
 الّرابع الباب

 و تحليلها البياناتعرض 

 
  تعليم اللغة العربيةوسائل ك   kahoot علىالطالب  ادراك .أ

 تحليل إحصائيات وصفية (أ

 ( kahootوسيلة كاهوت ) (1

الجانب تقديم صورة مثيرة  ) kahootكاهوت )في هذا البحث  لتعليموتشمل الجوانب لوسائل ا

 سبة لتناسبأما بالن. وتركيبات لونية مثيرة لالهتمام ،مالءمتها للصور مع المواد التي تدرسلالهتمام، ومدى 

في  االستبيان ويمكن أن ينظر في شرحمات ليعم ةائط يمكن رؤية طالب مدرسوس(  kahootوسيلة كاهوت )

 :التفسير التالي

 لالهتمام (kahoot)كاهوت عن وسيلة  النسبة المئوية .1

 
 4.1 رسم بياني

 لالهتمام (kahoot)كاهوت عن وسيلة  النسبة المئوية

 إلى تخطيط دائري أعاله الذي ينتج من النسبة المئوية للطالب
ً
 تبأن معلمات مدرسة  استنادا

 
 معل

 مع النسبة المئوية ل  اهوتكاستخدام وسائل با
ً
وباإلضافة إلى ذلك كانت هناك   .%05.28مثير جدا

جذابة، وهناك أي طالب  يلة كاهوتوسوت اهعلى التدريس والتعلم كمن الطالب يقول نوافق  15.28%

 . الذين ردوا على ال يوافقون أو ال يوافقون بشدة

 

 

 



 الصورة جذابة )عرض مرئي( النسبة المئوية لميزة تقديم .5

 

 4.2رسم البياني 

 الصورة جذابة )عرض مرئي( النسبة المئوية لميزة تقديم

 إلى الرسم البياني ا
ً
أعاله، فإنه يمكن اإلشارة إلى أن نتائج النسبة المئوية لميزة عرض الصور مثيرة ستنادا

بشدة االتفاق، واختلف الطالب  %55.28من الطالب المتفق عليها،  %58لمظهر المرئي( لالهتمام كوت )ا

ي: اللعبة وهكوسيلة للتعليم، اللعبة لديها العديد من المزايا، إال . ، ال جواب الطالب ال أوافق بشدة5.28%

 .1ش يء متعة للقيام، ما مسلية ومثيرة لالهتمام

 يجعل التعلم النشط   kahoot  تطبيق .3

 

 4.3رسم البياني 

 يجعل التعلم النشط  kahoot  تطبيق
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 من الجواب اختلف  %08طالب واتفق، سانجت الطفل  %08من الرسم البياني أعاله تبين أن 
ً
توافق وقليال

وت يمكن أن تجعل الطالب النشطة في اهفإنه يمكن استخالص االستنتاج أن كبشدة واختلف، ولذلك 

، حتى يمكن أن تكون نشطة في يلة التعلم الستخدام وس مات معل سةمدر الطالب  يحب  .عملية التعلم

 . التعلم

 مدى مالءمة الصور مع المواد في التدريس .0

 
 التدريسمدى مالءمة الصور مع المواد في  4.4رسم البياني 

 إلى ما ورد أعاله يبين التخطيط الدائري المشكلة المعروضة، أو الصور التي تقدم وفقا للمواد التي 
ً
استنادا

الطالب اإلجابة  %38,88طالب ورد كثيرا على الموافقة،  %05.28يجري تدريسها ويبين النسبة المئوية 

 الطالب اإلجابة عليها %5.28عليها توافق وال توافق 

 العديد من تركيبات األلوان سؤالهذه الكاهوت اختبار  .2

 

 4.5رسم البياني 

 العديد من تركيبات األلوان سؤالهذه الكاهوت اختبار 



 %55.28في الرسم التخطيطي أعاله يظهر تعرض المشكلة وفقا للمواد التي يتم تدريسها كوت، وتوافق 

من الطالب  %58العديد من تركيبات األلوان، و  الطالب اإلجابة على أسئلة ترد في كوت اختبار توافق

 .طالب ال أوافق على اإلجابة %5.28اإلجابة عليها بشدة، و 

 الصعوب لفهم ) kahootكاهوت ) وسائل االختبار فيالسؤال وترد  .0

 

 

 

 

 

  

 4.6رسم البياني 

 الصعوب لفهم ) kahootكاهوت ) االختبار في وسائلالسؤال وترد 

 (kahoot) تو اهالبياني أعاله يعرض النسبة المئوية للطالب اإلجابة على سؤال االختبار في كيظهر الرسم 

، ال أوافق بشدة  %18.88 ال أوافقمن الطالب اإلجابة  %58ر نسبة يظه أي على أساس الصعوب لفهم

