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 ل األو  الباب

 مقدمة 

 البحث ةخلفي: األول  الفصل

  فاقاملو و   القدرات  تعزيز و   ر ويطوت  هتوجيو   ع يلتشج  ةلغوي  مادة  هي  ةربيالع  لغةال

 القدرة   1.رعبيوالت  قبلالت  ى مستو   على  سواء  العربية،  اللغة  تجاه  بللطال   اإليجابية

  مهارة   هي  فيها  يضم  تيوال  اءة،ر الق  وفهم   نيخر اآل   فهم  على  القدرة  هي  ةاالستيعابي

 مع   التواصل  ندع  التعبير  على  القدرة  هي  ةيريبالتع  والقدرة.  القراءة  ومهارة  االستماع 

  هي   القدرة  هذه  تسم    أن  ويمكن   .تابةوالك  الكالم   مهارة  هي  فيها   يضم  والتي.  نياآلخر 

 نييع  فهذا  الِكتابة،  أو  التحّدث  في  نْفسه  عن  يعبر  اشخص  ألّن   اإلنتقائّية،  املهارة  اختبار

  هي     اإلنتقائّية  املهارة  و.  الترميز  تسّم   اآلخرْين  إلى  صلللتوا  نفسه  من  ةلغ  ينتج  اشخص  أّن 

كار  نقِل   على  الُقْدرة
ْ
  املهارة )  الكتابة  أو   (الكالم  املهارة)  املتحّدث  من  املشاِعر  أو  األف

 2.(الكتابة

م
ّ
لغة  تعل

ّ
  غير   و  َرْسميّ   لبشك  إندونيسّيا  في  لة طويْ   فترة  منذ  أجنبّية  كلغة   العربّية  ال

لغة  ألّن   وذلك.  العالى  املستوى   إلى  اإلبتدائّية  من  َرْسميّ 
ّ
 شْعبل  كثيرة  وِظْيفة  لها  العربّية  ال
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 َيتّم   الّسبب  ذالهَ   3.العربّي   مع  تواصل  كلغة  و  ِعلمّيةو   وثقافّية  ِدْينّية  كلغة  وِهي  إندونيسّيا،

لغة  إْعداد
ّ
   األساِسّية،  اللغوّية  كفاءة  لَتْحقيق  إندونيسّيا  في    العربّية  ال

ّ
 على  تشمل  تيوال

 4.الكتابة مهارة  و القراءة  مهارة م،الكال  مهارة االستماع، مهارة  وهي لغوّية، مهارات أربع

لغة  تعليم  أداء  في  معتاد  هو   كما
ّ
 تنظيم   ِمْن   َزأَيتَج   ال  ء  جز  هو    قويملتّ ا  كان   ،العربّية  ال

 ملعرفة  يتمّ   التعليم  طةأنش  ألّن   التعليم،  عملّية  في  املهمّ   الجزء  هو     قويملتّ او .  كلّ   التّعليم

ذي   التعليم  نجاح  ؛ذلك
ّ
 خبارواأل   تدريسها،   تّمت  التي  املواد  على  الطالب   فهم   قْدرة  تّم،  ال

مين للغاية املهّمة
ّ
ذي  التعلْيمّية أنشطة إصالح في للمعل

ّ
 5.  تدريسها تّمْت  ال

ُز   العربّية،   اللغة  تعليم  وفي
َّ
لغوّية  املهارات  في    تقويم ال  يرك

ّ
لغوّية  العناصر  و  ال

ّ
  وهذا    .ال

ز  أن  يجب  العربّية  اللغة  تعليم  نتائج  التقويم  أّن   َيْعني
ّ
  في   واءس  اللغوّية  مهارات  على  يرك

 يناسب    تقويمال نهج  باستخدام منفصل وقت  على أو  ،التقويم من  سلسلة  أو واحد وقت

