
  نيلثاالباب ا

 اإلطار النظري  
 ادراك  .أ

 ادراكتعريف  .1

الحواس خالل   من ها بعض األشخاصيعرف ليةعممباشر ل اكتشاف و أستجابة اهو  دراكال  

و دراك هال  عن ئياالرّ نفس .  2لبشرى ا ّدماغالرسائل او المعلومات الى الل ادخإعملية هو إدراك . 1خمسال

و . الحسّية يةحسية او ما يسمى العملال ةطريقبالفراد من الحافز  ستالما يعنى الحاّسةالمبدئة ب عملية ال

 .3فتكون الدراكالمركز العصبى كالعصاب فى الدماغ   ّجه اليمو العملية  تلك

مملل نسبة اب
ّ
قة داتطبيق هذا المب معرفة و نفإ ,عل

ّ
 : هنأل اية،أمرهم للغ دراكال بئ المتعل

رة عالقة , وحدث ,وعضفضل مو أففة و معر العالقة  و ,حدث ,وعضأفضل مو  (1
ّ
 المذك

م ، ألن سوء الفهميجب  أمرب الخطاء هو ، وتجنّ يمفى التعل (2
ّ
ليل يسبب التض أن يقوم به المعل

  ، و سيجعل الطالب يتعلمون شيئا خاطئا أو غير ذى صلةيم التعلفي 

السلعة فوجب ان يعرف المدّرس ن يبّدل السلعة الحقيقة بصورة من تلك س أمدرّ ال رادأإذا  (3

 .4 املخطأ دراكالصورة من تلك السلعة لدم ال 

 :هيدراك ال  ؤثر علىالتي ت واملالع .2

 دراكيال  وعالموض (1

مكن  الفردى, بل ي صّوراتارج الخالحافز من  الجهاز او مستقبالت الحواس. موضوع يثير حافزا يؤثر

 العصاب الذى يعمل مستقبالت  مباشارة على من داخل الفرد المتعلقة

 ية ،العصاب و الجهاز العصبحسال األجهزة (2

كاداة  ة، لذلك ل بد ان يكون الحسية الصبيّبهاتمناللستقبال  أدواتتقّبل هو الحسية او المس

 شكل شخص. ادراكهو الدماغ مركز الحّس. كأداة لجراء الالزمة للنزاء  لموصلة حفزا الي  المستقّبل, و
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 الهتمام (3

تركيز هو ال. الهتمام لعداد الدراكساسية األ خطوة يحتاج الهتمام، هو ال دراكال العقد  يحقق فىل

كل  دراكل ال العوامل المذكورة اعاله تجع .على مجموعة  الموضوع ديةجمع النشطة الفر من او ترطيز 

وعة شخص او مجم ادراكرغم اعتراض الهدف نفسه.  ش يء, الحافز ادراكالفرد في ؤثر على فرد متفّرقة و ت

 5عات اخرى رغم ان الوضع هو نفسه. او مجمو  ادراكيمكن ان تختلف كثيرا عن 

 :6بين شخص و الخر كما يلي ادراكالعوامل التي تأثر الفرق في احتيار  .3

 داخلي منها:لاالعوامل  (أ

التي تكون اإهتمام إلى جميع المفعول  الفرد من عواملال جميع  (، هيlearningعملية التعلم ) -

 إلى الطابع المعقد لإليذاء النفس ي دراكحتى يسير ال 
ً
 .استنادا

م من أن على الرغ. الدافع، بالضافة إلى عملية التعلم، وعامال للفرد كما تأثر بالدافع وشخصية -

هذه  وفي. جدا عملية التعلم، كما أن لها تأثير هاممن ع وشخصية أساسا ل يمكن فصلها الداف

 .الحالة شيئا أن شواغل أكثر تواترا يثير الحافز

 وثيقا لعملية التعلم والدافع،  دراكال شخصية، في تشكيل  -
ً
عناصر الشخصية يرتبط ارتباطا

، وأيضا بما في ذلك شخصية، القيمة  .والذي كان نتيجة لما لوحظ في حضور مثل هذه حالة

 .شخص ما ل الحساس بالبيئة املحيطة العمر يمكن أن تعطي تأثير على طريقة

 حرجية منها:ال العوامل (ب

ويمكن القول أن أكبر كثافة من التحفيز من الخارج، كلما الكثافة، مبدأ الكثافة  من اهتمام  -

 .يمكن أن يكون مفهوما –زاد الش يء على أي حال 

 من مبدأ  -
ً
حجم للكائن، وأكثر ويذكر هذا العامل أن أكبر  .كثافة حجم هذا العامل، قريبة جدا

بالشخص،  دراكشكل هذا الحجم ستؤثر على ال  .ش يء من السهل أن تكون معروفة أو مفهومة

أن  يمكننظر في شكل حجم الكائن شيئا سوف الناس بسهولة جذبت انتباهه، التي با ومن 

 ادراكه.تشكل بدورها 

ظهور  المعاكس من خلفيته لمبدأ المعاكس أن الحافز الخاريج التي ، المعاكس أو المتناقضة -

 .تجتذب الكثير من الهتمام، أو دوره غير متوقع

                                                           
5 Slameto, Belajar dan Faktor.................,hlm 104. 
6 Miftah Toha, Perilaku Organisasi, (Jakarta :Rajawali Pers, 2009) Hlm 149-156 



