
 

 الباب األول  

 المقدمة

 خلفية البحث .أ

خالل  التى تحدث من وفقا لألزمنة و التغيرات السريعة الحاليةالعملية التعليمية  تقد تحّول

ية حيث يتم استخدام التكنولوجيا ألهمية تحسين الخدمات والجودة مقستخدام التكنولوجيا التر ا

   .  1التعليمية

واالتصاالت  اتا المعلومتكنولوجي، ال يمكن تجّنب املخاوف بشأن التأثير الّسلبى الستخدامومع ذلك

 يةا هي أداة و وسائل التى تدعم عملالتكنولوجي لألطفال ألن العديد منهم يسيؤن استخدام التكنولوجيا. 

يم.يمكن تفسير تكنولوجيا التعليم على أنها تطبيق مبدأ العلم فى حّل مشاكل التعليم. ولذلك تعد التعل

م.التكنولوجيا جزاء مهّما جدا فى حياة الناس. أحدها الت
ّ
 كنولوجيا تدعم عملية التعليم و التعل

  م وعليأنشطة التتكون س 
ّ
مون من مراهقالمتوفرة فى المدرسة، م التعل

ّ
أكثر إثارة إذا استفاد المعل

، البنية التحتية كافية جدا بوجود فى المدرسة معلماتبناء على المالحظات التى أجريت  بها الباحثة 

 ك. وغير ذالالمدرسة و أجهزة العرض فى كّل فصل،  ,و وحدات الصحة الطبعية و اللغات مختبرات العلوم 

لك كثير ، لذولكنهم ال يستخدمونهاو هناك وسائل تعليمّية متنّوعة يمكن استخدامها من قبل المعلمين. 

م اللغة العربية غير ممتنوعالملل من خالل عرون بشيمن الطالب 
ّ
ة, . اللغة العربية هي اللغة الصحافيتعل

من ,أصبحت اللغة العربية إحدىالعرب. و فى دول , و اللغة األورقية نونيةقا, و اللغة اليةاللغة اإلذاعو 

كثير  2 . إلجتماعات بين الّدول فى العالم, و ااتتمر ؤ مة في البرامج الرسمية, المخداللغات الرسمية المست

م اللغة العربية, شمن المتعلمين ي
ّ
فاد الوسيلة غير ممتعة و ال يستالتعليم ةقطريألّن عرون بالصعوبة في تعل

لسأمة و الصعوبة في فهم اللغة العربية.من بعض مشاكل باعرون الطالب شي ىدريس الموجودة،حتتال

اتى و الوعي بأهّمية إتقان  اللغة العربية هي  التعليم
ّ
ة الرغبة فعدم وجود الّدافع الذ

ّ
ي اللغة العربية, و قل

م ىحدثل إتماللغة العربية. التعليم
ّ
ه يمكن أن المعل

ّ
م اللغة العربية عمل تجعل أن

ّ
 رة لإلهتمام أكثر إثاية تعل

 . Kahootمثل  ية مي, و وسائل التعلةب اإللكترونيالعأ الكثير منستخدام با

اللغة  ةيميالتعل ائلمثل كوسلعاب على شكل أ، التعليم وسيلة ون المعلم تخدميس مالواقع لفى 

توفير أجل من   . و إن كانت بدرجات متفاوتة ،البشرية حياةجوانب الجميع ائل على أثرت وسلقد العربية. 

يمكن  .اهلهاتجتدريس هي ضرورة ال يمكن التعليم في ال ائلالوس خداماست فى الحاضر و المستقبل،الحياة 
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 يأّن عملية التعل فهم ذلك بالنظر إلى
ّ
ميمرسها التي  مم و التعل

ّ
 ة متنّوعة قوم على أنشطو الطالب ت ون المعل

م  موقفجعل  اتخاذها هي كيفّية املجهودات التى يجب أحد  معرفة. لزيادة ال
ّ
ة الذي يمكن فيه العمليتعل

م  التعليم دوار ع ميجم باستخدامالتعليمية 
ّ
 . 3ةيفّعالو طرق تعل

رة في ائل الّتعليم هي إوس يعد تعليم باستخدام , فى هذه الحالة
ّ
. لتعليماالعملية حدي مساعدة المؤث

فصل ية فى الميوسائل التعليم في عملية التعل العديد من الّدراسات عن فعالية استخدام أثبتتحيث 

