
 
 

 (Android) أندرويد باستخدام  3102منهج اإللكترونية في تطوير المادة التعليمية 
مدرسة حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية في )البحث والتطوير لترقية مهارة االستماع 

 (باجت ماجاكرطا
 

 رسالة الماجسير
 

 إعداد:
 حممد زكي أمر اهلل 

 48007751رقم التسجيل: 
 
 

 
 
 
 

 ة العربية قسم تعليم اللغ
 كلية الدراسة العليا

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج
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 (Android) أندرويد باستخدام  3102منهج اإللكترونية في تطوير المادة التعليمية 
مدرسة حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية )البحث والتطوير في لترقية مهارة االستماع 

 (رطاباجت ماجاك

 
 

 ريترسالة املاجس
 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعةتقدم إىل 

 الستيفاء شرط من شروط احلصول على درجة املاجستري
 يف تعليم اللغة العربية

 
 
 

 إعداد:
 حممد زكي أمر اهلل 

 48007751رقم التسجيل: 
 
 
 

 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية الدراسة العليا

 عة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنججام
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 استهالل
 
 
۞ 

 ضَرَبَ  أَلَمْ تَرَ كَيْفَ

 طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ  اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً

 (42: إبراهيم) ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ أَصْلُهَا
۞     ۞     ۞     ۞     ۞     ۞     ۞     ۞     ۞ 

 مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ

 مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ

 ...مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ،

 (0101 -يف صحيحه  )رواه مسلم
۞ 
 
 

  



خ  

 

 اإلهداء
 

 أن أهديها إىل: يسعدين وقد فضل اهلل يل بإمتام هذه الرسالة
 أصحاب الفضل األول أطال اهلل أعمارمها يف طاعة اهلل... أيب وأمي

 رفيقة دريب... زوجيت الغالية
 . الرسالة همجيـع عائليت احملبوبيـن الذين ساعدوين على إتـمام هـذ

 مجيع إخواين املسلمني األبرياء الذين علموين كيف أحيا.
 لميإليهم مجيعا أهدي باكورة حصادي الع

  



د  

 

 شكر وتقدير
وصلى اهلل على نبينا حممد أفضل من ، احلمد هلل الذي أنزل القرآن باللغة العربية

وعلى آله وأصحابه ومن أتبعهم بإحسان ورفعنا معهم يف الدار اليت ال ، نطق وخطب
 :أما بعد. وصب فيه وال نصب

لى إجناز هذا يف هناية عملي املتواضع أمحد اهلل العظيم وأشكره كثريا أن وفقين ع
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية العمل وأتقدم جبزيل الشكر وعظيم أمتناين إىل 

عميد كلية الدراسات العليا و  ،عبد الحريصاألستاذ الدكتور فضيلة يف رئيسها ماالنج 
 . األستاذ الدكتور بحر الدينفضيلة 

فضيلة دير الكبري وإن واجب العرفان يدعوين أن أتقدم بالشكر الوفري والتق
الذي كان له رئيس قسم تعليم اللغة العربية لتوجيهاته أكرب  الدكتور ولدانا ورغاديناتا

وال يفوتين يف هذا املقام أن أسجل كلمة  الرسالة،األثر يف وضعي على الطريق إلمتام هذه 
 اكان نذاالل الدكتور توفيق الرحمنو الدكتور مفتاح الهدىالشكر والعرفان إىل معلمي 

فضل اإلشراف على هذه الدراسة فكان نعم املرشد واملوجة مع أصدق الدعوات  ماهل
 . بدوام الصحة والعافية والتوفيق خلدمة العلم وأهله

وال يفوتين أن أتقدم خبالص شكري وتقديري إىل احملاضرين اجلليلني يف قسم 
إبراهيم اإلسالمية ماالنج  الدراسات العليا جامعة موالنا مالكتعليم اللغة العربية بكلية 

 الرسالة.على ما قدموه من مساعدة وتسهيالت إلجناز هذه 
مدرسة حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية وأتقدم بالشكر والعرفان إىل رئيس 

 .ومعلم اللغة العربية فيها على ما قدماه من عون ومساعدة
ئي العزيزين على وال أنسى أن أتقدم خبالص الشكر والعرفان إىل عائليت وزمال

وختاما أتقدم خبالص الشكر والعرفان  ،املساعدة الكبرية اليت قدموها إلمتام هذا العمل
 لكل من ساهم أو نصح وأرشد من أجل إخراج هذه الدراسة. فجزاهم اهلل أحسن اجلزاء



ذ  

 

 
  



ر  

 

 مستخلص البحث
 باستخدام أندرويد  0742تطوير املادة التعليمية اإللكرتونية يف منهج . 0740زكي أمراهلل، حممد. 

(Android) الثانوية  لرتقية مهارة االستماع )البحث والتطوير يف مدرسة حكمة األمانة
(. الرسالة، كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية اإلسالمية باجت ماجاكرطا

( الدكتور مفتاح 4موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف : )جامعة 
 ( الدكتور توفيق الرمحن.0اهلدى، )

 .ادة اإللكرتونيةامل، تدريس االستماع، برنامج أندرويدالكلمات األساسية : 
يقرر نتائج حتليل االحتياجات أن املادة التعليمية اإللكرتونية نادرا ما تتوفر يف كتب تعليم 

ال اللغة العربية اللغة العربية مستوى الثانوية. ومن ناحية أخرى، اهتمام الطالب يف تدريس استماع 
الوسيلة التقليدية ستخدام . ومن خلفية اليت تسبب ذلك أن تدريس االستماع باتزال منخفضة

وصوت املدرس. وأما أهداف هذا البحث ملعرفة كيفية تطوير املادة اإللكرتونية باستخدام أندرويد 
 يف تدريس االستماع لرتقية اهتمام الطالب وكفاءهتم.وتطبيقها لرتقية مهارة االستماع، 

ختبار القبلي منهج البحث املستخدم يف هذا البحث هو البحث والتطوير بتصميم اال
والبعدي جمموعة التجربة والضابطة. وأما خطوات البحث هي حتيل االحتياجات ومجع املعلومات 
وتصميم املنتج وتصديق املنتج إىل خبريي الوسائل التعليمية واملادة التعليمية، مث حتسني املنتج وجتربة 

باجت نوية اإلسالمية صالحية املنتج إىل طالب الصف العاشر يف مدرسة حكمة األمانة الثا
 طالب الصف التجربة. 07ماجاكرطا بعينة 

تتكون املادة املطورة من ستة برامج أندرويد تناسب بأبواب مادة اللغة العربية يف الصف 
بناء على نتيجة التصحيح، املادة املطورة الئقة كالوسيلة التعليمية لرتقية مهارة االستماع. العاشر. 

حصل الباحث على أن قيمة مستوى الفرضية باستخدام التجربة )ت(  وأما نتيجة حتليل جتربة
أكثر من  1،،،0وأن )ت( احلساب  7،78أو أقل من  7،740الداللة من تلك البيانات فهي 

مردود وكان معدل   H0، فلذلك اخلالصة من هذا االختبار هي أن  ،5،،4)ت( اجلدول 
كثر من االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة أ 02،08االختبار بعدي يف اجملموعة التجربة هي 

. وتدل هذه النتيجة على أن االختبار البعدي يف اجملموعة التجربة أجنح من االختبار 1،08،وهي 
مث التصنيف وكان هذا الربنامج فعال لرتقية مهارة االستماع يف جوانب  البعدي يف اجملموعة الضابطة.

 التفكري االستنتاجي.
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Hasil temuan analisis kebutuhan menyatakan bahwa bahan ajar elektronik 

Istima’ jarang tersedia di buku-buku Bahasa Arab Madrasah Aliyah. Selain itu 

minat siswa terhadap pembelajaran istima’ bahasa Arab juga masih rendah. Salah 

satu faktor yang melatarbelakangi adalah proses pembelajaran di kelas yang masih 

menggunakan metode ceramah dan media konvensional yaitu menggunakan 

sound dan suara Guru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara 

mengembangkan sebuah aplikasi android yang dapat digunakan untuk 

pembelajaran Istima’ bahasa arab, serta mengimplementasikan aplikasi tersebut 

dalam pembelajaran berbasis elektronik agar dapat meningkatkan minat dan hasil 

belajar siswa. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research 

and Development (R&D) dengan model penelitian Pretest-Postest Control Group 

Design. Langkah langkah dalam penelitian meliputi analisis potensi dan masalah, 

pengumpulan data, desain produk, validasi desain kepada ahli media dan ahli 

materi, revisi desain, uji coba produk kepada siswa kelas X MA Hikmatul 

Amanah Mojokerto dengan jumlah sampel 20 siswa kelas eksperimen. 

Media yang dikembangkan terdiri dari 6 Aplikasi Andoid sesuai dengan 

jumlah bab materi bahasa Arab pada kelas X. Media yang dikembangkan 

termasuk dalam kategori layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran 

Istima’ bahasa Arab berdasarkan hasil validasi. Hasil analisis pengujian hipotesis 

dengan uji-t menunjukan bahwa nilai signifikansi = 0,012 < dari 0,05 dan nilai t-

Hitung (2,664) > dari t-Tabel (1,668) yang berarti Ha diterima atau rata-rata hasil 

belajar Istima’ bahasa Arab menggunakan aplikasi android kelas eksperimen 

(73,75) lebih tinggi daripada kelas control (64,25), sehingga dapat dikatakan 

sampel kelas eksperimen mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil angket 

respon siswa terhadap aspek ketertarikan siswa, perhatian, dan aspek kemudahan 

aplikasi menunjukan respon siswa yang sangat positif, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa minat siswa terhadap pembelajaran Istima’ bahasa Arab 

menggunakan aplikasi android sangat tinggi.  Aplikasi ini dapat meningkatkan 

katerampilan mendengar dari sisi klasifikasi bunyi kemudian analisis kesimpulan 

materi Istima’. 
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ABSTRACT 

 

Zakki Amrulloh, Muhammad. 2017. The Development of Electronic Teaching 

material using Android Application to Improve Listening Skill in 2013 

Curriculum (Research and Development at MA Hikmatul Amanah Pacet 

Mojokerto). Thesis, Postgraduate Arabic Language Education Program 

of Malang Islamic State University, Advisors: 1) Dr. H. Miftahul Huda, 

M.Ag. 2) Dr. H.M. Taufiqurrahman, MA. 

Keywords: Android App, Listening Learning, Electronic Teaching Materials. 

The requirement analysis finds that Listening electronic materials are 

rarely available in Madrasah Aliyah Arabic books. In addition, students’ interest 

in Arabic listening learning is low. Some underlying factors which lead to 

students’ low interest in learning process are the use of lecture method and 

conventional media such as teacher’s voice and sound. The purposes of this study 

are to develop an android application that can be used for Arabic listening 

learning, and to implement the application in electronic-based learning in order to 

increase students’ interest and students’ learning outcomes. 

The research method uses in this study is Research and Development (R 

& D) method by Pretest-Postest Control Group Design. The steps in the study are 

potential and problem analysis, data collection, product design, design validation 

by the media experts and the material experts, design revisions; product testing to 

grade X students of MA Hikmatul Amanah Mojokerto where the number of the 

experimental class students are 20. 

The developed medium is consisted of 6 Andoid Applications in 

accordance with the number of Arabic material chapters in class X. Based on 

validation results the developed medium belongs to the category worthy to be 

used as a medium of Arabic listening learning. The hypothesis result which is 

analysed by t-test shows that the value of significance = 0.012 < from 0.05 And t-

count (2,644) is greater than t-table (1,686). It means Ha is accepted or the average 

score of experimental class (73, 75) is higher than the average score of control 

class (64, 25). It can be said that the experimental class has a significant different 

to the control group. The questionnaire which includes to student interest aspect, 

attention, and ease of application aspect is showed that the students give very 

positive response to android application. It can be concluded that students’ interest 

toward Arabic listening learning using android application is very high. This 

application can improve the listening skills from the side of discriminating sounds 

of mufradat then analysis of material conclusions Istima’. 
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محتوياتالقائمة   

 
 ت......................................................... موافقة المشرف

 ث..................................... الموافقة واالعتماد من لجنة المناقشة
 ج............................................................ إقرار الطالب

 ح................................................................ استهالل
 خ................................................................. اإلهداء

 د.................................................... ر والتقديركلمة الشك
 ر....................................................... مستخلص البحث

 ش.......................................................... محتوياتقائمة 
  ع.......................................................... قائمة الجداول

 ف............................................................. الصورقائمة 
 0............................................... الفصل األول: اإلطار العام

 4.......................................................... مقدمة - أ
 8.................................................... أسئلة البحث - ب
 8.................................................. أهداف البحث - ت
 8..................................................املنتجمواصفات  - ث
 0................................................... فروض البحث - ج
 0.................................................... فوائد البحث - ح
 5................................................... حدود البحث - خ
 9................................................ الدراسات السابقة - د
 40................................................... موقف البحث - ذ
 42............................................... حتديد املصطلحات - ر



ص  

 

 01............................................. ثاني: اإلطار النظريالفصل ال
 01.......................................... المبحث األول: المادة التعليمية

 48....................................... املادة التعليميةتطوير مفهوم  - أ
 40......................................... املادة التعليميةأمهية تطوير  - ب
 45........................................ املادة التعليميةإعداد أسس  - ت
 49....................................... املادة التعليميةمراحل تطوير  - ث

 32........................................... 3102: منهج نيالمبحث الثا
 01............................................. 0742مفهوم منهج  - أ

 01.......................................... 0742خصائص منهج  - ب
 05................................. 0742لغة العربية يف منهج مادة ال - ت

 27.......................... برنامج أندرويد كوسيلة التعليمية: الثالثالمبحث 
 20.......................................... مفهوم الوسائل التعليمية - أ

 29............................................ تطور الوسائل التعليمية - ب
 17......................................... الوسائل التعليميةتصنيف  - ت
 10................................................ التعليم اإللكرتوين - ث
 18.................................................... التعلم املتنقل - ج
 ،1..................................................... التعلم الذايت - ح
 10......................................................... أندرويد - خ

 15............................................ مفهوم أندرويد -4
 19.................................... يف التعليمموقع أندرويد  -0
 10..................................... مهارة االستماعتعليم : الرابعالمبحث 

 84.................................................... التعليممفهوم  - أ
 84............................................ مهارة االستماعمفهوم  - ب
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 82........................................ مهارة االستماعتعليم أمهية  - ت
 88..................................... أهداف تعليم مهارة االستماع - ث
 85....................................... مهارة االستماع تعليمطريقة  - ج
 0،........................................ تقومي تعليم مهارة االستماع - ح

 42........................................... الفصل الثالث: منهجية البحث
 1،........................................... منهجهمدخل البحث و  - أ

 1،......................................... إجراءات البحث والتطوير - ب
 0،...................................................... جتربة املنتج - ت

 0،........................................... تصميم التجربة -4
 9،.............................................. أفراد التجربة -0
 9،........................................ البيانات ومصادرها -2
 9،...................................... أسلوب مجع البيانات -1
 07............................................ حتليل البيانات -8

 00..................................................... هيكل البحث - ث
 72......................... عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها: الفصل الرابع

ة الثانوية اإلسالمية باجت حكمة األمانلمحة تاريخية عن مدرسة المبحث األول: 
 72................................................................ماجاكرطا

 01................. تاريخ تأسيس مدرسة حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية - أ
 08.............................................. رؤية املدرسة وأهدافها - ب
 08..................................... يف املدرسة 0742تطبيق منهج  - ت
 00...................................... أحوال معلمي املدرسة وطالهبا - ث
 09...................... يف املدرسةوالتسهيالت أحوال الوسائل التعليمية  - ج

 01............. ادة التعليمية باستخدام أندرويدإتمام تطوير المالمبحث الثاني: 
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 57......................................... حتليل احلاجات واملشكالت - أ
 52.................................................... مجع املعلومات - ب
 51..................................................... تصميم املنتج - ت

 51.......................................... تصميم املعلومات -4
 ،5............................................ تصميم الواجهة -0
 55................................................ كتابة الرمز -2
 90............................................. نتائج التصميم -1

 95..................................................... تصديق املنتج - ث
 99............ عرض البيانات من خبري حمتوى املادة ولغتها وحتليلها -4
 474..................... ائل التعليميةعرض البيانات من خبري الوس -0

 472...................................................... حتسني املنتج - ج
 471............................................... جتربة صالحية املنتج - ح
 ،47.................................................... التجربة امليدانية - خ

 ،47.....................عرض البيانات من التجربة الفردية وحتليلها -4
 479................... عرض البيانات من التجربة اجملموعة وحتليلها -0

 000................. فعالية المادة التعليمية باستخدام أندرويدالمبحث الثالث: 
 440.......................... القبلي والبعدي عرض البيانات من االختبار - أ

 448.... حتليل نتيجة البحث من االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة التجربة - ب
 440.. حتليل نتيجة البحث من االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة والتجربة - ت

 033..................................... : مناقشة نتائج البحثالرابعالمبحث 
 400.............................. تطوير املادة التعليمية باستخدام أندرويد - أ

 400............................... مجع البياناتحتليل احلاجات و  -4
 400.............................................. تصميم املنتج -0



ظ  

 

 402.......................................تصديق املنتج وحتسينه -2
 401........................................ جتربة صالحية املنتج -1
 401............................................. التجربة امليدانية -8

 408.............................. فعالية املادة التعليمية باستخدام أندرويد - ب
 037................................................ : الخاتمةالفصل الخامس

 400...................................................... نتائج البحث - أ
 405........................................................ التوصيات - ب
 405....................................................... االقرتاحات - ت

 021................................................. المراجعالمصادر و قائمة 
 حقالالمقائمة 

 السيرة الذاتية
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 قائمة الجداول 
 

 الصفحة الموضوع
 44........................... الدراسات السابقةالفرق بني دراسة الباحث و  4.4
 09....................... املستوى األول 0742مادة اللغة العربية يف منهج  0.4
 22....................... الثايناملستوى  0742مادة اللغة العربية يف منهج  0.0
 5،...................................................... تصميم التجربة 2.4
 04................................. بة يف االستبانةالدرجة الختيار االستجا 2.0
 04................................................. مسافة حتديد النتيجة 2.2
 ،0..................................................... األنشطة اليومية 1.4
 00................................................... املعلمون ووظيفتهم 1.0
 05................................................. عدد طالب املدرسة 1.2
 09............................................. لمدرسةالوسائل واألبنية ل 1.1
 99.................................. التصديق من خبري حمتوى املادة ولغتها 1.8
 477............................ نتيجة االستبانة من خبري حمتوى املادة ولغتها ،.1
 474................................... الوسائل التعليميةمن خبري  التصديق 1.0
 470............................. الوسائل التعليميةنتيجة االستبانة من خبري  1.5
 472............................................. التحسينات من األخطاء 1.9

 478..................................... االستبانة من مدرس اللغة العربية 1.47
 ،47.......................... نتيجة االستبانة من خبري حمتوى املادة ولغتها 1.44
 470................................... نتيجة االستبانة من التجربة الفردية 1.40
 475................................. عيار لتصوير الدرجات للمستجيبامل 1.42
 479.................................. اجملموعةنتيجة االستبانة من التجربة  1.41



غ  

 

 442.................... نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 1.48
 441..................... نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربة ،1.4
 ،44.. لتجربةنتيجة االختبار الطبيعي من االختبار القبلي والبعدي يف جمموعة ا 1.40
نتيجة اختبار )ت( للعنايات املزاوجة من االختبار القبلي والبعدي للمجموعة  1.45
 440.................................................................. التجربة
نتيجة اختبار االختبار الطبيعي من االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة  1.49

 445................................................................. والتجربة
لتجربةنتيجة االختبار التجانسي من االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة وا 1.07

 ........................................................................449  
نتيجة اختبار )ت( للعينات املستقلة من االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة  1.04

 449................................................................. والتجربة
 407........................................... مدى ارتفاع النسبة املئوية 1.00

 
 
 

  



ف  

 

 قائمة الصور
 

 الصفحة الموضوع
 1............. نتيجة االستبانة لطالب الفصل العاشر عن استخدام أندرويد 4.4
 1،........... (Borg & Gallر عند رأي بورغ وجال )إجراءات البحث والتطوي 2.4
 0،...................................... مراحل إجراءات البحث والتطوير 2.0
 50.......................................................... بنية التنقل 1.4
 55.................................................. التخطيط االنسيايب 1.0
 59.................................................... رمز تيبوكريد أبب 1.2
 59........................................................... رمز كلك 1.1
 MP3 Cutter ....................................................59رمز  1.8
 Adobe Photoshop ..............................................97رمز  ،.1
 Appinventor 2 .................................................97رمز  1.0
 94............................................... عملية تصميم الواجهة 1.5
 94....................................................... عملية الربجمية 1.9

 90..................................................... الرمز األساسي 1.47
 92................................................. الصفحة االفتتاحية 1.44
 92.................................................... القائمة الرئيسية 1.40
 91................................................. املفردات والعبارات 1.42
 98.............................................. التدريب عن املفردات 1.41
 ،9.................................................... االستماع األول 1.48
 90.................................................... االستماع الثاين ،1.4
 90................. الكفاءة املعيارية والكفاءة األساسية وخطوات التدريس 1.40



ق  

 

  95....................................................... عن الربنامج 1.45
 



 
 

 
 
 
 

 
 



1 
 

 الفصل األول
 طار العاماإل

 
 مقدمة - أ

تعد التطورات التكنولوجية املعاصرة من أهم العوامل اليت تركت آثارها على 
العملية التعليمية، حيث جاءت الوسائل التعليمية امتدادا حلواس اإلنسان، كما تؤدي 

ة زمنية حمددة إىل أحداث تغريات يف االجتاهات املنهجية اليت تسود الرتبية يف مرحل
 وال سيما يف مناهج التعليم اللغة العربية. 4املناهج الدراسية.

كان نظرية منهج يف تعليم اللغة العربية املستخدمة يف املدارس الثانوية هي نظرية و 
الوحدة، وهي نظرية اليت تنظر إىل اللغة على أهنا وحدة مرتابطة متماسكة، وليس فروعا 

ة أن يتخذ املوضوع اليت تدور وتطبيق هذه النظرية يف تعليم اللغة العربي 0قة خمتلفة.متفر 
مجيع الدراسات اللغوية. فمادة االستماع املستخدمة يف مدرسة حكمة األمانة  حول

كون مادة ت. ويف هذا الكتاب 0742الثانوية اإلسالمية هي الكتاب اللغة العربية منهج 
ات اللغوية سوى الكالم والقراءة والكتابة. وكان مادة حدى املهار إاالستماع من 

االستماع من املادة املكتوبة وقليل من تدريب االستماع بل يتم تدريب على ابتكارية 
 يف كل باب. وهذا جيعل تعليم االستماع غري متنوعة. ةاملعلم. وكان املادة واحد

حمدد  0742الدراسي مادة االستماع يف كتاب تعليم اللغة العربية تابع ملنهج 
 0742. أشار هذا الكتاب التعليمي ملنهج املقروءةبل املادة املسموعة وليس من مادة 

وهذا احلال جيعل امللل يف شعور الطالب حيت  2على أن يقرأ املدرس مث يستمع الطالب.
 يكون تعليم االستماع من التعليم املخيفة اململة عندهم.

                                                 
4
 .40(، ص. 0747)عمان: دار املسرية،  اجتاهات وتطبيقات احلديثة يف املناهج وطرق التدريسلى، حممد سيد ع 

0
 .87، )قاهرة: دار املعارف، بدون سنة(، ص. املوجه الفي ملدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم،  

3
Kementerian Agama Republik Indonesia, Bahasa Arab Pendekatan Saintifik 2013 

(Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah, 2014), hlm. 3. 
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يف حياة اإلنسان وجاء تطوراته مواكبة إن تطور التكنولوجي أصبح مهما 
لتطلعات اإلنسان واحتياجه املتجددة، فوظفه يف كثري من اجملالت وال سيما يف جمال 
الرتبية والتعليم، ومن أبرز هذه تطور التكنولوجي الربنامج احلاسوبية و نظام التشغيل على 

. ويتسارع منو ( الذي يعد مسات هلذا العصر التكنولوجيAndroidأساس أندرويد )
التكنولوجية بصورة سريعة حيث أوجدت هذه التكنولوجية تغط العامل بأسره، وأصبح 
التنافس بني املهتمني بالتكنولوجية على أن يطور الربجميات اليت ختدم شبكة اإلنرتنت و 

. لذا أصبح اهتمام اآلن موجها حنو هذه الشبكة والربنامج احلاسوبية، اهلواتف الذكية
طرائق ووسائل التعليمية لتحسينها وتطويرها، حيث جعلت من العامل أسرة وابتكر 

 1إلكرتونية.
أصبح هذا اجملتمع جمتمع الشبكي، وهو اجملتمع الذي يعتمد على الوسائل 
املواصالت مثل اهلواتف الذكية والشبكة الدولية. وهذه الوسائل املواصالت ال يفوهتا 

درسة حيملون اهلواتف الذكية. وبعض املدارس متنع طالب املدرسي، وحني يذهبون إىل امل
الطالب على أن حيمل اهلواتف الذكية وبعضها يسمحها ليستفيد الطالب حالل 

 النشاط التعليمي.
إن اهلاتف احملمول أصبح اآلن من أهم الوسائل التقنية اليت انتشرت بني الناس 

ايري االقتصادية، حىت إن بشكل سريع ومذهل، بغض النظر عن العمر أو اجلنس أو املع
وكذلك جاءت  8عدد اهلواتف احملمولة الذكية يف إندونيسيا بات يفوق عدد األفراد.

االجتاهات املنهجي على انتشار الوسائل التكنولوجي. فتطور املناهج وطرق التدريس 
ايت حىت تظهر املوديالت التعليمية مثل التعليم اإللكرتوين والتعليم املتنقل والتعليم الذ

 بوسيلة اهلاتف احملمول و أندرويد. 

                                                 
1
 .255-250ه(، ص.  4108)عمان: دار املسرية،  تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيقحممد حممود احليلة،  

5
Ade Wahyudi, “Indonesia Raksasa Digital Asia”, 

https://www.tempo.co/read/kolom/2015/10/02/2310/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia, 

diakses tanggal 24 Januari 2016. 

https://www.tempo.co/read/kolom/2015/10/02/2310/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia
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إن تعليم اللغة العربية يف مهارة استماع حيتاج إىل الوسائل التعليمية احلديثة 
والسيما يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها مثل يف إندونيسيا. هذه املشكلة يف أثناء 

عدم الوسائل التعليمية اليت التعليم جيعل الطالب واملدرسني ال يهتمون بتعليم االستماع ل
 ، متكن استعماهلا يف الفصول الدراسية.

تعليم االستماع يف مدارس اإلسالمية تابع لوزارة الشؤون الدينية يف مجهورية 
إندونيسيا ليس مستقال كما تعليمه يف اجلامعات. بل االستماع من إحدى املهارات 

عليم تناوبا بني املهارات يف اللغة العربية. اللغوية يف الدرس اللغة العربية، وكان عملية الت
وتعليم االستماع يف مدرسة حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية باستخدام طريقة التقليدية، 
يستمع الطالب قراءة األستاذ ويف بعض األحيان يذهب إىل معمل اللغة للتدريب على 

 االستماع بالوسائل التعليمية القليلة.
يف مدرسة حكمة اللغة العربية ت من نتيجة املقابلة مع مدرس الباحث البيانامجع 

أن تنفيذ تعليم اللغة العربية يف مهارة االستماع يقوم به املدرس  األمانة الثانوية اإلسالمية
. يشعر املدرس 0742نادرا، وهذا لقلة املادة يف كتاب تعليم اللغة العربية منهج 

درسة واملتعلمني. على أن احلقيقة تطوير املادة من بالصعوبة لتطوير املادة وفقا حلالة امل
 0مسؤولية املعلم.

واملدرسة اليت سيقوم بتطبيق هذا الربنامج هي مدرسة حكمة األمانة الثانوية 
اإلسالمية باجت ماجاكرطا. املدرسة اليت هتم تعليم اللغة العربية على طالهبا، استخدام 

لتعليمية على أهداف التعليمية يسمح لطالب اهلواتف الذكية مثل أندرويد يف عملية ا
 نوكثري من طالب هذه املدرسة الذي 5هذه املدرسة كما أشارها رئيس املدرسة.

م. تؤخذ تلك اخلالصة من نتيجة االستبانة لطالب الفصل هتو أندرويد يف بي ونيستخدم
 .درسة حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية باجت ماجاكرطاالعاشر مب

                                                 
،
 (0740أبريل  40جعفر املنصور، مقابلة ) 

0
 (0740أبريل  40جعفر املنصور، مقابلة ) 

5
 (0740أبريل  40تاوي، مقابلة ) 
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 نعم
89% 

 ال
11% 

 هل تستخدم هاتف أندرويد؟

 نعم
95% 

 ال
5% 

 هل عندكم هاتف؟

 : نتيجة االستبانة لطالب الفصل العاشر عن استخدام أندرويد4.4الصورة 
طالب  420طالب من  408على أن  4.4دلت نتيجة االستبانة يف صورة 

%( 59طالب ) 420طالب من  445%( لديهم هاتف. ودلت أيضا على أن  98)
 يف الفصل العاشر تستخدم أندرويد. 

اللغة على مادة  أجرياجة للتطوير شعر الباحث أن احلي، فشكلةهذه املنظرا إىل 
اللغة وميوهلا يف تعليم الطالب تستطيع أن جتذب اهتمام العربية يف مهارة االستماع حىت 

ة. ويف هذا التعليم ممتعة وسهولة وليس اململتنفيذ على ستطيع العربية مهارة االستماع وي
باملدخل العلمي  هاليت تصمماللغة العربية لرتقية مهارة االستماع احلال، قدم الباحث مادة 

الطالب بالنظر إىل خصائص  0742يف املنهج الدراسي ( Androidعل أساس أندرويد )
 .الثانوية اليت يتمتع باجلهاز اإللكرتوينيف املرحلة 

اليت يف مهارة االستماع  ادةريد الباحث أن تطور امليمن القضايا السابقة، 
مث يتم يستخدم الوسائل التعليمية احلديثة ال تدريسها باستخدام الطرق التقليدية 

باملدخل العلمي كما اإللكرتونية والكتابة إىل املواد الكتابية التقليدية تصميمها من املواد 
"تطوير املادة عني الباحث موضوع هذا البحث هو ي. و 0742يف املنهج الدراسي 

( لرتقية مهارة Androidباستخدام أندرويد  ) 0742التعليمية اإللكرتونية يف منهج 
االستماع )البحث والتطوير يف مدرسة حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية باجت 

 .ماجاكرطا("
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 أسئلة البحث - ب

 اعتمادا على املقدمة املذكورة، وضع الباحث أسئلة البحث كما يلي: 

باستخدام  0742يتم تطوير املادة التعليمية اإللكرتونية يف منهج كيف  -4
  ( لرتقية مهارة االستماع؟Androidأندرويد  )

باستخدام  0742املادة التعليمية اإللكرتونية يف منهج ما مدى فعالية  -0
 ؟ ( لرتقية مهارة االستماعAndroidأندرويد  )

 

 أهداف البحث - ت

 بناء على األسئلة السابقة، يهدف هذا البحث إىل:
دام أندرويد  باستخ 0742تطوير املادة التعليمية اإللكرتونية يف منهج ام إمت -4

(Androidلرتقية مهارة االستماع ) 

باستخدام أندرويد   0742املادة التعليمية اإللكرتونية يف منهج معرفة فعالية  -0
(Androidلرتقية مهارة االستماع ) 

 

 مواصفات المنتج - ث

باستخدام أندرويد   0742املادة التعليمية اإللكرتونية يف منهج  الباحث طوري
(Androidلرتقية م )برنامج أندرويد هو  املنتج هذا من الشكل أما. هارة االستماع 

(Android).  ة التعليمية املطورة وهي املادة املطبوعة منتج املاداألول وهناك مواصفات
 واملادة اإللكرتونية باستخدام أندرويد.

