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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها 

 نتائج التطوير  .أ 

نبذة تارخيية عن  األول المبحث  حيتوي ىذا الفصل على عدة ادلباحث:

، وىو يتكون من حتليل عن خطوات تطوير الوسيلة والمبحث الثاني ،مكان البحث

وخطوات يف  ووصف وسيلة التعليم ادلستخدمة يف مركز تطوير اللغات اإلحتياججات

عرض البيانات  والمبحث الثالثالتعليم على أساس أندرويد، إعداد وسيلة 

 مراجعة ادلنتج  المبحث الخامسحتليل لبيانات وآخرا  والمبحث الرابعواإلجرءات، 

 المبحث األول: نبذة تاريخية عن مكان البحث 

 تأسيس مركز تطوير اللغات .1

 Lembaga)    عدد لغة( اآلن أولو يسمى مبUPBمركز تطوير اللغات )

Bahasa) يف ىـ.  5731 السنةاليت أنشئت يف  معة أنتساري اإلسالمية احلكومية،جا

رتعة أنتساري اإلسالمية احلكومية. (PPB) تغَتت إىل وحدة خدمة اللغة 5797عام 



37 
 

امعة أنتساري ج (PPB) ركز خدمة اللغةتغَتت مبىـ  2002ل السنة و مث يف أ

 إىل اآلن. ىـ تغَت مبركز التطوير اللغات2057اإلسالمية احلكومية منذ سنة 

 رؤية ورسالة المركز التطوير اللغات .2

وأما رؤية مركز التطوير اللغات ىي أن يصبح ظلوذجا ومرجعية وحرفا متميزا 

 . سُت الررآن الكرًنيف رلال تعلم اللغة واختبارىا والًترتة وحت

 : واما رسالة مركز تطوير اللغات ىي

 على التكنولويبةالرائم التعلم  إجراء  -

 جييةعلى التكنولو الرائم إختبار اللغة  وإجراء  -

 ولو مزاياه تنظيم تعليم حتسُت الررآن  -

 تررتة النص األكادديية والعلميةو   -

  الررآن وحتسُتإجراء البحوث يف رلال تعلم االختبارات اللغوية و  -

 الررآن حتسُتو االبتكار يف تطوير التعلم واالختبارات اللغوية و  -

إقامة وتطوير شراكات مع سلتلف األطراف يف رلال التعلم واالختبارات  و -

 الررآن حتسُتو اللغوية 

 الررآن الكرًن. حتسُتو التدريب والتعلم واختبارات اللغة والًترتة  خدمة و  -
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 الهيكل التنظيمي  .3

 10من أجل التنظيم اإلداري ادلنظم ، بناًء على مرسوم رئيس اجلامعة رقم 

، وفرا للنظام األساسي جلامعة 2057يناير  51بتاريخ   2057لعام 

أنتسارياإلسالمية احلكومية بشأن إدارة مركز تطوير اللغات جبامعة أنتساري 

 :اإلسالمية احلكومية على النحو التايل

 اذليكل التنظيمي 5اجلدول 

 الرقم إسم الكامل ادلوقف

عن  لشخص ادلسؤولكاامعة  جلرئيس ا

 مركزتطوير اللغات

الدكتور مجيب الرحمن، 

 الماجستير
1 

نائب رئيس اجلامعة للشؤون األكادديية 

 وتطوير ادلؤسسات كمنسق

الدكتور الحج حمدان، 

 الماجستير
2 

 7 مرادي ادلاجستَتالدكتور أزتد  مرركز التطوير اللغات رئيس
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رئيس قسم تطوير ادلناىج وادلوارد البشرية 

 وادلخترب
 7 عارف رزتن حكيم ادلاجستَت

 1 يانا، ادلاجستَتمرت لرزتي رئيس قسم التدريبات

 1 عبد الصمد نور ادلاجستَت ادلوطف م رئيس الرسم

 ادلوطف م رئيس الرسم
 الدكتورة فتوية ادلاجستَت

 

3 

 البيانات وادلاليةة ادار موظف  
 سالمة ادلاجستَت

 

9 

  ادلعلوماتية والتكنولوجياادلوظف 
 رويل حَت اللدين

 

7 
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  ات تطوير المنتجخطو المبحث الثاني 

رتعت البيانات بأواع األساليب، وىي ادلالحظة واإلستبانة وادلرابلة. ولسدولة 

 .البحث توجيو عرض البيانات، فرامت الباحثة بعرضدا مناسبا مبشكالت

 كيفية تصميم وسيلة تعليم مهارة القراءة على أساس أندرويد . أ

 تحليل ال .1

دلعرفة احلاجات األوىل حتتاج إىل: حتليل احلاجات ادلستعمل وحتليل 

. قبل مرور مرحلة حتليل األجدزة والربامجمضمون ادلنتج وحتليل احلاجات عن 

. إستنادا إىل ل ادلطلوبحتديد ادلشكلة وحتديد احلاحلاجات ادلستعمل حيتاج إىل 

شاكل ، من بُت ادلوجدت ادلالحظة يف مكان البحث توجد ادلشكالت وىي: 

يف نطق  م مدارات الرراءةيأمور أخرى ، ال يزال الطالب جيدون صعوبة يف تعل

عدم وجود ، مندا إحدىم بسبب بعض العواملاحلروف وفدم ما حيتويو ذاتيا. 

