
 

 
 

 البحث اجلامعي

 

 تعليم النحول (Android)تطوير الوسيلة التعليمية ابستخدام برانمج أندرويد 

 لقسم تعليم اللغة العربية 
 

 :إعداد
 خرياألسراري دمحم

 01001101 : القيد  رقم
 :  إشراف

 املاجستري محيدة دوي احلاّجة ةالدكتو 
 000010105110105110: التوظيف  رقم

 

 

 

 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالان مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق
 6102يونيو 

 

 

 



 

 
 

 البحث الجامعي

 

 يف تعليم ( Android)يد و ندر برانمج أسائل التعليمية ابستخدام و التطوير 

 النحو لقسم تعليم اللغة العربية

 

 (S-1)مقدم إلكمال بعض شروط الاختبار للحصول  على درجة سرجانا 

ية علوم التربية والتعليملك
ّ
 قسم تعليم اللغة العربيةفي  ل

 

 :إعداد 

 دمحم خيرألاسراري 

 01001101: رقم القيد

 :إشراف 

 املاجستير دوي حميدةالدكتورة الحاّجة 

 000010105110105110: رقم التوظيف 

 

 

 

 قسم تعليم اللغة العربية 

ية علوم التربية والتعليم
ّ
 كل

 جامعة موالنا مالك إبراهيم إلاسالمية الحكومية ماالنق

 5100 يونيو
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 إهداء

 

:أهدي هذا البحث اجلامعي إىل  

 

  خري الدينالكرمي وأيب  حميونح أمي

يرجى رضامها، وعسى هللا أن يرمحهما كما ربياين صغريا وحفظهما هللا وأبقامها يف سالمة الدين 
 وأسريت احملرتمني الذين ربياين ابإلخالص والرمحةوالدنيا واآلخرة، 

 

 أخوان احملبوب

سري حريلنا جويتا و إدا خرياين و اان ألفيا هدييت  و خريي -زمزم ال دمحم  

 

 مجيع أساتذيت

اّلذين علموين أكثر العلوم وأبعدوين من اجلهل، عسى هللا أن ينفعين بعلومهم وجعلهم هللا من 
 العابدين اآلمنني الساملني يف الدين والدنيا واآلخرة

 

يع أهلي األحباء على دعائهم للنجاح يف مجيع أموري وخاصة يف احلياة والتعليمومج  

 

 



 

 ج
 

 تقديرالشكر و كلمة ال

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

والصالة والسالم على النيب . هداان هلذا وما كّنا لنهتدي لوآل أن هداان هللااحلمد هللا الذي 
 .وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد. سّيدان وموالان دمحم رؤوف رحيم. العريب األمني

 يلةتطوير الوس "وضوع حتت املبعونه متت كتابة هذا البحث اجلامعي محدا وشكرا هلل القادر املنان، 
وتتقدم ".   النحو لقسم تعليم اللغة العربية يف تعليم  (Android)التعليمية ابستخدام برانمج أندرويد 

قد ساعدوين يف اهناء كتابة هذا البحث وامتتمه،  الباحثة أمجل الشكر والتقدير والعرفان إىل الذين 
  :منهم

لك إبراهيم اإلسالمية جامعة موالان ما، مدير ورجاهر األستاذ الدكتور موجيا  فضيلة .1
 االنجماحلكومية 

لي املاجستري، عميد كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان الدكتور احلاج نور عفضيلة  .2
 ماالنجالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية م

 احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان ةالدكتورة مملوء فضيلة .3
 ماالنجالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية م

مشرفة هذا البحث اجلامعي اليت أرشديت املاجستري،  ديوي محيدة ةالدكتور فضيلة  .4
 .وواجهيت يف كل مراحل إعداد هذا البحث حىت انتهائه

يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم  مجيع األساتذةم بكل الشكر والتقدير إىل كما أقد .5
فلهم مين كل . ماالنجة لتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميالرتبية وا

 الشكر والتقدير على ما قدموا من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم هللا عين خري اجلزاء

 والذي احملرتمني وأخان احملبوبني، الذين يشجعوين دائما .6

وختاما، فإنين أتقدم ابلشكر والتقدير لكل الزمالء والزميالت يف قسم تعليم اللغة العربية    .7
كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج على 



 

 
 

وتشجيعهم لنا على إمتام أرشاداهتم  وتوجيهاهتم وتعليقاهتم يف املناقشة، وعلى دعمهم  .8
 هذا البحث وأمتىن هلم دوام النجاح والتوفيق

 

أسعدكم هللا يف الدارين . 5100مث هذا البحث بعون هللا وتوفيقه يف شهر يوين سنة 
 . وأشكركم جزيل الشكر على اهتمامكم وكرمكم وهللا ويل التوفيق واهلداية

 أن هيزيهم أحسن اجلزاء ال أستطيع اجلزاء على مساعدهتم إال الدعاء عسى هللا
 .ويزيدهم املن والفضل، آمني اي رّب العاملني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 5100يونيو  01ماالنج، 

 الباحثة

 

 دمحم خري األسراري

01001101 

 



 

 د
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 علوم الرتبية والتعليمكلية 

 اإلسالمية احلكومية مباالنججامعة موالان مالك إبراهيم 
 تقرير املشرف

 :إن هذا البحث اجلامعي الذي قدمته 

دمحم خري األسراري: االسم   

01001101: رقم القيد   

 يف تعليم  (Android)التعليمية ابستخدام برانمج أندرويد  الوسيلةتطوير :  البحث انعنو 

 النحو لقسم تعليم اللغة العربية

ملطلوب حات الالزمة ليكون على الشكل االبعض التعديالت واإلص وأدخلنا فيهقد نظران 
لكلية العلوم الرتبية  (S-1)درجة بكالوريوس على متام الدراسة واحلصول الفاء شروط املناقشة تيالس

 .5100-5100للعام الدراسي م اللغة العربية يقسم تعليف والتعليم 

 

 

 5100يونيو  01 ماالنج،

 ةاملشرف

 

 

 املاجستري ديوي محيدة ةاحلاج ةالدكتور 
 000010105110105110: رقم التوطيف
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 قسم تعليم اللغة العربية

 علوم الرتبية والتعليمكلية 
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

 إقرار الباحث
 :املوقع أدانه، وبياانيت كاآليت أنّ 

دمحم خري األسراري: االسم   

01001101: رقم القيد   

أبن البحث الذي حضرته لتوفري شروط النجاح لنيل درجة بكالوريوس يف قسم  أقر  
ة احلكومية مباالنج، تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمي

 يف تعليم  (Android)التعليمية ابستخدام برانمج أندرويد  الوسيلةتطوير  : " حتت العنوان

 " النحو لقسم تعليم اللغة العربية

وإذا ادعى أحد استقباال . أتليف اآلخر من إبداع غريي أوا حضرته وكتبته بنفسي وما زورهت
أنه من أتليفه وتبني أنه فعال ليست من حبثي فأان أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن تكون املسؤولية 

.كلية علوم الرتبية والتعليمسم تعليم اللغة العربية يف  مسؤولية قعلى املشرفة أو على 

  

.اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال هيربين أحد على ذلكهذا حرر    

 5100يونيو  01ماالنج، 
 اإلقرار بصاح

 

 
 دمحم خري األسراري
01001101 

 



 

 و
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 علوم الرتبية والتعليمكلية 
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنججامعة موالان مالك 

 تقرير جلنة املناقشة بنجاح البحث اجلامعي
 

:لقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمته   
دمحم خري األسراري: االسم   

01001101: رقم القيد   

 يف تعليم  (Android)التعليمية ابستخدام برانمج أندرويد  الوسيلةتطوير  " :   البحث انعنو 

" النحو لقسم تعليم اللغة العربية   
   

كلية علوم الرتبية لدرجة بكالوريوس يف قسم تعليم اللغة العربية  قهااوقررت اللجنة بنجاحها واستحق
 .ماالنجالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية امعة موالان مجبوالتعليم 

 5100يونيو  01حتريرا مباالنج، 
 :جلنة املناقشة 

 )..............................(  املاجستريسيف املصطفى  احلاج الدكتور .0

  )..............................( الدكتور احلاج عبد الوهاب رشيدي املاجستري .5
         )..............................(  املاجسترية ديوي محيدة احلاج ةالدكتور  .1

 
 5100يونيو  01تقريرا مباالنج، 

 عميد كلية علوم الرتبية والتعليم
 

 
 الدكتور احلاج نور علي املاجستري

 000010110000110115: رقم التوظيف



 

 ز
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 علوم الرتبية والتعليمكلية 

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
 تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 

البحث اجلامعي الذي   جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجقد استلمت 
:كتبته الطالبة

  

دمحم خري األسراري: االسم   

01001101: رقم القيد   

 يف تعليم  (Android)التعليمية ابستخدام برانمج أندرويد  الوسيلةتطوير  ":    البحث انعنو 

 " النحو لقسم تعليم اللغة العربية   
 

 صالحات الالزمة ليكون على الشكلوقد نظران وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإل
يف قسم تعليم اللغة  راسة واحلصول على درجة بكالوريوساملطلوب إلستيقاء شروط املناقشة إلمتام الد

5100العربية لكلية علوم الرتبية والتعليم للعام الدراسي 

- 

وجزيل وتقبل من فائق االحرتام  5100
 .الشكر

 

 
 5100 يونيو01مباالنج،  اتقرير 

 قسم تعليم اللغة العربية ةرئيس
 

 

 

 الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري
 400141901999914991: رقم التوظيف



 

 ح
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 علوم الرتبية والتعليمكلية 

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
 اإلشرافمواعيد 

 

دمحم خري األسراري: االسم   
01001101: رقم القيد   

 يف تعليم  (Android)التعليمية ابستخدام برانمج أندرويد  الوسيلةتطوير  ":    البحث انعنو 

 " النحو لقسم تعليم اللغة العربية   
 املاجستري ة ديوي محيدة احلاج ةالدكتور :   املشريف 

 
 التوقيع الوصف التاريخ الرقم
0 1 februari 5100 Bab I, II  
5 00 April 5100 Bab III  
1 00 April 5100 Bab IV  
0 00 April 5100 Bab IV  
0 0 Juni 5100 Bab IV  
0 00 Juni 5100 Bab V  
0 01 Juni 5100 Bab V  

 5100 يونيو01مباالنج،  اتقرير 
 قسم تعليم اللغة العربية ةرئيس

 

 

 مملوءة احلسنة املاجستريالدكتورة 
 400141901999914991: رقم التوظيف
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 مستخلص البحث
تطوير الوسيلة التعليمية ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت ابستخدام . 5100، دمحم خري األسراري

قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان  .(Intel XDK)" إنتيل إكسديكا"
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق

 الدكتورة احلاّجة دوي محيدة املاجستري: املشرف 
 إنتيل إكسديكا ,الوسائل التعليمية ،التعلم الذايت،نحوال: الكلمات الرئيسية 

 نوعية و معرفة, لقسم تعليم اللغة العربية (android)ابستخدام برانمج أندرويد  إنتاج الوسائل التعليميةتطوير هتدف إىل الحبوث هذا  
ومشكالت يف هذا اليوم أن الطالب صعب يف فهم وحفظ درس  .يف تعليم النحوالستخدام مستحق حىت إنتاجها مت اليتوسائل التعليمية املنتجات 

و اما يف هذا العصر بتقدم التكنولوجي . محل الكتاب، و نقص الوسيلة التعليمية ملادة النحو وهذا مشكالت كبريةالنحو، اكثر من الطالب كسالن يف 
الوسيلة  تطوير :أهداف البحث .التعليمية  ابستفاد التكنولوجي ينبغ علينا لتصميم الوسيلة. و معلوماتية، الطالب الأيخذون الفائدة من التكنولوجي

الوسيلة التعليمية املنتج  معرفة فعاليةو  لقسم تعليم اللغة العربية لتعليم النحو (android)التعليمية ابستخدام برانمج أندرويد 
 .لقسم تعليم اللغة العربية يف تعليم النحو (android) ابستخدام برانمج أندرويد

وأما . خال الكمي والكيفي ابستخدام منوذج تطوير الربج وغال يف كتاب عيننيابملد (RnD)ومنهج البحث هو املنهج التطويري التجرييب 
جامعة موالان مالك إبراهيم  العربية اللغة تعليم قسم الطالب و أن جمتمع البحث هذا البحث هم .  الباحث يستحدام خربين, اخلبري يف هذا البحث

مث يقسم الباحث إىل جمموعتني هو اجملموعى الضابطة و , Aالعربية يف الفرقة  اللغة تعليم قسم طالب  11أما عينته  .اإلسالمية احلكومية مباالنق
العربية  اللغة تعليم قسم الطالب 00عددها    (A5)العربية هو اجملموعة التجربة و فرقة  اللغة تعليم قسم الطالب 00بعددها  (A0)إذا فرقة . التجربة

  .اإلختبار( 0), املالحظة( 1),  املقابلة( 5), املالحظة( 0: )البياانت  ومن أدوات جلمع. هو اجملموعة الضابطة

 اعتمادا على عرض البياانت السابقة من االختبار واالستباانت وحتليلها عن تصميم الوسيلة التعليمية ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت
إنتيل "وات الوسيلة التعليمية ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت ابستخدام أن خط( 0 :فقد اختصر الباحث فيما يلي" إنتيل إكسديكا"ابستخدام 
، اإلصالحات ( األوىل)حتليل احلاجة واملشكالت، مجع البياانت، التصميم األول للمنتاج، التصديق من اخلرباء : (Intel XDK)" إكسديكا

الذي ألفه الوسيلة التعليمية مواصفات ( 5. حات الثانية، التجربة امليدانية، اإلنتاج النهائي، اإلصال(الثانية)األوىل، التجربة املبدئية، التصديق من اخلرباء 
هذه الوسيلة لتعلم الذايت  :هي (Intel XDK)" إنتيل إكسديكا"الوسيلة التعليمية ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت ابستخدام الباحث يف تصميم 

يستخدم هذه الوسيلة ملن حيتاجها مها الطالب و املدرس او من الذي حيب اللغة العربية، ان هذه الوسيلة سهولة يف  ليس لتعليم يف الفصل،
يف هذه الوسيلة التعليمية استخدمها، يستطيع ان تعلم النحو يف أي مكان ويف اي وقت، سهولة يف محل، ألن استطاع ان وضع يف حممول اندرايد، 

صالحيا، ابلنظر إىل نتيجة  (Intel XDK)" إنتيل إكسديكا"لوسيلة التعليمية ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت ابستخدام ا( 3. لسهولة يف الفهم
، والتحكيم من خبري تصميم الوسيلة التعليمية ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت ابستخدام "جيد "بدرجة  00االستبانة من خبري املواد الدراسية بنسبة 

إنتيل "الوسيلة التعليمية ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت ابستخدام ( 0". جيد جدا"بدرجة  01بنسبة  (Intel XDK)" يل إكسديكاإنت"
 واستخدم الباحث االختبار مث حتليل ، ان هذه الوسيلة فعال ألن النتيجة من ت. ابلنظر إىل نتائج االختبار الطالب( Intel XDK)" إكسديكا

(T ) اكثر او اكثؤ من تقيمة (T )جدول. 
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ABSTRACT 
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This Researchers is purpose to Design Method of Nahwu with Self-Learning by using 

Intel XDK Program for Students of Arabic language, and to know quality of product design 

Media learning Nahwu that have been made, so can be used in learning Nahwu as good as 

possible. And the current problem is the students difficult to Understand the lesson Nahwu 

(Grammar)because many of the pupils who are lazy in bringing books and also the lack of 

media Nahwu for lesson learning. Therefore researcher  taking the title of Media design 

learning Nahwu Using Intel XDK Program for Independent learning. 