   6.املقصود  التقويم أهداف

  عند   .ميالتعل  التقويم  أداة  تسم     التقويم  أداة  باستخدام  ميالتعل  أنشطة  يمكن

   يستخدم  األدوات،  هذه  استخدام
ّ
  باسم   ُيعرف  اليوبالتّ   ،التقنيات  أو  األساليب  ماملعل
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   يمكن   التي  التقويم  تقنيات  من   نوعان   هناك  و .  التقويم  تقنيات
ّ
 وهما  تطويرها،  مينللمعل

  7.ةياالختبار  وتقنيات االختبارية غير التقنيات

  تستخدم .  االختبار  تقنيات  في  خاصة  الزمن،  بالتطّور   التقويم  تقنيات  تطورت

   نتائج  وقياس  للتقويم  عام   بشكل  االختبارات
ّ
  م يالتعل  نتائج  وخاصة  ،الطالب  متعل

 االختبار  إجراء  تمّ   البداية  في  8.ميعلالتّ   ألهداف  وفًقا  التعليمية  املواد  إتقان  مع  اإلدراكي 

  على   املؤسسات  من   العديد   اآلن  ولكّن   الورق،  على  االختبارات  سلسلة   إعطاء  طريق   عن

 ياراخت  قبول   في  الحال  هو   كماو  ،(Computer Based Test)  الكمبيوتر  االختبار  أساس

  على   قائًما  اختباًرا  لبالفع  يستخدم  التعليم  مجال في  حت   املدنية  الخدمة  موظفي

 .الكمبيوتر

   التقويم  نتيجة
ّ
مين  يصنع  تيال

ّ
 االستخدام  قبل  اختبارها  يتمّ   وال  عجل  على  املعل

.  الطالب  تعلم   نتائج   حول   بالصحيح  يوصف   لم  هإنتاجف  االختبار  في  املستخدمة  لعناصرل

 .حسابه يمكن  ال فالقرار صحيح،  غير القرار كان إذا لذا

 استخدامه  يمكن  ألنه  واقتصادية،  عملية   أكثر  الكمبيوتر  على  ئمالقا  التقويم  يعتبر

    التقويم   اختبارو .  مكان  أي  وفي  وقت  أي  في  استخدامه  للطالب   ويمكن  مرات  عدة

   وأقلّ   فعالية  أقلّ   الطباعة  وسائط  باستخدام
ّ
  ، الطباعة  وسائط  باستخدام  هألنّ   فةتكل
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   امتهاستخدا
ّ
  التقويم   كأداة  استخدامها  يمكن   التي  التطبيقات   أحد  لذلك  .  واحدة  ةمرّ   إال

 . (Edmodo) أيدمودو برنامج تطبيق هو  التعليمي االختبار

   للطالب  االجتماعي  ميالتعل  خدمة  هو (Edmodo) أيدمودو
ّ
  ومناطق  مينواملعل

 الرائدة  االجتماعي  يميالتعل  شبكات  من  واحد  و ه  (Edmodo) أيدمودو.  دةمحّد   ومدارس

 .إمكاناتهم لتحقيق يحتاجونهم الذين  الطالب جميع بطلر  الجواب كونها العالم، في

 وتفعيل   م،يالتعل  أهداف  تسريع  هي  (Edmodo)   أيدمودو  يقدمها  التي  امليزات

 وقياس  للطالب   استطالعات  وإجراء  ،ياملجتمع  شبكات  وبناء  املجانية،  املشرف  حسابات

 امل/    واإلداريين  ، الطالب  وربط  ،(التقويم  اختبارات)  الطالب  تقدم
ّ
  األمور،   وأولياء  مين،عل

 استخدام  عند  امليزات  وبعض  .التطبيق  مع  التخصيص  ،اإلنترنت  عبر  الصف   مناقشات

مين  مرتبط  مجاني  مشرف  حساب  امتالك  ،تعاونية  شبكات  بناء  ؛هي  أيدمودو
ّ
  باملعل

