
 

Mella Hanifa Nugraha, 2016 
Pengembangan Instrumen Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Multimedia dengan 
Menggunakan Wondershare Quiz Creator 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 الباب الخامس

 والاقتراحات النتائج

 النتائج .أ 

 جت العامتىديال .1

س أطئلت العسبيت مىخىبت )اإلاظخخدمت في  س في هرا البدث هى جطٍى الخطٍى

ٍم اللغت الخلى باهدوهج( أن جيىن أداة   11ت الحىميت العام الثاهىٍت اإلادزطت

هرا البدث يهدف إلى  ما، أالعسبيت جفاعليت اإلاعخمدة على الىطائط اإلاخعدد

س مجمىعاث ألاطئلت العسبيت الخفاعليت  هأداة باطدىاد إلى الىطائل جطٍى

اإلاخعددة )الحاطىبت( فى دزض اللغت العسبيت للصف العاشس باإلادزطت 

س، هرا  لت البدث والخطٍى ت العامت. جصميم هرا البدث هى طٍس الثاهٍى

م التي حظمى بمجمىعاث ألاطئلت العسبيت  البدث ًدصل على أداة الخلٍى

ت، التى كد طبم  اخخبازها جدذ بعض للصف العاشس باإلادزطت الثاهٍى

 الخطىاث.

 الخاصتىديجت ال .2

م اللغت العسبيت باإلادزطت  وليتأفى دزاطت  (أ  تعً أداة جلٍى  العامت الثاهٍى

 باهدوهج بعض اإلاعلىماث وهي هما ًلي: 11الحيىميت 

 .2113اإلاىهج الدزاس ي اإلاظخخدم هى مىهج دزاس ي لظىت  (1

 ىن وامال.جصييف الظالبي وخطت جطبيم الخعليم ال ًي (2

سي و  (3 م اإلاظخخدمت هي اخخباز جدٍس  .(Edmodo)أًدمدو أداة الخلٍى

ت  (4 م التى حشخمل على بعض اإلاهازاث اللغٍى  غير مىحىدة.أداة الخلٍى
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الصدق والاحتهاد، ال ًصدق وال ًجتهد بعض الخالمير أزىاء  شأن عً (5

سي. واعلم أن الخالمير فى خير الصدق وأخظً  الاخخباز الخدٍس

 . (Edmodo)أًدمدوبسهامج الاحتهاد أزىاء الاخخباز باطخخدام 

الخدصيل الدزاس ي ال ًلل مً اإلاعياز اإلاسحى أي واف، ألن الخالمير  (6

فت حدًدا. خعلم هره اللغت الشٍس  ٌعسف ٍو

م،  (7 ا فىحب على عً واحبت اإلاعلم أزىاء الخلٍى ٍس إذا وان الاخخباز جدٍس

واهدشاز  اموطباعته وصفدت ؤلاحابت اإلاعلم أن ًلىم بخصييف ألاطئلت

صفدت ألاطئلت وجفخيش أزىاء الاخخباز وجرهس وكذ عمليت الاخخباز 

ج صفدت إحابت الخالمير صفدت فصفدت. إذا اطخخدم اإلاعلم  وجدٍز

وهي مً أدوب فليش، فلدم الباخثت   (Edmodo) بسامجيا أًدمدو

مير أزىاء افتراضيت ليىت لدزض اللغت العسبيت وجفخيش الخال صفدت 

عمليت الاخخباز ووكذ الاخخباز معين فىيها بالحظاب التراحع. الىديجت 

 ظاهسة بعد إدخالها إلى كائمت الىديجت.

م ومثاليخه وحظهيله،  (8 جظهس فعاليت عً فعاليت جطبيم الخلٍى

م مً اطخخدام الاخخباز  (Edmodo) اطخخدام أًدمدو فى الخلٍى

سي. إذا وان  فاطدا فعدم الاخخباز  الحاطىب الخادمالخدٍس

. مما ًجدز بالرهس أن (Edmodo) أًدمدوبسهامج باطخخدام 

واملت حيدة. لها خاطىب  11الحيىميت  الثاهىٍتالدظهيالث باإلادزطت 

أو همبيىجس خادم ومعمل خاطىبي واكتراض اإلادمٌى للخالمير. واعلم 

ادة الخادم ألن هىان عىاكب خين اطخخدام  أن اإلادزطت جدخاج إلى ٍش

 الاهترهذ.
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م للغت العسبيت باعخباز  (ب  هىان بعض الخطىاث فى جصييف أداة الخلٍى

  Wondershare Quiz Creatorبسهامج الىطائل اإلاخعددة، باطخخدام 

 وجىميتها، هما ًلي:

البدث عً ؤلاهخاج، أكيم بمطالعت ألاطئلت وأدواث الخعليم، ًىالهما  (1

 الباخث مً معلم اللغت العسبيت.

