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Abstract
The rapid development in the world of technology and communication has contributed
directly to the teaching and learning process of the language. Therefore, a paradigm shift
towards the delivery method in the education system needs to be implemented to meet
the needs of the 21st century education. This study aimed to develop an android
application for Arabic language by focusing on listening and speaking skills. This android
application development process was based on the waterfall design model as a workflow
guide. The findings show that a prototype of basic Arabic language application has been
developed. The prototype development of the android app was assessed through
quantitative method. Questionnaire was used as a research instrument and the data
obtained through first year students of Arabic language department at university of
Malaya. Therefore, the analysis of the study shows that 92,9% agree with the Android
application can help develop listening and speaking skill.
Keywords: Development, Android Application, Arabic language, listening& Speaking
skills.
Abstrak
Perkembangan pesat dalam dunia teknologi dan komunikasi telah menyumbang secara
langsung kepada proses pengajaran dan pembelajaran bahasa tersebut. Oleh itu,
anjakan paradigma ke arah kaedah penyampaian dalam sistem pendidikan perlu
dilaksanakan bagi memenuhi keperluan pendidikan abad ke-21. Kajian ini bertujuan
untuk membangunkan aplikasi android untuk bahasa Arab dengan memfokuskan
kepada kemahiran mendengar dan bertutur. Proses pembangunan aplikasi android ini
adalah berdasarkan model reka bentuk air terjun sebagai panduan aliran kerja.
Dapatan kajian menunjukkan prototaip aplikasi asas bahasa Arab telah dibangunkan.
Pembangunan prototaip aplikasi android dinilai melalui kaedah kuantitatif. Soal selidik
digunakan sebagai instrumen kajian dan data diperoleh melalui pelajar tahun satu
jurusan Bahasa Arab di Universiti Malaya. Oleh itu, analisis kajian menunjukkan bahawa
92.9%. bersetuju dengan aplikasi Android boleh membantu membangunkan kemahiran
mendengar dan bertutur.
Kata kunci: Pembangunan, Aplikasi Android, bahasa Arab, kemahiran mendengar &
bertutur
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الـمقدمة
التوصل إليه عرب الرابط
إن تطبيق إندرويد املستخدم يف هذا البحث هو  Thunkableوالذي ميكن ّ
صمم للطلبة الناطقني بغري العربية والذين
اآليت  .https://thunkable.site/w/QFOVUtTnOهذا التطبيق ُ
يدرسون مهارة االستماع والكالم كمادة واجبة يف قسم اللغة العربية ولغات الشرق اآلوسط جبامعة ماالاي.
ميكن حتميل هذا التطبيق من خالل اهلاتف الذكي الن ّقال سواء كان ابستخدام android, apple store
أو google storeوالذي يعترب جهاز شائع االستخدام يف هذه اآلونة .هذا التطبيق ميكن استخدامه من
قبل الطالب كمرجع إضايف لتعلّم مهارة االستماع والكالم حيث ّيوفر هذا التطبيق العديد من النصوص
املزودة ابلتدريبات اليت أُعدت على شكل ألعاب لغوية تربط مهارة االستماع
املصورة واملسجلة صوتيا و ّ
ّ
مبهارة الكالم.

متّ اختيار مهارة الكالم واالستماع من غريمها من املهارات األخرى؛ ألن هاتني املهارتني مها من
أهم املهارات اللغوية ،ومها أول مهارة استخدمها البشر منذ القدم (زواوي إمساعيل )2011:فبطبيعة
احلال الطالب امللّم يف مهارة االستماع والكالم سيجيد املهارات األخرى مثل القراءة والكتابة؛ ألن مهارة

االستماع تعطي الطالب الصوت الصحيح للكلمة وهبا يفهم معىن الكلمة ومييزها بني معاين الكلمات
األخرى .فعند ممارسة مهارة الكالم فإن الطالب ميارس مهارة االستماع يف نفس الوقت فهاتني املهارتني
يف احلقيقة عبارة عن مهارة واحدة مزدوجة (شيو فوغ بيغ ،عبد اجلليل عثمان)2008 :

