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 كلمة التقدير والعرفان

 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحْيمِ 

 يعلم، كالصالة كالسالـ على أشرؼ لذم علم ابلقلم، علم اإلنساف ما ملاغبمد هلل ا 

 اؼبرسلُت سيدان دمحم كعلى آله كصحبه أصبعُت.األنبياء ك 

بفضل ك إعداد هذا البحث  يفالعديد من العقبات كالصعوابت. كاجهت الباحثة  

إعطاء  يفجاهدكا  راؼ الذينطألتلف اـب، كالدعم من داعبا اعبهدالدعاء، كالعمل الشاؽ، ك 

أقدـ كلمة الشكر على لذلك  هللزالت تلك العقبات  رواجغبعووم، كالتغل  على اؼبالدعم ا

فضيلة كالدم الكرديُت، األب علي كاألـ كالوغ كصبيع أسريت الذين ساعدكين يف مواصلة 

، يف كل أمورهمالدراسة حىت بلغت إىل هذا اؼبستول، كأسأؿ هللا تعاىل أف يرضبهم كيساعدهم 

 ، من أجل:توانه الالمتواهي بكل قل  كإخالصعرب عن امتأيضنا أف  باحثةود الت

كتور عبدكؿ فَتكؿ، ربكفيسور الد الاؼبكـر رئيس اعبامعة اإلسالمية اغبكومية فالوفو،  .ٔ

انئ  اؼباجستَت،  الدكتور اغباج معمر عرفات، األكؿ رئيس اعبامعة انئ اؼباجستَت، 



 

 و
 

الدكتور أضبد شاريف إسكودار، اؼباجستَت، انئ  رئيس اعبامعة   لثاينارئيس اعبامعة 

   الذين قد أرقوا درجة جودة اعبامعة. ،الدكتور مهيمن، اؼباجستَت الثالث

اؼبكـر عميد كلية الًتبية كالعلـو التعليمية الدكتور نور الدين ؾ، اؼباجستَت، كالوائ   .ٕ

الدكتورة اغباجة أندم رايكردل،  الثانية ةلوائبكا الدكتور مونَت يوسف، اؼباجستَت، ،األكؿ

الذم ساعدكا يف نور الشمس، اؼباجستَتة،  الدكتورند اغباجةالثالثة  ةكالوائب اؼباجستَتة،

 .تعليميةكلية الًتبية كالعلـو القباح  

اؼبكرمة رئيسة شعبة تدريس اللغة العربية الدكتورة كارتيٌت، اؼباجستَتة، كسكرتَت شعبة  .ٖ

اؼباجستَت، كصبيع ؿباضرل اعبامعة اإلسالمية  ،لغة العربية األستاذ مصطفىريس التد

 اغبكومية فالوفو كانئبيهم الكراـ، الذين ساعدكين يف معرفة اللغة العربية كالعلـو األخرل.

، كاؼبشرؼ اؼباجستَت ،اغباج فَتماف دمحم عارؼ الليسانس ، الدكتوراؼبكـر اؼبشرؼ األكؿ .ٗ

ى، اؼباجستَت، الذاف أعطااي الباحثة اإلشراؼ كاإلهتماـ الكبَت الثاين، األستاذ مصطف

 حىت إسباـ هذا البحث.

الثانية اغباجة مبشرة جستَت كاؼبواقشة االدكتور مرضي تقوًن، اؼباؼبواقش األكؿ كـر اؼب .٘

اللذاف أعطيا الباحثة اإلشراؼ كاإلهتماـ الكبَت حىت إسباـ هذا  ،تَتةس، اؼباجبكرم

 البحث.
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 طفى، اؼباجستَت.ستشار أكادديي، األستاذ مصـ ماؼبكر  .ٙ

سالمية اغبكومية ىل صبيع احملاضرين كاحملاضرات كاؼبوظفُت كاؼبوظفات يف اعبامعة اإلكإ .ٚ

الباحثة يف أثواء دراستها يف اعبامعة اإلسالمية اغبكومية فالوفو كالذين  فالوفو الذين ربوا

 ساعدكين حىت إسباـ هذا البحث.

ة اغباج مدهانج، اؼباجستَت، كاؼبوظفُت كاؼبوظفات دبكتبة اعبامعة اؼبكـر رئيس اؼبكتب .ٛ

 اإلسالمية اغبكومية فالوفو، الذين ساعدكين يف صبع اؼبواد كاؼبراجع اؼبتصلة ؽبذا البحث.

تٍت دائما تيوا، سرجاان الًتبية، اليت ساعداؼبكرمة موظفة شعبة تدريس اللغة العربية ركس .ٜ

 أمورها. عدة يف كلإذا احتاجت إىل مسا

ك الشرقية، األستاذ زركاسي أضبد ة اغبكومية السابعة لوك رئيس اؼبدرسة العالي اؼبكـر .ٓٔ

الذم اعطوا اإلذف كاؼبساعدة يف إجرا البحث يف اؼبدرسة العالية اغبكومية ، ؼباجستَتا

 السابعة لوكك الشرقية.

اين حىت ساعدك لفصل العاشر الذين كالطالبات من ا اؼبكرموف األساتذة كاألستاذات .ٔٔ

 يف اؼبدرسة العالية اغبكومية السابعة لوكك الشرقية.إسباـ هذا البحث 

ار أسباجا، شضب ٕٚٔٓشعبة تدريس اللغة العربية يف العاـ  يف كإىل صبيع أصدقائي .ٕٔ

نوفيتا ، استياين، مفتاح اعبوة، إرمدانيت، ليستارم رميدةحؿبسن، آندم إيكا سالفياان، 



 

 ح
 

ا تلو اآلخر دكف استثواء،  باحثةأظباؤهم ذكره الج كزمالء مل تكن سارم كانوكو كاحدن

حىت ديكن  باحثةكدائمنا ما يقدـ اغبافز كالتشجيع لل باحثةكالذم أمضى كقتنا ؼبساعدة ال

. نرجو أف تصبح أعماؿ العبادة كاإلخالص قيمة العبادة عود هللا سبحانه لبحثإكماؿ ا

 كتعاىل.

فوائد يف سياؽ التقدـ يف استخداـ الوسيلة،  أخَتا، أتمل الباحثة أف تقدـ هذا البحث
يف عملية التعليم. كأتمل أف تكوف جهود الباحثة   Smart Apps Creatorكخصوص كسيلة

جديرة ابلعبادة من جان  هللا سبحانه كتعاىل. تدرؾ الباحثة أنه يف كتابة هذا البحث ال يزاؿ 
كماؿ. لذالك فإف الوقد هواؾ الكثَت من الوواقص كاألخطأ كما زالت بعيدة عن ال

كاالقتارحات البواءة تقبلها الباحثة بصدؽ. أتمل أف تكوف هذا البحث شكال من أشكاؿ 
مسامهة الباحثة اغبقيقية كمفيدة ألكلئك الذين حيتاجوهنا كديكن أف تكوف ذات قيمة عبادة 

 ه. آمُت....من جانب

 ٕٕٕٓيواير  ٗٔفالوفو،        

 الباحثة       

 

 ور أليسان        

       ٖٓٓٛ ٕٖٓٓ ٔٚ 



 

 ط
 

 جدول احملتوايت

 صفحة الغالف...................................................................أ

 صفحة ادلوضوع.................................................................ب

 ............................جموافقة ادلشرفني.....................................

 صالة البح................................................................ أببيان 

 ................ه ...........................................كلمة التقدير والعرفان

 ط..................جدول احملتوايت...............................................

 فهرس القائمات.................................................................ل

 ....................................م.قائمة الصور................................

..س.....ادللخص.................................................................

 ادلبح. األول: ادلقدمة

 ٔ............. ........................................ خلفية البحث.أ 

 ٘ ...................................................... أسئلة البحث.ب 

 ٘ .................................................... أهداؼ البحث.ج 



 

 ي
 

 ٙالبحث.........................................................  فوائد.أ 

 ادلبح. الثاين: الدراسة النظرية

 ٚالدراسات السابقة اؼبتعلقة ابلبحث....................................... أ

 ٜاألساس الوظرم........................................................ ب

 ٛٔج. اإلطار الفكرم.......................................................

 ادلبح. الثال.: منهجية البح.

 ٕٔنوع البحث............................................................ أ

 ٕٗ.....................................................لبحثا موقع كفًتة. ب

 ٕٗج. كحدات البحث ككائواته................................................

 ٕٗد. إجراءات التطوير........................................................

 ٕٛ............................ق. أسالي  صبع البياانت.......................

 ٜٕأسالي  ربليل البياانت................................................... ك

 نتائج البح. وادلناقشةادلبح. الرابع: 
 ٕٖكصف موقع البحث...................................................... أ

 ٖٚ..........................نتائج البحث.................................. ب



 

 ك
 

 ٖٙواقشة كنتائج البحث.................................................ج. اؼب

 اخلامتةادلبح. اخلامس: 

 ٙٙاػبالصة................................................................ أ

 ٚٙ................اإلقًتاحات.............................................. ب

 ادلراجع

 ادلالحق



 

 ل
 

فهرس القائمات

 13.......... ..................................... معايري الصالحية 1.3القائمة 

 13اذليكل التنظيمي يف  ادلدرسة العالية احلكومية السابعة لووو الشرقية... 1.3القائمة 

 13نتائج التحليل..................................................... 1.2القائمة 

 13نتائج جتربة ادلستخدم.............................................. 1.1لقائمة ا

 11نتائج التحقق من صحة انتج الوسيلة............................... 1.1القائمة 

 15نتائج التحقق من صحة انتج ادلا ة................................. 1.1القائمة 

 15لتحقق من صحة ادلعلمة.....................................نتائج ا 1.3القائمة 

 32نتائج مراجعة وسيلة تعليم اللغة العربية.............................. 1.5القائمة 

 31نتائج البح...................................................... 1.4القائمة 



 

 م
 

 قائمة الصورة

 33شئ التطبيقات الذكية.....................................قوائم ُمن 2.3الصورة 

 33إ راج القائمة..................................................... 2.2الصورة 

 35قالب القائمة..................................................... 2.1الصورة 

 35.......................................قائمة الرسوم ادلتحركة...... 2.1الصورة 

 34انتكاس القائمة................................................... 2.1الصورة 

 34صفحة القائمة.................................................... 2.3الصورة 

 20...................اإلطار الفكري................................. 2.5الصورة 

 21خطوات التطوير.................................................. 1.3الصورة 

 14خمطط خطوات التطوير............................................ 1.3الصورة 

 Smart Apps Creator..........................12تصميم إنشاء وسيلة  1.2الصورة 

 11الصفحة األول.................................................... 1.1ة الصور 

 11الصفحة األمامية.................................................. 1.1الصورة 

 11الصفحة القائمة الرئيسية.......................................... 1.1الصورة 



 

 ن
 

 11دلوا ..............................................الصفحة قائمة ا 1.3الصورة 

 15الصفحات احملتوى................................................ 1.5الصورة 

 14الصفحة القائمة اإلختبار.......................................... 1.4الصورة 




 

 س
 

 ادللخص
   يلةستخدام وساللغة العربية التفاعلي إب متعليال تطوير رقمنة . "2022، نور أليسا

Smart Apps Creator دلدرسة العالية احلكومية اب العاشر صفال يف اللغة العربية تعليمل
ة تدريس اللغة العربية، كلية الرتبية والعلوم ب، شعح.ألب ".السابعة لووو الشرقية
الدكتور احلاج فريمان ول األسالمية احلكومية فالوفو. ادلشرف التعليمية، اجلامعة اإل

 ادلاجستري. ،، وادلشرف الثاين مصطفىادلاجستريالليسانس، دمحم عارف 
 Smart يلةستخداـ كسالتفاعلي إبم يتعلالمن هذا البحث هو تطوير رقموة  الغرض

Apps Creator  ؼبدرسة العالية اغبكومية السابعة لوكك اب العاشر صفال يف العربية اللغة لتعليم
ستخداـ بحث عبارة عن حبث )حبث كتطوير( إبهذا ال كفقنا للمدقق. لفعاليةكربديد ا ةالشرقي
البحث كصبع اؼبعلومات،  ، كهي ابلتحديدمع شباين مراحل من التطوير جاؿك  بورغمنوذج 

وتج الرئيسية، ؼبا تصحيحات، اختبار اؼبوتج الرئيسي، التخطيط، تطوير شكل اؼبوتج األكؿ
 مت إجراء البحث يف. الوشر كالتوفيذاؼبوتج الوهائي،  تصحيحات، غيلياؼبيداين التش اختبار

، حيث ٕٕٔٓأكتوبر  ٜٔيوليو إىل  ٜٔمن  تاريخيف ال اؼبدرسة العالية السابعة لوكك الشرقية
، يتم اؼبوتج فعاليةلتحديد   .الثاينIPS العاشر  الصفمن  طالباتكاف موضوع البحث 