Researchers in this study using RnD with qualitative and quantitative approach-using 

formulas Borg and Gall. The study population was the Students of Arabic language  

amounting to 31 Students of Arabic language in group A. Class A and investigators divided 

into two classes, the first class (A1) with the amount of 15 pilgrims as experimental class and 

the class (A2 ) with a total of 15 pilgrims as grade control. And tools for gather the data is (1) 

Observation (2) interviews (3) test (4) questionnaire 

The results obtained from this study are as follows: 1) steps in designing: potential 

and problems, data collection, product design, design validation, product test design, revision, 

revision, product usage, product revision tests, mass production. 2) Characteristics of the 

learning Nahwu Media Using Intel XDK Program for Independent learning, namely: this 

Media is used for independent study not for learning in the classroom. Can be used by the 

public, namely students, teachers, and students. Easy to use this media. Can be used anytime 

and anywhere. This media is easy to carry everywhere. In the media there are votes to help 

make it easier to memorize. 3) by looking at the results of the question form of expert 

lecturers material with a value of 41 or with the degree of "Good", from the media design 

expert Professor with a value of 51 or by the degree of "good", then the Media learning 

Shorof Using Intel XDK Program for Independent Learning is worth to use. 4) Whereas 

effectiveness shown from the results of the test is effective results because the value of the T 

value is greater than T table, then the Media learning Nahwu Using Intel XDK Program for 

Independent Learning for effective learning independently. 
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ABSTRAK 

 

M. Khairil Asrori. 2116. Pengembangan Media Pembelajaran Nahwu Menggunkan Program Intel 

XDK untuk Pembelajran Mandiri. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing : Dr. Hj. Dewi Chamidah, MP.d 

 

Kata kunci : Nahwu, Media Pembelajaran, Pembelajaran Mandiri, Intel XDK 

 Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran mobile 

learning berbasis android untuk wahasiswa jurusan pendidikan bahasa arab, serta mengetahui kualitas 

produk media pembelajaran m-learning yang telah dihasilkan sehingga layak digunakan dalam 

pembelajaran nahwu. untuk mengetahui Desain dari Media pembelajaran Nahwu Menggunakan 

Program Intel XDK untuk pembelajaran Mandiri, karakteristik, kelayakan, efektifitas dari Media 

pembelajaran Nahwu Menggunakan Program Intel Xdk untuk pembelajaran Mandiri. Permasalahan 

saat ini ialah sulitnya memahami materi pelajaran Nahwu, dikarenakan banyak diantara murid yang 

malas dalam membawa buku dan juga kurangnya media pembelajaran untuk pelajaran Nahwu. Oleh 

karena itu penelti mengambil judul Pengembangan Media pembelajaran Nahwu Menggunakan 

Program Intel XDK untuk pembelajaran Mandiri. 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan RnD dengan pendekatan kuantitatif-kualitatif serta 

menggunakan rumus Borg dan Gall. Populasi penelitian ini adalah Mahasiswa jurusan bahasa arab 

yang berjumlah 31 jamaah Mahasiswa pada kelompok A. dan peneliti membagi kelas A menjadi dua 

kelas, yang pertama kelas (A1) dengan jumlah 15 Mahasiswa sebagai kelas eksperimen dan yang 

kelas (A2) dengan jumlah 15 Mahasiswa sebagai kelas control. Dan alat untuk mrngumpulkan data 

adalah (1) observasi (2) wawancara(3) tes (4) angket 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1)Langkah-Langkah dalam 

mendesain: potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, 

ujicoba produk, revisi produk, ujicoba pemakaian, revisi produk, produksi masal. 2) Karakteristik 

Media pembelajaran Nahwu Menggunakan Program Intel XDK untuk pembelajaran Mandiri yaitu: 

Media ini digunakan untuk belajar mandiri bukan untuk pembelajaran di kelas. Dapat digunakan oleh 

umum yaitu siswa, mahasiswa, dan guru. Mudah menggunakan media ini. Dapat digunakan kapanpun 

dan di manapun. Media ini mudah untuk dibawa kemana-mana. Di media ini terdapat materi yang 

mudah dipahami. 3) Dengan melihat hasil angket dari dosen ahli materi dengan nilai 41 atau dengan 

derajat “Baik”, dari dosen ahli desain media dengan nilai 51 atau dengan derajat “Baik Sekali”, maka 

Media pembelajaran Nahwu Menggunakan Program Intel XDK untuk pembelajaran Mandiri ini layak 

untuk digunakan. 4) Sedangkan efektifitas yang diperlihatkan dari hasil test yang kemudian dianalisis 

dengan hasil efektif  karena nilai dari T nilai lebih besar dari T table, maka Media pembelajaran 

Nahwu Menggunakan Program Intel XDK untuk pembelajaran Mandiri efektif untuk belajar secara 

mandiri. 
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 الفصل األول
 

 أساسيات البحث ومنهجيته

 أساسيات البحث: املبحث األول 

 خلفية البحث  -أ
 وقد شجع على إنشاء االبتكارات يف مجيع اجملاالت تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

التعليمية الذي اتسم والدة مفهوم التعلم املتنقل  أحد اجملاالت اليت ال يف مأمن من هذه التطورات هي
(M-learning) .  من ابستخدام الدوائر اإللكرتونيةالتعلم املتنقل هو كل أشكال التعليم والتعلم 

 لتقدمي حمتوى التعلم والتفاعل، أو توجيه ، واإلنرتنتLAN ،WAN، الصوت و الفيديو التفاعلي

يسمح ميكن أن   (M-learning)استخدام اإلنرتنت وغريها من األجهزة اإللكرتونية يف التعلم املتنقل 
 .4يتم التعلم داخل نفس أو خمتلفة

وبعبارة . تم التعلم يف مكان واحد أو أماكن خمتلفة من خالل التعلم عن بعدوميكن أيضا أن ي
على الرغم من التعليم اإللكرتوين  .أخرى، والتعلم اإللكرتوين ميكن أن يتم يف أي وقت ويف أي مكان

ميكن أن يتم يف أي وقت ويف أي مكان، والتعلم اإللكرتوين ال تزال لديه عيب أن يتطلب من 
 مشغالت : على سبيل املثال )للتعامل مع املعدات االلكرتونية اليت ليست مرنة للتحركاملستخدمني 

DVD أو متصلة الكمبيوتر الشخصية(، وأجهزة التلفاز، وأجهزة العرض (PC)  إىل اإلنرتنت
الطالب واملستخدمني غري املباشر ال يزال حمدودا حسب مكان وبعض  .LAN ابستخدام كابل

يكن التعليم اإللكرتوين قادرة متاما على أن يكون احلل حبيث يتمكن الطالب من  ولذلك، مل .املرافق
وردا على هذه  .تعلم يف أي وقت ويف أي مكان دون أن حيد من الزمان واملكان مع سهلة وميسورة

املشاكل، مث تطورت التعلم من خالل االستفادة من يده وسائل االعالم القائمة على تكنولوجيا 
أو املعروف ابسم التعلم املتنقل أن وعود االستقالل الزمان واملكان ( اجلوال)واحملمول املعلومات 

  .1ابملعىن احلقيقي

                                                           
1
  https://ruhulhusna.wordpress.com , 2115سبتمبر  25نقل في التارخ . 
2

. html.java-berbasis-learning-m-aplikasi/documents/tips.dokumen://http,  2115 اكتوبر 2نقل في التارخ 

http://dokumen.tips/documents/aplikasi-m-learning-berbasis-java.html
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وتشمل األجهزة النقالة املستخدمة يف التعلم احملمول اهلواتف احملمولة أجهزة الكمبيوتر احملمولة 
رونة وقابلية عالية مما يسمح خصائص هذه األجهزة احملمولة لديها مستوى من امل. واألجهزة اللوحية

 .للطالب للوصول إىل املواد واملراجع واملعلومات املتعلقة التعلم يف أي وقت ويف أي مكان

إىل جانب مقارنة مع أدوات تكنولوجيا . سيؤدي هذا إىل زايدة اهتمام الطالب يف مواد التعلم
للمزيد من فرص التعاون على املخصص املعلومات املستخدمة يف التعلم اإللكرتوين، و التعلم يسمح 

والتفاعل غري الرمسي بني الطالب، ألنه يتم استخدام األجهزة احملمولة ميكن أن تكون مبثابة وسيلة 
 .لالتصال مثل اهلواتف احملمولة

وبناء على املالحظات اليت بدأت، فإن معظم الطالب يستفادون على اهلواتف احملمولة، 
الفيسبوك، تويرت، )الفيديو، والوصول إىل الشبكات االجتماعية / األغاين والرسائل القصرية، ولعب 

BBM)التعلم املتنقل قادر على جعل اهلاتف احملمول اليت كانت يف األصل . ، وحىت لعب مبارايت
تستخدم فقط اللرسائل القصرية، واهلاتف، أو اإلنرتنت إىل أداة تعليمية كاملة اليت حتتوي على 

تكون من املسألة، وحماولة اخلروج، وهلا العديد من امليزات مثل البحث، والقفز إىل املوضوع الذي ي
 .الظهر

واحدة من االعتبارات يف تطوير اهلاتف احملمول يصبح وسيلة التعليم و هو نظام التشغيل 
نظام التشغيل هو الرابط بني التطبيقات مع األجهزة حبيث ميكن للمستخدمني . األساسية املستخدمة

٪ يف نظام تشغيل اهلواتف احملمولة اليت يتم 5060من مالحظة معروفة إىل . داء وظائف معينةأ
 .استخدامها من قبل الطالب على أساس الروبوت، والباقي هو جافا والتوت األسود

السماح . هو نظام تشغيل اهلواتف احملمولة اليت هي مفتوحة املصدر (android)أندرويد 
على الروبوت ميكن قراءهتا من قبل املطورين ( الكود)لربجمية مفتوحة املصدر مصادر من التعليمات ا

أندرويد هو منصة للهواتف . لتخصيص ميزات خمتلفة من التطبيق وفقا الحتياجات مستخدميها
يف الواقع، وعني بعض من شركة أحباث الروبوت  . أصبحت أكثر شعبية( األجهزة احملمولة)النقالة 

أبلي أس   يفوق عدد منصات أخرى، مثل سيمبيان أو( اهلواتف الذكية)ية كبطل للهواتف الذك
(apple IOS)

1 . 

                                                           
3
 Mulyana Eueung, App Invendor: Ciptakan Sendiri Aplikasi Androidmu  (Yogyakarta, Andi Offset, 2112) hal. 
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يف هذا  .اّن النَّحو قواعد يعرف هبا صيغ الكلمات العربية واحواهلا حني افرادها وحني تركيبها 
و، كلمة  و هو العلم هذا العلم حنَّ . تعين بعض القواعد التشريعات العربية أو العربية" قواعد " العلم حنَّ

 . 1الذي أييت من سورة القرآن، اليت هيب أن يتعلمها من قبل كل شخص يعتقد يف القرآن

صعب يف فهم وحفظ درس  قسم تعليم اللغة العربيةومشكالت يف هذا اليوم أن الطالب 
النحو، اكثر من الطالب كسالن يف محل الكتاب، و نقص الوسيلة التعليمية ملادة النحو وهذا 

و اما يف هذا العصر بتقدم التكنولوجي و معلوماتية، الطالب الأيخذون الفائدة من . مشكالت كبرية
 .ينبغ علينا لتصميم الوسيلةالتعليمية  ابستفاد التكنولوجي. التكنولوجي

و اما يف هذا العصر بتقدم التكنولوجي و معلوماتية، الطالب . مشكالت الكبرية و هذه
بعد . ينبغ علينا لتصميم وسيلة التعليمية  ابستفاد التكنولوجي. تكنولوجيالأيخذ الفائدة من ال

مطالعة البحوث اليت تتعلق هبذا البحث مل جتد الباحث املوضوع املتساوية، وهذا اسباب اختيار هذا 
تعليم النحو ل (android) برانمج اندرويد التعليمية ابستخدام الوسيلةتطوير "البحث مبوضوع 

 ".اللغة العربيةلقسم تعليم 

 أسئلة البحث -ب
 تعليم النحول  (android)الوسيلة التعليمية ابستخدام برانمج أندرويد  كيف تطوير -1

 ؟  لقسم تعليم اللغة العربية

 (android)الوسيلة التعليمية املنتج ابستخدام برانمج أندرويد  فعاليةكيف معرفة  -2
 ؟  لقسم تعليم اللغة العربية تعليم النحول

 البحثأهداف  -ج
لقسم  تعليم النحول (android)الوسيلة التعليمية ابستخدام برانمج أندرويد  تطوير -1

 .تعليم اللغة العربية

يف  (android) الوسيلة التعليمية املنتج ابستخدام برانمج أندرويد فعاليةمعرفة   -2
 .لقسم تعليم اللغة العربية تعليم النحو
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 أمهية البحث -د
يف تعليم النحو  (android)أمهية التنمية يف البحث تطوير الوسيلة التعليمية ابستخدام برانمج أندرويد 

لقسم تعليم اللغة العربية يرجي البحث أن أييت هذا البحث الفوائد للطالب واملعلمني و الكاتب 
 .واملؤسسات

 للطالب - أ

 .والزمان يقدمي مصادر التعلم الكثر و املرونة وغري مرتبطة املكان
 ملعلم- ب

 .الوسائل التعليمية تشجيع املعلم أكثر ابتكارا يف تطوير

 لكليات- ج

يرجي البحث على هذا البحث يستطيع أن يصبح وسائل التعلم الذايت لتحسني نوعية 
 .التعليم يف الكليات

 حدود البحث -ه

حتديد الباحث موضوع هذا البحث يف وسيلة التعليمية استعمال : حدود املوضوعات   -1
 .لتدريس النحو (Android)رانمج اندرايد ب

ختتار الباحث يف تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم : حدود املكانية   -2
 .اإلسالمية احلكومية ماالنج

من أبريل يف العام الدراسى  11 – 51يعقد هذا البحث يف التاريخ : حدود الزمانية   -3
 م 5100 – 5100

 حتديد املصطلحات -و
 يستختدم الذي هو الناجح واملدرس واحلضاري التكنولوجي التقدم:  التعليمية وسيلة -0

 التلميذ إىل مطلوب هو ما إيصال يف فعال بشكل تساهم واليت املالئمة التعلمية الوسائل
 تعليمه أثناء مادية أدوات من املدرس يستعمله ما كل متثل التعليمية الوسائل أبن وجد

 .ابلكالم التعبري جانب إىل التالميذ

النَّحو قواعد يعرف هبا صيغ الكلمات العربية واحواهلا حني افرادها وحني :  النحو -5
و، كلمة  .تركيبها تعين بعض القواعد التشريعات العربية أو " قواعد " يف هذا العلم حنَّ
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و هو العلم الذي أييت من سورة القرآن، اليت هيب أن يتعلمها . العربية من هذا العلم حنَّ
 . 0قبل كل شخص يعتقد يف القرآن

 ليدير يستخدم( Linux) لينوك جوهري عملية نظام هو (Android) اندرايد:  اندرايد -1
وبصفة عامة، أن اندرايد منصة . واحلاسوب الذكي، اهلاتف اهلاتف، من خردوات،اما

للمطورين لصنع تطبيقات نفسهم الستخدامها من قبل خمتلف ( open source)مفتوحة 
 .0األجهزة تتحرك

   الدراسات السابقة    -ز

 ) 0.9Delphiسيفن ديلفي )وسيلة الربانمج احلاسويب  إعداد"الدين،دراسة اللو أمحد فحر 
دلفي )ملعرفة كيفية يتم تدريس مهارة اإلستماع بوسيلة الربانمج احلاسويب ". 0لتدريس مهارة االستماع

يستخدم . للدراسني ابملدراسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية متارم (Delphi 0.9سيفن 
ابلفصلني، هو أقرب  (Design quasi experimental)الباحث املنهج التجريب بتصميم شبه التجريب
وهو حماولة للتحكم يف مجيع املتغريات والعوامل . مناهج البحث حلل املشاكل ابلطريقة العلمية

ساسية ابستسناء متغري واحد، حيث يقوم الباحث بتطويعة أو اغيريه هبدف حتديد وقياس أتثريه يف األ
 .و هذا البحث ابملدخل الكمي والكيفي. العملية

البحث السابق اليت تتعلق ابملوضوع والربانمج، اليت ستكون مدخل فيها خلطط السوي يف 
مشروع قاموس "ة اإلتصاالت حتت عنوان حبث التخرج من قسم اهلندس: تطبيق الربانمج منها

لنور عفيفة، بودي سنتوسو " اإللكرتونيا بلغة اإلندونيسيا ولغة اجلاوي لربامج اجلواالت بطريقة البحث
يف هذا البحث املقصود من قاموس اإللكرتونيا هو القاموس املصوّغ بصيغة . 5101وميكا يلينا، 

بـ  يف حبث خترجه املوسوم. 5100رانديتيا يُدسيت، . راتالتطبيقات وميكن تثبيتها يف جهاز الكمبيوت
مشروع هذا القاموس هو أحد طرق كيف تعلم ". برانمج لغيت اإلندونيسية واإلجنليزية لألندرويد"