  على   القدرة  م،يالتعل  أهداف  تسريع  املجتمع،  شبكات  بناء  املدرسة،  عاملو   والطالب

 9. الورود ةبعّد  واالتصال والدرجات، الشارات خالل من الطالب تطوير قياس

  ايدمودو  برنامج  استخدام  عن  يبحث  أن  الباحث  يهتمّ   ،أعاله  الوصف   من  و

(Edmodo)   غة ميالتعلي التقويم في املوضوعي االختبار كأداة
ّ
  بيت   مدرسة  في العربّية  لل

 .بباندونج اإلضافّية العامة العالية الرحمن

 
] الرئيسية  واخلدمات  امليزات  مقارنة:  Google Classroom vs Edmodo    2017  بويس،  بيتري 9 :  على  متاح[  اإلنرتنت   عرب. 

https://www.betterbuys.com/lms/google-classroom-vs-edmodo/   

 

https://www.betterbuys.com/lms/google-classroom-vs-edmodo/
https://www.betterbuys.com/lms/google-classroom-vs-edmodo/
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 البحث تحقيق :الثاني الفصل

 : يلي فيما البحث هذا  الباحث يركز السابقة، البحث خلفّية على بناء

 في   (Edmodo)  ايدمودو برنامج  استخدام  قبل  يالتعليم  التقويم  كان  كيف  .1

 بباندونج؟  اإلضافّية لعامةا العالية الرحمن بيت مدرسة

  تقويم   في  موضوعي  اختبار  كأداة    (Edmodo)  ايدمودو برنامج  تطبيق  كيف   .2

   ميتعل
ّ
 اإلضافّية  العامة  العالية  الرحمن  بيت  مدرسة في  ةالعربيّ   غةالل

 بباندونج؟ 

  ايدمودو  برنامج  ستخدامبا  العناصر  وموثوقية  صالحية  كيف  .3

(Edmodo) ؟ 

  التعليم     التقويم  في  (Edmodo)  ايدمودو  برنامج  من  القصور و   زاياامل  هي  ما .4

غة
ّ
 ؟ العربّية الل

 

   البحث أغراض: الثالث الفصل

 : يلي كما البحث هذا فأغراض املتقدم البحث تحقيق على بناء
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  (Edmodo)  ايدمودو برنامج  استخدام  قبل  ي التعليم    التقويم  عن  عرفةمل .1

 . بباندونج اإلضافّية العامة العالية الرحمن بيت مدرسة في

  في   موضوعي  اختبار  كأداة  (Edmodo)  ايدمودو برنامج  تطبيق  ملعرفة .2

غة  ميتعل  تقويم
ّ
 العامة  العالية  الرحمن  بيت  مدرسة في  العربّية  الل

 .بباندونج اإلضافّية

  ايدمودو  برنامج  ستخدامبا  العناصر  وموثوقية  صالحية  عن   ملعرفة .3

(Edmodo) . 

   التقويم   في  (Edmodo)  ايدمودو برنامج  من  والقصور   اياز امل  عن  ملعرفة .4

غة يالتعليم
ّ
 . العربّية الل

 البحث أهمية: الرابع الفصل

 النظرّية  أهمية .1

 في املوضوعية االختبار أدوات حول  العلمية واألفكار الكنوز  إثراء -

غة ميتعل
ّ
 . العربّية الل

 . ةالعربيّ  اإلعالم وسائل دراسة مجال توسيع -

 .ةاملستقبليّ  ةالعربيّ  البحوث ومتابعة لتطوير ادةكم -

 طبيقّية التّ  أهمية .2
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  جاذبية   إلى  راسةالّد   هذه  نتائج  يتؤدّ   أن  املتوقع  من  للطالب،  بالنسبة -

