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  الباب األول
  املقدمة

 خلفية البحث  .أ
ازدهار التكنولوجيا و تقَدمه له تأثري كبري على جمتمع اإلندونيسية يف هذا إن 

العمل، أو العصر العاملي. و جيب على اتمع أن يتوازن به بإلبداع واالبتكار إما يف 
التربية أوالبيئة. وكذلك يزدهر التكنولوجيا و املعلومات تأثريا كبريا على التربية، ولذلك 
حيتاج التكنولوجيا إىل الننبيه اخلاص ألنّ التعليم مكان للمجتمع الذي يريد أن يطلب 

قية العلم من خالل عملية التعليم والتعلم. يف استخدام التكنولوجيا فوائد كثرية، منها تر
جودة التعليم. ولذلك، يكون التكنولوجيا شيئا مهما يف عملية التعليم خاصا ىف تعليم 

  اللغة األجنبية مثل تعليم اللغة العربية.
بناء على نتيجة البحث من رمحة إيسوانتو، تظهر الواقعة أن تطبيق التكنولوجيا 

الثانوية ميكن أن حيفز التالميذ يف تعليم اللغة العربية من املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة 
لتعلّم اللغة العربية، و أن يصنع وسائل تعليمية اللغة العربية املختلفة، و أن يرقّي قدرة 
املدرس وكفاءته يف تدريس اللغة العربية، و أن يقتصد الوقت يف التعليم، ويتمكن أن 

  ١يصنع البيئة العربية.
اللغة العربية مادة دراسية مدروسة يف مؤسسة تعليمية، أي  من مرحلة املدرسة 
اإلبتدائية، واملتوسطة، والثانوية حىت اجلامعة. تعليم اللغة العربية يتكون من أربعة 

ة. و كل املهارة تكَمل بعضها مهارات، وهي مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتاب
ومن ناحية أخرى، توجد أربعة عناصر اللغة يف تعليم اللغة  ٢البعض وتؤثرعليها أيضا.
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ويف هذا البحث ستركَّز  ٣العربية، وهي األصوات واحلروف واملفردات والتراكيب.
  الباحثة على تعليم املفردات العربية.

العربية. سيؤثّر إتقان املفردات على  للمفردات دوركبري ومهم يف إتقان اللغة
فكرة التالميذ وابتكارهم يف عملية تعليم اللغة العربية. ولذلك حيدد إتقان املفردات 
اجلودة اللغوية من التالميذ. تثْبت نتيجة البحث من زهرة فجرية تلك احلجة، يعين كلّما 

مث تثْبت نتيجة  ٤مرتفعة.يكثرون إتقان املفردات لدى التالميذ فتكون مهارة لغويتهم 
البحث من آيو ماسيتا وأصدقائها عن هذه احلجة. يعين كلّما يكثرون إتقان املفردات 

وأيضا، شرح رشدي أمحد طعيمة أن  ٥لدى التالميذ فتكون مهارة لغويتهم واسعة.
 ٦تعلم املفردات مطلب أساسي من مطالب تعلم اللغة الثانية وشرط من شروط إجابتها.

بيانات تدلّ على أن للمفردات دور مهم من املفردات يف تعليم اللغة العربية إما وهذه ال
يف مهارة االستماع والكالم والقراءة أو الكتابة. كلّما يقلّلون إتقان املفردات لدى 

  التالميذ فيكون صعوبا يف تعليم اللغة العربية.
هي العامل النفسي يف تعليم اللغة العربية عوامل مسببة لصعوبات التالميذ و

والتربوي واالجتماعي. بناء على نتيجة البحث من جامسوري حممد مشس الدين و 
مهد مسعود تدل على عامل من عوامل مصاعب التالميذ يف تعليم اللغة العربية. هو 

ميكن أن مينع عوائق  ال ٧عدم الرغْبة وفهم املواد التعليمية العربية، والبيئة ليست داعمة.
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عوبات التالميذ يف تعليم اللغة العربية. ألن عرفنا أن اللغة العربية ليست لغة األم وص
للسكان اإلندونسي. طالب غري العريب سيتعلم اللغة العربية بعد تعود االستماع والكالم 

