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 الباب األول 

 قدمة م 

 خليفة البحث  :  الفصل األول  

 االجتماعي التقدم  فيكون وباللغة  .مهمة الناس حياة يف اللغة أن  الشك 

 والقبائل لألجيال موحدة آلة اللغة  أن ذلك وجبانب .تاما اجملتمع يف حيدث الذي

 "دولية لغة" تظهر تكون حبيث البالد  بني موحدة آلة بل  الشعوب، يف املختلفة 

:  15)  اخلويل على حممد قال  .آخر وبلد  بلد  بني  للتفاعل املستخدمة  اللغة  وهي

 األفكار لتبادل تستخدم  صوتية لرموز اعتباطي  نظام  هي  اللغة إن ( 1987

 اللغة منها العامل يف  اللغات ومن .متجانسة لغوية مجاعة أعضاء بني  واملشاعر 

 .األخرى اللغات من فريدة هلا الت  العربية

  ضمن السامية اجملموعة إىل تنتمي لغة هي العربية اللغة أن املعروف من

  به يؤمن الذي  الكتاب و الكريم القرآن لغة وهي احلامية  السامية العائلة

 املاليني يعرفها والذي عربية دولة وعشرون إثنتان تتكلمها الت واللغة املسلمون

 على يعتمد وهذا ( 21:1987اخلويل، علي( اإلسالم  لغة بصفتها املسلمني من

 .الشريفة حاديثواأل الكريم القرآن  املسلمني   منهج
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  تعليمها  حماولة إىل  حيتاج واسعا، اجملتمع يف العربية  اللغة  نشر حينما

 تاما املعلم به يقوم  التعليم فنشاط العربية اللغة  تعليم وأما .وجيدة صحيحة

 التعليم أغراض على واحيصل حيث جيدا  اشرتاكهم على املتعلمون  يقدر لكي

 أربع العربية اللغة مهارة وكانت( 2014: 32 هريماوان، أشيف) املنشودة

 االستماع فمهارة .الكتابة، والقراءة ،الكالم ، االستماع مهارة يوه مهارت

 فهمامهارة الكتابة  ومهارة الكالم  وأمامهارة استقبالية مهارة ومها  القراءة  ومهارة

 .انتاجية

 والدوافع اخلصائص مبختلف العربية اللغة تعليم  الواقع، يف لكن

 واملشكالت العقبات من العديد تواجه  تزال ال العربي غري اجملتمع يف لدراستها

 أشيف(.كامل بشكل للتعلم سهلة  غري تزال ال العربية اللغة  ألن  تواجهها، الت

 ( 2011: 100 هريماوان،

فهم   هي التالميذ هبا يشعر الت العربية اللغة تعليم مشكالت من

 .القراءة

درسة  امل  بناء على نتيجة املالحظة األوىل الت قام هبا الكاتب يف

بعيدة عن الشرط املثايل. ال يزال فهم التعلم   احلكومية األوىل جيماه الثانوية 
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  إىل  باإلضافة (. ٪50 الفصلمنخفضًا )متوسط  القراءة  ةاللغة العربية ملاد يف 

  ٪. كان  70أقل من أقل من احلد األدنى يعين   التالميذ عدد  كان ، ذلك

  ≤  2016/2017اللغة العربية يف العام الدراسي املاضي  ميتعليف نتيجة 

٪. ثم   70أقل من أقل من احلد األدنى يعين   الذين التالميذ عدد  وكان. 65

  70إىل  2017/2018اللغة العربية يف العام الدراسي   م يتعليف ت كان، 

الذين ال يستطيعون الوصول   تالميذدرجة مئوية ، وهذا يعين أيضًا أن نسبة ال

 . أكرب احلد األدنى  إىل

 ويغلب القراءةادة مل  ةملنخفض ا التالميذبعض األسباب احملتملة لفهم 

، ال   القراءة ( مادة 1هي: ) على الظن أن العوامل التي تسبب إليها 

( ال تزال اسرتاتيجيات  2ال يفهموهنا وال ميارسوهنا )التالميذ يزال الكثري من 

( وسائل اإلعالم 3) تالميذ كفي لتسهيل اكتساب فهم للتالتعلم املستخدمة ال 

 التعلم هي أقل جاذبية. 