الرسم  ذلك أننا يمكن أن نستنتج من ما ورد أعاله مسابقة. بشدةال أوافق   %5.28، أوافق و 5.28%

 من عدد الطالب الذين أجابوا لم ي kahoot))وتاهالتخطيطي السؤال يرد في ك
ً
 .وافق يسهل فهمها، قليال

   (kahoot)ادراك الطالب على كاهوت  (5

أي أن هناك عدة جوانب لتعليمات المستخدم من   (kahoot)كاهوت الطالب على  ادراك

ة ، وسهولة الوصول إلى التطبيقات، للفرد واملجموع(kahoot) كاهوت الوضوح، واستخدام 

 (kahoot) وتاهك فعاليةواستخدام 

 

 

 

 



 (kahoot) وتاهوضوح تعليمات االستخدام ك .5

 

 4.7رسم البياني 

 (kahoot) وتاهوضوح تعليمات االستخدام ك

أن وضوح استخدام    بشدةأوافق  %25،28يبين الرسم البياني أعاله أن اإلجابة على الطالب  على أساس

  %2,88أوافق و الطالب أجابوا  %05,28تعليم اللغة العربية،  الطالب تصبح روح (kahoot)كاهوت  وسائل

 أن الطالب ال يوفقون.

 يستخدم األفراد والجماعات kahoot)) وتاهك .0

 
 4.8رسم البياني 

 يستخدم األفراد والجماعات kahoot)) وتاهك

أي كل فرد  (  kahoot) وتاهالطالب تجاه كادراك  يمكن أن تستخدم في الرسم التخطيطي أعاله يظهر

جواب الطالب تتفق بقية جوابه  اوافق  %55،28،  %52،88 وتتفق املجموعة النسبة المئوية للرد بقوة

 %5.28الطالب يختلفون 

 

 



 (kahoot) وتاهك  سهولة الوصول  .9

 

 4.9رسم البياني 

 (kahoot) وتاهك  سهولة الوصول 

 إلى الرسم البياني أعاله أننا 
ً
الطالب ( يعني  kahootعلى كاهوت )الطالب  دراكيمكن أن نستنتج أن ناستنادا

وت يساعد على عملية التعليم والتعلم، أجاب الطالب بنسبة مئوية اهوت وكاهسهولة الوصول إلى ك

 أجاب ال يوافق. %5،28 بنسبة مئويةو قليل من الطالب  اوافق  %02،88اوافق بشدة ،  25،28%

  kahootهم أنهم سعد باستخدم ادراك  .18

 

 4.11رسم البياني 

  kahootادراك هم أنهم سعد باستخدم 

 بنسبة مئوية، نظرا من  kahootهم أنهم سعد باستخدم  ادراكاستنادا على الرسم البيان اعاله يظهر 

اجاب الطالب اوافق. ال يوجد الطالب يجب ال يوافق أو ال  %55،28أوافق بشدة،  %55،28اجاب الطالب 

 يوافق بشدة.

 

  



 kahootفعالية باستخدم  .11

 
 4.11رسم البياني 

 kahootفعالية باستخدم 

عليم تالطالب على فعالية استخدام كاهوت. استخدام كاهوت ل ادراكعلى يظهر ستندا على الرسم البيان م

ة,   %25,28اللغة العربية هي الرأي الجيد, مئوية الطالب يجبون  الطالب يجيبو أوافق,  %08,88أوافق بشد 

 الطالب يجيبو ال يوافق %5,28و 

 خطوات استخدام كاهوت غير واضح .15

 

 

 

 

 

 4.12رسم البياني 

 خطوات استخدام كاهوت غير واضح

ال يوافق . خطوات استخدام كاهوت غير واضح،   %02،88الرسم البيان على يظهر أن مستندا على 

ثم يمكننا أن نستنتج أن معظم الطالب يجبون اوافق.  %58،88اجاب الطالب ال يوافق بشدة. و  12،88%

 خطوات استخدام كاهوت غير واضح الطالب اإلجابة

 



 لفهم ت صعبالزر أو القائمة في كاهو  .13

 
 لفهم الزر أو القائمة في كاهوت صعب  4.13 رسم البياني

بة مئوية بنس ت صعبالزر أو القائمة في كاهو مستندا على الرسم البيان على يظهر أن الطالب ال يوفق أن 

و أوافق  %5،28الطالب يجبون ال يوافق بشدة. و يوجد الطالب أوافق بنسبة مئوية  %12،88و  05،28%

وت الزر أو القائمة ليس من اهبأن ك دراكلصف الثامن د باال وهكذا معظم طالب ا. %12،88بشدة 

 .الصعب أن نفهم

 التعلم  يناسب بمادة ال  kahoot في التطبيققدم الماالختبار  .10

 

 4.14رسم البياني 

 التعلم  يناسب بمادة ال  kahoot قدم في التطبيقالماالختبار 

ال  يوافق  %05،28،  %22،88بشدة بنسبة مئوية  مستندا على الرسم البيان على يظهر أن الطالب ال يوفق

يناسب ال  kahoot قدم في التطبيقالماالختبار أن  %5،28و قليل من الطالب يجبون يوافق بشدة يعني 

في  ميالتعل بمادة يناسب  kahoot قدم في التطبيقالماالختبار  ونحن يمكن أن نستنتج أن. التعلم  بمادة 

 المدرسة.

