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 الرايعالباب 

 تقدمي البياانت وحتليلها

 

 تصمي  لعبة تعليمية لتعلي  مرراات اللغة العريية .أ 

مية لتعلم ادلفردات بعدة إجراءات، كىي ربليل مر البحث حوؿ تطوير تصميم اللعبة التعلي

، كربسٌن / اإلمكاانت كادلشكبلت، كمجع البياانت، كتصميم ادلنتج، كالتحقق من صحة التصميم

 .التصميممراجعة 

 اربليل ادلشاكل كاالحتماالهت .ُ

راسة عن طريق مت احلصوؿ على نتائج ىذا التحليل احملتمل كادلشكلة يف ىذه الد

 الثانوية اإلسبلميةهتادين ادل لديد يف شكل مبلحظات حملكمة سبي، كابلتحالدراسات ادليدانية

، ، كوتوارينجٌن تيموراجلنبيةلًن ، مينتااي ىيديسا جااي كاريت، جااي كاريت شارعاليت تقع يف 

أف  باحث، يعرؼ النتائج ادلبلحظات اليت مت إجراؤىا. بناءن على وسطىال كاليمانتافالشرقية  

اليت ديكن أف تدعم التعلم. يستخدـ  وسائلتعلم ادلفردات الذم يقـو بو ادلعلم ال يستخدـ ال

، شلا جيعل من ءهتا بصوت عاؿو تم تدريسها مث قراادلعلم السبورة فقط لكتابة ادلفردات اليت ي

الصعب على الطبلب تذكر ادلفردات اليت يتم تدريسها. ال يرتبط التقييم يف تعلم ادلفردات اليت 

 باحثمت تدريسها إبتقاف أك رؤية ذكرايت الطبلب من ادلفردات اليت مت تدريسها. كجد ال
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دلفردات كديكن أف تساعد ديكن أف تساعد ادلعلمٌن كالطبلب يف تعلم ا كسائلإمكانية إنشاء 

 ادلعلمٌن يف عملية تقييم التعلم.

 مجع البياانت .ِ

 studi)سبت مرحلة مجع البياانت يف ىذه الدراسة عن طريق ربليل األدبيات

pustaka)َُية يف كتاب ادلدرسة العربية الفئة بيت. يشمل التحليل مواد األسرة كادلفردات ال 

 .ََِِجبمهورية إندكنيسيا عاـ  يةالدين الشئوف، الذم نشرتو كزارة الذم كتبو دمحم. إلياس

 
الصادر عن كزارة  الثانوية اإلسبلمية الفصل العاشرللغة العربية دلدرسة غبلؼ كتاب ا: ٓالصورة 

 يف مجهورية إندكنيسيا يةالدينالشئزف 

ىي ربليل مادة اللغة العربية للفصل العاشر  باحثكانت ادلرحلة التالية اليت قاـ هبا ال

. يتم تطوير اللعبة من خبلؿ مراعاة الكفاءات األساسية كمؤشرات ربقيق بيتالفصل األسرة كال
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، كالكفاءات األساسية مأخوذة من مواد اللغة العربية كالتكيف معهاالكفاءة يف الفصل العاشر 

 الكفاءات األساسية التالية:

 لكراءات األساسية  جدول ا5اجلدول 

 

 

 

 

 فيما جاءت مؤشرات إصلاز الكفاءة على النحو التايل:

Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1.1 Mengemukakan kosakata dan ungkapan yang bekaitan dengan tema 

 األسرة والبيج

1.1.2 Mengulangi bunyi kosakata dan ungkapan dalam teks tentang  األسرة

 والبيج

1.1.3 Menyusun kata menjadi kalimat 

 

 تصميم ادلنتج .ّ

 َِِِيناير  ُٕيف  َُ ية لتعلم ادلفردات العربية للفصلبدأ تطوير ىذه اللعبة التعليم

، كاليت كانت أكالن بعمل لوحة رسم أك لوحة قصة باحث. قاـ الَِِِمايو  ُٓكاكتمل يف 

مفيدة لتسهيل التصميم كالرتتيب ادلؤامرة كالرسـو التوضيحية كزبطيط كل مشهد معركض. فيما 

 اليت سبت مناقشتها يف اجلدكؿ التايل: لوحة القصةيلي شرح 

2.3 Memahami fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan bunyi 

(bunyi, kata, dan makna) dari teks yang 

berkaitan dengan tema: 

 األسرة والبيج
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 لعبة لوحة القصة لتعل  ادلرراات العريية   جدول تصمي 6اجلدول 

 معلىمت لىحت القصت رقم

2 

 (Main Menu)افتتاح 

 

 زر انقبئًخ .2

زر يؼهىيبد انًُشئ  .1

 ودػى صبَغ

 زر انصىد .3

 أزرار شرذ انسر .4

زر رسرير يهف  .5

 انزؼريف

 زر نىزخ انُزبئح .6

 زر انخروج .7

 انهؼجخػُىاٌ  .8

 زر انزشغيم .9

 زر رطديم انذخىل .22

 زر رطديم انخروج .22

 زر انزطديم .21

 

    Journey:انصىد انخهفي 

on the Nile 

1 

 ادلبدعٌنمعلومات ادلنشئ كدعم 

 

 

 

 

 

 زر انرخىع .2

انًجذػىٌ وداػًى  .1

 انًيكر

 

    Journey on:انصىد انخهفي 

the Nile  
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ّ 

 شرح األزرار

 

 

 

 

 زر انرخىع .2

 شرذ األزرار .1

    Journey on:انصىد انخهفي 

the Nile 

4 

 لوحة الدرجات 

 

 

 

 

 

 زر انرخىع .2

 نىزخ انُزبئح .1

 زر انصىد .3

    Journey on:انصىد انخهفي 

the Nile 

5 

 تعديل ادللف الشخصي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زر انرخىع .2

 زر انصىد .1

 أيٍ يًأل اضى انطبنت .3

اضى يكبٌ نًمء  .4

 انًذرضخ

 زر اإلرضبل .5

    Journey on:انصىد انخهفي 

the Nile 
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6 

 تسجيل الدخوؿ

 

 

