Pelatihan Kader Dasar 
(PKD)  

Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia (PMII) Fakultas 
Syariah UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta 

Peserta 
1-5 Okt 
2004 

2.  
Pendidikan dan Latihan 
(DIKLAT)  

UKM Al Mizan UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta  

Peserta 
17-19 Sep 

2004 

3. 2 
Ramadhan bil Jami’ah 
”Training Dekorasi” 

Masjid UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta 

Peserta 
10-12 Okt 

2004 

4. 3 
Pelatihan Kader Menengah 
(PKM)  

Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia (PMII) UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta 

Peserta 2005 

5.  Pelatihan Jurnalistik 
Lembaga Pers Mahasiswa 
Fakultas Adab UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta Literasia  

Peserta 
4-6 Des 

2005 

6. 4 
Pelatihan Ketrampilan 
Pendidikan Bahasa Arab  

Fakultas Adab UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta  

Peserta 
Maret-Mei 

2005 

7.  
Pelatihan ketrampilan 
Pendidikan Bahasa Inggris  

Fakultas Adab UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta  

Peserta 
Maret-Mei 

2005 

8.  Positive Thinking Training Nuansa Cendikia Bandung Peserta 
19–12 Des 
2006 

9.  
Pelatihan Kader Lanjut 
(PKL) PMII  

Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia (PMII) UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta 

Peserta 
3-9 Juli 
2007 

10.  

Seminar dan Pelatihan 
”Menggali Khazanah 
Pesantren Melalui Tradisi 
Penterjemahan” 

Forum Komunikasi Pondok 
Pesantren (FKPP) Kabupaten 
Bantul Yogyakarta 

Peserta 
Agustus 

2008 

11.  
”Pelatihan Cepat Menguasai 
Kitab Kuning Metode 33” 

BEM Bahasa dan Sastra Arab 
UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta 

Pembicara 
11-26 
Agus 2009 

12.  Training of Trainer Bank Jawa Tengah Peserta 
14 Juni 
2011 

13.  
Pelatihan Metodologi 
Penelitian Sosial 

Keagaman Kopertasi Jawa 
Tengah 

Peserta 
25-27 Nop 

2011 



Keagamaan 

14.  Pelatihan Metodologi Riset P3M STAI Mathaliul Falah Peserta 
31 Jan 
2012 

15.  

Workshop ”Menggagas 
Pusat Kaderisasi 
Sumberdaya Manusia 
Perbankan Syariah yang 
Kompetitif dan Terampil di 
JAwa Tengah” 

Program Studi Perbankan 
Syariah STAI Mathaliul Falah 

Peserta 
24 Apr 
2012 

16.  Pelatihan Skill Menulis Junal Nazariyat Pembicara 
9 Juli 
2012 

17.  
SHOUT COURSE Metode 
Penelitian Filologi 

Direktorat Pendidikan Tinggi 
Islam Ditjen Pendidikan Islam 
Kerjasama dengan PPIM UIN 
Syarif Hidayatullah 

Peserta 
Juli - Sep 

2012 

18.  

Pelatihan Sehari, Menjadi 
Pendidik Kreatif dengan 
Menyanyi dan 
Menggambar” 

HIMPAUDI Indonesia Peserta 
30 April 
2013 

19.  

Arfi: “ Developing Academics 
Competence of ISlamic Higher 
Education Through: Academic 
Research, Academic Writing 
and Academic Networking” 

DITJEN Pendidikan Islam 
Kementerian Agama RI 

Peserta 
16-20 Sep 

2013 

20.  
Pelatihan “Academic Writing 
and Reading” 

STAI Mathaliul Falah  Peserta 
27 Sep 
2013 

21.  
Pelatihan 10 Jam 
Penyusunan SAP 

STAI Mathaliul Falah Peserta 8-9 Maret 

22.  

Pelatihan Skill Penulisan 
Ilmiah, “Menciptakan 
Tulisan Ilmiah Berbasis 
Riset dalam Jurnal Bagi 
Dosen” 

Jurnal Islamic Review JIE Peserta 
4 April 
2014 

23.  
Training of Trainer 
TOAFL 

Pusat Bahasa STAI Mathaliul 
Falah (PUSHAMi) 

Peserta 
14 April 
2014 

24.  
Pelatihan Pendidik Bahasa 
Arab 

STAIMAFA Kerjasama 
dengan LIPIA Jakarta  

Peserta 
24-27 Apr 

2014 

25.  
Peletihan Menulis Jurnal 
Nazariyyat 

Jurnal Nazariyyat Peserta 
31 Mei 
2014 

26.  
”Workshop Tata Kelola 
Perguruan Tinggi Efektif 
dan Efesien” 

STAI Mathaliul Falah Peserta 
28 Juni 
2015 

27.  