حعت الدزاطاث الظابلت، أكيمذ بلساءة الدزاطاث أو البدىر مسا (2

 الظابلت اإلاخعللت بهرا البدث.

جصييف جصميم ؤلاهخاج، أكيم بدزاطت ألاطئلت العسبيت اإلاىحىدة  (3

وصىاعت بطاكت ألاطئلت ومفخاح إحابتها وجدليل ألاخطأ منها التى 

ا واخخياز ًصىفها معلم اللغت العسبيت واكامت اخخباز صدكها وزباته

الخصميم اإلاىاطب بمجمىعاث ألاطئلت العسبيت للفصل العاشس 

تباإلادزطت   الحيىميت. الثاهٍى

لت ججسبت على بعض  (4  (menu)اللىائم الاخخباز الداخلي، أكيم بطٍس

  Wondershare Quiz Creatorفى جطبيم   (toolbar)وشٍسط ألادواث 

ت اإلاخىىعت ختى ٌظخىعب الباخث طسق صىاعت مجمىعاث ألاطئل

 الخفاعليت.

جصحيذ اإلاعسوضت )مساحعت الخصميم(، أكيم بئللاء معسوضت  (5

صحح الباخث هرا ؤلاهخاج هما اكتراخاتهم.  ؤلاهخاج إلى الخبراء ٍو

صىاعت ؤلاهخاج، أكيم بيشس مجمىعاث ألاطئلت زم إدخالها إلى  (6

طت وهخابت هخاب الخىحيه )فى الاطخخدام(.  الشٍس

لت ججسبت أداة مجمىعاث ةاإلايدان )اإلاباشس الاخخباز فى  (7 (، أكيم بطٍس

 3ألاطئلت إلى جالمير الفصل العاشس كظم العلىم الاحخماعيت 

تباإلادزطت   باهدوهج. 11الحيىميت  الثاهٍى
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م اللغت العسبيتعً  (ج  بت أداة جلٍى باعخباز الىطائل  عمليت ججٍس

اخخبازها،  جهخائو  Wondershare Quiz Creator اإلاخعددة باطخخدام 

ٌعملهما الباخث بخجسبت أداة مجمىعاث ألاطئلت إلى جالمير الفصل 

ألن هىان علبت فى  ة، بغير اإلاباشس 3العاشس كظم العلىم الاحخماعيت 

تألاهترهذ الخادم باإلادزطت  باهدوهج. واإلاساد  11الحيىميت  الثاهٍى

ت هى الباخث ًيبغى له أن ًىظس إلى هديج ةباالخخباز غير اإلاباشس 

ا. بىاء على الاخخباز، واهذ هديدت الخالمير فى  ىخبها ًدٍو الخالمير ٍو

الىديجت ألاكص ى، الاخخباز مخخلفت. منهم مً ًىاٌ الىديجت ألادوى و 

ىسه ختى ٌغش إلى آلاخس. ومً ًجتهد فى إح خىظل ٍو ابت ألاطئلت، ٍو

لىً الخالمير ًسهصون على إحابت الظؤاٌ هفظا فىفظا، ألن جسجيب 

 عشىائي ختى ًصعب عليهم الغش.  ألاطئلت

م باعخباز الىطائل اإلاخعددة  جأزير هىان  (د  مً جطبيم أداة الخلٍى

. للمعلم، أن جيىن هره Wondershare Quiz Creatorباطخخدام 

م  حعليم اللغت العسبيت  هخائجألاداة فعاليت ومظاعدة له فى إكامت جلٍى

حشخمل على  عىد الفصل العاشس، فى اإلاجمىعاث أطئلت مخىىعت

ت العسبيت ومفهىمها.  ًيىن الاخخباز باطخخدام بعض اإلاهازاث اللغٍى

ت  ٍس هره ألادة مثاليا، ألن اإلاعلم ال ًدخاج إلى اطخعداد ألاطئلت الخدٍس

وجفخيش صفدت إحابتها. وللخالمير، أن جيىن أداة مجمىعاث ألاطئلت 

ب مهازتهم وفهمهم فى اطديعاب اللغت العسبيت،  خاصت وطيلت لخدٍز

تلخالمير الفصل العاشس باإلادزطت  الحيىميت. عالوة على  الثاهٍى

ذلً، فهره ألاداة ججعل الخالمير خير الاحتهاد والشجاعت فى إحابت 

ألاطئلت، ألن ألاطئلت مخىىعت وججعلهم صادكين فى عمل الاخخباز ألن 

م اللغت العسبيت  جسجيب ألاطئلت واخخياز إحابتها عشىائي. أداة جلٍى
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ظم
ُ
ى بمجمىعاث ألاطئلت العسبيت للفصل العاشس. وهى مً إبداعيت ح