 

 



 م اللغة العربيةيل تعلسو جعل ك وتكاهوسائل  .12

 
 4.15رسم البياني 

 م اللغة العربيةيل تعلسو وسائل كاهوت جعل ك

وسيلة كاهوت  %05،28و  %25،28دا على الرسم البيان على يظهر أن مئوية ال يوافق بشدة استنا

(kahoot جعل )وسائل ادراك  كن استنتاج أن الطلبة قد يجعليمبل  م اللغة العربيةيل تعلسو ك(kahoot ) 

 .م اللغة العربيةيروح تعل

 مفيدة في عملية تعلم اللغة العربية  (kahoot)  التطبيق  (3

 ميالتعل  kahootوسائل وتحفيذ  ,ا،  التعليم اللغة العربيةوسائل اب مقابلةkahoot  داخل وسائل يعني فيه 

 .الطالب

 م اللغة العربيةيمفيدة في عملية تعل  kahootالتطبيق  .10

 

 

 

 

 

 4.16رسم البياني 

 م اللغة العربيةيمفيدة في عملية تعل  kahootالتطبيق 



م يمفيدة في عملية تعل   kahootالتطبيق بأن ادراكأن الطالب لديهم دا على الرسم البيان على يظهر استنا

و قليل الطالب ال يوافق يعني  %08،88و يوافق بشدة  %25،28 اللغة العربية مع االتفاق النسبة المئوية

5،28% 

 المعلم يوفر الحافز للمواد وفقا للحياة اليومية .15

 

 

 

 

 

 لمعلم يوفر الحافز للمواد وفقا للحياة اليوميةا 4.17رسم البياني 

 يوميةوفقا للحياة الالمعلم يوفر الحافز للمواد عملية التعليم  أناستنادا على الرسم البيان على يظهر 

يوافق بشدة، يوجبون  الطالب ال يوافق بشدة  %58،88يجبون الطالب يوافق  %25،28بنسبة مئوية 

 ال يوافق.  %12،88و  5،28%

 kahootحول مع الطالب لم يس .10

 

 4.18رسم البياني 

 kahootحول مع الطالب لم يس



ول لم يسبق معرفة حالطالب الطالب يجبون يوافق بشدة، أن  أناستنادا على الرسم البيان على يظهر 

kahoot  الطالب يجبون يوافق و يوجد الطالب يجبون ال يوافق بشدة  %32،88و  %08،88بنسبة مئوية

ويظهر هناك في . kahootبمعنى يوجد قليل الطالب التي لم يسبق معرفة حول  %5،28يعني بنسبة مئوية 

 .51الذي لم تجب السؤال من الحبوب رقم  طالب 1عداد المفقودين هو

 kahootصعوبة في استخدام  .19

 

 4.19رسم البياني 

 kahootصعوبة في استخدام 

بة في تشغيل كوت يشعرون بصعوبة بالنسبشدة استنادا على الرسم البيان على يظهر الطالب ال يوافق 

صعوبة في استخدام أو لم يشعر ب. يمكننا أن نستنتج أن الطالب ال يوافق %22،88و  %05،28 المئوية

 من تلميذه الذين يشعرون بصعوبةkahootتشغيل 
ً
 %5،28يعني  ، قليال

 للغة العربية kahootفعالية تطبيق  .58

 

 4.21رسم البياني 

 للغة العربية kahootفعالية تطبيق 



لتعلم  kahoot أن تلميذه الحصول على األشياء اإليجابية في اللعبة  دا على الرسم البيان على يظهراستنا

 يوافق. %35،28يوافق بشدة و  %05،28 بالنسبة المئوية اللغة العربية 

 م اللغة العربيةيدافع في تعلال kahoot يلة وس .51

 

 4.21رسم البياني 

 م اللغة العربيةيدافع في تعلال kahoot يلة وس

وم باستخدام  أن البيان على يظهراستنادا على الرسم 
 
م يتعلل الطالب دافعال kahootعملية التعليم و تعل

يوافق بشدة و الطالب يجبون ال يوافق بنسبة  %08،88يوافق،  %25،28بنسبة مئوية  اللغة العربية

 . %5،28مئوية 

 الستخدامها في مدرسة موعليمات kahootيستحق التطبيق  .55

 