 

 

 

يكبٌ نًمء انجريذ  .2

 اإلنكزروَي

يكبٌ نًمء كهًخ  .1

 انًرور

 زر َؼى .3

 ال يىخذ زر .4

   Journey on:انصىد انخهفي 

the Nile 

7 

 التسجيل

 

 

 

 

 

 

يكبٌ نًمء انجريذ  .5

 اإلنكزروَي

يكبٌ نًمء كهًخ  .6

 انًرور

 زر َؼى .7

 ال يىخذ زر .8

   Journey on:انصىد انخهفي 

the Nile 

8 

 إدخاؿ االسم

 

 

 

 

 

 

 

 زر انرخىع .2

انؼىدح إنى زر انقبئًخ  .1

 انرئيطيخ

 أزرار شرذ انسر .3

 زر انصىد .4

 يكبٌ نًمء اضى انطبنت .5

يكبٌ نًمء اضى  .6

 انًذرضخ

 اإلرضبلزر  .7

 

  Journey on:انصىد انخهفي 
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 the Nile 

9 

 مشهد الرتحيب

 

 

 

 

 

 

 

 زر انرخىع .2

انؼىدح إنى زر انقبئًخ  .1

 انرئيطيخ

 أزرار شرذ انسر .3

 زر انصىد .4

 دػىَب َزؼهى انسر .5

 زر دػىَب يًبرضخ .6

 

      :انصىد انخهفي 

 أَْهالا َوَضْهالا َوَيْرَزجاب ثِبْنهُْؼجَخِ 

22 

Home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زر انرخىع .2

انؼىدح إنى زر انقبئًخ  .1

 انرئيطيخ

 أزرار شرذ انسر .3

 زر انصىد .4

 دػىَب َزؼهى انسر .5

 زر دػىَب يًبرضخ .6

 

 َيَغ انََُّدبذ    :انصىد انخهفي 

Journey on the Nile 
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 ادلشهد دعوان نتعلم

 

 

 

 

 

 

 زر انرخىع .2

انؼىدح إنى زر انقبئًخ  .1

 انرئيطيخ

 أزرار شرذ انسر .3

 زر انصىد .4

 2زر انذرش  .5

 2ػُىاٌ انذرش  .6

 2رضى انذرش  .7

 1زر انذرش  .8

 1ػُىاٌ انذرش  .9

 1رضى انذرش  .22

     Journey:انصىد انخهفي 

on the Nile 

21 

 ادلوضوع

 

 

 

 

 

 

 

 زر انرخىع .2

انؼىدح إنى زر انقبئًخ  .1

 انرئيطيخ

 أزرار شرذ انسر .3

 زر انصىد .4

 انؼُىاٌ .5

انًفرداد انزفطيريخ  .6

 ثبنصىر

 زر انًفرداد .7

 زر انًفرداد انزبنيخ .8

 زر انؼىدح انًفرداد .9

 

    Journey:انصىد انخهفي 

on the Nile 

 انصىد :
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 واألضرح جيذيفرداد ان

 

ل اأْلُْضَرحُ   انذَّْرُش اأْلَوَّ

 انذَّْرُش انثَّبَِي اْنجَْيُذ 

23 

 ادلشهد دعوان نتدرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زر انرخىع .2

انؼىدح إنى زر انقبئًخ  .1

 انرئيطيخ

 أزرار شرذ انسر .3

 زر انصىد .4

 2ػُىاٌ انذرش  .5

زر انزذرة األول ،  .6

 انذرش األول

انذرش  1زر انزذريت  .7

1 

 1ػُىاٌ انذرش  .8

انذرش  2انزذرة زر  .9

1 

،  1زر انزذريت  .22

 1انذرش 

    Journey:انصىد انخهفي 

on the Nile 

24 

 شلارسة قيادة األسئلة 

 

 

 

 

 

 زر انزبني .2

 ػُىاٌ انزًريٍ .1

 أضئهخ انقيبدح  .3

    Journey:انصىد انخهفي 

on the Nile 

ل  انزَّذِْرْيُت اأْلَوَّ

 ضؤال أير ضهيى
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 التدريل األكؿ فصل األكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زر انرخىع .2

انؼىدح إنى زر انقبئًخ  .1

 انرئيطيخ

 زر األير انطؤال .3

 زر انصىد .4

 يشكهخ .5

 2اخزيبر اإلخبثخ  .6

 1اخزيبر اإلخبثخ  .7

 3اخزيبر اإلخبثخ   .8

 4اخزيبر اإلخبثخ   .9

 5اخزيبر اإلخبثخ  .22

 6اإلخبثخ اخزيبر  .22

 7اخزيبر اإلخبثخ   .21

 8اخزيبر اإلخبثخ  .23

 9اخزيبر اإلخبثخ  .24

 22خيبراد اإلخبثخ  .25

   Journey on:انصىد انخهفي 

the Nile 

26 

 التدريل الثاىن فصل األكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 زر انرخىع .2

انؼىدح إنى زر انقبئًخ  .1

 انرئيطيخ

 زر األير انطؤال .3

 انصىدزر  .4

زر انطؤال )شكم  .5

 انصىد(

 2اخزيبر اإلخبثخ  .6

 1اخزيبر اإلخبثخ  .7

 3اخزيبر اإلخبثخ  .8

 4اخزيبر اإلخبثخ  .9

 5اخزيبر اإلخبثخ  .22
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  Journey on:انصىد انخهفي 

the Nile 

 22-2أضئهخ صىريخ 

27 

 التدريل األكؿ فصل الثاىن 

 

 

 

 

 

 

 

 زر انرخىع .2

انؼىدح إنى زر انقبئًخ  .1

 انرئيطيخ 

 زر األير انطؤال .3

 زر انصىد .4

 انؼُىاٌ .5

 انًىقذ .6

 يشكهخ .7

 انصسيرانسر  .8

 زر خبطئ .9

 Journey on:انصىد انخهفي 

the Nile 
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 التدريل الثاىن  فصل الثاىن 

 

 

 

 

 

 

 