إن مثل هذه الظروف إذا استمر تركها سيكون هلا تأثري سليب على  

درسة  امل جودة املواد التعليمية باللغة العربية يف الفصل الثامن ، وخاصة يف

 .  احلكومية األوىل جيماه  الثانوية 
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حبيث   قراءة جتديد الطريقة اجلديدة على تعلم اللغة العربية هو مادة 

تطوير األدوات التكنولوجية يف   ميكن للتعلم أن ينتج جوًا لطيفًا وغري ممل.

  الوسائط مع التكنولوجيا األساسي  الوقت احلاضر ، فإن استخدام تطبيقات

التالميذ  سيكون  سيكون له تأثري إجيابي ، ألنه يف التعلم العربي املستمر ،

متحمسني للغاية. واحدة من هذه األدوات التكنولوجية هي وسائط التطبيق  

 . kahoot الوسائل التطبيقية هو   الت سيتم تطبيقها يف تعلم اللغة العربية

تطبيق قائم على اإلنرتنت حيث ميكن   هي  kahoot الوسائل التطبيقية 

 / تقييم يف شكل أسئلة اختبار وتطويرها يف شكل "لعبة". االختبارتقديم 

سيتم منح نقاط منح ملن جييبون بشكل صحيح وسيتم إدراج أمسائهم يف  

ميكن  kahoot  الوسائل التطبيقية . قائمة الالعبني الذين يستخدمون التطبيق

 أن تساعد يف تسهيل املعلم يف تنفيذ االختبار / التقييم. 

، ميكن أن يؤدي استخدام وسائط التطبيق يف   السابقة املظاهر ومن

 عملية التعلم إىل حتسني نتائج التعلم. وبالتايل فإن املؤلف إجراء حبث بعنوان

ادة القراءة  مل يف تعليم اللغة العربية  kahoot الوسائل التطبيقية إستخدام  " 

 الدرسى فيه" حتصيل التالميذ    لرتقية 
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 حتقيق البحث    :   الفصل الثاني 

 :يلي كما  البحث فتحقيق السابقة، البحث خلفية على اعتمادا

يف تعليم اللغة العربية ملادة القراءة  الدراسى التالميذ  حتصيليكون  كيف . 1

الثامن يف لتالميذ الصف  kahoot الوسائل التطبيقية  استخدام  قبل

 ي؟ يماهشاحلكومية األوىل    الثانوية درسة امل

يف تعليم اللغة العربية ملادة القراءة  الدراسى التالميذ  حتصيليكون  كيف . 2

الثامن يف لتالميذ الصف  kahoot الوسائل التطبيقية  بعد استخدام 

 ي ؟ يماهشاحلكومية األوىل    الثانوية درسة امل

يف تعليم اللغة العربية ملادة  الدراسى التالميذ  حتصيليكون ترقية  كيف . 3

الثامن يف لتالميذ الصف  kahoot لتطبيقية الوسائل ا القراءة بستخدام 

 ي ؟ يماهشاحلكومية األوىل    الثانوية درسة امل
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 أغراض البحث  :  الفصل الثالث  

