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 األول الفصل

 العاماإلطار 

 المقدمة .أ 

إف اللغة العربية خصائص عظيمة، ألهنا لغة القرآف الكرمي والسنة النبوية 

، وقد قاؿ اهلل تعاىل ىف كتابو الكرمي: والرتاث              

      :ذه اآلية تدؿ على (، كما عرب ذلك وىبة الزىيلي أف ى2)يوسف

عربية القرآف، أي أنو أنزؿ على زلمد العريب بلغة العرب، أفصح اللغات أبياهنا 

وىي لغة احلديث النبوي  1وأوسعها وأكثرىا تأدية للمعاين اليت تقـو بالنفوس.

الشريف، فالنيب صلى اهلل عليو وسلم عريب، والقرآف الذي نزؿ عليو وأحاديثو الشريفة 

ما فهما دقيقا إاّل باللعة العربية. وكذلك أهنا لغة الرتاث اليت تصدر ال تفهم معانيه

منها أنواع العلـو الدينية والدونيوية وضروب ادلعرفة والثقافة اإلسالمية، إف اإلنساف  

كلما أزداد معرفة باللغة العربية كاف أقدار على فهم اإلسالـ، يتميز التاريخ العلمّي 

                                                 
، 6(، اجمللد 2003)دمشق: دار الفكر، التفسري ادلنري ىف العقيدة والشريعة وادلنهج، الزىيلي،  وىبة  1

 .529ص. 
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 م  ادللّلفات العلمّية  ي ت ى اجملاالت العلمية باللغة العريّب باحتوائو على الكثري

 2العربية، وكاف ادللّلفوف العرب يكتبوف ملّلفاهتم بطريقة شلّيزة ع  غريىم.

ي لغة قيمة جوىرية كربى  ي حياة كل مسلم. وىي وم  ذتى أف اللغة العربية ى

يث النبوية الشريفة مفتاح العلـو اإلسالمية كلها، هبا يفهم القرآف الكرمي واألحاد

والسرية العطرة وكتب الفقو والتفسري والتاريخ اإلسالمي وكل تراث األمة وخضاراهتا. 

وإذا كانت تلك ىي أذنية اللغة العربية للبشر رتيعا، وكانت ىذه ىي أذنية اللغة 

العربية عىب وجو احلصوص، ومكانتها عند ادلسلمني. إف ادلسلم ادلخلص لدينو وأمتو 

  أف يكوف سللصا ذلذه اللغة العظيمة، والبد م  أف رنب ىذه اللغة ألنو ال بد م

رنب اهلل الذي أنزؿ وحيو الكرمي على رسولو األمني بلساف عريب مبني، وألف ادلسلم 

زنب ىذا الرسوؿ العريب الكرمي الذي أويت جوامع الكلم، والذي ىو أفصح م  نطق 

وإذا كانت ىذه ىي أذنية اللغة العربية لكل هبذه اللغة العظيمة صلى اهلل عليو وسلم. 

                                                 
 _اللغة_ العربية/أهميةhttps://mawdoo3.com، اللغة العربية ومكانتهاأهمية ، بكةمراد الشوا2
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مسلم، مهما كاف جنسو زلزنو، فكيف بإىتمامها دلسلم عريب م  قـو ىذه اللغة، 

 3وىي لغتو األصلية، ولعة أىلو وعشريتو، ولعة آبائو وأجداده.

وىي تستخدـ  ي العامل اإلنساف وكذلك أف اللغة العربية تتبوء مكانة عادلية، 

بعضا، ح ى تكوف إحجى اللغة الرمسية عند األمم ادلتحدة ىف  س بعضهم النااليت تربط 

كل معتمرة. فهي جتمع بني أبناء األمة العربية  ي وعاء لغوي واحد، وكذلك تعد 

رتيع اللغويني أهنا دتتلك كل مقومات اللغة القادرة على استيعاب العلـو والفنوف 

لو ال بد م  وضع آلية لغوية عربية تاملة واآلداب كافة، أي أهنا لغة احلضراة العادلية: 

تقـو على اإلىتماـ باستخداـ العربية الفصحى ادلبسطة اليت تستعمل  ي رلاالت 

واللغة اليت احلياة العلمية والعملية فة أحناء الوط  العريب، واللتزاـ بسياسة لغوية واحدة.