 4.22رسم البياني 

 الستخدامها في مدرسة موعليمات kahootيستحق التطبيق 

الستخدامها في مدرسة  kahootالطالبات يوافقون بشدة أن تطبيق  أن استنادا على الرسم البيان على يظهر

 الطالبات موافق. %5،28يوافق و  %18،88يوافقون بشدة،  %05،28بنسبة مئوية   موعليمات



 kahootعلى الطالب  ادراكنتائج مداوالت  (أ

أعاله الذي يتكون من عدة   االستبانةتجاه نتائج يتضح من  kahootعلى الطالب  ادراكنتائج مداوالت 

 :جوانب على النحو التالي

 ، kahootوسيلة  (1

 kahootبناء على نتائج االستبانة تشير البيانات إلى أن عملية التعليم الستخدام كاهوت )
ً
( مثيرة جدا

 لالهتمام، يمكنك kahoot)الصورة، اللون( في هذه الوسيلة  كاهوت)لالهتمام، العرض المرئي 
ً
( مثيرة جدا

العديد من  quiz kahootالطالب مدى تعلم فهم، احتبار  kahoot، اختبار  تنشيط الطالب في التعلم

 التي تعرض في  سؤالالkahoot  تركيبات من األلوان، والطالب بسهولة فهم االحتبار المعروضة في مسابقة

kahoot  كوسيلة التعليم اللغة العربية. 

 

 Quiz، يعني كوسيلة التعليم اللغة العربية  kahootالتي تعرض في  السؤال  4.23رسم البياني 



 

 Quiz، يعني كوسيلة التعليم اللغة العربية  kahootالتي تعرض في  السؤال  4.24رسم البياني 

 

 

 Jumble، يعني كوسيلة التعليم اللغة العربية  kahootالتي تعرض في  السؤال  4.25رسم البياني 

 



 

  Jumble، يعنيكوسيلة التعليم اللغة العربية  kahootالتي تعرض في  السؤال  4.26رسم البياني 

  kahootالطالب على وسيلة  ادراك (5

أكثر متعة الستخدام  kahootالعاطفة في تعلم اللغة العربية، وفقا تلميذه جعل  kahootوسيلة 

في عملية التعليم، التالميذ في فصل الثامن د معلمات  يمكن أن تساعد الطالب kahoot، وسيلة املجموعات

 kahootاتفق الطالب بشدة وجود وسائل في التعلية اللغة العربية،  kahootيشعرون باستخدام وسيلة 

، وفقا kahootالخطوات في التشغيل ، هو فكرة جيدة للغة العربية
ً
فتاة كانت  لوسائل الطالب واضحة جدا

 ميالتعل بمادة يناسب  kahoot قدم في التطبيقالماالختبار ، تستخدم لجعل الملل في تعلم اللغة العربية

 في المدرسة.

 kahootالتعليم اللغة العربية باستخدام  (3

الطالب ، م اللغة العربيةdاليومية في تعلفي عملية التعليم والتعلم للمدرسين توفير الحافز وأمثلة في الحياة 

ام الطالب يشعرون ال صعوبة في استخد، لتعلم اللغة العربية  kahoot التطبيق السابقة لم نسمع عن

الممارسة، دافع في تعلم اللغة العربية، من خالل  kahootم استخدام ي، وفقا للطالب تعلkahootالتطبيق 

 .ماتمعلفي مدرسة  kahootتستحق  طالب الثامن د يستخدم kahootوفقا 

 اختبار الفرضية (ت

 نتائج تحليل االنحدار البسيط .1

( يعني x) التحليل المستخدمة في هذا البحث هو تحليل االنحدار البسيط مع المتغيرات المستقلة

ليل تحيمكن رؤية نتائج  كوسيلة التعليم اللغة العربية. KAHOOT( Yالتالميذ و المتغيرات التابعة ) ادراك



  SPSS اإلصدار   تحليل االنحدار البسيط باستخدام  االنحدار البسيط في إخراج النتائج الجدول 

 .النحو التالي58،88

 نتائج تحليل الفروضية 4.1الجدول 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 Media_Kahootb . Enter 

 لمتغير التابع: بيرسيبس ي. 1

 .وطلبت جميع المتغيرات التي دخلت. 5

 .الوصف: شرح حول المتغيرات شملت فضال عن الطرق المستخدمة في تحليل االنحدار الخطي

 4.2الجدول 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,420a ,176 ,154 ,22415 

 

 Media_Kahootألف تنبئ: )ثابتة(، 

راتباء متغير تابع:   تضو 

 4.3الجدول 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,398 1 ,398 7,913 ,008b 

Residual 1,859 37 ,050   

Total 2,257 38    

 

ادراكمتغير تابع:   