إضافة إىل ذلك يليب هذا البحث حاجة التعلّم يف القرن احلادي والعشرين وهو اإلبداع يف إنشاء
التحول السابع الذي سطرهتا وزارة الرتبية والتعليم
املناهج الدراسية والتدريبات الصفية ،بل يليب متطلبات ّ
مباليزاي عام  . 2012يف خطة تطوير التعليم مباليزاي ( )2025-2013وهو استخدام التكنولوجيا
لتحسني جودة التعلّم مباليزاي .ومن أحد قطاعات التكنولوجيا اليت يتم الرتكيز عليها يف أواسط اجملتمع
هو تطبيق اهلاتف احملمول أو الن ّقال حيث أنه يف أواخر عام  2019يتم تنشيط حوايل  2.8مليون
تطبيق للهاتف احملمول كل يوم من خالل موقع  google play storeو  2.2مليون يتم تنشيطه من
خالل موقع  .Apple storeولكن االستفادة من هذا التطبيق اندر جدا يف عملية تعليم وتعلّم اللغة العربية
مباليزاي .رمبا يعود احلال إىل ندرة طلب هذا النوع من التعلّم يف سوق العمل أو لصعوبة تصميم تطبيقات
تدعم اللغة العربية .انطالقا من هذا فإننا حباجة إىل تطوير تطبيق ن ّقال يدعم التعلّم الذايت ذات الطابع
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الشيّق املسلي من خالل دمج األلعاب الرقمية اللغوية أو إدخال عنصر التشويق من خالل سرد القصص