  والقراءة والكتابة بلغتهم األم.
ا. مثل متكن أن تسبب الصعوبات الظن السليب على تعليم اللغة العرية نفسه

يظن التالميذ اللغة العربية هي شبحة خميفة، وصعبة للفهم، ومتعقدة للتعلّم، ومملة 
وغريها. كما قال ممدوخ بودميان هناك الظن السليب والْمصفَّحة من اتمع عن اللغة 
العربية. إن اللغة العربية صعبة من حيث النحوِية واملفردات، لذلك هذا الظن يسبب 

مث ذا اخلوف والقلق تزداد صعوبة  ٨لقَلَق يف تعلُّم اللغة العربية واستخدامها.اخلوف وا
  التالميذ يف تعليم اللغة العربية.

أصبحت صعوبات تعليم اللغة العربية ظاهرة يف املدرسة، خاصا للمدرسة 
اإلبتدائية اإلسالمية. وأيضا توجد ظاهرة الصعوبات لتعليم اللغة العربية يف مدرسة 

الل االبتدائية اإلسالمية األهلية بنجرماسني. بناء على مالحظة الباحثة من خالل استق
املقابلة مع التالميذ ومدرسة اللغة العربية يف تلك املدرسة، قد حصلت الباحثة على 
البيانات اليت تدل على أن كثري احتمال الصعوبات واملشكالت يف تعليم املفردات. هو 

م املفردات العربية املختلطة باملفردات اردة. واملفردات يف الفصل السادس ألن تعلي
اردة صعبة إذا تعرض بالصورة فقط، و يقْلَق أن تسبب تفسريات متعددة لتلك 
الصورة، لذلك حنن حنتاج إىل طريقة أخرى لشرحها، حنو بطريق الرسوم املتحركة. 

فصل اخلامس، و هناك املفردات خيتلف تعليم مفردات العربية يف الفصل األول حىت ال
امللموسة ومتكن أن تعرض بالوسائل األخرى حنو عرض الكائن مباشرة أو من خالل 

أسلوب التعليم املستخدم من قبل املدرس يف الفصل السادس هي حفظ  الصورة فقط.
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املفردات من خالل التقدم واحدا فواحدا إليداع ذخرية مفردام. و الطريقة املستخدمة 
  ٩بل املدرس هي طريقة احملاضرة والترمجة.من ق

وقد أمرت املدرسة التالميذ قراءة املفردات العربية يف الكتاب معا، مث أجاب 
التالميذ األسئلة املتعلقة باملفردات، و سمح التالميذ ملشاهدة إجابات يف الكتاب أو 

حىت عند االمتحان النهائي، كان التالميذ محيرين إلجابة األسئلة ألم  ١٠البحث عنه.
ال يعرفون معىن املفردات. فاملسبب متعود على مشاهدة إجابات يف الكتاب أو البحث 
عنه. واملدرسة تقدم املفردات فقط، مث يترجم واليطبقها على شكل مجلة مفيدة أو مجلة 

يذ هذا نظام التعلّم يسبب امللَل ويزداد الظن السليب من بسيطة. بناء على رأي التالم
التالميذ، يعين اللغة العربية هي شبحة خميفة، وصعبة للفهم، ومتعقدة للتعلّم، ومملة 
وغريها. يف تلك املدرسة، مل تستخدم املدرسة الوسائل التعليمية اقتناعيا، بينما هناك 

منها لوحة العرض، واحلاسوب. وميكن أن  الوسائل التعليمية املتوفرة كثرية، واحدة
تستخدم املدرسة الوسائل كي يكون التعليم ممتعا وغري ممال، ولكن مل يتحقَّقها. ومن 
ناحية االخرى، قيلت املُدرسة أن كل التالميذ يف الفصل السادس هلم اهلاتف الذاكي 

)smart phone/android جمموعات دراسية من خالل تطبيق ) وppWhatsA.وميكن  ١١
أن يفيد اهلاتف الذاكي لوسائل تعليمية املفردات العربية من خالل التكنولوجي الذي 