تنبئ: )ثابتة(   Media_Kahoot 

Coefficientsa 

 4.4الجدول  

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 



B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1,599 ,456  3,505 ,001 

Media_Kahoot ,384 ,136 ,420 2,813 ,008 

 كادرامتغير تابع: 

هذا الرقم هو ثابت رقمي مما يعني أنه إذا لم يكن  B ،1.209الرقم اإلحتماالت من غير مقننة في صف  =  .أ

 1،299( هي Y) KAHOT  ( فأما نتائج وسيلةX) للطالب ادراكهناك ال 

وهذا الرقم يعني أن أي إضافة على مستوى ز 8،305، نتائج هي االنحدار الخطيالرقم المعامالت  =  .ب

 ذلك هو معادلة انحدار 8،305اإلرادة بمقدار KAHOOT (Y )( فنتائج وسيلة X) للطالب ادراكمن  1%

Y= 1,599+0,387 X 

االنحدار باحتماالت في جدوال اعاله تحليل 5،013احتبار تي=  الطالب مع قيمة دراكحساب نقاط ال 

  2%على مستوى األهمية من  t بينما قيمة الجدول  0،0، >8،880المعرفة النسبة الفائية  الخطي

ا ادراك ثم يمكننا أن نستنتج أن هناك  مرفوض، حتى أن  Ho ثم قبلت و Haيمكن االستدالل على (8.82)

 .للطالب نحو تعلم وسائل اإلعالم كوت العربية

 م العربية يتعل وسائلك kahootى البيانات للطالب نحو  ادراكالحظة نتائج الم (ث

أي الباحثون أول إجراء  .مرات خمسةالتي أبديت في هذه الدراسة هناك وكانت المالحظات  .1

مالحظات مباشرة في الفصول الدراسية لمشاهدة تعلم اللغة العربية مباشرة انظر الفئة 

 .الشرط

 المالحظة الثانية التي تطلب بيانات أو ملف تعريف من المدرسة مع المدرسة ةالباحث .5

 معلمات

ويتم الحصول على  عملية التعلم،kahoot   يلةمباشرة استخدام الوسثالثة المالحظة ال .3

 المعروضة من فئة المعلم للغة العربية احتبار

م كل يلمرة ثانية عملية تعلم اللغة العربية، تعل kahoot المالحظة الرابعة استخدام .0

 على حدة و "وضع الفريق" )الفريق( kahootاستخدام 

 الطالب بملء استبيان مفصل وإجراء مقابالت مع صور الوثائقالمالحظة الخامسة أي اسأل  .2

قاتم (ج  اهوتاستخدام ك عو 

قات كوسيلة التعليم االغة العربية في الصف الثامن مدرسة معلمات سنة  اهوتاستخدام ك معو 

 5819-5810الدراسية 



 نتائج تحليل المقابلة .1

 أعلى خمسة أطفال  مشكلةاسئلة جريت المقابلة لإلجابة على 
ً
رقم اثنين، واملجيبين اختيرت استنادا

 .اهوتأدنى قيمة عند القيام مسابقة كوخمسة من األطفال الذين يحصلون على 

 : فوفوت االسم (1

 : الثامن د الفصل

 سنة 10:  العمر

 4.5الجدول 

 شعرية المقابلة للطالب

 جابةاإل  ةاألسئل الرقم

 
ب   kahootالصورة، ألنه  هانعم الحب، ألن في  اللغة العربية؟ ميالتعلهل  تح 

 أحب الصور، وأحب األلوان في ذلك كان هناك

 

هل تسمع الرءي الصحيبك فى 

نفس الفرقة عند استخدم وسيلة 

kahoot؟ 

نعم، ومثل لي واصدقائي للعب في املجموعة 

 من األفراد، ألنها أكثر متعة

 
م  kahootهل وسيلة 

 
المناسب لتعل

 اللغة العربية؟
 مناسب جدا

 
 kahotما إدراكك عند استخدام 

 اللغة العربية؟ ميالتعلكوسيلة 

يمكن أن تساعد روح تعلم اللغة العربية، 

ألنه إذا استمر التعلم في الفصول الدراسية 

 جعل منا بالملل

 
وقات عند استخدام  ما المع 

kahoot؟ 

 ،
ً
ومسابقة كوت حيث حجم خط صغير جدا

 أنه لم تظهر عالمات له ليجلس في الخلف

 