وى ع  فضيلة يتكلم هبا أىل اجلنة، وسوؼ نتكلم هبا أيضا فيها، وقاؿ سعيد ح

ىذه اللغة: للعربية فضل عظيم على سائر األلساف وىي لساف أىل اجلنة، م  تعلمها 

 4أو علمها غريه فهو مأجور

                                                 
3
وف السنة الثالث - 346، العدد رللة الوعي، أذنية اللغة العربية وأذنية إحيائها، زلمد الصادؽ الرتىوين 
ميك  الوصوؿ إليها    waie.org/archives/article/2061-http://www.al، ـ2015أيلوؿ  –ىػ 1436ذو القعدة 
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4
واإلسالـ، )دـ: دف  ، دراسة منهجية ىادفة حوؿ األصوؿ الثالثة، اهلل والرسوؿاإلسالـسعيد حوى،   
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وكاف اللغة العربية أدة التعارؼ بني ادلاليني البشر ادلنتشري   ي آفاؽ األرض، 

اعربية وىي ثابتة  ي أصوذلا وجذروىا، متجددة بفضل ميزاهتا وخصائصها.  إف األمة 

أمة بياف، والعمل فيها مقرتف بالتعبري والقوؿ، فللغة  ي حياهتا تأف كبري وقيمة أعظم 

م  قيمتها  ي حيات أي أمة م  األمم. إف اللغة العربية ىي األدة اليت نقلت الثقافة 

العربية عرب القرف، وع  طريقها وبوساطتها اتصلت األجياؿ العربية جيال بعد جيل  ي 

وىي اليت زتلت اإلسالـ وما انبثق عنو م  حضارات وثقافات، وهبا  عصور طويلة،

توحد العرب قدميا وهبا يتوحدوف اليـو ويللفوف  ي ىذا العامل رقعة م  األرض 

 تتحدث بلساف واحد وتصوغ أفكارىا وقوانينها وعواطفها  ي لغة واحدة على تنائي

ىي أدة االتصاؿ وننقطة  واختالؼ األقطار وتعدد الدوؿ. واللغة العربية الديار

االلتقاء بني العرب وتعوب كثرية  ي ىذه األرض أخذت ع  العرب جزءا كبريا م  

ثقافتهم واترتكت معهم  ي الكثري م  مفاىيمهم وأفكارىم، وجعلت الكتاب العريب 

  5ادلبني ركنا أساسيا م  ثقافتها، وعنصورا جوىريا  ي تربيتها الفكرية واخللقية.

فجدير باإلىتماـ باللغة العربية ذنيات ىذه اللغة العظيمة األو  صخصائلنظرا ل

ندونيسيا ىذا، تعلم اللغة العربية تعليما ىف مها وتعليمها ونشرىا، و ي بلدنا إتعل

                                                 
-ahmed-العربية-اللغة-/أهميةHttps://ae.linkedin.co./pulse، ، أذنية اللغة العربيةأزتد الطيب،  5
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ادلدارس مثل ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية وادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية وادلدرسة 

كلغة  ي احلصة الزائدة، واجلامعة وادلعاىد.  الثانوية اإلسالمية وبعض ادلدرسة العامة 

التعليم،  عملية الدواعم ىف، حتتاج إىل والرتاكيب اللغوية وادلفردات غنية بالقواعد اليت