ذبربة نتائج ك  علمانذبة اؼبك  وسيلةال انتجك  ةدااؼب تجانإجراء اختبار الصالحية بواسطة 
 ةصفلابٝ ٜٓ اؼبائوية وسبةالعلى  وسيلةال تجانصحة ل نتائج التحقق من ربص .اؼبستخدـ

ة صفلٝ ابٚٚ اؼبائوية وسبةالعلى ة اؼباد انتج، كربصل نتائج التحقق من صحيح جدا
 عملي ةصفلابٝ ٜٛ اؼبائوية وسبةالعلى  ةعلماؼبكربصل نتائج التحقق من صحة  ،حيحص
 جدا. فعالية ةصفلابٝ ٖٛ اؼبائوية وسبةالعلى  ذبربة اؼبستخدـكربصل نتائج . جدا
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 ادلبح. األول

 ادلقدمة

 ة البح.يخلف . أ

تكوولوجيا اؼبعلومات  أك (ICT)إف تطوير تكوولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت 

، اغبياة اليومية عبميع اجملموعات يف العصر اغبديث له أتثَت كبَت يف (ICT)كاالتصاالت 

ديكن أف يدعم كجود التكوولوجيا أداء زايدة الكفاءة كالفعالية  كعامة الواس. الباتسواء الط

حيتاج التعليم حقنا . امع التكوولوجيا اؼبتطورة حالين كاإلنتاجية يف عامل التعليم الذم يتكيف 

 ، ألف التعليم اعبيد ديكن أف يزيد من ذكاء األمة.لعلـوإىل التطوير من ـبتلف ا

، يتطل  التطور التكوولوجي من اؼبعلمُت االستمرار يف لع  دكر مهم يف يف التعليم

قـو سليم اليت يم مهمة جدنا الستخدامها يف عملية التيالتعل يلة، تعد كسلذلكتوفَت اؼبعرفة.

اإلعالـ الًتبوم من األمور اؼبهمة كالضركرية  يلةيعد استخداـ كس .الباتهبا اؼبعلم للط

قدـ أزهر أرصياد شرحنا ؼبعٌت اإلعالـ من خالؿ االستشهاد آبراء  ٔلتوفيذ العملية التعليمية.

كالذم يقوؿ Ely ك Garlach من بيوها التعريف الذم طرحه العديد من اػبرباء يف ؾباالهتم.

                                                             
.ٗ٘ٔ( ٕٙٓٓحسوية دمحم حسن اؼبلحي، كفاية الًتبية العملية، )جامعة أسيوط :  ٔ
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يئ الظركؼ اليت اإلعالـ هي على نطاؽ كاسع بشرية أك مادية أك أحداث هت يلةإف كس

 ٕمن اكتساب اؼبعرفة أك اؼبهارات أك اؼبواقف. الباتالطن سبك

التعليم يف عملية التدريس كالتعلم ديكن أف يولد  يلةستخداـ الوسإأف  ضباليكيقًتح 

بل كحيدث آاثرنا نفسية على ألنشطة التعلم، رغبات كاهتمامات جديدة، كيولد ربفيزنا كربفيزنا 

م يف مرحلة التوجيه التعليمي بشكل كبَت على يالتعل يلةستخداـ كسإسيساعد  ٖ .الباتالط

ابإلضافة إىل إاثرة  م كإيصاؿ الرسائل كؿبتول الدركس يف ذلك الوقت.يفعالية عملية التعل

أيضنا يف زايدة الفهم،  الباتم الطيالتعل سيلةكاهتمامهم، ديكن أف تساعد ك  الباتدكافع الط

 كتقدًن البياانت بطريقة جذابة كموثوقة، كتسهيل تفسَت البياانت، كتكثيف اؼبعلومات.

تعليم أكثر إبداعنا يف التفكَت ال يلةلذلك، جي  أف يكوف اؼبعلموف قادرين على تطوير كس

 ما قاؿ هللا يف القرآفم اللغة العربية. كييف تعل الباتديكن تطبيقها كفقنا لعقلية الطك 

 (ٕٙٙ....كذالك يبُت هللا لكم االايت لعلكم تتفكركف  )

 ٗ".كما بُت ما ذكر فتعتربكفاؼبعٌت: "

                                                             
2
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Cet. 17 (Jakarta, PT RajaGrafindo, 2014), 3. 

3
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Cet. 17, 19. 

 (ٜٜ٘ٔ ،بَتكت لبواف: دار الكت  العلمية)دمحمين أضبداحمللي ك عبدالرضبن ايب بكرالسيوطي، تفسَت اعباللُت ٗ
ٕٗ 
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تقدـ اآلية أعاله شرحنا ابإلضافة إىل التفكَت يف أف جعل األطفاؿ حالن جيدنا 

 للمشاكل هو الطفل الذم يفكر بشكل إبداعي.

للتفاعل مع  الباترة نشاط الطالقادرة على إاث يلةسالتفاعلية هي مثاؿ على الو  يلةالوس

اؼبتعددة  يلةيف كجود ؾبموعة من عواصر الوس التفاعلية يلةتتمثل ميزة الوس .تعليمال يلةكس

ليت ستجذب مثل الوص كالصوت كالصور كالرسـو اؼبتحركة كالتوقل عرب األزرار كالفيديو كا

من أجل ربسُت الفهم، كدعم  الباتاط الطنش ديكن أف يزيد ٘.الباتابلتأكيد انتباه الط

  .صف، كالقدرة على ؿباكاة كائن ال ديكن تقدديه يف الأمناط التعلم الفردية

اؼبدرسة من  العاشر صفمع مدرس اللغة العربية يف ال بواءن على ربليل كنتائج مقابلة

 ةالباحث ت، كجدٕٕٔٓ غسطسأ ٜٓ، إلثوُتيـو ا السابعة لوكك الشرقية اغبكومية العالية

تعليم اللغة العربية يف  يزاؿ يستخدـ ال شراالع صفم اللغة العربية يف اليمشكلة أف تعل

م اللغة العربية يتعل اؼبعلمُت لوسيلة ستخداـإال يزاؿ  ،األسالي  التقليدية اشرالصف الع

جائحة   كهواؾ يف شكل كت .  اؼبدرسةم اؼبستخدمة يفيالتعل يلة، كسكأقل تووعنا اؿبدكد

                                                             
5
Luluk Indah Wati, Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbantuan Adobe Flash Cs6 

Pada Mata Pelajaran Teknologi Perkantoran di Kelas X OTKP SMK Negeri 1 Lamongan, Jurnal 

Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP) Vol. 9, No. 1, 2021. 
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تقدـ ال، ك يف اؼبوزؿ )عرب اإلنًتنت( لذلك يتم التعليم يـوالال يزاؿ موجودنا حىت  ٜٔ-فيدكو 

 م اللغة العربية فبالن كغَت فبتع.يهذا جيعل تعل ٙ.التكوولوجي

م القائمة على يالتعل يلةستخداـ كسإ، من الضركرم ابإلشارة إىل بعض هذه العوامل

Smart Apps Creator البات، حىت ال يشعر الطية التدريس كالتعلمكوها دعم عملاليت دي 

مل يعد يتعُت على اؼبدرسُت كتابة اؼبواد على السبورة كلكن ديكن  م.يابؼبلل يف عملية التعل

 يلةستخداـ كسإيتم  يف شكل عركض تقدديية مزكدة بصور متووعة. تعليم يلةاستبداؽبا بوس

إىل اؼبعلومات من اؼبعلمُت خدـ لتوجيه كأداة تست  Smart Apps Creatorم اؼبستودة إىل يالتعل

تقدًن مواد تعليمية مع الكتابة كاؼبواد  علمُتللم، ديكن اإلعالـ يلةستخداـ كسإب .الباتالط

ابلتعلم كديكن أف ربسن التحصيل  الباتاليت تبدك مثَتة لالهتماـ حبيث تعزز اهتماـ الط

 .الباتالدراسي للط

اال يلةيتطل  كسم يل، ُيظهر أف التعبواءن على هذا الوصف ، حيث تعليم مواسبة جدن

م يية التعلم حىت تتم عمليالتعل يلةستخداـ كسإيتعُت على اؼبعلمُت أف يكونوا قادرين على 

 يشعركف ابؼبلل عود تلقي اؼبواد. الباتبسالسة كال ذبعل الط

                                                             
6
Wawancara dengan  Sapri (guru bahasa Arab), tanggal 09 Agustus 2021, di Burau. 
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 يلةسيتم تصميم الوس م اللغة العربية.يتعلال يلةيف تطوير كس باحثةرغ  التلذلك، 

حبيث  اؼبطورة حبيث تكوف جذابة قدر اإلمكاف ابلصور كالصوت كالفيديو كالرسـو اؼبتحركة.

أجرم هذا البحث يف شكل حبث  بتعلم اللغة العربية. الباتيتوقع أف يزيد اهتماـ الط

 Smart Apps Creatorوسيلة  ستخدامإبالتفاعلي  ميتعلالتطوير رقمنة " توموم بعوواف

 ".دلدرسة العالية احلكومية السابعة لووو الشرقيةاب العاشر يف الصف ةاللغة العربي تعليمل

 أسئلة البح.  . ب

 بواءن على هذه اػبلفية، فإف اؼبشاكل يف هذا البحث هي:  

 Smart Apps Creatorيلةستخداـ كسإب التفاعلي ميتعلالكيف تتم عملية تطوير رقموة  .ٔ

 ؟عالية اغبكومية السابعة لوكك الشرقيةؼبدرسة الالعاشر اب الصف يف العربية اللغة لتعليم

   Smart Apps Creator يلةستخداـ كسإب التفاعلي ميتعلالتطوير رقموة فعالية  كيف .ٕ

 ؟ؼبدرسة العالية اغبكومية السابعة لوكك الشرقيةالعاشر اب الصف يفالعربية اللغة لتعليم 

 أهداف البح. . ج

 Smart Apps Creatorيلةستخداـ كسإب التفاعلي ميتعلالعملية تطوير رقموة  ؼبعرفة كيفية. أ

 ؼبدرسة العالية اغبكومية السابعة لوكك الشرقية.العاشر اب الصف يف العربية اللغة لتعليم 
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   Smart Apps Creatorيلةستخداـ كسإب التفاعلي ميتعلالتطوير رقموة لتقييم فعالية  . ب

 .مية السابعة لوكك الشرقيةؼبدرسة العالية اغبكو العاشر اب الصف يف العربيةاللغة لتعليم 

 فوائد البح. .  

 الفوائد اؼبتوقعة بعد إجراء هذا البحث هي كما يلي: 

 الفوائد الوظرية .ٔ

ف يكوف ابتكارنا يف عامل من اؼبتوقع أف يؤدم هذا البحث إىل زايدة اؼبعرفة كديكن أ

دكد فعلية يف . ككر Smart Apps Creatorم العربية القائمة على يالتعل يلة، خاصة يف كسالتعليم

 م اللغة العربية.يربسُت جودة تعل

 البحث العملي .ٕ

 ابلتعلم الباتبديلة لزايدة اهتماـ الط تعليم يلة، إضافة كسابلوسبة للمعلمُت. أ

 ، ديكن أف يزيد االهتماـ ابلتعلمالباتابلوسبة للط. ب

 إبداعية كمبتكرة تعليم يلةزايدة اؼبعرفة كاؼبهارات يف صوع كس ة،للباحث ابلوسبة. ج

 م.تعليكسيلة ال، فإف زايدة دخل تووع اؼبوتجات يف شكل لوسبة للواشريناب. د
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 ادلبح. الثاين

 الدراسة النظرية

 لبح.ادلتعلقة اب السابقة الدراسات . أ

دراسات  باحثةد الذب  مت إجراء العديد من الدراسات السابقة ؼبوع التكرار يف الدراسة.

 ـبتلفة كلكن هواؾ صلة ؽبذا البحث.