املادة هو تعليم االستماع: . واسم هذه  A5وأما شكل املادة املطبوعة حجمها 
علم ونصوص فهم املسموع. هذا الكتاب يستخدمه املدرس لسهولة ختطيط دليل امل

الدرس وميكنه على اختيار املادة احملتاجة وكتابة األسئلة التدريبية للطالب الذين ليس 
لديهم أندرويد. ُتستخدم املادة املطورة لتعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة االستماع يف 
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اإلسالمية باجت ماجاكرطا، وميكن استخدامها للمرحلة  مدرسة حكمة األمانة الثانوية
 الثانوية عامة.

 وأما مواصفات املادة اإللكرتونية باستخدام أندرويد كما يلي:
 هي كما يلي:و (Android) برنامج أندرويد املنتج املطور بشكل  -4

الصفحة الرئيسية: يف هذه الصفحة الرئيسية يتكون من ستة أزرار وهي  ( أ
ستماع األول، االستماع الثاين، خطوات التدريس، عن املفردات، اال

 التطبيقات، واخلروج.

صفحة املفردات: يف هذه الصفحة يتكون من تدريس االستماع عن  ( ب
 املفردات والعبارات وفيها رمسات والصوت عن هذه الرمسات باللغة العربية.

صفحة تدريبات املفردات: يف هذه الصفحة ختمني املفردات بشكل أسئلة  ( ت
 اختيار من املتعدد.

صفحة االستماع األول: يف هذه الصفحة ميكن على املستخدمني على أن  ( ث
 يستمع النصوص العربية ويليها أسئلة تكميل اجلملة.

صفحة االستماع الثاين: يف هذه الصفحة ميكن على املستخدمني على أن  ( ج
 يستمع النصوص العربية ويليها أسئلة اختيار من املتعدد.

التدريس: يف هذه الصفحة يتكون من الكفاءة األساسية صفحة خطوات  ( ح
 .0742وخطوات التدريس وفق منهج 

 يبىن هذا الربنامج بالتطبيقات اآلتية: -0

 وهو الربنامج األساسي لتطوير أندرويد  MIT Appinventor 2 ( أ

 حسب ما يريد الباحث MP3لقطع امللف   MP3 Cutter ( ب

 ليجعل ملف الصور ويصلحها  Adobe Potoshop ( ت

 لتحويل نص املادة إىل الصوت  Text To Voice ( ث

 العاشر، ويتكون من ستة أبواب كما يلي:الصف طلبة لاملادة صمم ي -2
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 البطاقة الشخصية ( أ

 املرافق العامة يف املدرسة ( ب

 احلياة يف األسرة ( ت

 هواية الطالب واملعرض ( ث

 املهنة واحلياة ( ج

 املهنة والنظام ( ح

 

 فروض البحث - ج

يف منهج املطورة اإللكرتونية ادة التعليمية فروض البحث يف هذا البحث أن " امل
تكون فعالة لرتقية مهارة االستماع بشكل ( Androidباستخدام أندرويد  ) 0742

( Androidاإللكرتونية باستخدام أندرويد  ) 0742ملحوظ". املادة التعليمية يف منهج 
ول الطالب مستوى هي املادة اليت تطورها الباحث بالنظر إىل ميلرتقية مهارة االستماع 

اليت توافق على املنهج  (Android) أندرويد الثانوية إىل الوسائل التعليمية اإللكرتونية مثل 
. تصمم هذه املادة بشكل الربنامج حبيث ميكن على املدرس والطالب على 0742

تطبيقها يف تعليم اللغة العربية بسهولة وجاذبة. ويرى الباحث بأن املادة املطورة ستكون 
صلة بني نظرية عن تدريس االستماع وكوهنا يف عملية التدريس، ألن يف بعض األحيان  

 كان النظرية ليس مناسبا بعملية يف ميدان الدرس. 

 

 فوائد البحث - ح

 ريالنظ اجملال يف أن يكون له فوائد الباحث رجوي البحث هذا خالل من
  فوائد هذا البحث نظريا: . أما التطبيقي واجملال
 فعالة التعليمية املادة تطوير عن اجلديدة املعرفة أو املعلومات زيدي أن ميكن -4

 .التدريس عملية يف واستفادة

 . التعليمية املادةميكن أن يصبح التدخالت أو املرجع للمدرسة يف استفادة  -0
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 أما فوائد هذا البحث تطبيقيا: و 
ستطيع نتائج ت: اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم ماالنج ملكتبة -4

 . زيد املصادر أو املراجع يف جمال التعليمتاجلامعة أن  ملكتبة البحثهذه 

مادة التوازن يف تقدمي احملتوى لرتقية نشاط ونتائج يعطي املعلومات و : للمعلم -0
   املادة. ، وميكن أن يسهل املعلم يف تقدمي التالميذتعلم 

 احملتوى يف التالميذ جذابة قيوير  التعلم، يف للمتعلم الدوافع يعطي: تالميذلل -2
 لسهولة استخدامها بذاته يتعلم أن املتعلم ويساعد الدراسي،

لزيادة املعلومات والوسيلة يف تطبيق املعلومات احملصلة يف اجلامعة للباحث:  -1
 يبحث هذا البحث لديهعلى مشاكل التعليم. ويزيد املعلومات كاملعلم بعد أن 

 . يف التعلم التالميذاخلربات لرتقية رغبة 

 

 حدود البحث - خ

 قد قام الباحث بتحديد ثالثة جوانب فيما يتعلق بالبحث، وهي: 

تطوير املادة التعليمية اإللكرتونية ركز الباحث يف هذا البحث لياحلد املوضوعي:  -4
. ( لرتقية مهارة االستماعAndroidباستخدام أندرويد  ) 0742يف منهج 

حكمة األمانة الثانوية مدرسة عاشر يف الالصف  طالبق املنتج املطور ليوتطب
التصنيف اإلسالمية. وتركز الباحث يف املهارتني الفرعيتني من االستماع وهي 

 والتفكري االستنتاجي.

يف  اإلسالميةحكمة األمانة الثانوية مدرسة يف  قوم الباحثياحلد املكاين:  -0
 .  باجت ماجاكرطا

 0740-،074ة يقوم الباحث يف السنة الدراسي احلد الزمين: -2
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 الدراسات السابقة - د

بناء على هذا البحث هناك بعض الدراسات السابقة اليت تتصل هبذا البحث،  
 كما يلى:

 9(،074أمني عزيز اجلواوي ) -4

( لرتقية Androidتطوير الربنامج على أساس أندرويد ) : املوضوع
مهارة االستماع يف مدرسة سلسبيال االبتدائية اإلسالمية 

 باجنون تافن 2املشرتكة 
أددي على شكل  البحث والتطوير استخدم الباحث املنهج : املنهج

 و على املدخل الوصفي
ملعرفة تطوير املواد التعليمية لرتقية مهارة االستماع على  : األهداف

 ( Androidأساس أندرويد )
لص خاعتمادا على نتيجة االستبانة من خبريين  (4 : نتائج البحث

  . ٪08املطور جيد جدا بنتيجة  الباحث أن الكتاب
اعتمادا على نتيجة االستبانة من الطلبة حصل  (3

حتطيط  ومن حيث ٪2،،54الباحث من حيث املادة 
09،89.% 

 47(0748كالوه فوسفيتا أريفوتري ) -0

( لدعم تعليم االستماع Androidتطوير برنامج أندرويد ) : املوضوع
 مدرسة الثانوية 44للغة اإلجنليزية للفصل 

على تصميم  البحث والتطوير الباحثة املنهج تاستخدم : املنهج

                                                 
9
 Amin Ngaziz Al-Jawawi, “Pengembangan Aplikasi berbasis Android dalam pembelajaran 

Istima’ di SDIT Banguntapen”, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016). 
10

 Galuh Puspita Ariputri, Pengembangan Aplikasi Android untuk Mendukung 

Pembelajaran Listening Bahasa Inggris Kelas XI SMA, Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri 

Semarang, 2015). 
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 (. One Shot Case Study) دراسة حالة طلقة واحدة

ملعرفة كيفية تطوير برنامج أندرويد لدعم تعليم االستماع  : األهداف
 للغة اإلجنليزية

املطورة صاحل لالستخدام لدعم تعليم االستماع  املادة : نتائج البحث
التحقق من ة اإلجنليزية استنادا على نتيجة يف اللغ

أن نتيجة تعليم  t. نتائج حتليل باختبار صحة
 %.57االستماع يف اللغة اإلجنليزية أكرب من 

 44(0778فرمانشاه ) -2
 نص املعامالت واألفرادتطوير الربنامج على أساس أندرويد  : املوضوع

 منللمادة الزائدة يف مهارة االستماع لطالب الفصل الثا
عند يل و أوينس  البحث والتطوير استخدم الباحث املنهج : املنهج

(Lee and Owens( و دجيك و كاري )Dick and Carey ) 

تطوير املادة الزيادة مهارة االستماع لطالب الفصل الثامن  : األهداف
على أساس برنامج اندرويد وفيه الفيديو والصورة والنص 

 يويةوالصورة احل
تتكون املنتجات من سبعة سلسلة من املواد التعليمية  : ثنتائج البح

تدقيق الطلبات واهلواء يستند إىل نص املعامالت بني 
. األفراد اللغة اإلجنليزية للطالب يف الصف السابع

واملنتاجات من هذا البحث يصمم على أن ال حيتاج إىل 
 .اتصال باإلنرتنت

 

 

                                                 
11

 Firmansyah, “Developing android-based application of transactional and interpersonal 

texts as supplementary listening materials for the eighth grade students”, Tesis, (Malang: 

Universitas Negeri Malang, 2015). 
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 لدراسات السابقةا: الفرق بني دراسة الباحث و 4.4دول اجل
 أصالة البحث االختالف التشابه موضوع البحث رقم
تطوير الربنامج على  4

أساس أندرويد 
(Android لرتقية )

مهارة االستماع يف 
مدرسة سلسبيال 
االبتدائية اإلسالمية 

باجنون  2املشرتكة 
 تافن  

 تطور مادة أندرويد -
أنواع البحث  -

 والتطوير
املادة املطورة لرتقية  -

 ة اإلستماعمهار 
 

يستخدم الباحث  -
 املدخل الوصفي 

يرتكز على التعليم  -
 الذايت 

ب  مكان البحث -
مدرسة سلسبيال 
االبتدائية اإلسالمية 

باجنون  2املشرتكة 
 تافن

أفراد التجربة هي  -
التالميذ الصف 
األول والثاين 
والثالث يف مرحلة 

 االبتدائية 
 

يطور الباحث  -
مادة لرتقية 

مهارة االستماع 
ملنهج يف ا

0742   
أفراد التجربة يف  -

هذا البحث هي 
طالب الصف 

العاشر يف 
املدرسة الثانوية 

 اإلسالمية
 
 
 
 
 

مكان البحث  -
يف مدرسة 

حكمة األمانة 
الثانوية  

اإلسالمية 
باجت 

 ماجاكرطا. 
 

تطوير برنامج  0
أندرويد 

(Android لدعم )
تعليم االستماع للغة 
اإلجنليزية للفصل 

 يةمدرسة الثانو  44

أنواع البحث  -
 والتطوير

املادة املطورة هي  -
 مادة االستماع

املنتج بشكل  -
 برنامج أندرويد

تطور املواد   -
التعليمية يف مادة 

 اللغة اإلجنليزية
املواد التعليمية  -

للدعم تعلم 
 االستماع

املنهج البحث  -
والتطوير على 

دراسة حالة تصميم 
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 One) طلقة واحدة

Shot Case 

Study.) 
 

الربنامج على تطوير  2
نص أساس أندرويد 

 املعامالت واألفراد
للمادة الزائدة يف 
مهارة االستماع 
لطالب الفصل 

 الثامن

أنواع البحث  -
 والتطوير

تطّور املادة التعليمية  -
لرتقية مهارة 

 االستماع
 

املنهج البحث  -
والتطوير عند يل و 

 Lee andأوينس )

Owens و دجيك )
 Dickو كاري )

and Carey) 
املواد التعليمية تطور  -

يف مادة اللغة 
 اإلجنليزية

أفراد التجربة هي  -
طالب املستوى 

 املتوسطة
املواد التعليمية  -

املطورة من املادة 
 الزائدة 

يستخدم  -
الباحث منهج 

البحث والتطوير 
 يف هذا البحث

 

 
 موقف البحث - ذ

استفاد الباحث من تلك الدراسات السابقة يف هذا البحث، ودافع دراسة كالوه 
يف هذا البحث ألهنما قاما البحث لتطوير املادة التعليمية فرمانشاه فوسفيتا أريفوتري و 

باملدخل العلمي لكن يف املادة املختلفة وهي اللغة اإلجنليزية. واتبع الباحث على تطوير 
الوسائل التعليمية أندرويد يف تطوير املادة لرتقية مهارة االستماع. وواصل الباحث دراسة 

زيز اجلواوي يف تطوير مادة االستماع يف تعلم اللغة العربية. طور أمني عزيز أمني ع
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أما اجلواوي على املدخل الوصفي ويرتكز على التعليم الذايت لطالب املدرسة االبتدائية. 
التعليمية لرتقية مهارة االستماع يف منهج ادة املتطوير على يف هذا البحث، ركز الباحث 

 .لفصل العاشرلخاصة اإلسالمية الثانوية يف مرحلة لطالب  0742
 

 تحديد المصطلحات - ر

كي ال خيطأ لستخدم الباحث بعض املصطلحات املهمة يف هذا البحث ي
شرح الباحث تلك املصطلحات يالقارئ يف تفسري املصطلحات ولتسهيل فهم املوضوع. 

 :فيما يلي
 تطوير -4

  40عالية وكفاءة.التحسني وصوال إىل حتقيق األهداف املرجوة بصورة أكثر ف

 التعليمية ةاملاد -0
املادة التعليمية هي جمموعة اخلربات الرتبوية واحلقائق واملعلومات اليت يرجى 
تزويد الطالب هبا، و االجتاهات و القيم اليت يراد تنميتها عندهم، أو املهارات احلركية 

ء األهداف اليت يراد اكتساهبا إياهم، يهدف حتقيق منو الشامل املتكامل هلم يف ضو 
42املقررة يف املنهج.

مبنهج قصد الباحث باملواد التعليمية بأن املواد التعليمية املطورة ي 
0742. 

 مهارة االستماع -2

تركيز الشخص املستمع لكالم املتحدث بغرض فهم مضمونه هو االستماع 
  41وحتليله ونقده.

 0742منهج  -1

                                                 
40

 .00... ص. اجتاهات وتطبيقات احلديثة يف املناهج وطرق التدريسحممد سيد على،  
لوم والثقافة، ، )رباط : املنظمة اإلسالمية للرتبية والعتعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه و أساليبه، هرشدي أمحد طعيم42

 070( ص 4959
41

)دار االعتصام، بدون  أسس إعداد الكتاب التعليمية لغري الناطقني بالعربيةناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلامد عبد اهلل،  
 84سنة(، ص. 
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قيم والنظريات اليت تقدم جمموعة من املعلومات واحلقائق واملفاهيم واملبادئ وال
وهو  48إىل املتعلمني يف مرحلة تعليمية بعينها وحتت إشراف املدرسة الرمسية وإدارهتا.

ىل إو املواد تستخدم  ،و الوجهة ،فيها احملتوياتو  0742الدولية عقدها يف سنة حطة 
املدخل  0742منهج  سالمية. ويستخدم اإلحكمة األمانة الثانوية التعليم مدرسة 

 التساؤلنطوي على املهارات العملية مثل املالحظة و ت وهو عملية التعليم علميال
 والتجريب والتحليل والتواصل.

 (Android) برنامج أندرويد  -8

أندرويد هو أول منصة مفتوحة وشاملة حقا، لألجهزة النقالة. ويشمل نظام 
ف احملمول ولكن التشغيل، واجهة املستخدم والتطبيقات وكل من الربنامج لتشغيل اهلات

،4من دون عقبات امللكية اليت أعاقت االبتكار احملمول.
  

 

                                                 
48

 .45... ص. أساس بناء املنهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليميحممد حممود اخلوالدة,  
16

 Reto Meier, Professional Android 4 Development (Indianapolis: John Willey & Sons, 

Inc., 2012), p. 4. 
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 ثانيالفصل ال
 النظريطار اإل

 
 المبحث األول: تطوير المادة التعليمية

 مفهوم تطوير المادة التعليمية - أ

التطور لغة يعين التغيري أو التحويل من طور إىل طور، كما تعين كلمة التطور 
ي الذي حيدث يف بنية الكائنات احلية وسلوكها، كما تعين أيضا التغيري التغيري التدرجي

الذي حيدث يف تركيب اجملتمع أو عالقات أو النظم أو القيم السائدة فيه، أما التطوير 
اصطالحا فهو يعين على وجه العموم التحسني وصوال إىل حتقيق األهداف املرجوة بصورة 

  22أكثر فعالية وكفاءة.
 21ر من طّور وهو لغة تعديل شيء وحتسينه إىل ما هو أفضل.تطوير مصد

واصطالحا هو منط من أمناط التغيري اليت مير هبا الفرد أو النظم االجتماعية نتيجة لتفاعل 
العديد من القوى مثل األفراد واملنظومات اجملتمعية والعادات االجتماعية وهو يعين تغيري 

 28أو مهارة معينة ويعتمد على مراحل متعددة.يتصف بالنمو لبنية معينة أو لوظيفة 
املعلومات اليت يرجى تزويد ية هي جمموعة اخلربات الرتبوية واحلقائق و املادة التعليم

الطالب هبا، و االجتاهات و القيم اليت يراد تنميتها عندهم، أو املهارات احلركية اليت يراد 
م يف ضوء األهداف املقررة يف اكتساهبا إياهم، يهدف حتقيق منو الشامل املتكامل هل

 ،2املنهج.

                                                 
22

 .00ص. ... اجتاهات وتطبيقات احلديثة يف املناهج وطرق التدريسحممد سيد على،  
21

 .4107(، ص.0775)قاهرة: عامل الكتاب،  معجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمرت عمر،  
28

)إسكندرية: دار الوفاء،  معجم مصطلحات الرتبية لفضا واصطالحاو أمحد عبد الفتاح الزكي، فاروق عبد الفلح  
 .472(، ص. 0771

)رباط : املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة،  تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه و أساليبه، هرشدي أمحد طعيم،2
 070( ص 4959
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واملادة التعليمية يف تعريف األخرى هي احملتوى التعليمي الذي نرغب يف تقدميه 
ذبية. وهي املضمون الذي اللطالب بغرض حتقيق أهداف تعليمية معرفية أو مهاري أو ج

مادة مطبوعة يتعلمه التلميذ يف علم ما. وتنوع صورة هذا احملتوى التعليمي، فقد يكون 
يف الكتب واملقررات التعليمية أو على لوحات أو على سبورات أو ملصقات. وقد يكون 
مادة مصورة كالصور الثابتة أو األفالم، وقد يتخذ أشكاال أخرى من البسيط إىل املعقد، 

 20وقد تكون غري مألوفة للطالب واملعلمني على حد سواء.
إبراهيم الفوزان هي احملتوى التعليمي الذى واملادة التعليمية عند عبد الرمحن بن 

نرغب يف تقدميه للطالب بغرض حتقيق أهداف تعليمية معرفية أو مهاري، أو وجدانية. و 
هي املضمون الذي  يتعلمه التلميذ يف علم ما. و تنوع وسيلة هذا احملتوى التعليمي، فقد 

وحات أو على سبورات أو يكون مادة مطبوعة يف الكتب و املقررات التعليمية أو على ل
ملصقات. و قد يكون مادة مصورة كالصور الثابتة أو األفالم، و قد يتخذ أشكاال 
أخرى من البسيط إىل املعقد، و قد تكون غري مألوفة للطالب و املعلمني على حد 

 25سواء.
تعديل املادة التعليمية هي تطوير من املفهوم السابق نستطيع أن نستخلص بأن و 
موعة من املادة املرتبة واملنظمة وهبا ميكن للطلبة تعلم قدرة أو كفاية أو مهارة جموحتسني 

إىل ما هو  ما ترتيبا ومنهجيا حىت ميكن هلم يف النهاية إتقان مجيع الكفاية شامال وجممال
 .أفضل

  

 

 

 

                                                 
20

مذكرة الدورة التدريبية ملعلمي اللغة العربية يف الربنامج  "اسات يف املناهج وتأصيلهادر "حسن عبد الرمحن احلسن،  
 444هـ(، ص. 4101اخلاص، )د.ن، مؤسسات الوقف اإلسالمي، 

25
  دروس الدورات التدريبية ملعلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا اجلانب النظريعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان و زمالؤه،  

 444هـ(، ص.4101، مؤسسات الوقف اإلسالمي، )د.م
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 أهمية تطوير المواد التعليمية - ب

مهمة جدا يف حياة ميكن لكل املؤهلني يف التعليم يظنون أن املواد التعليمية 
التعليم والتعلم وحيتاج إىل تطويرها، ألن املؤشرات يف جناح عملية التعليم هي وجود املواد 
التعليمية. وكان املواد التعليمية حمددة يف إندونيسيا إذا كان تقابل باملواد التعليمية يف 

ما يف الدول الدول الغربية. وتطوير املواد من األمر الضروري يف جمال التكنولوجي ك
املتقدمة. وتطوير املواد على أساس تكنولوجي حتتاج إىل النظرة الدقيق لسرعة انتشاره يف 

 العامل.
عندما يصمم املدرس املواد التعليمية لكوهنا على متثيل توضيح املدرس أمام 
الفصل خبالف أهنا من اإلرشادات التعليمية وفيها األهداف وحمجة اليت يريد املدرس على 

قيقها يف عملية العليم. ولذلك حيتاج املدرس إىل وقت قليل يف الشرح عن املواد حت
 التعليمية ويف حني يقتدر املدرس على تعظيم ترقية الكفاءة لدى الطالب.

املواد التعليمية وسيلة لتحقيق الكفاءة املعيارية والكفاءة األساسية، لذلك إعداد 
لكفاءة املعيارية والكفاءة األساسية أو إىل أهداف املواد التعليمية وتطويرها يتوجه إىل ا

التعليمة عموما وخاصة. واملواد التعليمية اليت ال يتوجه إىل الكفاءة املعيارية والكفاءة 
 األساسية ال يعطي املنافع الكثرية للطالب.

املواد التعليمية من خدمة املدرسة للطالب، اخلدمة الفردية للطالب باملواد 
ليت تصمم على سبيل اخلاص يرتفع على حد األقصى. وللطالب الذين ميلكون التعليمية ا

سرعة الفهم على املادة ميكنون على ارتفاع كفاءة التعليم، وعكسه الطالب الذين ال 
 ميلكون سرعة الفهم على املادة ميكن عليهم أن يذاكر املادة مرارا.

الثة عناصر مهمة وهي: ولذلك، حيتوي أمهية املادة التعليمية وتطويرها على ث
متثيل توضيح املدرس؛ وسيلة لتحقيق الكفاءة املعيارية والكفاءة األساسية؛ وسيلة الرتفاع 

 29خدمة املدرسة على الدارسني.
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Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 
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واملادة التعليمية هلا منزلة خاصة يف الدراسة، ومنها: تساعد أفراد الطالب يف 
ألمد وطويله؛ تصميم املادة التعليمية الدراسة؛ متنح توسيع الدراسة يف موقفني ومها قصري ا

املنظمة متنح أثر كبري يف تطور املوارد البشرية الفردية؛ تصميم املادة التعليمية يهون عملية 
التعليم باملدخل التنظيم؛ وتصميم املادة التعليمية يهون الدراسة ألهنا تصمم على معرفة 

 17علم النفس.
 

 أسس إعداد المادة التعليمية - ت

اد مواد تعليمية أمر مهم البد من مراعاهتا يف التأليف وإعداد املادة أسس إلعد
التعليمية، فهي أسس تتعلق بثقافة الطالب و أسس تتعلق مبيوهلم النفسية و اللغوية. 
واألسس إلعداد املادة هنا هي جمموعة من املعلومات اليت يقوم هبا املؤلف إلعداد مادته 

طرحه لالستخدام يف فصول تعليم اللغة. والوضع قبل إخراجه يف شكله النهائي، و 
األمثل يف تأليف مواد أو كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يفرتض إجراء عدد 
من الدراسات قبل تأليف أي كتاب، فضال عن توفر عدد من األدوات والقوائم 

 14والنصوص اليت يعتمد عليها تأليف الكتاب.
الثقافية و االجتماعية، وجيب على املطور عن مراعاة األساس األول هو األساس 

احملتوى وهي عربيا إسالميا، و ذلك بأن تقدم املوضوعات اليت تتناول هذا اجلانب بصورة 
حقيقية غري مشوهة، وبصورة مبسطة تعني الدارس على فهم حقيقة الثقافة اإلسالمية. 

ادية و املعنوية بصورة تتناسب وأن يتضمن احملتوى التعليمي للكتاب عناصر الثقافة امل
وأغراض الدارسني األجانب. وأن يهتم بالرتاث العريب و خصائصه اليت على رأسها 
الطابع اإلنساين و رفع مكانه العلم و العلماء. وأن ينتقي الثقافة العربية يف ضوء حاجات 

يف تقدمي و ما تناسب مع الدارسني و اهتمامهم من تعلم اللغة و الثقافة. وأن يتدرج 
                                                 

40
Tri Suhartati, Pengembangan Bahan Ajar Matematika Berorientasi Pada Program 

Produktif (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006), hlm. 20. 
14

-الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، إعداده، هود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمحمم 
 428( ص.4952، )مكة املكرمة: أم القرى، تقوميه-حتليله
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الثقافة من احملسوس إىل املعنوي، و من البسيط إىل املركب و من اجلزء إىل الكل. وأن 
يهتم بالثقافة اإلسالمية و توظيفها يف تصحيح املفاهيم اخلاطئة عاد الدارسني األجانب 

  و تعديل االجتاهات السلبية حنوها.
عمرية خصائصها  والثاين هو األسس السيكولوجية، من الواضح أن لكل مرحلة

النفسية و العقلية، بل إن األفراد خيتلفون فيما بينهم يف قدراهتم العقلية و مساهتم النفسية 
داخل املرحلة العمرية الواحدة، و من هنا ظهر مبدأ الفروق الفردية املتصلة بنمو املتعلمني 

 10 و الذي ينبغي مراعاته عند إعداد و اختيار املواد التعليمية.
لماء اللغة و الرتبية على وجود عالقة وثيقة بني أمناط منو الفرد و بني ويؤكد ع

قدرته على تعلم اللغة األجنبية، كما أن هناك فرقا حمسوبا بني تعلم الصغري و تعلم الكبري 
   12للغة األجنبية هذا الفرق ينبغي أن يراعى يف املواد املقدمة لكل منهما.

ية، هتتم اللغة املقدمة يف كتب العربية كلغة ثانية الرتبو والثالث هو األسس اللغوية و 
باملستوى اللغوي و املستوى الرتبوي، فمثال عند تقدمي الرتاكيب العربية يلزم معرفة أي 
نوع من اجلمل يقدم ؟ هل االمسية أو الفعلية ؟ و هل تبدأ بالبسيطة أو املراكبة ؟ اإلجابة 

أينا أن عزل عن اجلانب الرتبوي، و من مث ر من هذه األسئلة من الصعب تناوهلا لغويا مب
الرتبوي( يعدان أساسا واحدا و إن كان لكل منهما وظيفة و هذين األساسني )اللغوي و 

 لكن من الصعب الفصل بينهما نظرا لتداخلها.
 

 مراحل تطوير المواد التعليمية - ث

يما يف إعداد املادة التعليمية وتطويرها من األمر املهم يف حياة الرتبية وال س
تعليم اللغة العربية ألنه حيتاج إىل تناسب الثقافات واملتغريات األخرى وال تساوي هذه 
الثقافات واملتغريات بني الدول. املادة التعليمية اليت تطور باخلطوات غري منظمة يسبب 

                                                 
10

-،0ص.  ،يل، دون السنة()الرياض: دار الغا أسس إعداد الكتب التعليميةعبد احلميد عبد اهلل، و  ناصر عبد اهلل الغايل 
00. 

12
 .28 .ص ...أسس إعداد الكتب التعليميةعبد احلميد عبد اهلل، و  ناصر عبد اهلل الغايل  
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على قلة جودة املادة. وهلذا حيتاج إىل مراحل تطوير املادة التعليمية للتناسب حسب 
 مما يلي:احلاجة 

 اختيار املوضوع -4
اختيار املوضوع يف تطوير املادة التعليمية يناسبها املطور باحتياجات الطالب 
املستخدمني. إذا كان املستخدمون لديهم املصادر التعليمية احملددة فاملوضوع تدور حول 

ية املادة املادية والطباعة. وإذا كان املستخدمون لديهم املصادر التعليمية التكنولوج
فاملوضوع تدور حول التكنولوجي مثل اهلواتف الذكية واحلاسوب وغري ذلك، مع أن 
تطور التكنولوجي أصبحت ارتفاعها يف هذا العصر. واستعرض اختيار املوضوع واملواد 

 11على جانب جذابة املادة املطورة واتفاق املادة باملوضوع املطورة.
 حتديد معاير املادة املطورة -0

واد التعليمية يتبع على املعاير اليت البد على املطور مراعاهتا، كان اختيار امل
يكون احملتوى صادقا إذا كان واقعيا و أصيال و صحيحا  (validity)املعيار األول الصدق 

(، Significanceعلميا فضال عن متشيه مع األهداف املوضوعية. والثاين معيار األمهية )
ه قيمة يف حياة الطلبة مع تغطية اجلوانب املختلفة يعترب احملتوى مهما حينما يكون لدي

يكون احملتوى متمشيا مع ، (Interest)معيار امليول و االهتماماتمن جمال املعرفة. والثالث 
اهتمامات التالميذ يف اختيار املواد التعليمية لو أنه يتناسب مع ميول الطلبة و مستوى 

يكون احملتوى ، (Learn Ability)لية التعليم عقوهلم و حاجاهتم إليها. والرابع معيار قاب
قابال للتعليم عند ما يراعي قدرات الطلبة متمشيا مع الفروق الفردية بينهم ملبادئ التدرج 

يعترب احملتوى جيدا إذا   (Universality)يف عرض املواد التعليمية. واخلامس املعيار العاملي
 18اجلغرافية بني البشر.كان يشمل أمناط من التعليم ال تعرتف باحلدود 

للمعلم أن يسرتشد مبناهج يف عملية إعداد املواد التعليمية عدة أساليب ميكن و 
تعليم اللغات الثانية مثل اإلجنليزية كلغة ثانية أو كلغة أجنبية، يف ضوء هذه املناهج 

                                                 
44

 Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran… hlm. 249. 
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 4،7( ص. 4994)القاهرة: دار املعارف،  املنهج و عناصرهإبراهيم بسوين عمرية،   
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 يستطيع أن ينتقي احملتوى اللغوي يف منهجه. مع األخذ يف االعتبار التفاوت بني طبيعة
 اللغتني ) العربية و اإلجنليزية( و ظروف املناهج.