 . العربّية اللغة ميتعل تحفيز  نهضو 

  هذه  نتائج  استخدام  املتوقع  من   ،التعليمية  للمؤسسات  بالنسبة -

 .التعليمّية املؤسسات ونوعية جودة ينوتحس التقويم كمواد الدراسة

  تجربة   الدراسة  هذه  نتائج  م تقّد   أن   املتوقع  من   للباحثين،  بالنسبة -

 .العربّية اللغة ميتعل موضوعية اختبار أدوات لتطوير  جديدة

 

 

 الفكري  اإلطار : الخامس الفصل

   ميتعل  تقويم
ّ
  جمع   إلى  دفهي  العربية  اللغة  ميتعل  مجال  في    التقويم  هو   ةالعربيّ   غةالل

   في  الطالب  على  واإلنجاز  طور والتّ   م قد  التّ   مستوى   عرفةامل  كأساس  مهمة  معلومات 
ّ
  م تعل

 
ّ
   تدريس  فعالية  وكذلك  ،ةالعربيّ   غةالل

ّ
 هناك     لتقويما  هذا  في  البياناتو   10.ميناملعل

   البيانات  جمعو .  أرقام  غيرو   أرقاًما  تكون   أن  يمكن  ،نوعان
ّ
جَمع  أرقام  غير  تيال

ُ
  بعملّية   ت

جَمع  حين  في  و  ،القياس  عدم
ُ
 القياسات  إجراء  يمكن  و.  القياس  تسم   بعملّية  ت

 11.واالختبارات  االختبارات غير وهما نوعين باستخدام

 
 149 صز. 2012  ، إندونيسيا مجهورية دين وزارة ،  اإلسالمية للرتبية العامة املديرية: جاكرات وسط ، التعلم تقييم  ، العارفني زين 10
 3. ص . 2017  ، إندونيسيا ميسيكات: ماالنغ. العربية  اللغة تعلم تقييم ، وآخرون ، أسراري ماماإل 11
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   القياس،  أنشطة  أداء  في  ْستخدمةمُ   أداة  عن  عبارة  هو   االختبار
ّ
 فيها  توجد  تيال

   األسئلة
ّ
 في  مهمّ   واالختبار  .الطالب  جوانب  لقياس  يوجبوها  أن  الطالب  على  الزم  تيال

م
ّ
نش ئ  التي  االختبارات  هي  الجّيدة  الختباراتا  ألّن   التعل

ُ
  12.جّيدة   مي التعل  و  ميلالتع  عملّية  ت

 والعادلة  ة والعمليّ   والصالحية  املوثوقية  وهي  الخمسة  الخصائص  على  دالجيّ   االختبارو 

 13.ةيّ واملوضوع

  الشفوية   واالختبارات  التحريرية  االختبارات   وهي    أنواع؛  ثالثة  إلى  االختبار  ينقسم

 الوصف  نموذج  هما  ين،شكل  إلى  التحريرية  االختبارات  تنقسم.  ّيةالعمل  ختباراتاال و 

 ،املجاني  الوصف   نموذج  هما  شكلين،  إلى  الوصف   نموذج  ينقسم  .املوضوعي  والشكل

  ، التحويل   ؛أنواع   سبعة  من  هي  املوضوعية  األشكال  أّما  .املحدود  الوصف   ونموذج

  نوعو   .داملتعّد   من  اإلختيارو   والخطأ،  الصواب  الترتيب،  إعادة  اإلضافة،  الربطة،  التكمله،

 النوع  هو   داملتعّد   االختيار  ألن  ،املتعدد  االختيار  هو   استخداًما   األكثر  املوضوعي  االختبار

   تعقيًدا  األكثر
ّ
  نوع  أيًضا  وهو .  املوضوعية  االختبارات  من  أخرى   أنواع   جمع  يمكنه  ذيال

 14.خراآل  االختبارات أنواع  بين مستوى  أصعب االختبار

م  ،الخيارات  متعددة  موضوعية  اختبارات  تقديم  في
ّ
  عدة   على  االختبار  يقّدم  املعل