تطوير باألقصى.  التعليم دتك  الوصوؿأىداؼ لكي منها تستخدـ وسيلة التعليم، 

احملدود. على سبيل  لثر إىل استخداـ وسيلة التعليم غريتالتكنولوجي السريع اليـو 

ادلثاؿ، ميك  حالًيا استخداـ تكنولوجي احلاسوب واإلنرتنت و ىواتف الذكية  

 فعالة.التعليم الكمصادر 

كلغة أجنبية للطلبة ليس بأمر سهل بل   وعميلة تعلم اللغة العربية وتعليمها 

جبامعة أنتسار ىف مركز اللغات ىناؾ ادلشكالت اليت تواجههم وكذلك بعض طلبة 

 ومل يستطيع أف يفهم النص ذاتيا، إلسالمية احلكومية مل يتعودوا أف يتعلموا العربيةا

يتعلموا اللغة العربية م  قبل، وىذه  ضهم متخارجوف م  مدرسة العامة وملألف بع

اللغوية األربعة خصوصا  ي ادلشكلة تلدي إىل صعوبة  ي اكتساب اللغة وادلهارات 

اسبا مبا قالو أتشيف سيف اإلسالـ أف مشكلة . وىذا منهارة القراءةاكتساب م

 6التعليم تلدي إىل تكاسل الطلبة وقلة رغبتهم ىف التعليم

                                                 
6  Asef Saiful Islam, Factor Demotivasi Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Perspektif 

Siswa Madrasah, Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban, 2, (1), 2015, H.2 
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م اللغة العربية ىناؾ بعض ادلهارات اليت رنب أف يتعلمها ويتقنها ي ي تعل

 7، وىي: مهارة االستماع ومهارة الكالـ ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.الطالب

أو بالصامتة.  االصوتملية نظرية وفهم الرموز ادلكتوبة بالقراءة ىي عمهارة 

ني م  ادلهارات  ي وقت واحد، وىي تعرتؼ رموز توىكذا، تشمل مهارة القراءة اثن

للطلبة أف   وأصحابو(A. Akron) .ذكر أ.أكروف 8مكتوب فيو النص وفهم ما زنتويو.

النص  اأف يقرؤو  ودوفتعاألندونسني يقراؤوف النص اللغة العربية ىو مشكلة ألهنم ي

األجبدية العربية  ألف األجبدية العربية واألجبدية األندونسني سلتلفتاف. األندونسني.

لديها نظاما خاصا. ولذلك حتتاج مهارة القراءة إىل اىتماـ جد  ي تعليمها. وبذلك 

يعطي الثقة للطالب أف تعلم مهارة القراءة ىو جتربة ىي  وظيفة دلدرس اللغة العربية

 9تعة للطالب.شل

ملسسة التعليم العلي نظرت جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية إحدى ك

لطلبة الذي سينفذ الدراسة  تيئ مهم ىيمهارة اللغة العربية  بنجرماسني أف

اإلسالمية أو الدراسة العلومية أخرى. حقيقة كثري م  العلـو اإلسالمية كتب بالعربية، 

                                                 
7
  Azhhar Arsyad, Media Pembelajaran, cetakan ke-15 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 

Hlm. 4. 
8 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2011), 

Hlm. 149   
9 A. Akrom Malibary, dkk, Pedoman Ppengajaran Bahasa Arab pada perguruan tinggi 

agama/IAIN, (Jakarta: Depag R.I, 1976), Hlm. 168  
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 االعربية. ألف ىذا يلكد مركز تطوير اللغة  ي تعليمهلذلك طبعا للطالب يتق  اللغة 

 10بتعليم مهارة القراءة لفهم الكتب أو النصوص اللغة العربية. 

