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Abstract: There is an interaction between teachers and students in the learning process.
So the role of learning media as a support for the continuity of the knowledge transfer
process is very important, especially in learning Arabic. So that the lessons delivered by
the teacher can be well received and can be practiced directly by students. One of the
applications that can be used is the Mondly application which can be operated on
Android phones and computers. By using the Mondly application, students can interact
with voices sourced from applications that come from native Arabs. The research
method used in this data collection process is a quantitative method with a preexperimental pattern type one group pre-test post-test with a single case study, which is
applied to a sample of 8th grade students at SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. The
researcher chose the class as the research sample using the random sampling method. In
addition, it was also equipped with observations during the pre-test and post-test
processes to strengthen the hypothesis of the effectiveness of using the Mondly
application for learning Arabic. After being implemented in grade 8 SMP
Muhammadiyah 5 Surabaya, it is known that the use of the Mondly application for
learning Arabic is Effective with a comparison between the Pre-test and Post-test, with
the results of the analysis calculated using the t-test which proves that the t-count is
greater than t. -table. This supports the acceptance of the alternative hypothesis, that
the Mondly application is effective for learning Arabic.
Keywords : Learning Media, MONDLY Applications, Arabic
Abstrak : Terjadi interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Maka
peran media pembelajaran sebagai pendukung keberlangsungan proses transfer
pengetahuan sangat penting terutama dalam pembelajaran bahasa Arab. Sehingga
pelajaran yang disampaikan oleh guru dapat diterima dengan baik serta bisa
dipraktekkan secara langsung oleh siswa. Salah satu aplikasi yang bisa dimanfaatkan
ialah aplikasi Mondly yang bisa di operasikan di ponsel Android dan komputer. Dengan
menggunakan aplikasi Mondly, siswa dapat berinteraksi dengan suara yang bersumber
dari aplikasi yang bersumber dari penduduk asli Arab. Metode penelitian yang
digunakan dalam proses pengambilan data ini adalah metode kuantitatif dengan pola
pre-eksperimental tipe one group pre-test post-test dengan study kasus tunggal, yang
diterapkan pada sampel siswa kelas 8 di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Peneliti
memilih kelas sebagai sampel penelitian dengan metode random sampling Selain itu
juga dilengkapi dengan observasi selama proses pre-test dan post-test untuk
memperkuat hipotesis efektifitas penggunaan aplikasi Mondly untuk pembelajaran
bahasa Arab. Setelah diterapkan di kelas 8 SMP Muhammadiyah 5 Surabaya, diketahui
bahwa penggunaan aplikasi Mondly untuk pembelajaran bahasa Arab Efektif dengan
perbandingan antara Pre-test dan Post-test, dengan hasil analisis yang dihitung
menggunakan Uji-t yang membuktikan bahwa t-hitung lebih besar dari t-tabel. Hal ini

فعالية تعلمي اللغة العربية ابس تخدام برانمج "مندىل"Mondly
Ririn Windasari, Wildan Mahsun Nurzaki
mendukung diterimanya hipotesis alternatif, bahwa aplikasi Mondly efektif digunakan
untuk pembelajaran bahasa Arab.
Kata Kunci : Media Pembelajaran, Aplikasi MONDLY, Bahasa Arab

املقدمة
تطور الوسائل الإعالن و املعلامن بأنواعها،
قام الطالب يف معلية التعلمي مناس بة بزماهنم .جبانهبه يوجد ّ
ول ميكن أن يفصل الطالب وقهتم عن الش ياء اليت تفوح مهنا راحئة التكنولوجيا .ا ّإن يف معلية التعلمي هناك
وسائل اليت يدافع معلية التعلمي و مكصدر التعلمي ،فهي وسائل التعلميية .مفن أجل اس تخدام الوسائل املناسب،
ا ّإن من رشوط اختيار الوسائل جيب علهيا الانتباه اإىل عوامل املوضوعية  ،وبرامج التدريس  ،وأهداف الربانمج
 ،واملواقف والرشوط  ،وجودة التقنيات  ،وفعالية وكفاءة الاس تخدام.
تعلمي اللغة العربية حيتاج اإىل تطوير العمل دلفاع معلية تعلميها ابتباع التطور احلايل .ويش متل اللغة عىل
أربع املهارات ويه همارة الاس امتع وهمارة الالكم وهمارة القراءة وهمارة الكتابة 1.و قالت ادلكتورة مفلحة أن اإتقان
لك ّ
اللغة العربية ل ميكن فصهل عن املهارات اللغوية الربع 2،فوجب عىل ّ
يطور معلية التعلمي ابس تخدام
املعّل أن ّ
وسائل التعلمي املثرية للهامتم ووفقا لدلرس اللغة العربية.
قال أزهر أرشد اللغة العربية ل تس تغين مبهارات اللغوية الربع اإحدى املهارات تتاكمل بعضهم بعض .اليت
ل بد أن ميلكها الطالب يف تعلمي اللغة العربية ٬وكام عرفنا أن همارة الاس امتع أمه همارات يف تعلمي اللغة لن
الاس امتع أول عنرص يف تعلمي اللغة 3.هذا القول هو يأكّد من قول رشدى أمحد طعمية ،أ ّن الاس امتع هو
الوس يةل اليت اتصل هبا الإنسان يف مراحل حيات.