 Tombolزر انؼىدح .2

انؼىدح إنى انقبئًخ  .1

 انرئيطيخ

 زر أير انطؤال .3

 زر انصىد .4

 ػُىاٌ .5

 صىرح انطؤال .6

 2اخزيبر اإلخبثخ  .7

 1اخزيبر اإلخبثخ  .8

 3اخزيبر اإلخبثخ   .9

 4اخزيبر اإلخبثخ   .22

 5اخزيبر اإلخبثخ  .22

  Journey onانصىد انخهفي :
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 إخبثخ انصىد

، يقـو الباحث التايل بعمل تصميمات لشخصيات أك غرؼ Story Boardبعد إنشاء 

 .Blender 3Dسيتم عرضها يف اللعبة ابستخداـ تطبيق 

 

 

 

 Blender 3D: شعار ٔ صورةال

 إبنشاء منوذج ثبلثي األبعاد مث ربويلو إىل صورة سيتم تضمينها يف اللعبة. يقـو الباحث

 

 

 

 

 الشخصيات قبل التقدًن: ٕالصورة 

 
 احلرؼ بعد التقدًن: ٖالصورة 
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، ت اليت سيتم استخدامها يف اللعبةادلرحلة التالية بعد االنتهاء من تصميم الشخصيا

 Unityينتقل الباحث بعد ذلك إىل مرحلة صنع لعبة تعليمية لتعلم ادلفردات ابستخداـ تطبيق 

لتخزين تطورات  Github، ك ألغراض الربرلة Visual Studio Code 2019، ك إلنشاء اللعبة

حبيث ديكن تشغيلو على  APKإنشاء تطبيق مت ربويلو إىل تنسيق  -تطوير اللعبة كتنزيلها 

Android كيستخدـ ،Firebase .كمصدر لتخزين بياانت القيمة 

 التحقق من صحة التصميم .ْ

يستخدـ التحقق من صحة تصميم ادلنتج ىذا التحقق من صحة اخلرباء كالذم يهدؼ 

التعلم. مت التحقق من صحة تصميم ىذا  كسائلمبلءمة ادلنتج مع احتياجات إىل تقييم مدل 

ًنتٌن يعىن اخلبًنة يف ادلواد كاللغة. كاخلبًنة يف كسائل التعليم.أما اخلبًنة يف ادلواد اخلب ادلنتج بواسطة

سم تعليم اللغة العربية يف يف ق ةزلاضر  يكى. الدكتوراة رضى ارماوايت, ادلاجستًنكاللغة ىي 

, يوكي أندين. كاخلبًنة يف الوسائل التعليم ىي ابصلرماسٌن أنتاسارماحلكومية  اإلسبلمية جامعة

 أنتاسارماحلكومية  اإلسبلمية يف جامعة صلليزيةسم تعليم اللغة اإليف ق ةزلاضر  يكى. ادلاجستًن

 .ابصلرماسٌن

 كاللغة وادادلخبًن ( أ

 كاللغة ادلوادخبًن اتريخ احلياة من  (ُ

 .Dr. Ridha Darmawaty, M.Pd سما ُ

 Perempuan جنس ِ
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 Lektor كظيفي ّ

 Sekretaris LPM مواقف اذليكلية ْ

ٓ NIP 19831226 201101 2 008 

 Banjarmasin, 26 Desember 1983 مكاف كاتريخ الوالدية ٔ

 Jl. Veteran, RT.19 No. 12, Banjarmasin عنواف ٕ

 081233570757 رقم اذلاتف ٖ

 Pendidikan Bahasa Arab اخلربة رلاالت ٗ

 Strategi Pembelajara Bahasa Arab مواد الَت تدرس َُ

Metode Pembelajaran Bahasa Arab 

Teknologi Pembelajaran Bahasa Arab 

Metodologi Penelitian Bahasa Arab 

Pengembahan Bahan Ajar Bahasa Arab 

Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab 

Kurikulum Pendidikan Bahasa Arab 

 ادلرحال الدكتوراة ادلرحال ادلاجسرت ادلرحال اجلامعية يرانمج

 IAIN Antasari امعةاس  اجل
UIN Maliki 

Malang 

UIN Maliki 

Malang 
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 كاللغة وادنتائج تقييم خرباء ادل (ِ

، حوؿ تصميمات ادلنتجات خرباء ادلواد كاللغةهتدؼ عملية التقييم اإلعبلمي من قبل 

التعلم كاللغات ادلتعلقة  كسائل، إىل اختبار جدكل إنشاؤىاحلالة الوسائل اليت سيتم كيف ىذه ا

مايو  ِٓيف  خرباء ادلواد كاللغةابلنطق العريب. مت إجراء عملية التحقق من الصحة من قبل 

 ، مها اجلانب اللغومصحة ىذا اخلبًن ادلادم من جانبٌن. كأتلفت عملية التحقق من َِِِ

 ُتقييم ابستخداـ مقياس من ، احملتول(. يتم إجراء الم)الفشاح( كجانب التعلم )ادلقدمة، التعل

 مؤشرا. ِّ خرباء ادلواد كاللغة، دبعايًن زلددة مسبقنا. عدد ادلؤشرات يف تقييم ٓإىل 

 Pendidikan قس 

Bahasa Arab 

Pendidikan 

Bahasa Arab 

Pendidikan 

Bahasa Arab 

 2012 2008 2002 سنة الدخول

 2016 2012 2006 سنة التخرج

دعنوان حبث 

رسالة \العلمي

أطروحة \ادلاجستًن

 الدكتوراة

Mediasi PBA 

sebagai Mulok 

pada SMP Sabilal 

ير ألغار الكلمة تطو 

 احلاسوبية لرتقية ذخًنة

 ادلفردات

تطوير مواد القراءة 

كادمية ألغراض أ  

 اباستخداـ جوجوؿ

 ادلشرفة
Drs. Abd Wahab 

Prof. Dr. Imam 

Asrori 

Prof. Dr. Aslimi, 

M.Pd 

Dra. Inna 

Mutmainah, Phd 

Dr. Bakeri 

Bakhuts 
Dr. Mujab, NA 
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يدة ، فإف ىذه اللعبة التعليمية لتعلم ادلفردات العربية كانت جكاللغة ادلوادكفقنا خلرباء 

لتعلم ال يلـز سول إضافة الكفاءات األساسية ، يف جانب امع بعض االقرتاحات كادلدخبلت

 كمؤشرات ربصيل الكفاءة يف بداية قائمة التعلم حبيث تكوف األىداؼ التعلم كاضح.