من الخارج والتي تتكرر من أن التحفيز وقد ذكر هذا المبدأ التكرار ،( repetition) التكرار -

التكرار هو نداء من خارج كائن يمكن أن تؤثر على  .يعطي اهتماما أكبر من الزيارات أحيانس

 .إدراك الشخص

سوف تعطي الكثير من الهتمام لألجسام المتحركة  شحصالحركة )النتقال(، مبدأ الحركة  أن  -

  دراك.ال، سوف يكون هناك ما من حركة كائن جذب انتباه شخص .متناول رأيه لمقارنة الكائنات

جديد أو معروفة يمكن استخدامها باعتبارها  وضع الخارجي  أنالجديدة ومألوفة، هذا المبدأ  -

 .بة النتباهجال

 عناصر الدراك .4

 التية: دراكال  ؤثراصر التي تنالع

 التى تربط بالمالحظات  او الحافزا المقبول من الخارج (1

 لها معنىعملية تنظيم المعلومات  وه التفسير (2

 7السلوك كرد فعل  (3

 الدراك نتائجلا .5

  هما: ، والى قسمين دراكال  تقسيم  ة، يمكنالمدرك مع األشياء الفرد  علفاتبعد 

فقا و و يجبية أال ذات الّرؤية لى الموضوعات او المعلومات ع ييم الفردي: التقالدراك اليجابّي  (1

 أو من القواعد الحالية. دراكللجسم المتوقع الم

ض ذات األراء السلبية، بما يتناقضوعات او المعلومات على المو  ييم الفرديالدراك السلبّي: التق (2

  الحالية. القواعدمع التوقعات أو من 

على  ة الفردموضوع الدراك،معرفة الفرد و خبر هو ارتياح الفرد على  ،بيايجل الدراك ا ظهور سبب 

الدراك السلبي هو سنحط الفرد على الموضوع عدم المعرفة، وعدم الخبرة على  ظهور الموضوع. و سبب 

   8الموضوع.

، و لخبرة با هذا الءدراك يتأثر أيضاك حدثت فى النفس الفرد، ولكن في الحقيقة عملية وجود الدرا

ى يكون سير حافز حت، ثم تفةألى ش يء ما، و فهمالنظر مهارة دراك هو ال  ما.، والمعرفة بش ئ يم التعلعملية 

عملية  والخبرة المقدمة البارزة حت ى تكون العادة. الدراك ه هو  . و الخر الدراكالتفسير شيئا بعض إنتج
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 هر الموجودة ثم يفسات و الخبر المعلومات  المدخالت  ه وتقييمهمينظت، و خصالش اريحتا يةكيفل

  .لءنشاء صورة شاملة مجدية

 مليوسيلة التع .ب

 تعريف وسيلة .1

سيلة و المرسل و متلّقى.  كش يء التي يحمل الرسالة و المعلومات بينفي الحقيقة الوسيلة معنها 

وسيلة تستخدم وسيلة هي   أن عّرف كفاءة المعينة. الهدف او لتحقيق  يمالتعليستعمل فى عملية  مالتعلي

 .9ئلايستقبلون الّرسائل كأشخاص يتلقون رسشخاص الذين ل رسائل من جهات التصالت إلى األلنق

ا  أيضيمكن   " في حرفيا يعنى "وسط" او " "المدخلكلمة وسيلة من اللغة لتين "مديوس " و  صلأ

م يان وسيلة التعل عّرفا .10 الة تسليم من المرسل ألى متلّقىم  هي رسالة وسيطة أو رستفسير وسيلة التعلي

م و التعليم على توضيح أدهي 
ّ
مكن من ت حتى ،معنى الّرسالة المقّدمةاة يمكن أن تساعد فى عملية التعل

تعليم و ،يلة لتحسين أنشطة عملية هي وس يمالتعلبشكل أفضل و أكثر كمال. وسائل  يمالتعلأهداف 

م
ّ
 .11التعل

ما هايستخدم أداة  هي يمالتعلن وسيلة أستنتج أن ن يمكنناه، عال آلراء أبعض ا ا إلىدفااست
ّ
 ون لمعل

 يمكن أن يكون  الذي،يةالتعليم العملية  مكن أن تسهلو يالمتعلمين ل الى ائسالرّ لنقل  ليميةلية التعفي عم

 فاعل. يمالتعل

 : 12يعنى مجموعاتخمسة الوسائل الى  تصنف .2

م رية: شالوسيلة الب (1
ّ
م  المعل

ّ
 وغير ذلك األنشطة الجماعية صوص ّي وخ، المدّرب ، معل

 و كتب التمارين والحدات عة: كتب و المادةابالطالوسيلة  (2

 و الشرائح والصورة طائر خوال، ةبيانيّ الم و سرّ ال طات،املخط: كتب، ّيةبصر الالوسيلة  (3

 :  فيديو، سينمائّي، و تلفيزيون ةبصريّ ال ةسمعيالالوسيلة  (4

 و الفيديو التفاعلى: التعليم بمساعدة الحاسب،الوسيلة حاسب (5

 :13على النحو التالى يةميالوسيلة التعل حيث يصنف .3

 ينقسم إلى :الوسائل  من صفة انظر  (1
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 الوسيلة السمعية .1