م الوسائط املحدودة فى الفصل، هو ادحيث تحسين تحصيل الطالب. تعد استخس ى، ال سيما من االّدر 

م الطالب أحد أسباب ضعف
ّ
  . 4تعل

  م. هذا الحالم و جودتهالطريقة التي تساعد الطالب في ترقية امكانيته ياللعبة ه دامباستخالتعليم 

 يمالتعلقدي و محاولة جعل الن المشاكل و تعزيز التفكير هي أداة رائعة لحل   ةاللعب باستخدام التعليمأّن 

مل كمصدرهي م يالتعل يوسائل فخدام اهمية استإّن  .5 مالئمة كثرأ
ّ
بأكبر يجب أن تستخدم ذالك ل ،لتعل

م في ابتكار و تطوير وسائل التعل. ي فعال و ممتعميتعل لجعل مناخ، وذلك ممكن رقد
ّ
م, ياحتاج دور المعل

 عكثر دورا في عملية التعليم و التأن المعلم أل 
ّ
وسائل  خدام استم في الفصل و البّد له ان يراقي قدرته في ل

 . ممكنحسن و بأ التعليم

لوي مثل أجهزة الكمبيوتر و شبكات ا التحتيةوالبنية  من  األجهزةالمدرسة  لتي تمتلكهاانات امكاإل 

م اللغة العربيعملية  جعل مّما يفاي، 
ّ
و للحصول على قيمة جّيدة، يتم تطبيق معاير . أكثر فعالية ةتعل

م ج ئنتام يم. تقييالتقي القياس أو
ّ
مون هي المراقبةالطالب التعل

ّ
قّدم فى تطوير عملية الت تي يقوم بها المعل

م الطالب مخرجات 
ّ
 وفقا لقدراتهم. تعل

 حقيقية 
ّ
متنفيذ و بعد أثناء  تغيير ايجابي هو منجاح التعليم و التعل

ّ
يمكن . عملية التعليم و التعل

 نشاءتتي لا يجابية اإل  غييراتم و التيفي عملية التعل طااشنبالطالب  الل مشاركةخهذا النجاح من  ةحظمال 

أيضا  ولكنالمادى من ناحية الجانب  الطالب و ال ينظر فقط إلى مشاركة هؤالءم. يعملية التعلل نتيجة 

 عيو ب م و تجرية الطالب يتغّيرونالل أنشطة التعلية خعاطفيفاال, من حيث الجوانب الفكريةأكثر أهّمية 

 فى التدريس، ورؤيته جانب نجاح  يمكن رؤية نجاح التدريس من جانبين، من .6م و دون وعي فى عملية التعليأ

ة 
ّ
م في اختيارمن دق

ّ
 أنشطة  يف مها اخد, و التعليم و استالتعليم و أدوات الوسائل ية والتعليم المواد  المعل

 . 7 من االستمتاع بأنشطة التعليم الطالب ينمكنحتي المثير, و ممتع,  جّو  علجيلم يالتعل
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م. يساعد المعلم في التعلي خدامهاو است ةباذالج يمالتعلا يجعل وسائل يال شّك ان وجود تكنولوج  

م, فافي توافرة الوسائل المستفد ا من المعلم في المدرسة لم يوجدنا كثير 
ّ
تخدمت سعملية التعليم و التعل

 .التعليمفى عملية  Kahootلتطبيق  تر و اإلنترنت و جهزة الكمبيأمثل  التعليم المتوافرة  وسائل ةالباحث

 Kahoot  يمسحوهي  ة مّيزات ربعال تحتوى علىلعبة التي اهي، quiz, jumbleم تصميمت .مناقشة و 

 . وإجراؤها التي تم سئلةاأل على  جابة إل ل مهلة زمنية هناك  نأل  للتفكير بسرعة، الطالب  تطبيق من قبل

 الطالب إلى أن  نجمّية تشيرو ألوان متنّوعة عن طريق إنهاء صورة  بصور  ملؤه يمكننا Kahoot بتطبيق

  الكالسيكي  طالنم و هيللعب هناك طريقتان   Kahootتطبيق .  Kahootمن لعبة  حصلون على القيمةي

للعب مع هو ا team mode  بينما بشكل فردي،ب لعهو ال  classic الكالسيكية لعبا. team mode فريق و 

مون بشكل فعو الطالب  حيث يهمkahootال ل وسائل التعليم مجموعة واحدة. األمل من خ
ّ
و  الالمعل

م اللغة العربية, و متزايد 
ّ
اللغة  يمكوسيلة التعل kahoot خدام فّعالّية استب اعرو شي أن الطالبيمكن بتعل

  العربية. 