كانوا خمتصني يف تعليم وكذلك ميكن للمعلم أن يسرتشد بآراء اخلرباء سواء  
العربية للناطقني بلغات أخرى أو كانوا معلمني أو لغويني أو تربويني أو من كان له صلة 

اء دراسة ميدانية حول و يقصد بذلك إجر ( Survey)ٍوثيقة بامليدان. وبعد ذلك املسح 
 ،1خصائص الدارسني و تعّرف ما يناسبهم من حمتوى لغوى.

 تنظيم حمتوى املواد الدراسية  -2
وبعد أن كانت املواد املختارة، تأيت عملية بعدها وهو تنظيم تلك املواد التعليمية، 
 أو ترتيب ما مت اختياره من معارف ومهارات وقيم حول مركز معني، حىت يكون له معىن،

و استمرارية و ميكن تقدميه للمتعلم، و حيقق أهداف الرتبية بأكرب فعالية و كفاية ممكنة، 
و لكي يكون أكثر مالئمة للتعليم و التعّلم، و يكون برناجما تربويا متماسكا متناسقا 

 متوازنا.
هناك بعدان لتنظيم احملتوى، أحدمها خيتص برتتيب مكوناته على امتداد الزمن، و 

الرأسي للمنهج، و الثاين يهتم برتتيب مكوناته جنبا إىل جنب و هو البعد  هو البعد
 األفقي للمنهج.

و هذان البعدان: الرأسي و األفقي لتنظيم احملتوى هلما أمهيتهما يف حتديد األثر 
الذي يرتاكم حملتوى الربنامج الدراسي، و خربات التعلم اليت تكتسب منه، و أما املعايري 

ل حملتوى املواد الدراسية فهناك عدة معايري رئيسية ينبغي اختاذ القرار بشأهنا للتنظيم الفعا
عند التفكري يف تنظيم حمتوى املواد التعليمية جنبا إىل جنب عند التفكري يف األهداف، و 

 10هذه املعايري هي : اجملال، أو النطق و التكامل و االستمرارية و التتابع.

                                                 
1،

 078ص.  ...، تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه و أساليبههأمحد طعيم رشدي  
10

 484ص.  ... املنهج و عناصرهإبراهيم بسوين عمري،   
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عملية تطوير املادة التعليمية تابع لنموذج بورك و  وهناك مراحل أخرى الشاملة يف
( واستخدمه الباحث يف هذا البحث. وأما اخلطوات هذه النموذج  Borg & Gallجال )

 15كما يلي:
اإلمكانية واملشكلة، يبدأ البحث لكون اإلمكانية أو املشكلة. احملتمل هو كل  -4

ائل اليت حتت شيء ميلك قيمة املضافة إذا كان تزود استخدامه وهو الوس
 الّتصّرف أو الطّاقات اليت ميكن االستفادة منها. 

مجع البيانات، وبعد أن أدرك املطور حقيقة اإلمكانية واملشكلة، أخذ املطور  -0
جبمع املعلومات يستعملها املطور لتخطيط املنتج املؤكدة ويستعملها حلل 

 املشكالت املذكورة. 
 ج من املعلومات السابقة.تصميم املنتج، أخذ املطور بتخطيط املنت -2
تصديق املنتج، التحقق من صحة املنتج هو عملية هائلة لتقومي املنتج، أهذه  -1

املنتج )املادة الدراسية( ستكون فعالية من املادة السابقة. وهذه التقومي احلقيقية 
ألنه تقوميا عقالنيا ليس احلقائق على تطبيقها. وعرض املطور هذه املنتج أمام 

جمال ما، وتقّوم كل منهم حيث عرف املطور املزايا والعيوب لدى  اخلرباء يف
 املنتج.

تصحيح املنتج، بعد أن يقيم اخلرباء بتصديق املنتج، فيعرف املطور املزايا والعيوب  -8
 هلذه املنتج، أخذ املطور بتقليل العيوب وحتسينها من املالحظات أقامها اخلرباء.

يف جمال الرتبية ميكنها أن جتريبها يف املدرسة  جتربة املنتج، كما عرفنا، أن املنتج -،
 فورا بعد أن أقامها املطور واخلرباء بتصديق املنتج وحتسينها. 

تصحيح املنتج، االختبار ملعرفة الفعالية املنهج الدراسية اجلديدة من املنهج  -0
الدراسية القدمية. إذا كان املطور يدرك الفرق اهلائل بينهما، فيمكنه تطبيقها يف 
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 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif Kuantitatif R&D (Bandung: Alfabeta,  
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الفصل األوسع. وإذا كان املنهج أقل تأثريا عند الدارسني، فيقوم املطور 
 بتصحيحها لرتقية ابتكار الطالب يف الدراسة.

جتربة املنتج، وبعد أن حيصل املطور بتجربة املنتج وتصحيحها، يقوم املطور  -5
 بتطبيقها يف اجملال الدراسة والتعليم اهلائل. 

نية يعملها املطور إذا كان املطور أدرك العيوب تصحيح املنتج، تصحيح املنتج الثا -9
عند تطبيقها يف جمال الدراسية اهلائلة، والزم على املطور أن يقوم بتقومي املنتج 

 أثناء التطبيق.

  تطبيق املنتج، وهذه اخلطوة اآلخرة لتطبيق املنتج ويصلح استخدامه. -01

 
 

  



24 
 

 

 

 3102المبحث الثاني: منهج 
 3102مفهوم منهج  - أ

راسي هو منظومة فرعية من منظومة التعليم تتضمن جمموعة عناصر املنهج الد
مرتابطة تبادليا ومتكامال وظيفيا، وتسري وفق خطة عامة شاملة يتم عن طريقها تزويد 
الطالب مبجموعة من الفرص التعليمية التعلمية اليت من شأهنا حتقيق النمر الشامل 

 19ة األعم للمنظومة التعليمية.املتكامل للمتعلم الذي هو اهلدف األمسى والغاي
واملنهج هو جمموعة من املعلومات واحلقائق واملفاهيم واملبادئ والقيم والنظريات 

  87اليت تقدم إىل املتعلمني يف مرحلة تعليمية بعينها وحتت إشراف املدرسة الرمسية وإدارهتا.
يشمل أنواع  وأما عند عبد العليم إبراهيم املنهج هو خطة العمل يف ميدان املدرسي

 84اخلربات والدراسات اليت تواصلها املدرسة إىل التالميذ.
املنهج  ،من النظام التعليمية الوطين 0772يف السنة  07وفقا على القانون رقم و 

و املواد التعليمية و الطريقة اليت  ،احملطويات ،هو جمموعة اخلطة و جممعوعة حول الغرض
وأما املنهج  علم لتحقيق الغرض التعليمية احملددة.استعمل باألساس التنفيذ األنشطة الت

 ويتكون على عناصر املعني. 0742هو املنهج الذي قرره احلكومة يف سنة  0742
 

 3102خصائص منهج  - ب

هلذا املنهج  بأنه يبىن على اخلطوات واملراحل اخلاصة، 0742يتميز منهج 
حلكومة إندونيسيا. تدرك يف املناهج السابقة لدى ا جوهرية خاصة اليت ال 0742

 80 كما يلي:  . وأما تفصيل هذا الرمز0-8-0-1ويعرف هذه التغيريات بالرمز 

                                                 
19

 .07(، ص. 0744)عمان: دار املسرية،  قات احلديث يف املنهج وطرق التدريساجتاهات وتطبيحممد سيد على،  
87

 .45... ص. أساس بناء املنهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليميحممد حممود اخلوالدة,  
84

 .28... ص. املوجة الفين ملدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم،  
52

 Syafrizal, “Rasionalisasi Kurikulum 2013” Makalah, Disajikan pada Workshop 

Kurikulum 2013 pada 19 Juni (Mojokerto: Kankemenag, 2015), hlm 18. 
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( SKL( أربع التغيريات يف معيار املنهج وهي: معيار كفاءة املتخرجني)1) -4
 ( و معيار العملية ومعيار التقوميSIومعيار احملتوى)

 احلقيقي( يستعمل مدخلتان ومها: املدخل العلمي ومدخل التقومي 0) -0
( مخسة خطوات التعليمية العلمية وهي: املالحظة واألسئلة واالكتشاف أو 8) -2

 التفكري والتجريب أو الربط واالتصال أو االستدالل.
نتزاع الرتبية اجليد. منهج لينا كلهم للحماسة و التفاؤل الإ 0742منهج  دعي

لمية باجلهاز املؤكد لقياس الرتبوية اجلديد يف التعلم يستخدم مدخل الع 0742
و معرفة  ،املهارة ،األساسي. مدخل العلمية تعتقد بتوليد التنمية و التطوير الصفة

وهذا املدخل العلمي من املدخل  مبعايري العلمية. تعنيالعملية اليت  أويف املدخل  الطالب
 .0742الذي يستعمل يف تطبيق املنهج 

 وأما جوهرية املدخل العلمي هي:
 لعلميةالدراسة من عملية ا -4
املدخل العلمي من الوسائل اليت تستعمل لتنمية نفسية الطالب ومعرفتهم  -0

 ووجداهنم.
ومن املكونات املهمة للتدريس باستعمال املدخل العلمي كما يلي: أن جيعل  -2

لدى الدارسني, وهم يتحمسون  عجب الشعور تعززاملدرس الدراسة اليت 
أن يرتقي الكفاءة على املالحظة؛ ويريدون أن يعرف ما أراد املدرس أن يلقيها؛ و 

 وأن يقوم الطالب بالتحليل؛ مث يتصل بعضهم بعضا.
كما   ،فيةالرتبية والثق ةر ا نقل من وز يتال املدخل العلميكانت سبعة معايري يف و 

 يأيت:  س
ال  ،و الفكرة اخلاصةأمادة التعليم تستند على ظاهرة ميكن التفسري باملنطق  -4

 .وحدهاألسطورة و أالرواية أو  التخيلأو  بالقدريدركها 
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من حتيز عار و تعامل املثقف بني املعلم و املتعلم  ،إجابة املتعلم ،شرح املعلم -0
 من خط التفكر املنطقي    ،التفكر املنحرف أو ،التفكر الذايت ،تلقائي

و  ،و املناسب يف التعرف ،والتحليلية ،النقديالتفكر على تشجيع املتعلم  -2
  ية.و تطبق املادة التعليم ،ملشكلةو إجناز ا ،التفهيم

التفكر الفرضيات فيما املختلفة و املادة بعضهم بعضا من على تشجيع املتعلم  -1
   ية.مادة التعليم

وتنمية طريقة التفكر العقلي و التجرد يف  وتطبيق ميتفهعلى تشجيع املتعلم  -8
  ية.جابة املادة التعليمإ

 إجابتها.ميكن  ةقيقة التجريبيحونظرية و  مفاهيم أسس على -،

 82 النظام التقدمي.وجذابة  ة،و الظاهر  ةطاهداف التعليمية بالبسأيصيغ  -0

ملستوى املدارس املتوسطة والثانوية أو ما  0742نفذت عملية التعلم يف املناهج 
يعادهلا باستخدام املنهج العلمي. عملية التعلم تالمس ثالثة جماالت، هي التصرف، 

تيجة النهائية هي زيادة والتوازن بني القدرة على أن يكون رجال املعرفة، واملهارات.  والن
( hard skills( والناس الذين لديهم املهارات واملعارف للعيش الئق )soft skillsصاحلا )

  81 من املتعلمني الذي يتضمن أوجه املواقف الكفاءة، واملهارات، واملعرفة.
اليت تركز يف األصل على  ج من عملية التعلما التعلم العلمية هي مز  عملية

عملية ، و احملاولةوالتفكري، و األسئلة االستكشاف، والوضع، وجمهزة تأكيد مع مراقبة، 
. والغرض منهم أن التعلم ال حيدث يف الفصول الدراسية فقط، ولكن يف بيئات االتصالية

 .املعلم ليست مصدر الوحيد للتعلماملدرسة واجملتمع أيضا. وباإلضافة إىل ذلك، 
 الحظةاملعملية  -4

                                                 
53

 Nur Cholid, “Konsep Pendekatan Saintifik” Makalah, disampaikan pada Workshop 

Refreshment Kurikulum Pergunu pada Maret (Mojokerto, 2015), hlm. 5-6. 
54

 Nur Cholid, “Konsep Pendekatan Saintifik”… hlm. 7. 
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(. هذا meaningfull learningفضل طريقة النظر املغزى يف عملية التعلم )
حيتاج طريقة و  ،الطريقة هلا مزايا معينة، مثل يقدم وسائل اإلعالم موضوع حقيقي

 .اإلعداد الدقيقعند يف عملية التعلم الحظة امل
 عملية األسئلة -0

وتطوير جمال املواقف  ميكن للمدرسني فعالة تلهم الطالب على حتسني
ر هبا أو واملهارات واملعرفة. حبلول الوقت الذي سأل املعلم، يف نفس الوقت أدا

ال أهنا احل فهذاعندما أجاب املعلم األسئلة املتعلمني، . إرشاد املتعلمني للتعلم
 جيدا.الطالب يستمع ويالحظ  دفعت رعايتها كان

 التفكريعملية االكتشاف و  -2
يم على أسلوب العلمي تابعها  إطار عملية التعلمصطلح "التفكري" يف

لتوصيف املدرس والطالب على أهنما من عناصر  0742هج الدراسية املن
. وطبعا يف كل حال ومواضع أن الطالب أنشط من املدرس. التفكري هو ةطالنش

إطار الدماغ منطقية ومنهجية على احلقائق التجريبية يالحظها للحصول على 
شكل العلم. واملراد بالتفكري هو تفكري العلمي ولو كان تفكري  االستدالل على

 غري العلمي مفيدا على بعض األحيان.
طريقة التفكري نوعان وهو حثي و استنتاجي. أما تفكري احلثي من طريقة 

وبالتايل  التفكري باستخالص النتائج من الظاهرة أو مسات حمددة للعمور العامة.
تخالص النتائج من األحوال الظاهرة فرديا كان تفكري احلثي هو إطار االس

وخاصة لتكون النتائج العامة. ويوقف هذا التفكري احلثي على األكثر من 
 املالحظة احلسية أو اخلربة التجريبية.

وأما تفكري االستنتاجي هو طريقة التفكري باستخالص النتائج من 
مط تفكري االستنتاجي البيانات أو الظاهرة العامة إىل أحوال اخلاصة. أن الن
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معروف بنمط القياس املنطقي. وطريقة العمل هذا تفكري االستنتاجي هو اإلقامة 
 بتطبيق أحوال العامة ويوصلها بأقسامها اخلاصة.

 أو الربط التجريبعملية  -1
جيب على الطالب على التجريب أو يقوم بالتجريبية باملواد املناسب 

ة أو احلقيقة. وأما اهلدف بتطبيق طريقة للحصول على النتائج الدراسية الظاهر 
 التجريبية لتطوير اجملال الدراسية املختلفة وهي اخللق واملهارة واملعرفة. 

 االتصال )االستدالل(عملية  -8
النشاط االستداليل يف الدراسة بطريقة العلمية من النشاط االستمراري 

ت بني املعلومات بعد حتليل البيانات أو املعلومات. وبعد أن اكتشف االتصاال
يقوم الدارسني باستخالص النتائج فردية   ،واألمناط من كل هذه االتصاالت

 كانت أو فرقية.
ويف طريقة العلمية يرجو على املدرس أن يعطي فرصة للطالب على أن 
يتصل ما يعلمهم من احلقائق العلمية. هذا النشاط ميكن القيام بالكتابة أو 

تكوين اجلمعيات وإجياد األمناط. هذه النتائج  ،ماتالكالم عن العثور على املعلو 
يتم تسليمها يف الفصل ويقوم املدرس بتقوميها كالنتائج الدراسة للطالب أو لفرقة 
الطالب. النشاط "االتصاالت" يف الدراسة قد مت تسليمها يف نظام الوزيرة التعليم 

االستدالل من  ،ةومنها تسليم النتائج التجريبي ،0742أ سنة  54والثقافة رقم 
 نتائج التحليل شفهيا أو كتابيا أو الوسائل األخرى.

 

 3102مادة اللغة العربية في منهج  - ت

اللغة العربية هي املادة الدراسية اليت يهدفها إىل دليل وتطوير وبناء القدرات 
وتعزيز موقف إجيايب جتاه اللغة العربية على حد سواء استيعابية أو إنتاجية. والقدرة 

ستيعابية هي القدرة على فهم كالم اآلخرين وفهم القراءة. و القدرة اإلنتاجية هي اال
أو كتابيا. مهارات اللغة العربية كان القدرة على استخدام اللغة كأداة اتصال شفويا  
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واملواقف اإلجيابية للغة العربية هي مهمة جدا يف املساعدة على فهم مصدر من تعاليم 
احلديث، والكتب العربية املتعلقة باإلسالم. لذلك، اللغة العربية يف اإلسالم، ومها القرآن و 

املدرسة اإلسالمية الستعداد حتقيق كفاية أساسية اللغوية فيها أربع املهارات اللغوية اليت 
 يعلمها تكامليا منها مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.

اإلسالمية تركزها إىل مهارة االستماع والكالم الثانوية اللغة العربية يف املدرسة 
شرح الباحث عن منهج تعليم اللغة العربية ي. والقراءة والكتابة وعناصر اللغة مثل القواعد

 88ما يلي:كاإلسالمية تفصيال  الثانوية يف املدرسة 
لفصل للمدرسة الثانوية اإلسالمية ا 0742: مادة اللغة العربية يف منهج 0.4اجلدول 

 العاشر املستوى األول
 الكفاية الرئيسية الكفاية األساسية

نعمة درك أن القدرة على الكالم هي ي 4.4
 ها اهللمهمة منح

يشكر نعمة اهلل على الكالم الصحيح  4.0
 والطالقة

يشكر على استطاعة التعبري اآلراء  4.2
 بالتحدث اجليد ويفهمه اآلخرون.

يشكر على الفرصة ويستطيع أن يدرس  4.1
ربية كلغة االتصال العاملي اللغة الع

 ويتجسد بالدراسة محاسة.

. التسلم  و التنفيذ والتحرمي 4
على تعاليم الدين 

 اإلسالمي

إظهار السلوك املهذب والرعاية يف تنفيذ  0.4
االتصال بني األشخاص مع املعلمني 

 .واألصدقاء

نقدر وممارسة السلوك القومي . 0
واالنضباط واملسؤولية، 
ورعاية )والتعاون والتسامح 

                                                 
55

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2013 tentang Kurikulum 

2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, hlm. 223-227. 
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أظهرت السلوك القومي واالنضباط والثقة  0.0
امالت واملسؤولية لتنفيذ االتصاالت املع

 .مع املعلمني واألصدقاء
أظهرت السلوك املسؤول، ورعاية،  0.4

والتعاون، وسلمية، يف تنفيذ التواصل 
 وظيفية.

تتصرف مهذبا، متحمسا، خالقة،  0.0
 معربة، واخليال، يف الثقافة واللغة.

 

با، والسالم( مهذ
واالستجابة، ونشاطا 
وعرضها كجزء من احلل 
ملشاكل خمتلفة يف التفاعل 
أماكن العمل بشكل فعال 
البيئة االجتماعية والطبيعية، 
فضال عن وضع نفسها 
على أهنا انعكاس لألمة يف 

 العامل اجلمعيات.
التعرف على الصوت من الكلمات  2.4

باللغة العربية املتعلقة والعبارات، واجلمل 
 :يمبا يل

البيانات الشخصية؛ املرافق العامة يف 
املدرسة؛ احلياة يف األسرة ويف سكن 

 الطالب. شفويا كان أو حتريريا.
نطق الكلمات والعبارات، واجلمل باللغة  2.0

 العربية املتعلقة مبا يلي:
البيانات الشخصية؛ املرافق العامة يف 
املدرسة؛ احلياة يف األسرة ويف سكن 

   الطالب. 
ى معىن الكلمات أو األفكار العثور عل 2.2

من الكالم من الكلمات والعبارات، 
 واجلمل باللغة العربية املتعلقة مبا يلي:

يفهم ويطبق وحتليل املعرفة .2
 واإلجرائية املفهوميةاحلقيقي، 

على فضوله عن العلوم 
واملعارف والتكنولوجي 

والفنون والثقافة والعلوم 
بتبصري اإلنسانية،  اإلنسانية

اجلنسية، الدولية، والثقافية 
الظواهر املرتبطة بأسباب 

، وتطبيق املعرفة واألحداث
اإلجرائية يف جمال خاص 

استعدادات يناسب ب
 ه حلل املشكلة ومصاحل
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البيانات الشخصية؛ املرافق العامة يف 
املدرسة؛ احلياة يف األسرة ويف سكن 

  الطالب. شفويا كان أو حتريريا.
فهم عناصر بسيطة من اللغة وبنية النص  2.1

ص ذات الصلة والعناصر الثقافية للن
  باملوضوع:

البيانات الشخصية؛ املرافق العامة يف 
املدرسة؛ احلياة يف األسرة ويف سكن 

 .وفقا للسياق املستخدمالطالب. 
 طالقةالسياق وفق بسيط الوار احلأداء  1.4

 :التالية اتعو على املوض
البيانات الشخصية؛ املرافق العامة يف 

رسة؛ احلياة يف األسرة ويف سكن املد
 الطالب. 

مع االنتباه إىل عناصر اللغة وبنية النص 
 فقاوالعناصر الثقافية بشكل صحيح و 

 .لسياقل
  البسيطة حول:الشفوية تقدمي املعلومات  1.0

البيانات الشخصية؛ املرافق العامة يف 
املدرسة؛ احلياة يف األسرة ويف سكن 

 الطالب. 
ر اللغة وبنية النص مع االنتباه إىل عناص

 فقاوالعناصر الثقافية بشكل صحيح و 

املعاجلة، واملنطق، ويقدم يف  .1
املرتبط احلقيقي وغريه جمال 

 هتعلمالنفسي اليت قد تطوير ب
يقدر درسة مستقلة، امليف 

على استخدام األسلوب 
 ية.وفقا للقواعد العلم
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 .لسياقل
إنتاج النصوص الشفوية والكتابية بسيطة  1.2

التخبري ويتساءل عن للتعبري كيفية 
عن احلقائق واملشاعر واملواقف 

 املوضوعات:
البيانات الشخصية؛ املرافق العامة يف 
املدرسة؛ احلياة يف األسرة ويف سكن 

 الطالب. 
تباه إىل عناصر اللغة وبنية النص مع االن

 فقاوالعناصر الثقافية بشكل صحيح و 
 .لسياقل

النصوص الشفوية والكتابية إعداد  1.1
بسيطة للكشف عن املعلومات ذات 

 الصلة باملوضوع:
البيانات الشخصية؛ املرافق العامة يف 
املدرسة؛ احلياة يف األسرة ويف سكن 

 الطالب.
 وفقا لعناصر اللغة والثقافة.

النكرة واملعرفة )بأل والضمائر واإلضافة مبعىن 
الالم(؛ املبتدأ واخلرب )صفة(؛ املبتدأ )ضمائر( 

 املضارع(. واخلرب )الفعل

 كيب: ا رت ال
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للمدرسة الثانوية اإلسالمية الفصل  0742: مادة اللغة العربية يف منهج 0.0جدول 
 العاشر املستوى الثاين

 الكفاية الرئيسية الكفاية األساسية
نعمة درك أن القدرة على الكالم هي ي 4.4

 ها اهللمهمة منح
يشكر نعمة اهلل على الكالم الصحيح  4.0

 والطالقة
استطاعة التعبري اآلراء  يشكر على 4.2

 بالتحدث اجليد ويفهمه اآلخرون.
يشكر على الفرصة ويستطيع أن يدرس  4.1

اللغة العربية كلغة االتصال العاملي 
 ويتجسد بالدراسة محاسة.

. التسلم  و التنفيذ والتحرمي 4
على تعاليم الدين 

 اإلسالمي

إظهار السلوك املهذب والرعاية يف تنفيذ  0.4
اص مع املعلمني االتصال بني األشخ

 .واألصدقاء
أظهرت السلوك القومي واالنضباط والثقة  0.0

واملسؤولية لتنفيذ االتصاالت املعامالت 
 .مع املعلمني واألصدقاء

أظهرت السلوك املسؤول، ورعاية،  0.2
والتعاون، وسلمية، يف تنفيذ التواصل 

 وظيفية.
تتصرف مهذبا، متحمسا، خالقة،  0.1

 غة.معربة، واخليال، يف الثقافة والل

نقدر وممارسة السلوك القومي . 0
واالنضباط واملسؤولية، 
ورعاية )والتعاون والتسامح 
والسالم( مهذبا، 
واالستجابة، ونشاطا 
وعرضها كجزء من احلل 
ملشاكل خمتلفة يف التفاعل 
أماكن العمل بشكل فعال 
البيئة االجتماعية والطبيعية، 
فضال عن وضع نفسها 
 على أهنا انعكاس لألمة يف
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 العامل اجلمعيات. 
التعرف على الصوت من الكلمات  2.4

والعبارات، واجلمل باللغة العربية املتعلقة 
 مبا يلي:

هواية الطالب واملعرض؛ املهنة واحلياة؛ 
 . شفويا كان أو حتريريا.املهنة والنظام

نطق الكلمات والعبارات، واجلمل باللغة  2.0
 العربية املتعلقة مبا يلي:
ض؛ املهنة واحلياة؛ هواية الطالب واملعر 

   .  املهنة والنظام
العثور على معىن الكلمات أو األفكار  2.2

من الكالم من الكلمات والعبارات، 
 واجلمل باللغة العربية املتعلقة مبا يلي:

هواية الطالب واملعرض؛ املهنة واحلياة؛ 
  . شفويا كان أو حتريريا.املهنة والنظام

نص فهم عناصر بسيطة من اللغة وبنية ال 2.1
والعناصر الثقافية للنص ذات الصلة 

 باملوضوع: 
هواية الطالب واملعرض؛ املهنة واحلياة؛ 

 .وفقا للسياق املستخدم. املهنة والنظام

يفهم ويطبق وحتليل املعرفة .2
 واإلجرائية املفهوميةاحلقيقي، 

على فضوله عن العلوم 
واملعارف والتكنولوجي 

والفنون والثقافة والعلوم 
بتبصري اإلنسانية،  اإلنسانية

اجلنسية، الدولية، والثقافية 
الظواهر املرتبطة بأسباب 

، وتطبيق املعرفة واألحداث
اإلجرائية يف جمال خاص 

استعدادات يناسب ب
 ه حلل املشكلة ومصاحل

 طالقةالسياق وفق بسيط الوار احلأداء  1.4
 :التالية اتعو على املوض

هواية الطالب واملعرض؛ املهنة واحلياة؛ 

املعاجلة، واملنطق، ويقدم يف  .1
املرتبط احلقيقي وغريه جمال 

 هتعلمالنفسي اليت قد تطوير ب
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 .هنة والنظامامل
مع االنتباه إىل عناصر اللغة وبنية النص 

 فقاوالعناصر الثقافية بشكل صحيح و 
 .لسياقل

 البسيطة حول:الشفوية تقدمي املعلومات  1.0
هواية الطالب واملعرض؛ املهنة واحلياة؛ 

 .املهنة والنظام
مع االنتباه إىل عناصر اللغة وبنية النص 

 فقاوالعناصر الثقافية بشكل صحيح و 
 .لسياقل

إنتاج النصوص الشفوية والكتابية بسيطة  1.2
التخبري ويتساءل عن للتعبري كيفية 

عن احلقائق واملشاعر واملواقف 
 املوضوعات:

هواية الطالب واملعرض؛ املهنة واحلياة؛ 
 .املهنة والنظام

مع االنتباه إىل عناصر اللغة وبنية النص 
 فقاوالعناصر الثقافية بشكل صحيح و 

 .لسياقل
النصوص الشفوية والكتابية اد إعد 1.1

بسيطة للكشف عن املعلومات ذات 
 الصلة باملوضوع:

هواية الطالب واملعرض؛ املهنة واحلياة؛ 

يقدر لة، درسة مستقامليف 
على استخدام األسلوب 

 ية.وفقا للقواعد العلم
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 .املهنة والنظام
 وفقا لعناصر اللغة والثقافة.

املصدر؛ معاين حروف اجلر؛ ليس عندي/ معي؛ 
مبتدأ )ضمائر اجلمع(+ خرب )املضارع(؛ 

 العطف.

 كيب: ا رت ال
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 المبحث الثالث: برنامج أندرويد كوسيلة التعليمية
 مفهوم الوسائل التعليمية  - أ

ضروري يف عملية التعليم والتعلم، هبذه كان استخدام الوسائل التعليمية أمر 
الوسائل التعليمية يكون عملية التعليم سهلة على فهمها املتعلم، وكان الوسائل التعليمية 
ليس جمرد الوسيلة بل هبذه الوسيلة ميكن على املدرس على يبذل اجلهود على تطوير 

 يف عملية التعليم. ابتكاره يف بناء الوسائل التعليمية اجليدة ويسرق انتباه الطالب
التعليمية اليت يستخدمها املعلم  املادةالوسائل التعليمية هي جمموعة األجهزة و 

التعليمية من  الوسائلواملتعلم يف املوقف التعليمي لتسهيل عملية التعليم. ويعد استخدام 
  ،8التعليمية.عملية األمور اهلامة والضرورية جلعل 

ا املعلم لتحسني عملية التعليم والتعلم، وهي أجهزة وأدوات ومواد يستخدمه
وتقصري مدهتا، وتوضيح املعاين، وشرح األفكار، وتدريب التالميذ على املهارات، وغرس 
العادات احلسنة يف نفوسهم، وتنمية االجتاهات، وعرض القيم، دون أن يعتمد املدرس 

العلمية الصحيحة،  على األلفاظ، والرموز، واألرقام، وذلك للوصول بطلبته إىل احلقائق
 80والرتتيب القومية بسرعة وقوة وبتكلفة أقل.

الوسائل أو الوسائط التعليمية هي منظومة تعليمية كاملة تنقل التعلم إىل 
املتعلمني مبفردها أو باالشرتاك مع غريها من الوسائل واملصادر وتكسب املتعلمني التعلم 

 85تعليمية أو خارجها.املقصود وعندما يتفاعلون معها داخل املؤسسة ال
الوسيلة التعليمية هي ما يلجأ إليه املدرس من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل 
عملية التعليم والتعلم وحتسينها وتعزيزها. وهي تعليمية ألن املعلم يستخدمها يف عمله، 

يقصد بالوسيلة التعليمية ما تندرج حتت و  89وهي تعلمية ألن التلميذ يتعلم بواسطتها.