املصورة أو األانشيد.
ّ

حتتوي اللغة العربية على أربع مهارات أساسية وهي مهارة االستماع ،التح ّدث ،القراءة والكتابة.
ولذلك فإن من أهداف تعلّم اللغة العربية مباليزاي هي إملام الطالب ومت ّكنه ابملهارات األربع (زواوي
إمساعيل .)2011:ابلرغم من ذلك فإننا جند أن مت ّكن الطلبة خاصة يف مهارة الكالم يف مستوى غري
ُمرض (خري الزمان و مد طيب  .)2011:إن مشكلة عدم مت ّكن الطلبة من اإلملام مبهاريت االستماع
والكالم تكمن يف طريقة تعليم هاتني املهارتني ،واليت جتعل الطالب ال يستفد منهما يف حتسني مستواه
يف اللغة العربية؛ نظرا إىل أمهية هاتني املهارتني يف زايدة الذخرية اللغوية من ثروات لغوية واصطالحية
انهيك عن نطق الكلمة ابلطريقة الصحيحة واليت تولد الثقة ابلنفس أثناء ممارسة مهارة الكالم ابللغة
العربية .نضع بني أيديكم عدة آراء علمية قام بدراستها خرباء هذا اجملال على الطلبة واملعلمني حول
مشكلة تعلّم مهاريت االستماع والكالم واليت ترجع أسباهبا إىل ع ّدة عوامل .
عامل الطلبة يظهر يف ع ّدة جوانب .أمهها قلة الثروات اللغوية واليت قد جعلت الطلبة غري متمكنني
ابلتحدث ابللغة العربية وإرسال رسالة صوتية غري واضحة أو مفهومة (غان .)2012،إضافة إىل ذلك،
هناك عامل عدم الثقة ابلنفس أثناء حتدث أبناء غري العرب اللغة العربية كلغة اثنية أو أجنبية .ومن جانب
آخر هناك مثة من الطلبة يشعرون ابحلياء أثناء حت ّدثهم ابللغة العربية خشية وقوعهم يف األخطاء اللغوية
مما أصبحوا طلبة غري واثقني أبنفسهم ويستسلمون بسرعة وال حياولون التح ّدث هبا (غزايل.)2010:
عامل اختيار طرق واسرتاتيجيات التعلّم املناسب .إن جناح االسرتاتيجية التعليمية تساعد الطلبة
على التم ّكن ابلتحدث ابللغة العربية بشكل سليم ،بل يساهم أيضا يف ضمان جناح عملية التعليم السلس
الفعال واليت ستجدب الطلبة إىل مهارة الكالم (ليكوان ،)1991 :هذه الطريقة أو البيئة املرحة
والشيّق ،و ّ
وفعالة .ولكن إن الرتكيز على
الشيّقة تسهل على الطلبة التم ّكن ابحلديث ابللغة العربية بطريقة سريعة ّ
التنوع يف التمارين
ع ّدة من االسرتاتيجيات مثل االستماع املتكرر ،واحلوار ،واإلجابة على السؤال وعدم ّ
واألنشطة تعترب طريقة مملة نوعا ما حيث تعرقل عملية تعلّم الطلبة ،فكل طريقة أو اسرتاتيجية هلا حماسن
ومساوئ (زواوي إمساعيل.)2011:
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فعاال؛ ألن عملية التعلّم والتعليم ستصبح
يتسمى ابإلبداع واالبتكار يعترب ّ
إن التعلّم والتعليم الذي ّ
ميسرة ،ولكن لألسف الشديد حضور التكنولوجيا يف صفوف اللغة العربية بشكل عام ويف مهارة االستماع
ّ
والكالم بشكل خاص مازال غري كاف ومل يُستفد من هذه التكنوجليا استفادة قصوى (روسين
سامه . )2009:فهناك ع ّدة وسائل متعددة شيّقة جتذب اهتمام ورغبة الطلبة يف تعلّم اللغة العربية منها
التكنولوجيا احلديثة مثل جمال احلوسبة والتطبيقات املستخدمة يف اهلواتف الذكية الن ّقالة .ففي عصر
الرقمنة أصبح اجليل الرقمي مييل إىل تلك اآلالت والتكنولوجيا وهذا ماسريفع رغبة املتعلّم يف الدراسة
(ميمون.)2017:

يهدف هذا البحث إىل تطوير تطبيق إندرويد يف اهلاتف الذكي والذي خيدم تعلّم اللغة العربية
وابلوجه األخص مهارة االستماع والكالم لغري الناطقني ابللغة العربية .يتميز هذا التطبيق ابلتسلية يف
التعلّم من خالل التدريبات املهيئة بشكل ألعاب حموسبة تربط مهارة االستماع وهو النص املسموع مبهارة
الكالم من خالل استخدام الكلمات املدروسة يف شكل حوار يومي ومصطلحات شائعة .فاألهداف
فعالية
اخلاصة هلذا البحث هي تطوير منوذج أويل لتطبيق إندرويد ملهارة االستماع والكالم و معرفة مدى ّ
التطبيق من وجهة نظر الطالب.
منهجية البحث
متّ تطوير تطبيق اندرويد استنادا ابلنموذج الشاليل؛ ّأول منوذج عملي من مناذج دورة حياة تطوير
الربجميات ) ،SDLC (Software Development Lifecycleمتّ إنشاء هذا النموذج من قبل وينستون رويس
عام 1970م ،حيث اُستخدم على نطاق واسع يف هندسة الربجميات لضمان جناخ املشروع .يعتمد
النموذج الشاليل على تقسيم عملية تطوير الربجمية إىل ع ّدة مراحل منفصلة عن بعضها البعض .حيث
يتكون من مخس مراحل وهي مجع وحتليل املتطلبات ،تصميم النظام ،التنفيذ ،نشر النظام ،الصيانة .وقد
متّ إضافة بعض النقاط يف النموذج لتوضيح إجراء اخلطوات طوال تطوير التطبيق (قبل وأثناء وبعد).
اهليكل اآليت يوضح خطوات تطوير التطبيق.
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التحليل وجمع
املتطلبات