، من الضركرم يف اختيار الصور يف كل درس لتحسينو كفقنا خلرباء ادلواد كاللغة يف تعلم

ىو اجلد كاجلدة كاألب ، حبيث يتضح من توضيح استخداـ نظاـ شجرة العائلةدركس األسرة 

 أيضنا ، من الضركرم توضيح الفرؽ بٌن مفردات الطابق األكؿ بييتكغًنىم. مث يف الدرس ال

من الضركرم ، فهم ادلفردات. يف جانب ادلمارسة كالطابق الثاين حَت ال خيطئ الطبلب يف

من  ، سيكوفأهنا مزكدة أبمر صويت حوؿ السؤاؿ، على الرغم من توضيح تعليمات السؤاؿ

 األفضل إذا مت إعطاء أمر السؤاؿ ادلكتوب حرؼ علة. 

 التعليم وسائلالخبًن ( ب

 التعليم وسائلالخبًن اتريخ احلياة من  (ُ

 Yokke Andini, M.Pd سما ُ

 Perempuan جنس ِ

  كظيفي ّ

  مواقف اذليكلية ْ

ٓ NIP  
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 التعليم وسائلالخبًن  نتائج تقييم (ِ

، بشأف تصميم ادلنتج خرباء الوسائل التعليمهتدؼ عملية تقييم كسائل اإلعبلـ من قبل 

التعلم. مت إجراء عملية  كسائل، إىل اختبار جدكل حلالة الوسائل اليت سيتم إنشاؤىاىذه ايف 

. كأتلفت عملية التحقق من صحة َِِِمايو  ِْيف  خرباء الوسائل التعليمالتحقق من قبل 

، كىي جوانب التصميم كجوانب العرض كجوانب الربرلة جوانب ْ خبًن كسائل التعليم

دبعايًن زلددة سلفنا.  ٓ-ُخداـ. مت إجراء التقييم ابستخداـ مقياس من كجوانب قابلية االست

 مؤشرا. ِْ خرباء الوسائل التعليمكبلن عدد ادلؤشرات يف تقييم 

، كلكن ىناؾ عاب التعليمية اليت مت صنعها جيد، األللوسائل التعليمخرباء ا يف رأم

أكجو قصور فيما يتعلق بكيفية رؤية زايدة يف نتائج تعلم الطبلب ابستخداـ األلعاب التعليمية 

أنو من األفضل يف بداية اللعبة التعليمية قبل  لوسائل التعليمااليت مت إنشاؤىا. كيرل خرباء 

داـ مفردات دخوؿ الدرس أف يكوف ىناؾ اختبار أكيل لتحديد قدرات الطبلب قبل كبعد استخ

 تعلم اللغة العربية اللعبة التعليمية اليت مت إجراؤىا.

 ربسينات / تنقيحات التصميم .ٓ

هتدؼ مراجعة التصميم إىل تقليل أكجو القصور يف اللعبة التعليمية لتعلم ادلفردات 

خرباء ادلواد حقق من صحة العربية ادلطورة. يتم احلصوؿ على أكجو القصور ىذه من نتائج الت

    ادلشرفة
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خرباء الوسائل ككذلك  خرباء ادلواد كاللغة. بصرؼ النظر عن خرباء الوسائل التعليم، ك كاللغة

، مت احلصوؿ على ادلراجعات أيضنا من االقرتاحات أك ادلدخبلت من ادلشرفٌن الذين التعليم

 قدموا العديد من االقرتاحات كادلدخبلت أثناء عملية التوجيو. فيما يلي نتائج التحسينات اليت

 مت إجراؤىا على النحو التايل.

 ٌنشرفنصيحة من ادل(أ 

 اشرح كظيفة األزرار يف كل قائمة (ُ

إدخاؿ من ادلشرؼ لتقدًن شرح لوظيفة األزرار حَت يتمكن 

 مستخدمو اللعبة من فهم كظيفة كل زر بسهولة أكرب.

 
   قبل حتسينات9الصورة 
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   يعد حتسينات40الصورة 

 

، كأكثر يف دركس األسرة لتكوف أكثر كضوحااختيار صور ادلفردات  (ِ

 خصائص التأكيد.

ا، كاف اكفقنا للمشرؼ ا جدن ، لكن ختيار الصور ادلختارة جيدن

سيكوف من األفضل التأكيد على إحدل مسات الشخصية حبيث 

 يكوف من الواضح من الذم يتم عرضو.

 
   قبل حتسينات44الصورة 
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   يعد حتسينات42الصورة 

 

 أسئلة األمر يف بداية كل سبرين.اعرض  (ّ

عطاء أمر صويت للعمل على ، على الرغم من إيف قسم التدريب

، جيب عرض أمر السؤاؿ حَت يتمكن األسئلة، كفقنا للمشرؼ

 ادلستخدـ من معرفة ماىية السؤاؿ.

 
   قبل حتسينات4٣الصورة 
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   يعد حتسينات41الصورة 

 

 قم بتكبًن بعض األزرار. (ْ

صغًنة جدنا  باحثاألزرار يف اللعبة اليت جعلها الىناؾ بعض 

يف الكتابة حبيث يلـز تكبًنىا حبيث يسهل على ادلستخدمٌن 

 رؤيتها.

 
   قبل حتسينات45الصورة 
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   يعد حتسينات46الصورة 

 

 خرباء ادلواد كاللغةنصائح من (ة 

 تضمٌن الكفاءات األساسية كمؤشرات ربقيق الكفاءة. (ُ

، جيب تضمٌن الكفاءات األساسية ادلواد كاللغةرباء كفقنا خل

 كمؤشرات ربقيق الكفاءة حَت تكوف أىداؼ التعلم ادلنفذ كاضحة.