 التي   املدارس  من  كثير  حاليا،  ولكّن   .اختبار  لكلّ   الورق  من  الكثير  يحتاج  لذلك  أوراق،

 
 155 ص   ، 2000 وتوزي  ليناسريي الفالح دار: الرايض. العربية  اللغوات اتدرس أصلي ،  خويل علي محد 12
 . 2011 ، للجامي العربية: الرايض . بيها النتقينة للغريي العربية اللغة ملعلمي: إيداعات ، الفوزان إبراهيم الرمحن عبد 13
 1996 ، سعود املالك جامع: الرايض. اللغة  إخطارات. اخلالق عبد حممد 14
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  في   املثال  سبيل  على  ،الخيارات  دةمتعّد   أسئلة  لتقديم  الكمبيوتر  هزةأْج   تستخدم

 . الكمبيوتر على القائم الوطني اراالختب 

  عالم   يستخدم   ثم   الناس،  بين  منتشًرا  الهواتف  استخدام  أصبح  الوقت،   مرور   معو 

   التقويم   في  االختبار  أسئلة  عرض  في  كوسيلة  الستخدامها  مةاملتقّد   التكنولوجيا  التعليم

 على  ختباراال   أسئلة  لتقديم  كأداة  استخدامها  يمكن  التي  التطبيقات  أحد  ومن.  يميالتعل

 . (Edmodo)  أيدمودو برنامج تطبيق  هو  الهاتف 

  أو   كمبيوتر   جهاز  عبر  إليه  الوصول   يمكن   تعليمي  تطبيق  هو(  Edmodo)  أيدمودو

   وليس.  األعمار  جميع  من  استخدامه  ويمكن  ،هاتف 
ً
  في   فقط  يتمّ   ال  ميعلالتّ   ألن  ممال

  إلى  يستند  ألنه  سافةامل  نظام  باستخدام  إجراؤه  يمكن(  Edmodo)  أيدمودو  ومع  الفصل،

  يمكن   ألنه  تفاعلية  تعلم  كوسيلة  (Edmodo)  أيدمودو  تفسير  أيًضا  ويمكن.  االنترنت  عبر

 واالختبارات  التمهيدية  االختبارات  إجراء  مثل  ميوالتعل  التدريس  أنشطة   في  استخدامه

 . وغيرها واإلثراء والعالج املواد وتعزيز األسئلة وتمارين الالحقة

   وهي  امليزات  من  متنوعة  مجموعة  على(  Edmodo)  أيدمودو  يحتوي 
ّ
 املحاضر   /ماملعل

  املجموعات (  أ)  وهي  التعليم  الحتياجات  وفًقا  ميزاته  تعديل  يتمّ   و  .واألباء  الطالبو 

(groups)،  م  يستخدمها  التي
ّ
 غيرهم  أو  الدرس،  الفصل،  إلى  استناًدا  الطالب  لجمع  املعل

   ستخدمهي  ،(alert)  تنبيه(  ب)  .برموز   املجهزين
ّ
 .ةالخاص/ةاملهمّ   الرسائل  إلعطاء  ماملعل

  هذه   تكتمل  .للطالب  الواجبات  إلعطاء املعلم  يستخدمها  التي  ،(assignment)  املهمة(  ت)

 في  املهام  تقارير  إرسال  من  الطالب  يتمكن  حت   امللفات  وإرفاق  النهائية  املواعيد  مع  امليزة
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م  يستخدمه  ،(gradebook) التقديرات  فترد  ( ث)  .املعلم  إلى  ملفات  شكل
ّ
  إلعطاء   املعل

  املعلم   يستخدمه  الذي  ،(polling) االستطالع   (ج)  .االختبار  نتائج  في  درجات  الطالب

  ، (File and Links)  والروابط  امللف (  ح. )  التعلم  وعملية  بالدرس  الطالب  إجابات  ملعرفة