صناعة  ستخدام وسائط تعليمية أقل تنوًعا.او  أدوات أو وسائط للتعلم ادلسترل

 . أفضل طريرة حلل ادلشكلةوسيلة التعليم من ادلمكن 
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 تحليل الحاجة المستخدم (أ 

يتم إجراء حتليل احتياجات ادلستخدم لتحديد احلاجة إىل ادلنتج. يتم 

. والبيانات  حتديد االحتياجات بناًء على بيانات من ادلالحظات وادلرابالت

 كما يلي:

 نتائج ادلالحظة وادلرابلة 2اجلدول 

نتائج ادلالحظة  الوصف

 وادلرابلة

 الرقم

 دتت اليت ادلواد مواد مدارة الرراءة

 مالحظتدا

5 

 2 عملية التعليم تدريب الرراءة، تررتة النص وإجابة السؤل

 7 الوسيلة ادلستخدمة  اللغة ادلفرحة كتاب التعليم

 مدارات تعليم يف صعوبةجيدو ال الطالب زالما -

 ذاتيا حيتويو ما وفدم احلروف نطق يف الرراءة

 ديدة،اجل فرداتادل حبث يف صعوبةجيدو ال الطالب -

 الفصل إىل راموسال إحضار يف ويكسلون

 7 حال الطلبة 
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 بادلمل و م يشعرونألهن للتعلم زتاًسا أقل الطالب -

 الصعبة يف قراءة النص اللغة العربيةو 

ىواتفدم لبحث ادلفردات يف لطلبة يفتحو بعض ا -

إنًتنيت أو يف قاموس ولكندم مل يستطيعوا أن 

 يبحثدا

ويبحثون الًترتة من اإلنًتنيت ولكن تررتتدم  -

 غامضا يف ادلعٍت

مشكلة احملاضرة يف 

 التعليم 

1 

كثَت من الطلبة دتلك احلاسوب ولكن مل حيملوه  -

إىل أي مكان وأي زمن. وىم حيملون ىواتفدم يف 

 مل كيةا الذ اذلواتف وىذهأي مكان ويف أي زمن. 

  للتعلم كوسيلة بالكامل وتستخدم

 اليت التكنولوجيا

 الطالب ديتلكدا

 للتعلم كمصدر

 ادلسترل

1 

التعليم. ادلواد اليت تستطيع لًتقية رغبتدم يف  -

موجودة ادلفردات اجلديدة )لفدم معٌت يف النص( 

 يعرفوا حىتمع الصور والصوت بناطق العربية )

مبخارج احلروف  العربية الكلمات قراءة كيفية

 3 ادلطلوبة الوسائط
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الصحيح(، والفيديو بالنص ادلتحرك والتدريب 

 دلساعدة الطلبة يف فدم ما يررؤوىا

 مكان أي يف إليدا الوصول ديكن اليت والوسيلة -

 وزمان

لتحديد احتياجات ادلستخدم مدعومة مث حتلل نتائج من ادلالحظة وادلرابلة 

 . والشرح كما يلي:مبواصفات / خصائص وسائط التعلم

 حتليل احلاجة ادلستخدمة نتائج  7اجلدول اجلدول 

 الشروط نتائج التحليل احلاجة ادلستخدمة

ادلفرحة الكتاب األول يف مركز تطوير طلبة اليت تستخدم العربية 

 اللغات

 ادلستخدمة

 ىاتف على تثبيتدا ديكن تطبيرات شكل على التعلم وسائط -

 ديكن استخدامدا حبيث بنظام لكي يعمل Android ذكي

 .ادلسترلة للدراسة

 أنواع الوسيىة

 دليل اإلستخدام الوظائف -

 ادلعرض عن  أىداف التعليم الوظائف -

 الوظائف

 ادلطلوبة
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 مشاركات العمل الوظائف -

 ادلفردات اجلديدات مع الصور والصوت الوظائف -

 نص الرراءة مع الًترتة الوظائف  -

 الفيديو للنص ادلتحرك الوظائف -

 االتدريباتالوظائف -

 تحليل مضمون المنتج  (ب 

 ملية حتليل مضمون ادلنتج،عوبعد حتليل احلاجات ادلستخدمات ادلنتج، وىو 

لتطبيق ، وىو ادلواد ة بادلضمون ستعرض يف ىذا اذات الصل ادلضمونحتليل 

 :ادلناسبة بأىداف تعليم الرراءة. واألىدف تليم الرراءة يف ىذا ادلنتج وىي

الطالب قادرون على قراءة النص اللغة العربية قراءة صحيحة وفصيحة  "

 "وفدمدا فدما جيدا

مرتبة لو ادلنتج ىي الست استنادا إىل أىداف التعليم مدارة الرراءة. ادلواد 

. سوى ادلواد "العربية ادلفرحة الكتاب األول"كمواد ادلوجودة  يف كتاب   اتالوحد

ادلذكورة دلساعدة الطلبة يف قراءة النص اللغة العربية صحيحة وفصيحة عرض 
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الفيديو للنص ادلتحرك والصور للمفردات. ودلساعدة الطلبة يف فدم ادلررؤ عرضت 

 ات والًترتة من النص. والتدريبات دلساعتدم يف فدم ادلررؤ أيضا.ادلفردات اجلديد

 لتطوير المنتج لينةالودوة األاألجهزة و تحليل  (ج 

 يف عملية  التطوير  وسيلة التعليم على أساس أندرويد حتتاج أدوات لتطويرىا

 . وبذلك حتتاج إىل حتليل احلاجة عن األجدزة وأدوات لينة لدعم النجاح عمليةأيضا

 التطوير.

كأدة التطوير ادلناسبة بالوسيلة ادلطلوبة حتتاج إىل أدوات لينة. أدوة لينة 

  apkادلستخدمة ىي  أندرويد ستوديو كأدوة لينة الرئيسية. لتحصل التطبيرات بشكل 

أدوة  Kotlin Versi 5.7.5من ادلمكن تثبيتو يف اذلاتف الذاكي وتستخدم لغة الربامج 

إلدارة الرسومات والصور اليت سيتم عرضدا يف   Adobe Xdلينة أخرى ىي أدوة لينة 

لتصميم الفيديو التعليمي ادلتحرك، وباإلضافة   power point لينة وسيلة التعليم وأدوة

وغَتىا من الربامج على االنًتنت جلعل  kine masterإىل ذلك ، فإنو يستخدم أيضا 

 .والصور والتعلمي الفيدي

لتشغيل الربنامج أعاله ، يلزم وجود أجدزة كافية. يتم سرد مواصفات األجدزة 

 .يف اجلدول Androidادلستخدمة يف إنشاء وسائط التعلم ادلستندة إىل 
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 مواصفة األجدزة واألدوات اللينة 7اجلدول 

Spesifikasi Hardware Rincian 

Merk Lenovo Ideapad 110 

Prosessor AMD APU A9-9400 up to 3.2 Ghz 

Kartu Grafis 

Kartu grafis terintegrasi Radeon
TM

 R5 

Graphics 

Memori RAM 8GB DDR3 

Penyimpanan SSD 125 

. مواصفات أجدزة لتطوير وسائط التعليم على أساس أندرويد 5اجلدول 

 ادلوصى هبا.