 
   قبل حتسينات47الصورة 
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   يعد حتسينات48الصورة 

 

 ربسٌن مفهـو عرض تعلم مفردات األسرة. (ِ

 ، يصعب فهم مفهـو عرض تعلمكفقنا خلرباء ادلادة كاللغة

، ألف الباحث ال يصنع مفردات األسرة الذم قدمو الباحث

رباء جلدة مث األب كالعم كغًنىم. لذلك، كفقنا خلتسلسبلن من اجلد كا

، جيب توضيح ذلك حَت يسهل على ادلستخدمٌن فهمو ادلواد كاللغة

 ابستخداـ مفهـو عرض شجرة العائلة.

 
   قبل حتسينات49الصورة 
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 حتسينات  يعد 20الصورة 

 

 .العلومالطابق سفلي تيار الصورة دلفردات الطابق الاخ (ّ

الطابق سفلي الطابق الجيب ربسٌن اختيار صور ادلفردات يف 

ألنو قد يكوف ىناؾ سوء فهم  بيتيف تعلم ادلفردات يف ال العلوم

 عندما يفهمها ادلستخدـ.

 
   قبل حتسينات24الصورة 



ََُ 
 

 

 

 
   يعد حتسينات22الصورة 

 

 كضح أسئلة األمر يف كل سبرين. (ْ

أسئلة األكامر لكل سبرين  ، جيب إعطاءرباء ادلواد كاللغةكفقنا خل

، حَت يتمكن ادلستخدموف من القراءة كاالستماع إىل الصوت عهودنا

 ادلوجود.
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   قبل حتسينات2٣الصورة 

 
   يعد حتسينات21الصورة 

 

 كالتمارين.زر الصفحة الرئيسية يف قائمة الدركس  (ٓ

زر الصفحة الرئيسية يف قائمة الدرس كالتمرين كفقنا خلرباء ادلواد 

كاللغة مزعج ألنو قد جيعل ادلستخدـ يستخدـ الزر بشكل غًن 

صحيح حَت يعود إىل الصفحة الرئيسية عندما يريد العودة إىل 

 العرض السابق.
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   قبل حتسينات25الصورة 

 
   يعد حتسينات26الصورة 

 

 ربسٌن نطق ادلفردات. (ٔ

، ال ينبغي قراءة ة كاللغة. يف دركس مفردات البيتكفقنا خلرباء ادلاد
 هناية بعض الكلمات.

 

 

 

 

 



َُّ 
 

 

 تعلي  ادلرراات اللغة العرييةصالحية اللعبة التعليمية يف  .ب 

 خرباء ادلواد كاللغة .ُ

ا )، ىناؾ مؤشر مؤشرنا ِّمن بٌن  مؤشرنا  ُُ، ك (ٓين حصلوا على تصنيف جيد جدن

(. من بٌن ّ) قبوؿمؤشرات حصلت على تصنيف م َُك ، (ْحصلوا على تصنيف جيد )

كأدخلت معايًن  ّٕمث نسبة مئوية يئىن % ْٖ ، كاف التقييم اإلمجايلمؤشرنا مت تقييمها ِّ

ض نتائج يتم عر  .ِّأتثًن سليب ك ُُٓ أتثًن إحيايبمع احلساابت اليت مت إجراؤىا من  جيد

 كادلواد يف اجلدكؿ التايل. ةاخلرباء اللغتقييمات 

 خرباء ادلواا واللغة  نتائج تقيي  7 اجلدول

 النتيجة كسرة التقيي  رق 

 جانب اللغة

 ْ صرؼكال النحوالطبلقة يف القراءة مرتبطة بعلم  ُ

 ٓ بداية دقيقة كتوقف أثناء القراءة ِ

 ْ تقوؿ احلقيقة كل حرؼ حسب ادلكاف الذم خيرج فيو ّ

 (مقدمة) جانب التعل 

 ّ كضوح التعليمات ُ

 ٓ الصلة ابدلوضوع ِ



َُْ 
 

 

 ْ االمتثاؿ التعليمات ّ

 ّ السهولة كالفهم ْ

 (التعل ) جانب التعل 

 ّ مبلءمة اذلدؼ ُ

 ْ دقة اإلسرتاتيجية ِ

 ْ كضوح اللغة ادلستخدمة ّ

 ْ توافق اللغة مع ادلستخدمٌن ادلستهدفٌن ْ

 ّ ادلعلوماتفعالية ادلواد أك  ٓ

 ّ سهولة فهم ادلواد ٔ

 ْ مبلءمة ككضوح األسئلة كتعليمات األسئلة ٕ

 ْ سهولة طرح األسئلة ٖ

 (حمتوايت) جانب التعل 

 ّ االىتماـ ابللعبة يف ربفيز الطبلب ُ

 ْ ادلواد على كسائل اإلعبلـ سهلة التعلم ِ



َُٓ 
 

 

 ّ مبلءمة الصور كالصوت كالفيديو ادلستخدمة ّ

 ْ األسئلةتنوع  ْ

 ّ مستول صعوبة السؤاؿ ٓ

 ْ كضوح احملتول ٔ

 ّ الواقعية ادلادية ٕ

 ّ ربديث ادلواد ٖ

 81 مقدار

 7٣% نسبة مئوية

 جيد معايًن

، حصلت اللعبة التعليمية لتعلم ادلفردات العربية ادلواد كاللغة اءستبياف تقييم خرب بناءن على ا

 بناءن على اجلدكؿ التايل. جيدىي يف فئة  ّٕ% نسبة مئوية. ّٕ%يئىن 

 معايًن تقيي  خبًن ادلواا واللغة  40 اجلدول

 معايًن نسبة مئوية الراصل الزمين للتسجيل معاالة

 جيد جدا     84%     96.5           (15,3) 1,8(

      ) 0,6 (15,3)     (

)1,8 (15,3)        
96,5      78,2  

  68% 

84%     
 جيد



َُٔ 
 

 