  ميكن أن يستخدم يف أي مكان وزمان.
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هذه ظاهرة الصعوبات حتتاج إىل االهتمام للمدرسة يف مدرسة استقالل 
ملدرسة إىل املعرفة االبتدائية اإلسالمية األهلية بنجرماسني. ولتجنب هذه احلالة، حتتاج ا

واملهارة يف اجتذاب اهتمام التالميذ، ولذلك تكون املدرسة حافزةً لدى التالميذ لتعلم 
اللغة العربية باستخدام التكنولوجيا املناسب. يقدم تطور العلوم والتكنولوجي أشيائا 

ت متنوعة وفقا منجذبة خمتلفة يف التربية. واحد منها الوسائط املتعددة اليت تقدم خيارا
الحتياجات مستخدمها. فتجب على املدرسة أن تعرف أشيائا ممتعة للتالميذ يف عملية 

متكن أن تطبق  ١٢التعليم. مثال التالميذ يف املدرسة االبتدائية الذين حيبون األلعاب.
املدرسة تعليم اللغة العربية يف األلعاب املفرحة باستخدام الوسائط املتعددة بربنامج 

يستطيع أن جيمع برنامج ويب األشياء املنجذبة ملرافق تعليم اللغة العربية لدى  ويب.
الصف السادس يف مدرسة استقالل االبتدائية اإلسالمية األهلية بنجرماسني. و أن 
تستفيد املدرسة مرافق تطوير تكنولوجيا البتكار التعليم، منها صنع الفيديو التعلمية، 

ملوجودة باستخدام باور بوين و أداف فليس و ويب وغريها. وتقدمي املواد التعليمية ا
ويب هو جمموعة من الصفحات اليت تعرض معلومات البيانات، والنصوص، والصور، 
والرسوم املتحركة، والصوت، أو جمموعة كافّة منها، وهلا صفة الثابتة واملتحركة اليت 

 عملية التعليم بربنامج ويب يف ١٣تشكَّلُ سلسلة املباين املرتبطة خبطُوط الصفحات.
وغريها،  HTML, MySQL, CSS, Javascriptبرامج الدعم املختلفة قد يستخدم مثال 

فهذا اليوم تستطيع أن تصمم املدرسة النظام التعليمية لتعليم املفردات العربية 
ن بالتكنولوجيا الحتياج التطوير التعليمية. ويب هو الوسائط املتعددة الذي يتمكن أ

  يتضمن من الكتابة، والصورة، واألصوات، والرسوم املتحركة، والفيديو، وغريها.
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يرجى استخدام التكنولوجيا املناسب أن يجتذب اهتمام التالميذ وحيفزهم لتعلّم 
مفردات العربية. ولذلك تتشكَّل البيئة التعليمية الفاعلية، واملمتعية، والتفاعلية والتسهيلية 

ميذ يف ذكر الدروس وحفظها. و يشكّل الظن الوضعي على تعليم اللغة لدى التال
العربية. بناء على املشكالت اليت وصفتها الباحثة، فإن الباحثة متحمسة حملاولة تقدمي 
احللّ على مشكلة تعليم مفردات العربية لدى الفصل السادس يف مدرسة استقالل 

ن خالل الوسائط املتعددة بربنامج ويب لتعليم االبتدائية اإلسالمية األهلية بنجرماسني م
املفردات العربية، وترجو الباحثة كي يكون التعليم أكثر ممتعا وفعالية، واقتصادية يف 

  تقدميه.
  

  ب. أسئلة البحث
تعددة املوسائط التطور  باحثة أنريد الت، البحث السابقةبناًء على شرح خلفية 

يف مدرسة استقالل االبتدائية م املفردات العربية يف الصف السادس يربنامج ويب لتعلب
اليت سيتم استخدامها هي كما  أسئلة البحثوبالتايل فإن  اإلسالمية األهلية بنجرماسني،

 يلي:
لتعليم املفردات العربية لدى الفصل  تطوير الوسائط املتعددة بربنامج ويب.كيف يتم ١

  ؟ االبتدائية اإلسالمية األهلية بنجرماسنيالسادس يف مدرسة استقالل 
لتعليم املفردات العربية لدى  تطوير الوسائط املتعددة بربنامج ويب ما مدى فعالية .٢