  التصميم .2

مرحلة التصميم من نتيجة الالتصميم ىو ادلرحلة الثانية يف تطوير وسيلة التعليم. 

 لوحة العمل، يصف ترتيب وىيكل وسائل اإلعالمو  ،(flowchart) ىو سلطط انسيايب

(storyboard) اليت تتضمن خطة تصميم الرالب (design template)   ، وكذلك

مث يتم استخدام ادلخطط االنسيايب الذي مت إنشاؤه  .   (interface) تصميم الواجدة
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كدليل لتصميم لوحة العمل حبيث يتم إنتاج تصميم ختطيط يتوافق مع ىيكل 

  الوسائط.

النتيجة األوىل دلرحلة التصميم ىي سلطط انسيايب لوسائط التعلم واليت ديكن 

 وصفدا على النحو التايل:

 التعلمسلطط انسيايب ذليكل وسائط .  5الصور

 فتح بداية يف .التطبيق يف ادلوجود احملتوىترتيب  االنسيابية ادلخططات تصف

 حىت انتظر مث (splashscreen) البداية صفحة إىل ادلستخدم سيدخل ، التطبيق

وحيتوي فيو شرح الرصَت عن  Onboarding دخالإل  ثالث دقائق دلدة ادلعاجل يستمر

 ادلعلومات لوحة صفحة إىل انترلمث  loginالتطبيرات. مث داخل إىل الرائمة  
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(dashboard وصلد )األول الرائمة ادلفردات أو زر شكل على قائمة خيارات أربعة .

 ابواب. وكذلك يف الرائمة الثانية تعٍت الرائمة مواد ستةالرائمة الصوت تتكون من 

 ستةأبواب.  الرائمة الثالثة ىي الرائمة فيديوا للنص تتكون من  ستةتتكون من  النص

أبواب  ستةأبواب أيضا. وآخرا الرائمة الرابعة وىي الرائمة التدريبات تتكون من 

  أيضا.
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 (splash screen)تصميم لوحة العمل يف صفحة البداية  (أ 

منتج الصفحة األوىل ىي صفخة البداية، وىي صفحة واجبة موجودهتا يف 

 splash) البداية صفحة  شكل على البداية صفحة تصميم التعليم. متوسيلة

screen) ادلؤلف وىوية التعلم وسائط عنوان حول معلومات على حتتوي اليت ، 

 2الصور  يف كما

 

 

 

 

 

 

  صفحة البدايةمنظر من  2الصور 
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  Loginتصميم لوحة العمل يف صفحة  (ب 

 لديدمدلن   (log in) الدخول تسجيل بصفحة اخلاصة العمل لوحة حتتوي

 ساباحل لتسجيل (register) تسجيل وزر بالفعلحساب 

 

 

 

 

 

 

 Loginلوحة العمل يف صفحة   7الصور 
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 تصميم لوحة العمل صفحة الرائمة  (ج 

 لوسائط الرئيسية الرائمة ختطيط على الرائمة لصفحة العمل لوحة حتتوي 

 ادلفردات/  الصوت مواد وىي ، الرائمة أزرار من العديد ىناك أن يتضح .التعلم

 زرو  ، التطبيق استخدام إرشاد زر. والتدريبات الفيديو وموادالنص  وادلواد

 العمل  اتادلشارك

 

لوحة العمل يف صفحة  قائمة 7الصور   
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 تصميم لوحة العمل يف صفحة مواد الصوت/ ادلفردات  (د 

حتتوي على  الوحدةوكل ست وحدات من أو ادلفردات حتتوي ادلواد الصوتية 

ل الكلمة ىناك صور وصوت. وىناك زر العودة يف األعلى إثٌت عشر ادلفردات وك

 (dashboard) لعود إىل صفحة الرائمة لوحة ادلعلومات
 

 

للوحة العمل صفحة قائمة الصوت/ادلفردات 1الصور   
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 تصميم لوحة العمل يف  صفحة الوحدة األوىل من ادلفردات   (ه 

وىناك ، سندخل إىل قسم اختيار فئة ادلفردات الوحدةعندما طلتار الرائمة 

سيتم مساع نطق ادلفردات وسيظدر معٌت ادلفردات يف  ( إذا طلًتهplayزر التشغيل )

 أسفل التطبيق. ويتم استخدام زر الرجوع أعاله للعودة إىل قائمة اختيار ادلفردات

 

 

  مادة الصوت/ ادلفردات لوحدة األوىل منل لوحة العمل1الصور 
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 واد النصادل ة قائمةصفحلوحة العمل  تصميم (و 

مع  1إىل  5اختيار فصل ادلادة النصية من الفصول من  صفحةتتكون 

مدخالت مادية مع الًترتات والصور وزر الرجوع  2-5احتواء كل فصل على 

 أعاله للعودة إىل صفحة قائمة لوحة الريادة

 

  

  

  

   

 

 

 واد النصادل ة قائمةصفح العمللوحة  3الصور 
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 بالًترتة نصالمادة  لوحة العمل للوحدة األوىل تصميم (ز 