سورااباي بعوواف  اغبكوميةمن جامعة سوانف أمبل اإلسالمية  أشكور رسالة كتبها .ٔ

يف موضوعات أحاديث القرآف  Smart Apps Creatorستخداـ م إبيالتعل يلة"تطوير كس

نتائج هذه  ٚ".نوية اغبكومية الثانية ؼبونغنااؼبدرسة الثلتحسُت نتائج تعلم الطالب يف 

يُقاؿ إف  (ٕ أددمم من خالؿ تعديل إجراء يعلالت يلةستخداـ تطوير كسإيتم  (ٔالدراسة 

ستخداـ كما هو موضح يف نتائج التحقق من م جذابة كمواسبة لإليالتعل يلةموتجات كس

نتائج التحقق من صحة  ٓٝ.ٛجيدة مع نتائج ربويل  صفةاؼبواد الذين هم يف  انتجصحة 

ربليل استجابة ككانت نتائج . ٜٝٚجيدة مع نسبة عائد  صفةاإلعالـ يف  يلةكس انتج

                                                             
7
Asykur, Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Smart Apps Creator pada Mata 

Pelajaran Al-qur`an Hadits untuk Meningkatkan Hasil Belajar siswa di MTS Negeri 2 Lamongan, 

(Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021). 
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كنتائج ربليل استجاابت . ٝ.ٕ.ٖٛاؼبادة للمؤهالت اعبيدة جدا بوسبة ربويل  معلم

ا بوسبة ربويل يف الباتالط  ميالتعل يلةيظهر تراكم نتائج التحقق أف كس. ٝٙٛ فئة جيدة جدن

ا. أظهرت نتائج ربليل االختبار على درجات االختبار  هذه مصوفة على أهنا جيدة جدن

طالبنا تغَتنا  ٕٛإبصبايل  نوية اغبكومية الثانية ؼبونغنااؼبدرسة الثكالبعدم للطالب يف القبلي 

 م مادة حديث غري  القرآف.يلتعلا يلةملحوظنا بعد تطبيق الوس

كما   (.كالتطوير البحث)البحث  سابق تستخدـ أسلوبإف أكجه التشابه بُت البحث ال

السابق منوذج  ةحثاالب تستخدمإ التطوير.دييزه عن البحث السابق أنه يكمن يف منوذج 

 .اؿجك  بورغاغبايل منوذج تطوير  باحثةستخدـ الت، بيوما أددمتطوير 

 اغبكوميةامعة اعبمن  سرم لطيفةك  دايح كوسوما كرداينك  يوبريتكتبها   قالةم .ٕ

 Smart Apps Creatorبعوواف "تطوير التعلم اؼبتوقل القائم على  رادف إيوتاف اإلسالمية

 ٙٚ.ٚٛبدرجة  ةاداؼب َتالدراسة إىل أف تقييم خب تشَت نتائج هذه ٛم الفيزايء".يلة لتعلكوسي

 حبيث ٗٛ نتيجةالتكوولوجيا دبتوسط  خبَت انتجك  ٛ٘.ٜٗبدرجة  وسيلةال خبَت انتجك 

م يف شكل يالتعل يلةذ استجابة اؼبعلم لتقييم جدكل كسمت توفي .للغاية ؾبداين  اؼبوتج يكوف
                                                             

8
Yuberti, Dyah Kusuma Wardhani, dan Sri Latifah, “Pengembangan Mobile Learning Berbasis 

Smart Apps Creator Sebagai Media Pembelajaran Fisika,” Physics and Science Education Journal 

(PSEJ) 1, No. 2, ISSN: 2776-5903 (Agustus 2021). 
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ككذلك نتائج  .ٗٓ.ٜٛتقييم استجابة اؼبعلم  قيمةل الذم مت تطويره دبتوسط التعلم اؼبتوق

تظهر نتائج اختبار استجابة اهتمامات التعلم على  .ٖٓٗ.ٕٛاستجاابت الطالب ؼبصلحة 

 اؼبطورة قادرة على ربفيز الطالب يف عملية التعلم. يلةاألجهزة احملمولة أف الوس

البحث )راسات السابقة تستخدـ أسلوب البحث اؼبعادالت اليت مت إجراؤها مع الد

. يكمن االختالؼ Smart Apps Creatorاؼبستخدمة على برانمج  يلة، تعتمد الوسكالتطوير(

، أددممنوذج تطوير  افالسابق افستخدـ الباحثإ مع الباحثُت السابقُت يف منوذج التطوير.

 .اؿجك  بورغاغبايل منوذج  ةالباحث تستخدمإبيوما 

 لنظرياألساس ا . ب

 تطويرتعريف ال .ٔ

الوشاط الرئيسي هو  ، كمها البحث كالتطوير.البحث كالتطوير، كيتكوف من كلمتُت

، األدبية إلنتاج تصميم موتج معُت، كالوشاط الثاين هو التطوير ث كالدراساتإجراء البح

 ث يصبح موتجنا مت اختباره كديكن، حبيكصالحية التصميم الذم مت إجراؤه أم اختبار فعالية

 ٜستخدامه من قبل اجملتمع األكسع.إ

 
                                                             

9
Sugiyono, Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Cet. 4 (Bandung: Alfabeta, 

CV, 2016). 530. 
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 يلة التعليمكس .ٕ

 يلة التعليمكستعريف . أ

تستخدـ يف ـبتلف ؾباالت  (communication means)اتصاؿ  يلةم هي كسيالتعل يلةكس

، دبعٌت آخر .ة االتصاؿ التعليم، كربتوم على العديد من العواصر األساسية يف عمليميالتعل

دكات للمساعدة يف ربسُت كتوضيح معٌت الكلمات هي نوع من األم يالتعل يلةكسأف 

م ككظائف يالكتساب اؼبهارات كالعادات كالتعل الباتكاعبمل كمفاهيم الفكر كتوجيه الط

   ٓٔالقيمة.

 كسيلة التعليمأمهية  . ب

 العواصر على الفعال تأثَتهايف  والتعلم التعليم عمليةيف  التعليمية سيلةالو مهيةأ وتتمثل

 كما ،التعليمية دةؼباوا ؼبتعلم،وا ،اؼبعلم: وهي التعليمية العملية عواصر نم الثالثة الرئيسة

 :اآليتيف  يتلخص

 :للمعلم التعليمية سيلةو أمهية(أ 

 :التالية األمور على للمعلم التعليمية سيلةالو ستخدامإ يساعد

                                                             
10

Munir, Perencanaan System Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta : PT Fajar Interprata 

Mandiri), 125. 
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 .واستعداده ،اؼبهوية كفايته درجة رفع على تساعده .ٔ

 .للتعليم واؼبقوم ،واؼبوفذ ،اؼبخطط دور إىل واؼبلقن الواقل من دوره تغَت .ٕ

 هبا. والتحكم ،وتقوديها ،اؼبادة عرض حسن على تساعده .ٖ

 .وإعدادها التعليمية اؼبواقف ربضَت يف اؼببذولُت وجهده وقته توّفر .ٗ

 .الدراسة حجرة يف واؼبكان الزمن حدود على التغل  على تساعده .٘

 :التعليمية للمتعلم سيلةأمهية الو (ب 

 :اآليت خالل من مللمتعل التعليمية سيلةالو مهيةوتكمن أ

 .التعلم يف وترغبه ،االستطالع ح  اؼبتعلم يفتومي  .ٔ

 .وبيوه وبُت زمالئه، تقوي العالقة بيوه وبُت اؼبعلم .ٕ

 .هباتوسع ؾبال اػبربات اليت دير .ٖ

 .فةاؼبختل الصفية اؼبواقف مع والتفاعل ؼبشاركةتشجعه على ا .ٗ

 .التعلم يف وجهده وقته من وتوفر التعلم إىل وتشوقه اهتمامه َتتث .٘
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 لتعليمية للمادة التعليميةا سيلةأمهية الو(ج 

 :التالية الوقاط يف فتكمن التعليمية للمادة التعليمية سيلةالو مهيةأما أ

ؼبادة ا موة يفاؼبض واؼبهارات ،واالذباهات ،واؼبواقف ،ؼبعلوماتتساعد على توصيل ا .ٔ

 .اؼبتعلمُت إىل التعليمية

 .تساعد على إبقاء اؼبعلومات حية وذات صورة واضحة يف ذهن اؼبتعلم .ٕ

 ٔٔ.وتوضيحها واألفكار اتؼبعلومتبسيط ا .ٖ

 ميالتعل يلةكسخصائص . ج

 يلةستخداـ الوسإكاليت تشَت إىل سب   يلةثالث خصائص للوس Ely ك  Gerlach اقًتح

كما ديكن أف يفعله اؼبعلموف كقد ال يكوف اؼبعلموف قادرين )أك أقل كفاءة( على القياـ به. 

  ٕٔ، كهي كالتايل:بثالث خصائص ميالتعل يلةكستتميز 

                                                             
عمر الفارؽ، "أمهية استخداـ الوسائل التعليمية يف التعليم اللغة العربية للواطقُت بغَتها". ؾبلة لساف  11
.ٕٗٔٓ، أغسطوس ٕٓ حجم،ٔٓ رقم أالضحى،

12
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Edisi 20 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 15. 
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، على تسجيل، كزبزين، كحفظ يلةاػبصائص قدرة الوس ، تصف هذهص التثبيتيةاػبصائ (ٔ

 يلةستخداـ كسفرز حدث أك كائن كإعادة ترتيبه إبكإعادة بواء حدث أك كائن. ديكن 

  مثل التصوير الفوتوغرايف كشريط الفيديو كالشريط الصويت كقرص الكمبيوتر كاألفالـ.

ؽبا  يلةربوؿ حدث أك كائن ألف الوس، تصف هذه اػبصائص اػبصائص اؼبتالعبة (ٕ

يف دقيقتُت أك  الباتخصائص تالع . ديكن تقدًن األحداث اليت تستغرؽ أايمنا للط

  ثالث من خالؿ تقويات التصوير.

، كيف سمح بوقل كائن أك حدث عرب الفضاءاليت ت يلة، تعٍت الوساػبصائص التوزيعية (ٖ

الذين لديهم نفس ذبربة التحفيز  باتالتقدًن اغبدث لعدد كبَت من الط نفس الوقت يتم

  نسبينا فيما يتعلق ابغبادث.

 م اللغة العربيةيتعل .ٖ

 اللغة العربية تعريف .ٔ

يف حُت اللغة  ٖٔ.ةيكانت أك بدائ  ةيراق ةياالجتماع اةيف اللغة عوصر أساسي يف اغبإ

لوا العربية هي الكلمات اليت يعرب عن أغرضهم. كقد كصلت إليوا من طريق الوقل. كحفظها 

                                                             
ٖٔ

 ٔٛ، أضبدغزايل اؼبتالزمات اللفظية تعريفها ك انواعها كتكويوها يف اللغة العربية 
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كما ركاه الثقات من موثورالعرب كاؼبوظومهم. فاللغة  ٗٔالقرآف الكرًن كاألحاديث الشريفة.

ستخدامه يف التفكَت إذم اتفق عليه العرب موذ القدـ، ك العربية هي الوظاـ الرمزم الصويت ال

 ٘ٔ.ستخدامه أيضا يف االتصاؿ كالتواصلإتعبَت كالتفاهم، ك كال

 م اللغة العربيةيأهداؼ تعل .ٕ

و إتقاف اللغة العربية كمهاراهتا، مثل اؼبطلعة، كاحملافظة، م اللغة العربية هيغرض من تعلال

ليت تشمل أربعة جوان  ، كذلك الكتساب اؼبهارات اللغوية اكاإلنصاء، كالوحو كالشركؼ

هارات اؼبك  الكتابة هاراتاؼبك  هارات القراءةاؼبك  االستماع، كهي: مهارات من الكفاءة

  التحدث.

 م اللغة العربية هي:يداؼ العامة لتعلاأله 

 ،كاغبديث كمصدر للشريعة اإلسالميةلفهم القرآف  (ٔ

 ،سالمية اؼبكتوبة ابللغة العربيةالتمكن من فهم الكت  الديوية كالثقافية اإل (ٕ

 ،القراءة كالتأليف ابللغة العربيةالتمكن من  (ٖ

                                                             
ٔٗ

ٚ(، ٜٕٓٓن اعبوزم، لقاهرة: دار اب: أمصطفى الغاليٍت, جامع الدركس العربية )الطبعة  
طه علي حسُت الدليمي ك سعاد عبد الكرًن الوائلي، اللغة العربية مواهجها كطرائق تدريسها )الطبعة العربية  ٘ٔ

 ٜ٘(، ٕ٘ٓٓاألكىل: اإلصدار الثاىن، 
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 ستخدامها كأداة ؼبساعدة اؼبهارات األخرل،إل (ٗ

 ٙٔالعربية الذين هم ابلفعل ؿبًتفوف. اللغة نتيجةتطوير  (٘

 Smart Apps Creator تعريف .ٗ

Smart Apps Creator  هو تطبيق سطح مكت  ُيستخدـ إلنشاء تطبيقات تعليمية

 Smart Appsستخداـ أم رمز برؾبة. ديكن تعليم إدكف  androidؿبمولة قائمة على نظاـ 

Creator لزايدة إبداعهم يف إدارة احملتول كأيضنا لية نوية كالعاالثاؼبدرسة اإلبتدائية ك ا لطالبات

  ٚٔ.إنشاء تطبيقات جواؿ جذابة

 Smart Apps Creatorستخداـ تقوية إب Androidم اؼبستود إىل نظاـ ييتيح اختيار التعل

 HTML (hyper textسهولة إدخاؿ أك تصميم ؿبتول تعليمي بدكف عملية الربؾبة أك 

markup language )ستخدامها إ، كديكن ستخدمُت إنشاء مواد تعليميةى اؼبحبيث يسهل عل

جات يف أكضاع غَت متصلة ابإلنًتنت كعرب اإلنًتنت ديكن تطويرها مرة أخرل كفقنا الحتيا

  ستخدامها يف أم كقت كيف أم مكاف.إاؼبطورين إلنتاج موتجات يتم 

                                                             
16

M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), 9. 
17

Haitan Rachman, “Smart Apps Creator Mobile Apps Multimedia Builder No Programming,” 

Www.Inosi.Co.Id, last modified 2019, accessed Desember 16, 2022, https://inosi.co.id/smart-

appscreator-mobile-apps-multimedia-builder-no-programming/. 
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 هي كما يلي: Smart Apps Creatorالعواصر اؼبوجودة يف تطبيق 

 قوائم ُمنشئ التطبيقات الذكية 2.3 صورةال

 

 

 

5 Sections: 

1. Quick buttons: Includes smart button, save button, undo button and next button. 

2. Function tab: Includes edit, insert, template, animation, interaction, page and 

Real-Time Test. 