  ؟ الفصل السادس يف مدرسة استقالل االبتدائية اإلسالمية األهلية بنجرماسني
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  ج. أهداف البحث
  هي كما يلي: ، فإن أهداف البحثوفقا على أسئلة البحث السابقة

لتعليم املفردات العربية لدى  الوسائط املتعددة بربنامج ويب . لكشف منوذج تطوير١
 .الفصل السادس يف مدرسة استقالل االبتدائية اإلسالمية األهلية بنجرماسني

لتعليم املفردات العربية لدى  تطوير الوسائط املتعددة بربنامج ويب فعالية. ملعرفة ٢
 .مدرسة استقالل االبتدائية اإلسالمية األهلية بنجرماسنيالفصل السادس يف 

  
    د. أمهية البحث

البحث  من فوائدأما ال. ةوعملي ةمفيدة نظري بحثمن املتوقع أن تكون نتائج ال
  كالتايل:

 األمهية النظرية .١
 يفيد هذا البحث للنظرية:

من الناحية النظرية، ميكن هذا البحث أن يعطي املساعدة النظرية عن تطوير   )أ
 خصوصا للمبتدئني.لتعليم املفردات العربية  الوسائط املتعددة بربنامج ويب

ميكن الباحث التايل أن يستخدم هذه نتائج البحث ملواد املراجع و املقارنة يف   )ب
 ا باخلصائص النفس.تطوير املواد التعليمية املؤسس على التكنولوجي

متكن هذا نتائج البحث أن تستخدم ملصادر اإلهلام واحلفز يف ابتكار تعليم   ج)
اللغة العربية لترقية كيفية نشاط التعليم والتعلم يف املدرسة اإلبتداية لكي يكون 

  التعليم متنوعا و ممتعا عند التالميذ.
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 األمهية التطبيقية .٢
 يفيد هذا البحث للتطبيقية:

للتالميذ، ميكن هذا البحث أن يفيد ملصدر التعليم وبالقصد يعطى احللول على   )أ
املشكالت التعليمية كمثل يشعرون التالميذ السأم وامللل على تعليم اللغة 

برنامج  العربية. ويكون التعليم متحمسا ومفرحا باستخدام الوسائط املتعددة
 .ويب حىت يكون التالميذ فاعلني يف عملية التعليم

للمدرس، ميكن هذا البحث أن يساعد املدرس يف عملية التعليم والتعلم، حىت    )ب
 يكون التعليم متنوعا ومفرحا.

للمؤسسة، خاصا ملدرسة استقالل االبتدائية اإلسالمية األهلية بنجرماسني،   ج) 
يزيد هذا البحث تشكيلَة الوسائل التعليمية لتعليم اللغة العربية. ومتكن هذه 

ج البحث أن تستخدم لإلهلام يف ابتكار التعليم على الدروس اآلخر لترقية نتائ
  املزية التعليمية.

للباحثة، يزيد هذا البحث العلمية اجلديدة عن النظرية يف تطوير الوسائط   د) 
  املتعددة بربنامج ويب.

  
  . التحديد االجراءيه

  املشاكل اليت سيتم دراستها يف هذا البحث هي:
 تطوير. ١

هذا البحث، التطوير هو عملية صنع الوسائط املتعددة التعليمية بربنامج  يف
املواد التعليمية اليت ستستخدم يف تلك الوسائط مفردات عربية لدى  ويب. وأما

الصف السادس يف مدرسة استقالل االبتدائية اإلسالمية األهلية بنجرماسني. واملواد 
ستجرب التطوير يف هذا البحث يف  .LKSة و التعليمية املأخوذة من كتاب اللغةالعربي
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طلبة الفصل السادس  بعض جمموعة صغرية وفصل التجربة. أن اموعة الصغرية من
وأن فصل التجربة  يف مدرسة استقالل االبتدائية اإلسالمية األهلية بنجرماسني،(ب) 

ة األهلية يف مدرسة استقالل االبتدائية اإلسالميمن مجيع تالميذ الصف السادس (أ) 
 .بنجرماسني