      0,6 (15,3)     (

)0,6 (15,3)       
78,2      59,8  

  52% 

68%     
 مقبوؿ

      1,8 (15,3)    –(

)0,6 (15,3)       
59,8      41,5  

  36% 

52%     
 ضعيف

 ضعيف جدا     36%     5 ,41          (15,3) 1,8(

اليت جيب  نسبة مئوية، ديكن مبلحظة أف كل فئة تقييم ذلا عدد من من اجلدكؿ أعبله

 قيقها. رب

ا، تكوف  (ُ أكثر  ةاليت جيب احلصوؿ عليها من تقييم خرباء ادلواد كاللغ نسبة مئويةجيد جدن

  %.ْٖمن 

من  اليت مت احلصوؿ عليها من تقييم خرباء ادلواد كاللغة أكرب نسبة مئويةإذا كانت جيد،  (ِ

 . %ْٖ إىل أقل من أك تساكم %ٖٔ

إىل  %ِٓعليها من حكم اخلرباء أكرب من  اليت مت احلصوؿ نسبة مئويةإذا كانت  ،مقبوؿ (ّ

 .%ٖٔ أقل من أك تساكم

إىل  %ّٔ ليها من تقييم اخلبًن أكرب مناليت مت احلصوؿ ع نسبة مئويةإذا كانت  ،ضعيف (ْ

 .%ِٓأقل من أك تساكم 

ا (ٓ حكم اخلرباء أقل من أك  اليت مت احلصوؿ عليها من مئويةنسبة إذا كانت ،ضعيف جدن

 .%ّٔتساكم 
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 الوسائل التعليمخرباء  .ِ

ا ) ُُمؤشرنا، ىناؾ  ِْمن بٌن   ُِ(، كحصل ٓمؤشرات ربصل على تصنيف جيد جدن

 ِْ بٌن من(. ّ)(، كمؤشر كاحد حيصل على تصنيف متوسط ْمؤشرنا على تصنيف جيد )

 جيد معايًن كدخلوا %ٓ,ٕٖيئىن  نسبة مئويةمث  َُٓ اإلمجايل التقييم كاف تقييمها، مت مؤشرنا

يتم عرض نتائج تقييمات  .ِْأتثًن سليب ك َُِ أتثًن إجيايب من إجراؤىا مت حساابت مع جًدا

 .يف اجلدكؿ التايلكسائل التعليم  اخلرباء

 وسائل التعلي   نتائج تقيي  خرباء 44 اجلدول

 النتيجة كسرة التقيي  رق 

 تصمي  جانب

 ٓ سهولة االستعماؿ ُ

 ٓ مبلءمة موقع الزر ِ

 مظهرجانب 

 ٓ كضوح عنواف اللعبة ُ

 ٓ استخداـ شلتع للوف ِ

 ْ مبلءمة كاتساؽ شاشة اخللفية ادلستخدمة ّ

 ْ جاذبية استخداـ الصور ادلستخدمة ْ



َُٖ 
 

 

 ْ مبلءمة اختيار نوع اخلط خبصائص الطبلب ٓ

 ْ الصحيحةاختيار اخللفية  ٔ

 ٓ سهولة قراءة النص ادلتضمن يف اللعبة ٕ

 ْ جاذبية التخطيط ٖ

 ْ جودة السرد ٗ

 ْ جودة الصوت اخللفي َُ

 يرجمةجانب 

 ّ سهولة استخداـ اللعبة ُ

ِ 
دبا يف ذلك التنقل كاختيار قائمة  وسائلسهولة استخداـ ال

 القائمة كاختيار ادلواد كاخلركج كالدخوؿ إىل الربانمج
ٓ 

 ٓ تعليمات كاضحة لبلستخداـ ّ

 ْ دقة تنفيذ اسرتاتيجيات التعلم ْ

 ْ اكتماؿ مكوانت اللعبة ٓ

 ْ)ال تتعطل أك تتوقف من تلقاء نفسها  وسائلموثوقية ال ٔ



َُٗ 
 

 

 أثناء االستخداـ(

 فوائد جانب

 ْ زايدة الفهم كالذاكرة لدل الطبلب ُ

 ٓ اجعل عملية التعلم شلتعة ِ

 ٓ التعلم نشطةاجعل عملية  ّ

 ٓ قابلة إلعادة االستخداـ ْ

 ّ ربسٌن نتائج تعلم الطبلب ٓ

 ٓ تنمية دافعية الطبلب كاىتمامهم ابلتعلم ٔ

 405 مقدار

 %87,5 نسبة مئوية

 جيد جدا معايًن

لم ادلفردات ، حصلت اللعبة التعليمية لتعالوسائل التعليم اءستبياف تقييم خرب بناءن على ا

بناءن على اجلدكؿ  جًذا جيدىي يف فئة  َُٓتيجة اإلمجالية درجة. كالن َُٓالعربية على رلموع 

 التايل.

 



َُُ 
 

 

 الوسائل التعلي معايًن تقيي  خرباء   42 اجلدول

 معاالة
الراصل الزمين 

 للتسجيل
 معايًن نسبة مئوية

 جيد جدا     84%     100,8           (16) 1,8(

1,8              ) 0,6 (16)     (

)(16) 
100,8      81,6  

  68% 

84%     
 جيد

0,6             0,6 (16)     (

)(16) 
81,6      62,4  

  52% 

68%     
 مقبوؿ

0,6             1,8 (16)    –(

)(16) 
62,4      43,2  

  36% 

52%     
 ضعيف

 ضعيف جدا     36%     43,2          (16) 1,8(

اليت جيب  نسبة مئوية، ديكن مبلحظة أف كل فئة تقييم ذلا عدد من من اجلدكؿ أعبله

 قيقها. رب

ا، تكوف  .ُ أكثر  ةاليت جيب احلصوؿ عليها من تقييم خرباء ادلواد كاللغ نسبة مئويةجيد جدن

 . %ْٖمن 

من  اليت مت احلصوؿ عليها من تقييم خرباء ادلواد كاللغة أكرب نسبة مئويةجيد، إذا كانت  .ِ

 . %ْٖإىل أقل من أك تساكم  %ٖٔ

إىل  %ِٓ ؿ عليها من حكم اخلرباء أكرب مناليت مت احلصو  نسبة مئويةإذا كانت  ،مقبوؿ .ّ

 .%ٖٔأقل من أك تساكم 



ُُُ 
 

 

إىل  %ّٔمن  ليها من تقييم اخلبًن أكرباليت مت احلصوؿ ع نسبة مئويةإذا كانت  ،ضعيف .ْ

 .%ِٓأقل من أك تساكم 

ا .ٓ اليت مت احلصوؿ عليها من حكم اخلرباء أقل من أك  نسبة مئويةإذا كانت ،ضعيف جدن

 .%ّٔتساكم 

، ديكن القوؿ أف اللعبة التعليمية لتعلم ادلفردات العربية اليت ابتكرىا بناءن على تقييم اخلبًنين

إذا مت درلها مع  قي ادلدرسة ادلفردات العربية للطبلب سرل على تعليميف  صبلحيةالباحث 

 اسرتاتيجيات كأساليب التعلم ادلناسبة.