 ليسجتديو و رّ ال. مثال : فقطالتي تحتوي على عناصر سماعية  لوسيلة السمعية هي الوسيلةا

 .يصوتال

 الوسيلة البصرية .2

: ةمثلأ. يةتصر الصو اعن تحتوى علىل و ، فقط التي يمكن رؤيتهاالوسيلة البصرية هي الوسيلة 

 .ةمطبوعال ، و األفالم و الشرائح و الصور و أشكال مختلفة من المواد ر صو اللوحات ال

 ةبصريال ةسمعيالالوسيلة  .3

 حيثب .عناصر صور لها و  يةصوتعناصر تحتوى على  الوسيلة السمعية البصرّية هي الوسيلة 

وأحجام مختلفة لألفالم و فيديو، ال ليسج:ت . مثلومشاهدتها الوسيلة سماع هذه  يمكن 

 شرائح صوتية .

 قسمين:الى   يمكن أيضا تقسيم وسائل التعليم ،تهاقدر  قطانالقا من انط (أ

ديو و التلفزيون. الوسيلة ا. مثال ر زامنةو متسعة او  تال دخديها قدرة مالوسيلة التي ل (1

م على الطالب  هذه الوسيلة  عداست
ّ
 لىإ الحاجة دون واحد  األشياء الفعلية فى وقتتعل

 .خاصةستخدم غرفة الا

م مثال: فيلم الشريحة و فيلمفّيدة بالمكان و الوقت .دخول أ ديها طاقة الوسيلة التي ل  (2

 فيديو.

 الى قسمين: الوسيلة  تقسمستخدمها،انظر من طريقة  (ب

عةالوسيلة  (1
ّ
غير  و شفافيةو وشرائح و أفألم الرحالت ، ألفالممثال: سينيمائي، ا المتوق

ب هذه الوسائط أداة عرض خاصة مثل فيلم بروجكتور لعرض الفيلم، ذالك. 
ّ
تتطل

 وفكرة جهاز العرض لتقديم شريحة و جهاز عرض لتقديم الشفافية

  ديو.ام و ر و سرّ مثال: الصورة، ال متّقعةلوسيلة غير الا  (2

 يمالتعلوظيفة الوسيلة  .4

ب(  .وة حدواالمادة  لتركيز الطالب وجه  هتماما هي النتباه وظيفة  أ( يمالتعل ائللوس ئفاوظ أربع و

 ميلتعلا وجدان و هيئة فى ا  و نظر من مزاولة  يمالتعلع الّنظر من الطالب مريح فى يوظيفة الوجداني يستط

 من الدراسات العلمية التي عرض وظيفة المعرفّي النظري ت( البصرّي.  ميالتعلع العرض المادة افى استم



 معلومات فى الصورة و اما وظيفة التعويضيةرمز البصري او الصورة الصنع تحقيق الهدف لتفّهم و ذكر ال

 .14ةاء فى القرأفالمادة لطالب ضع معنىالفهم و ذكر  وسيلة البصري التي تساعد

 يمالتعلالوسيلة فى  الفوائد .5

 ، التية:  يمالتعلالوسيلة فى  وائدبعض الف اعّرف )Dayton 1985(و    Kempt  وفقا

 يمكن أن يكون نشر المواد الذي الّرسمي (أ

 أكثر وضوحا وإثارة الههتمام يمالتعلعملية  (ب

 تفاعليةتكون  يمالتعلعملية  (ت

قة من النحية الكفاية (ث
ّ
 وقت و الطا

 يمالتعل تحسين جودة مخرجات (ج

 فى أي مكان و فى أي وقت يمالتعلتسمع وسائل التعليم لتنفيذ عملية  (ح

 يمالتعلغلى المادة و عملية  يمالتعليستطيع الوسيلة النمو وجدانّي اليجابّي فى  (خ

مين نحو أكثر أيجابية و إنتاجية (د
ّ
 تفيير دور المتعل

 أكثر واقعيةدة الدراسة يصنع الوسيلة الما (ذ

ب على القيود المفروضة غلى قيود ال (ر
ّ
 مكان و الزمانيمكن الوسيلة التغل

ب على عد استالوسيلة  (ز
ّ
 البشرية. حدود الحواسفى التغل

  وسائل التعليم تيارحير إايمع .6

بشكل عام، يتم وصف المعايير التى يجب أخذها فى العتبار عند اختيار وسائل التعليم على نحو 

 التلية:

 دامغرض أو الهدف من الستخال (أ

 الهدفب الذى نستخدم الوسيلة مناسب ، إذن  يمالتعل لبد ان يعرف الهدف

 من مستحدم الوسائل التعليميةاألهداف  (ب

 ،الطالبحالةنعرف  ما هي خصائصها؟لذالك علينا أن هم أهداف مستخدموسائل التعليم؟ن م

 التي تنسبهم.تحديد وسائل التعليم فة النهاية يمكننا 

 التعليمية صائص الوسيلةخال (ت

 لينا عنوع الوسيلة المعينة، تحديداسبة لطالب الدراسة؟ لذلك قبل ستخدم الوسيلة المننهل 

 الوسيلة. ئصاصجيدا كيف الخفهم أن ن
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 الوقت (ث