 : نسرينا  فترياني االسم (5

 : الثامن د لفصلا

 سنة 13:  العمر                         



 4.6الجدول  شعرية المقابلة للطالب

 الئيجابة األسئيلة الرقم

 
ب   استخدامألن الحب، والسعادة، والمرح، اللغة العربية؟ ميالتعلهل  تح 

 التطبيق وسائل 

 
هل تسمع الرءي الصحيبك فى نفس 

 ؟kahootالفرقة عند استخدم وسيلة 

 موعة في املج kahoot للعب الحبنعم، 

 
م  kahootهل وسيلة 

 
المناسب لتعل

 اللغة العربية؟

في إدارة األعمال، ولكن ينبغي أن  ،مناسبة

 .يكون تتخللها مواد االختبار

 
 kahotما إدراكك عند استخدام 

 اللغة العربية؟ ميالتعلكوسيلة 

 الستخدام اإلنترنتألن مثيرة، 

 
وقات عند استخدام   غير مرئية من ورا ؟kahootما المع 

ً
في إدارة  ء، وقت سريع حقا

 األعمال حتى أن يكون سريعة لإلجابة عليه

 

 : أنيسا تامى االسم (3

 : الثامن د الفصل

 سنة 10: العمر                         

 4.7الجدول 

 جابةاإل  األسئيلة الرقم

 
ب  اللغة  ميالتعلهل  تح 

 ؟kahootالعربيةباستخدام وسيلة 

 متعة أحب أن تكون  

 
هل تسمع الرءي الصحيبك فى نفس 

 ؟kahootالفرقة عند استخدم وسيلة 

 نعم سمعت

 
م  kahootهل وسيلة 

 
المناسب لتعل

 اللغة العربية؟

صالح، مسألة أن قدم أكثر من السهل أن 

 نفهم



 
كوسيلة  kahotعند استخدام  ادراكما 

 اللغة العربية؟ ميالتعل

 سهلة وممتعة ليست مملة

 
وقات عند استخدام  المشكلة عندما يتم اإلجابة على األسئلة ثم  ؟kahootما المع 

 استبدالها مرة أخرى هذه المسائل ال يمكن 

 

 : ماشيطة سوسان االسم (0

 : الثامن د الفصل

 سنة 10: العمر                         

 4.8الجدول   

 اإلجابة األسئيلة الرقم

 
ب  اللغة  ميالتعلهل  تح 

 ؟kahootالعربيةباستخدام وسيلة 

 بال أحب جدا،
ً
لغة العربية، بعد أن كان أحب أصال

 من ذلك kahootهناك 
ً
 يحصل بدال

 

هل تسمع الرءي الصحيبك فى 

نفس الفرقة عند استخدم وسيلة 

kahoot؟ 

 نعم

 

م  kahootهل وسيلة 
 
المناسب لتعل

 اللغة العربية؟

لل، بالم فصلسب، ألنه إذا كان التعلم في الالمنا

وت يمكن أن نتعلمها في مختبر اهألنه كان هناك ك

والقيام باستخدام اللغة، هناك تكييف الهواء 

أجهزة الكمبيوتر، مع األطفال السابقة ليست مثل 

 الستخدام 
ً
اللغة العربية وأصبحت مثل، نظرا

 التكنولوجيا

 

 kahotعند استخدام  ادراكما 

 اللغة العربية؟ ميالتعلكوسيلة 

، على ما يبدو قد الخاصة به 
ً
سعيد حقا

خصوصية للغة العربية، اللغة ليس فقط في 

يجعل اللغة  kahootوجود  .المتحدة المملكة

 العربية أنها أصبحت مثيرة لالهتمام



 
وقات عند استخدام  ما المع 

kahoot؟ 

 إلى وراء وكان الجواب 
ً
 صغيرة، غير مرئية جدا

 

 سوفا : االسم (2

 : الثامن د الفصل

 سنة 10:  العمر                         

 4.9الجدول 

 اإلجابة األسئيلة الرقم

 
ب  اللغة  ميالتعلهل  تح 

 ؟kahootالعربيةباستخدام وسيلة 

 منهمكين في اللغة 
ً
اتفق بشدة ويحب ذلك، ألنه حقا

 لفصلختبر، الباردة، الحرارة في ام

 

هل تسمع الرءي الصحيبك فى نفس 

الفرقة عند استخدم وسيلة 

kahoot؟ 

 نعم، سمعت

 
م  kahootهل وسيلة 

 
المناسب لتعل

 اللغة العربية؟

 جدا سبالمنا

 

 kahotعند استخدام  ادراكما 

 اللغة العربية؟ ميالتعلكوسيلة 

،
ً
ة المدرس ألنه يستخدم التكنولوجيا، مثل  أود حقا

اإلعدادية، إذا كنت تستخدم كتاب مثل سيكون 

 .باردا المدارس اإلعدادية في العصور القديمة

فإنه يمكن إنشاء اسم وت السبب الثاني كاه

السبب الثالث العديد من األلوان،  وتمستعار، كاه

 خالفا للكتاب أن هناك أبيض وأسود فقط

 

وقات عند استخدام  ما المع 

kahoot؟ 

للممارسة األولى لما هي الصعوبات التي ال تزال 

تجعل القابلة للنقر، وبعد ذلك ال توجد صعوبة 

 .بعد اآلن

 