 حتليل البياانت .ج 

 خرباء ادلواد كاللغة .ُ

ا )، ىناؾ مؤشر مؤشرنا ِّمن بٌن  مؤشرنا  ُُ، ك (ٓين حصلوا على تصنيف جيد جدن

(. من بٌن ّ) قبوؿمؤشرات حصلت على تصنيف م َُك ، (ْحصلوا على تصنيف جيد )

مع احلساابت اليت مت  جيدكأدخلت معايًن  %ّٕ نسبة مئوية، كاف مؤشرنا مت تقييمها ِّ

 .ِّكعددنا أدىن يبلن  ُُٓإجراؤىا من عدد أقصى يبلن 

بناء على استبياف تقييمي لؤللعاب التعليمية لتعلم مفردات اللغة العربية مت ملؤه من قبل خرباء 

مؤشرات تقييم، كىي  ّكاللغة من حيث اجلوانب اللغوية )الفشحة( ، كالذم يتكوف من  وادادل

تقوؿ احلقيقة  ك ، بداية دقيقة كتوقف أثناء القراءةك ، صرؼكال النحوالطبلقة يف القراءة مرتبطة بعلم 

 النحوالطبلقة يف القراءة مرتبطة بعلم  . ابلنسبة دلؤشراتكل حرؼ حسب ادلكاف الذم خيرج فيو

ا. مث  ْ، حيصلوف على درجة تقييم صرؼكال ا جيدن بداية دقيقة كتوقف أثناء شلا يعين أف لديهم مسندن
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ا. كادلؤشر األخًن من الناحية اللغوية  ,ٓ ، تكوف الدرجةالقراءة شلا يعين أف ادلسند جيد جدن

كىو  ْ، كاحلصوؿ على تقدير تقوؿ احلقيقة كل حرؼ حسب ادلكاف الذم خيرج فيو)الفشحة( ىو 

 ما يعين احلصوؿ على مسند جيد.

، مؤشرات، كىي كضوح التعليمات ْدلقدمة( كالذم يتكوف من مث ابلنسبة جلانب التعلم )ا

الذم حيصل على  الصلة ابدلوضوع. ادلؤشر التايل ىو مقبوؿمع تكليف  ّؿ على درجة تقييم احلصو 

اشل ٓدرجة   اليت ربصل على درجة تقييم التعليماتاالمتثاؿ ك ، ا يعين احلصوؿ على مسند جيد جدن

 السهولة كالفهم( أم شر األخًن من جانب التعلم )مقدمة، كادلؤ شلا يعين احلصوؿ على مسند جيد ْ
 .مقبوؿشلا يعين احلصوؿ على مسند  ّيف احلصوؿ على درجة تقييم 

، احلصوؿ على مبلءمة اذلدؼكىي ، مؤشرات ٖ)التعلم( الذم يتكوف من يف جانب التعلم 

للحصوؿ  دقة اإلسرتاتيجية. ادلؤشر التايل ىو مقبوؿشلا يعين احلصوؿ على مسند  ّدرجة تقييم 

على  كضوح اللغة ادلستخدمةشلا يعين أهنا تتمتع دبسند جيد. حيصل مؤشر  ْعلى درجة تقييم 

 دمٌن ادلستهدفٌنتوافق اللغة مع ادلستخ. مث حيصل مؤشر ةشلا يعين أنو يف حالة جيد ْقييم درجة ت
فهمها حيصل  سهولة فهم ادلوادكمؤشر  فعالية ادلواد أك ادلعلومات مؤشر .ْعلى مؤشر جيد برصيد 

. مث آخر مؤشرين مقبوالفعلى معايًن  شلا يعين أف كبل ادلؤشرين حيصبلف ّعلى درجة تقييم تبلن 

 سهولة طرح األسئلةكربصل ؛ مبلءمة ككضوح األسئلة كتعليمات األسئلة، من جانب التعلم )التعلم(
 ، أم احلصوؿ على مسند جيد.ْ على درجة تقييم

شر ، يتم احلصوؿ على كل مؤ مؤشرات ٖ( الذم يتكوف من زلتوايتمث ابلنسبة جلانب التعلم )

شلا  ّللحصوؿ على درجة  االىتماـ ابللعبة يف ربفيز الطبلب، كىي كدرجة من خرباء ادلواد كاللغة
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 ْعلى درجة  ادلواد على كسائل اإلعبلـ سهلة التعلم. مث ربصل ادلؤشرات مقبوؿيعين أهنا يف ادلسند 

 مبلءمة الصور كالصوت كالفيديو ادلستخدمة. ربصل مؤشرات شلا يعين احلصوؿ على معايًن جيد
على  تنوع األسئلة. مث حيصل مؤشر مقبوؿ، شلا يعين أهنا ربصل على مسند ّعلى درجة تقييم 

على درجة  مستول صعوبة السؤاؿعين أنو حيصل على مسند جيد. حيصل مؤشر شلا ي ْدرجة تقييم 

صل شلا يعين أهنا رب ْعلى درجة تقييم  كضوح احملتول. مث حيصل مؤشر مقبوؿ، أم أف ادلسند ّ

، حصلوا ربديث ادلوادك  الواقعية ادلادية، على مسند جيد. كيف الوقت نفسو، فإف ادلؤشرين اآلخرين