 قيمال يمالتعليستفرق تقديم وسائل التعليم ومّدة تخصيص الوقت لعملية وقت من ال كم

 القيمة (ج

 ميليصنع الوسيلة، ألن لّما عين بوسيلة الغالية تكون التعل نحرجهاهتم القيمة التى نل بد ان 

 يكون التفض ي. يميص نستطيع نصنع التعلّرختفض ي، بالعكس ايضا بوسيلة ال

 الوفرة (ح

 و سوق.أفي المدرسة  وسائل التعليم التي تحتجها هي حولنا أو 

 (Kahootكاهوت ) .ج

 ((  Kahootلتعريف كاهوت .1

  John Brand, Jamie Brooker) لطالقة فى البدية من قبل ا تم الموقع التعليمي وه( kahoot)كاهوت 

فى الشهر .  2013س جية للتكنولوجيا و العلوم فى مار مشروع مشترك بجامعة النرو( فى   Morten Versvik و

م مليو  1،5أكثر من  ، لديها كاهوتطالقةهوت بالعموم، سنة واحدة بعد اإفتتح كا 2013 تمبيربس
ّ
ن المعل

 لا ههذمليون الطالب مسّجل لسيتخدم  49مسّجل من 
ّ
 استخدامهاو  kahootلى إ . يمكن الوصول ةبعل

فى ذلك المسابات عبر ا منيم بييل التقاشكلعديد من أ kahoot مكن استخدامالميزات فيها. يان، بما فى مج

تحتوى لعبة التي اهي  kahoot.15فيها الطرق الثالثة للعب  و متطالعات، والمناقشات التى نتائجالنترنيت أ

للتفكير  الطالب  تطبيق من قبل تم تصميم. مناقشة وquiz, jumble ،مسحيوهي  ة مّيزات ربعال على

 يمكننا ملؤه بصور  Kahoot بتطبيق . والتي تم إجراؤها سئلةاأل على  جابة إل ل مهلة زمنية هناك  نأل  بسرعة،

 Kahootمن لعبة  حصلون على القيمةالطالب ي إلى أن  نجمّية تشيرو ألوان متنّوعة عن طريق إنهاء صورة 

 الكالسيكية لعبا. team mode فريق و   الكالسيكي  النمطو هي للعب هناك طريقتان   Kahootتطبيق . 

classic  بينما  بشكل فردي،ب لعهو ال team mode ةهو اللعب مع مجموعة واحد. 

 على kahootموقع ليطلب من المستخدمين لدخول  فإنه kahoot عبةلليصنع ال

http://getkahoot.com  الحصول على حساب بعد kahootمكن للمستخدمين تصميم أسئلة ، ي

 ستحدم الكمبيوتر أو املحمول با. kahootتتلقى تلقائيا  رمز لتشغيل  سوفباستخدام الميزات المتوفرة. 

يحتاج   www.kahoot.it  من خالل تصفح Kahootتطبيق باستخدام ب الوصول إلى اللعبة اللطيمكن ا

سيحصل الطالب   kahoot بعد بدء لعبة ز الذى يظهر على شاشة و تسجيل السم. ملب إلى إدخال الرّ االط

                                                           
15 Fitri Rofiyanti dan Anisa Yunita Sari, Penggunaan Platfrom Kahoot Dalam Menumbuhkan Jiwa Kompetitif 
Dan Kolaboratif Anak, Desember 2017, Jurnal Vol 3 No 3b 

http://getkahoot.com/
http://www.kahoot.it/
http://www.kahoot.it/


عاب التي تظهر على لواحدة من األ16 يناملجيب تمطى من أسرع  د إلى اليجابة  الصحيحة على نمط يستن

هو تطبيق عبر النترنت يمكن المستحدمة فى المؤسسات التعليمية  يمالتعلمنصة 

 
ّ
هذا يتم إعطاء النقاط لإليجابات الصحيحة ويتم تصميم  بة.عتطوير الحتبارات  و تقديمها بتنسيق الل

ابات التى ور نتائج الجعة و مسؤلية و سيطلع الطالب المشاركون على الفالختبار للطالب للتفكير بسر 

 .يحترونها

  الدخول  تسجيل خطوات .2

العلومية على القائمة نقر على تسجيل الدحول وال https://getkahoot.comالدخول على  يرجى (أ

 .سيتم توجيهنا إلى صفحة تسجيل الدخول اليمنى، و بعد ذلك 

 

 

 

 
(Sumber: https://www.smkn2kuripan.sch.id/cara-memainkan-kahoot-kuis-untuk-pembelajaran-di-kelas-

bagian-3/ ) 

ل كلمة مرور تم إنشاؤه عن طريق إدخال الحساب الذى م استخددخل باأ (ب
ّ
البريد مصنع دخ

 الكترونى

 

 

 

 
(Sumber: https://www.smkn2kuripan.sch.id/cara-memainkan-kahoot-kuis-untuk-pembelajaran-di-kelas-

bagian-3/ ) 

  فى اعلى اليسار kahoot  إنقر على القائمة (ت

                                                           
16 MA-A Ismail dan JA-M Mohammad, Kahoot: Apromising Tool For Formative Asessment In Medical Education, 
Education Emidicine. 2017 Jurnal, Vol 9. No 2. 
17 SMKN 2 Kuripan, cara memainkan kahoot-kuis untuk pembelajar dikelas (bagian 3), (Sumber: 

https://www.smkn2kuripan.sch.id/cara-memainkan-kahoot-kuis-untuk-pembelajaran-di-

kelas-bagian-3/ ) 
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(Sumber: https://www.smkn2kuripan.sch.id/cara-memainkan-kahoot-kuis-untuk-pembelajaran-di-kelas-

bagian-3/ ) 