بالًترتة. يف من مادة النص  الوحدة األوىلىذه ىي لوحة العمل لصفحة 

للنص ادللون زر للعود إىل الرائمة إختيارة الوحدة من مادة النص.  موجوداألعلى 

يًتجم  ، وىناك أيًضا زر للًترتة. ادلفردةعند النرر فوقو ، سيعرض صورة وفًرا دلعٌت 

 إىل األندونيسية النص

  

  

  

 

 

   

 بالًترتة نصالمادة  للوحدة األوىللوحة العمل  9الصور 
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 ة إختيار الوحدة دلادة الفيديو للنصصفح لوحة العمل تصميم  (ح 

من مادة الفيديو ، الزر أعاله ىو الزر  إختيار الوحدةلوحة العمل ي ى هىذ

. يف كل مرة نروم فيدا وحدات 1من   تتكون من. إختياات الرائمة لعودة إىلل

  YouTube بالنرر فوق زر التشغيل ، سيتم توجيدنا إىل تطبيق

 

  

  

  

  

 

 

  ة إختيار الوحدة دلادة الفيديو للنصصفحلوحة العمل  7الصور 
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 الوحدات للتدريب خياراتإ صفحة لوحة العمل تصميم  (ط 

، زر الرجوع أعاله ىو العودة  1-5فصل التمرين من الفصول  اختيارتكون 

أسئلة لكل شلارسة  1دتارين و  7إىل صفحة لوحة الريادة. يتكون كل فصل من 

 واحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة إختيار الوحدة دلادة الفيديو للنصصفحلوحة العمل  50الصور 
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  لوحة العمل يف صفحة قائمة وحدات التدريباتتصميم  (ي 

، يتم استخدام زر الرجوع أبواب  1من  التدريبات وحداتتتكون إختيار 

 التدريبات قائمة كلحيتوي   وحدات التدريبات،أعاله للعودة إىل قائمة اختيار 

  سؤل.  1التدريبات ولكل التدريبات ذلا  7على 

  

  

  

  

 

 

 

 

   يف صفحة قائمة وحدات التدريباتلوحة العمل  55الصور 
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 لوحدات األوىلالعمل يف صفحة قائمة التدريبات  تصميم لوحة (ك 

، يتم استخدام زر الرجوع أعاله للعودة إىل قائمة  األوىل الوحدةيف  التدريب

تعدد ، سيتم ادلأسئلة اختيار  1حيتوي على  تدريب، كل تدريباتال قائمةاختيار 

نجاح قبل ل 500-10لى احلد األدىن من صل عحساب كل إجابة حىت حت

سيكون ىناك إشعار دلتابعة الشروع إىل التدريبات بعده. إذا هني التدريب األول 

 التايل التدريب

  

  

 

 

 

  

لوحة العمل يف صفحة قائمة التدريبات للوحدات األوىل 52الصور    
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 تطوير .7

 طور ت نتائج التحليل والتصميم و مرحلة تطوير ادلنتج واختباره ، يى التطوير

 :مرحلة التطوير فيما يليو  إىل منتجات هنائية.

 تطوير المنتج ورمز البرنامج (أ 

 Adobe Xdthen الربنامج مت تنفيذ التصميمات اليت مت إجراؤىا باستخدام

،  Androdi Studioمث مطابرة إىل التطوير ادلنتج بشكل  التطبيق باستخدام 

 رمزفيما يلي نتائج تطوير ادلنتج وكتابة .. Firebase Realtime Database بزيادة

 الربنامج

 نصال مواديف نشاط  Android Studio عمل يفالورقة  (5
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يف كل مرة نروم فيدا بإنشاء صفحة ، ضلتاج إىل نشاط لالحتفاظ  

مبنطق الربرلة وجيب أن يكون لكل نشاط ختطيط لتعيُت واجدة ادلستخدم 

(UI) أخرى ،  صفحة من أجل االنترال من صفحة إىل .بالتطبيقاخلاصة

 .يتم إعطاء كل صفحة رمز الربنامج لتنفيذه

ىو زر إلزامي للعمل. لذلك  Android ادلادي على نظام الرجوع الزر

الذي يتم وضع كتابتو على  الرجوع ا  للتحكم يف الزراخلربنامج ال رمزيوجد 

 اإلطار األول. ىنا ىو واحد

back.setOnClickListener { 

 val intent = Intent (this، MateriTeksWaraActivity ::class.java) 

 startActivity (intent) 

 finish () 

} 

، سنكون قادرين على نرل  back.setOnClickListenerرمز باستخدام 

 .الصفحات وفًرا لتدفق التطبيق
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 البداية الصفحة (2

 

عندما يفتح ادلستخدم التطبيق.  الصفحة األوىلىي  البداية صفحة 

يمكن تشغيل كل ليوجد بالداخل معاجل للدخول إىل صفحة الرائمة. 

 script  صر موجود يف التطبيق وفًرا لوظيفتو ، من الضروري توفَتاعن

 :النحو التايل البداية علىصفحة  يفرمز الربنامج و 

 () معاجل = معاجل فار

handler.postDelayed 

 ،SplashScreenActivityىذا)نية = النوايا فال)) 

     Ob3Activity ::class.جافا) 

 startActivity (intent) 

 finish () 

)، 4000) 
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 7مللي ثانية أو دلدة  7000ىنا أعطي معاجلًا وتأخَتًا الحًرا دلدة 

، سوف ينترل مباشرًة إىل صفحة الرائمة  دقائق 7عند تنفيذ  دقائق.