4

قال معر هاماكل ) (Umar Hamalikاذلي نقهل مشفقا أن الوسائل التعلميية تبس يط التقنيات املس تخدمة
من أجل حتسني التصال بني املعّل والطالب يف معلية التعلمي والتعّل يف

املدارس5.

M. Soenardi Diwantoro, Tes Bahasa Dalam Pembelajaran (Bandung : ITD, 1996), 2.
Muflihah, “Pendekatan Whole Language Melalui Multi Media Dalam
Keterampilanpembelajaran Bahasa Arab ,” Alfazuna, Vol. 4, No. 1 (2019): 12.
3
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran Edisi Revisi (Jakarta : Rajawali Pers, 2013),24.
1

Peningkatan

2

 4رشدي أمحد طعمية ،تعلمي العربية لغري اطقني هبا (منشورات املنظمة الإسالمية للرتبية والعلوم والثقافة اإيس يكو الرابط)
941 ،9191
Musfiqon, Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran. )Jakarta: Prestasi Pustakarya), 2012,
27
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ومن معاريف الوسائل التعلميية املذكورة ٬ميكن أن يلخصها أن الوسائل التعلميية يه لك ش ئي لتصال
الرساةل وميكن أن هييج الفاكر واملشاعر والرغبات للطالب ٬وذكل لتشجيع معلية التعلمي يف نفسه .واس تخدام
الوسائل التعلميية ابلبتاكر جيعل الطالب انشطني للتعلمي ويس تطيع أن حيسن كفاءهتم املتناس بة مع الهداف
املنشودة.
قسم ادلكتور عبد العامل اإبرهمي اذلي نقهل أزهار أرشاد بأن الوسائل التعلميية كام ييل( :أ) -الاش ياء
الصلية يه املس تعمل للمبتدئني وروضة الطفال :ساعة -مثرة-زهرة -حقيبة .....اإخل (ب) -الش ياء احلقيقة يف
صورة الصنام/اللعب مثل :س يارة– بيت .....اإخل (ت) -الصور (ث) -اخلريطة (ج) -البطاقة (ح) -الس بورة
(خ) -الرشيط املسجةل.

6

الربانمج اذلي يقدم أنظمة التعلمي ليشعر الطالب فارحني يف تعّل اللغة كهنم يلعبون .عىل الرمغ أن أكرث
الربامج اللغوية الشعبية الخرى مثل  ،Duolingoدليه بعض املزيات املزيدة اليت جتعهل من الربانمج املفضةل
لتعلمي اللغة.

7

عندما مسعنا تعلمي اللغة ،فتخيلنا أنه جيرى يف الفصل املكيف أو املعمل اللغوي ،والطالب يسمعون اإىل
رشح املعّل وهذه جتعلهم مملني ،وميكن للمعّل أن جيرب طريقة خمتلفة لتعلمي اللغة ،أي من خالل تطبيق الربجمية
أندرويد يسمى منديل .Mondly
ولكن يف احلقيقة ٬اكن تعلمي اللغة العربية مبدرسة محمدية اخلامسة املتوسطة سورااباي غري ف ّعال .وسببه
هو قةل الوقت يف تعلمي اللغة العربية ٬وخلفية بعض الطالب املتنوعة ٬اإما من املدرسة الإسالمية وأكرثمه من
املدرسة العامية .تعلمي اللغة العربية اخنفض جودته لن مل يبلغ الهداف .وبسببه الصعوابت عند الطالب يف تعلمي
يشء جديد وغريب .والطريقة اليت تس تخدم يف معلية التعلمي يه طريقة اخلطابة واس تخدم املعّل الوسائل
التعلميية يف معلية تعلمي ،أحياان .وهذا يسبب الطالب يشعرون امللل والصعب يف تعلمي اللغة ابخلصوص.