التصميم
تطوير

Requirements

Design

البرمجة

االختبار
والدمج

مستخدمي تطبيق

اختيار اسرتاتيجية

اندرويد

التعهلّم

حمتوى التطبيق

اختيار قاعدة

ومنهج التعليم.
حتديد األهداف
اختيار حاجة

الصيانة

Implementation
Verification

Maintenance

بناء هيكل
التنقل

االختبار

النهائي

بناء لوحة

تعديل التطبيق
بعد التجربة
وتعليق

التحكّم

املستخدمني

احلوسبة

بناء منوذج َأويل
اختيار الوسائط
املتعددة

إعداد وتطوير
التطبيق

هيكل  :1النموذج الشاليل لوينستون رويس عام 1970م ،مع إضافة بعض اخلطوات لتوضيح عملية تطوير التطبيق

متّ اختيار هذا النموذج لع ّدة أسباب نذكر منها على سبيل الذكر وليس احلصر .إن النموذج
الشاليل سهل الفهم واالستخدام ،حيث أ ّن لكل مرحلة منها نواتج حمددة وعملية مراجعة حمددة
تسهل عملية اإلدارة .فهي مناسبة للمشاريع الصغرية اليت حتتاج إىل متطلبات مفهومة بشكل
وواضحة ّ
تسهل توثيق العمليات والنتائج بشكل جيد.
جيد جدا .ترتيب املهام يف مراحلها ّ

هذه الدراسة هنجت من املنهج الكمي ،حيث متّ إرسال استبيان عرب  Google Formإىل عشرين
طالب وطالبة من قسم اللغة العربية ولغات الشرق األوسط من كلية اللغات واللسانيات السنة األوىل.
ـمصمم من خالل وجهة نظر الطالب.
ُرّكزت النقاط يف االستبيان على فعالية النموذج األويل للتطبيق ال ّ
مت طلب استخدام النموذج األويل لتطبيق إندرويد  Ez-Maherلتعلّم مهاريت االستماع والكالم وذلك
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مبشاهدة مجيع الفيديوهات واإلجابة على مجيع التدريبات املصمصة ملهارة االستماع والكالم من قبل
العينة.
تطوير تطبيق إندرويد

Ez-Maher

لتطوير منوذج أويل لتطبيق إندرويد  .Ez-Maherمتّ استخدام برانمج  Thunkableكخلفية وأساس
للمشروع .متّ اختيار هذا الربانمج ألنه يتّسم بسهولة االستخدام والتطوير فهو خال من التشفري ،إالّ أن
هذا التطبيق له رسوم مادي زهيد يقدر ب  324.12رجنيت يُدفع مرة واحدة مدى احلياة .أما ابلنسبة
لصناعة الفيديوهات فقد متّ استخدام برانمج  video makerوابلنسبة للتدريبات فقد اُستخدم برانمج
 Wordwallوهو عبارة عن تدريبات مهيئة بشكل ألعاب لغوية .بدء تطوير تطبيق إندرويد Ez-Maher
إبنشاء الصفحة الرئيسة .ويف الصفحة الرئيسة هناك عدة أزار حتول املتصفح إىل القسم املرغوب بزايرته
حسب رغبته .كل تلك األقسام مت ربطها مع بعض حىت يسهل للمتصفح االنتقال من قسم إىل قسم
آخر من خالل زر العودة .مت إدراج أربعة أقسام مهمة يف التطبيق وهي كما يلي:
.1

إنشاء صفحة التصفح الرئيسة

تظهر لوحة الصفحة الرئيسة مباشرة أثناء الدخول إىل التطبيق .حتتوي الصفحة الرئيسة على شعار واسم
الـتطبيق ويف أسفل الصفحة هناك أزار تقود الـمتصفح إىل أقسام أخرى وهي الصفحة الرئيسة ،التسجيل
الصويت  ،MP3والتسجيل املرئي  ،MP4واأللعاب اللغوية وهي عبارة عن تدريبات تتعلق ابلنص
املدروس.