 .  اإلجنليزية األسهل والفعال يف اإلستخدام
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ختطيط ومشروع برانمج "يف حبث خترجه املوسوم . م 5100دمحم عرفان أري فرمناينا، 
تطوير هبذا الربانمج اإلستماعية هو بسبب اتساع تطور التكنولوجي يف ". اإلستماعية لألندرويد

 .عصران احلاضر ولتيسري الطالب يف التعلم

 5جافا  تطبيق الصالة يوميا يف جهاز اتصال حممول ابستخدام" جامعة بواان، 5110جنة 
للهواتف على أساس  دمي طلبكاتبة يناقش تق   (JAVA1 MICRO EDITION)مايكرو الطبعة 

J1ME  برانمج أندرويد   ، االختالف مع التطبيق الذي جعل الكاتبة هو التعلم املتنقل  استخدام
(android)  ليس جافا أوsyimbian  والكاتبة يصنع برانمج اندرويد(android) 0يف التعليم النحو. 
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 ينالفصل الثا

 اإلطار النظري

 التعليميةالوسائل  -1

 مفهوم الوسائل التعليمية -أ

و الوسيلة التعليمية هي . 49و معناها ما يتقرب به إىل الغري" وسيلة"مجع من " وسائل"كلمة 
مجيع املواد واألدوات واآلالت واألجهزة واملعدات واملواقف التعليمية و اللغة اللفظية اليت يستخدمها 

من أحل حتقيق , اب اخلربات التعليمية يف مجيع جماالتاملعلم يف تعليمه و املتعلم يف تعليمه إلكتس
و أيضا . 44األهداف التعليمة املرغوب فيها و من أجل الوصول إيل التعلم أكثر فاعلية و كفاية

الوسائل التعليمية هي مجيع املواد او أداة أو جهاز يستخدمها املعلم أو الطالب يف عملية تعليم اللغة 
ويعرف دمحم السيد علي الوسائيل . رة اللغوية أبسرع وقت و أقل جهدهبدف فهم املادة أو املها

 :التعليمية أبهنا

جمموعة األجهزة و املواد التعليمية اليت يستخدمها املعلم أو املتعلم يف املوقف التعليمي لتسهيل عملية "
 .41التعلم

الة اخلربة التعليمية ميكن القول أن وسيلة التعليمية هي قنات االتصال اليت متر من خالهلا الرس
وتتكون الوسيلة من الرسالة و هي اخلربة أو اخلربات التعليمية أو املادة . من املرسل إيل املستقبل

واألداة أو اجلهاز الذي , واألداة أو اجلهاز الذي يظهر حامل الرسالة, و حامل الرسالة, التعليمية
 .يظهر حامل الرسالة

فظية أو رموز غري لفظية مثل رموز الصور الثابتة و و قد يكون حامل الرسالة رموز الل
كاألفالم الثابتة و املصحوبة , أو رموز لفظية و غري لفظية معا, اجملامسات واحلراكات و اإلشارات

 .والربامج التلفزيونية, و األفالم املتحركة الناطقة, بتسجيالت الصوتية
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 011. ،ص(5111دار املسرف، :بريوت)املنجد، يف اللغة و األعالم  
44

 .01. ص, (0051, املراجعة التعليمية العلمية و الفنية وحدة التطوير إبدارة التدريب الرتبوي :الرايض), (حقيبة تدريبية)الوسائل التعليمية , عبد العزيز بن زيد أبو تيلي 
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كل أنواع الوسائط اليت تعني املعلم علي النطالقا ايل شرخ السابق فيقصد ابلوسيلة التعليمية  
و هي مبعناها الشامل تضم مجيع الطرق , توصيل املعلومات و احلقائق للتالميذ أبسهل و أقرب الطرق

و الألدوات و األجهزة و التنظيمات املستخدمة يف نظام التعليمي بغرض حتقيق اهداف تعلمية 
 .حمددة

 أنواع الوسائل التعليمية  -ب

فيما سبق مفهوم الوسائل و التعليمية، و أهنا ال تقتصر على الصور و األفالم، تناولنا  
وإمنا تضم مبجموعة كبرية من الوسائل و األدوات و الطرق اليت ال تعتمد أساسا على استخدام 

و ميكن أن نقسم هذه الوسائل لتسهيل عرضها و دراستها إيل ثالثة . الكلمات و الرموز اللفظية
 .41ائل بصرية و وسائل مسعية و بصريةأنواع، هي وس

و هي تضم مبجموعة من األدوات و الطرق اليت تستغل حاسة البصر و : الوسئل البصرية -1
و تشمل هذه اجملوعة الصور الفوتوغرافية و الصور املتحركة الصامتة و صور . تعتمد عليها

 .البيانيةاألفالم و الشرائح أبنواعها املختلفة و الرسوم التوضيحية و الرسوم 

و هي تضم مبجموعة من االملواد و األدوات اليت تساعد على زايدة : الوسائل السمعية -2
فاعلية التعلم و اليت تعتمد أساسا على حاسة السمع، و تشمل الراديو و برامج اإلذاعة 

 .املدرسية و االسطواانت و التسجيالت الصوتية

املواد اليت تعتمد أساسا على حاسيت و هي تضم مبجموعة : الوسائل البصرية و السمعية  -3
كم . البصر و السمع، و تشمل الصور املتحركة الناتقة و هي تتضمن األفالم و التيلفزيون

تشمل هذه الوسائل أيضا األفالم الثبتة و الشرائح و الصور عندما تستخدم مبصاحبة 
 و نظرا من خصائص. تسجيالت صوتية مناسبة على اسطواانت أو شرائط تسجيل

 .من هذا النوع" ابور بوينت"الوسائل البصرية و السمعية فربانمج 

اضح أن الفكرة األساسية اليت يقوم عليها هذه التقسيم هي ارتباط مبجموعات منم الوسائل و و 
 .التعليمية حباسيت ابصر و السمع علي اتبار أهنا احلاستان األساسيتان
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 شروط الوسائل التعليمية -ج

ها يف عملية التعليم بشكل فعال البد من املراعاة األمور التالية عند اختيار  لكي تؤدي الوسيلة دور 
 : الوسيلة أو اعددادها

 . حتديد اهلدف من الوسيلة .1

 دقة املادة العلمية و مناسبتها ملادة الدرس .2

 . توفر املواد احلام الالزمة لصنعها مع رخص تكاليفها .3

 .االكتظاظ واحلشوتعد الوسيلة لغرض واحد حبيث تكون بعيدة عن  .4

 .أن يتناسب حجمها أو مساحتها مع عدد طالب الصف .5

 .أن تعرض يف الوقت املناسب وأن ال ترتك حىت تفقد عنصر االاثرة .6

 .كلوحات املعلومات واخلرائط السياسية الرسومات البيانية و غري ذلك, أن تبقي مع الزمن .7

 .أن تتناسب و مدارك الطالب حبيث يسهل االستفادة منها .8

 .ربة الوسيلة قبل استعماهلا للتأكد من صالحيتهاجت .9
 أمهية الوسائل التعلمية -د

 :41ومن أمهها, وتؤدي الوسائل التعلمية أدوارا متنوعة للمعلم واملتعلم

 .ميكن أن تؤدي إيل استثارة اهتمام التالميذ و إشباع حاجتهم للتعلم -1

 للتعلمتساعد علي زايدة خرية التالميذ فتجعلهم أكثر استعدادا  -2

 .تساعد علي تركيب عالقات مرتابطة مفيدة راسخة بني كل ما يتعلمه التالميذ -3

 ميكن للوسائل التعليمية أن تتحاشى الوقوع يف اللفظية -4

 يؤدي تنويح الوسائل إيل تركيب وبناء املفاهيم السليمة -5

 فوائد الوسيلة التعلمية -ه

 نهاالوسائل التعليمية إذا أحسن استخدامها فوائد كثرية م
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تقدم التالميذ أساسا ماداي لإلدراك احلسي، من مث تقلل من استخدامهم أللفاظ  -1
 اليفهمون معناها

 تثري اهتمامهم كثريا -2

 جتعل ما يتعلمو هنباقي األثر -3
 قواعد اللغة العربية -2

 تعريف قواعد اللغة العربية  -أ

يستنبط من القواعد مجع من قاعدة و معناها لغة أساس والفنون و اصطالحا حكم كلي   
 مناذج كثرية من كالم العرب يطبق علي كل ما مياثل هذه مناذج من كالمنا

وقواعد اللغة العربية فهي قوانني يف استخدام اللغة العربية الصحيحة احرتازا و قوع اخلطأ يف   
وينقسم علم القواعد على قسمني و مها علم النحو و علم . الكالم العريب إما لساان وإما كتااب

 .صرفال

فعلم . النحو لغة القصد و اصطالحا العلم أبصول يعرف هبا أحوال أواخر الكالم إعرااب وبناء  
النحو كما قال الشيخ مصطفي الغالبيين يسمى أيضا بعلم اإلعراب و هو علم أبصول تعرف هبا 

 .أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب و البناء

صيغ الكلمات العربية و أحواهلا اليت ليست إبعرب و و الصرف هو العلم أبصول تعرف هبا   
و هو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض له من تصريف و إعالل و إدغام و إبدال . ال بناء

 .و به نعرف ما هيب أن تكون عليه بنية الكلمة قبل انتظامها يف اجلملة

األن بدون قواعد . م العربيةمن أهم علو ( قواعد اللغة العربية)وكان علم النحو و علم الصرف 
وال ميكن على الكتاب . اللغة العربية ال ميكن على احملدثني أن يتحدث أو يتكلم بكالم فصيح

العربيني أن يكتبوا برتاكيب اجلمل الصحيحة و كذلك املرتمجني ال يستطيعون أن يرتمجوا النصوص 
 .العربية إال بعلم قواعد اللغة العربية
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 النحوأهداف تعليم   -ب

يف اجملال الرتبوي قصد ابهلدف الوسف املوضوعي الدقيق . الغاية: واملراد ابهلدف لغة
ويرى معروف أن . ألشكال التغري املطلوب إحداثها يف سلوك الطالب بعد مروره خبربه تعليمية معينة

أن هدف  أما رشدي أمحد طعيمة يقول. األهداف هي الغاية اليت يراد الوصول إليها هناية مرحلة ما
تدريس النحو ليس حتفيظ الطالب جمموعة من القواعد اجملردة أو الرتاكيب املنفردة وإمنا مساعدته 

وهيمل لنا صالح جماور أهداف . وتدريبه علي أن ينتجه صحيحا, علي فهم التعبري اجليد وتذوقه
 :تدريس القواعد النحوية يف ثالثة

 أصالتها ألهنا مظهر حضاري من مظاهر اللغة ودليل علي -1

 ألهنا ضوابط حتكم استعمال اللغة -2

 اخل.. ألهنا تساعد علي فهم اجلمل وتراكيبها -3

 :وهي يلي, ومن أهداف تعليم النحو
تنمية القدرة علي دقة املالحظة والربط وفهم العالقة املختلفة بني الرتاكيب املتشاهبة إيل  -1

 جانب مترين الطالب علي التفكري املنظم

اكات األساليب الصحيحة وجعل هذه احملاكات مبينة علي أساس إقدار الطالب علي حم -2
 مفهوم بدال من أن تكون آلية حمضة

 اسس تعليم القواعد  -ج

 :هيب على معلم اللغة العربية أن يعرف ويعتمد على أسس تعليم قواعد اللغة العربية األتية

ماله صلة وثيقة اإلجتاه يف تعليم القواعد حنو الوظيفية، ويعىن بذلك أن نتخري من - أ
 .ابألساليب الىت تواجه التلميذ يف احلياة العامة والىت يستخدمها

استغالل الدافعة لدى املعلم، و ال شك أن هذه الدافعة تساعده على تعليم القواعد و - ب
تفهمها وميكن للمعلم هنا أن هيعل الدراسة يف القواعد قائمة على مهارة الرتمجة مع 

 .التالميذ

يف إطار األساليب الىت يف حميط املتعلم و يف دائرته والىت تربطه بواقع  تدريس القواعد- ت
 .حياته، ويف قراءات التلميذ ألوان كثرية خدمت هذه الغاية
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 فوائد تعليم القواعد -د

أن لدروس قواعد اللغة العربية كما لغريها من الدروس "  فن الرتبية"قال األستاذ خمتار حيىي يف كتابه 
 فوائد هتذيبيةفوائد عملية و 

 فوائد عملية- أ
 تعويد التالميذ للتكلم بلغة صحيحة بعيد عن اخلطأ -1

 تعويد التالميذ للكتابة الوافيق يف األسلوب املتني -2
 فوائد هتذيبية- ب
ميىن ملكة مالحظة وتريب قوة اإلدراك الكلي ملا تستلم من مقارنة مث احلكم ابلنسبة  -1

 والتضاد

 تريب قوة االستدالل و التعليل -2

 :الفوائد املذكورة، لدروس قواعد اللغة العربية فوائد أخرى جبانب

 االحرتاز عن خطأ اللسان والكتابة -1

 االخرتاز عن اخلطأ يف املفرد والرتكيب -2

تيسري معرفة أخطاء الكالم بعرضه على تلك املعايري من القواعد ألن القواعد من العلوم  -3
 املعايرة الىت جتتنب صاحبها اخلطاء يف التعبري

ومن هنا نعرف أبن يف تعليم قواعد اللغة العربية فوائد كثرية لسالمة كالمنا و كتابنا من اخلطاء 
 . والصحيح قراءتنا وحسن ترمجتنا

 طرق تدريس النحو  -ه

فاستعمال اللغة . تعلم مجيعا أن قواد اللغة بشكل عام تقنني لظواهر ألفها الناس واستخدموها
أت احلاجاة للتقنني إال عندما بدأت مسارات االستخدام اللغوي إذن سابق علي تعقيدها، وما نش

فالقواعد إذن وسيلة وليست . من هنا كانت وظيفة القاعدة تقنني املسارات الصحيحة للغة. تنحرف
غاية بذاهتا، والغرض من تدريسها ينبغي أن يكون التعبري والفهم السليمني يف جمال الكتابة واحلديث، 
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ومع ذلك فإن من أهم الطرق التقليدية الشائعة يف .  القاعدة وتذوق األساليبكما ينبغي البط بني
 :تدريس النحو مايلي

 الطريقة القياسية -1

هي إحدى طرق التفكري اليت يستخدمها العقل يف الوصول من املعلوم إىل اجملهول، فالقياس 
ى جهل ابملقيس عليه، إذ هو فلن تستطيع أن تنبية عل. دائما أييت بعد معرفة، أاي كانت هذه املعرفة

والفكر يف القياس ينتقل من . يف الواقع ليس إال إحلاقا للشبية بشبيهه الذي عرف وانتهى فيه البحث
وملاكانت اجلزئيات قد . القاعدة العامة إىل احلاالت اجلزئية، أى من القانون العام إىل احلاالت اخلاصة

ا ما حيدث فقد أدى هذا إىل احلذف والتقدير والتأويل، التنطوي كلها حتت القاعدة العام و هذا غالب
 . و اختالف اآلراء يف املسألة الواحدة

 الطريقة االستنباطية  -2

و . تقوم الطريقة االستنباطية على البدء ابألمثلة اليت تشرح و تناقش، مث تستنبط منها القاعدة
أما يف املرحلة املتوسطة أو . األقطار العربيةهذا هو املتبع غالبا يف مناهج النحو يف املرحلة الثانوية يف 

اإلعدادية، دروس النحو غالبا ما تبدأ بنص كامل، تقرأ وتناقش مع الرتكيز على الشواهد، مث تستنبط 
و لقد أردت هذا التعديل التخلص من األمثلة املبتورة املعاين اليت ال جتمع شتاهتا جامع، . منه القاعدة

تعديل يف مشكلة التكلف يف صياغة النصوص حىت تتضمن القاعدة ومع ذلك، وقد وقع هذا ال
املقصودة، فكانت النتيجة هي اإلساءة إىل أذواق التالميذ عن طريق الصوص املصطنعة الحتواء 

 .القواعد املرادة يف موضوع النحوي

قة ، وطري(توحنا فرديك هرابت)إىل الفيلسوف األملاىن ( االستنباطية)وقد نسبت هذه الطريقة 
املقدمة والعرض، والربط، واستنباط : ذات خطوات اخلمس، هي( طريقة هرابت)اليت تعرف ابسم 
( النحو الواضح)كتاب . و من أشهر الكتب الىت ألفت وفقا للطريقة االستنباطية. القاعدة، والتطبيق