 :يلي كما  البحث  أغراض الباحث  يقرّر السابق، البحث بتحقيق مناسبا

 يف تعليم اللغة العربية ملادة القراءة قبل الدراسى التالميذ حتصيلمعرفة  . 1

درسة  امل يف  الثامن لتالميذ الصف  kahoot الوسائل التطبيقية  استخدام 

 ي. يماهشاحلكومية األوىل    الثانوية 

يف تعليم اللغة العربية ملادة القراءة بعد  الدراسى التالميذ حتصيلمعرفة  . 2

درسة  امل الثامن يف لتالميذ الصف  kahoot الوسائل التطبيقية  استخدام 

 ي. يماهشوىل  احلكومية األ  الثانوية 

 يف تعليم اللغة العربية ملادة القراءة الدراسى  التالميذ  حتصيل معرفة ترقية  . 3

درسة  امل الثامن يف لتالميذ الصف  kahoot الوسائل التطبيقية  باستخدام 

 ي. يماهشاحلكومية األوىل    الثانوية 
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 فوائد البحث    : الفصل الرابع  

 هذا  حصول  على نتمنى املذكورة  قبل، وأهدافه البحث مشاكل على بناء 

 : يلي كما  فوائد فيه البحث

فعاليا يف تعليم اللغة العربية  البحث  هذا  يكون  أن عسى للمدارس بالنسبة . 1

 التعليم املختلفة طريقة يف  منهجا البحث هذا يكون  أن وكذلك عسى

 .للمعلمني

 تعليم  طريقة يف وسيلة البحث  هذا يكون أن عسى  للمعلمني بالنسبة . 2

 القراءة للحصول على حتصيل التالميذ يف التعليم.

 يف تعليم اللغة العربية  يطنيميكن أن يكونوا نش وللتالميذ . 3

يكون هذا البحث نافعا للحصول على نتيجة الدراسة   وللكاتب نفسه أن . 4

 يف هذه الكلية. 

 أساس التفكري   الفصل اخلامس  :  

 إلقاء  أجل من املعلم هبا  يقوم  الت التدريس أنشطة أن  املعلوم  من

 تتعلق الت األنشطة من متسلسلة هي التعليم عملية وأما . املعرفة لتالميذ

 من مرتابطة  ( واملقومات 196:  2008 ساجنايا، خمتلفة )ويينا مبقومات 
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 والوسائل والطرق واملواد  والتالميذ واملعلمني املناهج : ومنها البعض، بعضها

 هذه يتضمن  العربية  اللغة تعليم  فإن  عاما، املثال التعليم  يف  كما  .والتقييم 

 .املقومات

الوسائل التعليمية هي كل ما تستخدم لتسهيل إلقاء املعلمومات  

  الوسائلة التعليمية وميكن تقسيم ( 2014:224الدراسية. )أشيف هريماوان 

 لتسهيل ا ي كل ما ميكن استخدامهأصوتية، ال  وسائلال ( 1، وهي: )ةإىل ثالث 

ي كل ما ميكن أ بصرية، الوسائل ال( 2احلواس السمعية. ) بواسطة تعلم اللغة 

وسائل ال( 3. )يةالبصر واساحل بواسطة لغة الاستخدامه لتسهيل عمليه تعلم 

بواسطة   ي كل ما ميكن استخدامه لتسهيل تعلم اللغة أبصرية، ال سمعية ال

 ( 2014:227)أشيف هريماوان  .ية والسمعيةالبصراحلواس 

تطبيق قائم على اإلنرتنت حيث ميكن   هي  kahoot الوسائل التطبيقية 

 / تقييم يف شكل أسئلة اختبار وتطويرها يف شكل "لعبة". االختبارتقديم 

سيتم منح نقاط منح ملن جييبون بشكل صحيح وسيتم إدراج أمسائهم يف  

ميكن  kahoot  الوسائل التطبيقية . قائمة الالعبني الذين يستخدمون التطبيق

 أن تساعد يف تسهيل املعلم يف تنفيذ االختبار / التقييم. 
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أحد الوسائط الت ميكن استخدامها يف   kahoot الوسائل التطبيقية  يعد

)رافريتي فطرى ،  عملية تعلم اللغة العربية حبيث تصبح عملية التعلم سهلة

واحدة من املواد املوجودة يف تعلم اللغة ( .  2017النساء يونينا سري : 

هي إحدى املواد يف تعلم اللغة العربية   القراءة. مادة القراءة العربية هي مادة 

والت ال تنفصل عن اجلهد إلتقان املفردات العربية نفسها. املفردات هي 

واحدة من العناصر املهمة يف اللغة الت جيب أن يتقنها متعلمو اللغات األجنبية  

حتى يتمكنوا من اكتساب مهارات التواصل مع اللغة )فؤاد أفندي أمحد ،  

2009 .) 