صورة :1الصفحة الرئيسة للتطبيق
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 .2إنشاء شاشة املوضوعات التعليمية
حتتوي شاشة املوضوعات التعليمية  MP3إىل قسمني .القسم األول يُظهر املوضوعات حسب
املستوايت _مبتدئ ،متوسط و متق ّدم _ كل مستوى حيتوي على ثالث موضوعات مت اختيار تلك
املوضوعات حسب استخدام املصطلحات الشائعة فيها يف احلياة اليومية مثل موضوع األخالق احلميدة،
و موضوع اهلواايت وموضوع الوظائف .املستوى األول عبارة عن تعريف بعض الكلمات الشائعة
واستخدامها يف مجلة قصرية .حتتوي على مجلة امسية _مبتدأ وخرب_ مع ترمجة الكلمة واجلملة ،واملستوى
الثاين فهي عبارة عن حوار حيث مت اشتقاق الكلمات املدروسة يف املستوى األول واستخدامها يف حوار
قصري .يتكون احلوار من مجلة امسية وفعلية ،أما املستوى الثالث فهي عبارة عن نص يتكون من فقرتني
حيث اشتقت الكلمات املدروسة من املستوى األول والثاين واستخدمت فيها األوزان الغري ثالثية ،وكذلك
مت إدخال روابط اجلمل ،وبعض املصطلحات املتعلقة ابملوضوع لزايدة الثروات اللغوية لدى الطالب .هذا
القسم يقدم تسجيل صويت بصيغة  MP3فقط لغرض الرتكيز على مهارة االستماع دون أي تشويش
أو صرف انتباه الـمستمع .أما القسم الثاين من الشاشة ُوضعت يف أسفل الشاشة حيث يظهر فيه أزار
تقود الـمتصفح إىل أقسام أخرى وهي الصفحة الرئيسة ،التسجيل الصويت  ،MP3والتسجيل املرئي
MP3

 ،MP4واأللعاب اللغوية.

صورة : 2شاشة املوضوعات التعليمية MP3
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.3

إنشاء شاشة املوضوعات التعليمية

MP4

حتتوي شاشة املوضوعات التعليمية  MP4إىل قسمني .القسم األول يُظهر املوضوعات حسب
املستوايت _مبتدئ ،متوسط و متق ّدم _ كل مستوى حيتوي على ثالث موضوعات مت اختيار تلك
املوضوعات حسب استخدام املصطلحات الشائعة فيها يف احلياة اليومية مثل موضوع األخالق احلميدة،
و موضوع اهلواايت وموضوع الوظائف .هذا القسم يقدم تسجيل صويت ,ومرئي بصيغة  MP4لغرض
تعزيز الـمسموع من خالل مشاهدة النص املكتوب والصورة اليت تساعد املستمع على فهم النص .أما
القسم الثاين من الشاشة ُوضعت يف أسفل الشاشة حيث يظهر فيه أزار تقود الـمتصفح إىل أقسام أخرى
وهي الصفحة الرئيسة ،التسجيل الصويت  ،MP3والتسجيل املرئي  ،MP4واأللعاب اللغوية.