 ،(Library)  بةمكت  (خ. )مجموعات  إلى  وروابط  رسائل  إلرسال  والطالب  املعلم  يستخدمه

  اآلباء   رموز (  د).  واملجموعات  للطالب  املختلفة  التعلم  مصادر  ونشر  لتخزين  تستخدم

(Parents Codes)،  من   يتمكنوا  حت   للدعوة  طالب  لكل  لآلباء   فرصة  توفير  على  تعمل  

   يستخدم  ،(Quiz)االختبار(  ذ).ألطفالهم  التعلم  أنشطة  مراقبة
ّ
 في     التقويم  لتقديم  ماملعل

  أكثر   حت   أو  ج   أو  ب   أو   أ  شكل   في  متعددة  خيارات  عن   املشاركون   ويجيب  باراتاخت  شكل

 . 1 الصورة  العربّية اللغة تعليم في االختبار ميزات على مثال 15.املتطلبات على تعتمد

 

 العربية  اللغة  تعلم في (Edmodo)أيدمودو ميزة اختبار  1 ةالصور 

   (  Edmodo)  أيدمودو  برنامج  تطبيق  يصبح
ً
 االختبار   أسئلة  عرض  في  بديال

 لقصور وا  املزايا  ملعرفةو   .يميالتعل    التقويم  في   داملتعّد   االختيار  ع نو   وخاصة  املوضوعية،

 
. للعام   والعملية  النظرية  التدريس  مواد  حول  الصفية  املناقشات  يف  الطالب  مشاركة  على أيدمودو  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  آاثر  ،  هدااينيت سري&   أمسوين 15

 13. ص . 2015  ، الشرقية جاوة ، النعليميّة العالية ةاملدرس : اجمللة
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 في   ( Edmodo)  أيدمودو   تطبيق  كيفية  الباحث  فيبحث  ( Edmodo)  أيدمودو   برنامج  من

   ثم  االختبار،  كأداة  استخدمْتها  التي  املدارس
َّ
حل

ُ
  (validity)  الصالحية  ملعرفة  األسئلة  ل ت

عرف  أن  يمكن  لذلك  ،(reliability)  واملوثوقية
ُ
  أيدمودو   تطبيق  من  واملزايا  القصور   ت

(Edmodo) لغة درس  التقويم في االختبار كأداة
ّ
 .العربّية ال

  يمكن   االختبار  كأداة  (Edmodo)  أيدمودو   تطبيق  استخدام  عن  الفكر  تبلور   ولرؤية

 :التالي بوصفه

 

 

 

 

 

 

 اللغةالعربي تعلم  التقويم في االختبار  كأداة أيدمودو  1 البياني الرسم

 املناسبة  السابقة الدراسات: السادس الفصل

ق  الذي  املناسبة  البحوث  عن  القسم  اهذ  يبحث
ّ
ن   حتّ   املبحوث  يتعل

ّ
 الرأي   يتمك

 .الباحث بموضوع 

اللغةالعربّية  تعلم  التقويم  

املوضوعي ييأ  

   أيدمودو

البنذ /األسئلة حتليل التنفيذ والقصور سس املزااي   

 املوضوع  األختبار أدة

 أيدمودو 

والقصور  املزايا األسئلة  تحليل   النفيد  
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ة .1
ّ
 في الصفية املناقشات في الطالب مشاركة على  اإلعالم وسائل استخدام أثر: مجل

 كلّية,هداية  وويوينسري   أسموني:  الكاتب.  والعملية  النظرية  التدريس  مواد  2015

مين تدريب
ّ
 .الشرقّية جاوى  جومباع، والتعليم املعل

 في  الطالب  مشاركة  على  اإلعالم  وسائل  استخدام  أثر :    البحث  ذلك  نتائج -

 16. والعملية النظرية التدريس مواد  2015 في الصفية املناقشات

.   التعلم  نتائج  لقياس  (Edmodo)  أيدمودو  استخدام  هو  البحث  هذا  من   املساوة -