Woekshop Pengelolaan 
Jurnal Ilmiah, 
“Profesionalitas 
Pengelolaan Jurnal Ilmiah: 
Usaha Mencapai Akreditasi 
dengan Standar Nasional” 

Jurnal Islamic Review JIE Peserta 
7 Mei 
2015 

28.  
Workshop Penulisan 
Artikel Jurnal Internasional 

Direktorat Jenderal Pendidikan 
Islam Kementerian Agama RI 

Peserta 
20-22 Okt 
2015 



29.  

Workshop Peningkatan 
Mutu Penelitian Publikasi 
Ilmiah dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

Direktorat Jenderal Pendidikan 
Islam Kementerian Agama RI 

Peserta 
28-30 Okt 
2015 

30.  
Workshop Pengaplikasian 
Open Jurnal System 

Jurnal Islamic Review JIE Peserta 
27 Januari 
2016 

31.  Pelatihan Kewirausahaan 
Geraka Ayo Obah bekerjasama 
dengan Perkumpulan Gerakan 
OK OCE 

Peserta 
29 April 
2018 

 
XIV. KEGIATAN SOSIAL-AKADEMIK 

No Judul Kegiatan Penyelenggara Ket.  Tahun 

1.  

Workshop Teater 
Suryopati: “Pengembangan 
Bakat dan Kreatifitas dalam 
Keteateran” 

UKM Suryapati STAI 
Mathaliul Falah Pati 

Pendamping 
18-20 Mei 

2012 

2.  
Liburan dan Studi Banding 
LPM Analisa 

LPM Analisa Pendamping 
8-9 Maret 

2013 

3.  Pentas Seni Hardiknas BEM STAI Mathaliul Falah Pendamping 8 Mei 2013 

4.  
Lomba Debat Bahasa 
Indonesia  

BEM STAI Mathaliul Falah Juri 8 Mei 2013 

5.  

Lomba Artikel, Penguatan 
Posisi Ekonomi Islam 
dalam Masyarakat ASEAN 
Economic Community 

2015 dan Persaingan 
Ekonomi Global” 

STIF Program Studi 
Perbankan Syariah 

Juri 
28-29 Des 

2013 

6.  
Debat Mahasiswa, 
“Bangkitlah Mahasiswa, 
Indonesia di Tanganmu” 

Badan Eksektif Mahasiswa 
STAI Mathaliul Falah 

Juri 
27 Juni 

2014 

7.  OPAK STAIMAFA 
Badan Eksektif Mahasiswa 
STAI Mathaliul Falah 

Pendamping 
28 Ags 

2014 

8.  
Musabaqah al-Lugah al-
‘Arabiyyah ‘Ala al-Mustawa 
al-‘Ali 

Badan Ekskutif Mahasiswa 
Program Studi Pendidikan 
Bahasa Arab STIA Mathaliul 
Falah 

Juri 5 Apr 2014 

9.  
Sosialisasi Laporan Beban 
Kinerja Dosen 

KOPERTAIS X Jawa 
Tengah 

Peserta 
17 Peb 

2015 

10.  

Musabaqah li Tanmiyah 
Maharat al-Lugah al-
‘Arabiyyah al-Mustawa al-‘Ali 
bi Bati wa Hauliha 

Program Studi Pendidikan 
Bahasa Arab STIA Mathaliul 
Falah 

Juri 
21 Peb 

2015 

11.  
Pelatihan dan Lomba 
Terjemah 

BEM Program Studi 
Pendidikan Bahasa Arab 
STIA Mathaliul Falah 

Moderator 
19 Mei 

2015 

 



Ahmad Makki Hasan

S3 Pendidikan Bahasa Arab

INSTRUMEN VALIDASI AHLI MEDIA APLIKASI
“USLUB ARABI” BERBASIS ANDROID UNTUK
PEMBELAJARAN KITABAH KELAS X
MADRASAH ALIYAH.
Assalaamualaikum Wr. Wb. 