 الرئيسية

 دلواد ادلفردات الوحداتصفحة اختيار  (7

 

 رمز الربنامج ادلستخدم يف ىذه الصفحة

back.setOnClickListener { 

 val intent = Intent (this@ Mp3WaraActivity، 

 MenuAwalActivity ::class.Java) 

 startActivity (intent) 

 finish () 

} 
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override fun onBackPressed() { 

 if (backPressedTime + 6000 > System.currentTimeMillis ()) { 

 () إلغاء !!طلب خلفي     

 () onBackPressedسوبر     

     return 

 } 

  

 } آخر 

     backToast = Toast.makeText (baseContext،" اضغط على زر الرجوع

 (Toast.LENGTH_LONG،"أعاله

 () show !!طلب خلفي     

 } 

  

 backPressedTime = System.currentTimeMillis () 

} 

وىو مرتُت للضغط على زر الرجوع  مستخدم Onbackpressed وظيفة

عندما يضغط ادلستخدم على زر الرجوع  الذاكيالزر االفًتاضي من اذلاتف 

اضغط على زر الرجوع " أي ادلعلومة، سيظدر مرةعلى اذلاتف احملمول 

 .، فإنو سيغلق التطبيق تلرائيًامرتُتولكن عندما يضغط ادلستخدم  "أعاله
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  ادلفرداتمن فئة ادلواد  الوحدة األوىلصفحة  (7

 

  

 الربنامج كالتايل رمز 

fun bab6sound1(view: View) { 

 if (bab6sound1 == null) { 

     bab6sound1MediaPlayer.create =(، ىذاR.raw.football) 

 } 

 bab6sound1!!. start () 

 Toast.makeText (، ىذا"Sepak Bola"،Toast..LENGTH_LONGتُستخدم)الوظيفة () 

) 
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أعاله لتشغيل الصوت عندما نضغط على زر التشغيل ، سيظدر 

 "Sepak Bols"يف التطبيق يف شكل  ادلعلومةصوت ورسالة أو 

 مادة نص الوحدة األوىل من صفحة (1
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 كما يلي:  رمز الربنلمج

private fun linkdau() { 

    val linkdau =  Link("َصِدْيُقَها") 

        .setTextColor(Color.GREEN) 

        .setTextColorOfHighlightedLink(Color.WHITE) 

        .setHighlightAlpha(.4f) 

        .setUnderlined(true) 

        .setBold(false) 

        .setOnClickListener { 

            val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, 

Uri.parse("https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gambar-

ebb82.appspot.com/o/Gambar%2Fsodara_laki.png?alt=media&token=5723dfcc-

3696-4109-a240-9896ae0b819b")) 

            startActivity(intent) 

        } 

 

    link2.applyLinks(linkdau) 

} 
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عندما يتم النرر على ، لكتابة معينة اىو خلق لون Linkdau وظيفة

 firebase realtime databaseالكتابة فإنو سوف تظدر الصورة ادلأخوذة من 

btn_terjemah.setOnClickListener { 

    val alertDialog1 = AlertDialog.Builder(this) 

    alertDialog1.apply { 

        setTitle("Terjemah Bahasa Indonesia") 

        setMessage("Nama saya mahmud. Saya berasal dari banjarmasin. 

Saya seorang mahasiswa semester dua di kampus ini. Saya mahasiswa 

fakultas ekonomi. Dan ini teman saya zakariya. Dia seorang dokter di 

rumah sakit besar. Dia berasal dari kota surabaya") 

        setNegativeButton("Tutup") {dialog,_ -> 

            dialog.dismiss() 

        } 

    } 

        alertDialog1.show() 

} 

حيث عند النرر فوق الزر  Alertبالنسبة لزر الًترتة ، نروم بإنشاء 

 Alertمربع حوار  ادلًتجم سيعرض
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 صفحة دلواد الفيديو للنص (1

 

 رمز الربنامج من مواد الفيديو كما يلي:

bab2video2.setOnClickListener { 

    val i = Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("https://youtu.be/-

Pio969QSQk")) 

    startActivity(i) 

} 

setOnclicklistener  ينفذ إجراًء عند النرر عليو ، أي أننا ننوي نرل

 زلدد URLيف شكل عنوان  YouTube البيانات مباشرًة إىل
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 صفحة التدريبات من الوحدة األوىل (3

 

 رمز الربنامج كما يلي:

val pointa = radiogr1!!.getCheckedRadioButtonId() 

    value_no1 = findViewById<View>(pointa) as RadioButton 

    val pointb = radiogr2!!.getCheckedRadioButtonId() 

    value_no2 = findViewById<View>(pointb) as RadioButton 

    val pointc = radiogr3!!.getCheckedRadioButtonId() 

    value_no3 = findViewById<View>(pointc) as RadioButton 

    val pointd = radiogr4!!.getCheckedRadioButtonId() 

    value_no4 = findViewById<View>(pointd) as RadioButton 

    val pointe = radiogr5!!.getCheckedRadioButtonId() 

    value_no5 = findViewById<View>(pointe) as RadioButton 

    var nilai = 0 // variabel untuk menampung nilai 

    if (value_no1!!.text.toString().toLowerCase() == " ٌَصِدْيَقة") { 

        nilai = nilai + 20 

    } 

    if (value_no2!!.text.toString().toLowerCase() == "ٌَُمالَِبس") { 

        nilai = nilai + 20 

    } 



509 
 

    if (value_no3!!.text.toString().toLowerCase() == "ُمسسَْتشَْفى") { 

        nilai = nilai + 20 

    } 

    if (value_no4!!.text.toString().toLowerCase() == " ٌَجاِمَعة") { 

        nilai = nilai + 20 

    } 

    if (value_no5!!.text.toString().toLowerCase() == " ٌَطاِلب") { 

        nilai = nilai + 20 

    } 

 

    val i = Intent(this@LatihanGambarActivity, 

ResultGambarActivity::class.java) 

    i.putExtra("nilai", nilai) 

    startActivity(i) 

    finish() 

 

}) 

يف  Firebase سًتداد بيانات الصورة من ختزينالىي  أعالهوظيفة التمرير 

 .Url شكل عنوان

ىي إعطاء قيمة وىي اإلجابة الصحيحة عندما يرسل  التاليةالوظيفة 

 بواحد 20ادلستخدم اإلجابة الصحيحة ، مث حيصل ادلستخدم على قيمة 

 .الصحيحة لإلجابة
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 البياناتمبحث الثالث: عرضت 