 : أمليا االسم (0

 : الثامن د الفصل



 سنة 10:  العمر                         

 4.11الجدول   

 اإلجابة األسئيلة الرقم

 
ب  اللغة العربيةباستخدام  ميالتعلهل  تح 

 ؟kahootوسيلة 

 من ذلك، للمتعة
ً
 بدال

 
هل تسمع الرءي الصحيبك فى نفس الفرقة 

 ؟kahootعند استخدم وسيلة 

 نعم، سمعت

 
م اللغة  kahootهل وسيلة 

 
المناسب لتعل

 العربية؟

، ألن ال يجعل بملل، احيانا سبالمنا

 استخدام السبورة فقط

 

كوسيلة  kahotعند استخدام  ادراكما 

 اللغة العربية؟ ميالتعل

، ألنه جعل 
ً
وسائل الترفيه مثل حقا

النعاس ألنه يتعين علينا أن ننظر إلى 

 تحافظ على الشاشة

 
وقات عند استخدام  لوقت طويل بما فيه الكفاية، لذلك كان  ؟kahootما المع 

 علينا أن اإلجابة بسرعة

 

 : فوزيا موباركة االسم (5

 : الثامن د الفصل

 سنة 10: العمر                         

 4.11الجدول   

 اإلجابة األسئيلة الرقم

 

ب  اللغة  ميالتعلهل  تح 

العربيةباستخدام وسيلة 

kahoot؟ 

ألنها أكثر متعة من التعلم في الفصول نعم أحب، 

 الدراسية

 

هل تسمع الرءي الصحيبك فى 

نفس الفرقة عند استخدم 

 ؟kahootوسيلة 

 نعم، سمعت



 

المناسب  kahootهل وسيلة 

م اللغة العربية؟
 
 لتعل

األصدقاء نعم لماذا؟ ألن عادة الكثير من  المناسب

 kahootاللغة العربية، حتى قبل وجود  الذين ال يحبون 

 هذا الكثير من الذين يحبون اللغة العربية

 

 kahotعند استخدام  ادراكما 

 ؟اللغة العربية ميالتعلكوسيلة 

الباحثون ألول مرة أنها كوت الجديدة، وأنا أعرف أن 

هناك لغة عربية مثل هذا، حيث ترغب في تعلم 

 اللغة العربية في كوت استخدام

 

 

وقات عند استخدام  ما المع 

kahoot؟ 

أقل جودة، وذلك دون  kahootباألمس، إذا ألعاب 

، وال وراء األكثر 
ً
عائق، تصبح الصورة أقل سطوعا

 
ً
 وضوحا

 

 : اديندا سورايا االسم (0

 : الثامن د الفصل

 سنة 10: العمر                         

 4.12الجدول   

 اإلجابة األسئيلة الرقم

 
ب  اللغة  ميالتعلهل  تح 

 ؟kahootالعربيةباستخدام وسيلة 

، عادة ما تعلم اللغة ملل، ألنه ال يجعل احب

 العربية بالملل

 
هل تسمع الرءي الصحيبك فى نفس 

 ؟kahootالفرقة عند استخدم وسيلة 

 نعم،

 
م  kahootهل وسيلة 

 
المناسب لتعل

 اللغة العربية؟

  المناسب

 
 kahotعند استخدام  ادراكما 

 اللغة العربية؟ ميالتعلكوسيلة 

مسرور، ألن المستخدمة وسيلة، و المكان ليس 

 في الفصل

 
وقات عند استخدام  قى لنا لقديم تبفي بعض األحيان في مثل اإلنترنت ا ؟kahootما المع 

 من الوقت لإلجابة لكثيرتشغيل ذلك ا

 

 



 : نافيسا االسم (9

 الثامن د:  الفصل

 سنة 10: العمر                         

 4.13الجدول  

 اإلجابة األسئيلة الرقم

 
ب  اللغة العربيةباستخدام  ميالتعلهل  تح 

 ؟kahootوسيلة 

 التعليم ليس في الفصل، ألنه احب

 
هل تسمع الرءي الصحيبك فى نفس الفرقة 

 ؟kahootعند استخدم وسيلة 

 نعم،

 
م اللغة  kahootهل وسيلة 

 
المناسب لتعل

 العربية؟

 ، ألن لم يستخدمها،  المناسب

 
كوسيلة  kahotعند استخدام  ادراكما 

 اللغة العربية؟ ميالتعل

 أحب ألن استطيع يجعل اإلسم

وقات عند استخدام    اإلجابة أ، ب، ج، د غير نظر من وراء ؟kahootما المع 

 