                                                 
  .481( ،077)جامعة أسيوط:  العمليةكفاية الرتبية حسنية حممد حسن املليجي, ،8

80
 .5،ص. ... تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيقحممد حممود احليلة،  

85
 .،(، ص. ،077)قاهرة: دار السحاب،  تكنولوجيات إنتاج مصادر التعليمحممد عطية مخيس،  

89
 .012(. ص: ھ4245)بريوت: دار النفائس،  خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف حممود معروف،  
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الوسائط اليت يستخدمها األستاذ يف املوقف التعليمي، بغرض إيصال املعارف خمتلف 
واحلقائق واألفكار واملعاين للطلبة. وقد عرفها حممد زياد محدان أن الوسائل التعليمية هي 

  7،وسائط تربوية يستعان هبا ألحداث عملية التعليم.
اليت تعني على التعليم  وسائطالر، الوسيلة التعليمية هي و املذكفهوم بناء على امل

ل املعلم يف عمله لنيل املقصود. فينبغي ملعلم اللغة العربية أن خيتار وسيلة والتعّلم ويسهّ 
ألن التعليم يف زمان  ،التعليمية ميلك الكفاية يف استخدام الوسائلوأن  ،جيدة وناجحة

وسيلة اجليدة العصر احلديث ليس كما كان يف العصر املاضي. لذلك إذا اختار املعلم ال
 املناسبة ألحوال التالميذ فطبعا يساعدهم على زيادة الفهم واالستدالل يف عملية التعليم

 واإلدراك.
وتتكون الوسيلة التعليمية من ثالثة مكونات وهي املادة التعليمية واألداة 

 4،واألسلوب. سيأيت بياهنا كما يلي:
 املادة التعليمية -4

ة تعليمية مسجلة على وعاء مناسب من أوعية املادة التعليمية هي حمتوى رسال
( مثل الكتب Softwareحفظ املعلومات، وجرى العرف على تسميتها اللدائن )

واملصغرات الفيلمني وشرائط التسجيل الصويت التعليمية والشرائح الضوئية 
واألفالم الثابتة وشرائط الفيديو التعليمية واألفالم التعليمية املتحركة وأقراص 

 بيوتر وغري ذلك.الكم

 (Device & Toolsاألجهزة واألدوات ) -0

بعض املواد التعليمية كالكتب ال حيتاج إىل أجهزة أو أدوات لعرضها، وهذه 
تسمى مواد تعليمية ذاتية العرض، ولكن الكثري منها حيتاج إىل ذلك، وقد جرى 

                                                 
،7

)ماالنج: مطبعة جامعة موالنا ملك إبراهيم  مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأوريل حبر الدين،   
 .481 ، ص.(0744اإلسالمية احلكومية مباالنج، 

 .9ص.... تكنولوجيات إنتاج مصادر التعليمحممد عطية مخيس، 4،
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( مثل أجهزة عرض املواد املعتمة Hardwareالعرف على تسميتها املعدات )
 ( وغريها. OHPوالشفافيات التعليمية )

 (Techniqueاألسلوب ) -2

وهو جمموعة من الرتتيبات واإلجراءات اخلاصة بطريقة عرض املواد التعليمية 
وتوظيفها يف املوقف التعليمي، وتوجيه أنشطة التعلم حنو حتقيق األهداف 

 التعليمية املطلوبة.
 

 تطور الوسائل التعليمية  - ب

م باألدوات السمعية البصرية قد ضعفت يف املدارس يف العصر إن حركة منو التعلي
احلرب العاملية الثانية، ولكن كان استعماهلا ألغراض عسكرية كثرية. استخدم الواليات 
املتحدة األمريكية األفالم لتدريب اجليش، واخرتع بعد ذلك اإلذاعة املسموعة مث اإلذاعة 

 املرئية )التلفاز(.
ب يف األربعينات من القرن العشرين وكان له الفضل األكرب قد مت اخرتاع احلاسو 

يف تطور احلياة املعرفية وتقدمها بشكل سريع جدا. وقد أصبح احلاسوب من أساسيات 
التعليم يف الدول املتقدمة. وظهر العديد من القادة يف جمال التعليم السمعي البصري يف 

املختلفة يف االتصال. وكان احلركة  بداية اخلمسينات، واهتموا يف النظريات والنموذج
حيث أصدر  4985التعليمية عن طريق الوسائل السمعية البصرية تقدمت يف عام 

األمريكية تقريرا على ختصيص مبالغ ضخمة لدعم األحباث يف جمال وسائل االتصال 
 وتكنولوجيا التعليم، ونشر تلك األحباث.

ولوجية يف السنوات األوىل من جاءت التكنولوجيا بالعديد من املنجزات التكن
القرن احلادي والعشرين، منها املؤمترات العلمية والتعليم عن بعد باستخدام شبكة 
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اإلنرتنت واجلامعات االفرتاضية، والصفوف اإللكرتونية، والكتب اإللكرتونية واجلوال 
 0،م األفراد.الذكية وغري ذلك، ومجيعها تعد وسائل التعليمية هلا أثر الفاعل يف تعليم وتعل

 

 أنواع الوسائل التعليمية  - ت

تتنوع الوسائل التعليمية حسب احلاسة املستخدمة يف استقبال ما فيها من 
علومات، فمنها الوسائل البصرية اليت تعتمد على حاسة البصر، كالصور والبطاقات امل

عية،  عتمد على حاسة السمع وتسمى الوسائل السموالرسوم البيانية وغريها، ومنها ما يُ 
بصرية معتمدة على حاسة السمع -شرطة واإلذاعة. وقد تكون الوسائل مسعيةاألك

 والبصر، كاألفالم املتحركة والناطقة ومسرح العرائش والتلفاز.
وعند فوزان أن الوسائل التعليمية تنقسم إىل جمموعات، وذلك حسب احلاسة 

 اليت ختاطبها، وهي:
عة أو املرسومة، مثل: الكتب، والصورة املطبو  املادةالوسائل التعليمية بشكل  -4

التعليمية، والرسومات واخلرائط، واللوحات التعليمية، والشفافيات، والبطاقة، 
 والرموز.

السمعية البصرية الثابتة مثل: أفالم ثابتة، وأشرطة  املادةالوسائل التعليمية بشكل  -0
 صوتية وأسطوانات.

رية املتحركة، مثل أفالم متحركة، السمعية البص املادةالوسائل التعليمية بشكل  -2
والوسائل املستعملة يف تدريس اللغة العربية  وأشرطة الفيديو، وأقراص احلاسوب.

 فهي تصنيف يف اجملاالت التالية:
الوسائل البصرية، وهي اليت يستفاد منها عن طريق نافذة العني، وأمهها:  - أ

لوحات اجلدارية الكتاب املدرسي وما أشبه ذلك، والسبورة وملحقاهتا، وال
 بة واملسلسلة، والبطاقات بكل أنواعها.وما أشبه تلك، الصور املفردة واملركّ 

                                                 
،0

 
،0

 .5،-0، ص.... ا التعليم بني النظرية والتطبيقتكنولوجيحممد حممود احليلة،  
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الوسائل السمعية، وهي اليت يستفاد منها عن طريق األذن، وأمهها: املذياع،   - ب
 والتسجيالت الصوتية، واألسطوانات إخل.

ني واألذن الوسائل السمعية والبصرية، اليت يستفاد منها عن طريق نافذة الع  - ت
معا، وأمهها: التلفاز، والصور املتحركة، والدروس النموذجية املسجلة، 

 2،والتمثيليات املتلفزة، اخل.

 من الوسائل التعليمية احلديثة: -1

يعد ظهور احلاسب اآليل من أهم منجزات الثورة العلمية التقنية احلديثة، فقد 
اإلنساين حىت أصبح أحدث هذا االبتكار تطورا هائال يف مجيع أوجه النشاط 

 اآليل أمرا ضروريا بل حتما يف معظم جماالت احلياة.  استخدام احلاسب
 تعليمي أخرىال ةوسيطكان  ,ميإن احلاسب اآليل ليس جمرد وسيط تعلّ 

، ولكنه وسيط ميكن أن يشتمل على عدة وسائط أخرى، وعليه ميكن أن يقوم بدونه
ها الوسائط األخرى باإلضافة إىل القيام ياحلاسب اآليل بالعديد من الوظائف اليت تؤد

هذا النوع من إفادة احلاسب اآليل باسم الوسائط املتعددة.  ىبوظائف جديدة، ويسم
 وتتكون الوسائط املتعددة من العناصر اآلتية:

 النص املكتوب - أ

، وهو مجيع الصور الفوتوغرافية أو Graphics and Imageالرسوم والصور الثابتة  - ب
حية الثانية سواء أكانت ثنائية األبعاد "مسحطة" أم ثالثية األبعاد الرسوم التوضي

 "جمسمة".

، ويعترب الصوت من العناصر املهمة جدا يف برامج الوسائط Soundالصوت  - ت
وقعه املتعددة، فبدون وجود مؤثرات صوتية صحيحة ال يكون للربنامج 

عنصر التفاعل يف  ، ويعود ذلك إىل أن املؤثرات الصوتية تعزز كثريا مناملطلوب
 برنامج الوسائط املتعددة

                                                 
،2

 .018ص: ... خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف حممود معروف،  
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، وهي عبارة عن سلسلة من الصور الثابتة تعرض يف Animasiالرسوم املتحركة  - ث
تعاقب معني وسرعة معينة، لتعطي حركة ومهية كما هو احلال يف األفالم 

 السينمائية.

، وهي جمموعة من اللقطات الثابتة لألشياء احلقيقية Videoالصور املتحركة  - ج
 1،حبيث يتم عرضها بسرعة معينة لتظهر وكأهنا متحركة.

 

 التعليم اإللكتروني - ث

التعليم  أساليب تطوير يف كبريًا دورًا ةلعب وأدوات وسائل احلديثة ةالتكنولوجي قدمت
 توفر شأن من واليت التعلم أساليب لتحسني الفرصة أتاحت كما السنوات األخرية يف والتعلم

 جيدة. بصورة إخراجها و التعليمية العملية تفعيل يساعد على ذيال الفعال الرتبوي املناخ
 ليةتفاعُ  بيئة إجياد إىل يهدف الذي التعليم وأما التعريف عن التعليم اإللكرتوين هو

 من لطالبل كنميو  العنكبوتية، اآليل احلاسب تقنيات على املعتمدة بالتطبيقات غنية

 تقدمي: بأنه تعريفه ميكن كما. و  مكان أي ومن وقت أي يف التعلم مصادر إىل الوصول

 أو جزئية بصورة ومتابعة وتفاعل ومترينات شروحات من يتضمنه ما مع التعليمي احملتوى

 بوساطة أو اآليل احلاسب يف خمزنة متقدمة برامج بوساطة بعدال عن أو الفصل يف شاملة

 8،.العنكبوتية شبكة
وأن التعليم ال حيدد بزمان  ،اإن التعليم اإللكرتوين أمر غالب يف زماننا هذ

ومكان. وكثري من اجلامعة يعقد التعليم عن البعد لتسهيل الطالب على املشاركة من أي 
مكان بال حدود. وهذا احلال يستخدم احلاسب اآليل والشبكة الدولية. فيمكن الطالب 

ة إىل على أن حيمل الكتب اليت حيتاج بواسطة الشبكة الدولية ويرسل الوظيفة اجلامعي
 حماضرين بسرعة.

                                                 
،1

 .4،0ص: ... مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأوريل حبر الدين،  
،8

، اجمللة العربية لضمن جودة التعليم اجلامعي "،املعاير القياسية لبناء نظم التعليم اإللكرتوين" ،عبد الرمحن شريف كرار 
 .402، ص. (0740) ،9العدد 
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 خالل من املتعلم و املعلم بني التفاعل تيحيُ  إلكرتوين نظام هو بعدال عن فالتعليم

 اتصال آالت استخدام فيه ويتم والدروس للمقررات التعليمي ىللمحتو  كامل عرض
 الكتابة عناصر تآلف من تتضمنه مبا متعددة ووسائط وشبكات حاسبات من احلديثة

 أيضا وهناك العناصر، من وغريها واملتحركة الثابتة والرسوم والصوت قىواملوسي والصور

 املعلومة لتقدمي آخر وسيط ىلإ وسيط من االنتقال على تعتمد برامج وهى الفائقة الوسائط

 العنكبوتية استخدام ىلإ ضافةباإل هذا ،تفصيلية كثرية وعميقة  بدرجة أو آخر بشكل

 يف احملمول اهلاتف عرب استخدامه وإتاحةي والتدريسي ليمالتع اجملال يف املعلومات لتداول
 ةممتدّ  هائلة معارف   دائرة من حتتويه وما العنكبوتية الشبكة على الدخول ميكن و مكان يأ

 ،،.القارات عرب
وينقسم التعليم اإللكرتوين إىل قسمني, فاألول التعليم اإللكرتوين املباشر وهو 

 ومواضيع الدروس وتبادل توصيللل العنكبوتية على املعتمدة التعليم وتقنيات أسلوب

 للتعليم التقنيات من الكثري فيه تدخل مفهوم لكرتويناإل والتعليم واملعلم، املتعلم بني األحباث

 األقراص اعتماد الثمانيات عقد هدشُ  فقد واألساليب، (CD) وهو واضًحا كان عيبها لكن

 . املتلقي أو واملتعلم واملدرس ةاملاد بني التفاعل ميزتل افتقارها املدجمة
 التقليدي األساسي للتعليم مرادًفا احلاسوب على والثاين التعليم اإللكرتوين املعتمد

 شاملة،ال وتدريب تعليمال خطة منض   عديدة ألساليب مكملة بصورة اعتماده وميكن

 0،.والتقنيات األساليب من جمموعة على عتمدوتُ 

سبعينيات حيتل املكانة السامية اليت كان ميتنع هبا بدأ احلاسوب اإللكرتوين يف ال
خمترب اللغة  يف أواخر اخلمسينيات وأوائل الستينيات. هذا اجلهاز العجيب هو أمل 

 5،مستقبل يف مساعدة الدارس على تعلم اللغة األجنبية.

                                                 
،،

 ،(0747 ،مارس) 8العدد  ،جملة تعليم اإللكرتوين "،دور التعليم عن بعد يف األزمات والكوارث" ،حسن عثمان 
 .0ص.

،0
 .0ص. "... دور التعليم عن بعد يف األزمات والكوارث" ،حسن عثمان 

،5
 .009ص: ( 4754)بريوت: مكتبة لبنان،  تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيقعريب، صالح عبد اجمليد ال 
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فاحلاسوب هو جمموعة من الوحدات اإللكرتونية الدقيقة اليت يدخل جزءا منها 
وجزء آخر جيري العمليات احلسابية واملنطقية، وجزء ثالث خُيرج املعلومات املعلومات، 

 ويطبع نتائجها، وجزء رابع حُيزن املعلومات. 
وأما ما يتعلق باالستفادة من احلاسب اآليل يف تعليم اللغة العربية، فيمكن أن 

 :9،نقسمها على ثالثة أقسام
ج التعليمي بتقدمي املعلومات يف أوال: برامج التعلم اخلصوصي، وهنا يقوم الربنام

وحدات صغرية يتبع كال منها سؤال خاص عند تلك الوحدة، فالربامج التعليمية يف هذه 
احلالة تكون معّدة للتعليم عن طريق الوسائط املتعددة، حيث يقوم الربنامج التعليمي هنا 

اخلصوصي مقام املعلم، فيحصل التفاعل بني الطالب واملعلم. ومن برامج التعليم 
املساعدة يف تعليم اللغة العربية هي مثل برجمة العربية للجميع، وبرجمة  تعليم اللغة العربية 

 لغري الناطقني هبا، وبرجمة أخرى خمصصة لتعليم اللغة العربية.
ثانيا: برامج التعليم غري اخلصوصي، فهي الربنامج التعليمية غري معدة لتعليم اللغة 

غراض األخرى مثل لغرض التعليم العام مث تستفاد تلك الربنامج العربية، فهي معدة لأل
وسيلة لتعليم اللغة العربية. ومن تلك الربنامج برجمة املسلسالت واألفالم، واحملاضرات 

 العلمية، وبث األخبار، واملناقشات والندوات، واألناشيد اإلسالمية العربية.
الربنامج التعليمية إذا كانت ثالثا: برامج اللعب، فمن املمكن أن ُتصبح تلك 

املهارة اليت يراد التدريب عليها ذات صلة هبدف تعليمي، وعلى املعلمني أن يضعوا يف 
أذهاهنم اهلدف أوال من برامج اللعب. ومن تلك الربنامج برجمة شجرة احلروف، وحديقة 
احلروف، وقطار احلروف، وحديقة األرقام. حيث تصمم تلك الربنامج للعب وميكن 

 االستفادة منها لتعليم احلروف واألصوات.
 

 

                                                 
،9

 .4،0ص: ... مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأوريل حبر الدين،   
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 (Mobile Learningالتعليم المتنقل ) - ج

ن اهلاتف احملمول أصبح اآلن من أهم الوسائل التقنية اليت انتشرت بني الناس إ
بشكل سريع ومذهل، بغض النظر عن العمر أو اجلنس أو املعايري االقتصادية، حىت إن 

وهذا اإلقبال الكبري  07ندونيسيا بات يفوق عدد األفراد.عدد اهلواتف احملمولة الذكية يف إ
على اقتناء اهلاتف احملمول وتطبيقاته املتعددة، حيتم علينا ضرورة السعي حنو االستفادة 

بناء على ذلك، ظهر مفهوم جديد هو التعليم املتنقل والذي  منه يف خمتلف اجملالت.
 يعترب شكال جديدا من أشكال نظم التعليم عن بعد.

( يعد شكال من أشكال النظام التعلم عن Mobile Learningالتعليم النقال )
( تعين متحرك أي قابل للحركة أو Mobileبعد، وهو امتداد للتعلم اإللكرتوين، وكلمة )

( إىل التعلم املتنقل، التعلم Mobile Learningالتحرك ومن هنا ميكن ترمجة املصطلح )
 04ذلك.النقال، التعلم املتحرك، وغري 

وعند العشريي، التعلم النقال أنه التعلم القائم على استخدام تقنية اهلاتف 
احملمول أو النقال يف إيصال احملتوى التعليمي بأي مكان وكل وقت أو يف زيادة نسبة 

 00التواصل سواء بشكل متزامن أو غري متزامن.
حملاضرات ميكن من خالل األجهزة احملمولة ومن بينها اهلاتف احملمول، من ا

واملناقشات مباشرة إىل الطالب واملتدربني مهما كان مكان تواجدهم وذلك من خالل 
اتصال هذه األجهزة بشبكة اإلنرتنت، كما ميكن للطالب واملتدربني من خالله التفاعل 

 مع بعضهم البعض ومع املعلم واملدرب بدال من االختباء وراء الشاشة الكبرية.

                                                 
70

Ade Wahyudi, “Indonesia Raksasa Digital Asia”, 

https://www.tempo.co/read/kolom/2015/10/02/2310/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia, 

diakses tanggal 24 Januari 2016. 
04

)األردن:  ية التعليم والتعلم ودليل استخدامهااملستحدثات يف عملحممد عبد القادر العمري وحممد ضيف اهلل املومين،  
 .02(، ص. 0744عامل الكتاب احلديث، 

00
)العني: دار الكتاب اجلامعي،  تكنولوجيا الوسائط املتعددة التعليمية يف القرن احلادي والعشرينهشام أمحد العشريي،  

 .28(، ص. 0744

https://www.tempo.co/read/kolom/2015/10/02/2310/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia
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كن األجهزة احملمولة املعلمون من استعراض واجبات وعمل هبذه التعلم النقال، مت
الطالب، كما يتمكن الطالب من خالهلا معرفة نتائج تقومي املعلمني لتلك الواجبات 

 Socialواألعمال، كما ميكن تدوين املالحظات باليد من خالل الوسائل االجتماعية )

Mediaرحالت.( مباشرة على اجلهاز أثناء الدروس اخلارجية أو ال 
التعلم النقال يضمن استخدام التقنيات مشاركة أكرب للطالب يف التعلم عرب 
األجهزة اليت يستخدموهنا يف حياهتم اليومية، ولذلك فإن البعض يرى التعلم باحملمول 
يعترب مثاال للتعلم احليايت الذي يستمد فيه املتعلم خرباته العلمية والعملية من خالل 

ضافة إىل سهولة وضع الكثري من األجهزة املتنقلة يف الفصل الدراسي املمارسة اليومية، إ
 بدال من وجود أجهزة احلاسوب املكتبية واليت تتطلب مساحة كبرية.

 

 التعلم الذاتي - ح

كان من الضروري أن تساير العملية التعليمية ما حيدث من تغيريات وتطورات يف 
 العامل املتقدمة وتكثفت الدراسات جمال العلم وتطبيقاته، فقد نشط الفكر الرتبوي يف

والبحوث يف مجيع اجملاالت الرتبوية ملواجهة هذا االنفجار املعريف وإجياد احللول 
للمشكالت والصعوبات الناجتة عنه، والذي أدى إىل ظهور عدة اجتاهات يف طرق 

جتاه التدريس وأساليب التعليم اليت تساعد املتعلم على كسب املعلومات واملهارات واال
 بنفسه من خالل املرور يف مواقف تعليمية متنوعة وهو التعلم الذايت.

يعد التعلم الذايت من أهم وسائل الرتبية املستمرة حيث إنه وسيلة اليت ميكن 
بواسطتها مواجهة االنفجار املعريف والتغريات السريعة املتلحفة. ويف عصر املعلومات هذا، 

تعلم اليت ال بد على املدرس مراعاهتا ويأخذ أهم منافعها. تعترب التعلم الذايت من أمناط ال
والتعلم الذايت هو أحد أساليب التعليم اليت يقوم فيها املتعلم بالدور األكرب يف احلصول 
على املعرفة ويصبح هو حمورها واملسيطر على متغرياهتا، وهو يفيد املتعلم ويصبح جزءا من 

 من ملس ومسع وإبصار وغري ذلك.شخصيته ألنه أمر مرتبط جبميع حواسه 



47 
 

 

 

التعلم الذايت هو األسلوب الذي يعتمد على نشاط املتعلم حيث مير من خالله 
ببعض املواقف التعليمية ويكتسب املعارف واملهارات مبا يتواقف مع سرعته وقدراته 
اخلاص، وميكن أن يستخدم املتعلم يف ذلك ما أسفرت عنه التكنولوجيا من مواد مربجما 

 02ائل التعليمية متعددة، وذلك هبدف حتقيق أهداف تربوية منشودة للفرد املتعلم.ووس
وعند رشدي أمحد طعيمة، التعلم الذايت هو مفهوم ما يقصد به تنمية مهارة 
االستقالل يف حتصيل املعرفة عند الطالب ومتكينه من أن يوظف ما لديه من إمكانات 

ادة قدرته على فهم البيئة احمليطة به وما يستطيع احلصول عليه منها يف سبيل زي
 01واالستجابة هلا والتعامل معها وذلك باكتساب املهارات املتجددة بالتجدد العصري.

ويعد التعلم الذايت أحد األساليب الفعالة يف مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني، 
وكذلك يف مستوى  فهم خيتلفون يف قدراهتم على التعلم ويف اهتمامهم ودافعيتهم للتعلم

حتصيلهم وخرباهتم السابقة. وهبذا التعلم الذايت يستطيع الطالب على أن ينمي قدراهتم 
 التعليمية بال حدود فقد يتبع اخلطوات التعليمية أو اإلرشادات اليت حددها املدرس.

والتعلم الذايت يقرر فيه املتعلم مىت وأين يبدأ ومىت ينتهي وأي الوسائل والبدائل 
ر. وكان دور املدرس يف التعلم الذايت مهم جدا رغم أن الطالب مستغىن حبضوره، خيتا

فاملدرس حيدد املقررات يف عملية التعليمية كذلك الوسائل التعليمية أو الوسائط املتعددة 
املستخدمة يف التعلم الذايت. فاملتعلم هو املسؤول عن تعلمه وعن النتائج اليت حيققها 

 ذها.والقرارات اليت يتخ
 

 

 

                                                 
02

)قاهرة: مركز الكتاب للنشر،  للتعلم الذايت يف عصر املعلوماتيةاملوديالت التعليمية مدخل فوزي الشربين وعفت الطنوي،  
 .11(، ص. ،077

01
 (، ص.4950مكة: جامعة أم القرى، ) املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، رشدي أمحد طعيمه 

058. 
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 أندرويد - خ

 مفهوم أندرويد -0

لقد سامهت التطورات التكنولوجية احلديثة بإزالة الفوارق بني األدوات االتصالية 
واحلدود اليت طاملا فصلت بني وسائل اإلعالم املختلفة حىت أواخر السبعينيات، ويعترب 

يث أتاحت جمال االتصاالت أكثر اجملالت اليت تركت فيها اإللكرتونيات أثرا ملحوظا، ح
تكنولوجيا االتصال احلديثة العديد من الوسائط والوسائل اليت ألغت احلدود اجلغرافية، 

 وقربت املسافة.
وتعد أندرويد من الربنامج احلديث له أثر كبري يف جمال الرتبية والتعليم، ويف هذه 

اليت  الوسائل اهلواتف الذكية ميكن على كل من استخدمها ببساطة. وكثري من التطبيقات
أي  املصادر املفتوحةتساعد على عملية التعليم والتعلم ألن هذه التطبيق أندرويد 

 يستطيع كل من رغب فيه أن يطورها.
أندرويد هو نظام تشغيل مفتوح املصدر موجهة لألجهزة احملمولة اشرتته شركة 

 مت تبنيه حتت احتاد 0770ميالدية، ويف عام  0778جوجل من أحد الشركات يف عام 
( والذي ضم من Open Handset Alliance - OHAاملصادر املفتوحة لألجهزة احملمولة )

شركة من كبار الشركات ومنهم مصنعني وشركات تطبيقات ومزودي خدمة  15
واملصنعة لألجهزة احملمولة بإصدار أول   HTCقامت شركة  0775االتصاالت. ويف عام 

بيع أول  T Mobileقامت شركة  0779هاتف متنقل بنظام تشغيل أندرويد ويف عام 
 08واملتضمنة لنظام تشغيل أندرويد. HTCخطوط هاتف ضمن عقد سنوي مع أجهزة 

أول منصة مفتوحة وشاملة حقا، لألجهزة النقالة. ويشمل نظام أندرويد هو 
كل من الربنامج لتشغيل اهلاتف احملمول ولكن و التشغيل، واجهة املستخدم والتطبيقات 

،0ت امللكية اليت أعاقت االبتكار احملمول.من دون عقبا
 

                                                 
08
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( ولكنه ال يعد Linux 2.6 Kernelنظام أندرويد يعتمد ومبىن على نواة لينكس )
( Native Windowing System( حيث أنه ال يدعم كل من )GNU/Linuxنظام تشغيل )

( وال حىت أدوات ولكنه يستفيد من النواة بقوهتا يف األمان Glibc Supportو )
(Security( وإدارة الذاكرة )Memory Management( وإدارة العمليات اخللفية )Process 

Management( وكذلك احلال يف إدارة الشبكة )Network Stack ومنوذج السواقات )
(Driver model( وطبقة التجريد )Abstraction Layer.)00 

 موقع أندرويد في التعلم -3
ال حيمل أندرويد كوسيلة املشهورة يف مجيع تطور التكنولوجي املعلومات واالتص

اجملال وال سيما يف جمال الرتبوي. لعل كل مدارس يزود كل طالبه أندرويد يف العملية 
التعليمية، فكان الطالب ال جيلب عليهم املشقة على أن حيمل الكتب املتنوعة، وال 

ة ألن املادة خمزون يف حيتاج الطالب على أن يكتب املادة التعليمية يف كل عملية الدراسي
-Eهواتف أندرويد. كما قد أقر وزارة الرتبية والثقافة مجهورية إندونيسيا على استخدام 

Sabak .05يف عملية التعليم 
ولكن خيتلف من املزايا على استخدام أندرويد، هناك أمر جيب على كل مدرس 

طالب وتقليل على االهتمام به. أن يكون املدرس مشرفا على كيفية استخدام على 
استخدامه على ما ال يعنيه وعلى املدرس أن يكون ميسرين يف عملية التعليم باستخدام 
أندرويد. وكان الطالب يصلح يف استخدام أندرويد يف التعليم جلذابه وسهل 
لالستخدام، وكان الطالب يف مرحلة الثانوية يرغبون يف عملية الدراسية اليت تستخدم 

 لكرتونية.الوسائل التعليمية اإل
ميكن علينا أن جنعل التعليم التعاوين بربنامج أندرويد و التعليم وهو البيعة 
التعليمية اليت ميكن على املتعلمني أن يعمل شيئا معا ويلقي املداخالت حىت حيصل على 
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النتائج الكامل. كما يكون يف الدول الغربية، كثري من الطالب يعملون البحث يف 
. بعد أن يكسب الطالب املادة من املدرس، يلقي املدرس الوظائف جماالهتم املرغوبني

اليت تتعلق باملادة مجاعيا، ولذلك كل من األفراد ميلكون الفكرة املختلفة، وهذا احلال 
 09جيعل املادة أسرع للفهم.
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 المبحث الرابع: تعليم مهارة االستماع
 مفهوم التعليم - أ

عّلمه  يقال و تعليما-يعّلم - ع لَّم   من يشتق "تعليم" كلمة املنجد قاموس عند
 الرتبية علم يف املؤهلني بعض عند التعليم مفهوم أما 57يعلم.  جعله مبعىن وغريها عةاالصن

 :يلي ماك
إىل  واملعرفة العلم املعلم إيصال هو التعليم أن السمان على حممد الدكتور عند

 املعلم واملتعلم من لكل توفر اليت قتصاديةاال طريقة وهي قومية بطريقة التالميذ أذهان
 54واملعرفة. العلم على احلصول سبيل يف واجلهد الوقت

 املعلم من املعلومات نقل به يقصد التعليم أن يدجملا عبد العزيز عبد صاح عند
 50املعلم. يلقيه ما يتقبل أن إال له ليس الذي املتلقي إىل املتعلم

اليت  Restructuringة بناء اخلربة عند رشدي أمحد طعيمة، التعليم هو عملية إعاد
املتعلم بواسطتها املعرفة واملهارات واالجتاهات والقيم. إنه بعبارة أخرى جمموعة  يكتسبها

األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة باملتعلم بكل ما تتسع له كلمة 
 52البيئة من معان من أجل اكتسابه خربات تربوية معينة.

 

 وم مهارة االستماعمفه - ب

االستماع هو إدراك مسعي وفهم وحتليل وتفسري ونقد وتقومي للمادة املسموعة يف 
واالستماع هو عملية إدراك جمموعة من الرموز  51ضوء معايري املوضوعية وعلمية مناسبة.
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الصوتية اليت يضمها يف الكلمات ذات معىن يربطها خبرباته السابقة حول موضوع 
 58ليه من املعاين ما يزيد عما استقبله.احلديث فيضفى ع

ويعرف االستماع بأنه تركيز الشخص املستمع لكالم املتحدث بغرض فهم 
أي ليس من قصد االستماع السماع فحسب بل حيتاج إىل  ،5مضمونه وحتليله ونقده.

 فهم املسموع ويتجاوز ذلك إىل ربط الرموز بداللتها ومدى صحة هذه الداللة.
ملذكور يعرف أن االستماع فن يشتمل على عمليات معقدة، ومن التعريفات ا

فهو ليس جمرد عملية "السماع" ألنه عملية يعطي فيها املستمع اهتماما خاصا، وانتباها 
مقصودا ملا تتلقاه األذن من أصوات ورموز لغوية، وحماولة فهم مدلوله، وإدراك الرسالة 

ات املستمع وقيمة معارفه، وحماول املتضمنة يف هذه الرموز عن طريق تفاعلها مع خرب 
حتليل وتفسري مضمون الرسالة وتقوميها واحلكم عليها يف ضوء املعايري املوضوعية املناسبة 

 لديه.
وهناك فرق بني السماع واالستماع واإلنصات، أما السماع هو جمرد استقبال 

نسان يف فاإل 50األذن لذبذبات صوتية من مصدر معني دون أعارهتا انتباها مقصودا.
قد يسمع صوت السيارة متشي أمام البيت والطائرة يطري يف  -مثال–العملية اليومية 

السماء وماء جيري يف النهر. فالسماع عملية بسيطة تعتمد على استعداد أجهزة األذن 
وقدراهتا على التقاط ذبذبات الصوتية، وهو أمر فطرية زود اهلل اإلنسان به وال حيتاج إىل 

أما اإلنصات فهو تركيز االنتباه على ما يسمعه اإلنسان من أجل حتقيق هدف التعليم. و 
معني. والفرق بني االستماع واإلنصات يف الدرجة وليس يف طبيعة األداء. ولكن 
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ُتوا ل ع لَُّكْم اإلنصات استماع املستمر كما قوله تعلى:  و إ ذ ا قُر ئ  اْلُقْرآُن ف اْست م ُعوا ل ُه و أ ْنص 
 55.ون  تـُْرمح ُ 

وفق التوضيح السابق يعرف أن السماع أمر ال يتعلمه اإلنسان ألنه مرتبط بأداء 
السماع الذي زود اهلل لإلنسان، وأن االستماع مهارة اليت ينبغي أن تعلم ألن االستماع 
حيتاج إىل التدريب والتعويد األداء االستماع، وأن مهارة اإلنصات ال تعّلم ألن هذه 

االستماع املستمر ومن أجل حتقيق هدف معني، واملعلم يستطيع أن  املهارة هي تطوير
 يهيئ للطالب من اخلربات ما يتطلب اإلنصات ويدربه على ذلك.