 يمها،ثم حدد الختبار الذى سيتّم التى تم تصم تبار مصنعخعرض صفحة قائمة ال  (ث

 تشغيله بالنقر فوق زر التشغيل

 

 

 

 

 

 
(Sumber: https://www.smkn2kuripan.sch.id/cara-memainkan-kahoot-kuis-untuk-pembelajaran-di-kelas-

bagian-3/ ) 

 

 الطريقة ت تشغيلحتر لذا إو فريق،  الكالسيكي ماوه ،لعبل خيارانهناك  (ج

سيعرض أسماء الطالب فى سيظهر اسم طالب واحد أثناء اللعب مع وضح الفريق  ،الكالسيكية

  واحدةمجموعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber:https://www.smkn2kuripan.sch.id/cara-memainkan-kahoot-kuis-untuk-pembelajaran-di-kelas-bagian-

3/ ) 
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الطالب للوصول إلى  الذى سيستحدمه PINبعد تحديد الكالسيكية أو وضع الفريق، سيظهر رقم  (ح

Kahoot 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: https://www.smkn2kuripan.sch.id/cara-memainkan-kahoot-kuis-untuk-pembelajaran-di-kelas-

bagian-3/ ) 

 

الختبار التى  إلى لعبة  وصول لل PINدخل أو  https://kahoot.it يتم توجية الطالب للوصول إلى  ثم (خ

 تم نتوفيرها

 

 

 

 

 
(Sumber: https://www.smkn2kuripan.sch.id/cara-memainkan-kahoot-kuis-untuk-pembelajaran-di-kelas-

bagian-3/ ) 

 

م يبرز السئلة. الخيارة في الة الطالب تتغيرحاسبة المفي الة الطالب يبرز الجابة و اما في  (د
ّ
 عل

  أوتوماتيكّي مسّويا بالسئلة المعّرضة.

 

 

 

 

 
 

(Sumber: https://www.smkn2kuripan.sch.id/cara-memainkan-kahoot-kuis-untuk-pembelajaran-di-kelas-

bagian-3/ ) 

 

 جابةإ ن اختيار كل بعض الطالب الذي فورا فى الطالب  عملية بيجيو  ؤالكل سسيظهر  (ذ

https://www.smkn2kuripan.sch.id/cara-memainkan-kahoot-kuis-untuk-pembelajaran-di-kelas-bagian-3/
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(Sumber: https://www.smkn2kuripan.sch.id/cara-memainkan-kahoot-kuis-untuk-pembelajaran-di-kelas-

bagian-3/ ) 

 

تّم  ؤل الذىالسى لب علاط القيمة المؤقتة لكلتّم عرض , سيالسئلة األخرى  ىال  النتقالقبال (ر

  إجرؤه وفقا للرتبة/ درجة 

 

 

 

 

 
 

(Sumber: https://www.smkn2kuripan.sch.id/cara-memainkan-kahoot-kuis-untuk-pembelajaran-di-kelas-

bagian-3/ ) 

 

سيبرز اسم الطالب بتحقيق  KUIS.  في آخر هذا السئلة العلي ى تنتهيالمذكرة حت لخطوةكّرر ا (ز

ة لصحيحة و سرعبة اة بالصابة الصحيحة و سرعة الجاالنتيجة الكبيرة, هذه النتيجة موافق

 .الجابة

 

 

 

 

 

 
(Sumber: https://www.smkn2kuripan.sch.id/cara-memainkan-kahoot-kuis-untuk-pembelajaran-di-kelas-

bagian-3/ ) 

المباشر  حدد التنزيل  ثم فوق حفط النتيجة،  النقر ،متعدد عناصر أسئلة الختيار منلتحليل   (س

بعناصر تحليل  excelمن شكل  اتم تنزيلهيي تال اتالملف فوق مفظ إلى جهاز الكمبيوتر. تربطنقر ا و

 الختيار المتعدد

https://www.smkn2kuripan.sch.id/cara-memainkan-kahoot-kuis-untuk-pembelajaran-di-kelas-bagian-3/
https://www.smkn2kuripan.sch.id/cara-memainkan-kahoot-kuis-untuk-pembelajaran-di-kelas-bagian-3/
https://www.smkn2kuripan.sch.id/cara-memainkan-kahoot-kuis-untuk-pembelajaran-di-kelas-bagian-3/
https://www.smkn2kuripan.sch.id/cara-memainkan-kahoot-kuis-untuk-pembelajaran-di-kelas-bagian-3/
https://www.smkn2kuripan.sch.id/cara-memainkan-kahoot-kuis-untuk-pembelajaran-di-kelas-bagian-3/
https://www.smkn2kuripan.sch.id/cara-memainkan-kahoot-kuis-untuk-pembelajaran-di-kelas-bagian-3/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(Sumber: https://www.smkn2kuripan.sch.id/cara-memainkan-kahoot-kuis-untuk-pembelajaran-di-kelas-

bagian-3/ ) 

 