 .لألستاذ علي اجلارم

 وسائل التعليم النحوي  -و
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ائل واملعينات، وقد دلت خربات املربيني عند تدريس حيتاج تعليم النحو إىل كثري من الوس
هذه القواعد على أن كل الوسائل البصرية و السمعية كالصوار و األفالم والتسجيالت والرسوم 

ويف استخدام هذه املعينات السمعية . اخل...البيانية و اخلرائط والكرة األرضية والربامج اإلذاعية املتلفزة
 :اىيأيتوالبصرية هيب ان يرعي م

أن هذه الوسائل أدوات معينة فقط، وأهنا تساعد املدرس يف عمله، ولكن ليست بديلة  -1
 .له

 .أن هذه املعينات اليت يستعني هبااملدرس هيب أن تكون مالئمة ملستوى التالميذ -2

 .أن تكون ميسرة ومتاحة و يسهل العثور عليها -3

 : لكن وسائل على رأي دمحم صالح الذين

 الطباشرييةالسبورة  -1

لقد اعتاد التعلم على وجود السبورة يف كل فصل دراي يدخله، حبيث صارت ظاهرة مألوفة 
وكثريا ما يبدأ املعلم بكتابة اتريخ اليوم . عادية يسهل أمهاهلا ونقل االستفادة منها كوسيلة فعالة

ا الدارسني أنفسهم ال وموضع الدرس على السبورة، مث يهمل ماكتبة متاما وال يشري إليه بيان شرحة مم
 .يلقون مبا كتب عليها

 الشرائح الشفاقة واألفالم الثابتة -2

تتكون هذه الشرائح من صورة إهيابية شفاقة، بيضاء وسوداء أو ملونة، مثبة يف إطار من 
وعند وضع هذه الشرائح يف جهاز العرض اخلاصة هبا نستطيع جمموعة كبرية من هذه . الورق املقوي

و تشرتك هذه الشرائح و األفالم الثابتة مع صور . ملم 10شريط طويل سعته  الصور تنظيم يف
وهلذه . احلائط ولوحات العرض وللوحات الوبرية يف أهنا اثبتة صامتة توحي للناظر ابحلركة واحلياة

فثباهتا ميكني للناظر من فحصها بتان وحتليل، فصورة  -ميزات ال تتوفر يف الصورة احملركة الناطيقية
ث تصادم بني سيارتينا يف الطريق العام مثال تعطي الفحص الفرصة الكافية لتحديد الظروف حاد

 .احلادث ملعروفة املخطاء و املصيب
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 أندرويد -3

 تعريف أندرويد - أ

يستخدم ليدير خردوات،اما  (Linux)هو نظام عملية جوهري لينوك  (Android) واما أندرويد
 (open source)وبصفة عامة، أن اندرايد منصة مفتوحة . من اهلاتف، اهلاتف الذكي، واحلاسوب

مع عدة عوامل، . للمطورين لصنع تطبيقات نفسهم الستخدامها من قبل خمتلف األجهزة تتحرك
جعله كأنظمة تشغيل اهلواتف الذكية األكثر استعمال يف  (Android)وقد أسهمت يف تطوير أندرويد 

اندرايد  أيضا أصبح اخليار لشركات التكنولوجيا اليت تريد نظام التشغيل منخفضة . العامل
ويف البداية أن . والضوء لألجهزة ذات التكنولوجيا الفائقة دون احلاجة لتطويرها من االولالتكلفة،

أيضا تطورت  (Android)ا للهواتف الذكية وأقراص، أندرويد هذا نظام التشغيل املصممة خصيص
أندرويد هو عبارة  .40تطبيقات إضافية لتلفاس، ادوات اللعبة، الكامريا، و ادوات األجهوة االخرى

املقصود لألجهزة النقالة تتضمن نظام التشغيل والربجميات الوسيطة،  عن جمموعة من الربامج
ما  (API)توفر املعدات واجهة برجمة التطبيقات  (SDK)التنمية كيد الروبوت ستاندارت . والتطبيقات

 .  4هو مطلوب لتطوير التطبيقات على منصة أندرويد ابستخدام لغة الربجمة جافا

السماح . هو نظام تشغيل اهلواتف احملمولة اليت هي مفتوحة املصدر (android)أندرويد 
على الروبوت ميكن قراءهتا من قبل املطورين ( الكود)مصادر من التعليمات الربجمية مفتوحة املصدر 

أندرويد هو منصة للهواتف . لتخصيص ميزات خمتلفة من التطبيق وفقا الحتياجات مستخدميها
يف الواقع، وعني بعض من شركة أحباث الروبوت  . أصبحت أكثر شعبية( ولةاألجهزة احملم)النقالة 

أبلي أس   يفوق عدد منصات أخرى، مثل سيمبيان أو( اهلواتف الذكية)كبطل للهواتف الذكية 
(apple IOS)

40
.  

، وهذا هي املشكالت قواعد النحو ومشكالت يف هذا اليوم أن الطالب صعبوا يف فحم 
ذا العصر بتقدم التكنولوجي و معلوماتية، الطالب الأيخذوا الفائدة من و أما يف ه. الكبرية

بعد مطالعة . ينبغي علينا أن نكون بتصميم وسيلة التعليمية  ابستفاد التكنولوجي. التكنولوجية

                                                           
15

 ,http://pemudaindonesiabaru.blogspot.co.id/2112119/pengertian-android-dan-fungsinya.htm  25نقل في التارخ 

 . 2115اكتوبر 
16 Nazaruddin Safaat H, Android Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet PC Berbasis Android, 

(Bandung ,Informatika, 2114) Hal. 1 
17

 Mulyana Eueung, App Invendor: Ciptakan Sendiri Aplikasi Androidmu  (Yogyakarta, Andi Offset, 2112) hal. 

1 
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البحوث اليت تتعلق هبذا البحث مل جتد الباحث املوضوع املتساوية، وهذا اسباب اختيار هذا البحث 
يف تعليم النحو لقسم تعليم (android)برانمج اندرايد  ابستخدامر الوسائل التعليمية تطوي"مبوضوع 

 ".اللغة العربية

 

 

 (android)اندرايد طريقة استخدام  - ب

 لعل تستمتع أو تشعر Google (akun)اهلاتف أندرويد تتطلب أن يكون لديك حساب 
خطوات إلدخال و .  ميزات األندرويد مجيعا، املثل، لتكون إستخدم على االستفادة من األندرويد

 :كما يلي, اىل اهلاتف أو الكمبيوتر األندرويد Google حساب

 .و تسجيل حزم االنرتنيت مسبقا (pulsa)متأل البقول - أ
ا نشط من و افتح برانمج متصفح اإلنرتنت، وإذ. أتكد نشط من اتصال اإلنرتنيتها- ب

و إذا كنت ال . فتستطيع أن تفتح صفحة على شبكة اإلنرتنت, اتصال اإلنرتنيت
 .تستطيع االتصال ابإلنرتنيت، فتحقق من إعداداهتا

 : Google الطريقة إعداد حساب    -ج

 Menuمن الشاشة الرئيسية، اضغط على  -
 (إعدادات)اضغط إعدادات  -
 (حساابت ومزامنة)اضغط حساابت ومزامنة  -
 (املزيد)و اضغط التايل  Google و اضغط ( إضافة حساب)Add account اضغط  -
  Google اضغط  -
أو حساب يوتيوب، مث حدد تسجيل  Gmail ، مثل حسابGoogle إذا كان لديك حساب  -

 (.password)وكلمة املرور  Google تصفح اسم حساب( sign in)الدخول 
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متأل احلقول املطلوبة (  create")ءإنشا"، اضغط Google إذا مل يكن لديك حساب  -
 .حىت نتيجة

 :الطريقة استخدام اهلاتف احملمول الروبوت للمبتدئني كما يلي- د
 (فتح اهلاتف)الطريقة فتح الشاشة  -

وعقد، ال تفرج  بينما ُيسحَّب إىل اجتاه السهم و عادة " صورة القفل"اضغط يف أيقونة 
 . ُيسحَّب إىل اليمني حىت اهلاتف غري مغلق

 (قفل اهلاتف)الطريق قفل الشاشة  -
اضغط  السلطة أو اضغط  اخلروج، ولكن ال تعقد ألن إيقاف تشغيل الشاشة واهلاتف 

 .سوف تغلق آليا
 وظيفة زر يف هاتف األندرويد -

لتشغيل اهلاتف األندرويد ، و استخدام إضافة الشاشة، و هذا اهلاتف سيتم جتهيز عن ثالثة  
 .سيتم وضعه حتت الشاشة( عادة)مفاتيح ملسة  أزرار هو زر املادية أو زر

ترتيب . BACKوالزر , (Home)، زر منزل (Menu)الثالث من الزر هو زر القائمة 
إذا يتألف من . مواضع أزرار قد تكون خمتلفة بني هاتف األندرويد واحد من هاتف األندرويد أخرى

 .ثالثة أزرار، فزر منزل موجود يف املركز

مثل، . لعرض خيارات إضافية من كل األنشطة اليت أجريت( Menu)مة فائدة الزر القائ
عندما كنت على الشاشة الرئيسية ، إذا كنت تضغط على زر القائمة، فإنه سعرض جمموعة خمتارة 

وغري , (notification)، واإلخطارات(wallpaper)، وخلفيات (setting)من اإلعدادات 
فائدة الزر  .شة الرئيسية أو لريجع إىل الشاشة الرئيسيةفائدة الزر منزل ليحمل إىل الشا .ذلك

BACK إللغاء اختيار أو لريجع إىل اختيار السابقة. 
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الطريقة استخدام هاتف األندرويد. 0الصورة   

 

 

 

 

  (android)أندرويد فوائد  -ج

لديه القدرة على تشغيل معظم املواقع عادة تشغيل على جهاز   (android)أندرويد 
ميكنك التمتع املواقع املختارة، والشبكات االجتماعية والربيد اإللكرتوين ابستخدام أنواع .كمبيوتر

هل لديك هاتف أندرويد هو . HTML0وذلك ألن الروبوت اهلاتف متوافق مع . اهلواتف النقالة
 .ن وضعها يف اجليبوجود مثل جهاز كمبيوتر ميك

وفيما يتعلق حبرية، ميكن للمستخدمني الروبوت تعديل حبرية، وتنظيم الروبوت إعادة تنظيم وفقا 
مع . الحتياجاته، ميكن أن تتنافس حىت مع سرعة االلكرتونيات االستهالكية مثل الكمبيوتر احملمول

من املمكن لتشغيل التطبيقات النقالة ف. هذه الزايدة يف الكفاءة والقوة، هو أسهل بكثري لتعدد املهام
 .يف وقت واحد

 

 

 

 

 

 

 

http://gadoga.com/images/cara-menggunakan-android.jp
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 لثالثا الفصل

 منهجية البحث

 نوعه مدخل البحث و -أ

  Research and Development البحث الذي يستخدم الباحث هنا البحث التطوير
إن مدخل البحث املستخدمة هلذا البحث هو املدخل الكيفي، وهو البحث  .ابلتحليل الكيفي

يف التعليم النحو لقسم تعليم  (android) تطوير الوسائل التعليمية ابستخدام برانمج اندرويدإبنتاج  
 .اللغة العربية

هذا من نوع البحث و التطويري و هي طريقة البحث املستخدمة للحصول علي إنتاج 
دام ويف هذا البحث حاول البحث القيام إبنتاج الوسيلة التعليمية ابستخ.  4معني و جتربة فعالة

وتطويره لطالب قسم تعليم اللغة العربية يف مستوى . يف تعليم النحو (android)برانمج اندرويد 
 .متقدم

 جمتمع البحث و عينته -ب

قسم تعليم (  املرحلة املتقدمة)فمجتمع البحث يف هذا البحث هو طالب يف املستوى السابع 
طالبا من اجملتمع  11أما عينته . اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 Simple Random)واستخدم الباحث أسلوب أخذ عينه . عشوائي دون مراعاة للطبقات املوجودة

Sampling)
40
ولذلك . وقد اختار الباحث هذا املستوى ألنه أول املستوايت الذي يتعلم قواعد النحو .

 .اهتماما كبريا حىت أن يكون الطالب يرتفعون كفاءة اللغة العربية
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 أدوات مجع البياانت -ج

 :أدوات مجع البياانت اليت استخدمها الباحث هي

 املقابلة -1

املعلومات اليت متكن الباحث من إجابة تساؤالت البحث أو إختبار يكمل مبوجبها مجع 
فروضه، وتعتمد على مقابلة البحث طريقة جلمع املعلومات اليت ميكن الباحث للبحوث وجها بوجه 
بغرض طرح عدد من األسئلة من قبل البحث واإلجابة عليها من قبل املبحوث أو يقال أهنا طريقة 

يف هذا البحث هي جلمع . ار والتساؤل بني الباحث والفاعل أواخلربطلب البياانت بطريقة احلو 
البياانت عن احلاجات واملشكلة يف عملية تعليم اللغة العربية يف املرحلة املتقدمة، وجلمع البياانت 

 .ملعرفة فعالية املنتج يف تعليم اللغة العربية
املعلومات والبياانت الشفوية من تعترب املقابلة استبياان شفواي يقوم من خالله الباحث جلمع 

واملقابلة .  19املفحوص، وهي اداة مهمة حلصول على املعلومات من خالل مصادرها اليشرية
 .يستخدموها الباحث جلمع البياانت عن أمهية الوسيلة التعليمية يف تدريس اللغة العربية

 املالحظة -2

رباته ومعلوماته حيث جنمع املالحظة هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادى يف إكتسابه خل
خرباتنا من خالل ما نشاهده أو نسمع عنه، ولكن الباحث حيث يالحظ فإنه يتبع منهجا معينا 

واملالحظة يستخدمها الباحث يف هذا . هيعل من مالحظاته اساسا ملعرفة أو فهم دقيق لظاهرة معينة
اللغة العربية يف املرحلة املتقدمة، البحث هي جلمع البياانت من احلاجات واملشكلة يف عملية تعليم 

 .وجلمع البياانت ملعرفة فعا لية املنتج يف تعليم اللغة العربية
 االستبانة -3

, الستبااين أداة للحصول على احلقائق مجع البياانت عن الظروف واألساليب القائمة ابلفعل
حيث ترسل )د اجملتمع وبعتمد االستبيان على إعداد جمموعة من االسئلة ترسل لعدد كبري من أفرا
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واالستبانة يستخدمها . 14(هذه االسئلة عادة لعينة ممثلة جلميع فئات اجملتمع املراد فحص ارائها
الباحث يف هذا البحث هي جلمع البياانت عن البياانت حول مناسبة منتج التطوير ووضوحه وجذابه 

 .من اخلرباء والطالب

 االختبار -4

جوبة أو كل سؤال حتتج اصغاء ليقيس كفاءة الطالب أو االختبار هو كل سؤال حتتح إىل اال
واالختبار يستخدمها البحث يف هذا البحث جلمع البياانت من نتائج اختبار الطالب يف . الطالبة

 .املرحلة املتقدمة ابختبار فهم قواعد اللغة العربية

 مصادر البياانت -د

والتطويري نوعان، مها البياانت إن مصادر البياانت اليت يستخدمها الباحث يف هذا البحث 
الكيفية والبياانت الكمية، والبياانت الكيفية هي التعليقات و االقرتاحات العامة للمنتج من اخلرباء 
والبياانت للمنتج مأخوذة من كتب اللغة العربية وكتب النحو، وأما البياانت الكمية من نتائج 

 .العربيةاإلستبانة واإلختبار من طالب قسم تعليم اللغة 

 أسلوب حتليل البياانت -ه
 البياانت الكيفية -1

حيلل البياانت من املالحظة و املقابلة وكذلك إعداد تصميم الوسيلة التعليمية لطالب 
 Descriptive Analysis))قسم تعليم اللغة العربية 

 البياانت الكمية -2

قد ثبت الباحث القيمة العالية . حيلل الباحث البياانت من االستبانة للخرباء والطالب
 ". 0111"واما القيمة العالية لطالب هي "001"من االستبانة للخرباء هي 

 :معيار نتيجة االستبانة للخرباء والطالب كما االيت
 
 

 
                                                           

 100. ص, (0005, طبعة سادسة: الكويت), اصول البحث العلمي ومناهجه, بدر أمحد 21



 

22 
 

 22معيار نتيجة االستبانة للخرباء
 

 

 

 معيار نتيجة االستبانة خلبري املادة: 0جدول 

 الدرجة النتيجة رقم

 ضعيف جدا 0-01 0

 ضعيف 00-50 5

 جيد 50-15 3

 جيد جدا 00 -13 1

 