 الّتالميذ و ادراكموضوع " ملية باسة العهذه الّدر  الباحث أجريت, أعاله علي خلفية البحث بناء

غه العربيّ  التعليماالستخدام كاهوت كوسيلة علي  المدّرس
ّ
  ةالل

ّ
 يةفي مدرسة معلمات محمد الثامن لصف

  kahoot ستخدام ا عنالمدّرس  وذ يالتالم ادراك معرفةهذا الموضوع لب ةالباحثجريت  أيوكياكرتا" 

مدرسة  الثامنفصل و المدّرس. الطالب التى تواجهونها  ّوقاتمعرفة معو  ,اللغة العربية التعليملة سيكو 

  السنة الدراسة معلمات

 المشكلة تحديد .ب

 : تحديد المشكالت فى هذه الّدراسة مّما يلى فإن ,ة أعالهالباحثوصفها خلفية البحث التي بناء على 

 التعليمعملية التعليم لم تدعم وسيلة  اتاتجاه .1

 في المدرسة  فرة ستفيد البنية التحتية المتوالم ي .2

م اللغة العربيةاالطالب بعدم اهتمام  .3
ّ
 تعل

م اللغة العربية لملل مععرون باشط الطالب و يشال ين .4
ّ
 تعل

 البحث حدود .ج

صر يقتث يحب .المعرفة، و الوقت و القدرة ة من جوانبالباحثت نظر بناء على تحديد المشاكل، و 

  البحث على مشاكل، المشاكالت كمايلي :

اللغة العربية  تدريسكوسيلة   kahootحول استخدام  الطالب وادراك  عنسة اه الّدر هذقش اتن .1

 ؟ 2١1٢-2١1٢معلمات السنة الدراسيةمدرسة  منفصل الثا



-2١1٢معلمات السنة الدراسة مدرسة  منطالبا فصل الثا هو البحث هذا  بحث فىة العين .2

2١1٢ 

 العربية هيها سيدر التي يتّم ت دواالم .3

 المشاكلاسئلة  .د

 أعاله،تكون صياغة المشكلة فى هذه الدراسة كمايلي :استنادا إلى المشكلة 

لدى تالميذ الصف  اللغة العربية  التعليموسيلة ك kahootالطالب باستخدام  ادراككيف  .1

 ؟ 2١1٢-2١1٢معلمات السنة الدراسية  من في مدرسةالثا

لدى اللغة العربية  يمالتعلوسيلة ك kahootستخدام في ا طالبال جهونهااما المعّوقات التي تو  .2

 ؟ 2١1٢-2١1٢معلمات السنة الدراسية  منالثاالصف تالميذ 

 أهداف البحث .ه

 فاألهداف من هذا البحث يعني:  بناء على مشكلة البحث أعاله،

 التالميذ لدى اللغة العربية  يمالتعلكوسيلة  kahootستخدام ا علىالطالب  ادراك لمعرفة .1
ّ
 صف

  2١1٢-2١1٢معلمات السنة الدراسية  من في مدرسة الثا

اللغة العربية  يمالتعلكوسيلة  kahootاستخدام  لطالب فياونها هالمعّوقات التي تواج ةعرفمل .2

 لدى تالميذ 
ّ
  2١1٢-2١1٢علمات السنة الدراسية م الثامن صف

 أهمية البحث .و

 ثية، و هما: حهناك نوعان من الفوائد الب

 نظريةالفوائد لا .1

كن و يم, لألطفالاالجتماعي  مّو العاطفىنلا زيد على التكنولوجيا ي القائم يمالتعل

 لتسهيل kahootون ستحدمي. ن يطفال التفاعلييجعل األ ل بديلك kahoot لعبةاستخدام 

 . وجياتكنولءدمان على لألطفال بحيث يمكن تقليل اإلاالجتماعي التفاعل 

 تطبيقيةالفوائد ال .2

م و نال مراجع ألعاب التى مفّرحة الفائدة لمدّرس :   (1
ّ
 يستسهل عملية التعليم و التعل

ري يمالتعلفي عملية  kahootباستخدام  يمالتعلالفائدة لطالب :  (2
ّ
الحافز لدى الطالب فى في وف