 

 أهمية تعليم مهارة االستماع - ت

لقد أصبح تعلم و تعليم لغة ما ينطلق اآلن من كوهنا وسيلة االتصال فال يكفي 
ا أبناؤها. فعملية هب حدثتفهمها كما يملتعلمها أن يتكلم هبا بل ال بد أيضا أن ي

االتصال ليست متكلما فقط بل هي تتضمن متكلما ومستمعا يف ذات الوقت، وقد 
يتبادل األثنان األدوار. ولعل الصعوبة البالغة اليت يوجهها األجنيب يف بلد ما ال تتمثل 

اليت حيتوي على فاالستماع مهارة من املهارات اللغوية  59ابتداء يف عدم متكنه من الفهم.
 مفتاح الفهم لالتصال عند ما يتكلم الناس عن األفكار يف اللغة.

لالستماع أمهية كبري يف حياتنا، إنه الوسيلة اتصل به اإلنسان يف مراحل حياته 
األوىل باآلخرين، عن طريقة اكتساب املفردات، ويتعلم أمناط اجلمل والرتاكيب، ويتلقى 

ه أيضا يكتسب املهارات األخرى للغة، كالما وقراءة األفكار واملفاهيم، وعن طريق
وكتابة. وهبذا املهارة يستطيع الفرد على أن مييز األصوات اللغوية وهذا التمييز شرط 

 أساسي لتعلمها سوى القراءة والكتابة.
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ولقد ثبت من أحباث كثرية أن اإلنسان العادي يستغرق يف االستماع ثالثة أمثال 
% من ساعات يقظته يف 07ءة، كما وجد أن الفرد الذي يستغرق ما يستغرقه يف القرا

% من النشاط لفظي  44نشاط لفظي يتوزع عنده هذه النشاط للنسبة املئوية التالية: 
% استماعا. وأن الفرد العادي )أو 10% كالما، و20% قراءة، و84كتابة، و 

با كل أسبوع، النمطي( يستمع إىل ما يوازي كتاب كل يوم، ويتحدث ما يوازي كتا
ويتحدث كل ما يوازي كتابا كل أسبوع، ويقرأ كل ما يوازي كتابا كل شهر، ويكتب كل 

ولذلك أن االستماع من املهارة اللغوية اليت أكثر استخداما يف  97ما يوازي كتابا كل عام.
احلياة اليومية وأن هذه املهارة هي مهارة أساسي الكتساب اللغة قبل أن يستطيع الفرد 

 ة النصوص اللغوية.قراء
أن االستماع بذلك ميثل يف حياتنا مكانة كبرية ومنزلة خاصة، ولقد قرر العالمة 

وعندما يتدبر  94ابن خلدون عن أمهية االستماع يف قوله إن السمع أبو امللكات اللسانية.
 آيات القرآن الكرمي جيد أن القرآن يركز على طاقة السمع وجيعلها األوىل بني قوى اإلدراك

ات ُكْم والفهم اليت أودعها اهلل لإلنسان. قال سبحانه وتعاىل:  و اللَُّه أ ْخر ج ُكْم م ْن بُطُون  أُمَّه 
ة  ل ع لَُّكْم ت ْشُكُرون   ْيًئا و ج ع ل  ل ُكُم السَّْمع  و األْبص ار  و األْفئ د  ويف آيات  90.ال تـ ْعل ُمون  ش 

ْلٌم إ نَّ السَّْمع  و اْلب ص ر  و اْلُفؤ اد  ُكلُّ أُول ئ ك  ك ان  ع ْنُه و ال تـ ْقُف م ا ل ْيس  ل ك  ب ه  ع  أخرى: 
 92.م ْسُئوال

تكرار الذكر يف القرآن الكرمي يف ذكر السمع مقدما على البصر يف كل وقت اليت 
ذكرا فيها مقرتن األلفاظ، وهذا يؤكد أمهية طاقة السمع ودقتها وحساسيتها. هبذه األمهية 

طيع أن تفهم كل مدلوالت احلديث اللغوي الذي نستمع إليه مهما كان نعرف أننا نست
 بعيدا، وبالعكس أننا ال نستطيع أن نفهم احلديث اللغوي الذي نرى يف احلجرة اجملاورة.
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وميكن أن نرتب املهارات اللغوية من حيث وجودها الزمين لدى الطفل يف 
ع شرط أساسي للنمو اللغوي بصفة اكتساب اللغة واإلطار النمو اللغوي جند أن االستما 

عامة، فالطفل يبدأ بعد الوالدة بأيام التعرف على األصوات احمليطة به، ويبدأ النطق يف 
هناية عامه األول، ومع بداية املدرسة أو يف رياض األطفال يبدأ يف استخدام حصيلة 

ييز بني األصوات اللغوية املسموعة لديه يف التعرف على صور الكلمات املطبوعة ومت
 91أصواهتا فيقرأ ويكتب.

بناء على هذا الواقع، أن االستماع فن مهم لظهور املهارات اللغوية األخرى وهي 
الكالم والقراءة والكتابة. فمثال الطفل الذي يولد أصما، أو يفقد القدرة على االستماع 

ة ر والقد يف سن مبكرة فيفقد بالتايل القدرة على الكالم وكذلك فهمه للكلمات املسمع
 على القراءة والكتابة.

 

 أهداف تعليم مهارة االستماع - ث

لالستماع مهارات اليت ميكن للطالب تعليمها يف املراحل التعليمية، ويتضمن 
هذه األهداف القدرة الرئيسية لالستماع واليت ميكن لطالب اكتساهبا خالل املراحل 

ملراحل العمرية املتتابعة. وهذه التعليمية املختلفة ابتداء من السهل إىل الصعب وعلى ا
األهداف ميكن أن يطبقها معلم اللغة العربية بالتدريج حسب قدرة الطالب يف اللغة. 

98 وهذه املهارات والقدرات اليت متثل األهداف العامة للربنامج على حنو التايل:
 

 التمييز السمعي -4

ه التميز التمييز السمعي مهارة سابقة على التعرف، والزمة حلدوثه. ويشب
السمعي التمييز البصري يف كثري من الوجوه، وكالمها يتضمن مقارنة العناصر 
املتشاهبة واملتعارضة يف املادة املسموعة أو مقروءة، والفرق األساسي بني املثريات 
البصرية واملثريات السمعية أن األوىل ذات أبعاد مكانية كالطول واالرتفاع والعمق 
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اسيت البصري واللمس، وميكن أن تستمر وتبقى للفحص وأهنا ميكن أن تدرك حب
هباتني احلاستني ملدة طويلة. والثاين املثري السمعي مؤقتا، وال ميكن فحصه عادة إال 

 باألذن فقط.
 استخالص الفكرة الرئيسية -0

هذه املهارة تتطلب أن يركز على الفكرة العامة يف النص الذي استمع إليه، 
فتاحية احلقائق اليت يدور حول النص. وهذه املهارة وعلى املفاهيم والكلمة امل

استخالص الفكرة الرئيسية من املهارة املهمة يف تدريس االستماع ويف احمللة اليت تعقد 
يف هذه البحث وهي مرحلة الثانوية تعد هذه املهارة من املهارة املتوسطة لدى طالب 

 الثانوية وميكن يف تدريسها.

 التصنيف -2

التفكري القائم على التحليل والتفسري واملعاجلة وأوهلا هي إن أهم مهارات 
مهارة التصنيف. وتركز هذه املهارة على العثور على العالقات املعنوية بني الكلمات 
واحلقائق واملفاهيم واألفكار. وهذه املهارة تعني املستمع على أن يدرك العالقة اجلزء 

 بالكل وعالقة الكل باجلزء.
 اجيالتفكري االستنت -1

ومن أهم مسات املستمع اجليد أن يكون قادرا على التفكري االستنتاجي، 
وعلى التنبؤ وحسن التوقيع، فهو حيتاج إىل هذه املهارات عندما يتنبأ بنهاية قصة ما، 
أو عندما حيدد ومييز املعلومات مهمة وقضايا أساسية متضمنة يف ثنايا الكالم أو 

 تلف شخصية القصة املذاعة أو املتلفزة. عندما يستخلص اخلصائص الشخصية ملخ

 احلكم على صدق احملتوى -8

إذا كانت املهارات السابقة هي مهارات استقبال يف عمومها، فإن هذه 
املهارة وهي " احلكم على صدق احملتوى" واملهارة التالية وهي مهارة تقومي املسموع، 
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الرسالة إىل نقدها بإبراز مها من نوع التفكري التقوميي، الذي يتجاوز جمرد استقبال 
 حماسنها وعيوهبا واحلكم عليها يف ضوء معايري موضوعية. 

 تقومي احملتوى -،

إن هذه املهارة أيضا من نوع التفكري التقوميي، وهي أرقى مهارات التفكري 
والفهم على اإلطالق، فهي توقف املستمع على مدى دقة املتحدث يف اختيار 

فهومات وتعينه على اكتشاف مدى حتيز املتكلم من الكلمات املفتاحية، وحتديد امل
خالل استخدامه لكلمات مشحونة بالعواطف واالنفعاالت العنيفة، أو مفاهيم تثري 
التحيز والتخليط والتغليط. فهي املهارة تربز جوانب الضعف والقوة يف املادة 

،9املسموعة، وتوضح كيفية معاجلة أسباب الضعف وأسباب القوة.
 

حممود كامل الناقة، أهداف تعليم مهارة االستماع يف اللغة العربية غالبا وأما عند 
 90إىل حتقيق ما يلي:

تعرف األصوات العربية ومتييز ما بينها من اختالفات صوتية ذات داللة عندما  -4
 تستخدم يف احلديث العادي وبنطق صحيح.

 تعرف احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز بينها. -0

 بني األصوات املتجاوزة يف النطق. التمييز -2

 تعرف كل من التضعيف أو التشديد والتنوين ومتييزها صوتيا. -1

 إدراك العالقات بني الرموز الصوتية والرموز املكتوبة. -8

 االستماع إىل اللغة العربية دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم املعىن. -،

 استماع الكلمات وفهمها من خالل سياق احملادثة العادية. -0

إدراك التغيريات يف املعىن الناجتة عن تعديد أو حتويل يف بنية الكلمة ) املعىن  -5
 االشتقاقي(.

                                                 
9،

 .414ص. ... طرق التدريس اللغة العربيةعلى أمحد مدكور،  
90

 .408-401ص. ... يم اللغة العربية للناطقني باللغات األخرى أسسه مداخله طرق تدريسهتعلحممود كامل الناقة،  
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 فهم استخدام الصيغ املستعملة يف اللغة العربية لرتتيب الكلمات تعبريا عن املعىن. -9

فهم استخدام العربية للتذكر والتأنيث واألعداد واألزمنة واألفعال، هذه اجلوانب  -47
 للغة من أجل توضيح املعىن.املستخدمة يف ا

 فهم املعىن املتصلة باجلوانب املختلفة للثقافة العربية. -44

إدراك أن املدى الداليل للكلمة العربية قد خيتلف عن ذلك الذي تعطيه أقرب   -40
 كلمة يف لغة املتعلم الوطنية.

 فهم ما يريد املتحدث التعبري عنه من خالل وقع وإيقاع وتنغيم عادي. -42

 نفعال الذي يسود احملادثة واالستجابة له.إدراك نوع اال -41

االستفادة من حتقيق كل هذه اجلوانب يف متابعة االستماع إىل اللغة العربية يف  -48
 املواقف اليومية احلياتية وميكن ترمجة هذه األهداف إىل أهداف سلوكية.

 

 طريقة تعليم مهارة االستماع - ج

لكي ينجح املعلم يف اع، قبل أن خيطو املعلم إىل طريقة تدريس مهارة االستم
تدريس االستماع، عليه أن يتعارف أوال العادات الالزمة للمستمع اجليد، وميكن 

 95تلخيصها فيما يلي:
 عند بداية االستماع: -4

 أن يعرف ملاذا يستمع. - أ

 أن جيلس يف املكان الذي جينبه املشوشات. - ب

 أن يتطلع إىل املتكلم. - ت

 م.أن يركز انتباهه ويكيف نفسه لسرعة املتكل - ث

 أن تكون لديه الرغبة يف مشاركة املتكلم املسؤولية.- ج

 يف أثناء عملية االستماع على املستمع أن حياول: -0

                                                 
95

 .428ص. ... تعليم اللغة العربية للناطقني باللغات األخرى أسسه مداخله طرق تدريسهحممود كامل الناقة،  
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 حتديد أغراض املتكلم. - أ

 تذكر النقاط اهلامة. - ب

 متابعة األمثلة واألدلة بعناية. - ت

 فهم ما يقال فهما جيدا قبل احلكم عليه. - ث

 وعند تقومي احلديث عليه أن: -2

 يثريها املتحدث وبني خرباته الشخصية.يربط بني النقاط اليت  - أ

 حيدد أسباب موافقته أو معارضته. - ب

 حيتاج االستماع الغرضي من املعلم أيضا معرفة بعض األمور منها: -1

 أن االستماع الدقيق يقوم على الرغبة يف الفهم. - أ

 أن فهم غرض املتعلم يعترب أمرا أساسيا. - ب

ة الرئيسية وإعادة أن االستماع اجليد يتطلب القدرة على جتميع الفكر  - ت
 تكوينها.

ولكي ينجح املعلم يف تكوين عادات االستماع اجليد عند الدارسني عليه أن  -8
 يعرف أوال مستواهم يف هذه املهارة، وميكن ذلك من اإلجابة عن أسئلة التالية:

 هل مييز الطالب االختالفات البسيطة بني الكلمات؟. - أ

 هل يستطيع أن يتعرف الكلمات املسموعة؟ - ب

يستطيع متييز املتشاهبات واالختالفات واألصوات األوىل واملتوسطة هل  - ت
 واألخرية للكلمات؟

 هل يستمع بانتباه إىل األحاديث الشائقة والقصص القصرية؟ - ث

 هل يستمع إىل قصة أو مقالة لغرض خاص؟ - ج

 هل يتبع التوجيهات الشفوية؟ - ح
هارة اللغوية، كان طريقة التدريس أمرا مهما يف جناح الدراسة خاصة يف دراسة م

ويف طريقة التدريس يعكس اخلطوات اليت البد على املعلم أن يطبقها يف تدريس مهارة 
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االستماع. ويعد هذه طريقة التدريس على أسس يرتبط خبصائص املهارة اللغوية 
وخصائص الطالب من حيث النفسية واالجتماعية والثقافية. ومن طريقة السري يف درس 

 99 االستماع مما يلي:
البد على املعلم قد أعد الدرس قبل الدخول إىل الفصل الدراسي وقرأ من  -4

الكتاب أو استمع إليه من مصدره، وأن يكون قد حدد أهداف الدرس بطريقة 
إجرائية، وحدد املهارات اليت جيب أن يفهمها التالميذ وأن يتدربوا عليها من 

 خالل هذا الدرس.

لدراسية، أن يثري دوافع تالميذه على املدرس، بعد أن يدخل إىل الفصول ا -0
لالستماع، فالتالميذ البد أن تكون لديهم أسباب معقولة لالستماع لبعض 

 األنشطة، أو لالستماع لبعضهم البعض، أو للمدرس.

يقرأ املدرس القطعة أو القصة أو القصيدة أو التحرير، بينما التالميذ يستمعون  -2
انت املادة مسجلة. ويستطيع الطالب باهتمام إىل تركيز اجلهاز التسجيل، إذا ك

أن يسجل أثناء االستماع بعض امللحوظات واألفكار اليت يود العودة إليها، وأن 
ال يتحول إىل كتابة كل ما مسعه الطالب، فإن ذلك يقلل من جودة عملية 
االستماع. بعد هذا االستماع األول، يبدأ املدرس يف طرح األسئلة اليت أعدها 

 صلة عادة باملهارات األقل صعوبة.من قبل، واملت

االستماع الثاين، إذا كان املوقف حيتمل التقدم إىل املهارات األعلى يكون من  -1
الضروري عادة أن يعيد املتعلمون االستماع مرة أخرى إىل املادة املسجلة، 
وعقب االستماع يبدأ املدرس يف إلقاء األسئلة أو االستماع إىل األسئلة املتصلة 

 ج األفكار غري املسرح هبا يف احلديث.باستنتا 

ال بد من أن يقوم املدرس أداء الطالب يف ضوء األهداف اليت حددها،  -8
واملهارات اليت أراد من الطالب اكتساهبا والسيطرة عليها. واملدرس يستطيع أن 
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 .418-411ص. ... طرق التدريس اللغة العربيةعلى أمحد مدكور،  



61 
 

 

 

يرسم اخلط البياين لتوضيح مدى تقدم الطالب يف كل مهارة من املهارات 
ستطيع أن يقوم نفسه أيضاـ خاصة إذا كان يعرف االستماع. والطالب ي

 األهداف املرغوبة، ويؤمن بأمهيتها يف شخصيته وأمهيته.

سوى هذه طريقة تدريس مهارة االستماع، هناك طرائق أخرى اليت يسعد املدرس 
أن يقوم به أثناء تدريس مهارة االستماع والقيام بتدريبه، ومن أساليب تدريب مهارة 

 477 لي:االستماع مما ي
بالنسبة لتحقيقي أهداف االستماع والتدريب على مهاراته ينبغي أن يتدرج  -4

املعلم من العموم إىل اخلصوص، ومن البسيط إىل املقعد كلما تدرجنا إىل 
 الصفوف العليا.

التدريب على فن االستماع ومهاراته يتم عن طريق التعرف السمعي وليس  -0
ريب بأن تقرأ املدرس النص القراءة التعرف البصري، وهذا يعين أن يبدأ التد

منوذجية  ممثلة للمعىن بينما يستمع الطالب، أو يكون النص مسجال على 
 أشرطة مسعية يستمع إليها الطالب.

بالنسبة للتدريب على االستماع من خالل نصوص القراءة فإن على املدرس أن  -2
كتبهم من   يبدأ الدروس بقراءة النص دون أن يراها الطالب وقبل أن خيرجوا

األدراج، وعليهم فقط يف هذه املرحلة أن يدونوا بعض امللحوظات يف كراستهم 
أثناء االستماع للنص كتدوين الفكرة العامة واألفكار الرئيسية اليت فهموها من 

 االستماع.

بعد أن تنتهي مرحلة االستماع يبدأ املدرس يف معاجلة النص القراءة، بأن تقرأ  -1
بينما الطالب ينظرون إليها ليتعرفوا على الكلمات واجلمل النص قراءة منوذجيا 

من خالل اإلدراك البصري، مث تدرهبم على مهارات القراءة اجلهرية وحسن 
 اإللقاء.

                                                 
477

 .،41-418ص. ... رق التدريس اللغة العربيةطعلى أمحد مدكور،  
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هناك عوامل عديدة تؤثر يف تدرس مهارة االستماع، ألن تدرس هذه املهارة 
فا وجب تزويده مبا حيتاج إىل صحة حاسة السمعية والبصرية، فإذا كان مسع الدارس ضعي

يعوضه عن هذا الضعف وإجالسه يف أفضل مكان يتيح له القدرة على االستماع. وفيما 
 474يلي عدة مقرتحات تساعد على تنمية االستماع لدى الدارسني:

وضع الدارسني يف أماكن مالئمة والعمل على التقليل من الضوضاء وعوامل  -4
 التشتت.

ا لالستماع علينا أن قوم بربط مادة جلعل الدارسني أكثر هتيؤا واستعداد -0
االستماع خبرباهتم السابقة وباهتمامهم مع توضيح معاين الكلمات اجلديدة 

 وإلقاء األسئلة املثرية.

مساعدة الدارسني على إدراك اهلدف من االستماع والرغبة فيه سواء كان  -2
قي اهلدف هو متييز األصوات أو متابعة األفكار أو حتديد األخطاء فيما يل

 عليهم.

 جعل املادة املسموعة مالئمة ملستوى الدارسني وقدرهتم على االنتباه. -1

توجيه الدارسني ومساعدهتم على إعادة إلقاء ما مسعوه وتلخيصه وشرحه  -8
 وتقوميه.

 توجيه الدارسني حنو تنمية قدراهتم على تقوية منوهم يف مهارة االستماع. -،
االعتبار من حيث تأثريها على تنمية ومن األمور املهمة اليت ينبغي أن تؤخذ يف  -0

 االستماع اجتاه املعلم نفسه حنو هذه املهارة.
 

 تقويم تعليم مهارة االستماع - ح
األدوات اليت ميكن أن يستخدمها املدرس لتحقيق من إجناز متعلميه للمهارات 
املستهدفة واملتوخاة من األنشطة التعليمية، وهي عبارة عن تغدية راجعة، يتمكن من 
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 .414ص. ... تعليم اللغة العربية للناطقني باللغات األخرى أسسه مداخله طرق تدريسهحممود كامل الناقة،  
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خالهلا املدرس من الوقوف جناعة اسرتاتيجية والطرق اليت يستخدمها يف تدرسيه هبدف 
 470ا. وأما تقنية التقومي املناسبة كما يلي:تطويره باستمرار والوقوف على زالهت

األسئلة املفتوحة: تتطلب إجابة بسيطة واحدة ميكن من خالهلا قياس مدى  -4
 استثمار املتعلمني ملعرفتهم السابقة وجتارهبم الشخصية خبصوص السؤال املطروح.

اجلملة امللخصة للوثيقة: تتطلب هذه التقنية وضع النص يف سياقه من خالل  -0
ة عن األسئلة التالية: من؟ مىت؟ أين؟ كيف؟ ملاذا؟ وتكون اإلجابة يف مجلة اإلجاب

 واحدة.
تطبيق املعلومة: يتطلب املدرس من املتعلمني مباشرة بعد حصة االستماع كتابة  -2

 معلومة حصلها من الدرس واستخدامها يف جتربته الشخصية.
 بشكل مناسب.أداء مهمة: قيام املتعلمني مبهمة من خالل استعماهلا للغة  -1
الكتابة السريعة: اليت تركز على اجلانب املضموين بدل النحوي الختبار ذاكرة  -8

 األمد القصري.
األسئلة الدقيقة: يتم طرح سؤال دقيق مباشر بعد مشاهدة الوثيقة السمعية  -،

 البصرية هتدف الختبار دقة املالحظة لدى املتعلمني.
اسية يف الوثيقة املقدمة من طرف املناقشة: إدارة النقاش لضبط املفاهيم األس -0

 املدرس.
الرائز: يتكون غالبا من سؤال ثالثة أسئلة، تكون على شكل االختيار من متعدد  -5

 أو ملء الفراغ أو صحيح خطأ.
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05( ص. 0742حممد بوجنمة، تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها مهارة االستماع منوذجا )املقالة:  
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 مدخل البحث ومنهجه  .أ 

عن ونية املادة التعليمية اإللكرت  هو املنتج البحث إىل حتصيل هذا يهدف
 األول، الفصل يف تقدم كما البحث ألهداف ووفقا. االستماع باستخدام أندرويد

 والكمي.  الكيفي باملدخل والتطوير البحث منهج البحث هذا يف الباحث يستخدم
 و بورغ رأي إىل تشري هي والتطوير البحث منهج هذا الختيار احلجة

 يهدف البحث تصميم هو لتطويروا البحث أن عينني، كتاب يف  (Borg & Gall)جال
 أن املنهج اختيار يف احلجة البيان ذلك ويعزز 400وتصديقه. التعليمي املنتج إىل تطوير

 .به الباحث سيقوم الذي البحث بأهداف يناسب البحث منهج هذا
 إجراءات البحث والتطوير  .ب 

تتبع  0742اإلجراءات اليت تقوم هبا الباحث يف تطوير مادة االستماع منهج 
  402شر خطوات آتية:ع

 
 (Borg & Gall: إجراءات البحث والتطوير عند رأي بورغ وجال )2.4الصورة 

 البحث ومجع البيانات  .4
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Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab; 

Teori Dan Praktek, (Malang: Bintang sejahtera, 2014), hal. 87. 
173

Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab; 

Teori Dan Praktek, hal. 104.  

البحث ومجع 
جتربة املنتج  تطوير املنتح التخطيط البيانات

 األوىل
تصحيح 

 املنتج

جتربة املنتج 
 الثانية

تصحيح 
 املنتح

جتربة املنتج 
 الثالثة

تصحيح 
 املنتج

تقرير املنتج 
 ونشره
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يقوم الباحث يف األول مبطالعة الكتب والبحوث عن هذا اجملال، مث تقوم 
بتحليل االحتياجات واملعلومات املوجودة يف ميدان البحث. ونتيجة منها بأن تعليم 

لعربية يف مهارة االستماع يف مدرسة حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية تستخدم اللغة ا
الطريقة القراءة والرتمجة يف تعليم االستماع وكان املدرس ال يستخدم الوسائل 
التعليمية يف غالب احلال واملادة يف مهارة االستماع اليت كان يف كتاب التعليمي 

ية حمددة وليس املادة االستماع بل املادة طبعة لوزارة الشؤون الدين 0742منهج 
مكتوبة، وعلى املدرس أن يقرأها حىت يستمع الطالب ويصعب على املدرس أن 
يطور املادة لقلة مصادر التعليم املستخدم. إضافة على تلك األحوال املوجودة حياول 
 الباحث بتطوير مادة اللغة العربية يف مهارة االستماع من الكتاب املستخدم يف

طبعة وزارة الشؤون  0742مدرسة حكمة األمانة هي كتاب اللغة العربية منهج 
 الدينية. 

 التخطيط .0

يقوم الباحث بتخطيط األهداف من البحث والتطوير يف كل اخلطوة 
واألهداف من التجربة، وترتيب املواد اللغة العربية يف مهارة االستماع املستخدمة 

  .0742ويتناسب مع األهداف يف منهج 

 تطوير املنتج .2

جيمع الباحث مواد اللغة العربية يف مهارة االستماع للفصل العاشر من 
الكتاب املستخدم والكتاب اآلخر وامللف االستماع، مث طورهتا ورتبتها باملدخل 

 . 0742العلمي يف منهج 

 جتربة املنتج األوىل .1

ودة لفحص الصدق الظاهري من مادة اللغة العربية يف مهارة االستماع وج
املنتج، يقوم الباحث بالتجربة األوىل بعرضه إىل اخلرباء مع تقدمي ورقة االستبانة 

 حيث ينال الباحث االقرتاحات والتعديالت. 

 تصحيح املنتج .8

بعد حصول نتائج التصحيح واالقرتاحات من اخلرباء، فيصحح الباحث كما 
 هو املطلوب. 
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 جتربة املنتج الثانية .،

ى هذا املنتج يف طالب الصف العاشر من يقوم الباحث بالتجربة عل
مدرسة حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية، وينال فيها البيانات عن نتيجة االختبار 

 . 0742رتبها باملدخل العلمي يوافق منهج وفعالية املادة اليت ي

 تصحيح املنتج .0

بعد التجربة الثانية حيصل الباحث على نتائج االستبانة واالختبار اليت 
ن البيانات عن جودة املادة وفعاليتها. وبعد، يصحح الباحث املنتج حىت تكون تكو 

 فعاال.  

 جتربة املنتج الثالثة .5

يقوم الباحث بالتجربة الثالثة بعرضه إىل اخلرباء مرة ثانية مع تقدمي ورقة 
االستبانة حيث ينال الباحث االقرتاحات مث جتربة املنتج مرة ثانية إىل التالميذ بعد 

 نال االقرتاحات من اخلرباء. أن ي
 تصحيح املنتج .9

 بعد التجربة الثالثة يصحح الباحث كما هو املطلوب.  

 تقرير املنتج ونشره  .47

بعد انتهاء اإلجراءات املتعددة يف تطوير هذا املنتج يأيت بعد ذلك نشر 
هذا املنتج أو املادة كي تستخدمها املدرسون يف مدرسة حكمة األمانة الثانوية 

مية أو املدرسة األخرى ملادة اللغة العربية يف مهارة االستماع ويستخدمها اإلسال
 بذاته. يتعلم التالميذ أن

وبالتايل، كل من اخلطوات السابقة تصنف على ثالثة مراحل إجراءات 
 البحث والتطوير كما يلي:
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 : مراحل إجراءات البحث والتطوير2.0صورة 

 تجربة المنتج .ج 

ة املنتج وجودته ولينال الباحث االقرتاحات والتقوميات يقصد هبا ملعرفة فعالي
( تصميم التجربة، 4حىت يكون املنتج فعاال جيدا يف إجراءه، وبالتايل يعرض الباحث: 

( حتليل 8( أسلوب مجع البيانات، 1( البيانات واملعلومات، 2( أفراد التجربة، 0
 البيانات. 

 تصميم التجربة  .4

 التجربة هي عادة، مراحل بثالث والتطوير لبحثا هذا يف املنتج جتربة جتري
 وقفت البحث، هذا يف لكن. امليدانية والتجربة الصغرية، اجملموعة والتجربة الفردية،

 .  الصغرية اجملموعة التجربة املرحلة يف املنتج جتربة
 مادة من اخلرباء هبا تقوم الفردية التجربة هي األوىل املرحلة يف التجربة

 من االستبانة الباحث حيلل. نظريا املنتج لتصحيح املادة التعليمية وتصميم الصرف
 ملعرفة بالتقييم اخلرباء يقوم. التالية التجربة إىل تستمر كي األوىل لإلصالح اخلرباء
 .مزاياها أو التعليمية املادة عيوب
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أما التجربة يف املرحلة الثانية هي جتربة اجملموعة الصغرية لتصديق املنتج 
يا. جترب املنتج إىل طالب الصف العاشر يف مدرسة حكمة األمانة الثانوية جتريب

اإلسالمية، وهو أهداف املستخدم للمنتج املطور. نوع البحث اليت استخدمها 
الباحث هي نوع التجرييب، واملقصود بنوع التجرييب أن البحث له عملية املالحظة 

الختبارات النهائية العشوائية ا –بتصميم فرقة الضابطة، االختبارات التمهيدية 
(randomized pretest-postest control group design وأما تصميم البحث كما )

 يلي:
 : تصميم التجربة2.4اجلدول 

 اختيار اجملموعتني اليت ستطبق عليها الدراسة وتقسيمها إىل الضابطة والتجريبية
 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة

ر القبلي على اجملموعة طبقت االختبا
 الضابطة

طبقت االختبار القبلي على اجملموعة 
 التجربة

 طريقة التعليم باستخدام الربنامج املطور طريقة التعليم التقليدية أو عادية
طبقت االختبار البعدي على اجملموعة 

 الضابطة
طبقت االختبار البعدي على اجملموعة 

 التجربة
 ابطة والتجربةمقارنة نتائج جمموعتني الض

متساوية ومتجانسة يف هذا التصميم، جتربة و  ضابطةكان خصائص فرقيت 
ألهنا يؤخذ من اجملتمع املتساوية. ويسمي هذه الفرقة بفرقة العشوائية. ويعمل كال 
من الفرقتني عملية االختبار التمهيدي باالختبارات املتساوية، مث قامت الباحثة 

اجملموعة ، وأما عملية الدراسة يف  وعة التجربةلمجمبعملية الدراسة اخلاصة ل
 كما العادة.ضابطة  

  التجربة أفراد .0

 املستهدفون واملستخدمون اخلرباء هي قسمني، التجربة أفراد الباحث ينقسم
 للمنتج. 
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 اخلرباء (أ 

األول حماضر اللغة  من اخلبريين الشخصني، اخلبري األفراد هذا يتكون
 الطويلة اخلربة جيرّبان مها. طوير املادة التعليميةحماضر ت العربية واخلبري اآلخر

  .جماالهتما يف للتعليم

 للمنتج املستخدم (ب 

 العاشر ومدرس اللغة العربية يف طالب الصف هي هنا التجربة أفراد
حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية باجت ماجاكرطا، ويتخذ الباحث  مدرسة

 موعتني على عشرين طالبا. جمموعتني من الفصل العاشر ويتكون كل من اجمل
 ومصادرها البيانات .2

هي البيانات الكيفية  البيانات واملعلومات اليت حيصل عليها الباحث
هي املداخالت  والبيانات الكمية. البيانات الكيفية اليت حيصل عليها الباحث

واالقرتاحات والتعليقات عن املنتج املطور واملالحظة عن حالة املدرسة. أما 
والنتيجة من االختبار كصالحية املنتج   ات الكمية هي النتيجة من االستبانةالبيان

 عن فعالية املنتج. 
وأما مصادر البيانات يف هذا البحث هي اخلبري من جمال تطوير املواد 
التعليمية وتصميمها. ومصادر آخر هي املدرس يف مادة اللغة العربية وطالب 

 لثانوية اإلسالمية باجت ماجاكرطا.الصف األول يف مدرسة حكمة األمانة ا
 مجع البيانات أسلوب .1

يستخدم الباحث املالحظة واملقابلة واالستبيان واالختبار جلمع البيانات يف 
املقابلة هي هذا البحث ألن البيانات احملصول هي البيانات الكيفية والكمية. 