 معيار نتيجة االستبانة خلبري تصميم الوسيلة

 

 

 

معيار نتيجة االستبانة خلبري تصميم الوسيلة: 5جدول   

 الدرجة النتيجة رقم

 ضعيف جدا 0-00 0

 ضعيف  00-31 5
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عدد  xالعالية  النتيجة= القيمة العالية 
 األسئلة

1 x 41  =0  

عدد  xالعالية  النتيجة= القيمة العالية 
 األسئلة

1 x 40   = 9 
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 جيد 30-10 3

 جيد جدا 10-01 1

 

شرح من انتاج ". 00"كما يف رسم بياىن معيار نتيجة االستبانة العالية للخبري املادة هي 
عدد =  00النتيجة العالية، = 0اذا . عدد األسئلة xالنتيجة العالية : نتيجة االستبانة للخبري املادة 

=  00-0: يعىن  ليزمع نتيجة االستبانة كما يف رسم بياىن معيار نتيجة االستبانة للخرباء. األسئلة
 .جيد جدا=  00-01جيد، =  051-50ضعيف، =  50-00ضعيف جدا، 

واما نتيجة االستبانة اخلبري تصميم الوسيلة كما يف رسم بياىن معيار نتيجة االستبانة العالية 
النتيجة : شرح من انتاج نتيجة االستبانة للخبري تصميم الوسيلة ". 10"اخلبري تصميم الوسيلة هي 

ليزمع نتيجة االستبانة كما يف . عدد األسئلة=  0النتيجة العالية، = 0اذا . عدد األسئلة  x العالية
= 00-01ضعيف جدا، =  0-0: رسم بياىن معيار نتيجة االستبانة للخبري تصميم الوسيلة يعىن 

يف  نحووملعرفة فعالية الوسيلةالتعليمية ملادة ال .جيد جدا=  10-50جيد، =  50-00ضعيف، 
بنتيجة االختبار القبلي والبعدي و "  (Intel XDK)إنتيل إكسديكا "ضوء التعلم الذايت ابستخدام 

 .  T-testابستخدام 

 (T-tes) يقوم الباحث أبإلختبار التائي, ليأكد من ثبات الوسيللة التعليمية

 :23 (T-tes)التأيت  -ستخدم الختباربوفيما يلي شكل الرمز 

   
     

  
  1    1

      1
  

4

  
  

4

  
 

  

 :البياانت  

      Mx  :الدقياس الدعديل من الفرقة التجربة. 
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  My :الدقياس الدعديل من الفرقة الضابطة. 

 .عدد التنوعي يف كل النتائج من الفرقة التجربة: 1   

 .عدد التنوعي يف كل النتائج من الفرقة الضابطة: 1   

 Nx : التجربةعدد الطلبة يف الفرقة. 

Ny  :عدد الطلبة يف الفرقة الضابطة. 

    تطويرمراحل تنفيذ ال -و

 الخطوات    
ّ
يستخدم الباحث النماذج إلاجراءات وهو النموذج الوصفي هو يخط

يعد الباحث هذا البحث باختيار نموذج التطويري  51.إجراءت املتبوعة لتحصيل املنتاج

 .25إلاجرائي، أما النموذج إلاجرائي املستخدم للباحث هو النموذج لبروغ و غول 

 

 حتليل احلاجات واملشكلة  -أ

, حتليل احلاجات واملشكلة املرحلة األوىل يف البحث والتطوير وجود احلاجات واملشكلة 
. واملشكلة هي الزيغ بني يتوقع وحدث يف امليدان. عند ينتشراحلاجة هي كل شئ لدي زايدة قيمة 

حيدث يف تلك املرحلة حتتج إىل وسائل تعليم . ويف هذا البحث جتد احلاجات يف املرحلة املتقدمة
اللغة العربية خاصة ليغين قواعد النحو الطالب والعامة لتنمية كفاءة اللغوية يف مهارة اللغة و 

يف التعليم النحو  وتطويره  (android)احث إعداد برانمج اندرويد لذلك حاول الب. عناصرها
  .لطالب قسم تعليم اللغة العربية
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 مجع البياانت -ب

املرحلة الثانية هي مجع البينات اليت ميكن استخدمها كمواد لتخطيط املنتاج معني يتفّوق        
على املشكلة املوجودة ويف هذا البحث حاول الباحث مجع البياانت على الشاشة، وظيفة، 

 . واستخدام

 تصميم أو إعداد املنتاج -ت

تاج التطوير ويف هذا البحث إعداد الباحث مرحلة الثالثة هي يثبت تصميم أو اإلعداد املن       
يف تعليم النحو لقسم تعليم اللغة العربية املرحلة  (android)التعليمية ابستخدام برانمج أندرويد 

 .املتقدمة

 علوم التكنولوجيا اخلرباء -ث

وبعد تصميم أو اإلعداد املنتاج املرحلة التالية علوم التكنولوجيا اخلرباء هو عميلة لتقبيم        
  .املناسبة والفعالية للمنتاج التطوير

 اإلصالحات األوىل -ج

تصديق و تصحيح على منتاج التطوير بناء على مداخالت واقرتاحات من اخلرباء حىت أن         
 . يكون كامال

 ربة املبدئيةالتج -ح

 . يف هذه املرحلة هي التجربة املبدئية يعىن عميلة جتربة منتاج التطوير مبقياس حمدود 

 اإلصالحات الثانية -خ 

تصديق و تصحيح منتاج التطوير بناء على النقصه ورأي صعوبة ورغبة من املستخدم يف  
 .التجربة املبدئية

 التجربة املبدانية -د

 التجربة املبدئية يعىن عميلة جتربة منتاج التطوير مبقياس الواسعيف هذه املرحلة هي      
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 خطة يف مراحل تنفيذ الدراسة -ز

 :  1خطوات لتحليل و تطويره تدل من هذه اخلطة

 0صورة 
 منوذج تطوير لـسوغييونو يف تطوير الكتاب التعليمي
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الحاجاتتحليل  

 والمشكلة

البياناتجمع المحصولتصميم   

المبدئيةالتجربة األولىاإلصالحات  الخبراءمنالتحكيم   

الثانيةاإلصالحات الميدانيةالتجربة   
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 رابعالفصل ال

 عرض البياانت و حتليلها
 

عرض البياانت عن عملية تطوير الوسيلة التعليمية ملادة النحو يف ضوء التعلم : املبحث األول
 .(Intel XDK)" إنتيل إكسديكا"الذايت ابستخدام  

 عرض البياانت عن عملية تطوير الوسيلة التعليمية -أ
 

حيتوي . عرض البياانت وحتليلها إجابة ألسئلة البحث الذي ذكرها الباحث يف الفصل األول
الوسيلة التعليمية  تطويراملبحث األول إلجابة أسئلة البحث األول كيفية : هذا الفصل على مبحثني

ين واملبحث الثا .(Intel XDK) ’’إنتيل إكسديكا’‘ ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت ابستخدام
الوسيلة التعليمية املنتج ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت  فعاليةإلجابة أسئلة البحث الثاين معرفة 

 .(Intel XDK) ’’إنتيل إكسديكا’‘ابستخدام 

 

 .(Intel XDK) ’’إنتيل إكسديكا’‘الطريقة تطوير الوسيلة التعليمية ابستخدام  -0
 

 .(Intel XDK) ’’إنتيل إكسديكا’‘ تسجيلو  تثبيت(أ 
أوال حتديد .واآلن نبدأ تطوير برانمج , XDK بعد جنحت عملية التسجيل فسيفتح إنتل(ب 

 "استخدام مصمم التطبيق"قرطبة، والتحقق من +  HTML5قالب، حتديد الفراغ، خنتار 
 " continue "   مث اضغط
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 .اكتب اسم الربانمج(ج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يف  " framework JQM "اخرتت , سيستخدم  ” framework“مث اخرت  creat”  "اضغط (د 

 .هذا الربانمج التعليمي
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(ه   تطوير التطبيق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 "emulator"يف  تشغيل التطبيق(و 

 
 
 
 
 
 

 
 android build”"و اخرت  "Tab build"مث ندخل إىل (ز 
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و انقر على بناء  server" Intel xdk"إىل خادم  "uploading"حتميل    انتظر عملية(ح 

 ”build app now“التطبيق اآلن 
 
 
 
 

 
وبعد ذلك تستطيع حتميل مباشرة على جهاز الكمبيوتر اخلاص بك، أو عرب الربيد (ط 

 .اإللكرتوين
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

حتليل ورتب الباحث خطوات التصميم هي . قام الباحث يف عملية التصميم اخلطوات الكثرية
االحتياجات، مجع البياانت، تصميم املنتاج، التحكيم من اخلرباء، اإلصالحات األوىل، التجربة 

وهذه اخلطوات مناسبة . األوىل، اإلصالحات الثانية، التجربة امليدانية، اإلصالحات الثالثة، املنتاج
ملية التطوير إىل ولكن حدد الباحث ع. ابخلطوات اليت قدمها الباحث بياهنا من خطوات سوغيونو

ويف هذه عملية حيدد الباحث على عملتني، فهمي عملية . التجربة األوىل واإلصالحات الثانية
 .تصميم الوسيلة وعملية إعداد الوسيلة ملادة النحو
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 حتليل احلاجة واملشكالت-أ 

إن يف هذا العام مشكلة التعلم والتعليم متنوعة، هناك مشكلة الطريقة ومشكلة املدرس 
ان . كلة املدرسة حىت مشكلة وسيلة التعليم، وبني الباحث خاصة يف مشكلة وسيلة التعلمومش

بوسيلة التعليم . وسيلة التعلم متنوعة، منها وسيلة السمعية ووسيلة البصرية ووسيلة السمعية البصرية
و قدرهتم يستطيع الطالب بوسيلة الذايت ان ينم. املناسب تكون عملية التعليم والتعلم فعاال وفرحا

  :ف ظواهر املشكالت املتعددة منهاواكتش. وحاجتهم يف التعلم

أن يتعلم الطالب اللغة العربية أبسلوب التقليدي دون االقرتان املباشر أي بطريقة حتفيظ  -1
النحو دون املعين، وظهرت ان الطالب يشعرون ملل والكسالن عند تعلم النحو بسبب هذه 

 .الطريقة

السبورة، الكتاب التعليمي، قلم، وهبذه الوسيلة لن : مة عادية، منهاكانت الوسائل املستخد -2
 .يستطيع الطالب أن منو قدرهتم يف جناح التعليم

عدم جذابة املستعرضة طوال عملية الدراسة لدى الطالب، مع أن املدرس قد شرح املادة  -3
 .بطريقة صحيحة لكن انقصا يف األنشطة

 التعليم وهم يسغلون وقت امام الدرجة حىت الينجح يف التعلمان الطالب ال يهتموا كثريا يف  -4

إن املدرس واما الطالب حيتجون على الوسيلة التعليم احلديثة لكل الدرس خاصة يف مادة  -5
 .النحو ليكون تعليما انفعا وفعاال

، اختار الباحث الوسيلة املناسبة هلذه املشكلة املوجهة مبالحظة الكتب اليت تتعلق بعده
لتصميم الوسيلة التعليمية املادة  (Intel XDK) ’’إنتيل إكسديكا"ابلربامج احلاسوبية، مث قرر بربانمج 

يت من هذه الظواهر حاول الباحث على تصميم الوسيلة ملادة النحو يف ضوء التعلم الذا. النحو
 .(Intel XDK) ’’إنتيل إكسديكا"ابستخدام  

 مجع البياانت-ب 

بحث قبل تصميم حصل الباحث البياانت عن احلاجات واملشكالت املوجودة يف ميدان ال
واختار . ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت حيدد الباحث تصميم وسيلة التعليم، و هذه وسيلة التعليم

مجع الباحث األشياء احملتاجة قبل تصميم الوسيلة التعليمي . دئللمبت الباحث ان يصمم ملادة النحو
 .الذي ألفه دمحم ابو بكرى نظرية العملية إلتقان قواعد اللغة العربيةفهي من كتاب النحو 



 

32 
 

 تصميم املنتاج-ج 

إنتيل "قام الباحث تصميم الوسيلة التعليمية ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت ابستخدام  (أ 
والوسيلة التعليمية . يكون هذه الوسيلة اىل ابب الكلمة و اإلعراب. (Intel XDK) "إكسديكا

صفحة سبالش الشاشة ، ( 0: حيتوي على" النحو"املصصم الباحث ملادة النحو حتت املوضوع 
والبيان . االرشادات( 0, سرية ذاتية ( 0مضمون املواد الدراسية ، ( 1احملتوايت الوسيلة،  ( 5

 "إنتيل إكسديكا"يلةالتعليمية ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت ابستخدام  عن حمتوى الوس

(Intel XDK)   كما يلي: 
 صفحة سبالش الشاشة (1

 .تبدو أمجل عند فتح التطبيق أندرويد صفحة اإلضافية اليت يتم استخدامها إلنشاء برامج
 2صورة 

 

  

 

 

 

 

 

 

 احملتوايت الوسيلة (2
 .الدراسية اليت تتكون من  االسم و الفعل و احلرفتعرض فيه مضمون املواد 

 3صورة 
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 مضمون املواد الدراسية (3

 انظر الصورحتتوي على املواد الرئيسية هلذه الوسيلة ، 

 4صورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرية ذاتية (4

 .فيها البياانت الشخصية من املصمم، تتكون من اإلسم املصمم، و الربيد اإللكرتوين

 5صورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

 

 االرشادات (5

ان االرشادات مهمة يف تصميم الوسيلة التعليمية، ويهدف هذا إلرشاد ولتسهيل املستخدمني 
 . الستعمال هذه الوسيلة

 6صورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت ابستخدام الوسيلة التعليمية املنتج فعاليةمعرفة :  يناملبحث الثا

 .(Intel XDK) "إنتيل إكسديكا"

 التحكيم من اخلرباء( أ
بعد تصميم الوسيلةالتعليمية ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت، قام الباحث بتقدميها إىل اخلبري  

التعليمية ملادة النحو يف ضوء التعلم يف جمال تعليم اللغة العربية ملعرفة عن أراء اخلرباء عن الوسيلة 
الذايت، املمتحصل وللحصول على االقرتاحات والتعليقات إلصالح الوسيلة التعليمية ملادة النحو يف 

مها الدكتور دانيل  قدم الباحث االستبانة إىل خبريين و.  ضوء التعلم الذايت ابالستبانة التقديرية
 : احث البياانت كما يليحصل الب. حلمي و الدكتور توفيق الرمحن

 االستبانة من خبري املادة   -1

قام الباحث بتقدمي الوسيلة التعليمية ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت إىل خبري مضمون املواد 
واخلبري الذي قدحّكم املواد الدراسية وقّومها هو . الدراسية لتحكيمها وتقوميها ابالستبانة التقدرية

وهي مدّرسة يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالان  الدكتور دانيل حلمي ،
حصل الباحث البياانت  . مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج واخلبري يف جمال تعليم اللغة العربية

 :كما يلي
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 االستبانة من خبري املادة: 1جدول

 اجلوانب املنتاجة الرقم
 دراجة النتيجة

4 1 1 1 

4 

املادة التعليمية
 

 
  √   الرقابة بني املوضوع واملضمون

 √    ترتيب املادة التعليمية 1

  √   تسهيل املادة التعليمية 1

الرتكيب 1
  √   الرقابة بني الرتكيب واملضمون 

  √   تسهيل على الرتكيب 0

  

شرح املادة التعليمية
 

 

 √    وضوح املادة

  √   استوعبسهولة  0

 √    مجال املظاهر  

  √   تصويب اللغة 0

  √   اختشام اللغة 49

 √    توضيح مقياس احلرف 44

  √   توضيح نوع احلرف 41

  √   توضيح متباعدة 41

      

 
 املستوى درجة التقومي

 جيد جدا 1

 جيد 1
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 غري جيد 1

 غري جيد جدا 4

 

من خبري مواد النحو يف االستبانة التقديرية  عن الوسيلةالتعليمية  وتعرض النتيجة احملصولة 
 :كما يلي

 

 نتيجة االستبانة من خبري مواد النحو: 4جدول

 دراجة النتيجة  اجلوانب املنتاجة الرقم

4 

املادة التعليمية
 

 