 تحكيم الخبراء واستجيب الطلبة . أ

 من خبير اللغةنتيجة التحكيم  (1

 كما يلي:   اللغةمن خبير التحقق المنتج بيانات 

 النتجة التقيييم   حانب الرقم

 22 قسم المفرودات 1

 14 قسم القواعد 2

 22 قسم األصوات 3

 59 الجملة

 4،5 معدل النتيجة
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 نتيجة التحكيم من خبير المواود (2

 كما يلي:   المواودتحقق المنتج من خبير البيانات 

 النتجة التقيييم   حانب الرقم

 16 الصلة 1

 15 ودقة المواود 2

 11 المواود المحدثة 3

 19 تقنية العرض 4

 12 ودعم العرض التقديمي 5

 8 استراتيجية عرض المواود 6

 81 الجملة

 3،9 معدل النتيجة
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 الوسيلةنتيجة التحكيم من خبير  (3

 تحقق المنتج من خبير الوسيلة  كما يلي:البيانات 

 

 

  

 النتجة التقيييم   حانب الرقم

 14 منظر العام 1

 15 جانب الصوت 2

 36 جانب البصرية 3

 22 الجوانب المطبعية 4

 12 جانب استخدام الوسيلة 5

 95 الجملة

 4،5 معدل النتيجة
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 نتيجة التحكيم من خبيرا التعليمي (4

 كما يلي:   التعليمي امن خبير بيانات التحقق المنتج 

  

 2النتجة  1النتجة  التقيييم   حانب الرقم

 42 38 جانب تصميم التعليم 1

 13 14 ىندسة األجهزةجانب  2

 12 12 مظاىر البصرية جانب 3

 67 64 الجملة

 4،5 4،3 معدل النتيجة

 4،4 2&1معدل النتيجة 
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 اإلجراءات . ب

وبعد مراجعة ادلنتج، قامت الباحثة إلجراء ادلنتج إىل الطلبة يف مركز 

اللغات جبامعة أنتسار اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت. كانت اإلجراءات 

 إىل ذتانية طلبة دلعرفة استيجاهبم عن ادلنتج. واخلطوات اإلجراءة كما يلي:

  وصالت إىل تطبيرات الوسائط التعليمية أعطت الباحثة

 على أساس أندرويد 

  يف  ادلنتجالطالب حتميلgoogle play storeتثبيت ادلنتج  ، مث

 وسيلة التعليم على أساس أندرويد يف ىواتفدم

  تعطي الباحثة اإلستبانة دلعرفة استيجاهبم عن ادلنتج. ونتائج

 استيجابتدم كما يلي:
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 جانب الترييم الرقم
 ادلستجيب

 النتيجة معدل
5 2 7 7 1 1 3 9 

5 
كيفية استخدام الوسيلة 

 بسيطة
7 1 7 1 1 7 7 7 7,7 

أستطيع أن أفدم بسرعة   2
 كيفية استخدام ىذا التطبيق

7 1 7 1 1 7 7 7 7,7 

األزرار ادلوجودة يف التطبيق  7
 متوافرة مع الصفحة ادلرصودة

7 1 7 1 1 7 7 7 7,7 

تصميم أزرار التنرل واضح  7
 وال لبس فيو

7 1 7 1 1 7 7 7 7,7 

ديكن أن يعمل التطبيق  1
 بسالسة عند استخدامو

7 1 7 1 1 7 7 7 7,7 

 7،2 7 7 1 1 1 7 1 7اللغة ادلستخدمة يف التطبيق  1
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 سدلة لفدمدا

ادلواد واضح )الصور والصوت  3
 7،2 7 7 1 1 1 7 1 7 عرضت

عرض الصور والصوت  9
 والفيديو واضح

7 1 7 1 1 1 7 7 7،2 

7 
عرض الفيدديو والصوت يف 
الوسيلة يساعدين يف نطق 
 العربية الصحيحة والفصيحة

7 1 7 1 1 1 7 7 7،2 

عرض ادلفردات يساعدين يف  50
 7،2 7 7 1 1 1 7 1 7 فدم النص العربية

55 
التدريب ادلوجود يف الوسيلة 
يساعدين يف ادلمارسة وفدم 

 النص العربية
1 1 7 1 1 1 7 7 7،2 

 7،9 7 7 7 1 7 7 1 1عرضت التغذية الراجعة يف  52
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 التدريب واضح.

منظر التطبيرات رتيلة  57
 7،9 7 7 7 1 7 7 1 1 وجذيب

57 
ختطيط الرائمة والنص 
والصور واحملتويات األخرى 

 منتظم
1 1 7 7 1 7 7 7 7،9 

اللون والصور واخللفية غَت  51
 شلل

1 1 7 7 1 7 7 7 7،9 

النص واضح وسدلة عرض  51
 7،9 7 7 7 1 7 7 1 1 يف الرراءة

التطبيق يساعدين يف تعلم  53
 الذايت

1 1 7 7 1 7 1 7 7،7 

يسدلٍت التطبيق عند التعلم  59
 7،7 7 1 7 1 7 7 1 1 يف الفصل أو تعلم الذايت
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57 
لرد شجعت على تعلم ادلزيد 
 7،7 7 1 7 1 7 7 1 1 باستخدام ىذا التطبيق

زتاسة يف التعلم لدي  20
 باستخدام ىذه التطبيرات

1 1 7 7 1 7 1 7 7،7 

 9-5معدل النتيجة 
 
 

7،7  
93،91
20
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اإلستجابة الطلبة فعرفت استيجابة الطلبة لوسيلة التعليم على  نتائجومن معدل 

وىذا يدل أن وسيلة التعليم  يف درجة "جيد جدا" 7،7أساس أندرويد مبعدل النتائج 

 على أساس أندرويد تستحق استخدامدا كوسيلةالتعليم.