 ويب . ٢
ويب يف هذه البحث هو الوسائط املتعددة الذي يتمكن أن يعطي املادة 
التعليمية إىل التالميذ على شكل الكتابة، أوالصورة، أواألصوات، أوالرسوم 
املتحركة، أوالفيديو، وغريها. يستخدم تطوير الوسائط املتعددة التعليمية بربنامج 

 .HTML, PHP + MySQL, CSS dan Java Script ويب لغةَ الربجمة، وهي
HTML  هو لغة الربجمة من ويب أوcoding و .PHP +MySQL  هو موفّر

البيانات أو التجهيزات يف ويب مثل الكتابة، والصور والصوت وغريها اليت تتضمن 
الربجمة الذي يهدف  هو رموز  CSS. وأما PHP +MySQLمن واحد برنامج يعين 

وأما  .صيغة العرض/تصميم صفحة ويب وتنظيمها كي تكون أناقة وممتعة إىل تزيني
Java script  هو لغة الربجمة يف شكل مجعaction script   املتحركة يف وثيقةHTML .

. مزيد جودة برنامج ويب من الربنامج األخرى HTMLويستخدم لزيادة التفاعل ىف 
دون متصل باإلنترنيت. ولذلك هو استخدامها مباشرة على اهلاتف الذاكي حىت ب

  يسهل على التالميذ لتعلُّم املفردات العربية يف أي مكان وزمان.
 تعليم املفردات العربية . ٣

يف هذا البحث، فإن املفردات هي مواد تعليمية للمفردات العربية املوجودة 
يف الكتاب من تأليف حممد شافعي لتالميذ الصف السادس، مث حتول الباحثة املفردات 
إىل الوسائط املتعددة التعليمية بربنامج ويب. تعليم املفردات العربية يف هذا البحث 
التطويري ال يعطي املفردات فقط، ولكن يقّدم فيها إرشاد الكتابة، وتطبيق استخدام 



١٠ 

 

 

املفردات يف اجلملة البسيطة، والتقومي لكل املوضوع. تترجم الباحثة املفردات 
 ة.بالصور والرسوم املتحرك

  
  و. الدراسات السابقة

   ذا البحث: املناسبةفيما يلي بعض الدراسات السابقة 
 Pembelajaran Bahasa Arab Berbasisيبحث حمي الدين ريتوجنا وأصدقائه عن "  .١

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kota Padang  ،يف ذلك البحث ."
حيصل الباحث على طريقة تعليم اللغة العربية بتكنولوجي املعلومات واالتصاالت 

(TIK)   .هذه الطريقة للفصل السابع ممصاملعروف باسم احلاسوب االتصال. ت
كانت الطريقة احملصولة موادا تعليمية و وسائل تعليمية العربية ألا حتتوي على مجيع 

ة العربية يف الفصل السابع و تقوميها. و أيضا كانت مرافق تعليم مساعد مواد تعليمي
التالميذ يف فهم اللغةالعربية سهلةً. وهذه الطريقة تكون حافزةً على التالميذ يف تعليم 

 اللغة العربية. ومن ذلك البحث تستفيد الباحثة النقاط املهمة واملفيدة، فهي:
 لتحفيز التالميذ ولالتصال الفعايل م. كانت هذه الطريقة التعليمية أسلوبةً  )أ

ولذلك يتمكن التالميذ أكثر التركيز يف االستماع، واالهتمام، والكالم، 
واستجابة األسئلة. وميكن التالميذ معرفة درجة القدرة لديهم بناء على القيمة 

 اليت تخرج نظام احلاسوب.
ة قبل الطالب يوقفه. واهلدف يعطي حتديد الوقت للعبة، وهو ستتوقَّف اللعب  ب)

للتالميذ غري امللول. قد انتهى حتديد الوقت للعمل على عدد األسئلة فلن 
يستطيع املستخدمون لتحسني إجابتهم مرة أخرى تلْقَائيا، ولن يستطيع لعمل 
األسئلة اليت مل تتم اإلجابة عليها، مث يخرِج نظام احلاسوب القيمة احملققة. 