من  ليقاتاملداخالت واالقرتاحات والتعأسلوب جلمع البيانات الكيفية ومنها 
اخلرباء، وكذلك املالحظة من أسلوب جلمع البيانات الكيفية ملعرفة حالة املدرسة 
وأحوال املدرسني فيها واملنهج املستخدم فيها. وأما االستبيان واالختبار مها أسلوبان 
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جلمع البيانات الكمية. والبيانات من االستبيان هي صالحية الربنامج وجودته من 
التالميذ عن املنتج املطور. وأما االختبار يف هذا البحث تستخدم  اخلرباء واملدرس و 

     401كآلة ملعرفة فعالية املادة املطورة ولقياسها.
 البيانات حتليل .8

 حتليل البيانات الكيفية ( أ
يف حتليل البيانات الكيفية يستخدم الباحث األسلوب األبسط، بوصف 

، وكذلك وصف التعليقات العناصر يف املواد املطّورة وحتليل كل وظائف فيها
 واالقرتاحات من اخلرباء.

 حتليل البيانات الكمية ( ب
 أسلوب حتليل البيانات من االستبانة (4

حيلل الباحث االستبانة من اخلرباء والتالميذ واملدرس يف مدرسة حكمة 
األمانة الثانوية اإلسالمية لتوصيف آرائهم عن هذا املنتج وآثرها لتعليم اللغة 

 مهارة االستماع، يستخدم الباحث املعيار املعرب لتقومي املادة العربية خاصة يف
 التعليمية يف هذا البحث كما يلي: 

  
 

 
      

 البيان: 
P = درجة مئوية 
F = جمموع الذين خيتارون اإلجابة املعينة 
N = عدد العينة أو اجملموع 

 408قدير:وأما املعيار الذي يستند إليه الباحث للتصوير الوصفي للت
 : الدرجة الختيار االستجابة يف االستبانة2.0جدول 

                                                 
174

 Sugiono, Metode Penelitian dan Pengembangan, Research and Development, 

(Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 208.  
175

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2007), hal. 147 
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 التقدير الدرجة الختيار االستجابة يف االستبانة
 موافق جدا 1
 موافق 2
 موافق إىل حد ما  0
 غري موافق 4

ويستخدم الباحث املعيار الذي تستند إليه للتصوير الوصفي للدرجات كما 
 ،40يأيت:

 يجة: مسافة حتديد النت2.2جدول 
 البيان التقدير مسافة حتديد النتيجة الرقم
 ميكن استخدام اإلنتاج مباشرة جيد جدا 477%-57% 4
 ميكن استخدام اإلنتاج بالتصحيح جيد 09%-7%، 0
 ال ميكن استخدامه يف التعليم ناقص 89%-87% 2
 يصلح كله أو يبدل مردود 87%> 1

 أسلوب حتليل البيانات من االختبار (0

يانات اليت حصل عليها الباحث من نتيجة جتربة املنتج املطور يف حتليل الب
االختبار ملعرفة تأثري املعاملة هبذه الوسيلة وكفاءهتا للحصول على اهلدف من 

 IBM SPSS Statistics 20التدريس لتنمية مهارة االستماع بالربنامج اإلحصائي 
 (.T-testباختبار ت )

صائي يف بداية احلال، قام الباحث بتحليل اخلطوات املستخدمة يف حتليل اإلح
نتيجة البحث من االختبار القبلي والبعدي يف جمموعة التجربة. يقدم الباحث 

 IBM( يف Paired Samples T-testالرموز اإلحصائي اختبار )ت( للعناية املزاوجة )

SPSS Statistic 20 تماع. ملعرفة فعالية برنامج أندرويد اإللكرتونية يف تعليم االس

                                                 
176

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, hal. 147. 
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وقبل أن يعمل الباحث باختبار )ت( للعناية املزاوجة فعلى الباحث أن يعمل 
(. تصلح البيانات أن يعد باختبار )ت( Test of Normalityباختبار الطبيعي )

للعناية املزاوجة إذا كان البيانات الطبيعي، وطبيعية البيانات من شروط اختبار 
( ألن عينة البحث أقل من Shapiro Wilk)ت(. ويستخدم الباحث سفريا ويلك )

 مخسني شخصا.
وبعد ذلك، قام الباحث بتحليل نتيجة البحث من االختبار البعدي يف 
اجملموعة الضابطة والتجربة. يقدم الباحث الرموز اإلحصائي اختبار )ت( للعينات 

 ملعرفة فعالية IBM SPSS Statistic 20( يف Independent Samples T-testاملستقلة )
اجملموعة الضابطة والتجربة. وقبل أن يعمل الباحث باالختبار )ت( للعينات 

 Test ofاملستقلة فعلى الباحث أن يعمل باالختبار الطبيعي واالختبار التجانسي )

Homogenity .ويستخدم نتيجة سفريا ويلك ألن عينة أقل من مخسني .) 
 د. هيكل البحث

هيكل البحث  رتب الباحث ، علمييف اطالع هذا البحث ال الباحث تسهيلل
 :كما يلي

يف هذا الفصل يبحث الباحث عن مقدمة وأسئلة البحث  : الفصل األول -4
و مواصفات املنتج وفروض البحث  أهداف البحثو 

وحدود البحث والدراسات السابقات  البحث وفوائد
وموقف البحث وحتديد املصطلحات، وهذا الفصل مهم 

 وضوع التالية.ألنه سيكون وسيلة لفهم امل
يف هذا الفصل يبحث عن اإلطار النظري من موضوع  : الفصل الثاين -0

 البحث الذي قدمها الباحث وحيتوي على أربعة مباحث:
املبحث األول يبحث عن مفهوم تطوير املادة التعليمية 

 وأمهيته ومراحله، وأساس إعداد املادة التعليمية.
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 0742م منهج املبحث الثاين يبحث الباحث عن مفهو 
 .0742وخصائصه، ومادة اللغة العربية يف منهج 

مفهوم الوسائل التعليمية املبحث الثالث يبحث عن 
 وتطورها وتصنيفها، وأندرويد والتعليم اإللكرتوين,

املبحث الرابع يبحث الباحث عن مفهوم تعليم مهارة 
 االستماع وأمهيته وأهدافه وطريقته.

الفصل  -2
 الثالث

الباب يبحث عن منهجية البحث ويتكون من يف هذا  :
مدخل البحث ومنهجه وإجراءات البحث والتطوير 

 وجتربة املنتج وهيكل البحث.
يف هذا الفصل يقدم الباحث عن عرض البيانات وحتليلها  : الفصل الرابع -1

 . وحيتوي هذا الفصل على مخسة مباحث:ومناقشتها
مة األمانة املبحث األول عن نبذة تارخيية مدرسة حك

الثانوية اإلسالمية واملبحث الثاين عن تصميم املادة 
التعليمية اإللكرتونية واملبحث الثالث عن فعالية املادة 
التعليمية اإللكرتونية واملبحث الرابع عن مناقشة نتائج 

 البحث.
الفصل  -8

 اخلامس
يف هذا الفصل يتكون من االختتام ونتائج البحث  :

 واالقرتاحات.
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 
يف هذه الفصل سيعرض الباحث البيانات عن إمتام تطوير املادة التعليمية يف منهج 

باستخدام أندرويد وحتليلها ومناقشتها ومواصفات مادة التعليمية يف منهج  0742
رة يف تسهيل فهم املادة باستخدام أندرويد وفعالية استخدام هذه املادة املطو  0742

 لدى طالب الصف العاشر مبدرسة حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية باجت ماجاكرطا.
 

المبحث األول: لمحة تاريخية عن مدرسة حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية باجت 
 ماجاكرطا

 تاريخ تأسيس مدرسة حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية  - أ

وكان ختطيط هذه , 0779يف السنة أمانة األمة  سسةنيت هذه املدرسة حتت مؤ بُ 
املؤسسة يف هذه املدرسة لتوفري املدرسة املتوفقة اليت ختص للمتعلمني حول باجت 

هي أول السنة يتعلمون الطالب يف هذه املدرسة، وقبل  0779ماجاكرطا. ويف سنة 
( MTs Persiapanذلك لقد كان يف نفس املكان مدرسة برسيابان املتوسطة اإلسالمية )

 حيث كان فيها يستمر الطالب يف املدرسة الثانوية يف نفس املكان و نفس املؤسسة. 

فالعوامل اليت تؤسس بناء هذه املدرسة هي حاجة اجملتمع إىل املدارس املتوفقة بأسعار 
املعقولة، ويكون للمحتاجني من الفقراء والضعفاء حول هذه املدرسة مبعاير مؤسسة أمانة 

وأما تركيب الطالب يف هذه املدرس هي مائة يف املائة للفقراء والضعفاء اليت هلم  األمة.
 450املنحة الدراسية و غري مقيد برسوم الدراسية.
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 رؤية المدرسة وأهدافها - ب
ومن اهلدف الرتبية األساسية هي وضع األساس الذكية واملعرفة واألخالق الكرمية 

إىل الرتبية األعلى منها. لذلك وضع هذه واملهارات ليعيش الطالب مستقال ويستمر 
 452املدرسة النظرة والبعثة واهلدف إلدراك هذا اهلدف األساسي كما يلي:

 النظرة -4

لتحقيق اهلدف على أن يكون اإلنسان املتفوق املتكامل ويتخلق بأخالق كرمية لعز 
 اإلسالم واملسلمني ولتحقيق آمال األمة.

 البعثة -0

املدرسة بالنشاط البعثية وهي القيام بنظام الذي عمل به  لتحقيق هذه النظرة, أقام هذه
 مدرسة حكمة األمانة بدقة ومسؤولية.

 اهلدف -2

أما القرار هلدف املدرسة هو الشرح للنظرة والبعثة ليكون صرحيا وتقومييا، فاهلدف كما 
 يلي:

 يبىن ويؤسس مدرسة حكمة األمانة املؤهلة واملسؤولية. ( أ

لى اخلدمة العلمية املتفوقة وإنقاذهم على إلنقاذ املراهقني من عاجز ع ( ب
 أن يكون عاطل.

 ليشرتك على حتقيق العز اإلسالم واملسلمني ولتحقيق آمال األمة. ( ت

 

 في المدرسة 3102تطبيق منهج  - ت

تركز هذه املدرسة إىل تربية اإلسالمية واألخالق الكرمية، وتستخدم هذه املدرسة املنهج 
 Kurikulum 2013الدينية اإلندونيسي وهي يسمى الدراسي اليت قررها وزارة الشؤون 

لتخريج الطالب  باجت اإلسالمية الثانوية األمانة واملنهج الدراسي خاص ملدرسة حكمة
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املثقف واملستقل ويتخلق بأخالق كرمية. وعلى املدرسني أن يرتبون األجهزة التعليمية ملادة 
 451لطالب هذه املدرسة. اليت سيعلمها. وأما اللغة العربية من املادة الواجبة

يف مادة اللغة العربية يف هذه املدرسة، أن تعليم اللغة العربية يف  0742وأما تطبيق منهج 
هذه املدرسة باستخدام كتاب دروس اللغة العربية لوزارة الشؤون الدينية. وكان خصة 

دقيقة. وإىل  18ساعات الدراسية وساعة دراسية يساوي  1الدراسة يف األسبوع هي 
جانب ذلك، يف هذه املدرسة مادة اللغة العربية أخرى وهي تعليم علم النحو باستخدام  

 458كتاب شرح خمتصر جد أو يسمى بـ"منت األجرومية" ساعة واحدة يف األسبوع.
ختطط األنشطة اليومية يف هذه املدرسة لدعم عملية التعليم ولتحقيق النضرة وبعثة هذه 

لشمولية الرتبية من حيث عملية التعليم والعبادات  املدرسة، ويقرر األنشطة اليومية
 والعمل بأخالق الكرمية. وهي كما يلي:

 ،45: األنشطة اليومية1.4اجلدول 
 األنشطة الساعة رقم

 قراءة سورة يس ودليل النجاح 18-70:48:،7 4
 املواد املدرسية 70:48-47:48 0
 االسرتاحة 47:48-47:27 2
 رسيةاملواد املد 47:27-40:27 1
 صالة الظهر والغداء 40:27-42:47 8
 املواد املدرسية 42:47-41:27 ،
 املواد الدينية 41:27-48:27 0
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 أحوال معلمي المدرسة وطالبها - ث

املعلمني هو الفرد الذي يساعد املتعلم عن طريق النشاط العقلي أو احلركي أو مها معا 
يدة اليت مل يسبق أن مرت به يف خرباته على التغري أو التعديل يف السلوك أو اخلربة اجلد

وأما عدد املعلمني يف مدرسة حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية باجت  450السابقة.
 وظيفتهم واملواد الدراسية اليت قاموا هبا، فكما يلي:

 455: املعلمون ووظيفتهم1.0اجلدول 
 الوظيفة الرواية التربوية االسم الرقم

 ةرئيس املدرس M.Pd.I تاوي 4
 املدرس  S.Pd إمام شافعي 0
 املدرس S.Pd خالص الزين األصفان صاحل 2
 نائبة S.Pd إيكا راهايو نينجسيه 1
 املدرس M.Pd.I سانواين 8
 املدرسة M.Pd.I سيت ميمونة ،
 نائب S.HI شفاء القلوب 0
 املدرسة S.Pd فطانة 5
 نائب S.T عني اليقني 9

 املدرس S.Pd أريو باموجنكاس 47
 املدرس S.Pd أمحد بيما فرمانشاه 44
 املدرسة S.Pd ديين فربيانيت 40
 املدرسة S.Pd يويون سوبريانيت 42
 املدرس .M.M أويل احملفوظ 41
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 املدرسة S.Pd سيسكا إراوايت 48
 املدرسة S.Pd إميا أيو كورنية ،4
 املدرسة S.Pd ليلة الفطرية 40
 املدرس S.Pd.I جعفر املنصور 45
 املدرس S.Pd برهان الدين 49
 املدرسة S.Pd ليا تريسناوايت 07
 املدرسة S.Pd تري إسنانينج 04
 املدرس S.Pd أندي نور جاهيو 00
 املدرس S.Pd نور أمحد هري أوطايا 02
 املدرس S.HI عبد احلارس 01
 املدرس S.Pd.I حممد زكي أمر اهلل 08
 املدرسة S.Pd ليلي نور هداية ،0

فردا من خلفية العلوم املتنوعة متخرج يف مجعيات  ،0م يف هذه املدرسة يتكون من املعل
حكومية كانت أو أهلية ومن مستوى بكالوريوس أو ماجستري، وهناك معلم الدينية 

فردا متخرج يف معاهد اإلسالمية. وأما مدرس اللغة العربية يف هذه  44يتكون من 
والباحث نفسه  47نصور مدرس الفصل املدرسة يتكون من شخصني ومها جعفر امل

 . 40و 44مدرس فصل 
 وأما الطالب يف هذه املدرسة بالتفصيل كما يلي:

 459: عدد طالب املدرسة1.2اجلدول 
 المجموعة أنثى ذكر القسم الفصل

 20 20 7 4العلوم الطبيعية  47
 28 04 41 0العلوم الطبيعية 
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 27 42 40 4العلوم االجتماعية 
 20 45 41 0الجتماعية العلوم ا

 08 47 48 4العلوم الطبيعية  44
 ،0 ،0 7 0العلوم الطبيعية 
 05 41 41 2العلوم الطبيعية 

 ،2 ،4 07 4العلوم االجتماعية 
 ،2 09 0 4العلوم الطبيعية  40

 09 04 5 0العلوم الطبيعية 
 20 04 44 4العلوم االجتماعية 

 214 004 407 اجملموعة
باجت كلها يف عام الدراسي  اإلسالمية الثانوية األمانة حكمة عدد تالميذ مدرسة

فصول الدراسية و تالميذ هذه  44تلميذا، يقسم على  214هي  0740-،074
سة أمانة األمة. وكل من املدرسة يدرسون يف هذه املدرسة باملنحة اليت ألقاها مؤس

الطالب من شىت املنطقة، فلذلك تزودت املدرسة احلافلة والسيارتان خلدمة النقل أثناء 
 497الذهاب إىل املدرسة ورجوعهم.

 

 أحوال الوسائل التعليمية والتسهيالت في المدرسة - ج
 فكما يلي: باجت اإلسالمية الثانوية األمانة وأما الوسائل واألبنية مبدرسة حكمة

 494: الوسائل واألبنية للمدرسة1.1جلدول ا
 الحال العدد الوسائل واألبنية النمرة

 ةجيد 4 غرفة رئيس املدرسة 4
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ةجيد 44 الفصول الدراسية 0  

ةجيد 4 غرفة اإلدارة 2  

ةجيد 4 غرفة املعلمني 1  

ةجيد 4 املكتبة 8  

ةجيد 4 غرفة خمترب علم الطبيعة ،  

ةجيد 4 غرفة خمترب احلاسب 0  

ةجيد 4 معمل اللغة 5  

ةجيد 4 غرفة الوسائط املتعددة 9  

ةجيد 4 املقصف 47  

ةجيد 42 دورة املياه 44  

ةجيد 4 غرفة املستودع 40  

ةجيد 4 قاعة االجتماع 42  

 وأما الوسائل التعليمية يف كل الفصل كما يلي:
 سبورة األبيض ( أ

 القلم ( ب

 املكاتب وكراسي للطالب لكل الفصل ( ت

 مكتب وكرسي للمدرس ( ث
 

 المبحث الثاني: إتمام تطوير المادة التعليمية باستخدام أندرويد

 تحليل الحاجات والمشكالت - أ

قام الباحث جبمع البيانات يف حتليل احلاجات واملشكالت بطريقة املقابلة. قام هبا 
الباحث مع رئيس املدرسة تاوي ومدرس مادة اللغة العربية جعفر املنصور يف مدرسة 
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نوية اإلسالمية. هتدف هذه املقابلة للحصول على املعلومات عن حكمة األمانة الثا
 مشكالت اليت يوجهها يف عملية تدريس اللغة العربية.

من البيانات اليت حيصل عليها الباحث عن تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة االستماع 
 يف مدرسة حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية كما يلي:

داف التعليمية يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة االستماع: قال املدرس عن األه
من مقالة  490"الطالب يستمعون كالم باللغة العربية الفصيحة ويفهمه فهما جيدا".

املدرس يرى الباحث أن األهداف التعليم االستماع يف مدرسة حكمة األمانة الثانوية 
ربية ويفهمونه من املوضوع املختار. اإلسالمية هي الطالب يستمعون الكالم باللغة الع

ويف سبيل الوصول إىل تلك األهداف حيتاج املادة التعليمية املتنوعة. وكان املادة التعليمية 
املستخدمة يف مدرسة حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية هي كتاب دروس اللغة العربية 

احدا يف كل باب وليست لوزارة الشؤون الدينية ومادة االستماع يف هذا الكتاب نوعا و 
 املادة املسموعة بل املادة املكتوبة يقرأه املدرس أثناء التعليم.

قال املدرس عن املادة التعليمية: " املادة التعليمية يف تعليم االستماع هي املادة يف كتاب 
اللغة العربية أعدده وزارة الشؤون الدينية وهي من مادة مكتوبة وليس املادة 

ن هذه املقابلة يرى الباحث أن يف هذه الكتاب دروس اللغة العربية م 492املسموعة".
ليس فيه املادة املسموعة بل املادة املكتوبة وميكن على  0742للمدرسة الثانوية منهج 

الطالب أن يستمع اللغة العربية لتحقيق أهداف التعليمية إال بوسيلة صوت املدرس. وإن 
ل ال يزال املدرس يستخدم الكتاب التعليمي من تنفيذ عملية تدريس االستماع يف الفص

الشؤون الدينية وهي كتاب دروس اللغة العربية. يتكون هذا الكتاب من نوعني  ةالوزار 
وهي كتاب الطالب وكتاب املدرس. ليس يف كتاب الطالب مادة االستماع بل فيه 

                                                 
490

 (0740أبريل  40جعفر املنصور، مقابلة ) 
492

 (0740أبريل  40جعفر املنصور، مقابلة ) 



50 
 

 

 

وص الكتابة التدريبات على االستماع، توجد مادة االستماع يف كتاب املدرس بشكل نص
 وليس مادة املسموعة. ولذلك، الطالب ال يستخدمون أي مادة من مادة االستماع.

وعن الطريقة التعليمية املستخدمة يف تدريس االستماع، قال املدرس: " الطريقة 
املستخدمة هي الطريقة التقليدية وهي يقرأ املدرس النصوص ويستمعها الطالب 

الباحث أن الطريقة املستخدمة يف تدريس مهارة ومن هذه اإلجابة، يرى  491تدرجا".
االستماع الطريقة التقليدية وال يستخدم املدرس الوسائل التعليمية املتعددة، وهذا ميكن 

 على أن جيعل الطالب غري مهتمني بالتدريس وامللل أثناء الدراسة.
طالب قال املدرس عن كفاءة الطالب يف تدريس االستماع يف هذه املدرسة: " بعض ال

ومن هذه اإلجابة بعض الطالب  498ال يستطيعون أن يفهم قراءة املدرس فهما جيدا".
ال يفهمون املادة فهما جيدا، وكلما يقرأ املدرس مادة االستماع بعض الطالب يهتم هبا 
ولو كانوا ال يفهمون. ألن الوسائل املستخدمة يف إلقاء التدريس فقد صوت املدرس. 

كرر مدرس على القراءة مرارا ويسأل املدرس معاين الكلمة اليت   لكي يفهم الطالب املادة
ال يفهمها الطالب، وإذا كان ال يفهمون أشار املدرس مبعاين الكلمات باللغة العربية 
وإذا كان بعد ذلك ال يفهمون يرتجم املدرس باللغة اإلندونيسية. رأى الباحث أن طريقة 

كن كثري من الطالب ال يفهمون املادة فهما تعليم االستماع يف هذه املدرسة جيدة، ول
جيدا. فمن املمكن املشكلة هي قلة الوسائل التعليمة اليت ألقي املدرس أثناء التدريس، 
املدرس يستخدم الوسائل الصوتية فقط. وهلذا، الطالب الذين هلم يستخدمون الوسائل 

 البصرية يف الدراسة يصعبون على فهم املادة.
ث عن املادة التعليمية الزائدة قرر املدرس: حنتاج إىل املادة الزائدة وعندما يسأل الباح

فلذلك أشار املدرس إىل أن يطور املادة التعليمية  ،49لتسهيل تعليم مادة االستماع".
ولكن ليس له الكفاءة واألوقات الفارغة. وهذه فرصة باهرة ألن يكون الباحث يقوم 
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ويد لرتقية مهارة االستماع. ولكن فيه مشكلة يف بتطوير املادة التعليمية باستخدام أندر 
تطبيق هذا الربنامج اليت وقعت يف الذهن، هل كانت املدرسة تسمح على الطالب أن 
حيمل أندرويد أثناء الدراسة؟. ويف هذه األسئلة قام الباحث باملقابلة مع رئيس املدرسة. 

أندرويد أثناء الدراسة إذا  وكان اإلجابة منه: "أن املدرسة تسمح للطالب على أن حيمل 
 490كان فيه احلاجة إىل هذه الوسائل أندرويد".

وملعرفة إمكانية تطبيق أندرويد يف هذه املدرسة، قام الباحث باالستبانة األولية ملعرفة 
أحوال الطالب، هل لديهم جهاز أندرويد، حىت لو تطور الباحث املادة التعليمية 

 جلهاز ويستطيعون أن يستخدمها أثناء الدراسة. باستخدام أندرويد، الطالب لديهم ا
%(  98طالب ) 420طالب من  408على أن  4.4دلت نتيجة االستبانة يف صورة 

%( يف الفصل 59طالب ) 420طالب من  445لديهم هاتف. ودلت أيضا على أن 
 العاشر تستخدم أندرويد.

 0742ليمية يف منهج بناء على نتيجة املقابلة واالستبانة، تطور الباحث مادة التع
باستخدام أندرويد لرتقية مهارة االستماع، ويف هذا الربنامج ثالثة أنواع من املادة لتنوع 

 املادة والتدريبات لدقة فهم الطالب على املادة املسموعة.
 
 جمع المعلومات - ب

قام الباحث يف الدراسة األولية بطريقة املقابلة واالستبانة املذكورة ومطالعة الكتاب 
ملوجود واملعلومات املوجودة يف ميدان البحث. ونتيجة منها أن املنهج املستخدم يف ا

، وكان تعليم مادة اللغة العربية يف مدرسة حكمة 0742تدريس االستماع هو املنهج 
دقيقة يف األسبوع، لو يقسم على أربعة مهارات وهي  4،7األمانة الثانوية اإلسالمية 

الكتابة مث يقسم على عنصران اللغة ومها املفردات والقواعد، االستماع والكالم والقراءة 

                                                 
490

 (0740أبريل  40تاوي، مقابلة ) 
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دقيقة يف األسبوع، ولكن هذا احلال ليس ثابتا ويتبادل  00فكان تدريس االستماع 
 املدرس بني املهارات اللغوية وعنصرا اللغة يف التدريس.

ن من للفصل العاشر مدرسة الثانوية اإلسالمية يتكو  0742املادة التعليمية يف منهج 
مستويان، املستوى األول يتكون من ثالثة أبواب وهي البيانات الشخصية واملرافق العامة 
يف املدرسة واحلياة يف األسرة، وكذلك املستوى الثاين يتكون من ثالثة أبواب وهي هواية 

 الطالب واملعرض مث املهنة و احلياة مث املهنة والنظام.
ول الباحث بتطوير مادة التعليمية يف منهج إضافة على تلك املعلومات املوجودة حا

من الكتاب املستخدم يف مدرسة حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية باستخدام  0742
أندرويد حىت يكون الطالب لديهم املادة التعليمية املسموعة يف تدريس االستماع 

 وتدريباهتا.
 

 تصميم المنتج - ت

عد أن حصل البيانات واملعلومات كما صمم الباحث مادة االستماع باستخدام أندويد ب
ذكر أعاله. هذه املادة تسمى بـ "االستماع )الفصل( )الباب(" ألن الباحث يطور ستة 
برامج حسب الباب يف الفصل العاشر، ويف سبيل املثال يسمى الباحث بالباب األول 

(Istima X1( والباب الثاين )Istima X2( والباب الثالث )Istima X3 والباب ) الرابع
(Istima X4( والباب اخلامس )Istima X5( والباب السادس )Istima X6.) 

فاخلطوات األوىل اليت قام الباحث يف تصميم املادة هي تعيني العناصر املستخدمة وهي 
 تصميم املعلومات، وتصميم الواجهة، وكتابة الرمز.

 تصميم المعلومات -0

 األصوات ( أ

االستماع، واألصوات يف هذه الربنامج يتكون من  األصوات من املادة املهمة يف برنامج
األصوات القصرية واألصوات الطويلة. واألصوات القصرية هي أصوات املفردات وصوت 
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. وأما www.acapela-group.comاملفتاحية وكلها من النص إىل الكالم يؤخذ من 
 األصوات الطويلة هي األصوات االستماع األول والثاين. 

مأخوذ من كتب اللغة العربية اليت هلا صوت مثل العربية بني يديك  االستماع األول
( و اللغة العربية دورة األساسية ومتوسطة The Linguaphone Instituteودروس يف العربية )

(Standard Arabic, An Elementary-Intermediate Course قام الباحث بالتسجيل .)
، ليحصل على صوت الناطقني بالعربية اتصل الصويت ملصادر الصوت يف االستماع الثاين

الباحث مع املصري وهو أمحد محدي احلصري، وواحد أصوات صوت الباحث نفسه، 
وأما صوت النساء صوت دوي زمراة احلسنة طالبة يف مدرسة حكمة األمانة الثانوية 

 اإلسالمية.
 النصوص ( ب

أندرويد. جبانب ذلك، حيتاج يطور الباحث املادة التعليمية يف تعليم االستماع باستخدام 
إىل نصوص فهم املسموع للمعلمني حىت يسهل على املعلمني يف تدريب والشرح عن 
املادة املسموعة. وهذا النصوص هي املادة املسموعة نفسها بشكل الكتابة. وهلذا حيتاج 

 الربنامج أندرويد إىل الكتاب املصاحبة وهي "دليل املعلم ونصوص فهم املسموع".
وفيه الكفاءة األساسية والكفاءة املعيارية وخطوات  0742دليل املعلم من منهج يطور 

 التدريس. وأما نصوص فهم املسموع من الكتب املذكورة كما يف مصادر األصوات.
 الصور ( ت

حيتاج إىل الصور التوضيحي يف عملية بناء الربنامج أندرويد، وهذه الصور سيعرضها 
يغظ املستخدمون هذه الصور فظهر األصوات يعرب الباحث يف قائمة املفردات، حيث 

 (.www.google.comعن هذه الصور. وكل الصور مأخوذ من جوجل )

 قواعد البيانات لألسئلة ( ث
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( لألسئلة حمتاج يف العملية التدريبية للفهم املسموع، وهذه Databaseقواعد البيانات )
لة عشرة بنود عن فهم األسئلة مأخوذ من نصوص فهم املسموع، ويتكون كل من األسئ

 املسموع.
 تصميم الواجهة -3

( Interfaceبعد أن يصمم الباحث املعلومات األساسية، قام الباحث بتصميم الواجهة )
وهذا التصميم سيوضح عملية الربنامج. ويتكون تصميم الواجهة على نوعني ومها بنية 

 (.Flowchart( وختطيط االنسيايب )Navigation Structureالتنقل )

 بنية التنقل ( أ

 جمموعة مع هرمية شجرة شكل حياكي االستخدام واسع بيانات بنية التنقل هي هيكل
املرتبطة. من هذه بنية التنقل يستطيع الباحث أن يعرف عناصر الربنامج يف  الرؤوس من

 اخلريطة الواحدة. بنية التناقل من هذا الربنامج كما يلي:

 
 : بنية التنقل1.4الصورة 
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 نسيايبالتخطيط اال ( ب

 لتمثيل عليها املتفق األشكال بعض فيها يستخدم خريطة التخطيط االنسيايب هي
هنايتها. ومن هذه التخطيط سيعرف الباحث  إىل خوارزمية بداية من معينة خطوات

عملية الربنامج من األول حىت األخري واالختيارات من هذه الربنامج بشكل اخلريطة. 
 نامج كما يلي: والتخطيط االنسيايب من هذا الرب 

 
 : التخطيط االنسيايب1.0الصورة 

 

 كتابة الرمز -2

 اإلعداد ( أ

قبل أن يصمم الباحث الربنامج أندويد ويقوم بعملية الربجمية، أعد الباحث كل من 
عناصر الربنامج باستخدام أنواع من الربنامج سوى برنامج األساسي لصناعة أندرويد. 