3. Preview tab: includes preview and resource bank. 

4. Main area: includes main area, close preview button and close attribute button. 

5. Attribute tab: includes attribute tab and layer tab 

إ راج القائمة 2.2 صورةال
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الصور، اؼبفيدة إلدراج اؼبيزات/ Smart Apps Creatorقائمة اإلدراج هي إحدل ميزات  .ٔ

، ة االتصاؿ )التبديل بُت الشرائح(، كإدراج ميزة نقطػبلفية، كإدخاؿ الوصكتغيَت ا

 كاختبار معايوات الشرائح.

 قالب القائمة 2.1 صورةال

 
كهو مفيد إلدراج الصور  Smart Apps Creatorإحدل ميزات  قال  القائمةيعد  .ٕ

 .كاختبار اؼبعايوات )الشرائح( كاالتصاؿ بُت الشرائح

 الرسوم ادلتحركةقائمة  2.1 صورةال

 
صميم اؼبفيدة يف ت Smart Apps Creatorالرسـو اؼبتحركة القائمة هي إحدل ميزات  .ٖ

، كاليت ديكن أف تكوف ألعلى كألسفل كألعلى كألسفل الشرائح عبعلها أكثر جاذبية

 ، أك ديكن إزالتها مث الظهور مرة أخرل.لليسار كلليمُتك 
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 انتكاس القائمة 2.1 صورةال

 
اؼبفيدة للتصميم بُت الشرائح  Smart Apps Creatorائمة هو إحدل ميزات تفاعل الق .ٗ

 لتسهيل فتح التطبيق.

 صفحة القائمة 2.3 صورةال

 
ات كفقنا اؼبفيدة لفتح اؼبلف Smart Apps Creatorقائمة الصفحة هي إحدل ميزات  .٘

ضبط ، مث ديكن أيضنا ثاؿ: الصفحات الرأسية أك األفقية، على سبيل اؼبالحتياجاتك

 هذه اؼبيزة من حيث اؼبكاف الذم ستبدأ فيه الشرحية.

 الفكري اإلطار . ج

ليس من  .التعليم يلةهي كس درسةم اليت ربدث يف اؼبيأحد دعائم قباح عملية التعل

أف يكونوا قادرين على التقاط الدركس كاستيعاهبا بسرعة يف عملية  الباتالسهل على الط

 يلةكسمث جي  أف تكوف  إبداعية كمبتكرة. تعليملا يلةالتعلم دكف أف تكوف مصحوبة بوس
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، فإف أحد لذلك .الباتواد بشكل فعاؿ كفبتع كفبتع للطاؼبطورة قادرة على نقل اؼب تعليمال

م التفاعلي يالتطورات اليت ديكن القياـ هبا لتحقيق األهداؼ التعليمية هو تطوير رقموة التعل

. سيتم اؿجك  غبور ذج و تخدـ التطوير من، حيث يسSmart Apps Creator يلةستخداـ كسإب

 كصف خطوات عملية البحث هذه من خالؿ اإلطار التايل:
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اإلطار الفكري 2.5 صورةال  

البحث كحدة  
 عالية اغبكومية لوكك الشرقيةالثاين يف اؼبدرسة ال  ipsالصف العاشر الطالبات

 ربديد اؼبشاكل
ستخداـ إال يزاؿ (ٕ ،العاشر يستخدـ األسالي  التقليدية صفزاؿ تعليم اللغة العربية يف الالي( ٔ

 يف هي رسةيلة التعليم اؼبستخدمة يف اؼبدكس(ٖ ،اؼبعلمُت لوسيلة تعليم اللغة العربية ؿبمودا كأقل تووعا
لذلك يتم التعليم يف اؼبوزؿ  اليزاؿ موجودا حىت اليـو ٜٔ-وفيدكهواؾ جائحة ك( ٗ ،شكل كت 

 .كالتقدـ التكوولوجي( ٘)عرب اإلنًتنت(  

 حل

 اللغة العربية لتعليم  Smart Apps Creatorستخداـ كسيلةتعليم التفاعلي إبال تطوير رقموة

، تطوير شكل اؼبوتج األكؿ(ٖ التخطيط، (ٕ البحث كصبع اؼبعلومات، (ٔ
(االختبار اؼبيداين ٙوتج الرئيسية، ؼبا (تصحيحات٘، ار اؼبوتج الئيسي(اختبٗ

 . (الوشر كالتوفيذٛاؼبوتج الوهائي،  تصحيحات (ٚ، التشغيلي

 نتائج
 Smart Apps Creatorستخداـ كسيلة  تعليم اللغة العربية التفاعلي إب إنتاج كسيلة
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الثال. بح.ال  

.البح هجيةمن  

 نوع البح. . أ

 طريقة البحث .ٔ

يستخدـ هذا ، حيث )البحث كالتطوير(طريقة البحث اؼبستخدمة هي منوذج تطوير 

البحث الذم هو ربليل لالحتياجات كاختبار فعالية اؼبوتج  الوموذج إلنتاج موتجات معيوة.

 ٛٔ.، هواؾ حاجة إىل البحث الختبار فعالية اؼبوتجديكن أف يعمل يف اجملتمع األكسع حبيث

 ذج البحث كالتطوير دبا يف ذلك:و على منفيما يلي بعض األمثلة 

 خطوات على الوحو التايل: ٓٔن كجاؿ. تتكوف م ورغب منوذج. أ

 البحث كصبع اؼبعلومات (ٔ

 التخطيط (ٕ

 تطوير شكل اؼبوتج األكؿ (ٖ

                                                             
18

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Edisi 19 (Bandung: Alfabeta, 

CV),  297. 
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 أكؿ ميدانية ذبربة (ٗ

 اؼبوتج الرئيسية تصحيحات (٘

 اختبار اؼبوتج الرئيسي (ٙ

 الرئيسية اؼبوتج تصحيحات (ٚ

 االختبار اؼبيداين التشغيلي (ٛ

 اؼبوتج الوهائي تصحيحات (ٜ

 اإلنتشار (ٓٔ

 ت على الوحو التايل:خطوا ٘ذج آدم. تتكوف من و من . ب

 التحليل (ٔ

 التصميم (ٕ

 التومية (ٖ

 التوفيذ (ٗ

 التقييم (٘
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منوذج التطوير  ة، اختار الباحثةباحثذج البحث اليت كصفها الو من بُت عدة أنواع من من

 تتخدمسإ، مراحل. كمع ذلك ٓٔهذا البحث من  يتكوف الذم كضعه بورغ كجاؿ.

اػبطوة ألهنا تتواس  مع احتياجات ستخداـ هذه إ، كقد مت امراحل فقط يف حبثه ٛ ةالباحث

 .ةالباحث

 هي كما يلي: ةل الثمانية اليت قاـ هبا الباحثاؼبراح

 

 

 

 

 

 خطوات التطوير 1.3 صورةال

 

 

 

Research and 

information 

collection 

Planning 
Develop 

Preliminary 

form of product 

Main field 

testing 

Operational 

product 

revision 

Operational 

field testing 
Final 

product 

revision 

Disemination 

and 

implementasi 
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 موقع وفرتة البح.   . ب

 ، الواقع يف قريةك الشرقيةك اغبكومية السابعة لو  العالية اؼبدرسة مت إجراء هذا البحث يف

 ٜٔيوليو إىل  ٜٔمت إجراء هذا البحث يف الفًتة من  لوكك الشرقية. ،بورك ، مقاطعةعبةاج

 .ٕٕٔٓ أكتوبر

  تهكائناو البح.  وحدات . ج

يف اؼبدرسة الثاين  IPS العاشر صفال يف الطالباتكانت اؼبواد يف هذه الدراسة من   

تعليم  لةياؽبدؼ من هذا البحث هو كس .الطالبات ٖٓ اؼبعادؿالعالية السابعة لوكك الشرقية 

 .Smart Apps Creator ستخداـ كسيلةإب تفاعلي

 طويرإجراءات الت .  

 كجاؿ. فيما يلي اػبطوات: غءات التطوير كمنوذج التطوير لبور إجرا  

 ث كصبع اؼبعلوماتالبح .ٔ

 اػبطوة األكىل يف تطوير اؼبوتج هي التحليل. يوقسم التحليل إىل عدة أجزاء كهي:
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 ربليل مراجعة األدب. أ

ع اليت دبراجعة اؼبواهج الدراسية كفحص اؼبراج ثةقـو الباحت، اؼبرحلة من خالؿ هذه

 .اؼبدرسة العالية اغبكومية السابعة لوكك الشرقيةيف  الباتتتوافق مع احتياجات الط

 ربليل االحتياجات . ب

م ابعتبارها اؼبعلومات الرئيسية يف ي، قم أكالن بتحليل حالة طريقة التعليف هذه اؼبرحلة

، سيتم أيضنا ربديد طرؽ يف هذه اؼبرحلة م.يم اليت تدعم توفيذ التعليافر طرؽ التعلم كتو يالتعل

 يف التعلم. الباتاليت جي  تطويرها ؼبساعدة الط ميالتعل

 اتربليل شخصية الطالب. ج

م اللغة يذباه تعل الباتيل هو ربديد موقف أك شخصية الطالغرض من هذا التحل

 العربية.

 التخطيط .ٕ

 Smart Apps يلةستخداـ كسإب وةم الرقميالتعل يلةتم تصميم توسيق كس، ييف هذه اؼبرحلة

Creator م اللغة العربية.يعن طريق ربميل اؼبؤشرات بواءن على اؼبواهج يف تعل  



26 

 

 تطوير شكل اؼبوتج األكؿ .ٖ

ه اػبطوة إعداد للموتج الذم سيتم إنتاجه. تتضمن هذ كهي تطوير الشكل األكىل

 األدكات الداعمة. فعالية، كتقييم اؼببادئ التوجيهية كالكتيباتداد ، كإعاؼبكوانت الداعمة

 اؼبوتج الرئيسي اختبار .ٗ

 .الباتاحملاكمة الرئيسية اليت شارؾ فيها بعض الط

 الرئيسي اؼبوتج تصحيحات .٘

، حبيث يكوف اؼبوتج الذم مت تطويره ابلفعل على نتائج االختبار اتكذلك إلجراء ربسيو

 لتحقق من صحته.تصميم منوذج تشغيلي جاهز ل

 ختبار اؼبيداين التشغيليا .ٙ

هذه هي خطوة اختبار التحقق على الوموذج التشغيلي الذم مت إنشاؤه. اؼبستجيبوف يف 

الغرض من تطوير  يف اجملاالت اؼبتعلقة ابألداة اؼبطورة. نتيجةهم  وتيجةالالتحقق من صحة 

  كاعتبارهم. وتيجةم الهو ربديد جدكل الصك بواءن على تقيي وتيجةالتحقق من صحة ال
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 اإلعالف عن أف اؼبوتج مواس  يف وتيجةتتمثل خلفية إجراء التحقق من صحة ال

 م.يستخداـ يف عملية التعللإل

 ةادالتحقق من صحة اؼب. أ

 ةاداؼب تجان. يقـو ةاداؼب نتيجةفريقنا من  ةالباحث ت، استشار بعد اكتماؿ اؼبوتج األكؿ

 ة اؼبواد كمالءمة اللغة.بفحص اعبوان  اؼبادية يف شكل مالءم

 يلةالتحقق من صحة الوس . ب

جوان   وسيلةال تجان. يفحص وسيلةال تجانالية هي التشاكر مع فريق من اػبطوة الت

 التخطيط كاختيار األلواف كاؼبكوانت الًتكيبية.