صورة  :3شاشة املوضوعات التعليمية  MP4املستوى املبتدئ

صورة  :3شاشة املوضوعات التعليمية  MP4املستوى املتوسط

صورة  :4شاشة املوضوعات التعليمية  MP4املستوى املتقدم

AEC 2021 ”Arabic Education Society 5.0 Era” |33

Procceding AEC : Arabic Education Conference, 2021

 .4إنشاء صفحة التدريبات املهيئة بشكل ألعاب لغوية
يف هذا القسم متّ استخدام برانمج  Wordwallوالذي يقدم تسع تدريبات شيقة هبيئة ألعاب لغوية .متتاز
هذه األلعاب اللغوية أبهنا تق ّدم لالعب نقاط ودرجات تظهر له مركزه من حيث مجع النقاط .إضافة إىل
ذلك تظهر لالعب األجوبة الصحيحة إن أخطأ يف اإلجابة بطريقة مباشرة أو بعد االنتهاء من اللعبة .متّ
تب
صياغة السؤال بشكل يدعم تعلّم مهارة الكالم مثل سؤال ماذا تقول إذا أردت طلب املساعدة؟ ر ّ
اجلملة اآلتية ،صل بني الصورة والكلمة...وغري ذلك من األسئلة اليت تنمي الثروة اللغوية .من أمثلة
األلعاب اللغوية اليت مت تصميمها هيUnjumble, Quiz, Missing Word, Match up, true or False :

.and Find the Match

صورة  :6تدريبات للمستوى املبتدئ

صورة  :7تدريبات للمستوى املتوسط

صورة  :7تدريبات للمستوى املتق ّدم
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نتائج البحث
استنادا إىل أهداف البحث املوضوعة .الرسم البياين
متّ حتليل االستبيان الـم َع ُّد عرب google form
ً
ُ
( )1يوضح نتيجية رأي الطلبة عن فعالية النموذج األويل لتطبيق إندرويد يف حتسني مهارة الكالم
واالستماع ابللغة العربية .حيث مت طلب استخدام تطبيق  Ez-Maherمن قبل الطلبة لتعلّم مهارة االستماع
والكالم .ومت طلب اإلجابة على سؤال مارأيك حول النوذج األويل لتطبيق  Ez-Maherيف حتسني مهارة
االستماع والكالم وزايدة الثروات اللغوية؟ وقد طُلب من الطلبة ذكر املهارات األخرى اليت تعلموها من

 Ez-Maherإن ُوجد .الرسم البياين ( )1يوضح نسبة إجابة الطلبة.

تعلّم يدمج بني مهاريت االستماع والكالم
Kombinasi antara kemahiran bertutur dan mendengar

64,3

تعلّم مهارة الكالم

Kemahiran bertutur

53,6

تعلّم مهارة االستماع
Kemahiran mendengar

67,9

تعلّم مهارة الكتابة

Kemahiran menulis

53,6

زايدة الثروات اللغوية

Penambahan kosa kata

85,7

تعلّم مهارة القراءة

Kemahiran membaca

78,6
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الرسم البياين ( : )1حتليل رأي الطلبة عن النقاط املستفادة من خالل تطبيق إندرويد

Ez-Maher

من خالل ذلك السؤال مت إدراج سؤال آخر حول فعالية التطبيق يف حتسني مهارة االستماع والكالم.
حيث وافق  %92.2من الطلبة على أن النموذج األويل لتطبيق  Ez-Maherيساعد على حتسني مهارة
االستماع والكالم ،من خالل الفيديوهات املسجلة صوتيا ومرئيا ومن خالل التدريبات املتعلقة ابلنص
الـمسموع ..أما  %7.1مل يوافقوا أبسباب آتية:
 -1قلة النماذج املقدمة ملهارة االستماع والكالم
 -2وقت عرض الفيديو قصري جدا
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 -3تدريبات مهارة الكالم عبارة عن تدريب فردي ال يقدم ممارسة اللغة بشكل ثنائي أو فئوي.
الرسم البياين ( )2يوضح النسبة املئوية
Tidak setuju
ال ،أوافق
0 0

Setuju
أوافق

7,1

92,9

حتليل رأي الطلبة عن فعالية النموذج األويل لتطبيق إندرويد يف حتسني مهارة الكالم واالستماع ابللغة العربية