 .مقبولٌن، شلا يعين أف ادلسند ّمن على درجة تقييم 

 الوسائل التعليمخرباء  .ِ

ا ) ُُمؤشرنا، ىناؾ  ِْمن بٌن   ُِ(، كحصل ٓمؤشرات ربصل على تصنيف جيد جدن

 ِْ بٌن من(. ّ)(، كمؤشر كاحد حيصل على تصنيف متوسط ْمؤشرنا على تصنيف جيد )

ا جيدة معايًن كدخلوا% ٓ,ٕٖ نسبة مئوية كاف تقييمها، مت مؤشرنا  إجراؤىا مت حساابت مع جدن

 .ِْ عن يقل ال كعددنا َُِ يبلن أقصى عدد من

من جانب  الوسائل التعليمة خرباء الذم مت ملؤه بواسط لبناءن على استبياف تقييم الوسائ

. لسهولة مبلءمة موقع الزرك سهولة االستعماؿ، كمها التصميم، كالذم يتكوف من مؤشرين

ا. مث اب ٓدرجة تقييم ، حيصل على االستخداـ لنسبة دلؤشر شلا يعين أنو حيصل على مسند جيد جدن

ا أيضنا. ٓ، فإنو حيصل على درجة تقييم ادلبلءمة دلوقع الزر  شلا يعين أنو حيصل على مسند جيد جدن

كضوح عنواف ، ابلنسبة للمؤشر األكؿ كىو مؤشرات َُالذم يتكوف من  جانب مظهرمث 

ا. ادلؤشر التايل ىو  ٓ، فإنو حيصل على درجة تقييم اللعبة شلا يعين أنو حيصل على مسند جيد جدن
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ا. بعد ذلك، شلا يعين أنو حي ٓللحصوؿ على درجة  استخداـ شلتع للوف توم على مسند جيد جدن

 ْتبلن ، على درجة تقييم مبلءمة كاتساؽ شاشة اخللفية ادلستخدمة، أم مدل حيصل ادلؤشر التايل

شلا  ْعلى درجة تقييم  اذبية استخداـ الصور ادلستخدمةاجل. حيصل مؤشر يعين أنو يف حالة جيد شلا

 مبلءمة اختيار نوع اخلط خبصائص الطبلبيعين أهنا ربصل على مسند جيد. مث حيصل مؤشر 
 اختيار اخللفية الصحيحةشلا يعين أنو حيتوم على مسند جيد. ادلؤشر التايل ىو  ْعلى درجة تقييم 

سهولة قراءة النص شلا يعين أنو حيتوم على مسند جيد. حيصل مؤشر  ْللحصوؿ على درجة تقييم 

ا. ربصل  ٓعلى درجة تقييم  ادلتضمن يف اللعبة جاذبية شلا يعين أنو حيصل على مسند جيد جدن

و ، كىمسند جيد. مث حيصل ادلؤشر التايلشلا يعين أنو حيصل على  ْعلى درجة تقييم  التخطيط

ادلؤشرين حيصبلف على  ، شلا يعين أف كبلْ، على درجة تقييم جودة الصوت اخللفيك  السرد جودة

 .تنبؤات جيد

ىو جانب الربرلة الذم  الوسائل التعليماجلانب التايل ادلتضمن يف استبياف تقييم اخلرباء 

على حصل  سهولة استخداـ اللعبةمؤشرات. ادلؤشر األكؿ يف جانب الربرلة كىو  ٔيتكوف من 

دبا يف  وسائلسهولة استخداـ ال. ادلؤشر التايل ىو مقبوؿ، شلا يعين أهنا حصلت على مسند ّدرجة 

، كاحلصوؿ على ذلك التنقل كاختيار قائمة القائمة كاختيار ادلواد كاخلركج كالدخوؿ إىل الربانمج

ا. للحصوؿ على مؤشرات  ٓدرجة تقييم  ات كاضحة تعليمشلا يعين أنو حيصل على مسند جيد جدن

ا. مث ابلنسبة  ٓ، ربصل على درجة تقييم لبلستخداـ شلا يعين أنك ربصل على مسند جيد جدن

شلا يعين أنو حيتوم على مؤشر  ّللحصوؿ على درجة تقييم  دقة تنفيذ اسرتاتيجيات التعلمدلؤشر 

قع ، أم مع تو ّ، حيصل على درجة تقييم اكتماؿ مكوانت اللعبة. ادلؤشر التايل، كىو مقبوؿ
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)ال تتعطل أك تتوقف من تلقاء  وسائلموثوقية ال، ل ادلؤشر األخًن من جانب الربرلة. مث حيصمقبوؿ

 ، كاليت ربصل على تقييم معتدؿ.ّعلى درجة  نفسها أثناء االستخداـ(

الذم  فوائد جانبىو  الوسائل التعليمجانب التقييم النهائي الوارد يف استبياف تقييم خرباء 

زايدة الفهم كالذاكرة لدل ، كىو الفوائدمؤشرات. حيصل ادلؤشر األكؿ جلانب  ٔيتكوف من 

اجعل ، شلا يعين أف ادلؤشر حيصل على سند جيد. ادلؤشر التايل ىو ْعلى درجة تقييم  ،الطبلب

ا جيد ٓ كاحلصوؿ على درجة تقييم من عملية التعلم شلتعة شر . ادلؤ جدا شلا يعين أف لديها مسندن

شلا يعين أهنا ربصل على مسند جيد  ٓربصل على درجة تقييم  اجعل عملية التعلم نشطةالتايل ىو 

ا. ادلؤشر التايل ىو  شلا يعين أهنا ربصل  ٓللحصوؿ على درجة تقييم  قابلة إلعادة االستخداـجدن

ا. ادلؤشر التايل ىو   ّقييم للحصوؿ على درجة ت ربسٌن نتائج تعلم الطبلبعلى مسند جيد جدن

تنمية دافعية ، كىو وائدصل ادلؤشر األخًن جلانب الفشلا يعين أنو حيصل على تقييم معتدؿ. حي

ا. ٓ، على درجة تقييم الطبلب كاىتمامهم ابلتعلم  شلا يعين أنو حيصل على مسند جيد جدن