 اؼبوتج الوهائي تصحيحات .ٚ

 يلةستخداـ كسإباج اؼبوتج الوهائي كهي إجراء ربسيوات هنائية على الوموذج اؼبطور إلنت
Smart Apps Creator. 

 اإلنتشار .ٛ

 م. التعلستخداـ يف عاملات اليت مت تصويعها كاؼبواسبة لإلاؼبوتج إنتشارهذه خطوة 
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 مجع البياانت أساليب . ه

 هي كما يلي: م التفاعلييالتعل يلةلتطوير كس ةكاألدكات اليت يستخدمها الباحث التقويات

 قابلةاؼب .ٔ

ن خالؿ أدكات التقييم غَت االختبار كاليت يتم إجراؤها م اؼبقابلة هي شكل من أشكاؿ

اؼبقابالت  .الباتباشر مع الط، سواء بشكل مباشر أك غَت ماحملادثة كالسؤاؿ كاعبواب

 لةحملاكرين( أك اؼبعلمُت كاؼبقاباليت يتم إجراؤها مباشرة بُت احملاكرين )ا ةاؼبباشرة هي اؼبقابل

غَت اؼبباشرة  ةتعٍت اؼبقابل ، بيومادكف اؼبركر عرب كسطاء تالباأك الط )الذين سبت مقابلتهم(

من خالؿ كساطة أشخاص  الباتة أك اؼبعلم يطل  شيئنا ما للطأف القائم إبجراء اؼبقابل

إىل معرفة البياانت األكلية  ةأجراها الباحثهتدؼ اؼبقابالت اليت  ٜٔاإلعالـ. يلةآخرين أك كس

 م.ييف التعل الباتة العقبات اليت يواجهها الطعرفيف البحث كاؼبعلومات الالزمة ؼب

 كرقة التحقق من الصحة .ٕ

ربتوم كرقة التحقق هذه على العواصر اليت سيتم تقييمها بواسطة اؼبدقق. هذه العواصر 

، ج( وود اػباصة ابلتوافق مع اؼبؤشرات، ب( البالبوود اػباصة بتوضيح التعليمات أ( هي:
                                                             

19
Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, Edisi 6 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 157. 
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ستخداـ ، د( العواصر إبكنيسية الصحيحة كالصحيحةغة اإلندالعواصر اليت تستخدـ الل

  العبارات التواصلية.

كاالقًتاحات من ستخداـ أكراؽ التحقق من الصحة عبمع البياانت حوؿ الردكد إمت 

  ستخدامها كمراجعات. أكراؽ التحقق اؼبطلوبة هي:إ، مث مت ربليلها ك موضوعات االختبار

 ةاداؼب انتجكرقة التحقق من صحة تقييم . أ

  يلةوسال انتجكرقة التحقق من صحة تقييم . ب

  ةاؼبعلم انذبة كرقة التحقق من صحة تقييم. ج

 التوثيق .ٖ

فإف التوثيق هو صبع كاختيار كمعاعبة  تقوية عبمع البياانت هي التوثيق.آخر  التوثيق

، كصبع األدلة كاؼبعلومات مثل الصور كاالقتباسات زبزين اؼبعلومات يف ؾباؿ اؼبعرفةك 

 اؼبواد اؼبرجعية األخرل.كالقصاصات ك 

 حتليل البياانت ليباأس . و

ستخدامها ؼبراجعة أدكات إاغبصوؿ عليها يف هذه الدراسة مث مت ربليل البياانت اليت مت 

  التعلم اؼبطورة من أجل إنتاج األدكات اؼبواسبة كفقنا للمعايَت احملددة.
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ستجيبُت كمصادر اؼبربليل البياانت هو نشاط يتم توفيذه بعد صبع البياانت من صبيع 

 تقوية ربليل البياانت اؼبستخدمة يف هذه الدراسة هي اختبار الصالحية. .البياانت األخرل

يف اختبار  تقوية ربليل البياانت اؼبستخدمة يف هذه الدراسة هي اختبار الصالحية.

ٕٓ.، يشَت إىل اؼبدل الذم يكوف فيه القياس مواسبنا لقياس ما يُراد قياسهالصالحية نفسه

يف الدراسة ال خيتلف  ةه الباحثتكهذا يعٍت أف صحة البياانت اؼبشار إليها هوا هي أف ما ذكر 

 عما حدث ؼبوضوع البحث.

سيتم  يتم ذبميع البياانت اؼبستخدمة يف نوعُت: البياانت الكمية كالبياانت الووعية.

يتم ربليل ربليل البياانت يف شكل كلمات أك رموز بشكل موطقي كذات مغزل. بيوما س

 ستخداـ الصيغة:اـ حس  الوسبة اؼبئوية الوصفية إبالبياانت يف شكل أرق

  
  

   
     ̇   

 كصف:

p  = الوسبة اؼبئوية اؼبوشودة 
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 ∑X  =  إصبايل إجاابت اؼبستجيبُت يف عوصر كاحد 

∑X1  =أكرب عدد من اإلجاابت يف عوصر كاحد  

 ٕٔرقم اثبت =ٓٓٔ  

ستخداـ تصويف الصالحية كما هو موضح يف اعبدكؿ إ، يتم الصالحيةلتفسَت قيمة 

 التايل ؼبعايَت الصالحية:

 معايري الصالحية 1.3 قائمةال

 مستوى اإلجناز اإلجناز صفة

%ٕٓ>%ٓ / غَت عملي / غَت فعالية حيحغَت ص  

%ٓٗ-%ٕٔ / أقل فعالية / أقل عملي حيحصأقل   

%ٓٙ-%ٔٗ جدا يةفعالدبا فيه الكفاية / عملي جدا /  حيحص  

%ٓٛ-%ٔٙ ية/ عملي / فعال حيحص  

%ٓٓٔ-%ٔٛ جدا يةجدا / عملي جدا / فعال حيحص  
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 ادلبح. الرابع

 وادلناقشة نتائج البح.

 وصف موقع البح. . أ

 اؼبدرسة العالية اغبكومية السابعة لوكك الشرقية.هو  ةه الباحثتموقع البحث الذم اختار 

 .ية اغبكومية السابعة لوكك الشرقيةاؼبدرسة العالنبذة اترخيية عن  .ٔ

 اؼبدرسة العالية ، كهي درسة اثنوية، مت إنشاء ملوكك الشرقيةبدءنا من تشكيل حكومة 

، مقاطعة لوكك الشرقية ،بورك، مقاطعة عبةاجاليت كانت تقع يف قرية  الواحدة بوركاغبكومية 

على اغبدكد  بوركوطقة ، تقع م. إداراين ٕ٘ٓٓمارس  ٕ٘تتاحها يف كمت اف جووب سوالكيزم

 .لوكك الشرقية. حبيث تصبح البوابة لدخوؿ لوكك الشمايلمع 

 دمحم اجاغب اؼبدرسة العالية اغبكومية الواحدة بورك، يرأس موذ إنشائها حىت اآلف 

 اؼبدرسة يف قيادته يف  يتمتع خبربة كبَتة يف إدارة اؼبدرسة. اؼبدرسة، مدير اؼباجستَت ،مستدير
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، أعطى األكلوية لالنضباط كتشكيل الشخصية الوبيلة حبيث  العالية اغبكومية الواحدة بورك

ن كديك مظهر يتميز ابلفركؽ األكادديية كالديوية. اؼبدرسة العالية اغبكومية الواحدة بورككاف 

عملية مالحظة ذلك من خالؿ فصل الفصوؿ الدراسية بُت الطالب كالطالبات أثواء 

  ، كهو ما يتوافق مع شعار "ال كقت بدكف دراسة".مالتدريس كالتعل

، يستمر بواء اؼبرافق التعليمية كالرايضية لتومية اهتمامات كمواه  مع مركر الوقت

يف  البااتكقد ثبت ذلك من خالؿ قباح العديد من الط .ةيف اؼبدارس الباتكإقبازات الط

 افظة كاؼبستول الوطٍت.ربقيق إقبازات أكادديية كرايضية على مستول اؼبوطقة كاحمل

هي مرحلة يصع   اؼبدرسة العالية اغبكومية الواحدة بوركاؼبرحلة األكىل من إنشاء 

، ألهنا تتضمن مهمة توحيد صبيع أعضاء اؼبدرسة كخلق بيئة آموة كمرحية كمواتية التعامل معها

ة بوجاح ب، فقد مت اجتياز هذه األكقات الصعكمع ذلك يف عملية التدريس كأنشطة التعلم.

يف االمتحاف الوطٍت بوسبة  الباتحظة ذلك من خالؿ معدؿ قباح الط، كديكن مالحىت اآلف

، يستطيع بعض ألربع اؼباضية. ابإلضافة إىل ذلكٝ خالؿ السووات آٓٔتصل إىل 

 SNMPTNالطالب أيضنا دخوؿ جامعاهتم اؼبفضلة إما من خالؿ التحصيل األكادديي أك 

  يم العايل(.)االختيار الوطٍت للتعل
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هكتارات كتضم  ٘على مساحة تقارب  اؼبدرسة العالية اغبكومية الواحدة بوركتقع 

ليس من السهل إدارهتا، كلكن  ،ود مساحة كبَتة نسبينا من األرضطالبنا. مع كج ٙٛٚ

، يبدك أف العمل اعباد قد مت من قبل اؼبدير كانئ  اؼبدير كاؼبعلمُت كصبيع نتيجة لذلك

 ، يتم إنشاء حديقة مفتوحة خضراء كموتجة.اؼبلوؾ. من خالؿ مواضيع موظفي اؼبدرسة

اؼبدرسة العالية اغبكومية الواحدة ، مت نشر تسمية اؼبدارس اليت سبيزت ابسم ٕٚٔٓيف يوليو 

 حىت اآلف. اؼبدرسة العالية اغبكومية السابعة لوكك الشرقيةكوهنا   بورك

 عة لوكك الشرقيةاؼبدرسة العالية اغبكومية السابرؤية كرسالة  .ٕ

 رؤية:ال. أ

 صديقة للبيئة ،بوفسه، مبصر مستقل ،، الوشاطدين

 الرسالة. ب

 اإلرشاد الديٍت اؼبكثف كاؼبستمر .ٔ

 تكوولوجيا اؼبعلومات كاإلتصاالت يذ التعلم الوشط من خالؿ استخداـتوف .ٕ

 للتعلم الباتومية اغبافز أك اغبماس لدل الطت .ٖ

 توفيذ الدركس اػبصوصية )الدركس( .ٗ
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 اعد اؼبدرسة ابستمرارتطبيق قو  .٘

 القياـ ابألنشطة الالموهجية .ٙ

 خلق بيئة مدرسية صبيلة .ٚ

 دؼاؽب. ج

 الطالب متديوُت كلديهم شخصية جعل .ٔ

 إنتاج خرجيُت يتمتعوف ابعبودة كالقدرة على اؼبوافسة .ٕ

 مؤهلُت موضبطُت كمستقلُت الباتتكوين ط .ٖ

 زايدة قيمة ـبرجات التعلم .ٗ

 األكادديية يف اجملاالت غَت الباتربسُت ربصيل الط .٘

 ربسُت ربصيل الطلبة التخرج يف جامعات الدكلة .ٙ

 خلق بيئة مدرسية صبيلة .ٚ
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 اؽبيكل التوظيمي. د

  1.3 قائمةال

 ادلدرسة العالية احلكومية السابعة لووو الشرقية يفاذليكل التنظيمي 

 رقم اإلسم وضع
 1 ؿبفوظ رئيس اللجوة

اؼبدرسة رئيس  2   اؼباجستَت زركسي أضبد،  

ادارمموسق   3 سهيد 

 4 عصر إدارة اؼبدرسة

.S.Si أمُت صودكؽ اؼبدرسة ،سداركم   5 

.S.Pd انئ  مدير اؼبواهج ،عمركدين   6 

.S.Pd انئ  مدير شؤكف الطالب ،اءالدينَت ح   7 

.S.Pd انئ  الرئيس ساربراس ،مانيويل   8 

 S.Pd  9  كدرم مودم انئ  مدير العالقات العامة
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 نتائج البح.  . ب

 اؼبوتج تطويرنتائج  .ٔ

. Smart Apps Creator يلة التعليمستخداـ كسعربية إب تعليم يلةيوتج هذا البحث كس

بورغ تستخدـ هذه الدراسة البحث كالتطوير )البحث كالتطوير( الذم يستخدـ منوذج 

 . بيوهم:ةل الثمانية اليت قاـ هبا الباحث. اؼبراحكجاؿ

  

 

 

 

 

 

 

 