% فيخرج نظام احلاسوب الرسوم  ١٠٠الصحيحة إىل إذا وصلت درجة 
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%  ٧٥املتحركة ااملة والكتابة "ممتاز". وإذا وصلت درجة الصحيحة إىل 
فيخرج نظام احلاسوب الرسوم املتحركة ااملة والكتابة "جيد". ولكن 

% فيخرج نظام احلاسوب الرسوم  ٧٥وصلت درجة الصحيحة حتت 
  كتابة "عليك أن تتعلّم".املتحركة احلزينة وال

طريقة املتطورة من الباحث تستطيع أن تزيد حتفيز التالميذ لتعلّم اللغةالعربية،   ج) 
ألاا تستطيع أن تستخدم التالميذ يف خارج املدرسة، مثال يف البيت. ولذلك  

  ١٤التالميذ بنفس يف أي مكان و زمان دون تقييد الوقت.
ذي يقام الباحثة هو: يف ذلك البحث، تطور الفرق بني هذا البحث والبحث ال

الباحث طريقة تعليم اللغة العربية جلميع مواد التعليمية العربية يف الفصل السابع 
يورد استخدام الربنامج احملدد يف  (ال  (TIK)بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

نامج احلاسوب. هذه تطويره). ويصمم املواد التعليمية والربامج التعليمية يف بر
البحث حيتوي على طريقة تعليم اللغة العربية مجيعا اليت ترتبط باكتساب املهارة 
اللغوية، مثال االستماع، والكالم، والقراءة والكتابة. ولكن تتضمن على مواد 

  املفردات بسمعي النطق والرسوم املتحركة عن املفردات.
ائط املتعددة لتعليم املفردات العربية، وأما هذا البحث، ستطور الباحثة منتج الوس

وجلميع مواد املفردات العربية من بداية الوحدة إىل ايتها. وتأخذ الباحثة املواد 
التعليمية من كتاب اللغة العربية للصف السادس دف لترقية ذخرية مفردات  العربية 

لبسيطة، وارشاد لدى التالميذ. تقدم الباحثة تطبيق استخدام املفردات يف اجلملة ا
الكتابة والتقومي لكل املوضوع. تستخدم الباحثة برنامج ويب الذي ميكن أن 

). لذلك هناك التشابة offlineدون متصل باإلنترنيت ( mobile androidيستخدم ب 
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بني البحث السابق و البحث الذي ستقام به الباحثة، ومها تستفيدان تطور 
تعليمية العربية، وخاصا لتعليم املفردات بسمعي النطق التكنولوجيا للوسائل واملواد ال

 والرسوم املتحركة عن املفردات وإرشاد الكتابة فيها.
 Pengembangan Mediaقامت آماليا فردوسيا وأصدقائها ببحث عن "   .٢

Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas X SMAN 8 Malang Berbasis Web 

Offline  يف ذلك البحث، حتصل الباحثة على منتج وسائل تعليم اللغة العربية ."
). اُستخدمت CDبربنامج ويب دون متصل باإلنترنيت على شكل القرص املدمج (

 Borgالكالسيكية واملستقلية. واستخدمت هذا البحث منهج  املنتج بطريقة التعليم

& Gallليم، وباالهداف جلذب . كانت هذه الوسائل صاحلة لالستخدام يف التع
 اهتمام التالميذ، ولذلك يصبح التالميذ متحمسني لتعلم اللغة العربية.

  ومن ذلك البحث متكن أن تستفيد الباحثة النقاط املهمة واملفيدة، فهي:
إن وسائل تعليم اللغة العربية بربنامج ويب دون متصل باإلنترنيت قادرة لتشجيع   )أ

العربية، وتستطيع أن تزيد محاسة تعليم التالميذ، و يسهل التالميذ يف تعلّم اللغة 
 يف فهم املواد التعليمية.

تستطيع أن تستخدم هذه وسائل تعليم اللغة العربية بربنامج ويب دون متصل    )ب
 ١٥باإلنترنيت لعملية التعليم يف الفصل معا و يف البيت مستقال.