 نامج االستماع، وهذه الربامج كما يلي:يستخدم الباحث عدة برامج لتطوير الرب 
 (Typogridappتيبوكريد أبب ) (4
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Typogridapp  هو برنامج لصناعة اخلط العربية من نوع اخلط الكويف، وقد صنع هذا
الربنامج لصناعة اخلط الكويف قاسم حيدر ويستعمل الباحث هذا الربنامج لصناعة كلمة 

 "االستماع" باخلط الكويف املربع.

 
 : رمز تيبوكريد أبب1.2صورة 

 (KELK)  كلك (0

 أيضا املمكن ومن. رقة وغري ذلك و الثلث، نسخ، طه لعثمان النهائي اخلط برنامج
يستخدم الباحث هذا . اخلطية اخلطوط مع باالشرتاك العادية العربية اخلطوط استخدام

ب لكل الربنامج لتصميم اخلط النسخ يف القائمة الرئيسية واخلط الثلث يف عنوان البا
 الربنامج.

 
 : رمز كلك1.1صورة 

 MP3 (MP3 Cutter)برنامج لقطع ملف  (2

ألن أحيانا يف األصل امللف الصوتية طويلة وال حيتاج   MP3وهو برنامج لقطع ملف 
 الباحث بعضا. فقام الباحث بقطع امللف احملتاج هبذه الربنامج.
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 MP3 Cutter: رمز 1.8الصورة 

 (Adobe Potoshopأدوب بوتوصوب ) (1

هذا الربنامج معروف يف عملية التصحيح الصور. ويستخدم الباحث هذا الربنامج 
 لصناعة كل من الرمز يف برنامج أندرويد وتصحيحها. 

 
 Adobe Photoshop: رمز ،.1الصورة 

 (MIT Appinventor 2برنامج لصناعة أندرويد ) (8

 املبتدئني مقدمة هو  MIT Appinventor 2هذا هو الربنامج األساسي لصناعة أندرويد. 
 يف النص على القائم الرتميز من معقدة لغة حيول الذي التطبيق وخلق الربجمة يف مبتكرة

 املبتدئني حىت متنح بسيطة رسومية واجهة. البناء لبنات واإلفالت السحب البصرية،
 أو ساعة غضون يف بالكامل وظيفية التطبيق األساسية، خلق على القدرة اخلربة عدميي

 .أقل
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 Appinventor 2: رمز 1.0الصورة 

 عملية الربجمية - ب

بعد أن يقوم بإعداد عناصر برنامج االستماع، قام الباحث بالعملية الربجمية يف الربنامج 
لصناعة برنامج أندرويد. ويتكون هذه الربنامج على  MIT AppInventor 2األساسي 

التصميم الواجهة والثاين عملية برجمة  نوعني من العملية األساسية. النوع األول هي عملية
 ".Blocksيسمى بـ "

 
 : عملية تصميم الواجهة1.5الصورة 

يعمل الباحث يف عملية تصميم الواجهة بإدخال عناصر الربنامج االستماع الذي يتكون 
من الرمز والصور واألصوات والنصوص. وبعد ذلك، قام الباحث بضبطها يف مكان 

 املناسب من الربنامج.
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 : عملية الربجمية1.9الصورة 

وبعد انتهاء عملية الربجمية، قام الباحث بالعملية الربجمية. يف عملية الربجمية حدد الباحث 
استجابة العناصر الربنامج االستماع إذا كان فيها املثري، وتصميم ماذا سيحدث يف 

ت يف كل مادة، ويف الربنامج بعد وقت ما. ويف هذه العملية قام الباحث بتصميم التدريبا
مادة املفردات فيها التدريبات اختيار من املتعدد وكذلك يف االستماع الثاين، ويف مادة 

 االستماع األول فيها التدريبات اكتمال النص.
 نتائج التصميم -2

 الرمز األساسي ( أ

 يستخدم الباحث خط الكويف املربع يف الرمز األساسي، ويستعمل لونان ومها األخضر
 درجة. 18حيرف الباحث واألزرق، و 

 
 : الرمز األساسي1.47الصورة 

 الصفحة االفتتاحية - ب
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تعرض الصفحة االفتتاحية إذا كان املستخدم ينقر الرمز األساسي. ويف هذه الصفحة 
 – ’ISTIMAاألساسية يف صور رمز األساسي مع زيادة الكلمة باللغة اإلجنليزية وهي "

Arabic Listening App باللغة العربية "مرحبا يف برنامج االستماع"." مث خيرج الصوت 

 
 : الصفحة االفتتاحية1.44الصورة 

 القائمة الرئيسية - ت

بعد أن مير سبعة ثواين، غاب الصفحة الرئيسية وتستبدل بالقائمة الرئيسية. ويف القائمة 
 الرئيسية املوضوع مث األزرار السادسة وهي املفردات واالستماع األول واالستماع الثاين

 وخطوات التدريس وعن الربنامج مث األخري زر اخلروج.
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 : القائمة الرئيسية1.40الصورة 
 

 املفردات - ث

إذا كان املستخدم ينقر املفردات فيدخل الربنامج على مادة املفردات والعبارات. ويف 
مادة املفردات والعبارات صور متنوعة عن املفردات والعبارات اليت يريد أن يفهم. فمثال، 

اك صورة "الفالح يزرع الرز"، إذا كان ينقر هذه الصورة فظهر الصوت "الفالح يزرع هن
 الرز"، وكذلك بعده.

 
 : املفردات والعبارات1.42الصورة 

 التدريب عن املفردات - ج

وبعد انتهاء املفردات والعبارات، هناك رمز التدريبات. وإذا كان املستخدم ينقر 
تدريب عن املفردات. ويف هذه التدريبات اختيار من التدريبات، فيدخل الربنامج على ال

املتعدد. ويف أعلى الشاشة أسئلة من الصور ويف أسفلها أربعة خيارات من املتعدد وهي 
 اإلجابة بشكل اجلملة اليت يبني عن الصورة.
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 : التدريب عن املفردات1.41الصورة 

 االستماع األول والتدريبات - ح

اع األول يف القائمة األساسية فيدخل الربنامج على مادة إذا كان املستخدم ينقر االستم
االستماع األول والتدريبات. ويف هذه الشاشة ثالثة أزرار، زر التشغيل يف الوسط لتشغيل 
املادة املسموعة، وزر االنقطاع يف اليسار النقطاع املادة الصوتية، وزر التوقيف يف اليمني 

بني املادة التعليمية والتدريبات يف هذه املادة حيث لتوقيف املادة الصوتية. جيمع الباحث 
ميكن على املستخدمني أن يعمل بالتدريبات وتشغيل املادة الصوتية معا. والتدريبات يف 
هذه املادة من نوع اكتمال النص، يستمع املستخدم عن املادة املسموعة مث يكتمل النص 

 بكتابة األجوبة يف املربع الفارغ.
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 االستماع األول :1.48الصورة 

 االستماع الثاين والتدريبات - خ

إذا كان املستخدم ينقر االستماع الثاين يف القائمة األساسية فيدخل الربنامج على مادة 
االستماع الثاين والتدريبات. ويف هذه الشاشة ثالثة أزرار، زر التشغيل يف الوسط لتشغيل 

املادة الصوتية، وزر التوقيف يف اليمني املادة املسموعة، وزر االنقطاع يف اليسار النقطاع 
لتوقيف املادة الصوتية. جيمع الباحث بني املادة التعليمية والتدريبات يف هذه املادة حيث 
ميكن على املستخدمني أن يعمل بالتدريبات وتشغيل املادة الصوتية معا. والتدريبات يف 

ن املادة املسموعة مث يقرأ هذه املادة من نوع اختيار من املتعدد، يستمع املستخدم ع
 األسئلة املكتوبة وخيتار األجوبة الصحيحة بني أربعة األجوبة.
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 : االستماع الثاين،1.4الصورة 

 خطوات التدريس - د

إذا كان املستخدم ينقر خطوات التدريس يف القائمة األساسية فيدخل الربنامج على 
الكفاءة املعيارية والكفاءة خطوات التدريس. يتكون هذه الشاشة من ثالثة عناصر وهي 

األساسية وخطوات التدريس. ويف أعلى الشاشة أزرار يكتب باللغة اإلندونيسية 
"Kompetensi Inti – Kompetensi Dasar – Langkah Pembelajaran وطريقة االنتقال ."

 بني الكفاءة املعيارية والكفاءة األساسية وخطوات التدريس بنقر هذه األزرار.

   
 : الكفاءة املعيارية والكفاءة األساسية وخطوات التدريس1.40ورة ص
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 عن الربنامج - ذ

إذا كان املستخدم ينقر عن الربنامج يف القائمة األساسية فيدخل الربنامج على شاشة 
عن الربنامج. ويف هذه الشاشة يظهر مصادر الصور والصوت ومطور الربنامج وميكن 

  املربع املقدمة.للمستخدم على أن يكتب التعليقات يف

 
 : عن الربنامج1.45الصورة 

 
 تصديق المنتج - ث

بعد أن صمم الباحث مادة االستماع املطور، أعرض الباحث تلك املادة إىل اخلبريين 
ملعرفة أراءهم وتصديقهم عن املادة املطورة وللحصول على االقرتاحات واملداخالت 

العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم بإعطاء االستبانة. اخلبري األول هو حماضر اللغة 
اإلسالمية احلكومية وهو الدكتور حليمي زهدي كخبري حمتوى املادة ولغتها. واخلبري الثاين 
حماضر تطوير املادة التعليمية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية وهو 

ختيارمها ألهنما جيربان اخلربات الدكتور داين احللمي كخبري الوسائل التعليمية. أما حجة ا
 الطويلة يف جماالهتما.

 
 عرض البيانات من خبير محتوى المادة ولغتها وتحليلها -0
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قدم الباحث مادة االستماع التعليمية املطورة إىل الدكتور حليمي زهدي بتصديق املادة 
ألنه قد  التعليمية وفق معيار حمتوى املادة ولغتها. أختار الباحث الدكتور حليمي زهدي

 علم اللغة العربية ولديه الكفاءة يف جمال علم اللغة.
 وهذه نتيجة االستبانة من خبري حمتوى املادة ولغتها:

 : التصديق من خبري حمتوى املادة ولغتها1.8اجلدول 
 النتيجة عناصر التحكيم رقم
 2 استخدام اللغة السليمة  4
 1 قواعد اللغة صحيحة 0
 1 ومفهومة سهلةالربنامج لغة  2
 1 استخدام لغة الكتاب مناسبة مبستوى التالميذ 1
 0 وضوح البيانات 8
 2 الوضوح يف دليل االستخدام ،
 1 تناسب املادة باملستوى التالميذ 0
 0 الوضوح يف تقدمي املادة 5
 2 مستوى صعوبة املادة مناسب 9

 1 0742نهج أشكال النشاطات مناسبة مب 47
 1 بة املادةيف صعو  التدرج 44
 2 تناسب املادة بالكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية  40
 1 املادة قابلية للتعليم 41
 2 دقة املادة املسموعة ،4

 10 جمموعة النتيجة احملصولة 
اتضح من اجلدول أن اخلبري أعطى تقدير "جيد جدا" لسبعة بنود من أربعة عشر بندا، 

استخدام لغة الكتاب مناسبة ومفهومة،  سهلةالربنامج لغة ، قواعد اللغة صحيحةوهي: 
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نهج أشكال النشاطات مناسبة مب، تناسب املادة باملستوى التالميذ، مبستوى التالميذ
 يف صعوبة املادة، واملادة قابلية للتعليم. التدرج، 0742

استخدام اللغة وقدم اخلبري تقدير "جيد" خلمسة بنود من أربعة عشر بندا، وهي: 
تناسب املادة ، مستوى صعوبة املادة مناسب، الوضوح يف دليل االستخدام، ليمةالس

 ، ودقة املادة املسموعة.بالكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية
الوضوح ، و وضوح البياناتوقدم اخلبري تقدير "مقبول" لبندان من أربعة عشر بندا، وهي: 

 .يف تقدمي املادة
 ن عناصر التحكيم قدم له اخلبري بتقدير "ناقص"ومل يكن يف هذا التصديق عنصر م

 أما نتيجة البيانات من استبانة خبري حمتوى املادة ولغتها كما يلي:
 : نتيجة االستبانة من خبري حمتوى املادة ولغتها،.1جدول 
 النتيجة التقدير الدرجة

 05=  1×0 جيد جدا 1
 48=  2×8 جيد 2
 1=  0×0 مقبول 0
 7 ناقص 4

الباحث الرمز ملعرفة نتائج تصديق اخلبري يف تقومي مادة االستماع باستخدام  واستخدم
 أندرويد هو:

  
   

  
       

  
  

  
           

من النتيجة االستبانة احملصلة، عرف الباحث أن النتيجة من استبانة خبري حمتوى املادة 
ر هو أن هذه املادة املطورة صاحل "جيد جدا". فتفسري هذا التقدي ولغتها هي يف تقدير

وميكن استخدامها يف تعليم مادة االستماع يف مدرسة حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية 
 باجت ماجاكرطا.
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باإلضافة إىل ذلك، حصل الباحث على البيانات من اقرتاحات اخلبري وتعليقاته. أما 
إصالح األخطاء يف االقرتاحات والتعليقات من الدكتور حليمي زهدي كما يلي: 

 الكتابة. واشرح البيانات يف كل نقطة لتكون وضوحا.
 

 عرض البيانات من خبير الوسائل التعليمية -3

قدم الباحث مادة االستماع التعليمية املطورة إىل الدكتور داين احللمي بتصديق املادة 
ي ألنه قد علم التعليمية وفق معيار الوسائل التعليمية. أختار الباحث الدكتور داين احللم

 تطوير املادة التعليمية ولديه الكفاءة يف جمال تطوير املادة.
 وهذه نتيجة االستبانة من خبري حمتوى املادة ولغتها:

 : التصديق من خبري الوسائل التعليمية1.0جدول 
 النتيجة عناصر التحكيم رقم
 1 يستطيع إللقاء املادة التعليميةالربنامج  4
 1 وسيلة التعليميةصاحل كالربنامج  0
 1 الربنامججودة عرض  2
 1 الربنامجسهولة استخدام  1
 2 (User Interfaceاملستخدم ) جاذبة عرض واجهة 8
 2 يستطيع الربنامج أن يقصر مدة التدريس ،
 2 يستطيع الربنامج أن يوضح إلقاء املادة 0
 1 يستطيع الربنامج أن جيذب انتباه الطالب 5
 2 واخلطوطوضوح الصور  9

 2 وضوح األصوات املسموعة  47
 2 اليد متناول وقائمة يف زر 44
 1 مالمح الربنامج سارت بشكل جيد 40
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 2 مناسبة وظيفة الربنامج بوظيفة الوسائل التعليمية 42
 2 سهولة تثبيت الربنامج 41
 1 سهولة تشغيل الربنامج 48

 80 جمموعة النتيجة احملصولة 
أن اخلبري أعطى تقدير "جيد جدا" لسبعة بنود من مخسة عشر بندا،  اتضح من اجلدول

صاحل كوسيلة التعليمية، جودة الربنامج يستطيع إللقاء املادة التعليمية، الربنامج وهي: 
الربنامج، يستطيع الربنامج أن جيذب انتباه الطالب، سهولة استخدام الربنامج، عرض 

 ة تشغيل الربنامج.مالمح الربنامج سارت بشكل جيد، وسهول
 جاذبة عرض واجهةوقدم اخلبري تقدير "جيد" لثمانية بنود من مخسة عشر بندا، وهي:  

يستطيع الربنامج أن يقصر مدة التدريس، يستطيع الربنامج (، User Interfaceاملستخدم )
وقائمة  وضوح الصور واخلطوط، وضوح األصوات املسموعة، زرأن يوضح إلقاء املادة، 

اليد، مناسبة وظيفة الربنامج بوظيفة الوسائل التعليمية، وسهولة تثبيت  اولمتن يف
 الربنامج. 

ومل يكن يف هذا التصديق عنصر من عناصر التحكيم قدم له اخلبري بتقدير "مقبول 
 وناقص".

 أما نتيجة البيانات من استبانة خبري حمتوى املادة ولغتها كما يلي:
 خبري الوسائل التعليمية: نتيجة االستبانة من 1.5جدول 
 النتيجة التقدير الدرجة

 05=  1×0 جيد جدا 1
 01=  2×5 جيد 2
 7 مقبول 0
 7 ناقص 4
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من النتيجة االستبانة احملصلة، عرف الباحث أن النتيجة من استبانة خبري حمتوى املادة 
هو أن هذه املادة املطورة صاحل فتفسري هذا التقدير ولغتها هي يف تقدير "جيد جدا". 

وميكن استخدامها يف تعليم مادة االستماع يف مدرسة حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية 
 باجت ماجاكرطا.

إال دانيال حلمي باإلضافة إىل ذلك، ال حيصل الباحث على االقرتاحات من الدكتور 
 تعليقة واحدة وهي أن هذه الوسيلة صاحلة وجيدة للتقدمي.

 
 سين المنتجتح - ج

بعد أن قدم الباحث مادة االستماع باستخدام أندرويد املطورة إىل اخلبريين، حصل 
الباحث البيانات من اقرتاحات اخلبريين وتعليقاهتما. فاخلطوة التالية يعين التحسينات، 
ويكون بتحسني املادة املطورة عن األخطاء والنقصان املوجودة حسب التصديق من 

 اخلبريين.
 : التحسينات من األخطاء1.9 اجلدول

 المادة بعد التصحيح المادة قبل التصحيح الموقع
التدريب عن املفردات يف 

 كل باب
 املفردات: عن التدريب املفردات عن التدريب

 من اإلجابة أ ص حَّ  اْختـ رْ 
 ..اآلتية األجوبة

التدريب عن االستماع 
 األول يف كل باب

 االستماع عن التدريب
 األول

 األول: االستماع عن يبالتدر 
 وفقا اآلتية العبارات كمل

 املسموعة للمادة
التدريب عن االستماع 

 الثاين يف كل باب
 االستماع عن التدريب

 الثاين
 الثاين: االستماع عن التدريب

 من اإلجابة أ ص حَّ  اْختـ رْ 
 ..اآلتية األجوبة
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الباب األول، االستماع 
 الثاين

 الَّب  م ن  الطُّ  م ن  الطُّالَّب  

الباب األول، التدريب 
 عن االستماع الثاين

ب   بُ  م ا الُعنـْو اُن املن اس   م ا الُعنـْو اُن املن اس 

الباب الثاين، االستماع 
 األول

 ه ْل ُتك مُِّل م ْدر س ُتك  
ْيذُ   يـ تـ ع لَُّمْون  التَّال م 
 ُيص لُّْون  املد رُِّسْون  

 م ْعم ُل اللُّغ و يْ 
م  م ه ار ُة اال سْ  ت م اع  و الك ال 

 ف ْيه  
ك ُكر ة  الق د م  و ُكر ة  السَّلَّة  

 و ُكر ة  الي د  و ُكر ة  الرِّْيش ة  
 الُكُتب  و اجمل الَّت  

 ه ْل ُتك مُِّل م ْدر س ُتك  
ْيذُ   يـ تـ ع لَُّم التَّال م 
 ُيص لُّ املد رُِّسْون  
ْعم ُل اللُّغ و يْ 

 
 امل

ْست م اع  و الك   م  ف ْيه  م ه ار يت  اال   ال 
ك ُكر ة  الق د م  و ُكر ة  السَّلَّة  و ُكر ة  

 الي د  و ُكر ة  الرِّْيش ة  
 الُكُتب  و اجمل الَّت  

 للُجُلْوس   ُغْرف ةُ  الباب الثالث، املفردات
 للنـَّْوم   ُغْرف ةُ 

 اجلُُلْوس   ُغْرف ةُ 
 النـَّْوم   ُغْرف ةُ 

 

 تجربة صالحية المنتج - ح

، أعرض 0742ادة املطورة فهي برنامج االستماع يف منهج بعد أن حسن الباحث امل
الباحث ذلك الربنامج إىل مدرس اللغة العربية يف مدرسة حكمة األمانة ملعرفة رؤيته عن 
الربنامج قبل تطبيقه إىل طالب الصف العاشر مبدرسة حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية. 

يف مدرسة حكمة األمانة الثانوية  وهذه نتيجة االستبانة من مدرس اللغة العربية
 اإلسالمية.

 : االستبانة من مدرس اللغة العربية1.47اجلدول 
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 النتيجة البيان رقم
 1 برنامج أندرويد يساعد الطالب لفهم مادة االستماع 4
 2 تناسب اللغة املستخدمة يف الكتاب بقدر الطالب 0
 1 سهولة تفهيم مادة الربنامج للطالب 2
 2 ض هذا الربنامج رغبة الطالب يف تعليم االستماعجيذب عر  1
 2 التدريبات يف الربنامج تساعد لرتقية كفاءة الطالب يف االستماع 8
 2 الكتابة يف هذا الربنامج واضحة ،
 2 سهولة استخدام الربنامج أثناء التدريس 0
 2 تناسب املادة يف الربنامج بالكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية 5
 1 مناسبة الصور باملادة املسموعة 9

 2 مطابق الصور بالقيمة واألخالق واالجتماعية 47
 ،2 جمموعات النتيجة احملصولة 

اتضح من اجلدول أن املدرس أعطى تقدير "جيد جدا" لثالثة بنود من عشرة بنود، 
برنامج أندرويد يساعد الطالب لفهم مادة االستماع، و سهولة تفهيم مادة وهي: 

 مناسبة الصور باملادة املسموعة.الربنامج للطالب، و 
تناسب اللغة املستخدمة يف وأعطى املدرس تقدير "جيد" لسبعة من عشرة بنود، وهي: 

، الكتاب بقدر الطالب، وجيذب عرض هذا الربنامج رغبة الطالب يف تعليم االستماع
الكتابة يف هذا و اع، والتدريبات يف الربنامج تساعد لرتقية كفاءة الطالب يف االستم

الربنامج واضحة، وسهولة استخدام الربنامج أثناء التدريس، وتناسب املادة يف الربنامج 
 ومطابق الصور بالقيمة واألخالق واالجتماعية.بالكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية، 

 ومل يكن يف هذا التصديق عنصر من عناصر التحكيم قدم له املدرس بتقدير "مقبول" و
 "ناقص".

 أما نتيجة البيانات من استبانة مدرس مادة اللغة العربية كما يلي:
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 : نتيجة االستبانة من مدرس اللغة العربية1.44جدول 
 النتيجة التقدير الدرجة

 40=  1×2 جيد جدا 1
 04=  2×0 جيد 2
 7 مقبول 0
 7 ناقص 4

  
  

  
             

عرف الباحث أن النتيجة من استبانة مدرس اللغة العربية  من النتيجة االستبانة احملصولة،
هي يف املعدل "جيد جدا". فتفسري هذا التقدير هو أن هذه املادة املطورة ميكن 
استخدامها يف تعليم مادة االستماع إىل طالب الصف العاشر يف مدرسة حكمة األمانة 

 الثانوية اإلسالمية.
 
 التجربة الميدانية - خ

 التجربة الفردية وتحليلها عرض البيانات من -0

قبل أن جيرب الباحث املادة املطورة إىل اجملموعة امليدانية، جرب الباحث املادة إىل 
طالب. لقد قامت اجملموعة احملددة بتصحيح املادة اليت أعدها  8اجملموعة احملدودة وهي 

 نة كما يلي:الباحث حسب عناصر اليت عينها الباحث لتطوير املادة التعليمية يف االستبا
 
 

 : نتيجة االستبانة من التجربة الفردية1.40جدول 

 العناصر رقم
 اإلجابة

∑X ∑Xi  نسبة
 2 2 3 0 المئوية

 %58 40 07 0 2 - -املادة التعليمية  4
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باستخدام أندرويد 
 جذابة

تعليم االستماع  0
باستخدام أندرويد 

 جيعل الطالب محاسة

- - 2 0 07 40 58% 

هم املادة يف سهولة ف 2
 الربنامج

- 0 4 0 07 48 08% 

سهولة فهم اللغة  1
 املستخدمة يف الربنامج

- 0 0 4 07 41 07% 

وضوح الكتابة يف  8
 الربنامج

- - 4 1 07 49 98% 

رشادات سهولة فهم اإل ،
 يف الربنامج

- - 2 0 07 40 58% 

سهولة فهم التدريبات  0
 يف الربنامج

- 4 0 0 07 48 08% 

ليم االستماع تع 5
باستخدام أندرويد 

 مبهج

- - 4 1 07 49 98% 

 %52 422 4،7 مبعدل 8عدد املستجيبني: 
 ومن النتيجة االستبانة احملصولة يعرف أن:

 % من املستجيب يقولون أن املادة التعليمية باستخدام أندرويد جذابة58 (4

عل % من املستجيب يقولون أن تعليم االستماع باستخدام أندرويد جي58 (0
 الطالب محاسة
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 % من املستجيب يقولون أن فهم املادة يف الربنامج سهلة08 (2

 % من املستجيب يقولون أن فهم اللغة املستخدمة يف الربنامج سهلة07 (1

 % من املستجيب يقولون أن الكتابة يف الربنامج واضح98 (8

 % من املستجيب يقولون أن فهم اإلرشادات يف الربنامج سهلة58 (،

 ب يقولون أن فهم التدريبات يف الربنامج سهلة% من املستجي08 (0

 % من املستجيب يقولون أن تعليم االستماع باستخدام أندرويد مبهج.98 (5

 : املعيار لتصوير الدرجات للمستجيب1.42اجلدول 
 التقدير مسافة تحديد النتيجة الرقم

 جيد جدا، ميكن استخدامها بدون التصحيح 54% -% 477 4
 ميكن استخدامها بالتصحيح البسيط مقبول، 4%، -% 57 0
 ناقص، ال ميكن استخدامها يف التعليم 14% -% 7، 2
 ضعيف، ال جيوز أن يستخدمها 04% -% 17 1
 ضعيف جدا، ال جيوز أن يستخدمها 7% -% 07 8

%. وهذا يدل 52،40أما بالنسبة املئوية من مجيع االستبانة فحصل الباحث النتيجة 
ب هذه املادة املطورة "جيد جدا"، مبعىن أن هذه املادة ميكن على أن قبول املستجي

 استخدامها لتعليم مادة االستماع يف الصف العاشر يف مرحلة الثانوية.
 

 عرض البيانات من التجربة المجموعة وتحليلها -3

بعد أن قام الباحث بتجربة املادة املطورة، وزع الباحث االستبانة لطالب الصف العاشر 
االجتماعية "ب" يف مدرسة حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية ملعرفة آرائهم  شعبة العلوم

 .0742عن مادة التعليمية اإللكرتونية املطورة يف منهج 
وهذه نتيجة االستبانة من طالب الصف العاشر شعبة العلوم االجتماعية "ب" يف 

 مدرسة حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية باجت ماجاكرطا.
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 : نتيجة االستبانة من التجربة اجملموعة 1.41اجلدول 

 العناصر رقم
 اإلجابة

∑X ∑Xi  نسبة
 2 2 3 0 المئوية

املادة التعليمية  4
باستخدام أندرويد 

 جذابة

- - 0 42 57 02 94% 

تعليم االستماع  0
باستخدام أندرويد 

 جيعل الطالب محاسة

- - 8 48 57 08 92% 

سهولة فهم املادة يف  2
 نامجالرب 

- 0 ، 40 57 07 50% 

سهولة فهم اللغة  1
 املستخدمة يف الربنامج

- 0 ، 40 57 07 50% 

وضوح الكتابة يف  8
 الربنامج

- - 47 47 57 07 50% 

سهولة فهم االرشادات  ،
 يف الربنامج

- - 9 44 57 04 55% 

سهولة فهم التدريبات  0
 يف الربنامج

- 1 ، 47 57 ،، 50% 

ع تعليم االستما  5
باستخدام أندرويد 

 مبهج

- - 0 42 57 02 94% 

 %55 04 57 مبعدل 07عدد املستجيبني: 



479 
 

 

 

 ومن نتيجة االستبانة احملصولة يعرف أن:
 % من املستجيب يقولون أن املادة التعليمية باستخدام أندرويد جذابة94 (4

% من املستجيب يقولون أن تعليم االستماع باستخدام أندرويد جيعل 92 (0
 اسةالطالب مح

 % من املستجيب يقولون أن فهم املادة يف الربنامج سهلة50 (2

 % من املستجيب يقولون أن فهم اللغة املستخدمة يف الربنامج سهلة50 (1

 % من املستجيب يقولون أن الكتابة يف الربنامج واضح50 (8

 % من املستجيب يقولون أن فهم اإلرشادات يف الربنامج سهلة55 (،

 هم التدريبات يف الربنامج سهلة% من املستجيب يقولون أن ف50 (0

 % من املستجيب يقولون أن تعليم االستماع باستخدام أندرويد مبهج.94 (5

%. وهذا يدل على أن 55أما بالنسبة املئوية من مجيع االستبانة فحصل الباحث النتيجة 
قبول الطالب هذه املادة املطورة "جيد جدا"، مبعىن أن هذه املادة ميكن استخدامها 

مادة االستماع بدون حتسينها. ومن هذه النتيجة االستبانة، ميكننا أيضا أن  لتعليم
نالحظ أن استخدام هذا الربنامج املطور أعطى األثر يف اهتمام الطالب لتعليم مادة 

 االستماع يف الصف العاشر يف مرحلة الثانوية.
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 المبحث الثالث: فعالية المادة التعليمية باستخدام أندرويد

احث بعملية تطبيق برنامج أندرويد ملعرفة فعالية هذا الربنامج على اخلطوات كما قام الب
 يلي:

قام الباحث باالختبار القبلي يف اجملموعة التجربة والضابطة ملعرفة قدرة الطالب على 
إىل  70.48. بدأ يف ساعة 0740أبريل  40االستماع باللغة العربية يف يوم االثنني 

لك، درس املدرس باستخدام وسائل العادية يف اجملموعة . وبعد ذ75.77الساعة 
الضابطة ودرس الباحث باستخدام برنامج أندرويد يف اجملموعة التجربة كل منهما أربعة 

 حصة أو لقائني.
وأما خطوات التدريس اليت أقامها الباحث أثناء التدريس االستماع باستخدام برنامج 

 أندرويد  كما يلي:
 األنشطة األولية - أ

 لقاء السالم والدعاءإ -4

تفتيش الباحث كشف احلضور ونظافة اللباس والفصل ويضبط مكان  -0
 اجللوس بعملية التدريس

 التعارف -2

 يلقي الباحث أهداف الدراسة وهي يستمع املفردات عن املهنة واحلياة -1

 عرض التوضيحات بالوسائل التعليمية  -8

 يشرح الباحث تناسب املادة املدروسة باملادة القادم -،

 شطة األساسيةاألن - ب

 املالحظة

 يعرض الباحث املفردات اجلديدة يف الوسائل أندرويد والطالب يالحظها -4

 يستمع الباحث والطالب املفردات اجلديدة يف الوسائل أندرويد -0

 يقرأ الباحث كيفية استخدام املفردات يف اجلملة وينصته الطالب -2
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 لةيعطي الباحث فرصة للطالب قراءة استخدام املفردات يف اجلم -1

 يرشد الباحث الطالب أن يسأل املفردات اجلديدة اليت مل يفهم -8

 يشرح الباحث معاين املفردات اليت يسأهلا الطالب بالوسائل التعليمية -،

 يرشد الباحث الطالب على أن يبحث معاين املفردات يف مراجع األخرى -0

 يعطى الباحث الفرصة الطالب لعملية التدريبات يف فهم املفردات اجلديدة -5

 طى الباحث الفرصة الطالب ليعرضوا نتائج التدريباتيع -9

 قام الباحث بتصحيح التدريبات مع الطالب معا -47

 االختتام - ت

 يعطى الباحث خالصة هذا الدرس  -4

 يعطي الباحث االرتباط بني هذا الدرس بتعاليم اإلسالمية واألخالق الكرمية -0

 خيتتم الباحث الدرس -2
الباحث باالختبار البعدي يف الساعة  . قام0740أبريل  00ويف يوم اخلميس تاريخ 

 السابعة إىل الساعة الثامنة صباحا.
 