 مبحث الرابع: تحليل البيانات

  تحليل البيانات الرابعالمبحث 

بعد ما عرضت الباحثة البيانات من اإلستبانة وادلالحظة وادلرابلة، مث حللت 

 تردًن عرض البيانات.الباحثة البيانات مناسبا بادلشكلة البحث كما ىو يف 

كيفية تصميم وسيلة التعليم على أساس أندرويد لتعليم مهارة القراءة في  . أ

 مركز التطوير اللغات

كما قدمت الباحثة يف عرض البيانات بدأت إجراءات تصميم وسيلة 

وقررت ادلواد اجملدزة قامت الباحثة ، مث يم بتحليل حاجات الطلبة ومشكلتدمالتعل

سوبية مناسبة ألن الوسائط التعليمية على أساس أندرويد مبالحظة برامج حا

ليس  و يف برنامج خا  إلعدادىا،  علومات ونرلدماحتتاج إىل أجدزة دلعاجلة ادل

ادلناسب يعٍت  طورة. حىت إختارت الباحثة الربنامجتوسيلة ادلكل الربامج مناسبة ب
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مبعيار وسيلة التعليم ألن ىذه الربنامج مناسبا  android studioبرنامج أدوات لينة 

 . على أساس أندرويد

التعلم اليت سيتم تطويرىا. اخلطوة  يلةادلرحلة الثانية ىي مرحلة تصميم وس

 وسيلةاليت مت اختاذىا ىي حتديد اخلطوط العريضة للعناصر اليت سيتم تضميندا يف 

يب يصف تسلسل وىيكل وسائط انسال بتصميم نسخة تمام. بعد ذلك قيالتعل

ب تتضمن خطة ومواد لتصميم الرال (storyboard) ملعاللوحة  تمث صمم التعلم.

(tamplate) وسيلة. سيتم استخدام ىذه لوحة العمل كدليل يف صنع منتجات 

م. بعد إنشاء لوحة العمل ، ديكن إنشاء واجدة أو ما يسمى بتصميم يالتعل

صة ادلصورة يف تصميم الواجدة ، يتم إنتاج تصوير الر . (interface) الواجدة

احلريرية من خالل االنتباه إىل عناصر وخصائص وسائط التعلم اليت مت حتليلدا 

 مسبًرا ، مبا يف ذلك التوازن واللون والنص والرسومات وغَتىا.

ىي مرحلة من مراحل تطوير ادلنتجات  مرحلة التالية ىي مرحلة التطوير 

. وبعد وتصميم النتائج يف ادلنتجاتحتليل و ، يف ىذه ادلرحلة ، مت تطوير  ىاواختبار 

مت مرحلة التطوير جرت الباحثة حتكيم من اخلرباء وىم خرباء اللغوي وخرباء ادلواد 

وأعطت اإلستبانة إىل الطلبة دلعرفة وخبَتا تعليمي اللغة العربية. وخرباء الوسيلة 

إىل  استيجاهبم عن وسيلة التعليم على أساس أندرويد. بدأت إىل أعطت اإلستبانة
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وخبَتا تعليم اللغة العرربية خبَتي اللغوي مث إىل خبَتي ادلواد مث إىل خبَتي الوسيلة 

آخرا أعطت مث من اإلقًتاحات اخلرباء تصحيح ادلنتج وبعد تصحيح ادلنتج 

 اإلستبانة إىل الطلبة. 

 تحكيم الخبراء واستجيب الطلبة . ب

 غةتحكيم خبير الل (أ 

نتج الذي مت تطويرىا إىل ىذه ادلرحلة، يتم تردًن نتائج ادليف 

اخلرباء للتحكيم عن صحة ادلنتج. اخلبَت األول ىو خبَت جانب اللغة 

حصلت الباحثة دلعدل النتائج يعٍت الدكتور وحي الدين ادلاجستَت. 

 : متغَتات من خبَت اللغوية كما يلي

 النتجة التقيييم   حانب الرقم

 22 قسم المفرودات 1

 14 قسم القواعد 2

 22 األصواتقسم  3

 59 الجملة

 4،5 معدل النتيجة
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. 7،1استنادا إىل إستبانة مرياس ليكرت الذي مت ملؤوه، تكون الريمة  

تطوير  أن يذكرون خبَت اللغة من نتائج بيانات التحكيم، ديكن استنتاج أن

 . جدا جيد 7،1ادلنتجة يف فئة: 

من نتائج حتكيم خبَت اللغة، ديكن أن يلخص أن خصائص وسيلة 

جيب أن تكون كتابة  التعليم على أساس أندرويد من جانب اللغة ىي: 

. وتناسب الصوت والنص ادلفردات متسرة، ادلثال يرفع كل الكلمة ادلسترلة

 . التحسُت يف الرواعد. و التحسُت يف الكتابة ادلتحرك. و

وىذا كما قال زلمد عفيف أمر اهلل يف كتابتو بادلوضوع حتليل األخطاء 

الرواعد يف كتاب التعليم اللغة العربية حول اإلحذار وادلتسرة والرواعد يف كتابة 

 اللغة العربية.  

 المواود   تحكيم خبيرة (ب 

 :كما يلي  ادلواد ةحصلت الباحثة دلعدل النتائج متغَتات من خبَت 

 النتجة التقيييم   حانب الرقم

 16 الصلة 1

 15 ودقة المواود 2
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 11 المواود المحدثة 3

 19 تقنية العرض 4

 12 ودعم العرض التقديمي 5

 8 استراتيجية عرض المواود 6

 81 الجملة

 3،9 معدل النتيجة

 

. 7،7استنادا إىل إستبانة مرياس ليكرت الذي مت ملؤوه، تكون الريمة  

التحكيم، ديكن استنتاج أن اللغوي يذكرون أن تطوير ادلنتجة من نتائج بيانات 

 .7،1يف فئة: جيد 

قالت خبَتة ادلواد اللغة العربية، ادلواد يف ىذه الوسيلة على كل   كما

حتسُت ادلواد جبانب اللغوي فرط. كما قال أزتد رشدي طعيمة أن   احلال خَت

أن ، و ن باللغة العربية الفصحىأن تكو  يف أختيار ادلواد مدارة الرراءة ذلا شروط:

أن حيتوي النص على مفردات  و، تالئم أىتمامات الدارسُت وميوذلم وأعمارىم

أن  ، ومرتبطة بإىتمامات الطالب وأعماذلم اليت يريدون تعليم العربية من أجلدا
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. ويف ىذه الوسيلة، تتضمن من ادلواد ينبغي لدي الطالب قيمة أخالقية معينة

 بالشروط ادلذكورة. 