ؽ طر  وذناماف جدا ىناؾ جانباف ىاد، أف  ي أنشطة التعلم أرتقاؿ أزىر 

  11. م كأداة  ي التعليميالتعل يلةم ووسيالتعل

، ينقسم تعريف 2009بد الوىاب  ي ع(Gerlach & Elly) جريالش وإيلي قاؿ 

وذنا تعريف ضيق وتعريف واسع. تعريف واسع للوسيلة ىو   م إىل قسمنيتعليال ةليوس

رص إلكتساب ادلعارؼ وادلهارات احلدث الذي يوفر الفوادلواد أو  كل تخص

والسلوؾ. وأما تعريف ضيق ع  الوسيلة وىو وسيلة غري تخصية اليت استخدمها 

  12تعليم.ادلدرس عند عملية ال

لغة الالتينية  وىي م  كلمة ىف أو مقدمة.  سيلة التعليم ىي وسيطةأما و و  

“meduim”ىي وسيلة لتوجيو  م.  ي سياؽ التعلم، ميك  نقوؿ أف وسيلة التعلي

،  (Azhar Arsyad) ادرأي أزىر أرتوىذا يتوافق مع   13م.يعلومات التعلادلالرسائل أو 

                                                 
10

 Akhmad Dairobi. dkk, Panduan dan Penjaminan Mutu Program Pembelajaran Intensif 

Bahasa Untuk Mahasiswa IAIN Antasari, ( Banjarmasin:  2014), Hlm. 5 
11  Azhhar Arsyad, Media Pembelajaran, cetakan ke-15 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),, 

Hlm. 4.  
12 Abdul Wahab Rosyidi,  Media Pembelajaran Bahasa Arab,  (Malang: UIN Malang 

Press, 2009)  
13

Soetomo,  Dasar-Dasar Interaksi Belajar Mengajar, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 

Hlm. 197.   
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ألة م كيالتعل سائلم وو ي، وذنا طرؽ التعلمافالتعلم ىناؾ جانباف مه ي أنشطة 

وأراذنا يدؿ أف الوسيلة التعليم مهم جدا استخدامو  14.التعليم ادلستخدمة ىف عملية

  ي عملية التعلم والتعليم.

م ىي يالتعل اف نلخص أف وسيلة، ميك   ابناًء على بعض اآلراء ادلذكورة أعالى

  التعليمهبدؼ أف تتم عملية  ميوالتعلم علالت عمليةادلستخدمة  ي داة األادة ، و ادل

 ادلنشودة.  التعليمء وفًقا ألىداؼ اوالتعلم بني ادلعلمني والطالب بشكل فعاؿ وكف

م  الطالب الذي   كثري :باحثة  ي ادلالحظة جتد احلاصل، عندما الومع ذلك

ل ى االعوامل و . ذاتيافهم النصوص العربية نطق العربية و ىم صعوبة  ي  صعوبة  ي

م يلتعلالتعليم ادلصاحبة  ةلسيعدـ و قليلة مث الفردات العربية هم ع  ادلمعرفتتلثره ىي 

 يم الذايت خارج الفصل.تعلالكتاب كوسيلة  اللغة العربية سوى

ت ، صار تطوير وسيلة التعليم إىل تتأثر  اتطور العلـو والتكنولوجي سريع

عالية  ي عملية التعليم. وسيلة التعليم رتقية الكفاءة والفلوسيلة التعليم كثريا  تطبيقات

الطالب  ي ىذا القرف ىي وسيلة اليت ليست بشكل الكتاب فقط. بإحتياج  ةناسبدلا

                                                 
14

 Azhhar Arsyad, Media Pembelajaran, cetakan ke-15 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 

Hlm. 4. 
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  ي يرجى بوسيلة التعليم مناسبة بتقدـ التكنولوجي تستطيع أف تغلب ملل الطالب 

 .ىف تعليم اللغة العربيةتعليم مهارة القراءة وترقية رغبتهم واىتمامهم 

:" تطوير وسيلة التعليم ذلك، ستبحث الباحثة حبثا وتطويرا بادلوضوع ومع

بجامعة أنتسار مركز اللغات  لطلبةس أندرويد لتعليم مهارة القراءة على أسا

"العربية  حتمل ادلواد ىف ىذه الوسيلة م  كتاب "اإلسالمية الحكومية بنجرماسين

 ةقراءة النص العربيىف طالب الستخداـ ال بحث ىذا البحثادلفرحة الكتاب األوؿ".ت

 بتقدمي الصوت م  ادلفردات والنصوص اللغة العربية حيحة احلروؼ الص خارجمب

 .بلطال ةرفيقالم يتعلالوسيلة لتحصل و 

 اسئلة البحث  .ب 

أستنادا إىل خلفية البحث تسأؿ الباحثة األسئالت اليت حتتج إىل اجلواب 

 بالبحث. وأما األسئىلة وىي:

وسيلة التعليم على أساس أندرويد لتعليم مهارة القراءة  ي  كيف تصميم وتطوير .1

 مركز تطوير اللغة جبامعة أنتسار اإلسالمية احلكومية بنجرماسني؟

 وسيلة التعليم على أساس أندرويد لتعليم مهارة القراءة  عند اخلرباء حتكيمكيف  .2

 ؟ (وخبريا تعليممي اللغة العربية )اللغوية وادلوادية والوسيلة
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 ميلتعلة التعليم على أساس أندرويد لالطالب ىف استخداـ وسي بيستجيکيف  .3

 ؟مهارة القراءة

 داف البحثأه .ج 

 أما أىداؼ م  ىذا البحث ىي:

كيفية تصميم وتطوير وسيلة التعليم على أساس أندرويد لتعليم مهارة دلعرفة   .1

 القراءة  ي مركز تطوير اللغة جبامعة أنتسار اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

 وسيلة التعليم على أساس أندرويد لتعليم مهارة القراءة  عند اخلرباء حتكيمدلعرفة  .2

 (وخبريا تعليمي اللغة العربية )اللغوية وادلوادية والوسيلة

ىف استخداـ وسيلة التعليم على أساس أندرويد لتعليم  الطالب دلعرفة استجابة .3

 مهارة القراءة

 مواصفات المنتج .د 

التعليم على أساس أندرويد ىذا البحث ىو وسيلة  ادلنتج الذى زنصل م 

 ادلنتج كما يلى: بوظائف
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. تستطيع أف تستخدـ ىذه الوسيلة تقصد ىذه الوسيلة  إىل تعليم مهارة القراءة .1

 ذاتيا أو لتعليم  ي الفصل.  التعليم 

اذلاتف الذاكى الذى يستطيع أف يستخدـ ىذه الوسيلة ىو اذلاتف الذاكى على  .2

 (jellybeanدار جيليبني )اإلصاألقّل 

 وأما ادليزات ادلوجودة ىف ىذه الوسيلة ىي:

ل ى  م اللغة العربية دلهارة القراءة اتعلّ  القائمة ادلفردات. قبل يبداء ادليزات ىف (أ 

ليعرؼ الطالب ع  بعض تقدمي ادلفردات  كاللغة األجنبية للطلبة زنتج إىل

دلفردات ليعرؼ الطلبة الذى يناسب با الصورادلعىن ىف نص القراء. ىناؾ 

تستخدـ ليعرؼ الطالب  كتابة الكفرداتمعىن م  تلك ادلفردات، مث 

يستخدمها ليعرؼ الطالب كيفية  الصوتتكل ادلكتوبة م  ادلفردات مث 

 قراءة ادلفردات وسلارجها.

ادليزات ىف القائمة مادة القراءة ىي النص، واللوف للنص والصوت. كل  (ب 

ليعرؼ الطلبة   فائدهتا د وحتصل فيديوا للنص.ادليزات تشغيل ىف وقت واح

 كيفية قراءة النص وسلارج احلروؼ صحيحا بصوت م  الناطق اإلصلية.

كدعم  ي فهم النص ادلريات ىف القائمة التدريبات. تستخدـ التدريبات   (ج 

وىناؾ قيمة بعد إجراء التدريبات كتغذية للطالبة. وأما التدريبات ىف  العريب
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تناسب الكلمة بالصور، وإجابة السلؿ اإلختيار ادلتعدد، وامال  منتج ىي:

 الفراغ

 فوائد البحث .ه 

 ني، ذنا:مقستنقسم إىل  أما فوائد م  ىذا البحث

 فوائد النظري .1

اف يكوف ىذا البحث تطبيقا للنظريات ال ى تعلمها الباحثة جبامعة أنتسار  (أ 

، خاصة ىف بيةاإلسالمية احلكومية بنجرماسني ىف قسم تعليم اللغة العر 

 تطووير وسيلة التعليم اللغة العربية. تكنولوجية و 

تعليم مهارة القراءة ىف  التعليم على أساس أندرويدلتطوير العلمي  ي وسيلة  (ب 

 جبامعة أنتسار اإلسالمية احلكومية

 انة الدراسات العلمية م  حيث تعليم اللغة العربية  ز لزيادة احل  (ج 

 فوائد العملي .2

قية الدوافع الطالب على قراءة النص اللغة العربية وفهم ما فوائد للطلبة: لرت  (أ 

 زنتويو. 