 جيد 1 الرقابة بني املوضوع واملضمون

 جيد جدا 1 ترتيب املادة التعليمية 1

 جيد 1 املادة التعليميةتسهيل  1

الرتكيب 1
 جيد 1 الرقابة بني الرتكيب واملضمون 

 جيد 1 تسهيل على الرتكيب 0

  

شرح املادة التعليمية
 

 

 جيد جدا 1 وضوح املادة

 جيد 1 سهولة استوعب 0

 جيد جدا 1 مجال املظاهر  

 جيد 1 تصويب اللغة 0

 جيد  1 إختشام اللغة 49

 جيد جدا 1 مقياس احلرفتوضيح  44

 جيد  1 توضيح نوع احلرف 41
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 جيد  1 توضيح متباعدة 41

    

 جيد 14 عدد

 

 

 

 

 

الحظت من هذه االستبانة ان هذه الوسيلة التعليمية عند خبري املادة الدكتور دانيل حلمي 
، رأت ان هذه الوسيلة جيدة وسهولة للستخدامها، ويستطيع  00 تقع على النتيجة جيد بقيمة

ولكن هناك انتقاد املوجودة . عملية التعليم والتعلم ملادة النحو للمستوى االبتدائياستخدما يف 
 :لتصحيح هذه الوسيلة منها 

 .احسن اذا أبساس على منهج ايضا -

 .احسن برانمج بتدرابت ليسهل فهم املادة -

 .احسن جتميع بتوجه بصراي االخري، مثال الصورة -

 .ابختمام خصوصا يف كتابة املادة -
 ة من خبري تصميماالستبان -2

قام الباحث بتقدمي الوسيلة التعليمية ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت إىل خبري تصميم 
واخلبري الذي قدحّكم تصميم الوسيلة . الوسيلة التعليمية لتحكيمها وتقوميها ابالستبانة التقدرية

فيق الرمحن ، وهو مدّرس يف قسم التعليمية ملادة النحو على ضوء التعلم الذايت وقّومها هو الدكتور تو 
تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

 :وحصل الباحث البياانت كما يلي. واخلبري يف جمال تعليم اللغة العربية وله الكفاءة االهتمام بفّنه
 
 
 

 

 بنود عدد x األعلى النتيجة=  األعلى القيمة

 بنود عدد x األعلى النتيجة=  األعلى األسئلةالقيمة

 األسئلة
 بنود عدد x األدىن النتيجة=  األدىن القيمة

 بنود عدد x األدىن النتيجة=  األدىن األسئلةالقيمة

 األسئلة

1 x 41  =01 

4 x 41 = 41  
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  التصميماالستيبانة من خبري : 0جدول 

 اجلوانب املنتاجة الرقم
 دراجة النتيجة

4 1 1 1 

4 

املشاهدات
 

 
 √    توضيح الكتابة

 √    توضيح مقياس احلرف 1

 √    توضيح نوع احلرف 1

  √   اختيار احلرف 1

  √   مجال املظاهر 0

  √   توضيح الرموز  

   √  توضيح يف توضع الزر  4

  √   التعليميةمضمون املادة  1

  √   توضيح اجلملة 1

 √    تسهيل املادة التعليمية 1

 √    مجال املظاهر 0

  √   تصويب اللغة  

  √   إختشام اللغة 0

 √    توضيح مقياس احلرف  

  √   توضيح نوع احلرف 0

 

 نتيجة االستبانة من خبري تصميم الوسيلة التعليمية: 2جدول 
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 الدراجة النتيجة اجلوانب املنتاجة الرقم

4 
املشاهدات

 

 

  

املفردات
التدريبات 
ارشاد املدرس 

 

 جيد جدا 1 توضيح الكتابة

 جيد جدا 1 توضيح مقياس احلرف 1

 جيد جدا 1 توضيح نوع احلرف 1

 جيد 1 اختيار احلرف 1

 جيد 1 مجال املظاهر 0

 جيد 1 توضيح الرموز  

4 

املادة التعليمية
 

 

 غري جيد 1 توضيح يف توضع الزر

 جيد  1 مضمون املادة التعليمية 1

 جيد 1 توضيح اجلملة 1

 جيد جدا 1 تسهيل املادة التعليمية 1

 جيد جدا 1 مجال املظاهر 0

 جيد  1 تصويب اللغة  

 جيد 1 إختشام اللغة 0

 جيد جدا 1 توضيح مقياس احلرف  

 جيد 1 توضيح نوع احلرف 0

 جيد جدا 55 عدد

 

 

 األسئلة بنود عدد x األعلى النتيجة=  األعلى القيمة

 األسئلة بنود عدد x األدىن النتيجة=  األدىن القيمة

1 x 11  =   

4 x 11= 11 
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رأى من خبري تصميم الوسيلة ان هذه الوسيلة جيد جدا للتعلم الذيت ألن يناسب بتقدم 
الزمن اآلن اي ان املستخدمني حيتاجون اىل حممول الذي فيها ينال املعلومات او األخبار من اي 

 .اللغة العربية خاصة يف املادة النحومكان او دول اخر، وال سيما األخرب يف التعليم 

 

 اإلصالحات( ب

التعليمية، كثرة  بعد تصديق من اخلرباء يف جمال مضمون املواد الدراسية وجمال تصميم الوسيلة
قام الباحث التصحيح يف . التعليمية وحتتاج إىل التعديل والتصحيح األخطاء توجد يف انتاج الوسيلة

التعليمية أحسن  النحو يف ضوء الذايت الذي يقرتحه اخلرباء، حىت جتعل الوسيلةالتعليمية ملادة  الوسيلة
 :والبيان كما يلي. وأجذب وأسهل للطالب

 "الدكتور توفيق الرمحن " من خبري تصميم الوسيلة التعليمية   -1
 تعديل وتصحيح من انحية تصميم الوسيلةالتعليمية: 1جدول

 التصحيح اخلطأ الرقم

الزر للعودة بصورة الزر اعادة  4
 التشغيل 

 الزر للعودة بصورة الزر للعودة

1 
الزر لرجوع ايل الباب األول 
 ابستخدام صورة الزر للعودة

الزر لرجوع ايل الباب األول 
 ابستخدام صورة البيت

 

 

 

 

 

 

 

 األسئلة بنود عدد x األعلى النتيجة=  األعلى القيمة

 األسئلة بنود عدد x األدىن النتيجة=  األدىن القيمة

1 x 40  = 9 

4 x 40  =40 
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 "الدكتور دانيل حلمي " من خبري املواد الدراسية  -2
 املواد الدراسيةتعديل وتصحيح من انحية : 7جدول

 التصحيح اخلطأ الرقم

 إضافة املواد اكمل إضافة املواد 4

 حتسني الكتابة اكمل  حتسني الكتابة 1

 

 التجربة ( ج

قدم الباحث جتربة احملدودة الوسيلة التعليمة احملتصل إىل طالب يف قسم تعليم اللغة العربية 
هبذا اختبار ليعرف فعالية الوسيلةالتعليمية و . املستوي االول بستخدام اختبار قبلي واختبار بعدي

 :وحصل الباحث بنتائج من االختبار قبلي واختبار بعدي كما يلي
 اختبار قبلي واختبار بعدي االختبار من الطالبنتائج : 1جدول

 النتيجة االسم الرقم

 09 فهمي نصرهللا 4

 00 اليا نور حنا 1

 0  أمي سعدة 1

 9  كصيف الكريب 1

 00 اللو سوفيندا موالان امرى 0

 00 فجر اهلادي مغين  

 00 مفتاح اجلنة 0

 09 دمحم عمران  

 0  إرفن حكمة 0
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 0  نور حقي 49

 09 إمام الدي 44

 00 دمحم سوهري ينشه 41

 0  حبيب أريزال 41

 09 هناية الفْائزة 41

  9 ريين ليلنا هداية 40

 00 أسنني أكرب ريزا  4

 00 عفان جمدديأمحد  40

 09 زينة قرة النافعة  4

 09 نندا الفني فديال 40

 00 نيل املنا 19

 09 دمحم زاقي مبارك 14

 0  منهاة الثانية 11

 09 دمحم فديل اكرب إسالمي 11

 00 ليلي دوي جهياين 11

 00 وحدرار رائيس شافعي 10

 0  دمحم فكر فهمي  1

 09 أميل فؤيدا 10

 0  فاطمة الزهرة  1

 00 قسوة العمرة 10

 00 نور هداية الرافعة 19
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 االنتاج النهائي( د

على مأساس على . التعليمية ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت حصل الباحث إنتاج الوسيلة
بياانت الغختبار قبلي واإلختبار بعدي فتوضيح النتائج ختتليف بني قبل استعمال الوسيلةالتعليمية يف 

 .الذايت وبعد استعمال الوسيلةالتعليمية يف ضوء التعلم الذايتضوء التعلم 
لذلك استنناجي ان الوسيلة التعليمية يف ضوء الذايت فعال، ألن هبذه الوسيلةالتعليمية يف 

 .ضوء التعلم الذايت يسهل الطالب يف تعلم يف اي مكان كان
 

 املزاي والعيوب من هذه الوسيلة:    01جدول 
 العيوب املزاي

يستخدم هذه الوسيلة ملن حيتاجها، مها 
الطالب، املدرس، او من الذي حيب اللغة 

 العربية

ان كل وسيلة اليت يستخدمها الربامج 
 احلاسوب صعوبة يف كتابة العربية

 ليس يف الوسيلة التدريبات ان هذه الوسيلة سهولة يف استخدمها
يف أي مكان ويف  نحويستطيع ان تعلم ال

 اي وقت
 ورة لزينها الناظريندون الص

 

 

 

 "إنتيل إكسديكا" مواصفات الوسيلة التعليمية ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت ابستخدام( ه
(Intel XDK). 

الوسيلة وكذلك مبواصفات . اخلصائص املتميزة، فيه املزااي واملعايبالوسيلة التعليمية لكل 
الوسيلة التعليمية ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت ابستخدام الذي ألفه الباحث يف تصميم التعليمية 

 :هي (Intel XDK) "إنتيل إكسديكا"

 .هذه الوسيلة لتعلم الذايت ليس لتعليم يف الفصل-أ 

 .يستخدم هذه الوسيلة ملن حيتاجها، مها الطالب، املدرس، او من الذي حيب اللغة العربية  -ب 
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 .ان هذه الوسيلة سهولة يف استخدمها  -ج 

 .يف أي مكان ويف اي وقت نحويستطيع ان تعلم ال  -د 

 .سهولة يف محل، ألن استطاع ان وضع يف حممول اندرايد -ه 

 "إنتيل إكسديكا" يف ضوء التعلم الذايت ابستخدام نحوصالحية الوسيلة التعليمية ملادة ال( و
(Intel XDK) 

إنتيل " الذايت ابستخدامتصميم الوسيلة ملادة النحو يف ضوء التعلم قام الباحث صالحية 
 :إىل (Intel XDK) "إكسديكا
 

 خبري املادة  - أ

إىل اخلبري إلنتاج  الوسيلة التعليمية ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايتقام الباحث صالحية 
فوزع . الوسيلة التعليمية ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايتاملنتج الذي حصل الباحث يف تصميم 

خبري مضمون املواد الدراسية هو الدكتور دانيل حلمي ،  التقييم بطريقة االستبانة إىلالباحث صفحة 
  :حصل الباحث البياانت كما يلي

 االستبانة من خبري املادة للصالحية: 44جدول 

 اجلوانب املنتاجة الرقم
 دراجة النتيجة

4 1 1 1 

4 

املشاهدات
 

 

 √    توضيح الكتابة

 √    توضيح مقياس احلرف 1

 √    توضيح نوع احلرف 1

  √   اختيار احلرف 1

  √   مجال املظاهر 0

  √   توضيح الرموز  

   √  توضيح يف توضع الزر  4
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  √   مضمون املادة التعليمية 1

  √   توضيح اجلملة 1

 √    تسهيل املادة التعليمية 1

 √    مجال املظاهر 0

  √   تصويب اللغة  

  √   إختشام اللغة 0

 √    توضيح مقياس احلرف  

  √   توضيح نوع احلرف 0

 

 املستوى درجة التقومي

 جيد جدا 1

 جيد 1

 غري جيد 1

 غري جيد جدا 4

 

التعليمية   وتعرض النتيجة احملصولة من خبري مواد النحو يف االستبانة التقديرية  عن الوسيلة
 :كما يلي

 

 االستبانة من خبري مواد النحو للصالحيةنتيجة : 02جدول 

 دراجة النتيجة  اجلوانب املنتاجة الرقم
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4 

املادة التعليمية
 

 

 جيد 1 الرقابة بني املوضوع واملضمون

 جيد جدا 1 ترتيب املادة التعليمية 1

 جيد 1 تسهيل املادة التعليمية 1

الرتكيب 1
 جيد 1 الرقابة بني الرتكيب واملضمون 

 جيد 1 تسهيل على الرتكيب 0

  

شرح املادة التعليمية
 

 

 جيد جدا 1 وضوح املادة

 جيد 1 سهولة استوعب 0

 جيد جدا 1 مجال املظاهر  

 جيد 1 تصويب اللغة 0

 جيد  1 إختشام اللغة 49

 جيد جدا 1 توضيح مقياس احلرف 44

 جيد  1 توضيح نوع احلرف 41

 جيد  1 توضيح متباعدة 41

    

 جيد 14 عدد

 

 

 

 

 بنود عدد x األعلى النتيجة=  األعلى القيمة

 بنود عدد x األعلى النتيجة=  األعلى األسئلةالقيمة

 األسئلة
 بنود عدد x األدىن النتيجة=  األدىن القيمة

 بنود عدد x األدىن النتيجة=  األدىن األسئلةالقيمة

 األسئلة

1 x 41  =0  

4 x 41  =41 
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تصميم الوسيلة ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت وفقا هلذا اجلدول، فالنتيجة عن تصديق 
تقع على النتيجة جيد جدا بقيمة  خبري املادةإىل خبري  (Intel XDK) "إنتيل إكسديكا" ابستخدام

00 . 
 خبري تصميم - ب

إىل اخلبري إلنتاج  يف ضوء التعلم الذايت نحوالوسيلة التعليمية ملادة القام الباحث صالحية 
فوزع . الوسيلة التعليمية ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايتاملنتج الذي حصل الباحث يف تصميم 

خبري مضمون املواد الدراسية هو الدكتور توفيق الرمحن  الباحث صفحة التقييم بطريقة االستبانة إىل
 :،وحصل الباحث البياانت كما يلي

 االستيبانة من خبري التصميم للصالحية: 01 جدول

 اجلوانب املنتاجة الرقم
 دراجة النتيجة

4 1 1 1 

4 

املشاهدات
 

 

 √    توضيح الكتابة

 √    توضيح مقياس احلرف 1

 √    توضيح نوع احلرف 1

  √   اختيار احلرف 1

  √   مجال املظاهر 0

  √   توضيح الرموز  

   √  توضع الزرتوضيح يف   4

  √   مضمون املادة التعليمية 1

  √   توضيح اجلملة 1

 √    تسهيل املادة التعليمية 1
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 √    مجال املظاهر 0

  √   تصويب اللغة  

  √   إختشام اللغة 0

 √    توضيح مقياس احلرف  

  √   توضيح نوع احلرف 0

 

 تصميم الوسيلة التعليمية للصالحيةنتيجة االستبانة من خبري : 04جدول 

 الدراجة النتيجة اجلوانب املنتاجة الرقم

4 

املشاهدات
 

 

  

املفردات
التدريبات 
ارشاد املدرس 

 

 جيد جدا 1 توضيح الكتابة

 جيد جدا 1 توضيح مقياس احلرف 1

 جيد جدا 1 توضيح نوع احلرف 1

 جيد 1 اختيار احلرف 1

 جيد 1 مجال املظاهر 0

 جيد 1 توضيح الرموز  

4 

املادة التعليمية
 

 

 غري جيد 1 توضيح يف توضع الزر

 جيد  1 مضمون املادة التعليمية 1

 جيد 1 توضيح اجلملة 1

 جيد جدا 1 تسهيل املادة التعليمية 1

 جيد جدا 1 مجال املظاهر 0
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 جيد  1 تصويب اللغة  

 جيد 1 إختشام اللغة 0

 جيد جدا 1 احلرفتوضيح مقياس   

 جيد 1 توضيح نوع احلرف 0

 جيد جدا 55 عدد

 

 

 

 

 

تصميم الوسيلة ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت وفقا هلذا اجلدول، فالنتيجة عن تصديق 
تقع على النتيجة جيد  خبري تصميم الوسيلة التعليميةإىل  (Intel XDK)" إنتيل إكسديكا"ابستخدام 
 .09جدا بقيمة 