م اللغة 
ّ
ر المعلومات عن استخدام التكنولوجيا العربية. تعل

ّ
كوسائل التعليم  kahootيوف

  يكون بنشاط، ممتع لتعليم اللغة العربية، و ال ملل فى التعليماللغة العربية، الطالب حيث 



 كوسائل التعليم اللغة العربية   kahootإستفادت الباحثة إلستخدام  :  لباحثةلالفائدة  (3

 البحث يةمانظ .ز

 لسهولة في فهم كتابة هذا البحث و ترتبها، فالباحثة تضّمن نظم البحث كما يلي:

في هذا الباب يتكون من حلفية البحث، أسئلة المشاكل، أهداف البحث، ،  : المقدمة الباب األول 

 فوائد البحث، تحديد البحث، نظم البحث، الدراسات السابقة

عن متغير البحث أو محتوى المشاكل و مواد يبحث اإلطار النظري ، : اإلطار النظري  الباب الثاني

لصحيفة و البحث العلمي و تقرير البحث األساس النظري الذي يمكن جمعه من المصادر املختلفة كا

 والكتب و الرسالة و تقرير الندوة و المناقشة العلمية و فروض البحث

في هذا الباب يبحث عن منهجية البحث المستعملة بالباحثة يعني منهج ، : منهج البحث الباب الثالث

حث، البيانات و مصادرها، البحث البحث الكمي الوصفي الذي يتكون من مدخل و نوع البحث، أدوات الب

 و طريق الجمع البيانات، املجتمع و عينة البحث، و تحليل البيانات

هذا البحث يبحث عن نتائج البحث و تقديم المناسب عن مدخل البحث في المدرسة :  الباب الرابع

 معلمات يوكياكرتا

خالصة الكتابة ز الماقشة التي هذا الباب هو الباب األخير الذي يتكون من ، : الخاتمة الباب الخامس

 عرضتها الباحثة، و اإلقراحات الفائدة و تعليق قائة المصادر و المراجع

 سابقة الات الدراس .ح

كانت هناك ، المكتبةر مصادسابقة من ال ةالعديد من الّدراساتراجعبم ةبعد أن قامت الباحث

  مّما يلى: ةالباحثا العديد من الّدراسات السابقة ذات الّصلة بالّدراسة الة ستجريه

عنوان  ،فى القسم تعليم الّرياضيات الحكومية ردين إنتان لمفوع معة االسالميةاجال :  لدراسة األولى

: جحيا الباحثة ، 2١1٢ضية فصل الثالث افي الدرس  الري Kahootتطوير أدواة التقويم باستخدام  :  دراسة

بة الطالب مات واستجايياة للتقكأد kahootمالئمة  ةعرفممن هذا البحث ل:  الدراسة ف اهدأ. كورنيا دوي 

بشكل االختبار عبر اإلنترنت  اة التقييمو بأن أدسة االّدر  : نتائج الدراسة.بأداة التقويم المتطور 

  ة.يضاالتقييم لدرس الريرمالئمة جدا كأداة تطوّ الم

البحث و سابق يعنى أّن البحث ال ةالذى قامت به الباحثمع البحث الحالى السابقة تشابه البحث 

 يعنى أن البحث السابق يبحث عن تعليم الّرياضية بينما البحث الحالى يبحث عن تعليم اللغة العربيةحالى ال

ابق سالبحث الوأجري  بية.ر لتعليم اللغة الع التعليمكوسائل kahoot المدّرس والطالب عن  ادراكمعرفة .ل



م الّرياضيات والبحث الحلى  فى Kahootالمالئمة  مدىبيقات و المعرفة طلتطوير الت
ّ
ادراك لمعرفة تعل

مين باستخدم 
ّ
غة العربيةكوسيلة تعلي  Kahootالطالب و المعل

ّ
   م الل

.  ضية ايالتربية الر  القسم التربية الريضية، كلية  دارمى يوغياكرتا اسناتمعةلجاا

ينقد عن التعاون و STAD))  ىوناعفي عملية التعليم التّ kahoot استخدام الدراسة : عنوان ة : ليم ،الباحث

لدراسة ا الخامسة يوكياكرتا، السنةنوية الحكومية  ثايم بالطالب لفصل الثالث مدرسة النتائج التعل