 فوائد للمدرس: لوسيلة التعليم الدعم خارج الفصل ىف تعليم مهارة القراءة  (ب 
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التعليم الدعم مبوجود وسيلة  ينفع للمركز: بنجاحة ىذا البحث فوائد للمركز (ج 

سبة بادلواد  ي مناو جديدة  مهارة القراءة تعليمعلى أساس أندرويد ىف 

 كتاب. بزيدة ادلفردات مع الصوت وفيديو للنص اللغة العربية والتدريباتال

 التاىل  د للباحث األخر: كادلراجع م  البحثفوائ (د 

 حدود البحث .و 

حدد احلث بتطوير وسيلة التعليم على اساس أندرويد لتعليم  ية:حدود ادلوضوع .1

مل توجد الوسيلة التعليم اللغات  ىف مركزألف  مهارة القراءة ختتارمهارة القراة. 

ادلعينة لتعليم مهارة القراءة. وتقصد ىذه الوسيلة إىل الطلبة ال ى مل تعرؼ اللغة 

بال فتح  العربية م  قبل ولتساعدىم ىف تعليم اللغة العربية أي مكاف وأي زماف

   .الكتاب باذلاتف الذاكى الذى دتلكو الطلبة

وير اللغات ألف ىناؾ مل يوجد الوسيلة التعليم حدود ادلكانية: ختتار مركز التط .2

ادلعينة لتعليم مهارة القراءة. وىذا ادلركز احد ادلركز ىف جامعة أنتسار اإلسالمية 

جبامعة  احلكومية ال ى مشهورة ىف كاليمنتاف وذلك يدؿ أف مركز تطوير اللغات

 خرى. أنتسار اإلسالمية احلكومية كنمط دلركز التطوير اللغات ىف جامعة أ

فربوير  28إىل  2010ديسمرب  8: جرت التجربة  ي التاريخ دود الزمنيةح .3

2021 
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 تحديد اإلجرائي .ز 

إلحذار اخلطأ  ي فهم ادلوضوع فحددت الباحثة ادلصطلحات ادلوجودة  ي 

 ادلوضوع كما يلي:

 التطوير .1

ومصمم إىل  ومنتظم، تقـو بادلراحلتطوير تيء التطوير ىو عملية، وطريقة، و 

 التعليم تطور وسيلة يىأندرويد دلقصود. تطوير وسيلة التعليم على أساس اذلدؼ ا

. ىذه العديد م  الطالب دتلكهااليت أندرويد إليها على أجهزة اليت دتك  الوصوؿ 

 مع الصور : اقاموس الصغريد فيهاتفاعلية جتأندرويد وسيلة التعليم على أساس 

. ىذه وسيلة التعليم ىي وسيلة نصمع الصوت واللوف ىف ال مث نص القراءة والصوت

 .ميك  الوصوؿ إليها  ي أي وقت و ي أي مكافالسمعية البصرية و 

 وسيلة التعليم .2

" ىف اللغة mediumوسيلة التعليم ىي وسيطة ومقدمة. وذلك معىن م  الكلمة "

م ىي مقدمة لرسائل التعلم ة التعليلسياؽ التعلم ، ميك  القوؿ أف وسي ي الالتينية. 

رتبت الباحثة ا البحث ىو وسيلة ال ى ذوأما مقصود ع  الوسيلة ىف ى علومات.أو ادل
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رة القراءة امث مصمها ادلربمج لتحصل وسيلة التعليم  على أساس أندرويد لتعليم مه

ك  الوصوؿ إليها  ي أي دت ذاتيا كاف أو لتعليم مهارة القراءة  ي الفصل وىذه الوسيلة

ميلكو الطالب. مث يقّوـ استحقها م  قبل  لذي ا مكاف وزماف عرب اذلاتف الذكي

 اخلرباء

 مهارة القراءة .3

أف مهارة القراءة ذلا أمراف  ذنا قراءة رموز ادلكتوبة وفهم ما زنتويو الرموز. 