بإجراء حبث حول عملية تعلم   الكاتب استناًدا إىل املراجعة ، سيقوم 

. kahoot الوسائل التطبيقية  باستخدام  القراءة اللغة العربية باستخدام مواد 

كدعم ألنشطة التقييم يف هناية التعلم الذي   kahoot الوسائل التطبيقية يستخدم 

الت مت تعلمها. األسئلة املقدمة يف   القراءة حيتوي على أسئلة حول املواد 

هي االختيار من متعدد. شكل االختبار الذي   kahoot الوسائل التطبيقية 

اإلجابة  التالميذ يستخدمه املعلم عادة هو اختيار متعدد ، ألنه يسهل على 

. من  ( 2014)مستينة : لة من خالل حتديد اخليارات املتاحة.على األسئ
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املتوقع حل األسئلة املقدمة مع مرور الوقت بأسرع وقت ممكن وبنتائج  

 مرضية. 

 :  يف عملية التعلم kahoot الوسائل التطبيقية خطوات استخدام 

 القراءة.لقى املعلم مادة ن يأ . 1

لتوفري مزيد من التعزيز    kahoot الوسائل التطبيقية يستخدم املعلم أن  . 2

 القراءة. مادة لل

 : kahoot الوسائل التطبيقية    اإلجراء لالستخدام  . 3

 يدخل املعلم التطبيق كمسؤولأن  . أ

 التطبيق كعضوالتالميذ يدخل أن  .ب

    https://kahoot.it  يتم توجيه كل طالب من خالل اجلهاز للوصول إىل أن  . ج

 وإدخال رقم التعريف الشخصي للوصول إىل هذا التطبيق 

عرض  . االختبارمستعدون ملتابعة أو اإلجابة على أسئلة التالميذ ثم  .د 

جهاز الكمبيوتر احملمول اخلاص باملعلم للتحكم يف سري االختبار ،  

سوف يتغري   لى جهاز الطالب. بينما تظهر خيارات اإلجابة فقط ع

https://kahoot.it/
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تلقائيًا للتكيف مع السؤال حول العدد الذي  التالميذ اختيار إجابات 

 يتم عرضه. 

التالميذ  سيظهر على الفور كل سؤال من األسئلة الت جييب عليها  .ه

ميكن أيضًا   الذين خيتارون كل خيار لإلجابة.التالميذ حتليلًا لعدد 

  ملناقشة اإلجابات عن هذه األسئلة مباشرة. استخدام هذه اجللسة 

ميكن أيضًا إجراء مناقشة لألسئلة عن طريق طرح سبب اختيار  

بالطبع هذا سيجعل النقاش ممتعًا ، وسوف   لإلجابة اخلاطئة.التالميذ 

بشكل غري مباشر التعبري عن آرائهم وفقًا لطريقة  التالميذ يتعلم 

 ه.تالميذ تطور عقلية   تفكريهم. ميكن للمعلم أيضًا معرفة مدى

سيتم عرض اخلطوة التالية قبل متابعة السؤال املراد معاجلته ، القيمة   .و

 املؤقتة لكل طالب على السؤال الذي مت تنفيذه وفقًا للرتبة. 