م حعليم اللغت العسبيت. جلً ألاداة حشخمل على  حدًدة فى مجاٌ جلٍى

ت، ختى جيىن فعاليت وعمليت. وهي جخلدم حعليم  بعض اإلاهازاث اللغٍى

م اللغاث  اللغت العسبيت باطخخدام الخىىىلىحيا كبل جلدم جلٍى

م اللغت العسبيت باطدىاد إلى الىطائل  العسبيت. بىحىد أداة جلٍى

م  ت باللغاث ألاحىبيت ألاخسي. ختى جخلدم أداة جلٍى اإلاخعددة مدظٍى

 اللغت العسبيت فى اليىم اإلاظخلبل.

بالسغم مً أن هرا البدث ًلدم أداة مجمىعاث ألاطئلت العسبيت 

هخير ألاداة للمعلم والخالمير إال أن هىان إزادة الباخث الخظيظت 

سي )باطخخدام ا د أن ًدٌى الاخخباز الخدٍس لرليلت بأن الباخث ًٍس

م  (Edmodo) الصفدت( إلى أًدمدو الخعليم  هخائجهأداة جلٍى

تباإلادزطت  باهدوهج. لىً الباخث ًسحى أن جيىن  11الحيىميت  الثاهٍى

أداة مجمىعاث ألاطئلت واملت لخطبيم اخخباز اللغت العسبيت الحاضس، 

خباز مخىىعا والخالمير ًجخيبىن عنى شعىز اإلاالٌ ختى ًيىن ذلً الاخ

م   الاخخباز الخلليدي )الاخخباز الخلليدي(. هخائجبىحىد جلٍى

 

 الاقتراحات .ب 

 للمظخخدم: .1

م  تأداة مجمىعاث ألاطئلت مظخخدم (أ  الخعليم  هخائجإلكامت جلٍى

 . إذا أزاد اإلاظخخدم أن ًلىم باالخخباز ةأو غير مباشس  ةبىاططت مباشس 

فعليه أن ًضع مجمىعاث ألاطئلت فى الحاطىب الخادم،  ةغير مباشس 

وخاطىب الخالمير ًصل وصىال كسصيا بىاططت خبل دائسة اجصاٌ 

إلاعسفت  مدلي أو بئدخاٌ جلً اإلاجمىعت إلى ول خاطىب الخالمير.
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ىخب  هخائج هديجت  هخائجالاخخباز، ًيبغى للمظخخدم أن ًىظس ٍو

فادخل اإلاظخخدم  ةالاخخباز مباشس الخالمير باليدوي. إذا وان 

 wondershareبسهامج مجمىعاث ألاطئل إلى الحاطىب الخادم فيه 

quiz creator واإلاعلم ًخبر الخالمير عً عىىان الشبىت التى فيها ،

مجمىعاث ألاطئلت اإلافخىخت، والخالمير ًجيبىن ألاطئلت فى جلً 

سفت الىديجت ، حظهل على اإلاظخخدم معةالشبىت. باالخخباز اإلاباشس 

اإلاعلم  ليل الخلمير بالىظس إلى إدازي الشبىت. مً الىاضح، إذا أزاد

 فعليه أن ًخصل الباخث.أن ًلىم الاخخباز مباشسة 

م  (ب  الخعليم، ًلدم مظخخدم مجمىعاث الظؤاٌ  هخائجعالوة لخلٍى

باث فى إحابت ألاطئلت اإلاىخىبت  )اإلاعلم( هره ألاداة إلى الخالمير والخدٍز

 ت العسبيت.باللغ

  للباخث الالخم: .2

سجى مً الباخث الالخم أن ًصد ألاطئلت اإلاىخىبت على مجمىعاث  (أ  ًُ

ألاطئلت باللغت العسبيت للفصل العاشس، ألن اإلاجمىعت الحاضسة 

 طؤالا. 51جدخىي على 

سجى مً الباخث الالخم أن ًصىع مجمىعاث ألاطئلت باللغت العسبيت  (ب  ًُ

.ً  للفصٌى آلاخٍس