. الختيار الموجودة فيها يعني:    kahootالستحدامة الستقصائية في في الة الطالب يبرزالدراس (ش

 تقييم النجوم والمصغرات و الرموز التعبيرية

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: https://www.smkn2kuripan.sch.id/cara-memainkan-kahoot-kuis-untuk-pembelajaran-

di-kelas-bagian-3/ ) 
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 اللغة العربيةالتعليم  .د

 مالتعريف التعلي .1

يعنى  ”intruere“أو  ”instructus“فى اللغة اليونان هىو  intruction" م هو ترجيم من الكليمة "التعلي

هو  التعليم. 18التعليم" هو بلغ فكر أو الرئي التى تم معا لجاتها من حالل sionalintrukفكر، لذلك تعريف "

 ”teaching التعليم" تكون من انشطتين العامة يعني intruction "ترجمة من اللغة النجلزية 
ّ
 “م " و التعل

” inglearn م ثم مشهور با
ّ
 . 19 تعليم, ثم أحد في نفس النشطة, هي عملية التعليم و التعل

مين ألن ليس فالتعليم يحتوي على معنى أكثر استباقية فى تنفيد أنشطة  التعليمالكليمة 
ّ
قط المعل

  20 .التعليمالنشطين، بل الطالب هو الفاعل انشطين فى 

البشرية، ماّدة، مرافق، تجهيزات و إجراءات، التى مرارا يؤثر  م هو تركية تتألف يشمل العناصريتعل

مين  التعليميحقق األهداف 
ّ
، فى هذه الحالة يشارك البشر فى نظم التدريس الذى يتكون من طالب ، المعل

دراسية الالفصول و الموظفين، الماّدة كما يلى: كتب ، السبورة و غير ذلك. المرافق والمعدات تتكون من 

،  التعليمالجراءات جدوال و اساليب تقديم المعلومات، و ممارسات  يتضّمنو السمعية البصرى. 

صية، خالمشكالت الشايضا عملية سلوكية ذات توجه إيجبي لحل  التعليمالمتحان و غير ذلك. ويسمى 

 .21فراد، الجتماعات، و املجتمعاتماعية و السياسية التى يوجهها األ دية، الجتاالقتص

م .2
ّ
 عناصر عملية التعليم و التعل

م هي
ّ
 العناصر المتعلقة في عملية التعليم و التعل

م الطالب  الّدافع (1
ّ
 تعل

 و مطالعة الحوال الجديدة. التعليمعرون بالحماسة في بوجود الّدافع, الطالب يش

 عليممادة الت (2

م الطالب، لذلك يجب أن يكون ية، المتاحة  تحقق أهداف تعليالتعليميجب أن تدعم الماّدة 

 رى خاأل كونات ة انتقائيا و مكيفا مع الماستخدام المادة التعليمي

 الوسائل  التعليمية  (3

 مساعة في التعليم يحتاج الترقّية لن كل طالب احسن.اللة ال

 

                                                           
18 Bambang Warsita, Teknologi Pembelajran, Landasan Dan Aplikasinya, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008) hlm 
265. 
19 Tim Pengembangan  MKDP dan Pembelajaran, (Jakarta: Rjawali Pres, 2011) hlm 180  
20 Hamzah Nina Lamatenggo, Teknologi Komunikasi Dan Informasi Pembelajaran, (Jakarta:Bumi Aksara, 2011) 
hlm 121. 
21 Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran, (Jakarta:Bumi Aksara, 1995) hlm 57. 



 مالتعليبيئة  (4

 , و كذالك ضّده.التعليمالبيئة المفرحة تنمو الحماسة في 

م او الطالب (5
ّ
 حال المتعل

م او الطالب 
ّ
ران الي حال يمكن تفريقه علي جسماني و روحي. و هاذان عنحال المتعل

ّ
م المصران يؤث

ّ
تعل

 الطالب.  او

 اللغة العربىة .ه

 تعريف اللغة العربية .1

ل لفظية يتحدث بها العراب فى التعبير عن األشياء فى االلغة العربية هي أدواة التواصل فى شكل أقو 

ة الدرس اللغ قلوبهم، عقلولهم، و نفسهم. بنزول القرأن تحمل المفردات ، و المعنى النحوي و العلوم.

لى اللغة يجابى ع، و تعزيز موقف إو تعزيز القدراتالعربية هي الدرس الموجه لتشجيع ، التعزيز، التطوير 

درة الناجية . القكلمة أخر ويفهم القرأةدرة الستقبالية هي القدرة لفهم العربية الستقبالية و منتجة. الق

لغة يجابى تجاه الا. مهارات اللغة العربية و موقف إتابدم اللغة كأداة مواصلة لسانا و كهى القدرة يستخ

ة ب السالمى اللغقرأن و حديث ، و الكتالعربية مهم جدا فى مسعدة يفهم مادر تعاليم السالم يعنى ال

بية، المعّدة لتحقيق كفاءة اللغة العر . و لذلك، اللغة العربية فى المدرسة العربية التي المتعلقة بالسالم

 المهارات األربعة لتعليم النّمو، يعنى الستماع ، الكالم، القرأة و الكتابة. التي تشمل

 و هي : أهداف للغة العربية  .2

, عليمالتالدراية عن اهمية اللغة العربية كإحدى اللغة الجنية  لتكون اللة الساسية في انماء  (1

 خصوصا في مطالعة اصول تعاليم السالم.