كرر اخلطوات حتى النهاية. يف هناية اجللسة ، سوف تظهر أمساء   .ز

إىل  تستند هذه القيمة  احلاصلني على أعلى الدرجات.التالميذ 

النتيجة الصحيحة ودرجة السرعة يف اإلجابة. لالختيار املزدوج ،  

 ".Get Result"انقر فوق قائمة 
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 Save"اخلطوة التالية لتحليل العنصر هي االختيار املزدوج ، انقر فوق  . ح

Result ", ثم اخرت  “Download Direct”   فوق وانقر “save to my 

computer”.  حتليل إكسل للمشكلة. امللف الذي مت تنزيله هو 

 .Microsoft Excelميكن فتح نتائج حتليل االختيار من متعدد يف  .ط

 التالميذ  قدرة  حتصيل ( هو 2012:5)سوفرتكنا، حتصيل الدراسى 

بعد اشرتاك عملية التعليم والتعلم تعين القدرة اجلديدة عن املادة الدراسية.  

أهداف الرتبية يف نظام التعليم الوطين تبنى على األساس الت قد أسسها بلوم 

(Bloom ) .وهي جانب معرفة ووجدان ومهارة 

( اجلانب اإلدركي الذي  2008:22)سوجانا.ن، ( Bloom)عند بلوم 

(  1بتحصيل الدراسى عقلي، وهذا تتكون من ستة اجلوانب وهي: )رتبط ي

 ( التقويم.6، )( التوليف5( التحليل، )4( التطبيق، ) 3( الفهم، ) 2املعرفة، )

ومن عالمات حتصيل الدراسة اللغة العربية الت أراد الكاتب الوصول  

 إليها حتتوي على اجلانب اإلدركي.
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 نتيجة التعلم  االختصاص 

على معرفة   التالميذقدرة  املعرفة 

 تعريف القراءة 

 على فهم القراءة   التالميذ قدرة  الفهم 

على تكون اجلملة   التالميذقدرة  التطبيق 

 حسب القراءة

  التالميذ قدرة على حتسني تعلّم  التقيم 

 يف التعليم 

 تحصيل التالميذ الدراسى العالمات  :1اجلدول  
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 : اآلتى البيانى الرسم  الكاتب  فيعرض السابق التفكري  ولتوضيعة أساس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الفرضية     : الفصل السادس 

 الترقية

 القراءةتعليم 

 kahoot الوسائل التطبيقية 

التي تمت دراستها بشكل مثير القراءة  تقديم.1

 .لالهتمام

 تمرين التالميذ على إجابة التدريبات المتعلقة با.2

 .لقراءة

 فهم معنى الجملة وفقا لقواعد العناصر.3

 تميز األصوات ومعاني التعبيرات البسيطة.4

 تحديد الجمل وفقا لعناصر الجملة.5

 

 اإلختبار البعدى االختبار القبلى

 تحصيل التالميذ الدراسى
 

 فهم معنى الجملة وفقا لقواعد العناصر على التالميذقدرة .1

تميز األصوات ومعاني التعبيرات  على التالميذقدرة .2

 البسيطة

 تحديد الجمل وفقا لعناصر الجملة على التالميذقدرة .3

 في التعلمالتالميذ درة على تحسين مهارات تعلم ق .4
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 تثبت حتى ، البحث  مشاكل صياغة على مؤقتة إجابة هي الفرضية 

 ( 2010:  110 سوهارسيمياريكونط ( مجعها مت  الت البيانات  خالل من

 :هو املأخودة الفرضية حتقيق ثم

باستخدام  الدراسى التالميذ حتصيل ترقية عدم  : الصفرية  الفرضية -

 ادة القراءة.  مل يف تعليم اللغة العربية kahootالوسائل التطبيقية  

باستخدام  الدراسى التالميذ  حتصيل ترقية وجود  : املقرتحة الفرضية -

 ادة القراءة. مل يف تعليم اللغة العربية kahootالوسائل التطبيقية  

 من  أكرب  احلسابية  "ت" قيمة  كانت : إذا    فالفرضية ٪ 5 الداللة  باملستوى 

 قيمة  كانت  وإذا  ، )فرق هناك ( مردودة املقدمة  ف الفرضية  اجلدولية  "ت"