و: يف البحث، تطورت الفرق بني ذلك البحث والبحث الذي تقام به الباحثة ه
) الذي ميكن أن يستخدم يف احلاسوب CDالباحثة املنتج يف شكل القرص املدمج (

العاشر يف املدرسة الثانوية  فقط، ويتضمن على مجيع املهارات اللغوية للفصل
 mobileاحلكومية. وأما يف هذا البحث، ستطور الباحثة املنتج الذي يستخدم يف 

android ليم املفردات العربية للصف السادس يف املدرسة ويتركّزه يف تع
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االبتدائية.لذلك هناك التشابة بني البحث السابق و البحث الذي ستقام به الباحثة، 
ومها تطوران املنتج لتعليم اللغة العربية بربنامج ويب دون متصل باإلنترنيت الذي 

  الكالسيكية واملستقلية. ميكن أن يستخدم لتعليم
 Aplikasi Pengenalan Bahasa Arab dan“يان وأصدقائه ببحث عن قام حلمان سفت .٣

Inggris untuk Anak-anak Berbasis Android”  يف هذا البحث، حيصل الباحث على.
وهو  androidمنتج معرفة اللغة العربية واإلجنلزية بالوسائط املتعددة يف نظام التشغيل 

ملية. و هذا املنتج له قيمة صاحلة جدا أحد احللول للوسائل التعليمية التفاعلية والع
 لالستخدام.

هنا نقطة مهمة استفادا الباحثة من ذلك البحث وكانت مفيدة للباحثة وهي: ميكن 
التالميذ  androidأن حيفز تطبيق تعليم اللغة العربية بالوسائط املتعددة يف التشغيل 

 ذلك البحث والبحث الذي أما الفرق بني ١٦ ويحمس إليهم لتعليم اللغة العربية.
تقام الباحثة هو: يف ذلك البحث املواد التعليمية هي املفردات من ثالثة لغات، يعين 
اللغة العربية واإلجنلزية واإلندوننيسية، وبنتائج الترمجة على شكل املفردات 
اإلندونيسية، واملواد التعليمية املطورة مثانية موضوعات، وهي الكَون، مث األدوات 

ملدرسية، وأعضاء جسم اإلنسان وغريها. وأما يف هذا البحث، ستطور الباحثة منتج ا
الوسائط املتعددة لتعليم املفردات العربية، والترمجة احملصولة يف شكل الصور و 
الرسوم املتحركة، وتطبيق املفردات العربية على شكل اجلملة البسيطة من بداية 

اب اللغة العربية للصف السادس، واملتطورة الوحدة إىل ايتها واملأخوذة من كت
باستخدام برنامج ويب. لذلك التشابة بني البحث السابق وهذا البحث اليت ستطور 

 . androidالباحثة، ومها تطوران الوسائط املتعددة يف أجهزة 
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 هيكل البحث  .ز
مناقشة حبيث يسهل فهمها  أبوابيف عدة  لرسالة املاجستريمت إعداد هذه ا

لرسالة يف هذه ا ا أما هيكل البحثنهجي. املرجع يف التفكري مل املستخدمكإطار 
  هي كما يلي: املاجستري

  م هذا البحث إل مخسة أبوابٍ وهي :قستي
اف دهو أ ،أسئلة البحث، و خلفية البحث، املقدمة تتضمن على : األول بابال  )١

هيكل و  السابقة،، و التحديد اإلجراءي، و الدراسة أمهية البحث ، والبحث
 .البحث

الباب الثاين، االطار النظري يتضمن على : تعليم املفردات العربية، و الوسائط   )٢
 املتعددة بربنامج ويب.

الباب الثالث، منهج البحث يتضمن على : نوع البحث، و منوذج التطوير، و   )٣
اجراءات التطوير، و موضوع البحث، و أدوات مجع البيانات، و أسلوب حتليل 

 البيانات
الباب الرابع، عرض البيانات وحتليلها ومناقشاا يتضمن على : حملة تارخيية عن   )٤

 ميدان الدراسة، و عرض البيانات و حتليلها
 الباب اخلامس، اخلامتة تتضمن على : اخلالصة و توصيات البحث  )٥

  
  
  

  
  

 