اتضح للباحث ومن عملية اإلحصائية السابقة إىل أن املتوسط من االختبار القبلي بقيمة  
التعليمية ملادة  الوسيلةوملعرفة فعالية .   0010واملتوسط من االختبار البعدي  هو بقيمة   0015

بنتيجة االختبار القبلية  (Intel XDK) ’’إنتيل إكسديكا"النحو يف ضوء التعلم الذايت ابستخدام 
 .كما يلي   T-testوالبعدية و ابستخدام 

 اختبار قبلي واختبار بعدي االختبار من الطالبنتائج : 55جدول

 االختبار البعدي االختبار القبلي االسم الرقم
 النتيجة النتيجة

 09 09 فهمي نصرهللا 4

 00 10 اليا نور حنا 1

 0  0  أمي سعدة 1

 األسئلة بنود عدد x األعلى النتيجة=  األعلى القيمة

 األسئلة بنود عدد x األدىن النتيجة=  األدىن القيمة

1 x 40  = 9 

4 x 40  =40 

 األسئلة بنود عدد x األعلى النتيجة=  األعلى القيمة

 األسئلة بنود عدد x األدىن النتيجة=  األدىن القيمة

1 x 11  =   

4 x 11= 11 
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 9  0  كصيف الكريب 1

 00 0  اللو سوفيندا موالان امرى 0

 00 00 فجر اهلادي مغين  

 00 10 مفتاح اجلنة 0

 09 00 دمحم عمران  

 0  10 إرفن حكمة 0

 0  00 نور حقي 49

 09 09 إمام الدي 44

 00 00 دمحم سوهري ينشه 41

 0  10 حبيب أريزال 41

 09 09 هناية الفْائزة 41

  9 0  ريين ليلنا هداية 40

 00 09 أسنني أكرب ريزا  4

 00 9  أمحد عفان جمددي 40

 09 00 زينة قرة النافعة  4

 09 10 نندا الفني فديال 40

 00 0  نيل املنا 19

 09 09 دمحم زاقي مبارك 14

 0  9  منهاة الثانية 11

 09 10 دمحم فديل اكرب إسالمي 11

 00 00 ليلي دوي جهياين 11
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 00 0  وحدرار رائيس شافعي 10

 0  00 دمحم فكر فهمي  1

 09 00 أميل فؤيدا 10

 0  09 فاطمة الزهرة  1

 00 00 قسوة العمرة 10

 00 00 نور هداية الرافعة 19

  

 نتيجة اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة( ز

 نتائج اجملموعة الضابطة .1

 فنال,الباحث ابالختبار القبلي واالختبارالبعدي يف الفصل الضابطبعد أن قام 

 0051إن متوسط نتيجة االختبار القبلي للفصل الضابط : الباحث النتائج كما يلي 

 : و توضيحا هلا هذا هو اجلدول  0001و متوسط نتيجة االختبار البعدي 

  4جدول

 متوسط نتائج الفصل الضابط

 نتيجة االختبار الرقم
 0051 االختبار القبلي 4

 0151 االختبار البعدي 1
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 : و توضيحا هلا هذا هو اجلدول  40و أما نتيجة فروق املتوسط بينها فهى 

   40جدول

 جدول نتيجة االختبار البعدي لطلبة الفصل الضابطة

إخنراف بني  االختبار البعدي االختبار القبلي الرقم
 القبلي و البعدي

(x) 

X1 

4 09 09 19 199 

1 10 00 19 099 

1  0  0 19 199 

1  0  9 40 110 

0  0 00 49 499 

  00 00 19 199 

0 10 00 19 099 

  00 09 40 110 

0 10  0 19 199 

49 00  0 49 499 

44 09 09 19 199 

41 00 00 19 099 

41 10  0 19 199 

41 09 09 19 199 

40  0 9  40 110 

 100  100 4440 19  اجملموع

 0151 0051 املتوسط
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 نتائج اجملموع التجربة .2

الباحث النتائج كما   بعد أن قام الباحث االختبار القبلي واالختبار البعدي يف فصل التجربة انل
ومتوسط نتيجة االختبار البعديهو  00 إن متوسط نتيجة االختبار القبلي للفصل التجربة هو: يلي 

 :وتوصيحا هلا هذا هو اجلدول   151 

  4 جدول

 متوسط نتائج فصل التجربة

 نتيجة االختبار الرقم
 1  االختبار القبلي 4

 151  االختبار البعدي 1

 

ذه الفروق تشري إىل أن هاتني النتيجتني فروق هو  51 4وأما نتيجة فرق املتوسط بينها فهي 
 : توضيحا هلا هذا هو اجلدول . واضحة

 40 جدول

 جدول نتيجة القبلي واالختبار البعدي لطلبة فصل التجربة

إخنراف بني القبلي  االختبار البعدي االختبار القبلي الرقم
 و البعدي

(y) 

(y1) 

4 09 00 10  10 

1  9 00 40 110 

1 00 09 40 110 

1 10 09 10 1910 

0  0 00 19 099 

  09 09 19 199 
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0  9  0 10  10 

  10 09 10 1910 

0 00 00 19 199 

49  0 00 49 499 

44 00  0 19 099 

41 00 09 40 110 

41 09  0 40 110 

41 00 00 19 199 

40 00 00 19 4 99 

4901 109 4110 9 0 اجملموع

 151  1  املتوسط 9

 

 الفرق بني نتائج فصل الضابط وفصل التجربة   .3
 االختبار القبلي لفصل الضابط وفصل التجربة -

انل الباحث , أن قام الباحث االختبار القبلي واالختبار البعدي يف فصل الضابط وفصل التجربةبعد 
ومتوسط نتيجة االختبار  0001إن متوسط نتيجة االختبار القبلي فصل الضابط هو : النتائج وهي 
ومتوسط نتيجة االختبار  40وعلى هذا يدل على أن هناك ارتفاع قليل وهو  0001البعدي هو 

وعلى هذا يدل على أن  0501ومتوسط  نتيجة االختبار البعدي هو  00بلي لفصل التجربة هو الق
 :وتوضيحا هلا هذا هو اجلدول   0001هناك ارتفاع كثري وهو 

 متوسط نتائج فصل الضابط وفصل التجربة 19 جدول

فصل  فصل الضابط االختبار الرقم
 التجربة

 1  0051 االختبار القبلي 4

 151  0151 البعدي االختبار 1

 51 4 40 االرتفاع
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ومتوسط نتيجة   0051وظهر اآلن أن متوسط نتيجة االختبار القبلي للفصل الضابط هي 
وعلى هذا وإن  40وهذه تدل على هناك فرق و هو  0151االختبار القبلي للفصل التجربة هي 

. نتيجة االختبار القبلي للفصل الضابط وفصل التجربة هناك فرق واضح بوجود إعداد املواد التعليمية 
 :وتوضيحا هلا هذا هو اجلدول 

 14 اجلدول

 الفرق بني نتائج فصل الضابط وفصل التجربة

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجربة الرقم
 X4 X1 (X) X1 Y4 Y1 (Y) Y1 

4 09 00 10  10 09 09 19 199 

1  9 00 40 110 10 00 19 099 

1 00 09 40 110  0  0 19 199 

1 10 09 10 191

0 

 0 
 9 

40 110 

0  0 00 19 099  0 00 49 499 

  09 09 19 199 00 00 19 199 

0  9  0 10  10 10 00 19 099 

  10 09 10 191

0 

00 
09 

40 110 

0 00 00 19 199 10  0 19 199 

49  0 00 49 499 00  0 49 499 

44 00  0 19 099 09 09 19 199 

41 00 09 40 110 00 00 19 099 

41 09  0 40 110 10  0 19 199 

41 00 00 19 199 09 09 19 199 

40 00 00 19 4 9

9 

 0 9  40 110 

411 9 0 اجملموع

0 

109 490

19 

0 9 490

  

100  100 

N        1        1 
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 :وفيما يلي توضيح ما يف اجلدول السابق

X4    = نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجربة 

 X1  =نتائج االختبار البعدي من اجملموعة التجربة 

(X) =عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجربة 

X1  =عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجربة 

 نتائج اجملموعة التجربة جمموع عدد االحنراف من =   

 جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجربة = 1     

 Y4 = نتائج االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة 

   Y1  =نتائج االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة 

 (y) =عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة 

       Y1 = بع من نتائج اجملموعة الضابطةعدد االحنراف املر 

 جمموع عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة=           

 جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة= 1           

بعد يوضيح اجلدول السابق، يلخص الباحث بعرض النتائج االتية وهي جمموع عدد 
 :ة واجملموعة التجريبة، وهي كما يف هذا اجلدولاالحنراف املربع من اجملموعة الضابط

 11 اجلدول

 جمموع عدد االحنراف املربع من اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبة

 اجملوعة الضابطة اجملموعة التجريبة
عدد االحنراف  جموع عدد االحنراف عدد االحنراف املربعجموع عدد 
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 االحنراف
      

 املربع         1   
   1   

109 49019 100  100 

 

 
  

  

 

  

 
109

40
  11    

  1     1  
    1

 
  

 49019  
 109 1

40
  

 49019  
41 099

40
  

 49019  041     

 4001 1   

 
  

  

 

  

 
100

40
  40    

  1     1  
    1

 
  

    100   
 100 1

40
  

    100   
 0910

40
  

   100  0 94    

 001 1   

   
     

  
  1    1

 4   1 1
  

4

 4
  

4

 1
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11   40  

  
4001 1 001 1 

40  40 1
  

4

40
  

4

40
 

  

   
0

 
11    

1 
 
1

19

  

   
0

 
1011  

 19

  

   
0

 0  
  

   
0

1 1
  

   1 4  

d.b.=(nx+ny-1) 

=(40+40-1) 

=1  

ts95990= 1590 

 ts95994= 150  

 

 

 : و هو كما يلي , بعد أن قام الباحث بتحليل بياانت االختبار فحصل الباحث نتائجه

d.b = 1 , to = 154 

 = القدى   tو يف اجلدول 

ts95990= 1590 

ts95994= 150  

1590< 1540 < 150  
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الوسائل التعليمية ابستعمال برانمج أندرويد  من هذا اإلحصاء عرف الباحث أن جتربة تطوير
(android )(  املستوى اهلمي)لقسم تعليم اللغة العربية فعال ألن نتيجة  يف تعليم النحو

ts95990= 1590 أصغر من و (t نقد )t = 1540   املستوى )أصغر منts95994= 

150  

الوسائل التعليمية  يعين أن البحث تطوير, مقبول    Hoإًذا    ttأصغر من   toألن قيمة 
لقسم تعليم اللغة العربية ال توجد فروق ذات  يف تعليم النحو( android)أندرويد ابستعمال برانمج 

 .املتغري 5و  0داللة احصائية بني املتغري 

لقسم تعليم اللغة العربية التعلم الذايت، والحظ الباحث من  الوسيلة يف تعليم النحو ان هذه 
التعليمية ابستخدام اندروانت ويستطيع  النتيجة االختبار ان الطالب حيبون هذه الوسيلة كالوسيلة

يستطيع للطلبة او املدرس او من الذي حيتاج على علم  فلذلك. الطالب ان يستخدمها للتعلم الذايت
   .النحو يستخدم هذه الوسيلة كالوسيلة التعليمية او يستخدمها للتعلم الذايت

 عرض البياانت اإلستبانة و حتليلها و مناقشتها( ح

الوسائل التعليمية ابستعمال برانمج أندرويد  بتجربة و تطبق املواد املتطوير بعد قام البحث
(android )وزع استبانة  استجاابت , لقسم تعليم اللغة العربية علي أساس احملادثة يف تعليم النحو

 : و استخدام البحث الرمز. العمال اإلندونيسيني ملعرفتهم آرائهم عن املواد املطورة

   
  

   
 499   

 

 :وأما نتائج االستبانة و هي كما يلي 

 (  00100)الرغبة يف عملية التعليم و التعليم  (1

كثري من الطالب لقسم اللغة العربية  يشعرون بتعليم اللغة العربية أو تعليم النحو وهم يصفون 
هلا هذا و توضيحها . جذابة لتشجيع يف عمليتهم(الوسائل التعليمية النحو)أيضا أبن مادة النحو 

 :اجلدول 



 

64 
 

 11اجلدول 

 الرغبة يف عملية التعليم و التعليم

 البيان املائوية الكمية رقم بنود التقريرات الرقم
 موافقة جدا   5  %  49 4 4

 موافقة % 1151 0
 غري موافقة - - 

  4991 40 اجملموع

 موافقة جدا 1 5 1 1 1 1
 موافقة  01511 44 
 غري موافقة - - 

  4991 40 اجملموع

 موافقة جدا 1 5 1 0 0 1
 موافقة  01511   
 غري موافقة - - 
 40 4991  

 

 فعالية و اإلقتناع التعليم و التعليم (2

الوسائل )كثري من الطالب لقسم اللغة العربية هم يصفون أن يستطيعوا ويفهموا مادة النحو 
لو دورا عظيما لًتقية ( الوسائل التعليمية النحو)النحو هو يشعرون أيضا أبن تعليم ( . التعليمية النحو

كفاءة الطالب لقسم اللغة العربية  يف  تعليم النحو و مفهوم الوسائل التعليمية النحو و يساعد و 
 :وتوضيحها هلا هذا هو اجلدول . يسهيل ىف فهم الدرس النحو
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 11 اجلدول

 اقتناع وفعالية التعليم والتعليم

 البيان املائوية الكمية د التقريراترقم بنو  الرقم
 موافقة جدا 191 1 1 4

 موافقة 01511 44
 غري موافقة 1 5  4 

  4991 40 اجملموع

 موافقة جدا 191   1 1
 موافقة  01511   
 غري موافقة 1 5  4 

  4991 40 اجملموع

 موافقة جدا 91  0   
 موافقة 1 5 1 1 
 غري موافقة 41511 1 

  4991 40 اجملموع

 موافقة جدا 11511 0 0 
  موافقة 91  0 

 غري موافقة 41511 4 
  4991 40 اجملموع

 موافقة جدا 191   49 
 موافقة  01511   
 غري موافقة 1 5  4 

  4991 40 اجملموع
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 االهتمام انطباعة العمال اإلندونيسيني  (3

وهي مناسبة ( الوسائل التعليمية النحو)يصفون مادة  النحو كثري من الطالب لقسم اللغة العربية هم 
على كفاعة الطالب  ومناسبة ابلدوضوع الذي يكون يف الوسائل التعليمية النحو لدقرر ومناسبة 

 :توضحها هلا هذا هو اجلدول . حباجة الطالب 

 االهتمام وانطباعة العمال اإلندونيسيني 10 اجلدول

 البيان املائوية الكمية رقم بنود التقريرات الرقم
 موافقة جدا  5 %1 1 0 4

 موافقة 9 % 0
 غري موافقة %4151 1 

  4991 40 اجملموع

 موافقة جدا  5 %1 1   1
 موافقة  %0151   
 غري موافقة   %19 1 

  4991 40 اجملموع

فيما ( الوسائل التعليمية النحو) ونتيجة مجيع استجاابت الطالب لقسم اللغة العربية على تعليم النحو
 :يف اجلدول التايل 

  1 اجلدول

 ونتيجة مجيع استجاابت الطالب

رقم بنود  املؤشرات الرقم
 التقريرات

 النسبة املائوية
 اجملموع العدد األعلى العدد السفلى

 0054 40151 50 49 45150 الرغبة 4

505 1515 فعالية و االقتناع 1

49 

1 51 10050 4051 
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االهتمام و  1
 انطباعة

05  1151 44151 1051 

  005 العدد

 1151 املعتدل

انطالفا من هذه الدال حظات أن معد النسبة الدئوية من مجيع نتيجة استجاابت الطالب 
فيلخص الباحث أن ,  1105يبلغ ( الوسائل التعليمية النحو ) لقسم اللغة العربية  على تعليم النحو

  كانت على(  الوسائل التعليمية النحو ) لقسم اللغة العربية  على تعليم النحواستجاابت الطالب 
 .  مستوى متوسط
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 الفصل اخلامس
 نتائج البحث واملقرتحات

 

 :حيتوي هذا الفصل على نتائج البحث، والتوصيات، واملقرتحات كما يلي
 

 نتائج البحث - أ
اعتمادا على عرض البياانت السابقة من االختبار واالستباانت وحتليلها عن تصميم الوسيلة 