 عرض البيانات من االختبار القبلي والبعدي  - أ

قد قام الباحث باالختبار القبلي والبعدي يف جمموعتني ملعرفة فعالية برنامج أندرويد لرتقية 
سئلة ومها كتابة مهارة االستماع. وكان الباحث يفرق االختبار على نوعني من األ

متييز السمعي )أ( وإجابة األسئلة ملعرفة املفردات املسموعة ملعرفة كفاءة الطالب يف مهارة 
 مهارة التفكري االستنتاجي )ب(.

 أما نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة كما يلي:
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 495: نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة1.48اجلدول 

 االسم الرقم
 نتيجة االختبار البعدي نتيجة االختبار القبلي

 ∑ ب أ ∑ ب أ
 7، 08 28 87 07 27 عفيفة فطرياين 4
 87 07 27 28 48 07 ألدو سبتيان 0
 87 07 27 27 48 48 ألف كرمي 2
 97 17 87 7، 07 17 أرين دوي أكوستني 1
 88 08 27 17 07 07 جاندرا أدي سافوترا 8
 07 08 18 88 48 17 وسفيتاساريجندي ف ،
 88 27 08 28 48 07 ديين كوسوانطا 0
 07 08 18 88 48 17 دياز زكريا 5
 07 08 18 87 07 27 إكي رمايانيت 9

 08 08 87 7، 07 17 فائز ناديا نتاوارا 47
 7، 08 28 87 07 27 فجر إسهاريانطا 44
 57 27 87 8، 08 17 فندي مرشدين 40
 07 08 18 87 07 27 فع للناس 42
 7، 08 28 18 08 07 هاين فوزية 41
 87 07 27 27 48 48 هندرا تكوه سانتانا 48
 8، 08 17 18 07 08 إنداه كوستيين ،4
 7، 08 28 87 07 27 إيرا راهايو 40
 08 28 27 7، 07 17 ليلة الشريفة 45
 07 08 18 87 07 27 حممد ألفا حليمي 49

                                                 
495

 .0740أبريل  00و  40االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة يف  
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 87 07 27 28 48 07 حممد أمري شهداء 07
 4058 848 0،7 987 201 808 اجملموعة 
،05 معدل الدرجة 

08 
45،0 10،8 25 08،0

8 
،1،08 

 وأما نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربة كما يلي:
 499: نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربة،1.4اجلدول 

 االسم الرقم
 يجة االختبار البعدينت نتيجة االختبار القبلي

 ∑ ب أ ∑ ب أ
خفيفة دوي أيو  4

 أبريليا
27 07 87 18 08 07 

 58 28 87 88 08 27 ديف رتنو انكرايين 0
 58 27 88 7، 08 28 دوي عفيفة 2
دكي حممد أمري  1

 النجيب
07 48 28 17 07 ،7 

 07 28 28 17 48 08 دياه سوسيالنينسيه 8
 98 18 87 8، 48 87 دوي زمرة احلسنة ،
 08 27 18 18 27 48 آرين دوي رمحوايت 0
 08 28 17 87 08 08 آتيك راهايو 5
 58 28 87 7، 08 28 فريا ماليا 9

هنداياين كورنياتو  47
 جهايا

27 48 18 87 08 08 

 7، 07 17 17 47 27 إنتان فرماتاساري 44
                                                 

499
 .0740أبريل  00و  40االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة يف  
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 88 48 17 27 47 07 إقبال مرتضى 40
 08 28 27 18 47 28 كورنيايت ننسيه 42
 57 17 17 88 48 17 ليلة العفو 41
 57 28 18 87 27 07 لولوك لطفية 48
 7، 27 27 27 48 48 حممد كفني ،4
 7، 7، 17 27 48 48 حممد عبد البصري  40
 57 27 87 88 48 17 حممد زين العارفني 45
حممد عارف هداية  49

 اهلل
27 27 ،7 87 17 97 

 7، 48 18 28 48 07 حممد فارح رمضاين 07
 4108 898 507 928 208 8،7 اجملموعة 
45،0 05 معدل الدرجة 

8 
1،،0

8 
12،8 09،0

8 
02،08 

 
 تحليل نتيجة البحث من االختبار القبلي والبعدي في المجموعة التجربة - ب

( Paired Samples T-testيقدم الباحث الرموز اإلحصائي اختبار )ت( للعناية املزاوجة )
ملعرفة فعالية برنامج أندرويد اإللكرتونية يف تعليم االستماع  IBM SPSS Statistic 20يف 

 0742يف منهج املطورة اإللكرتونية املادة التعليمية والختبار الفرضية البحث وهي أن 
 . تكون فعالة لرتقية مهارة االستماع بشكل ملحوظ( Androidباستخدام أندرويد  )

ت( للعناية املزاوجة فعلى الباحث أن يعمل باختبار قبل أن يعمل الباحث باختبار )
(. تصلح البيانات أن يعد باختبار )ت( للعناية املزاوجة إذا  Test of Normalityالطبيعي )

كان البيانات الطبيعي، وطبيعية البيانات من شروط اختبار )ت(. ويعترب "الطبيعي" إذا  
، وإذا كان قيمة مستوى  7،78 ( أكثر منSignificanceكان قيمة مستوى الداللة )
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فهذه البيانات يعترب غري الطبيعي. ويستخدم الباحث سفريا ويلك  7،78الداللة أقل من 
(Shapiro Wilk.ألن عينة البحث أقل من مخسني شخصا )077

وأما النتيجة من االختبار  
 الطبيعي كما يلي:

 لبعدي يف جمموعة التجربة: نتيجة االختبار الطبيعي من االختبار القبلي وا1.40اجلدول 
 سفيرا ويلك سميرنوف -كلموغوروف  
درجة  إحصاء 

 الحرية
مستوى 
 الداللة

درجة  إحصاء
 الحرية

مستوى 
 الداللة

االختبار 
 القبلي

7،402 07 7،077 7،917 07 7،029 

االختبار 
 البعدي

7،452 07 7،709 7،92، 07 7،072 

ومها  7،072و  7،029اللة سفريا ويلك اتضح من اجلدول السابق أن قيمة مستوى الد
فلذلك تلك القيمة تدل على أن هذه البيانات طبيعية أو تتخذ شكل  7،78أكثر من 

 التوزيع الطبيعي. وتصلح أن تعد باختبار )ت( للعناية املزاوجة.
إذا    H0مث يواصل الباحث أن حيلل البيانات باختبار )ت( للعنايات املزاوجة. سيقبل 

إذا كان نتيجة مستوى الداللة أقل  H0ويرد  7،78ستوى الداللة أكثر من كان قيمة م
 يدل على أن عينة مزاوجة )االختبار القبلي والبعدي( متساوي.  H0. و7،78من 

أما نتيجة اختبار )ت( للعينات املزاوجة من االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربة  
 كما يلي:

( للعنايات املزاوجة من االختبار القبلي والبعدي : نتيجة اختبار )ت1.45اجلدول 
 للمجموعة التجربة

                                                 
077

)اإلسكندرية: دار اجلامعة  SPSSحتليل اإلحصائي للبيانات باستخدام حممود عبد احلليم املنسي وخالد حسن الشريف،  
 ،00(، ص. 0741ديدة، اجل
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المتوس

 ط

االنحرا
ف 
المعيار 

 ي

متوس
ط 

الخطأ 
المعيار 

 ي

% الثقة 51
الفاصل الرمزي من 

 ت الفرق

درجا
ت 
الحر 
 ية

مستو 
ى 

الداللة 
(2-

Tailed

) 
 أعلى أدنى

زو 
ج 
4 

االخ
تبار 

القبلي 
والبعد

 ي

00،77
7 

2،17
2 

7،0،
4 

05،
892 

08،17
0 

28،15
8 

07 7،77
2 

أو أقل  7،772اتضح من اجلدول السابق، قيمة مستوى الداللة من تلك البيانات فهي 
فلذلك  4،008أكثر من )ت( اجلدول  28،158. أو أن )ت( احلساب 7،78من 
H0   مردود. اخلالصة منها بأن االختبار القبلي واالختبار البعدي غري متساو أو خالف
H1تدل 02،08ومعدل اختبار البعدي هي  08،،1دل اختبار القبلي هي . وأن مع .

 تلك البيانات على أن اختبار البعدي أجنح من االختبار القبلي.
اعتمادا على تلك البيانات، تفرق نتيجة اختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربة، 

 وذلك تدل على أن تطبيق برنامج أندرويد فعال يف تعليم االستماع.

 

 تحليل نتيجة البحث من االختبار البعدي في المجموعة الضابطة والتجربة - ت

 Independent Samplesيقدم الباحث الرموز اإلحصائي اختبار )ت( للعينات املستقلة )

T-test يف )IBM SPSS Statistic 20  ملعرفة فعالية اجملموعة الضابطة والتجربة. وقبل أن
ينات املستقلة فعلى الباحث أن يعمل باالختبار يعمل الباحث باالختبار )ت( للع

 (.Test of Homogenityالطبيعي واالختبار التجانسي )
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وتصلح البيانات أن يعد باختبار )ت( للعينات املستقلة إذا كان البيانات طبيعية 
، وإذا كان  7،78ومتجانسة. ويعترب "الطبيعي" إذا كان قيمة مستوى الداللة أكثر من 

فيعترب بياناته غري الطبيعي. ويستخدم نتيجة سفريا  7،78الداللة أقل من  قيمة مستوى
يف أساس  pويلك ألن عينة أقل من مخسني. وتعترب البيانات بالتجانس، إذا كان قيمة 

 .7،78أكثر من  Levene’s Testيف اختبار ليفن  Based of Meanمن املتوسط 
ار البعدي يف اجملموعة الضابطة والتجربة وأما النتيجة من االختبار الطبيعي من االختب

 هي:
: نتيجة اختبار االختبار الطبيعي من االختبار البعدي يف اجملموعة 1.49اجلدول 

 الضابطة والتجربة
 سفيرا ويلك سميرنوف -كلموغوروف  
درجة  إحصاء 

 الحرية
مستوى 
 الداللة

درجة  إحصاء
 الحرية

مستوى 
 الداللة

اجملموعة 
 التجربة

7،452 07 7،709 7،92، 07 7،072 

اجملموعة 
 الضابطة

7،415 07 7،077 7،920 07 7،407 

ومها  7،407و  7،072يدل ذلك اجلدول على أن مستوى قيمة الداللة سفريا ويلك 
، فاخلالصة منها أن هذه البيانات طبيعية. فيواصل الباحث أن يقدم  7،78أكثر من 

ار التجانسي من االختبار البعدي من اجملموعة االختبار التجانسي. والنتيجة من االختب
 الضابطة والتجربة كما يلي:

: نتيجة االختبار التجانسي من االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة 1.07اجلدول 
 والتجربة

 مستوى الداللةدرجة الحرية درجة الحرية  إحصاء ليفن 
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0 3 
اجملموعة 
 ،7،22 40 1 4،458 التجربة

اجملموعة 
 7،021 40 1 7،871 ابطةالض

نظرا إىل اجلدول السابق عرف الباحث أن االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة والتجربة 
 .7،021و  ،7،22ومها  7،78يف اختبار لفني أكثر من   pمها متجانسان. ألن قيمة 

ات فيواصل الباحث أن يقدم اختبار )ت( للعينات املستقلة. والنتيجة اختبار )ت( للعيان
 املستقلة من االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة والتجربة كما تلي:

: نتيجة اختبار )ت( للعينات املستقلة من االختبار البعدي يف اجملموعة  1.04اجلدول 
 الضابطة والتجربة

 

 ت المحسوبة لتجانس اختبار ليفن لتجانس التباين

النسبة 
 الفائية

مستوى 
 ت الداللة

درجات 
 الحرية

مستوى 
الداللة 

(2- 

Tailed

) 

الفروق 
بين 

المتوسطي
 ن

معاير 
الفرو 

ق من 
 الغلطة

% فترة الثقة 55
 من الفروق

 أعلى أدنى

  

إفراض 
تساو 
ي 

 التباين

7،74
0 

7،59
0 

0،،،
1 

25 7،74
0 

9،877 2،89 0،00
1 

4،،00
8 

إفراض 
عدم 
تساو 
ي 

 التباين

  0،،،
1 

20،91
9 

7،74
0 9،877 2،89 0،

001 
4،،00

8 
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أو  7،740واتضح من اجلدول السابق، أن قيمة مستوى الداللة من تلك البيانات فهي 
فلذلك  ،5،،4أكثر من )ت( اجلدول  1،،،0، وأن )ت( احلساب  7،78أقل من 

مقبول، معىن ذلك هناك فروق بني   H1مردود و   H0اخلالصة من هذا االختبار هي أن 
 لتجربة واجملموعة الضابطة.معدل النتيجة يف اجملموعة ا

وأما ارتفاع النسبة املئوية بني االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة الضابطة والتجربة لكل 
 من املهارة الفرعية لالستماع بالتفصيل كما يلي:

 : مدى ارتفاع النسبة املئوية1.00اجلدول 
االختبار  المهارة الفرعية الرقم

 القبلي
االختبار 
 البعدي

النسبة  رقالف
 المئوية

 اجملموعة الضابطة
 20،40 9،08 25 05،08 التصنيف 4
 20،0 0،78 08،08 45،0 التفكري االستنتاجي 0
 28،08 08،،4 1،08، 10،8 اجملموعة 2

 اجملموعة التجربة
 88،28 48،8 12،8 05 التصنيف 4
 ،،،85 44 09،08 45،08 التفكري االستنتاجي 0
 80،08 00 02،08 08،،1 اجملموعة 2

اتضح من اجلدول أن ارتفاع النسبة املئوية من مهارة التصنيف يف اجملموعة الضابطة 
% وكان ارتفاع النسبة املئوية من مهارة التفكري االستنتاجي يف اجملموعة الضابطة 20،40

 %.28،08% وارتفاع النسبة املئوية يف اجملموعة الضابطة 20،0
تفاع النسبة املئوية من مهارة التصنيف يف اجملموعة التجربة واتضح أيضا من اجلدول أن ار 

% أكثر من جمموعة الضابطة، وكان ارتفاع النسبة املئوية من مهارة التفكري 88،28
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% كذلك أكثر من اجملموعة الضابطة وارتفاع ،،،85االستنتاجي يف اجملموعة التجربة 
 ن جمموعة الضابطة.% أكثر م80،08النسبة املئوية يف اجملموعة التجربة 

أكثر من االختبار البعدي يف  02،08معدل االختبار بعدي يف اجملموعة التجربة هي 
. وتدل هذه النتيجة على أن االختبار البعدي يف 1،08،اجملموعة الضابطة وهي 

 اجملموعة التجربة أجنح من االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة.
ر الفروق بني نتيجة من اجملموعة الضابطة والتجربة. أو اعتمادا على نتيجة االختبار، ظه

بعبارة أخرى أن استخدام برنامج أندرويد فعال يف تعليم االستماع. وكان هذا الربنامج 
 فعال لرتقية مهارة االستماع يف جوانب التصنيف مث التفكري االستنتاجي.
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 المبحث الرابع: مناقشة نتائج البحث
 ة باستخدام أندرويدتطوير المادة التعليمي - أ

 تحليل الحاجات وجمع البيانات -0

قام الباحث جبمع البيانات يف حتليل احلاجات واملشكالت بطريقة املقابلة. قام هبا 
الباحث مع رئيس املدرسة تاوي ومدرس مادة اللغة العربية جعفر املنصور يف مدرسة 

ألهداف التعليم االستماع يف حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية. وأما نتيجة املقابلة أن ا
مدرسة حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية هي الطالب يستمعون الكالم باللغة العربية 
ويفهمونه من املوضوع املختار. واملادة التعليمية يف تعليم االستماع هي املادة املكتوبة 

ي يقرأ املدرس ليس املادة املسموعة. وكان الطريقة املستخدمة هي الطريقة التقليدية وه
النصوص ويسمعها الطالب تدرجا. ومن هذه املقابلة، أشار املدرس إىل أن يطور املادة 

 التعليمية ولكن ليس له الكفاءة واألوقات الفارغة.
وملعرفة إمكانية تطبيق أندرويد يف هذه املدرسة، قام الباحث باالستبانة األولية ملعرفة 

طالب  420طالب من  408على أن  دلت نتيجة االستبانةأحوال الطالب و 
%( 59طالب ) 420طالب من  445%( لديهم هاتف. ودلت أيضا على أن  98)

إضافة على تلك املعلومات املوجودة حاول الباحث يف الفصل العاشر تستخدم أندرويد. 
من الكتاب املستخدم يف مدرسة حكمة األمانة  0742بتطوير مادة التعليمية يف منهج 

سالمية باستخدام أندرويد حىت يكون الطالب لديهم املادة التعليمية املسموعة الثانوية اإل
 يف تدريس االستماع وتدريباهتا.

 تصميم المنتج -3
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املادة االستماع وتسمى بـ "االستماع )الفصل( )الباب(" ألن الباحث يطور ستة تصمم 
لباب األول برامج حسب الباب يف الفصل العاشر، ويف سبيل املثال يسمى الباحث با

(Istima X1( والباب الثاين )Istima X2( والباب الثالث )Istima X3 والباب الرابع )
(Istima X4( والباب اخلامس )Istima X5( والباب السادس )Istima X6 وكذلك .)

صمم الباحث كتاب "دليل املعلم ونصوص فهم املسموع" خاصة لسهولة املعم الذي 
ول الدراسية، وأما حمتوى يف كتاب دليل املعلم ونصوص فهم يطبق هذا الربنامج يف الفص

 املسموع متساويا باحملتوى يف الربنامج.
فاخلطوات األوىل اليت قام الباحث يف تصميم املادة هي تعيني العناصر املستخدمة وهي  

تصميم املعلومات لتقرير املادة التعليمية املستخدمة يتكون من األصوات والنصوص 
تصميم الواجهة لتشكيل الوسائل املتعددة ويتكون من بنية التناقل والتخطيط والصور، و 

االنسيايب، وكتابة الرمز لتطبيق املعلومات والوسائل املتعددة يف الربنامج أندرويد ويتكون 
 من اإلعداد وعملية الربجمية.

تخدم أن وأما نتيجة التصميم هي الصفحة االفتتاحية، والقائمة الرئيسية ميكن على املس
خيتار املادة، واملفردات فيها مادة االستماع عن املفردات، والتدريب عن املفردات وهي 
التدريبات اختيار من املتعدد، و االستماع األول والتدريبات وفيه مادة االستماع عن 
احلوار والتدريبات إكمال الفارغة، واالستماع الثاين والتدريبات وفيه مادة االستماع عن 

ة والتدريبات اختيار من املتعدد، وخطوات التدريس يتكون من ثالثة عناصر وهي الفقر 
 الكفاءة املعيارية والكفاءة األساسية وخطوات التدريس، وعن الربنامج.

 تصديق المنتج وتحسينه -2
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بعد أن صمم الباحث مادة االستماع املطور، أعرض الباحث تلك املادة إىل اخلبريين 
م عن املادة املطورة وللحصول على االقرتاحات واملداخالت ملعرفة أراءهم وتصديقه

بإعطاء االستبانة. اخلبري األول هو الدكتور حليمي زهدي واخلبري الثاين هو الدكتور 
 دانيال حلمي.

"جيد جدا". فتفسري هذا التقدير هو أن هذه املادة  حصل الباحث من خبريين تقدير
م مادة االستماع يف مدرسة حكمة األمانة املطورة صاحل وميكن استخدامها يف تعلي

وكذلك حصل الباحث على البيانات من اقرتاحات الثانوية اإلسالمية باجت ماجاكرطا. 
اخلبري وتعليقاته. أما االقرتاحات والتعليقات من الدكتور حليمي زهدي كما يلي: 

 حيصل إصالح األخطاء يف الكتابة. واشرح البيانات يف كل نقطة لتكون وضوحا. وال
إال تعليقة واحدة وهي أن هذه دانيال حلمي الباحث على االقرتاحات من الدكتور 

الوسيلة صاحلة وجيدة للتقدمي. وبعد ذلك، قام الباحث بتحسني املنتج من حيث 
 الشكل والبيانات يف كل نقطة.

 تجربة صالحية المنتج -2

إىل مدرس اللغة  بعد أن حسن الباحث املادة املطورة أعرض الباحث ذلك الربنامج
العربية يف مدرسة حكمة األمانة ملعرفة رؤيته عن الربنامج قبل تطبيقه إىل طالب هذه 

من النتيجة االستبانة احملصولة، عرف الباحث أن مدرس اللغة العربية يعطي املدرسة. و 
التقدير "جيد جدا". فتفسري هذا التقدير هو أن هذه املادة املطورة ميكن استخدامها يف 

عليم مادة االستماع إىل طالب الصف العاشر يف مدرسة حكمة األمانة الثانوية ت
 اإلسالمية.

 التجربة الميدانية -1
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قام الباحث بالتجربة امليدانية بطريقة االستبانة مرتني، مرة أوىل خلمسة طالب ومرة ثانية 
% 55% من التجربة األوىل و النتيجة 52،40وحصل الباحث النتيجة لعشرين طالبا. 

من التجربة الثانية وهذا يدل على أن قبول املستجيب هذه املادة املطورة "جيد جدا"، 
مبعىن أن هذه املادة ميكن استخدامها لتعليم مادة االستماع يف الصف العاشر يف مرحلة 
الثانوية. ميكننا أيضا أن نالحظ أن استخدام هذا الربنامج املطور أعطى األثر يف اهتمام 

 م مادة االستماع يف الصف العاشر يف مرحلة الثانوية.الطالب لتعلي

 
 فعالية المادة التعليمية باستخدام أندرويد - ب

بعد أن قدم الباحث املادة املطورة إىل اخلبريين قام الباحث بعملية تطبيق برنامج أندرويد 
د يف اجملموعة التجربة والضابطة ملعرفة قدرة الطالب على االستماع باللغة العربية وبع

ذلك، درس املدرس باستخدام وسائل العادية يف اجملموعة الضابطة وباستخدام برنامج 
أندرويد يف اجملموعة التجربة كل منهما ثالثة حصة. مث قام الباحث باالختبار البعدي 

 للمجموعتني.
اخلطوات املستخدمة يف حتليل اإلحصائي يف بداية احلال، قام الباحث بتحليل نتيجة 

ختبار القبلي والبعدي يف جمموعة التجربة. يقدم الباحث الرموز اإلحصائي البحث من اال
 IBM SPSS Statistic 20( يف Paired Samples T-testاختبار )ت( للعناية املزاوجة )

ملعرفة فعالية برنامج أندرويد اإللكرتونية يف تعليم االستماع. وقبل أن يعمل الباحث 
 Test ofعلى الباحث أن يعمل باختبار الطبيعي )باختبار )ت( للعناية املزاوجة ف

Normality (. تصلح البيانات أن يعد باختبار )ت( للعناية املزاوجة إذا كان البيانات
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الطبيعي، وطبيعية البيانات من شروط اختبار )ت(. ويستخدم الباحث سفريا ويلك 
(Shapiro Wilk.ألن عينة البحث أقل من مخسني شخصا )074 

حليل حصل الباحث على أن قيمة مستوى الداللة من تلك البيانات فهي ومن هذا الت
أكثر من )ت( اجلدول  28،158. وأن )ت( احلساب 7،78أو أقل من  7،772
مردود. اخلالصة منها بأن االختبار القبلي واالختبار البعدي غري   H0فلذلك  4،008

ل اختبار البعدي ومعد 08،،1. وأن معدل اختبار القبلي هي H1متساو أو خالف 
. تدل تلك البيانات على أن اختبار البعدي أجنح من االختبار القبلي. 02،08هي 

اعتمادا على تلك البيانات، تفرق نتيجة اختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربة، 
 وذلك تدل على أن تطبيق برنامج أندرويد فعال يف تعليم االستماع.

تيجة البحث من االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة وبعد ذلك، قام الباحث بتحليل ن
 Independentوالتجربة. يقدم الباحث الرموز اإلحصائي اختبار )ت( للعينات املستقلة )

Samples T-test يف )IBM SPSS Statistic 20  .ملعرفة فعالية اجملموعة الضابطة والتجربة
ستقلة فعلى الباحث أن يعمل وقبل أن يعمل الباحث باالختبار )ت( للعينات امل

(. ويستخدم نتيجة سفريا Test of Homogenityباالختبار الطبيعي واالختبار التجانسي )
 ويلك ألن عينة أقل من مخسني.

ومن هذا التحليل حصل الباحث على أن قيمة مستوى الداللة من تلك البيانات فهي 
)ت( اجلدول أكثر من  1،،،0وأن )ت( احلساب  7،78أو أقل من  7،740

                                                 
074

)اإلسكندرية: دار اجلامعة  SPSSحتليل اإلحصائي للبيانات باستخدام حممود عبد احلليم املنسي وخالد حسن الشريف،  
 ،00(، ص. 0741اجلديدة، 
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مقبول، معىن   H1مردود و   H0، فلذلك اخلالصة من هذا االختبار هي أن ،5،،4
 ذلك هناك فروق بني معدل النتيجة يف اجملموعة التجربة واجملموعة الضابطة.

أكثر من االختبار البعدي  02،08وكان معدل االختبار بعدي يف اجملموعة التجربة هي 
. وتدل هذه النتيجة على أن االختبار البعدي يف 1،08،يف اجملموعة الضابطة وهي 

اجملموعة التجربة أجنح من االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة. اعتمادا على نتيجة 
االختبار، ظهر الفروق بني نتيجة من اجملموعة الضابطة والتجربة. أو بعبارة أخرى أن 

ن هذا الربنامج فعال لرتقية مهارة استخدام برنامج أندرويد فعال يف تعليم االستماع. وكا
 االستماع يف جوانب التصنيف مث التفكري االستنتاجي.

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

 الفصل الخامس
 الخاتمة
 

 نتائج البحث .د 

بعد أن طور الباحث مادة التعليمية اإللكرتونية لرتقية مهارة االستماع وتصديقها 
األمانة الثانوية اإلسالمية،  إىل اخلرباء وجترهبا إىل طالب الصف العاشر مبدرسة حكمة

 يستطيع الباحث أن يستخرج النتائج التالية:
إن عملية تطوير مادة التعليمية اإللكرتونية لرتقية مهارة االستماع تبدأ بتحليل  -4

املشكلة املوجودة يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة االستماع ويليها مجع 
درس حيتاج إىل املادة التعليمية الزائدة. لقد مت البيانات ونتيجة حتليل املشكلة أن امل

تصميم املعلومات وتصميم تطوير مادة التعليمية اإللكرتونية على اخلطوات التالية: 
الصفحة االفتتاحية، الصفحة الواجهة وكتابة الرمز. وأما نتيجة التصميم هي: 

ريبات، االستماع الرئيسية، املفردات، التدريب عن املفردات، االستماع األول والتد
الثاين والتدريبات، خطوات التدريس. بعد ذلك قام الباحث بتصديق املادة إىل 
خبريين ومدرس اللغة العربية وحصل الباحث على تقدير جيد جدا.  وقام الباحث 
بالتجربة امليدانية وحصل على التقدير "جيد جدا"، مبعىن أن هذه املادة ميكن 

 تماع يف الصف العاشر يف مرحلة الثانوية. استخدامها لتعليم مادة االس

 Independentيقدم الباحث الرموز اإلحصائي اختبار )ت( للعينات املستقلة ) -0

Samples T-test يف )IBM SPSS Statistic 20  ملعرفة فعالية اجملموعة الضابطة
ومن هذا التحليل حصل الباحث على أن قيمة مستوى الداللة من تلك والتجربة. 

أكثر من  1،،،0وأن )ت( احلساب  7،78أو أقل من  7،740نات فهي البيا
مردود و   H0، فلذلك اخلالصة من هذا االختبار هي أن ،5،،4)ت( اجلدول 

Ha   مقبول، معىن ذلك هناك فروق بني معدل النتيجة يف اجملموعة التجربة
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 02،08 واجملموعة الضابطة. وكان معدل االختبار بعدي يف اجملموعة التجربة هي
. وتدل هذه النتيجة 1،08،أكثر من االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة وهي 

على أن االختبار البعدي يف اجملموعة التجربة أجنح من االختبار البعدي يف 
اجملموعة الضابطة. اعتمادا على نتيجة االختبار، ظهر الفروق بني نتيجة من 

أخرى أن استخدام برنامج أندرويد فعال يف اجملموعة الضابطة والتجربة. أو بعبارة 
تعليم االستماع. وكان هذا الربنامج فعال لرتقية مهارة االستماع يف جوانب 

 التصنيف مث التفكري االستنتاجي.

 

 التوصيات .ه 

 انطالقا من نتائج البحث عرض الباحث التوصيات كما يلي:
ة عند قيامهم بالعملية ينبغي على كل املدرس أن يدرس بالوسائل التعليمية املتنوع -4

 التعليمية حىت تصبح عملية مرحية وغري مملة للطالب.

أن التدريبات أمر مهم يف العليم، لذا ينبغي للمدرس أن يعطي التدريبات حسب  -0
 استطاعة الطالب.

أن يأخذ املدرس املصادر املتنوعة يف عملية التعليمية وليس أن يأخذ أو يستخدم  -2
فقط، حىت يكتسب الطالب معلومة جديدة يف  الكتاب املقرر من املدرسة

 الدراسة.

 ميكن للمدرس على أن يستخدم الربنامج الذي طوره الباحث. -1

 

 االقتراحات .و 

يرجو الباحث أن تكون نتيجة البحث مدخال ملن يريد أن يقوم مبثل هذا البحث، 
 لذلك قدم الباحث االقرتاحات اآلتية:

لومات الزائدة يف مادة التعليمية أن يكون هذا البحث مفيدا يف إعطاء املع -4
 خاصة يف مهارة االستماع.
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إن املوضوعات اليت طور الباحث يف املادة التعليمية حمصورة على املوضوعات  -0
البسيطة يف مرحلة املبتدئني، فينبغي على الباحث القادم أن يطور موضوعات 

 رويد.أخرى للطالب من املستوى األخرى أو يف مهارة األخرى باستخدام أند

لرتقية مهارة االستماع وفقا  0742إن تطوير هذه املادة التعليمية يف منهج  -2
للمشكالت املوجودة يف مدرسة حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية، فينبغي على 
الباحث القادم أن يطور مادة مماثلة ميكن استخدامها الطالب يف مستوى 

 الثانوية العامة.

ح والنقد على هذه الرسالة ألهنا بعيدة من يرجو الباحث من القراء اإلصال -1
 الكمال بسبب قلة كفاءة الباحث ووقت البحث احملدود.
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