ستبحث الباحثة مهارة القراءة  ي ىذا البحث وىو مهارة الطالب  ي نطق حرؼ 

 ة.اللغة العربية وفقا مبخارجو وفهم نص اللغة العربي
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 السابقة الدراسة .ح 

كانت البحوث كثرية ادلتعلقة هبذا البحث، وأما البحث الذي متعلقة هبذا 

 البحث كما يلى:

 Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa" البحث العلمى بادلوضوع:  -1

Arab berbasis Android untuk Siswa Kelas X Madrasah Aliyah " كتبو

قد أجري ع  تطوير الوسيلة التعليم على أساس ل "Haris Hadiansyahالبحث "

أندرويد لطالبة الفصل العاتر بادلدرسة العالية. وكاف الغرض م  ىذا البحث 

العلمى ىو لوصف ع  حصائص منتج وسيلة التعليم اللغة العربية على أساس 

وسيلة التعليم. ويستخدـ دناذج استخداـ أندرويد وع  صحة ادلنتج وع  

. زنصل الباحث ع  وسيلة  (Borg & Gall)برغ وغل بحث عند الباحث منهج ال

 التعليم على أساس أندرويد. 

وأما ىذا البحث العلمى ىو تطوير وسيلة التعليم على أساس أندرويد. 

 ومشهور بادلنهج  lee and owensعند  وتستخدـ الباحثة منهج البحث والتطوير

 ADDIE (Analisis, Design, Development, implementation and التطوير

evaluation)   
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 pemanfaatan smartphone android oleh mahasiswa ilmu“ادلقالة بادلوضوع    -2

komunikasi dalam mengakses informasi edukasi”     كتبو ستفانوس رضرؾ

جورم . ادلنهج ىف ىذا البحث ىو منهج النوعية، رنرب الباحث لتوضيح ع  

كي أندرويد  ي حبث ادلعلومات التعليمية لدي طالب تعبة فائدة اذلاتف الذا 

 (.Universitas Sam Ratulangi/ UnSartعلـو اإلتصاالت جبامعة سم راتوالنغ   )

نتيجة م  ىذا البحث وىو أف الطالب يستخدموف اذلاتف الذاكى لبحث ع  

 ادلعلومات التعليمية وىم متحمسوف ىف استخدامو.

طيط حبث الباحثة وىو  ي متغري مستقلو يعي تشابو بني ىذا البحث وخت

استخدماف اذلاتف الذاكي أندرويد كوسيلة لبحث ادلعلومات التعليمية على 

الرغم م  أف ىناؾ فرؽ قليل يعىن ىف الدراسة السابقة يستخدموف الطالب أي 

التطبيقات ىف اذلاتف الذاكي لبحث ادلعلومات التعليمية وأما  ي ختطيط ىذا 

معينا الذى قد تطورت الباحثة  علمي يستخدموف الطالب التطبيقاتلالبحث ا

لبحث ادلعلومات التعليمية. وأما الفرؽ بينهما يعىن ىف ادلتغري التابع يعىن ىف 

الدراسة السابقة حبث ع  فائدة اذلاتف الذاكي لبحث ادلعلومات التعليمية. وأما 

 دلهارة أساس أندرويدعلى ىف ىذا البحث العلمي ىم: تطوير وسيلة التعليم 
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وحتكيم عند اخلرباء )اللغات، وادلواد، والوسيلة( ويستجيبوف الطلبة  ي   القراءة

 استخداـ تلك الوسيلة.