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran Edisi Revisi (Jakarta : Rajawali Pers, 2013),32
Hilman Septian, Eka Wahyu Hidayat, and Alam Rahmatulloh, “Aplikasi Pengenalan Bahasa Arab
Dan Inggris Untuk Anak-Anak Berbasis Android,” Jurnal Online Informatika 2, no. 2 (2018):
71.
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فذلكل ينبغى للمعّل أن يط ّبق الطريقة و يدافعها بوس يةل التعلميية املزيدة اليت جتعل تعلمي مجيع املهارات
يف اللغة العربية مرتتبا ٬ومرحيا ٬ومتعة حيث أن تشجع الطالب ليمنو اإماكنيات اإبداعهم .وإاحدى الوسائل اليت
ميكن أن تس تخدم يه ابس تخدام الوسائل التعلميية.
وإاحدى الوسائل اليت متكن اس تخداهما املعّل يف تعلمي اللغة العربية يه "منديل"’ .Mondlyهذا
الربانمج يضم كثري من املفردات الساس ية وكتابة وأصوات اللغة الصلية .ويضو هذا الربانمج التعلمي عىل بعض
املوضوعات 8.ولك املوضوع دليه ثالث املراحل فهي سهةل ومتوسطة وصعبة .ابإضافة اإىل ذكل يساعد الندرويد
والإنرتنت متعلم اللغة العربية لرتقية كفائة اللغوية من مرحةل املبتدئ.

مناجه البحث
طريقة البحث يه الطريقة العلمية لكتساب البياانت مع الهداف واملنافع املعينة 9.اإذا ينبغ للباحث
أن يعني مصادر احلقائق اليت يأخذ مهنا للحصول اإىل احلقائق اليت يقصد اإلهيا يف هذا البحث العلم .
وطريقة هذا البحث اليت اس تخدهما الباحث يه طريقة دراسات ميدانية.
اس تخدم الباحث الطريقة المكية لنيل البياانت عن فعالية تعلمي اللغة العربية ابس تخدام برانمج "مونديل"
 Mondlyيف مدرسة محمدية اخلامسة املتوسطة سورااباي.
تتكون من الفرضية البدلية و الفرضية الصفرية .دلّت الفرضيية
قام هذا البحث بفرضية البحث اذلي ّ
البدلية اإن اكنت وجود فعاةل تعلمي اللغة العربية ابس تخدام برانمج "مونديل"  Mondlyيف مدرسة محمدية
اخلامسة املتوسطة سورااباي .و أ ّما يف الفرضية الصفرية ،مفن عكس تكل الفرضية،يه اإن تد ّل عىل عدم وجود
وجود فعاةل تعلمي اللغة العربية ابس تخدام برانمج "مونديل"  Mondlyيف مدرسة محمدية اخلامسة املتوسطة
سورااباي بعد تطبيق تعلمي اللغة العربية ابس تخدام برانمج "مونديل".

Wakhidati Nurrohmah Putri and Arif Billah, “Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab
Berwawasan Sains Berbasis Mobile Android,” LISANIA: Journal of Arabic Education and
Literature, Vol. 3, No. 2 (2019): 163–179
9
Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dab R&D (Bandung: Alfabeta, 2009). 2
8
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اس تخدم الباحث طريقة كثرية موافقة لهذا البحث ،مهنا طريقة اخلالصة ،يف املالحظة أن يكون
ابس تعامل الإختبار وا إلس تفتاء والرقام والصورة 10.هبذه الإسرتاتيجية يريد الباحث أن يعرف معلية التعلمي و يف
تطبيق تعلمي اللغة العربية ابس تخدام وس يةل "منديل"  Mondlyيف مدرسة محمدية اخلامسة املتوسطة سورااباي.
يتكون من الاختار القبيل ( )Pre-testاذلي يأدّيه قبل تطبيق برانمج
مث يس متر ابعطاء الإختبار ،وهو ّ
"مونديل" ملعرفة مس توى الطالب اللغوي أو كفاءهتم اللغوية قبل اس تخداهما ،و يف أخري تطبيق برانمج
"مونديل" ،يأدّى الاختبار البعدي ( )Post-testملعرفة مدى التطور والتقدم اللغوي اذلي أجنزه الطالب بعد
اس تخداهما .وبعد الاختبار ،يقوم الباحث املقابةل مع املعّل أو الطالب عىل تطبيق تعلمي اللغة العربية ابس تخدام
وس يةل "منديل"  Mondlyيف مدرسة محمدية اخلامسة املتوسطة سورااباي.
أ ّما لتحليل البياانت من حصةل النتيجة الاختبار القبيل و البعدي ،اس تخدام الباحث الرموز اختبار T
( )T-testرموز املأوية ( )Pلتحليل البياانت عن تطبيق تعلمي اللغة العربية ابس تخدام وس يةل "منديل" Mondly
يف مدرسة محمدية اخلامسة املتوسطة سورااباي اذلي حصل عليه الباحث بطريقة الاس تبياانت ويه:
p=f/N X 100%
البيان:
 = pلنس بة املأوية
 = fتكرار الجوبة ((Frekuensi
 = Nعدد