فقد اختصر  (Intel XDK)" إنتيل إكسديكا"التعليمية ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت ابستخدام 
 :الباحث فيما يلي

" إنتيل إكسديكا"ام أن خطوات الوسيلة التعليمية ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت ابستخد -1
(Intel XDK) 

 حتليل احلاجات واملشكلة  -أ

, حتليل احلاجات واملشكلة املرحلة األوىل يف البحث والتطوير وجود احلاجات واملشكلة 
. واملشكلة هي الزيغ بني يتوقع وحدث يف امليدان. احلاجة هي كل شئ لدي زايدة قيمة عند ينتشر

حيدث يف تلك املرحلة حتتج إىل وسائل تعليم . ويف هذا البحث جتد احلاجات يف املرحلة املتقدمة
لغة العربية خاصة ليغين قواعد النحو الطالب والعامة لتنمية كفاءة اللغوية يف مهارة اللغة و ال

يف التعليم النحو  وتطويره  (android)لذلك حاول الباحث إعداد برانمج اندرويد . عناصرها
  .لطالب قسم تعليم اللغة العربية

 مجع البياانت -ب

املرحلة الثانية هي مجع البينات اليت ميكن استخدمها كمواد لتخطيط املنتاج معني يتفّوق        
على املشكلة املوجودة ويف هذا البحث حاول الباحث مجع البياانت على الشاشة، وظيفة، 

 . واستخدام
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 تصميم أو إعداد املنتاج -ت

مرحلة الثالثة هي يثبت تصميم أو اإلعداد املنتاج التطوير ويف هذا البحث إعداد الباحث        
يف تعليم النحو لقسم تعليم اللغة العربية املرحلة  (android)التعليمية ابستخدام برانمج أندرويد 

 .املتقدمة

 علوم التكنولوجيا اخلرباء -ث

املرحلة التالية علوم التكنولوجيا اخلرباء هو عميلة لتقبيم وبعد تصميم أو اإلعداد املنتاج        
  .املناسبة والفعالية للمنتاج التطوير

 اإلصالحات األوىل -ج

تصديق و تصحيح على منتاج التطوير بناء على مداخالت واقرتاحات من اخلرباء حىت أن         
 . يكون كامال

 التجربة املبدئية -ح

 . بة املبدئية يعىن عميلة جتربة منتاج التطوير مبقياس حمدوديف هذه املرحلة هي التجر  

 اإلصالحات الثانية -خ 

تصديق و تصحيح منتاج التطوير بناء على النقصه ورأي صعوبة ورغبة من املستخدم يف  
 .التجربة املبدئية

 التجربة املبدانية -د

منتاج التطوير مبقياس الواسعيف هذه املرحلة هي التجربة املبدئية يعىن عميلة جتربة      

الوسيلة التعليمية ملادة النحو يف الذي ألفه الباحث يف تصميم الوسيلة التعليمية مواصفات    
 (Intel XDK)" إنتيل إكسديكا"ضوء التعلم الذايت ابستخدام 

 .هذه الوسيلة لتعلم الذايت ليس لتعليم يف الفصل-أ 
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الطالب، املدرس، او من الذي حيب اللغة يستخدم هذه الوسيلة ملن حيتاجها، مها  -ب
 .العربية

 .ان هذه الوسيلة سهولة يف استخدمها -ج

 .يستطيع ان تعلم النحو يف أي مكان ويف اي وقت  -د

 .سهولة يف محل، ألن استطاع ان وضع يف حممول اندرايد -ه

 .يف هذه الوسيلة التعليمية الصوت لسهولة يف احلفظ -و

 Intel)" إنتيل إكسديكا"إن الوسيلة التعليمية ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت ابستخدام   

XDK)   جيد"بدرجة  00اد الدراسية بنسبة صالحيا، ابلنظر إىل نتيجة االستبانة من خبري املو" ،
إنتيل والتحكيم من خبري تصميم الوسيلة التعليمية ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت ابستخدام 

 ".جيد جدا"بدرجة  01إكسديكا بنسبة 

 Intel)" إنتيل إكسديكا"الوسيلة التعليمية ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت ابستخدام   -2

XDK) الوسيلة فعال ألن  ،واستخدم الباحث االختبار . ابلنظر إىل نتائج االختبار الطالب
 .جدول( T)قيمة اكثر او اكثؤ من ت( T)النتيجة من ت

 مقرتحات البحث - ب

. يرجو الباحث أن تكون نتيجة هذا البحث مدخال مفيدا ملن يريد أن يقوم مبثل هذا البحث
 :لذلك قّدم الباحث االقرتاحات اآلتية

أن الباحث مل يقم التجربة امليدانية الواسعة إىل الطالب للحصول على نتيجة أكثر  -1
ستفيدوا من نتيجة هذا البحث ولذلك يرجو الباحث من الباحثني املقبلني أن ي. صدقا

 .للقيام يبحث أجود وجتربة ميدانية أوسع إىل الطالب

" إنتيل إكسديكا"هذه الوسيلة التعليمية ملادة النحو يف ضوء التعلم الذايت ابستخدام  -2
(Intel XDK)ويرجو الباحث الستمرارالباحني األخرين ،. 
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ثر حىت يكون تعليم اللغة العربية أحسن مما قد أن يقوم الباحثون األخرون بتصميم الوسيلة اجليدة أك
 .سبق
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 املراجع

 :املراجع العربية
 .(0005, طبعة سادسة: الكويت), اصول البحث العلمي ومناهجه, بدر أمحد

 JAVA1),الطبعة  مايكرو  5جافا  تطبيق الصالة يوميا يف جهاز اتصال حممول ابستخدام ,جنة

MICRO EDITION) 1990 

, دار القلم: لكويتا),  0: ط, وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم, حسني محدي الطوجي
 (.م0000

هج لنشر واالتوزيع، دار منا: بغداد) .طرائق التدريس منهج أسلب وسيلة. عسمان يوسف. حدام
 ( .م 5111

: عّمان)يبهاسال-ادواته-عبد احلق، البحث العلمي، مفهومهذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس وكايد 
   .( 0000دارالفكر، 

لتدريس مهارة  ) Delphi 0.9 ديلفي سيفن)اللو أمحد فحر الدين، إعداد وسيلة الربانمج احلاسويب 
، حبث املاجستري، غري املنشور، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا، 5100االستماع، 

 .اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

 (5111دار املسرف، :بريوت)الم املنجد، يف اللغة و األع

املراجعة التعليمية العلمية و : الرايض), (حقيبة تدريبية)الوسائل التعليمية , عبد العزيز بن زيد أبو تيلي
 .(0051, الفنية وحدة التطوير إبدارة التدريب الرتبوي

com.yasona.www://http   1940 اكتوبر 5نقل يف التارخ 

 

 

 

http://www.yasona.com/
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 :األجنبية  املراجع
Abubakar Muhammad, Teori praktis untuk menguasai tata bahasa arab, )Surabaya, karya 

abditama, 1996( 

https://ruhulhusna.wordpress.com/ 2115سبتمبر  25نقل في التارخ   

http://dokumen.tips/documents/aplikasi-m-learning-berbasis-java.htm سبتمبر  2نقل في التارخ  

2115    

http://pemudaindonesiabaru.blogspot.co.id/2112119/pengertian-android-dan-fungsinya.htm 

. 2115اكتوبر  25نقل في التارخ   

https://nahwusharaf.wordpress.com/ .2115اكتوبر  25نقل في التارخ    

http://pemudaindonesiabaru.blogspot.co.id/2112119/pengertian-android-dan-fungsinya.htm 

.2115اكتوبر  25نقل في التارخ   

Mulyana Eueung, App Invendor: Ciptakan Sendiri Aplikasi Androidmu  (Yogyakarta, Andi 

Offset, 2112)  

Nazaruddin Safaat H, Android Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet PC 

Berbasis Android, (Bandung ,Informatika, 2114) 

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

(Bandung, Alfa Beta 2112) 

 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta : PT Rineka 

Cipta. 2111) 

 

Yusuf  Hamzah, Pengantar Mudah Belajar Bahasa Arab,(Bandung, Pustaka Adhwa 2117) 
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    دنيال هلمي  الدكتور فضيلة األستاذ

 

 السالم عليكم و رمحة هللا و بركاته

والصالة و السالم على أفصح من نطق . احلمد هلل الذي أنزل القرآن عربيا لقوم يعقلون
 .إىل يوم الدين بلسان عريب مبني سيدان دمحم و على اله و أصحابه و من جاهد يف إحياء لغته

يف تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك  سرجاانففي إمتام الدراسة لنيل درجة , أما بعد
حتاول البحثة تطوير مادة احلو للمستوى اجلامعي على ضوء , إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 .جتديد احلو لشوقي ضيف

رشادات والتوجيهات القيمة واإلقرتاحات ترجو البحثة من مساحة األستاذ لتقدمي اإل, لذلك
 .البناءة هلذه املواد الدراسية املطورة لتكون هذه املواد على صورهتا املرجوة

تقدم البحثة أوفر شكرها و تقديرها لتقدمي اإلرشادات والتوجيهات القيمة واإلقرتاحات 
 .البناءة يف املساعدة إمتام هذا البحث

 

  

  5100ماالنج   مايو 

 

  خري األسراريدمحم
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 استبانة رأي خبري يف جمال مادة النحو

  :اسم اخلبري 

 : التاريخ

 : أما املعىن من كل األرقام فهي كما يلي, يف الفراغات املعدة( √)حلضرة اخلبري أن يكتب عالمة 

 جيد جدا. 0

 جيد. 1

 مقبول. 5

 انقص. 0

 النحو االستبانة من خبري املادة 

 اجلوانب املنتاجة الرقم
 دراجة النتيجة

0 5 1 0 

0 

املادة التعليمية
 

 

     الرقابة بني املوضوع واملضمون

     ترتيب املادة التعليمية 5

     تسهيل املادة التعليمية 1

الرتكيب 0
     الرقابة بني الرتكيب واملضمون 

     تسهيل على الرتكيب 0

0 

شرح املادة التعليمية
 

 

     وضوح املادة

     سهولة استوعب 0

     مجال املظاهر 0

     تصويب اللغة 0
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     اختشام اللغة 01

     اس احلرفيتوضيح مق 00

     توضيح نوع احلرف 05

     توضيح متباعدة 01

     توضيح األصوات 00

 

 : اإلقرتاحات 

....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

  5100ماالنج   مايو 
 خبري يف جمال مدة النحو

 

 

    الألستاذ الدكتور دنيال هلمي 
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 استبانة رأي خبري التصميم

 :  اسم اخلبري

 :  التاريخ

 : أما املعىن من كل األرقام فهي كما يلي, يف الفراغات املعدة( √)حلضرة اخلبري أن يكتب عالمة 

 جيد جدا. 0

 جيد. 1

 مقبول. 5

 انقص. 0

 االستيبانة من خبري التصميم

 اجلوانب املنتاجة الرقم
 دراجة النتيجة

0 5 1 0 

0 

املشاهدات
 

  ا

     توضيح الكتابة

     اس احلرفيمقتوضيح  5

     توضيح نوع احلرف 1

     اختيار احلرف 0

     مجال املظاهر 0

     توضيح الرموز 0

     توضيح يف توضع الزر 0

املادة التعليمية 0
 

 

     مضمون املادة التعليمية

     توضيح اجلملة 5
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     تسهيل املادة التعليمية 1

     مجال املظاهر 0

     تصويب اللغة 0

     إختشام اللغة 0

     اس احلرفيتوضيح مق 0

     توضيح نوع احلرف 0

 

 : اإلقرتاحات 

....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................  
 

  5100ماالنج   مايو 
 خبري التصميم

 
 

 الألستاذ الدكتور توفيق الرمحن  
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 توفيق الرمحن   الدكتور فضيلة األستاذ

 

 عليكم و رمحة هللا و بركاتهالسالم 

والصالة و السالم على أفصح من نطق . احلمد هلل الذي أنزل القرآن عربيا لقوم يعقلون
 .بلسان عريب مبني سيدان دمحم و على اله و أصحابه و من جاهد يف إحياء لغته إىل يوم الدين

ة جبامعة موالان مالك يف تعليم اللغة العربي سرجاانففي إمتام الدراسة لنيل درجة , أما بعد
حتاول البحثة تطوير مادة احلو للمستوى اجلامعي على ضوء , إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 .جتديد احلو لشوقي ضيف

ترجو البحثة من مساحة األستاذ لتقدمي اإلرشادات والتوجيهات القيمة واإلقرتاحات , لذلك
 .هذه املواد على صورهتا املرجوةالبناءة هلذه املواد الدراسية املطورة لتكون 

تقدم البحثة أوفر شكرها و تقديرها لتقدمي اإلرشادات والتوجيهات القيمة واإلقرتاحات 
 .البناءة يف املساعدة إمتام هذا البحث

 

  

  5100ماالنج   مايو 

 

 دمحم خري األسراري
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Respon/ Tanggapan Terhadap Pembelajaran Nahwu Dengan Menggunakan Aplikasi 

Android “Belajar Nahwu” 

Petunjuk Pengisian Angket 

 

1. Tulislah Nama Anda. 

2. Pilihlah alternatif Jawaban Yang sesuai menurut saudara/I dari pernyataan yang ada 

dalam angket dengan memberi tanda (√  ) pada kotak yang telah tersedia. 

3. Mohon mengembalikan angket ini apabila telah selesai diisi. 

4. Arti dari masing-masing aternatif adalah : 

 

SS : sangat setuju                       S      : Setuju 

 

TS : tidak setuju                          STS  : Sangat Tidak Setuju  

 

Nama  :  

Nim : 

NO Daftar Pernyataan SS S TS STS 

1. Aplikasi “Belajar Nahwu Dengan Android”, 

memudahkan saya dalam belajar nahwu 

    

2. Saya lebih cepat mengerti nahwu  setalah belajar 

menggunakan Aplikasi “Belajar Nahwu Dengan 

Android” 

    

3. Setalah menggunakan Aplikasi “Belajar Nahwu Dengan 

Android” , saya senang belajar nahwu 

    

4. Setalah belajar menggunakan Aplikasi “Belajar Nahwu 

Dengan Android” , pengetahuan nahwu saya semakin 

luas  

    

5. Saya termotivasi mempelajari nahwu setalah belajar 

menggunakan Aplikasi “Belajar Nahwu Dengan 

Android”.   

    

6. Aplikasi “Belajar Nahwu Dengan Android” ini sederhana 

dan simple sehingga mudah dimengerti. 

    

7. Materi Aplikasi “Belajar Nahwu Dengan Android” 

relevan dengan kemampuan anda.    

    

8. Aplikasi “Belajar Nahwu Dengan Android” sesuai 

dengan kebutuhan saya dalam bidang nahwu 

    

9. Setalah belajar menggunakan Aplikasi “Belajar Nahwu 

Dengan Android”, saya lebih mampu membuat kalimat 

yang terdiri ,isim, fi’il ,huruf.  

    

11. Setelah belajar menggunakan Aplikasi “Belajar Nahwu 

Dengan Android” , saya lebih cepat memahami makna 

yang terkandung dalam sebuah kalimat yang terdiri dari 

,isim, fi’il, huruf. 
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Test Tulis Terhadap Pembelajaran Nahwu dengan Menggunakan Aplikasi 

android “belajar nahwu” 

 

Bedakanlah mana isim, fiil dan huruf dari kalimat no. 0-0 di bawah ini: 

ِعَباَدِة . 0
ْ
َراُد هللِا ِبال

ْ
ْوِحْيُد ِإف التَّ  

ْيِر هللِا .5
َ
ِعَباَدِة ِلغ

ْ
 ال

ُ
ْرُك َصْرف ِ

ّ
لش

َ
ا  

ْسر  . 3
ُ
ِفي خ

َ
َساَن ل

ْ
َوالَعْصِر ِإنَّ إلِان  

ْؤِمُنْوَن . 1
ُ ْ
َح امل

َ
ل
ْ
ف
َ
ْد أ

َ
ق  

0  . 
 
ُه َهاِوَية مُّ

ُ
أ
َ
ْت َمَواِزيُنُه ف

فَّ
َ
ا َمْن خ مَّ

َ
َوأ  

0. Jelaskan pengertian I’rob! 

0. I’rob terbagi menjadi 1 bagian, sebutkan! 

0. sebutkan tanda-tanda I’rob! 

0. buatlah contoh I’rob nashab! 

01. buatlah contoh I’rob rofa’! 

 

 