علوماتالبحث كصبع اؼب  

بيقتوزيل التط 
صبع اؼبواد 
اختيار الصك 
احبث عن الصور الداعمة 
التسجيل الصويت 

 التخطيط

شكل اؼبوتج األكؿالتطوير   تصيم التصاميم 
نشاط التطوير 

ربليل مراجعة األدب 
ربليل االحتياجات 
اتربليل شخصية الطالب 
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 خمطط خطوات التطوير 1.3 صورةلا

اؼبيداين التشغيلياختبار   

ج الرئيسي اليت التجارب اؼبيدانية للموت
 الباتيشارؾ فيها الط

التحقق من صحة اؼبواد 
وسيلةالتحقق من صحة ال 
اؼبعلمةقق من صحة التح 

اؼبوتج الرئيسي اختبار  

الرئيسي اؼبوتج تصحيحات  
/ على نتائج  ربسيواتإجراء ربسيوات

 التجارب السابقة

اؼبوتج الوهائي تصحيحات   اإلصالح الوهائي بعد التحقق من
 الصحة

 ستخداـ اؼبوتجإ اإلنتشار
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 البحث كصبع البياانت مرحلة .ٔ

 دراسة ميدانية/ة األدبربليل مراجع. أ

 الباتهتدؼ الدراسة اؼبيدانية اليت أجراها الباحث إىل ربديد سلوؾ كخصائص ط

 صفابللغة العربية لل يلة، ككذلك ربليل صعوابت تدريس الوسالثاين IPS العاشر صفال

اؼبستخدمة لوشاط إجراء مقابلة مع مدرس اؼبادة كمعرفة اؼبواد التعليمية يتم يف هذا ا .شراالع

 .م اللغة العربيةييف تعل

ال يزاؿ يشَت إىل موهج  م اللغة العربيةي، تظهر نتائج اؼبالحظات أف تعلكابلتايل 

 يلة. ابإلضافة إىل نقص الوسالبات، إنه أقل تووعنا حبيث يبدك فبالن كفبالن كفبالن للطٖٕٔٓ

  م.يليت تدعم التعلا

 اتربليل شخصية الطالب . ب

، دبا يف ذلك: ةلكل طالب البات، زبتلف مواقف كمواقف الطم عرب اإلنًتنتيالتعلأثواء 

  م الذم يتم تقدديه.يال يفهموف التعل الباتال يزاؿ بعض الط
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 ربليل االحتياجات. ج

اليت مت اغبصوؿ عليها بواء على بياانت اؼبقابلة كاؼبالحظات اليت مت إجراؤها. الوتائج 

  هي:

 .صعوبة يف فهم اؼبواد اليت قدمها اؼبعلم البات، جيد الطعود االتصاؿ ابإلنًتنت (ٔ

 م عرب اإلنًتنت.يالتعلم كجهنا لوجه مقارنة ابلتعل الباتيفضل الط (ٕ

كل ، كهي: بشم عرب اإلنًتنتيكاؼبعلموف يف عملية التعل الباتالعقبات اليت يواجهها الط (ٖ

اء حصص البياانت ليست كلها ، كقدرة اآلابء على شر نًتنت غَت مستقرةعاـ شبكة اإل

، كما ال يتم ربقيق أقصى قدر من توفَت اؼبواد بسب  كجود حاجة إىل تفسَتات قادرة

 ال ديكن تقدديها عرب اإلنًتنت.

 بسب  ظركؼ مستحيلة. WhatsApp Groupم هي ياؼبستخدمة أثواء التعل يلة( الوسٗ

 م عرب اإلنًتنت.يمطلقنا يف عملية التعل Smart Apps Creator يلةاـ كسستخدإ( مل يتم ٘

ليت سيتم اإلعالـ ا يلةمت ربليل نتائج اؼبقابالت لتطبيق احتياجات اؼبستخدـ على كس
 .ةتطويرها من قبل الباحث
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 نتائج التحليل 1.2 قائمةال

 حتليل النتائج تقدمي
 كومية السابعة لوكك الشرقيةاؼبدرسة العالية اغب اؼبستخدموف اؼبستهدفوف

 Smart كسيلةستخداـ إب التفاعليللغة العربية ام يرقموة التعل اؼبتطورة يلةالوس

Apps Creator لتعليم اللغة العربية 
 إظهار اؼبواد اؼبيزات اؼبطلوبة

 ةتاحاؼبصوت ال
 مقاطع الفيديو اؼبتاحة

 تاحةالصور اؼب
 ستخداـ التطبيقإهواؾ ميزات لتعليمات 

 تاحةاؼبسابقة م
 الًتصبة اؼبتاحة

 مرحلة التخطيط .ٕ

يف هذه اؼبرحلة جبمع كل اؼبعلومات كاألدكات الالزمة أثواء البحث عن  ةقـو الباحثت

، كتوزيل تطبيق ؾبموعة اؼبواد اليت سيتم تضميوها، كعملية التسجيلبدءنا من  اؼبوتج كتطويره.

Smart Apps Creator بدأ  م.يالتعل يلةليت تدعم إنشاء كسكالتطبيقات الداعمة األخرل ا

، سواء من Smart Apps Creatorم يالتعل يلةا يف تصميم ما سيتم عرضه يف كسأيضن  ةالباحث

م هذه يالتعل يلةيستغرؽ صوع كس  اؼبواد أك الصوت أك الفيديو أك الصور الداعمة األخرل.
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ل الوصوؿ إىل شبكة هذا ألنوا ال منلك سو  ، كبتقدير ال يكلف الكثَت.أسبوعُت حوايل

 اإلنًتنت لتوزيل بعض التطبيقات اؼبطلوبة.

 Smart Apps Creator يلةتصميم إنشاء وس 1.2 صورةال

 

 

 مرحلة تطوير شكل اؼبوتج األكؿ .ٖ

مواد داعمة تستخدـ يف يف تصميم التصاميم كهواؾ أيضنا  ةبدأ الباحثتيف هذه اؼبرحلة 

 يلةستخداـ كسمث يتم ذبميع اؼبواد معنا إب كاؼبواد.م هذه مثل الصور كاألصوات يالتعل يلةكس

Smart Apps Creator.  

 توتهي هذه اؼبرحلة الوهائية كاليت ربتوم على أنشطة التحرير.

 على أساس موشئ التطبيقات الذكية يلةتطوير الوس .ٔ

يف  Smart Apps Creatorاؼبستودة إىل  يلة ذبميعها، أم الوسالتطوير اليت مت يلةيف كس

 .عرؼ نفسكمع اؼبوضوع الذم  اتبلاللطالثانية  IPS شراالع صفواد العربية للاؼب

 Smart Apps Creator يلةإنشاء كس التصميم اإلعالـ يلةتصميم كس التطبيق ربميل
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 هي كما يلي: Smart Apps Creatorاؼبستودة إىل  يلةؼبكوانت يف الوس

 الصفحة األكىل. أ

 

 

 

 ألوىلالصفحة ا 1.1 صورةال

 م.يالتعل يلةاليت تظهر عود تشغيل برانمج كس هي الصفحة األكؿ ألكؿصفحة ا

 ماميةالصفحة األ. ب

 

 

 

 ألماميةالصفحة ا 1.1 صورةال
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م كزر تسجيل الدخوؿ لبدء يالتعل يلةهي صفحة تعرض عوواف كس ألماميةا الصفحة

 م ابللغة العربية.يالتعل يلةستخداـ كسإ

 صفحة القائمة الرئيسيةال. ج

 

 

 

  

 صفحة القائمة الرئيسيةال 1.1 صورةال

ارية مثل اإلرشادات كخرائط صفحة القائمة الرئيسية هي صفحة تعرض قوائم اختي

اؼبفاهيم كالكفاءات األساسية كاؼبواد كاؼبلفات الشخصية كالتقييمات. لتتمكن من الوصوؿ 

، ديكن القياـ بذلك عن طريق الضغط على م اللغة العربيةيتعل يلةدة على كسإىل اؼبواد اؼبوجو 

 زر القائمة.
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 صفحة قائمة اؼبوادال. د

 

 

 

  

 ادلوا  صفحة قائمةال 1.3 صورةال

 صفحة قائمة اؼبواد هي صفحة تعرض مادة عن التعريف بوفسك.

 صفحة احملتولال. ك
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 صفحات احملتوىال 1.5 صورةال

صفحة احملتول اؼبادم هي صفحة تعرض ؾبموعة من اؼبواد تتكوف من اؼبفردات 

 .كالتحدث كاحملادثة كالقراءة كالقواعد كاالستماع
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 صفحة قائمة االختبارال. ز

 

 







 

 

 

 

  

 

 اإلختبار صفحة القائمةال 1.4 صورةال
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هي صفحة أسئلة اؼبمارسة. مت طرح السؤاؿ بواءن على اؼبواد  اإلختبار القائمةصفحة 

م اللغة العربية. يتكوف السؤاؿ من جزأين مها االختيار من يتعل يلةاؼبعركضة يف تطبيق كس

 متعدد كالتعبئة.

 اؼبوتج الرئيسي اختبار .ٗ

ه تالذم طور  Smart Apps Creator يلةمت إجراء التجربة لتحديد مدل فعالية موتج كس

، كعدد األسئلة يف الثاين  IPSالعاشر صفال الباتهذا اؼبوتج هم ط اتمستخدم.ةالباحث

  .٘إىل  ٔدرجة كفقنا لفاصل مقياس ليكرت من  إصابةسؤاالن كيتم  ٙٔاف اؼبقدـ هو االستبي

 ستخداـ يف اعبدكؿ.البياانت من اغبصوؿ على درجات اإلكن رؤية ربليل دي
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موضوع 

 اتالطالب

 نواحي التقييم
∑  

  

 P 

(%) 
ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ ٚ ٛ ٜ ٔٓ ٔٔ ٕٔ ٖٔ ٔٗ ٔ٘ ٔٙ 

ٔ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٜ٘ ٙٗ %ٜٕ 

ٕ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٜ٘ ٙٗ %ٜٕ 

ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٙٓ ٙٗ %ٜٗ 

ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ٘ ٙٗ %ٖٛ 

٘ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ ٖ ٘ٚ ٙٗ %ٜٛ 

ٙ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ٘ ٙٗ %ٖٛ 

ٚ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖٙ ٙٗ %ٜٛ 

ٛ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٜٗ ٙٗ %ٚٚ 
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ٜ ٖ ٕ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٕ ٗ٘ ٙٗ %ٚٓ 

ٔٓ ٖ ٕ ٕ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٕ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖٗ ٙٗ %ٙٚ 

ٔٔ ٖ ٕ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗٙ ٙٗ %ٕٚ 

ٕٔ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٘ٗ ٙٗ %ٛٗ 

ٖٔ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖٙ ٙٗ %ٜٛ 

ٔٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٜ٘ ٙٗ %ٜٕ 

∑  ٕ٘ ٖٗ ٗٗ ٗٗ ٘ٓ ٗٛ ٜٗ ٗٚ ٘ٓ ٗٚ ٘ٓ ٜٗ ٜٗ ٜٗ ٗٛ ٗٗ ٖٚٙ ٜٛٙ ٔ.ٔٙٔ 

∑   ٙٗ ٙٗ ٙٗ ٙٗ ٙٗ ٙٗ ٙٗ ٙٗ ٙٗ ٙٗ ٙٗ ٙٗ ٙٗ ٙٗ ٙٗ ٙٗ ٜٛٙ ٜٛٙ ٔ.ٗٓٓ 

 

جتربة ادلستخدم نتائج 1.1 القائمة
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 كصف :

 سهلة : كيفية استخداـ هذا التطبيق ٔ التقييم عيارم

 : ديكوٍت أف أفهم بسرعة كيفية استخداـ التطبيق ٕالتقييم  عيارم

 : األزرار اؼبوجودة يف التطبيق تتوافق مع الصفحة اؼبقصودة  ٖالتقييم  عيارم

 : زبطيط زر التوقل كاضح كغَت ؿبَت ٗ التقييم عيارم

 ستخدامهإن تشغيل هذا التطبيق بسالسة عود : ديك ٘ التقييم عيارم

 : اللغة اؼبستخدمة سهلة الفهم  ٙالتقييم  عيارم

 : اؼبواد معركضة بوضوح  ٚالتقييم  عيارم

 : عرض الفيديو كاضح كفبتع  ٛ التقييمعيار م

 : عرض الفيديو ديكن أف يسهل علي فهم اؼبادة  ٜالتقييم  عيارم

 : ديكن أف يساعدين طرح أسئلة اؼبمارسة على فهم اؼبادة ٓٔالتقييم  عيارم

 : أح  مظهر هذا التطبيق ٔٔلتقييم ا عيارم
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 ستخداـ األلواف كاػبلفيات كالصور ليس فبالن إ:  ٕٔالتقييم  عيارم