لإلجابة على تلك اآلراء نقول أبن قلة النماذج املعروضة يف التطبيق؛ كان بسبب أن التطبيق هو
عبارة عن منوذج أويل وهو يف مرحلة التقييم فنجاح التطبيق وفعالية املواد التعليمية والتدريبات فيه يعطي
فرصة للباحث بتطوير هذا التطبيق وإضافة فيديوهات تعليمية أخرى .لقد متّ وضع تسعة فيديوهات.
ثالث فيديوهات للمستوى املبتدئ ،وثالث فيديوهات للمستوى املتوسط ،وثالث فيديوهات للمستوى
املتقدم .حيث أن مجيع الفيديوهات من املستوى املبتدئ إىل املستوى املتقدم حتتوي على  2209كلمة
وهو احلد األدىن املطلوب لطلبة اجلامعة معرفة الكلمات يف اللغة األجنبية .حيث أُجري حبث يقول أن
امتالك  5000-2000كلمة يساعد الطالب اجلامعي فهم  8كلمات من أصل  10كلمات مدروسة
يف اللغة األجنبية (انشني.)2001،
أما إجابة عن سؤال وقت عرض الفيديو القصري فقد استند الباحثون على أن مدة انتباه األشخاص
البالغني املتنعيمني بصحة جيدة ترتاوح مابني  20-10دقيقة (وليسون و جيميس كورن )2007:فمدة
الفيديوهات اليت متّ إعدادها ترتاوح ما بني 5دقائق إىل  12دقيقة .أما ابلنسبة للتدريبات ذات الطابع
اإلنفرادي هو بسبب أن هذا التطبيق يف حالة منوذج أويل وقيّد التقييم فلذلك مل يتمكن الباحثون من
إدخال عنصر الدردشة يف التطبيق بسبب عدم انتشار استخدام هذا الـموقع .يرى الباحثون أن طريقة
تطوير مهارة الكالم ميكن أن يكون بزايدة الثروات اللغوية ومعرفة استخدام تلك الكلمات وتوظيفها
ابلشكل الصحيح أثناء الكالم .ألن إجياد بيئة حية ملمارسة اللغة العربية شيء خارج عن قدرة اإلنسان
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مهما كانت التكنولوجيا وسيلة توحد العامل وجتعله قرية صغرية .فهناك أمور ال يستطيع اإلنسان التح ّكم
والسيطرة عليها بسبب الظروف مثل البيئة ،والرغبة ،والفروقات الزمنية واملكانية .ولكن ليس من املستحيل
إجياد بيئة افرتاضية تساعد الطالب على ممارسة اللغة العربية من خالل التدريبات و االستماع الدائم إىل
اللغة العربية.
اخلالصة والتوصيات
إن تطوير منوذج أويل لتطبيق إندرويد  Ez-Maherكان لغرض مساعدة معلمي اللغة العربية والطلبة
خاصة للحصول على مواد تعليمية إضافية تتيح ممارسة اللغة العربية بشكل حديث وشيق .وبطريقة
مباشرة ميكن هلذا التطبيق إثراء املواد التعليمية الرقمية وجعلها يف متناول األيدي؛ نظرا النتشار التكنولوجيا
احلديثة يف الثورة الصناعية الرابعة .ومن خالل هذا التقييم والتعليقات نتمىن أن يتم تطوير هذا التطبيق
إىل األفضل وإدراج عناصر تعليمية أكثر مثل وضع معجم جذر الكلمة ومشتقاهتا وكذلك أيضا تزويد
التطبيق خبدمة الدردشة لتعويد الطالب استخدام الكلمات املدروسة من خالل الدردشة اليت تعترب جزء
أساسي لتعزيز الكلمات املذكورة وتذكرها مدة أطول حىت ميكن للطالب استخدام تلك الكلمات املدروسة
استخداما سليما أثناء احملادثة ابللغة العربية .أنمل أن يساهم هذا العمل يف نشر اللغة العربية وحتبيبها يف
نفوس الراغبني يف تعلّمها وليس هذا فحسب بل يكون فرصة لفتح جمال أكرب يف االبتكار واإلبداع.