Perkenalkan saya, 
Nama : Fentin Ria Agustin 
NIM : 19720118 

Adalah Mahasiswa Prodi Magister Pendidikan Bahasa Arab, Pascasarjana Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini saya sedang melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan 
tesis dengan judul:  
 ".تطویر برمجة "األسلوب العربي" على أساس أندروید لتعلیم الكتابة في الصف العاشر بمدرسة نور المشیطة الثانویة اإلسالمیة لوماجانج"
Berkenaan dengan hal itu, saya bermaksud mengadakan validasi aplikasi android yang telah 
dikembangkan, dan memohon kesediaan Bapak/Ibu agar mengisi angket/kuesioner di bawah ini 
sebagai ahli media. Semua identitas Bapak/Ibu akan dijaga kerahasiaanya dan jawaban 
angket/kuesioner hanya akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. 

Disamping itu, tujuan dari pengisian angket ini adalah untuk mengetahui kelayakan aplikasi “Uslub 
Arabi” berbasis android untuk pembelajaran kitabah kelas X Madrasah Aliyah. Hasil dari penilain ini akan 
digunakan peneliti untuk penyempurnaan aplikasi “Uslub Arabi” agar bisa dimanfaatkan dalam 
pembelajaran. Sebelumnya peniliti sampaikan terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu. 

Salam Hormat, 
Fentin Ria Agustin 

Nama Lengkap *

Pendidikan *



Dosen Media Pembelajaran Bahasa Arab  PBA FTIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

ahmadmakkih@pba.uin-malang.ac.id

INSTRUMEN VALIDASI SISWA

Petunjuk Pengisian 

1) Berilah tanda check (√) pada kolom yang paling sesuai dengan penilaian Anda.  

2) Pedoman penilaian 
Nilai Keterangan 
5 Sangat baik / sangat valid/ sangat menarik /sangat mudah /sangat jelas /sangat tepat. 
4 Baik / valid/ menarik / mudah / jelas / tepat. 
3 Cukup baik / cukup valid/ cukup menarik / cukup mudah / cukup jelas / cukup tepat. 
2 Kurang baik / kurang valid/ kurang menarik / kurang mudah / kurang jelas / kurang tepat. 
1 Tidak baik / tidak valid/ tidak menarik /tidak mudah /tidak jelas /tidak tepat.

5

4

3

2

1

Jabatan *

Instansi *

Alamat Email *

Kejelasan petunjuk penggunaan *



5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Kemudahan pemakaian aplikasi *

Ketepatan reaksi tombol *

Kemudahan masuk dan keluar dari aplikasi *



5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Kemudahan download dan instal aplikasi *

Penggunaan aplikasi “Uslub Arabi” berbasis android praktis bisa dipakai dimana saja dan
kapan saja *

Kemenarikan tampilan aplikasi *



5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Keteraturan desain aplikasi *

Pemilihan jenis dan ukuran huruf (font) *

Kemudahan untuk membaca teks *



5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Penataan tata letak menarik *

Kesesuaian pemilihan background dan warna *

Kesesuaian Background dengan materi dan jenjang pendidikan *



5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

KRITIK & SARAN

Kemudahan penggunaan quiz/latihan soal/evaluasi *

Kesesuaian quiz/latihan/evaluasi soal dengan materi *

Kemenarikan quiz/latihan soal *



Mohon Bapak/Ibu memberikan saran atau komentar pada kolom yang telah disediakan.

1. Belum ada KI, KD, dan Tujuan Pembelajaran; 
2. Evaluasi perlu diubah modelnya pada bagian essay.

1. Tambahkan KI, KD, & Tujuan Pembelajaran; 
2. Hapus evaluasi bagian essay dan ubah modelnya agar penggunaan system aplikasinya lebih 
maksimal.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Kritik

Saran

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسنمكي  أحمد  
AHMAD MAKKI HASAN 

 اللغة

 الدراسة
 

––

+62-857-5575-0111 

 

 

 

 السفر
  

.- 

 

 

 

 بانية

 

–

نيةهارب المتج  

ahmadmakkih@gmail.com 



 



 التالميذمن نتيجة استبانة 

  نتيجة التقويم  معايير التقييم  الرقم
ΣX  ΣXi  المعدل المئوي 

 %٩٢ 65 60  ١ –التلميذة  .١
 %٩٤ 65 61 ٢ –التلميذة  .٢
 %١٠٠ 65 65 ٣ –التلميذة  .٣
 %١٠٠ 65 65 ٤ –التلميذة  .٤
 %١٠٠ 65 65 ٥ –التلميذة  .٥
 %٩٤ 65 61 ٦ –التلميذة  .٦
 %٩٨ 65 64 ٧ –التلميذة  .٧
 %٧١ 65 46 ٨ –التلميذة  .٨
 %٩٤ 65 61 ٩ –التلميذة  .٩
 %٩١ 65 59 ١٠ –التلميذة  .١٠
 %٩٨ 65 64 ١١ –التلميذة  .١١
 %١٠٠ 65 65 ١٢ –التلميذة  .١٢
 %٩٥ 65 62 ١٣ –التلميذة  .١٣
 %١٠٠ 65 65 ١٤ –التلميذة  .١٤
 %١٠٠ 65 65 ١٥ –لتلميذة ا .١٥
 %١٠٠ 65 65 ١٦ –التلميذة  .١٦
 %٩٤ 65 61 ١٧ –التلميذة  .١٧
 %٧١ 65 46 ١٨ –التلميذة  .١٨
 %٧٢ 65 47 ١٩ –التلميذة  .١٩