سع افق الثقافة و تضمين النفس في الثقافة انماء الفهم عن الصلة بين اللغة و الثقافة و  (2
ّ
ات

 . 22المتنّوعة

 طار التفكيرل ا .و

و  kahootو الحاصل الدرسات السابقة الماسبة بـ  kahootاسس علي مراجعة االمفهوم نظر 

م أهمها في التقي
ّ
يم التعليم في المدرسة الحاجة علي أهمية استحدام الوسائل ليسّهل التعل

فاعل فاستحدامه لتقويم التعليم و الطالب تكون ناشط في  kahootمعلمات, تغّرف ان تطبيق 

م. ورجى بوجود تطبيق 
ّ
م في التعليم.  kahootالتعل

ّ
 يسّهل المعل

 

                                                           
22 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan, (Bandung: PT. 
Rosda Karya, Pemenag No 2, 2008) hlm 51. 



 م بياني يظهر في الصورة التية :و رس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فروض البحث .ز

ى البحث  ففروض البحث هو الجابة مؤقتة على اسئلة مشاكل البحث، و قد ذكر األسئلة مشاكل 

 23شكل الجملة السؤال.

=HO وجود إدراك الطالب على استخدام  لkahoot .كوسيلة التعليم اللغة العربية  

Ha  وجود إدراك الطالب على استخدام =kahoot  .كوسيلة التعليم اللغة العربية 

 وصف الممدسة .ح

، نوتورجان، يوكياكرتا هي أصحد G M  /IIمدرسة معلمات محمدية  بيوكياكرتا تقع في الشارع 

 محمدية فيلتحاد مدرسة معلمات محمدية للمعتمر ل تخل هذه األحوال من تاريخ الزمان عند المواقف ا

( ثم 1920دحالن القسم األرقاء التي غيرت فأصبخت معهد محمدية  سنة )أنشأ الحاج أجمد  1918سنة 

( كانت المدرسة غيرت مدرسة معلمين و معلمات، و بعد سنة فصل (1924KWEEKSCHOOLأصبحت 

رون وفي موقف الثالث و عشقرية نوتوبرحان يوكياكرتا. في المدرسة معلمين يوكياكرتا و مدرسة معلمات 

و أكد أن المدرسة المعلمين و معلمات محمدية يوكياكرتا هما مدرستان  1934للمحمدية في سنة  23

المشاركتان الثنويتان اللتان توجدا في مركز القيادة محمدية. كما تطوير محمدية مجتمعها  جغرافيان 

و تحديات العولمة مدرسة معلمين و معلمات يوكياكرتا باب "مدارس أمنة مؤتمرة" )املحلية و العمالية( 

طلوب لمعالجة التغييرات مهنية، و حكمو، بدون ترك عالمتها بالمدرسة كادرة المشاركة في يوم م

 المستقبال. 

                                                           
23  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta,2017 Hlm 96 

م اللغة العربية
ّ
 التعل

KAHOOT 

لدراكا  

 

 الطالب

لتالميذا  



تعترف بالمعهد بحول  1997األن مدرسة معلمات  محمدية يوكياكرتا ننتج بالتتجية منذ سنة 

 2بالتاريخ  1867:  المكتب بدائرة يوكياكرتا بالمصادر الهداية معهد من مجلس الديني اندنسيا الهادية

ت املجال بالمدرسة الثناوية. اصلحت مدرسة معلمات محمدية أنفسهم في توجية تطورا 1996يناير 

 العلوم و التكنولوجيا. 

 رؤية .1

المتوسط متفقة مستوى  من محمدية  ا كالمؤسسة تعليمية مدرسة معلمات محمدية يكياكرت 

 .كالناقل للبعثة الحركة املحمدي العلماء، القادة و المربيناملحمدية و قادرة على إنتاج كادر من 

 بعثة .2

الطالب في العلوم األساسية السالمية،  تنظيم و تطوير التعليم لبناء الكفاءة والتميز (أ

 والتكنولوجيا، والفنون و الثقافة.

 دين و العلم.التنظيم و تطوير تعليم اللغة العربية و اللغة النجلزية كأداة للتصال للغارقين في  (ب

 تنظيم و تطوير تعليم القيادة من أجل بناء الكفاءة و التفوق في مجال أخالق تلميزه و شخصين. (ت

 تنظيم و تطوير تعليم للمعلمين  من أجل بناء الكفاءة و التفوق في مجال تعليم الطالب. (ث

 يعتنظيم و تطوير تعليم للمعلمين  من أجل بناء الكفاءة و التفوق في مجال المشار  (ج

تنظيم و تطوير تعليم  املحمدية القادر على بناء الكفاءة و التفوق في مجال املحدية تلميذة   (ح

 المنظمة الكفاح.

 أهداف  .3

تنفيذ التعليم متوسط في تشكيل كادر من العلماء و الزعماء، و التعليم الذي يدعم تحقيق األهداف 

 محمدية، و هي إقامة املجتمع السالمي في الحقيقة.