AEC 2021 ”Arabic Education Society 5.0 Era” |37

Procceding AEC : Arabic Education Conference, 2021

املراجع
Aliff Nawi dan Mohd Isa Hamzah. (2013). Tahap Penerimaan Telefon Bimbit Sebagai
MPelajaran dalam Pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan Islam & Bahasa Arab 5(1),
2013 pp. 1-10.
Chew Fong Peng, Abdul Jalil Othman. 2008.Pengabaian kemahiran mendengar dan
bertutur
dalam bilik darjah di sekolah menengah: Punca, masalah dan
kesannya di Malaysia.
Sosiohumanika, 167-192.
Gan, Z. (2012). Understanding L2 Speaking Problems: Implications for ESL Curriculum
Development in a Teacher Training Institution in Hong Kong. Australian Journal of
Teacher Education.
Ghazali Yusri, Nik Mohd. Rahimi dan Parilah M. Shah. (2010). Sikap Pelajar Terhadap
Pembelajaran Kemahiran Lisan Bahasa Arab di Universiti Teknologi MARA (UiTM).
GEMA Online® Journal of Language Studies. Vol. 10(3), pp. 15-33
Ibtisam Abdullah & Zamri Ahmad. (2012). Pengajaran Kemahiran Mendengar Bahasa Arab
Sebagai Bahasa Kedua. Prosiding Persidangan Kebangsaan Pengajaran dan
Pembelajaran Bahasa Arab 21012 (PKEBAR’12), anjuran Unit Bahasa Arab, Fakulti
Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 19 Mei
Khairulzaman Kadir, & Mad Taib Pa. (2011). al-Mushaqqah allati Yuwajihuha al-Tulab alMalīziyūn fī Ta‘alum al-Lughah al-‘Arabiyyah. Paper presented at the Prosiding
Seminar Antarabangsa Pengajaran Bahasa Arab (SAPBA'11): Wawasan dan
Cabaran MalaysiaChina, Bangi.
Lickona, T. (1991). Educating for Character How Our School Can Teach Respect and
Responsibility. New York: Bantam.
Maimun Aqsha Lubis, Wan Nurul Syuhada’ Wan Hassan & Mohd Isa Hamzah. (2017). Tahap
Pengetahuan Dan Kesediaan Guru-Guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah di
Selangor Terhadap Penggunaan Multimedia Dalam Pengajaran Pendidikan Islam.
Jurnal ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization
(ACERJ)1(1), 1-13.
Nation, P. (2001). Learning Vocabulary in another Language. Cambridge: Cambridge
University Press
Rafidah Kamarudin, Muhamad Izzat Rahim, Norfazlika Abd Karim, Sharifah Sheha Syed
Aziz Baftim, Zainon Ismai & Mazliyana Zainal Arifin. (2018). Penggunaan Aplikasi
MApEC dalam Pembelajaran Terminologi Asas Bahasa Inggeris. Jurnal Inovasi
Malaysia (JURIM). 1(2), 111-124.
Rosni Samah. (2009). Isu Pmbelajaran Bahasa Arab di Malaysia. Nilai: Universiti Sains Islam
Malaysia
Wilson, Karen; Korn, James H. (5 June 2007). Attention During Lectures: Beyond Ten
Minutes. Teaching of Psychology. 34 (2): pp. 85–89.
Zawawi Ismail, Ab Halim Tamuri, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Mohd Ala-Uddin Othman.
(2011). Teknik Pengajaran kemahiran Bertutur Bahasa Arab di SMKA di Malaysia.
GEMA Online Journal of Language Studies 11(2), pp. 67-82.
https://buildfire.com/app-statistics/ .)2020  أكتوبر8 :(اتريخ الزايرة

38 | AEC 2021 ”Arabic Education Society 5.0 Era”