 املناقشات،  في  الطالب  مشاركة  على (  Edmodo)  أيدمودو   استخدام  هو   والفرق 

 املوضوعّية  االختبارات    التقويم  في(  Edmodo)  أيدمودو  استخدام  هذا  أما

ب
ّ

 . للطال

ة .2
ّ
 google)  جوجل  الدراسة  الفصول و   (Edmodo)  أيدمودو  تجربة    التقويم:  مجل

classroom) ستخدم  تجربة    التقويم  تقنية  باستخدام
ُ
  اإللكتروني   التعلم  في  امل

(TUXEL)  )أدمجاو   الّزهرى   مسلمة  نيفةح  حياتي،  نور   ديني  حثةوالبا  2019  سنة  

 جامعة   الحاسوب،   علوم  كلّية  ،تكنولوجيا  تعليم  دراسة  هيرالمباع،  دوي 

 .براويجايا

 ، general usability)  العامة  االستخدام  سهولة  على  التركيز:  البحث  ذلك  نتائج -

 user)  املستخدم  تجربة  ، (pedagogicalusability)  التربوي   االستخدام

 
. للعام   والعملية  النظرية  التدريس  مواد  حول  الصفية  املناقشات  يف  الطالب  مشاركة  على أيدمودو  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  آاثر  ،  هدااينيت سري&   أمسوين 16

 13. ص . 2015  ، الشرقية جاوة ، النعليميّة العالية املدرسة: اجمللة
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experience)  أيدمودو  و  (Edmodo  )أما   اإللكتروني،  التعلم  في  تطبيقها  مطابقا  

  م لالتع  في  مناسبة  أكثر  (google  classroom)  جوجل  الدراسة  الفصول 

 17. التكميلي

  أما .  التعليم  أداة  بحث  في(   Edmodo)  أيدمودو  وجود  هو   البحث  هذا  من  املساوة -

  الفصول   و  (Edmodo)  أيدمودو  فعالية  مقارنة  السابق  البحث  هو   الفرق 

(  Edmodo)  أيدمودو  استخدام  هذا  أما.  (google classroom)  جوجل  الدراسة

ب املوضوعّية االختبارات  التقويم في
ّ

 . للطال

  صف   في  الكتابة  مهارة  تدريس   عملية  في(  Edmodo)  أيدمودو   استخدام:    الرسالة .3

  2016/2017  سنة  س يالدرا  العام  كالتين  املحّمدّية  العالية  درسةامل  عشر  الحادي

 وتدريب  اإلسالمّية  التربّية  قسم  اإلنجليزّية  التعليم  قسم  أرناواتي،  لينا  والباحثة

مين
ّ
 .سوراكارتا في الحكومي اإلسالمي املعهد املعل

م  جّيدا(   Edmodo)  أيدمودو  استخدام  :البحث  ذلك  نتائج  -
ّ
. والطالب  للمعل

  اللقاء   دون   اآلخرين  الطالب   مع   الطالب  و  الطالب  مع  املعلمين  تفاعل  ويمكن

 18.املباشر

 
. (TUXEL)  اإللكرتوين  التعليم  يف  دماملستخ  جتربة  لتقييم  تقنية  ابستخدام  Google Classroom  و  Edmodo  يف  املستخدم  جتربة  تقييم.  وآخرون  مبكر   وقت   يف   17

 2019 ، بروجيااي جامعة ، احلاسب  علوم كلية  ، املعلومات تكنولوجيا تعليم دراسة برانمج: اجمللة

 

.  2017/ 2016 الدراسي العام كالتني  1 احملمدية الثانوية املدرسة من عشر  احلادي الصف طالب لدى الكتابة مهارات تدريس عملية يف أيدمودو استخدام ، إرنوايت 18
 . 2017 ، سوراكارات يف احلكومي اإلسالمي املعهد كليةب املعلمني وتدريب  اإلسالمية الرتبية اإلجنليزية اللغة تعليم قسم: األطروحة
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 التعلم  نتائج  لقياس(  Edmodo)  أيدمودو  استخدام  هو   البحث  هذا  من  املساوة -