البحث العلمي بادلضوع "تأثري استخداـ الوسيلة التعليمية زلموؿ التعليم أندرويد   -3

ومية رلاساري لرتقية مهارة الكالـ ىف الفصل السابع )ب( بادلدرسة الثانوية احلك

رلاكرطا" كتبو ـ. أدى ستياوف. و ي حبثو يريد الباحث أف يعرؼ تأثري استخداـ 

زلموؿ التعليم أندرويد لرتقية مهارة كالـ الطالب. ومنهج البحث الذي استخدـ 

مبدخل الكمية  (Experimental Research)الباحث ىي طريقة التجريبية 

(Quantitative)ريبية بنوع فري إيكسربميينتاؿ . ىذه طريقة البحث التج(Pre- 

Experimental)   استخدـ تصميم البحث واف غروؼ فري تيست ديساي(One 

Group Pre-test Post-test Design.)  وأما النتيجة م  ىذا البحث ىو وجد تأثري

استخداـ زلموؿ التعليم أندرويد لرتقية مهارة الكالـ  ي فصل السابع )ب( 

 حلكومية رلاساري رلاكرطا.   مبدرسة الثانوية ا

تشابو بني ىذا البحث وختطيط حبث الباحثة وىو  ي متغري مستقلو يعىن 

التعليمية زلموؿ، رغم أف فرؽ قليل بينهما يعىن حبث الباحثة  وسيلة يستخدماف

ىنا تستخدـ التطبيقات معينا  الذي قد تطورت الباحثة كوسيلة التعليم اللغة 

طيع الطالب يستخدـ التطبيقات حريا يعىن يست سة السابقةالعربية وأما ىف الدرا
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أف يستخدـ أي التطبيقات  ي اذلاتف أو احلاسب الذي يستخدـ الطالب 

يعىن  ي ادلتغري التابع.  ي البحث السابقة حبث  اآلخر الفرؽو لتعليم اللغة العربية. 

ختطيط البحث ا ع  تأثري التعليمية احملموؿ  ي نتيجة التعليم الطالب. وأما  ي ىذ

على أساس أندرويد لتعليم مهارة القراءة وسيلة التعليم العلمى يعىن تطوير 

وحتكيم عند اخلرباء )اللغات، وادلواد، والوسيلة( ويستجيبوف الطلبة و احملاضر  ي 

 استخداـ تلك الوسيلة.

 Pengembangan Aplikasi Berbasis Android“البحث العلمي بادلوضوع  -4

Dalam Pembelajaran Istima’ di SDIT Salsabila 3 Banguntapan .” كتبو

مية حلكومية سون  كاليجاغا. اإلسالعامل غاجز اجلواوي الطالب م  جامعة 

ادلنهج ىف ىذا البحث ىو منهج البحث والتطوير واذلدؼ البحث ىو لتطوير 

 يكاسي على أساس أندرويد لتعليم اللغة العربية خصوصا دلهارة اإلستماع.افل

(  ألىل ادلواد نسبة احملتوى ادلواد التعليمية ىف 1والنتيجة م  ىذا البحث ىي: 

( ألىل الوسيلة نسبة الوسيلة ىف 2%  ي فئة جيدة جدا؛ 75التطبيقات ىي 

( وأما النسبة م  الطالب ىي 3%  ي فيئة جيد؛ 69التطبيقات ىي 

الوسيلة %  ي فيئة جيدة. استنادا إىل النتيجة البحث خنلص أف 81،633

 كوسيلة لتعليم مهارة اإلستماع.التعليم اليت قد تطور الباحث ميكنو اف يستخدمو  
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تشابو بني ىذا البحث وختطيط حبث الباحثة وىو  ي متغري مستقل يعىن 

وىف متغري   ي تعليم اللغة العربية يستخدماف وسيلة  التعليم على أساس أندرويد

اىل الوسيلة وأىل ادلواد. وأما الفرؽ  دتابع ىو تطوير وسيلة التعليم صحة عن

بينهما يعىن  ي ادلهارة اليت ستكوف زلور البحث.  ي الدراسة السابقة زلور 

مهارة البحث إىل مهارة اإلستماع وأما  ي ختطيط ىذا البحث زلور البحث إىل 

 القراءة.

بعد ما اطلعت الباحثة على الراسة السابقة جتد أف  البحوث ع  "تطوير 

للطلبة  ي مركز التطوير التعليم على أساس أندريد لتعليم مهارة القراءة وسيلة 

 . رار  ي البحثاللغات ختتلف ع  رتيع ادلوضوع الدراسة السابقة، لذلك ال تك

 

 