 %٩٣ ١١٧٠ ١٠٨٧  المجموع



PETUNJUK
PENGGUNAAN

MATERI

قائمة

EVALUASI

DAFTAR
RUJUKAN

PROFIL
DEVELOPER

KOMPETENSI



Petunjuk Penggunaan

 Tombol Navigasi
Digunakan untuk memulai aplikasi“Uslub
Al-Arobi”dan menuju ke menu utama.

Home, digunakan untuk kembali ke menu 
utama

digunakan untuk kembali ke menu materi

digunakan untuk kembali ke menu tema

digunakan untuk kembali dari contoh ke
Uslub

املثال digunakan untuk menuju ke contoh Uslub

 Tombol Menu
Pada tombol-tombol yang tersedia pada
setiap menu, baik pada menu utama, 
menu materi, maupun menu tema, untuk
menuju menu yang diinginkan dapat
mengeklik icon menu atau mengeklik
tulisan yang diingikan, fungsinya sama
saja, jadi bisa memilih salah satunya. 

TUJUAN PEMBELAJARAN KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR

Peserta didik dapat memahami dan
mendemonstrasikan fungsi social, 
struktur dan unsur kebahasaaan
(bunyi, kata, dan makna) dari teks
yang berkaitan dengan tema :

الب( و سرة والتعارف، حيات ت،التّ
ي ا ا، املحيطة ئة والب اةاملدرسة
والشراب عام الطّ واية، ال ة، )اليوميّ

yang melibatkan tindak tutur
mengemukakan pendapat dengan
memperhatikan bentuk, makna, dan
fungsi dari susunan gramatikal baik
secara lisan maupun tulisan.

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

Mensyukuri anugerah Tuhan berupa bahasa Arab sebagai
bahasa agama dan bahasa pengantar komunikasi
internasional serta diberi kesempatan untuk mempelajarinya
yang diwujudkan dalam bentuk sikap bangga dan semangat
belajar.

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 
damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia.

Menunjukkan perilaku santun, responsif, proaktif dalam
melakukan komunikasi dengan guru maupun teman

Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah

Memahami fungsi social, struktur dan unsure kebahasaaan
(bunyi, kata, dan makna ) dari teks yang berkaitan dengan
tema :

ّحیات والتعارف، األسرة و البیت، المدرسة والبی( ئة الت
ّعام والشراب )المحیطة بھا، الحیاة الیومیّة، الھوایة، الط

yang melibatkan tindak tutur mengemukakan pendapat
dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari
susunan gramatikal.

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di Madrasah secara mandiri, bertindak, secara
efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda
sesuai kaidah keilmuan.

Mendemonstrasikan tindak tutur mengemukakan pendapat
dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari
susunan gramatikal baik secara lisan maupun tulisan.