  يبحث   السابق  البحث  هو   الفرق   أما.  بالتثليث  البيانات  جمع  تقنية  باستخدام

مس  البحث  هذا  أّما.  اإلنجليزّية  اللغة  درس  في  الطالب   كتابة  مهارة  عن
ّ
  عن   يتكل

ب  املوضوعّية االختبارات   التقويم في( Edmodo) أيدمودو استخدام
ّ

 . للطال

ة .4
ّ
(  Edmodo)  أيدمودو(  Blended Learning)  القائم  املخلوط  التعلم  ترقّية:  مجل

م  نتائج  على
ّ
 أماريني  والباحثة  2019  العام  العربّي   نص   قراءة  في  الطالب   تعل

 . جومباع  للا، حسب وهاب الحاج كياء جامعةال ،رحماواتي ديان رينا و صفياني

 وفًقا   (Blended Learning)  القائم   املخلوط  التعلم  إظهار:  هو   البحث  نتائج -

  امليداني   االختبار  نتائج  و%  82  الخبيرين  و%  85  على  حصولها  و  اإلعالم  لخبراء

  القائم  املخلوط  التعلم  أّن   ذلك   على  بناءً   ،%84  وحصولها  الطالب  على

(Blended Learning  )أيدمودو  على  القائم  (Edmodo  )النص  قراءة  املادة  في 

 19.التعلم في ُيستخدم أن يستطيع العربي

 البحث  هو   الفرق   ما.  (Edmodo)  أيدمودو  استخدام  هو   البحث  هذا  من  املساوة -

 باستخدام  البحث  هذا  أما(   R&D)  التطوير   و   البحث  نهج  عن   يبحث  السابق

 .نوعي وصفي

 
 

 بحس الوهاب عبد. احلاج  كيئ  جامعة: اجمللة. العربية النصوص  لقراءة التعلم خمرجات مقابل أيدمودو على القائمة املختلطة التعليم وسائل تطوير. رمحاوايت&  صفياين  19
 . 2019 ، جومبانج هللا
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  تعلم     التقويم  في  موضوعيّ   اختبار  كأداة  (Kahoot)  كاهوت  استخدام:  الرسالة .5

 والباحث  2019  عام  سوكابومي  7  األزهار  املتوّسطة  املدرسة  في  ةالعربيّ   اللغة

 . باندونج  الحكومّية، اإلسالمّية جاتي كونوع سونان جامعة فؤادي، فرحان

  يؤثر   و  االختبار  لتسهيل  جّيدا(  Kahoot)   كاهوت  تطبيق  كان:  هو   البحث  نتائج -

  7  األزهار  طةاملتوّس   املدرسة  في  العربّية  املفردات  لتعلم  الطالب  نشط  على

 20. سوكابومي

   التقويم  هو   منهم  واحد  العربّية  اللغة  علمت  عن  يبحث  هو   البحث  هذا  من  املساوة -

 االختبار    التقويم  عن  يبحث  السابق  البحث  هو،  والفرق .  املوضوعي  االختبار

م  البحث  هذا  أّما.  (Kahoot)  كاهوت  باستخدام  املوضوعي
ّ
  استخدام   عن  سيتكل

ب املوضوعّية االختبارات  التقويم في( Edmodo) أيدمودو
ّ

 . للطال

 

  

 
:  األطروحة .  بسكابومي  اإلعدادية  السابعة  األزهر  مدرسة  يف  العربية  اللغة  تعلم  تقييم  يف  موضوعي  اختبار  كأداة!  كاهوت  تطبيق  استخدم(.  2019. )ف  ،  فؤادي 20

 ابندونج  احلكوميّة اإلسالميّة جايت غونوع سوانن جامعة