 : جيحان االسم (18

 : الثامن د  الفصل

 سنة 13: العمر                         

 4.14الجدول  

 اإلجابة األسئيلة الرقم

 
ب  اللغة العربيةباستخدام  ميالتعلهل  تح 

 ؟kahootوسيلة 

 ، احب

 
هل تسمع الرءي الصحيبك فى نفس 

 ؟kahootالفرقة عند استخدم وسيلة 

في إدارة األعمال، ولكن في بعض   نعم،

 األحيان على إجابات خاطئة 



 
م اللغة  kahootهل وسيلة 

 
المناسب لتعل

 العربية؟

 ، المناسب

 
كوسيلة  kahotعند استخدام  ادراكما 

 اللغة العربية؟ ميالتعل

kahoot  ،مفيدة، والمرحkahoot  مناسبة

 ،للفئة العمرية لجهودنا

 

وقات عند استخدام  أقل سرعة، واللعبة فقط شكلة هي الجواب  ؟kahootما المع 

أشكال أقل متنوعة من  .اختيار إجابة كتب

 .المشكلة

 

وقات  (ح  كاهوت استخدامعلى الطالب المع 

وقات  م حجلي: على النحو التا العربية  كوسيلة التعليم اللغة  kahootاستخدامعلى الطالب المع 

، ومسابقة كوت حيث أنه لم تظهر عالمات له ليجلس في 
ً
ا المشكلة عندم، الخلفخط صغير جدا

ي للممارسة األولى لما ه، يتم اإلجابة على األسئلة ثم هذه المسائل ال يمكن استبدالها مرة أخرى 

لوقت طويل بما  .الصعوبات التي ال تزال تجعل القابلة للنقر، وبعد ذلك ال توجد صعوبة بعد اآلن

أقل جودة، وذلك  kahootباألمس، إذا ألعاب ، فيه الكفاية، لذلك كان علينا أن اإلجابة بسرعة

 
ً
، وال وراء األكثر وضوحا

ً
اإلجابة أ، ب، ج، د غير نظر من ، دون عائق، تصبح الصورة أقل سطوعا

أشكال أقل متنوعة من  .شكلة هي الجواب أقل سرعة، واللعبة فقط اختيار إجابة كتبوراء، و 

 المشكلة

 نظريات تتعلق نتائج المناقشات (خ

 إلى  للبحث في
ً
 الطالب ألن الطالب تشكل كائن مباشرة ادراكهذه الدراسة لتحديد استنادا

شخص ضد كائن أو حدث أو المعلومات  ادراك. kahootة تعلم اللغة العربية استخدام يتبع عملي

 . 5 شخص ضد كائن يختلفال ادراكتتأثر بشدة بالعوامل الداخلية والخارجية على السواء، ثم 

وباإلضافة إلى ذلك الطالب أيضا  ة، الباحث اجربة مباشرة ما يقوم بهيمكن للطالب ت

فإنه . ناجحة أو غير ناجحة ما يكفي kahootة تعلم اللغة العربية استخدام يشعرون بأثر عملي

، فهم الخطوات استخدام kahootهذا السؤال من يمكن وضع عالمة مع قدرة الطالب لإلجابة على 

kahoot ية الكتساب القيمة في استخدام واأللعاب والنتائج النهائkahoot،  إلى 
ً
وذاتي استنادا

لعبة النموذج هو نموذج اللعبة التي تم تطويرها على أساس التعلم متعة حيث  .قدرات كل طالب

                                                           
2 M. Dimyati, Mahmud, Psikologi Pendidikan, Depdikbud Jakarta: 1990 hlm. 47 



سوف يتعرض الطالب إلى بعض التعليمات وقواعد اللعبة في سياق التعلم يسمى ألعاب 

struccional .3 

 القيود المفروضة على البحث (د

وسيلة ث أن التعلم الشبكات إنترنت جيدة حي في التعلم kahootيتطلب استخدام وسائل  .1

kahoot  ال يمكن إال ينفذ في شبكة دعم اإلنترنت 

 وسائل   .5
ً
محدود في جعل خيار اإلجابة والسؤال حيث أن الباحثين ال يمكن أن  kahootطابعا

 لكثيراحرف محجوز مع السؤل تجعل 

 حيث يكون الباحث الصعوبة في  .3
ً
المؤشرات المستخدمة في هذه الدراسة كانت أقل تحديدا

 مراقبة

 ألنها اضطرت إلى تعديل الجدول الزمني للطفل في  .0
ً
مقيدة في استخدام الكمبيوتر مختبر، نظرا

الزمني  ضبط الجدول  .الفصل التاسع والثاني عشر المفضلة للعديد من االمتحان الوطني املحاكاة

 حتى مقيدة فعال مصممة على أن تصبح متخلفة

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3 Wina Sanjaya,  Perencanaan Dan Desain Sistem Pebelajaran,  Jakarta: kencana prenanda media grup. 
2010:222 (model game menurut eleanor L.Criswell)  



 