 ، كالصور األنيقة: زبطيط القائمة، كالوص ٖٔ التقييم عيارم

 : الوص اؼبعركض سهل القراءة ٗٔ التقييم عيارم

تقل يف اؼبوزؿ كيف م بشكل مس: ديكن أف يساعد هذا التطبيق يف التعل٘ٔالتقييم  عيارم

 صفال

 : هذا التطبيق ديكن أف يزيد ضباسي للتعلم ٙٔالتقييم  عيارم

  
  

   
  111̇   

  
ٔٔٙٔ

ٔٗٓٓ
  ٔٓٓ̇   

P = %ٖٛ  

ٝ. ٖٛبواءن على البياانت الكمية من التجارب كاسعة الوطاؽ يف اعبدكؿ كصلت إىل 

اػباصة دبوشئي  يلةلغاية ؼبوتجات تطوير الوسيتم تضمُت هذه الوتيجة يف اؼبعايَت الفعالة ل

  م اللغة العربية.يالتطبيقات الذكية يف تعل
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 الرئيسي اؼبوتج تصحيحات .٘

، بعد ذبربة اؼبوتج ةالباحث تراجع ، ملالتالية هي مرحلة مراجعة اؼبوتج، كمع ذلك اؼبرحلة

 اؼبستجيبُت. الباتهواؾ انتقادات كمدخالت من الط ألنه مل يكن

 اؼبيداين التشغيلياختبار  .ٙ

اؼبستودة إىل  Smart Apps Creator يلةيتم إجراء تقييم اؼبوتج هذا لتقييم موتجات كس

Android .م يالتعل يلةيتم التقييم من الواحية اإلعالمية من قبل خرباء أكفاء يف ؾباؿ كس

م يالتعل يلةكس ليةفعااػببَت استبياف لتقييم مت إعطاء  اؼبادة. التعليمية كؾباؿ معلم ةداكؾباؿ اؼب

 مت اغبصوؿ عليها من اؼبادة. فيما يلي البياانت اليت معلم نتيجةالتعليمية ك  ةاداؼب نتيجةك 

 .علماؼبك  ةاداؼب نتيجةك  وسيلةال نتيجةأحباث 

  يلةوسال تجانتقييم  (ٔ

بفاصل مقياس سؤاالن درجة  ٔٔستخداـ استبياف إبصبايل إب وسيلةال انتجمت موح تقييم 

ديكن مالحظة أف اغبد األقصى للدرجة عبميع  سيلةو ال انتج ، لذلك من٘-ٔليكرت من 
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. فعاليةن درجة النسبة مئوية معلى  وسيلةال انتجمث ديكن حساب تقييم  .٘٘ ياألسئلة ه

 يف اعبدكؿ أدانه: يلةوسال انتجر ربليل بياانت تقييم ، يظهبشكل أكثر كضوحنا

 يلةسالو  انتجنتائج التحقق من صحة  1.1 القائمة

 أندي عارف فامساجني، ادلاجستري
 مستوى الصحيح (%)X xi P بيانال رقم
 يلةتصميم غالؼ جذاب يف الوس .ٔ

 Smart Appsالقائمة على 

Creator  أمرا مثَتا لالهتماـ 

 صحيح جدا ٓٓٔٝ ٘ ٘

م بشكل يالتعل يلةديكن تشغيل كس .ٕ
 صحيح

 صحيح جدا ٓٓٔٝ ٘ ٘

 تعليمال يلةأتثَتات متحركة يف كس .ٖ
 مثَتة لالهتماـ

 صحيح ٓٛٝ ٘ ٗ

 يلةالصور )اؼبفردات( يف كس .ٗ
 شيقة تعليمال

 صحيح جدا ٓٓٔٝ ٘ ٘

تعمل أزرار التوقل )القائمة،  .٘
 يلةكالعودة( على كس ،كاؼبتابعة
 م بدقة كفقنا لوظيفتهايالتعل

 صحيح جدا ٓٓٔٝ ٘ ٘

 يلةاأللواف كاغبركؼ على كس .ٙ
 م كاضحة ككاضحة.يالتعل

 صحيح ٓٛٝ ٘ ٗ
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 يلةالتصميم اؼبستخدـ يف كس .ٚ
 م مثَت لالهتماـيالتعل

 صحيح ٓٛٝ ٘ ٗ

م يالتعل يلةدعم االختبار على كس .ٛ
 الشيقة

 صحيح جدا ٓٓٔٝ ٘ ٘

 صحيح ٓٛٝ ٘ ٗ جاذبية عرض تصميم التطبيق .ٜ
 صحيح جدا ٓٓٔٝ ٘ ٘ تقدًن مقاطع فيديو تدعم اؼبادة .ٓٔ
وع كضوح الوص حس  الو .ٔٔ

 كاغبجم كاللوف
 صحيح ٓٛٝ ٘ ٗ

 صحيح جدا 650 11 10 مبعدل
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، ديكن القوؿ أف يلةالوس انتجائج التحقق من صحة استوادنا إىل البياانت اؼبأخوذة من نت

 غاية من الصالحية.اليت مت تطويرها تتمتع دبستول صاحل لل Smart Apps Creator يلةكس

الذم قدمه اؼبدقق إىل  ٔٔ-ٔيتضح هذا من خالؿ عدد الدرجات على عواصر البياف من 
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ٝ حبيث يتم اإلعالف عوها ٜٓصالحية تبلغ  مائوية مع نسبة Smart Apps Creator يلةكس

ا. حيحأبهنا ص  جدن

 ةدااؼب انتجتقييم  (ٕ

س ليكرت ئلة مع إعطاء درجة دبقيااستبياانن إبصبايل تسعة أس ةدااؼب انتجيستخدـ تقييم 

ديكن مالحظة أف اغبد األقصى للدرجة عبميع  ةدااؼب انتج، لذلك من ٘-ٔالفاصل من 

. بشكل فعاليةكوسبة مئوية من درجة ال  ةدااؼب انتجمث ديكن حساب تقييم .٘ٗ ياألسئلة ه

 يف اعبدكؿ التايل. ةدااؼب انتجأكثر كضوحا ربليل بياانت تقييم 

 ة اادل انتجنتائج التحقق من صحة  1.1 قائمةال

 انيدين مشس الدين، ادلاجستري
 مستوى الصحيح (%)X xi P بيانال رقم
اللغة اؼبستخدمة حس  قدرة  .ٔ

 الطال 
 صحيح ٓٛٝ ٘ ٗ

 صحيح ٓٛٝ ٘ ٗ اؼبواد كفقنا للموهج اؼبستخدـ .ٕ
مالءمة الصورة )اؼبفردات( مع  .ٖ

 اؼبعٌت
 صحيح ٓٛٝ ٘ ٗ

 صحيح ٓٛٝ ٘ ٗادثة مع معٌت حس  قراءة ؿب .ٗ
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 اؼبادة
القراءة يف الوص تتحدث عن  .٘

 اؼبعٌت حس  اؼبادة
 صحيح ٓٛٝ ٘ ٗ

القراءة يف الوص بقراءة اؼبعٌت  .ٙ
 حس  اؼبادة

 صحيح ٓٛٝ ٘ ٗ

 صحيح ٓٛٝ ٘ ٗ مالءمة بوية اعبملة يف اؼبادة .ٚ
أسئلة االختيار من متعدد  .ٛ

 كحشوها حس  اؼبادة
 صحيح ٓٛٝ ٘ ٗ

 صحيح ٓٛٝ ٘ ٗ الفيديو اؼبستخدـ يتوافق مع اؼبادة .ٜ
 صحيح 655 11 11 مبعدل
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 ةدااؼب، ديكن القوؿ أف ةدااؼب انتجمن التحقق من صحة  استوادنا إىل البياانت اؼبأخوذة

يت مت تطويرها تتمتع دبستول صاحل من ال Smart Apps Creator يلةاؼبوجودة على كس

يف االستبياف  ٘-ٔيتضح هذا من خالؿ عدد الدرجات على عواصر البياف من  الصالحية.
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ٝ ٚٚصالحية تبلغ  مائوية بوسبة Smart Apps Creator يلةكس ةدااؼبؼبدقق إىل الذم قدمه ا

 .صحيححىت يتم اإلعالف عن 

  ةاؼبعلم انذبةتقييم  (ٖ

مت إجراء هذا االختبار  م.يالتعل يلةككذلك كس ادةاؼب فعاليةلتقييم  انذبةاختبار اؼبمارسُت 

-ٔاستبياف مقياس ليكرت بفواصل زموية من  انذبة يستخدـ تقييم  لغة عربية. علممن قبل م

سرد نتائج االختبار من  يتم .ٓ٘من اؼبعركؼ أف الدرجة القصول عبميع األسئلة هي  .٘

 يف اعبدكؿ التايل: ةعلماؼب

  ةنتائج التحقق من صحة ادلعلم 1.3 قائمةلا

 روز ايان سعيد، ادلاجسترية
 مستوى الصحيح (%)X Xi P بيانال رقم
م هذه مع يالتعل يلةتتوافق كس .ٔ

 اؼبواهج اؼبعموؿ هبا
 عملي ٓٛٝ ٘ ٗ

م هذه مواسبة يالتعل يلةكس .ٕ
 ستخداـ يف التعلملإل

 جدا عملي ٓٓٔٝ ٘ ٘

ذبعل من  التعليم يلةهذه الوس .ٖ
 السهل تعليم اللغة العربية

 جدا عملي ٓٓٔٝ ٘ ٘
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 يلةكضوح التعرض للمادة يف كس .ٗ
 ميالتعل

 جدا عملي ٓٓٔٝ ٘ ٘

م أف تساعد يالتعل يلةديكن لوس .٘
َعرِّْؼ  على تعلم اؼبادة الباتالط

 نَػْفَسكَ 

 جدا عملي ٓٓٔٝ ٘ ٘

ديكن أف تساعد أسئلة التقييم  .ٙ
 ؼبادةعلى إتقاف ا الباتالط

 جدا عملي ٓٓٔٝ ٘ ٘

 يلةالتصميم اؼبستخدـ يف كس .ٚ
 م مثَت لالهتماـيالتعل

 جدا عملي ٓٓٔٝ ٘ ٘

 جدا عملي ٓٓٔٝ ٘ ٘ تقدًن مقاطع فيديو تدعم اؼبادة .ٛ
 جدا عملي ٓٓٔٝ ٘ ٘ دقة الوص كالصور كاحملتول اؼبقدـ .ٜ
م هذه يالتعل يلةديكن أف توفر كس .ٓٔ

 .الباتللط فرصنا تعليمية مستقلة
 جدا عملي ٓٓٔٝ ٘ ٘

 جدا عملي 654 10 15 مبعدل
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 Smart يلة، ديكن القوؿ أف كسةبواسطة معلم انذبةصحة استوادنا إىل نتائج التحقق من 

Apps Creator يتضح هذا من  .داالعملي ج للغاية من عمليرها تتمتع دبستول اليت مت تطوي

يف االستبياف الذم قدمه اؼبدقق إىل  ٓٔ-ٔخالؿ عدد الدرجات على عواصر البياف من 

 عمليٝ حبيث يتم إعالهنا ٜٛصالحية تبلغ  مائوية بوسبة Smart Apps Creator يلةكس

 .جدا

 اؼبوتج الوهائي  تصحيحات .ٚ

 ل هذا الربانمج.م يف شكيالتعل يلةهتدؼ مراجعة اؼبوتج إىل ربديد جودة تطوير كس

معظم مراجعات اؼبوتج هي تقييمات تكويوية. الغرض من مراجعة هذا اؼبوتج هو ربسُت 

احل مراجعة اؼبوتج يف ربسُت تتمثل إحدل مر  اؼبوتج الذم مت تصويعه قبل تطبيق هذا اؼبوتج.