والتعارف حيات تالتّ الب و ئةسرة والب ااملدرسة املحيطة

ة اليوميّ ياة وايةا والشرابال عام الطّ

ْسَم  ْلُ ِل َ ْح

يٌح  ِ َ أَ
لَّ  عَ لَ

ْن  كُ أَ ْم لَ نْ ِطئً إِ خْ امُ

والتعارف حيات التّ



املثال

ِل  ْح ْسمَ ْلُ َ

Bolehkah



املثال

يٌح  ِ َ أَ

Apa Betul



املثال

ا ِطئً خْ مُ ْن كُ أَ ْم لَ نْ إِ

Kalau tidak salah



املثال

لَّ  عَ لَ

Barang kali



تفضيل  +اسم
ٍل  ليْ قَ بِ

وَ  ُ ِليٌل قَ

لـ انَ َا نْ أَ ... مَ

 ُ ْصُ يَ الَ

ت الب و سرة

املثال

تفضيل ٍل + اسم ليْ قَ بِ

Sedikit Lebih



املثال

وَ  ُ ِليٌل قَ

Sedikit Sekali



املثال

 ُ ْصُ يَ الَ

Tidak Layak



املثال

لـ انَ َا نْ ... مَ أَ

Tidak Patut



عَ  ِمدُ تَ عْ ََ

تَ  يَ الَ ءٌ ِم ُجزْ أُ َن َجزَّ

َحاِل  ِ

 َ َحُّ تَ

ا املحيطة ئة والب املدرسة



املثال

عََ ِمدُ تَ عْ َ

Bergantung Pada



املثال

ِمَن  أُ َجزَّ تَ يَ الَ ءٌ ُجزْ

Bagian Tak Terpisahkan Dari



املثال

 َ َحُّ تَ

Bingung



املثال

َحاِل  ِ

Kalau



كَ  وْ أَ ْوًعا اطَ ْرً

نَّ  أَ َت َ ثَ
ْت  فُ يَ ْم وانُ لَ َ

ِ عْ َا ِممَّ

ة اليوميّ ياة ا

املثال

ا ْرً كَ وْ أَ ْوًعا طَ

Mau Tidak Mau



املثال

نَّ أَ َت َ ثَ

Terbukti bahwa



املثال

ِ عْ َا ِممَّ

Berarti



املثال

وانُ  ْتَ فُ يَ ْم لَ

Belum Terlambat



 َ ِشّقِ ِس ِ فُ نْ

َحْسَب 

ِلَك  ذَ عَ مَ وَ

نَّ  أَ بِ ًما ِعلْ

واية ال



املثال

ِس  فُ نْ َ ِشّقِ ِ

Dengan Susah Payah



املثال

َحْسَب 

Sesuai



املثال

نَّ  أَ بِ ًما ِعلْ

Mengingat



املثال

ِلَك  ذَ عَ مَ وَ

Kendati Demikian



ماٍن  زَ ذُ نْ مُ

ا ـَ ـلُّ كُ

ارَ  قَ ُ املْ عَ بِ مَ ِة نَ

تفضيل منبكث+ اسم

والشراب عام الطّ

املثال

ماٍن  زَ ذُ نْ مُ

Sejak Dulu



املثال

ا ـَ ـلُّ كُ

Serba



املثال

تفضيل من+ اسم بكث

Jauh Lebih



املثال

عَ  مَ ِة نَ ارَ قَ ُ املْ بِ

Dibandingkan Dengan



Quiz
Click the Quiz button to edit this object
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Profil Developer

Fentin Ria Agustin
Fentin adalah seorang guru bahasa Arab di MA. 
Darul Mukmin Seruyan, KALTENG yang saat ini
sedang menempuh studi program magister 
pendidikan bahasa Arab di UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang.

Kecintaannya dibidang teknologi dan bahasa Arab 
mendorongnya untuk menciptakan aplikasi “Uslub
Arabi”berbasis android ini.

Info lebih lanjut tentang aplikasi ini, bisa
menghubungi alamat email : fentin.ra@gmail.com



 الصورة المعلومات الرقم

1.  

الباحثة  صورة
األستاذة مع 

ميمونة كنائبة 
 مديرة املدرسة

 

2.  

صورة الباحثة 
مع األستاذ 
الدكتور أمحد 
مكي حسن 

املاجسرت كخبري 
 التصميم

 

 



3.  

 املقابلةصورة 
الباحثة  بني 

فيفني  األستاذةو 
زينا لطفة 

كمعلمة تعليم 
 اللغة العربية

 

4.  

 املقابلةصورة 
الباحثة  بني 

 والتلميذان

 

5.  
 اإلختباربعد 

 القبلي

 



6.  
 اْلنشطة
 التعليمية

 

7.  
 اإلختباربعد 

 البعدي

 
 

 



 السيرة الذاتية

 فنتين ريئا أغسطين : االسم
  1994 أغسطس 10، لوماجانج : مكان امليالد وتارخيه

 كاليمانتان الوسطى،  ريويانس : العنوان
 085250790045 : رقم اهلاتف

 fentin.ra@gmail.com : الربيد االلكرتوين

 : املستوى الدارسي
 السنة المستوى الدراسي

بييب، يوسوويالجنون، كالي  االسالمية بتدائيةإلا حممدية مدرسة
 2005-1999 لوماجانج

 2008-2005 ( باجنيلPERSIS)اإلسالمية  يف معهد اإلحتات املتوسطة  مدرسة
 2011-2008 لوماجانج احلكوميةالثانوية اإلسالمية  مدرسة

جبامعة األداب يف كلية  العريباألدب بكلو ريوس )سرجانا( قسم 
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