 الوسيلة خبيرتحكيم    (ج 

 :كما يلي  خبَت الوسيلةحصلت الباحثة دلعدل النتائج متغَتات من 

 

. 1،7استنادا إىل إستبانة مرياس ليكرت الذي مت ملؤوه، تكون الريمة  

أن تطوير  يذكر خبَت الوسيلةمن نتائج بيانات التحكيم، ديكن استنتاج أن 

 .7،1جدا ادلنتجة يف فئة: جيد 

، و الشكل الكاملالصورة بيظدر قال خبَت الوسيلة للوسيلة ادلتطورة أن 

، وتالئم بُت ادلفردات والصورة، وكل شئ الزخرفة ادلوجودة يف اخللفيةيوضح 

 النتجة التقيييم   حانب الرقم

 14 منظر العام 1
 15 جانب الصوت 2
 36 جانب البصرية 3
 22 الجوانب المطبعية 4
 12 الوسيلةجانب استخدام  5

 95 الجملة
 4،5 معدل النتيجة
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عمر الصديق عبد آخر على ما يرام ألن الوسيلة مناسسبة للطلبة. كما قال 

مناسبة الوسيلة دلستويات الطالب وإمكانية يف اختيار وسيلة إحدىا  اهلل،

 را  التعلماستخدامدا من جانبدم على ضلو خيدم أغ

 ن تعليم اللغة العربيةاخبير تحكيم  (ود 

تعليمي اللغة  انحصلت الباحثة دلعدل النتائج متغَتات من خبَت 

 :كما يلي  العربية األول اخلبَت يعٍت الدكتور أزتد مرادي ادلاجستَت

تعليمي اللغة  احصلت الباحثة دلعدل النتائج متغَتات من خبَت 

 :كما يليالعربية  

 2النتجة  1النتجة  التقيييم   حانب الرقم

 42 38 جانب تصميم التعليم 1

 13 14 ىندسة األجهزةجانب  2

 12 12 مظاىر البصرية جانب 3

 67 64 الجملة
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استنادا إىل إستبانة مرياس ليكرت الذي مت ملؤوه، تكون الريمة  

 خبَت تعليم اللغة العربية. من نتائج بيانات التحكيم، ديكن استنتاج أن 7،7

 .جيد جدا 7،7أن تطوير ادلنتجة يف فئة: انيذكر 

ولذلك ىذه الوسيلة حترق إلستخدامدا يف التعليم. ألّن قاال خبَتا 

تعليمي أن التصميم التعليم يف ىذه الوسيلة جيد يعٍت ادلواد ادلعرض مناسبة 

بأىداف التعليم يف مركز اللغات ومناسبة دلستويات الطلبة والنص ادلعرض 

ار الوسيلة معيَت يف اختي عمر الصديق عبد اهللوأنشطة الطلبة. كما قال 

ىي مناسبة دلستويات الطلبة وتسديال الستخدامدا ومناسبة ألىداف 

 التعليمم.

 الطلبة ةباستجا (ه 

ومن معدل نتائج اإلستجابة الطلبة فعرفت استيجابة الطلبة 

في ودرجة  4،4لوسيلة التعليم على أساس أندرويد بمعدل النتائج 

رويد تستحق "جيد جدا" وىذا يدل أن وسيلة التعليم على أساس أند

 4،5 4،3 معدل النتيجة

 4،4 2&1معدل النتيجة 
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 25:  2223وفقاً ألزىار أرسياود ) ألن  التعليم. استخدامها كوسيلة

( ، فإن الفوائد العملية الستخدام وسيلة التعليم في عملية التعلم 

( يمكن لوسيلة التعليم توضيح الرسائل ليسهل ولترقية في 1يعني:

( ويمكن لوسائل التعلم أن تزيد 2عملية التعليم ونتائج التعليم، 

وتوجو انتباه الطلبة بحيث يمكن أن تؤودي إلى تحفيز التعلم ، 

والمزيد من التفاعل المباشر بين الطالب وبيئتهم ، وإمكانية تعلم 

( يمكن 3الطالب بشكل مستقل وفًقا لقدراتهم واىتماماتهم. 

( 4لوسائل التعلم التغلب على قيوود الحواس والمكان والزمان. 

التعليمية للطالب نفس التجربة مع  يمكن أن توفر وسائل اإلعالم

  األحداث المحيطة بهم

من بعض األفكار ووجهات النظر المذكورة أعاله يمكن أن  

نستنتج أن وسيلة التعليم تشارك في عملية التعلم ، وبالتالي فإن 

المعلومات أو المواود المقدمة من المعلمين إلى الطالب مقبولة 

 . بسهولة

 المنتج المبحث الخامسة مراجعة
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 ناسبة مع اإلقًتاحات من اخلبَتاء والطلبة. وىي كما يلي:ادلادلراجعة 

  حتسُت كتابة ادلفردات، مث حتسُت يف كتابة أو اجلملة يف ادلنتج، مث

 تناسب بُت الصوت والنص الرجوع أليدا

 تناسب بُت الصوت والصور وبُت الصوت والنص ادلتحركة 

  ادلفرداتتبديل الصور الذي غَت مناسبا مبعٌت 

  الزخرفة ادلوجودة يف اخللفيةحتسُت  

  الًترتة يف مواد نص الرراءة الزرزيادة الوظائف 

   ديكن أن يكون على شكل ضغط  نصالإنشاء ملف على صفحة مث

 إىل تررتة ادلفردات اجلديدة أو ما شبوعلى رابط 