 .ةاداؼب نتيجةك  وسيلةال نتيجة، بعد االختبار بواسطة م اؼبوتجة من مرحلة التطويريالتعل يلةكس

م كفقنا لالقًتاحات اليت مت اغبصوؿ عليها من أجل يالتعل يلة، سبت مراجعة كسيف هذه اؼبرحلة

 م القائمة كمراجعة ؼبرحلة التطوير.يالتعل يلةيف كس يلةفيما يلي مراجعة لوس إنتاج موتج جيد.
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 تعليم اللغة العربية يلةنتائج مراجعة وس 1.5 قائمةال

راجعةقبل ادل بعد ادلراجعة  رقم مت إجراء ادلراجعات 
  

كضوح حجم اػبط 
اـ اغبركؼ لتسهيل ستخدإك 
 بلةستخداـ الوسإ
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 نتشارإلا .ٛ

 ةالباحث إنتشارت  .ةبتوزيع ؿبدكد بسب  ؿبدكدية الباحث ةالباحث تيف هذه اؼبرحلة قام

 IPS العاشر صفلاب لعاليةيف اؼبدرسة ا تعليمال يلةئي على شكل تطبيق كسبتوزيع اؼبوتج الوها

 .الثاين

  البح. نتائجو  ناقشةادل . ج

  Smart Apps Creator الوسيلة تطوير .ٔ

م هذه على يالتعل يلةيسّهل كجود كس.Androidقائم على نظاـ  لة التعليمهو كسي

 اؿجغ ك ر و بم هذه إىل منوذج يالتعل يلةيشَت تطوير كس  التعلم بشكل مستقل. الباتالط

لرئيسي ؼبوتج اا الختباركا اؼبوتج األكؿ شكلكتطوير  كالتخطيط لومات)البحث كصبع اؼبع

 اؼبوتج الوهائي تصحيحاتك  كاالختبار اؼبيداين التشغيلي الرئيسي اؼبوتج تصحيحاتك 

البحث كصبع اؼبعلومات هي اؼبرحلة األكىل يف التطوير يف شكل ربليل مراجعة  .(إلنتشاركا

، يف اؼبرحلة الثانية، كهي مرحلة التخطيط  حتياجات.كربليل اال الباتاألدبيات كربليل الط

م من خالؿ احتواء يالتعل يلةهذه اؼبرحلة األنشطة اليت يتم توفيذها هي تصميم شكل كس

، كهي مرحلة شكل اؼبوتج األكؿ الثالثة، كهي مرحلة التطويراؼبرحلة  ستة ؿباكر أك مواضيع.
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 Smart Apps Creator  ،Powerتطبيقيم الذم مت إجراؤه دبساعدة التطوير حس  التصم

Point،Any Video Converter  ،Microsoft Power Point.  اؼبرحلة الرابعة هي مرحلة

 IPSالعاشر  صفلمن ا لباتطا بعضكاليت تتضمن دراسات  ؼبوتج الرئيسياالختبار كا

تم إجراء ، كيف هذه اؼبرحلة يالرئيسي اؼبوتج تصحيحاتاػبامسة هي مرحلة  اؼبرحلة .الثاين

االختبار اؼبرحلة السادسة هي مرحلة  ربسيوات على اؼبوتج بعد إجراء التجارب اؼبيدانية.

، ، كالتحقق من صحة اؼبوادوسيلةاليت تشمل التحقق من صحة الك  اؼبيداين التشغيلي

.الباتق من صحة استبياانت إجاابت الطكالتحقق من صحة اؼبواد العربية ككذلك التحق

اؼبرحلة  بعد التحقق من صحته. اؼبوتج الوهائي تصحيحاتعة هي اؼبرحلة اؼبرحلة الساب

الذم يوزع اؼبوتج الوهائي يف شكل  ةاحملدكد بسب  قيود الباحث إلنتشاراالوهائية هي مرحلة 

  .الثاين IPSالعاشر من  صفبرانمج يف ال

.ةعلماؼبك  سيلةالو  انتج ك ةاداؼب انتجمن نتائج تقييم التحقق من  لتعليما يلةكس فعالية .ٕ

من الطالبات العاشر  صفال الطالباتمث مت إجراء اختبار اؼبوتج على أربعة عشر طالبنا من 

IPS  األداة اؼبستخدمة عبارة عن استبياف  .اؼبدرسة العالية السابعة لوكك الشرقيةيف  الثاين

 .عليملتا يلة. يوضح اعبدكؿ التايل نتائج البحث يف كس٘-ٔدبقياس ليكرت يًتاكح من 
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 بح.نتائج ال 1.4 قائمةال

 صفةال ائويةنسبة ادل تقييم رقم
 جدا صحيح ٜٓ% الوسيلة تجان ٔ
 صحيح ٚٚ% ةاداؼب انتج ٕ
 جدا عملي ٜٛ%  ةاؼبعلمانذبة  ٖ
 جدا فعالية ٖٛ% اتطالبال ٗ

 

 صحيح وسيلةال انتج، من اؼبعركؼ أف نسبة االستحقاؽ من بواءن على نتائج اعبدكؿ

مت  .ٚٚٝ مائوية بوسبة ادةاؼب انتجمت التصريح أبهلية  .ٜٓٝ فعاليةمائوية بة مع نس جدا

ؼبوتج اؼبطّور لية ااعفك   .ٜٛٝ مائوية التأكيد على أف التطبيق العملي عملي للغاية بوسبة

  .ٖٛٝ مائوية جدا بوسبة يةفعال
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اخلامس بح.ادل    

 متةااخل

  اخلالصة . أ

استوتاج نتائج البحث حوؿ تطوير رقموة  ةلباحثل، ديكن بواءن على نتائج حبث األطركحة

 العاشر يف الصفم اللغة العربية يتعلل  Smart Apps Creatorيلةستخداـ كسالتفاعلي إب ميتعلال

 .السابعة لوكك الشرقية اغبكومية ؼبدرسة العاليةاب

 طالباتل Androidم اللغة العربية التفاعلي القائم على نظاـ يتعلالمت توفيذ تطوير رقموة  .ٔ

ستخداـ منوذج تطوير إب السابعة لوكك الشرقية اغبكومية اؼبدرسة العاليةيف  شراالع صفال

الختبار كا اؼبوتج األكؿ شكلكالتخطيط كتطوير  )البحث كصبع اؼبعلومات بورغ كجاؿ

 تصحيحاتكاالختبار اؼبيداين التشغيلي ك  الرئيسي اؼبوتج تصحيحاتؼبوتج الرئيسي ك ا

اؼبوتج الذم مت تطويره بوجاح يف هذا التطوير هو تطبيق يدعم  .(إلنتشاراك  اؼبوتج الوهائي

ستخداـ إ، من خالؿ م اؼبستقل يف اؼبوزؿيدراسي كالتعلال صفم يف كل من اليالتعل

، كهيلالحتياجات يوجد يف هذا الربانمج ميزات مت تكييفها كفقنا اؽباتف الذكي.
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 ية كمقاطع الفيديو التعليمية كأسئلة اؼبمارسة.ميزات إرشادات االستخداـ كاؼبواد التعليم 

 صفال الباتم اللغة العربية التفاعلي يف شكل برؾبيات لطياختبار تطوير رقموة تعلمت  .ٕ

 انتج من فعاليةمن أجل ال اؼبدرسة العالية اغبكومية السابعة لوكك الشرقية العاشر من

ا". حيح"ص صفةٝ من ٜٓ مائوية ، كمت اغبصوؿ عليها بوسبةوسيلةال يف حُت مت  جدن

 ".حيح"ص صفة منٝ ٚٚ مائوية بوسبة ةدااؼب انتج اغبصوؿ على نتائج االختبار من

 جدا". عملي" صفة منٝ ٜٛ مائوية بوسبة ةعلماؼب على نتائج االختبار منمت اغبصوؿ 

 جدا". فعالية" صفةٝ كهي مدرجة يف ٖٛهي  الباتمن قبل الط الفعاليةتائج اختبار ن

م اللغة العربية التفاعلي الذم يتعلالعاـ ديكن أف نستوتج أف تطوير رقموة لذلك بشكل 

  يف االستخداـ. صحيح جدامت تطويره كاف 

 اتقرتاحإلا . ب

نقلها  ة، هواؾ عدة اقًتاحات ديكن للباحثةالوتائج اليت حصل عليها الباحثبواءن على 

 على الوحو التايل:
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ا دبواصلة هذا البحث عليم اؼبهتمُتيف ؾباؿ الت ةابلوسبة للباحث .ٔ ، من اؼبأموؿ أف يولوا مزيدن

حىت يكوف اؼبزيد من البحث أكثر   ةمن االهتماـ لوقاط الضعف كالقيود اػباصة ابلباحث

.  كماالن

االستفادة من تطبيقات تعلم اللغة العربية قدر اإلمكاف للمساعدة يف  الباتابلوسبة للط .ٕ

 م.يعملية التعل

  .من تطبيقات التعلم يف اؼبواد التعليمية لتقدًن نفسكاالستفادة  علمُتابلوسبة للم .ٖ
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU 

Nama Guru  : Sapri, S.Ag 

Sekolah  : SMA Negeri 7 Luwu Timur 

Tanggal Wawamcara : 09 Agustus 2021 

1. Kurikulum apa yang digunakan sekolah ini dalam proses pembelajaran? 

2. Pada saat proses pembelajaran metode apa yang anda gunakan? 

3. Sumber belajar apa yang anda gunakan? 

4. Media apa saja yang anda gunakan saat proses pembelajaran berlangsung? 

5. Teknologi yang dimiliki siswa sebagai sumber belajar mandiri? 

6. Bagaimana resepon siswa saat pembelajaran berlangsung?  

7. Bagaimanakah cara anda untuk memotivasi diri siswa pada saat pembelajaran? 

8. Apakah anda selalu memberikan penghargaan kepada siswa saat pembelajaran? 

9. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi  dimasa pandemic covid-19 ini dalam 

proses pembelajaran? 



 

 
 

KETERANGAN WAWANCARA 
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Agustus 2021 : 
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 Fak/Prodi : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/Pendidikan Bahasa 

Arab 

Sebagai bahan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Tathwiru 
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        Yang memberikan 

keterangan, 

 

 

        Sapri, S.Ag 



 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SISWA 

Nama Siswa  : Ida Ayu Alit Citra W 

Sekolah  : SMA Negeri 7 Luwu Timur 

Tanggal Wawamcara : 08 Agustus 2021 

Wawancara Via Whatsapp 

1. Bagaimana respon anda saat proses pembelajaran berlangsung? 

2. Apa saja kendala-kendala yang anda hadapi saat proses pembelajaran 

berlangsung mengingat sekarang masih belajar dari rumah? 

3. Selama belajar dirumah apa anda merasa kesulitan memahami materi yang 

disampaikan guru? 

4. Pada saat pembelajaran berlangsung media apa yang anda gunakan? 

5. Apakah sudah ada media belajar mandiri yang dapat Anda gunakan dalam 

proses pembelajaran dirumah selama pandemic ini? 



 

 
 

Lembar Observasi Penelitian 

Sekolah   : SMA NEGERI 7 LUWU TIMUR 

Tanggal Observasi  : 9 – 11 Agustus 2021 

No Aspek yang diamati Hasil Observasi 

1. Lokasi Sekolah Lokasi sekolah berada di dalam lorong sehingga 

terkadang masih ada beberapa masyarakat yang 

tidak mengetahui alamat sekolah tersebut. Tapi 

dengan letak sekolah tersebut yang berada 

didalam lorong membuat siswa tenang untuk 

belajar karena jauh dari jalan raya sehingga 

siswa-siswi tidak merasa bising dan bisa lebih 

focus untuk belajar. Jenis bangunan yang 

mengelilingi sekolah tersebut yaitu beberapa 

rumah warga. 

2. Keadaan sekolah Keadaan sekolah  selama pandemic 

mengakibatkan ada beberapa bangunan yang  

rusak. Seperti kantin yang tidak pernah dipakai 

karena tidak sekolah, dan untuk sekarang 

setelah sekolah oofline kantin itupun tidak 

dibuka karena jam pelajaran siswa dan siswi 

dibatasi, sehingga tidak ada jam istirahat.  

3. Kebersihan sekolah Kebersihan sekolah tersebut masih terjaga 

karena ada salah satu pegawai yang tinggal 

dilingkungan sekolah, dimana rumah tersebut 

disediakan oleh  sekolah  dan bertugas untuk 

menjaga kebersihan sekolah. 

4. Kondisi fisik guru Baik 

5. Kondisi fisik siswa Baik 

6. Sarana dan prasarana Sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah 

tersebut cukup baik 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

Struktur Organisasi SMA Negeri 7 Luwu Timur 



 

 
 

 

Dokumentasi Halaman Sekolah SMA Negeri 7 Luwu Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

Dokumentasi Memberikan Pemahaman Terhadap Aplikasi Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Dokumentasi Melakukan Wawancara Terhadap Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 

(Ustadz Sapri, S.Ag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 سرية ذاتية

. الباحثة هي اإلبوة الثانية ٜٜٜٔيواير  ٔٔنورأليسا كلدت يف بيوتيوج 

 ككمن قرية الثة أشقاء من أب علي كاألـ كالوغ.  أتيت الباح  من طبسة

أكملت الباحثة دراستها اإلبتدائية يف اؼبدرسة  اليت تقع يف موطقة بورك.

كدراسستها الثانوية يف اؼبدرسة الثانوية نور اعبويدية  ٕٔٔٓاإلبتدائية نور اعبويدية الكك سوة 

 ٕٚٔٓكدراستها العالية يف اؼبدرسة العالية السابعة لوكك الشرقية سوة  ٕٗٔٓالكك سوة 

آلف إستمرت دراستها ابعبامعة اإلسالمية اغبكومية فالوفو يف كلية الًتبية كالعلـو التعليمية كا

 يف شعبة تدريس اللغة العربية.
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