 الهيكل التنظيم .4

 2.1الجدول 

 تاريخ قادة مدرسة المعلمات املحمدية في يوكياكرتا

 رقم اسم معلمات اسم الزعيم عام مكان

Kauman 1918 – 

1921 

K.H. Ahmad Dahlan   1 قاالقسم أر 



Kauman 1921 – 

1923 

K.H. Ahmad Dahlan  2 معهد املحمدية 

Notoprajan 1923 – 

1924 

K.H. Siraj Dahlan 3 مدرسة تربية السالم 

Notoprajan 1924 – 

1927 

Raden Haji Hajid 4 مدرسة تربية زوجة 

Notoprajan 1927 – 

1932 

R. H. Djalal  5 مدرسة تربية زوجة 

Notoprajan 1932 – 

1939 

K.H. A. Badawie  مدرسة معلمات

 ياكرتاكمحمدية يو 

6 

Notoprajan 1939 – 

1943 

Raden Haji Hajid  مدرسة معلمات

 ياكرتاكمحمدية يو 

7 

Notoprajan 1943 – 

1947 

K.H. A. Badawie  مدرسة معلمات

 ياكرتاكمحمدية يو 

8 

Notoprajan 1947 – 

1966 

K.H. Dalhar B.K.N  مدرسة معلمات

 ياكرتاكمحمدية يو 

9 

 

Notoprajan 1966 Moh. Hajam Hisyam  مدرسة معلمات

 ياكرتاكمحمدية يو 

10 

Notoprajan 1966 – 

1978 

Hana, BA   مدرسة معلمات

 ياكرتاكمحمدية يو 

11 



Notoprajan 1978 – 

1979 

Dra. Ruslimah Wahab  مدرسة معلمات

 ياكرتاكمحمدية يو 

12 

Notoprajan 1979 – 

1994 

Dra. Hj. Siti Zunnah  مدرسة معلمات

 رتاياككمحمدية يو 

13 

Notoprajan 1994 – 

1997 

Drs. H. Mashuri H.N  مدرسة معلمات

 رتاياككمحمدية يو 

14 

Notoprajan 1997 – 

1998 

HM. Burhanuddin, BA  مدرسة معلمات

 رتاياككمحمدية يو 

15 

Notoprajan 1998 – 

2005 

Drs. Hamdan 

Hambali 

مدرسة معلمات 

 رتاياككمحمدية يو 

16 

Notoprajan 2005 - 2014 Dra. Fauziah Tri 

Astuti, MA 

معلمات  مدرسة

 رتاياككمحمدية يو 

17 

Notoprajan 2014 – الن Agustyani Ernawati  مدرسة معلمات

 رتاياككمحمدية يو 

18 

 

 فقاالمر . 5

 2.2الجدول 

 رقم نوع عدد من الظروف الجيدة

 1 الفصول  31



 2 مكتبة 1

 3 علم الحياء. غرفة مختبر 1

 4 فيزياء. غرفة مختبر 1

 5 كيمياء. غرفة مختبر 1

 6 الكمبيوتر. غرفة مختبر 1

 7 لغة. غرفة مختبر 1

 8 غرفة القيادة 1

 9 غرفة المعلم 3

 10 غرفة الدارة 1

 11 مكان العبادة 1

 12 غرفة الستشارة 2

 13 غرفة الصحة 1

 IPM 14 غرفة 1

 15 سكن الطلبة 13

 

 الهيكل التنظيمي. 6 

 2.2 جدول 

 يوكياكرتامدرسة معلمات هيكل تنظيم 



Agustyani Ermawati, S. Pd. I مدير 

Risfiana, S. Ag  نائب المدير األول 

Lilis Setyowati, SE. نائب المدير الثاني 

Unik Rasyidah, M. Pd. نائب المدير الثالث 

Atang Solihin, S. Pd. I نائب المدير الرابع 

Dzat Kurniawan, S. Pd. I  اإلدارةرئيس 

Nurhayati أمين الصندوق المستخدم 

 

 . منظمة طالبية7

المنظمة هي واحدة من المؤسسات الطالبية لتطوير القيادة في مدرسة المعلمين محمدية "

 "يوغياكارتا

في البداية تم تسمية منظمة المدرسة في معلمات جمعية المعلمين المسلمين بمحمدية أو 

مع ( PPMM)تم استبدال  2008/2009ومع ذلك ، في العام الدراس ي (. (PPMMالمعروفة باسم 

تم استبدال ا ر م في وقت لحق 2009/2010والسنة األكاديمية ( IRM)جمعية الشباب املحمدية 

 .(IPM)مع جمعية الطالب املحمدية 

م كما تلي
ّ
 : أما أنشطة دعم العملية ألنشطة التعليم و التعل

 من خالل األنشطة  ة الطالباتمات المواهبمدرسة معل فيمنذ العصور القديمة 
ً
توضع دائما

األنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية التي في . تطوير المواهبوة الطالبات الخارجة عن المناهج الدراس ي

 . تهدف إلى توسيع إمكانياته المواهب وحفر عميق للطالب خارج األكاديمية

 على النحو التالي: ج الدراسيةاألنشطة الخارجة عن المناهقائمة 



، فاتن حزب، وتنس الريشة البصمة المقدسة، كرة (PMR)ورقة علمية، الصحافة، شباب الصليب األحمر

لموسيقى، اخياطة، قصة فن ، السلة، الكرة الطائرة، نادي الكالم باللغة العربية، النادي النكليزي الكالم

 .نادي تنس الطاولة

 
 