 يوجد ال( مقبولة  املقدمة فالفرضية اجلدولية  "ت" من احلسابية أصغر "ت"

 .)فرق

 الدراسات السابقة املناسبة     : الفصل السابع  

دراسة تطبيق وسائل اإلعالم التفاعلية على أساس األلعاب التعليمية   . 1

kahoot  غرس . مت إجراء هذا البحث بواسطة التالميذعلى نتائج تعلم .

(. بناءً على نتائج الدراسة ، كانت هناك فروق  2017)دياه كسماء نغرها 
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من خالل تطبيق لعبة  التالميذ ذات داللة إحصائية يف نتائج التعلم بني 

باستخدام   التالميذ  تعليمية تفاعلية للوسائط تعتمد على االختبارات و

ة مع البحث  تطبيق وسائط االختبار على أساس باور بوينت. عند املقارن

  kahootالذي سيتم تنفيذه ، فإن املتغري املستقل نفسه هو استخدام تطبيق 

للوسائط. باإلضافة إىل ذلك ، كان اهنج الذي اتبعه الباحثون يف هذه  

الدراسة منهجًا كميًا ، أي التجارب السابقة وتطبيقه على مستوى. بينما  

 . التالميذيف الدراسات السابقة تنطبق على 

يف تعليم الرياضيات للصف   kahootأدوات التقييم باستخدام تطبيق تطوير  . 2

(. بناءً على 2018)جحيا كرنياء ديوي  ، وقد أجراه هذا البحث الثامن

مع مرحلة   kahootنتائج حبثه ، مت تطوير أدوات التقييم باستخدام تطبيق 

اد تطوير أداة االختبار. يتم التحقق من صحة املنتجات من قبل خرباء املو

٪ ،  83٪ ، وخرباء وسائل اإلعالم  82واحلصول على النسبة النهائية من 

هي جد مفيدة   kahoot٪. وبالتايل فإن أداة التقييم مع تطبيق  81واللغويني 

لالستخدام. عند املقارنة مع البحث الذي سيتم إجراؤه ، يكون املتغري  

يف حني خيتلف  للوسائط ،  kahootاملستقل هو نفسه ، أي استخدام تطبيق 
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املتغري التابع. باإلضافة إىل ذلك ، فإن النهج الذي اتبعه الباحث يف هذه  

الدراسة كان منهجًا كميًا ، أي التجارب السابقة. بينما يف الدراسات 

 السابقة ، وهي أساليب البحث والتطوير )البحث والتطوير(. 

  ت الفصل السابع يف تعلم الرياضياالتالميذ نبذة عن اهتمامات ونتائج تعلم  . 3

ول موضوع تقديم البيانات جوكجاكرتا احمل 15 الثانوية يف املدرسة  

مغدلينا  . مت إجراء هذا البحث بواسطة kahootباستخدام وسائط تعلم 

اهتمامًا   kahoot media(. استناًدا إىل نتائج حبثه ، أنتجت 2018)اراوتي 

 من ٪8.36 بنسبةجيدًا للطالب إىل حد ما بالتعلم مع زيادة يف املتوسط 

التالميذ   تعلم  نتائج  أن التالميذ  تعلم  نتائج  حتليل  وأظهر ،  االستبيانات حيث 

يدة. عند املقارنة مع البحث الذي سيتم  ومتزا جيدة فئات يف كانت

بطاقة دائرية للوسائط ، يف إجراؤه ، فإن املتغري املستقل نفسه هو استخدام 

، فإن النهج الذي اتبعه  حني خيتلف املتغري التابع. باإلضافة إىل ذلك 

   الباحث يف هذه الدراسة كان منهجًا كميًا ، أي التجارب السابقة.

 