 ٪٢6،11 درجةفي التعليم التعاونى ب kahoot ت من استخداماالبيان،نتائج الدراسة :  2١1٢ -2١17

  .ويستنبط من هذه النتيجة أن إستخدمها جيد جدا

البحث  بينما الفرق بين  كأدة التعليم. و kahootهو استخدام  حالىو البحث ال سابقه بين البحث الالتشاب

يعنى أن البحث السابق يبحث عن تعليم الّرياضية بينما البحث الحالى يبحث عن  و البحث الحالى السابق

معرفة ل حالىالبحث ال بينما و  (STAD)فى التعليم التعاونى kahootعرفة استخدام و لم العربية.تعليم اللغة 

  كوسائل التعليم. kahootم استحدباالمدّرس و الطالب  ادراك

نة الس  كلية دراسات اللغات الرئيسة الجامعة العلوم اإلسالمية الماليزية: الدراسة الثالث

ة استخدام اللعبة اإللكترونيتعليم الفاعل بالدراسة : عنوان ،  بنت حاشيم الباحثة: قريحةسةاالدر 

Kahoot استخدام ب "الفاعل" الماّدة النحو في الطالباستيعاب  لترقيةة تطبقية هذا البحث دراسة وصيف

، قد اعتمدت هذا البحث على المنهجين الوصفي التطبيقي في جمع المعلومات kahootاللعبة اإلكترونية 

طالبا وطالبة من السنة الثانية بكلية 3١نه اشتملت حثة بإجراء دراسة تطبقية على عيابوتحليلها. وقامت ال

شف أسئلة اختبار الذكاء للكدراسات اللغات الرئسية بجامعة العلوم اإلسالمية الماليزية. و أعّدت الباحثة 

من هذا البحث الدراسة النتائج  الفاعل.حول تعليم  kahootطلبة فى اللعبة اإللكترونية عن مدى معرفة ال

تشير أن الطلبة يحبون استخدام اللعبة اإللكترونية كاهوت باعتبارها واحداة من الوسائل التعليمية 

لبة أن تقترح الباحثة للطالبدلية لتعلم المواد الدراسية ضمن برنامج اللغة العربية واالتصاالت. لذلك، 

  .kahootلعب اللعبة اإللكترونية  قبليعرفوا التكنولوجيا العميقة 

م اللغة العربية، وهي باستخدام كاهوت لت حالىو البحث ال سابقة بين البحث الباالتش
ّ
 ما الفرق بينبين عل

م  kahoot يستخدمالبحث الحالى يعنى أن البحث السابق  و  البحث السابق
ّ
و  "الفاعلماّدة النحو "لتعل

  kahoot.ه العربية كل باستخدام وسيلة اللغ يمالتعل ادراك ةعرفلم حالىما البحث الأ

  2١11جاكرتا السنة الدراسة  اإلسالمية الحكمية شريف هديةالله عة: الجام ةلرابعالدراسة ا

ب على الطال  ادراكالدراسة : عنوان الباحثة: لولو فوزية ،سالم كلية علم التربية. إل القسم التربية دين ا

 يكتب أّن وسيلة، النموذج التعليم التى متطور  الدراسة.نتائج  ثن حديآالقر  يمالتعلفى استخدام وسيلة 

المدّرس فى المدرسة على اساس االحتياجات الرسمية بدال من اال حتياجات الحقيقية للطالب. في الّنهاية، 

اله اعالظروف ظواهر تكشف العمل اإلداري.  المعلم المعلمات اكثر معجب  قام بهالتى  عملية التعليم



ن و آة القر ة خصوصا الماداوينثفى مدرسة  ميالتعللية التدريس و فهناك نقاط ضعف فى تنفيد عم تتضح

 . ميالتعل, بين هي قليل استخدام وسيلة ثحدي

م. يالطالب على استخدام وسيلة التعل ادراكعن  بحثي يعنى حالىو البحث ال سابقالبحث البين ة التشاب

و اما  ،، ثو حديالقران  ميالتعلهي بين البحث السابق ة البحث الحالى يعنى أن البحث السابق و اما الفرق 

م ادراك الحالى و اما البحث  . العربيةاللغة  ميالتعلحالى البحث ال
ّ
البحث  .الطالب باستخدام وسيلة فى التعل

مون  ادراك والسابق يبحث عن 
ّ
 .التعليمباستخدام وسيلة  الطالب و المعل

 

 

 

 

 

 

 

 