املس تجيبني11

نتاجئ البحث
تعلمي اللغة العربية ابس تخدام برانمج "منديل"  Mondlyبعينة صف الثامن (ج) بعنوان املادة "اللوان".
لها أنشطة التعلمي يف تطبيقها ،وخطوات يف اس تخداهما يعين الول ٬املقدمة من املعّل ابإلقاء السالم و يقرأ املعّل
ادلعاء مع الطالب مث يقرأ املعّل كشف احلضور ويبحث قليال عن املادة القدمية مث يسأل املعّل أس ئةل عن املواد
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007), 121
Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dab R&D (Bandung: Alfabeta, 2009). 41
10
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اذلي قد درس من قبل ويتعلق عن املواد س يدرس .الثاين ٬النشطة الرئيس ية يرشح املعّل املواد ادلراس ية
واملفردات اليت تناسب مع املوضوع مث يعط اإىل الطالب فرصة ليسألوا عن املواد الىت مل يفموا .مث يأمر املعّل
لس تخدام وس يةل "منديل"  Mondlyكوس يةل يف تعلمي.
أعطى منديل

Mondly

دروسا تسع وعرشين لغة ،ويه اللغة الإجنلزيية المريكية ،والإجنلزيية

الربيطانية ،والملانية ،والفرنس ية ،والإس بانية ،والعربية ،و أكرث اللغة الآخرى ،عددها أكرث من  63لغات .واختيار
اللغة يف مديل  Mondlyأكرث من  Duolingoاليت ليس لها إا ّل مخس عرشة لغة .اإضافة اإىل هاتف  ،يس تطيع
12

منديل

Mondly

مير عىل ش بكة الإنرتنت ( )webويه أحسن لهنا يسمح للكتابة والبحث عن معلومات

اإضافية برسعة.
أ ّما برانمج "مونديل"  Mondlyفهو من ابتاكر الانسان ،ففيه املزااي والعيوب عند اس تخدامه ّ
لتعّل
اللغة .املزااي لهذا الربانمج هو أعطى منديل

Mondly

دروسا تسع وعرشين لغة واختيار اللغة يف منديل

 Mondlyأكرث من  Duolingoاليت ليس لها اإل مخس عرشة لغة ،و اس تخدم هذا الربانمج طريقة الصلية
والفريد اليت متكهنا لتعلمي اللغة بسهوةل ،كام يتعّل الطفال لغهتم الم ،وهذا الربانمج حتتوي عىل أكرث من ألف
لكامت وعبارات تنقسم اإىل عدة موضوعات التعلمي ،و تعلمي النطق واحملادثة بني الناطقني الصلية ،و هناك
ادلراسة اليومية ابملواد اجلديدة لك يوم ،وميكن اس تخداهما يف أي ماكن ،والتعلمي كام تريد ،والتعديل ابجلدول،
ويف وقت فراغك ،والتعلمي بسهوةل ،برسعة ٬وفعالية .املواضيع مع الرسوم الغنية ،حىت ميكن بسهوةل وبرسعة
وفعالية لتواصل اللكامت والصور وتذكري اللكامت بشلك طبيع  ،وابس تخدام اللكامت والعبارات اليت متكن أن
تس تخدهما لك يوم .وهذا سوف تساعدك عىل حتفيظ ادلروس يف دماغك.
والعيوب عند اس تخدام برانمج "مونديل" ّ Mondly
لتعّل اللغة ،يه اس تخدام اتصال الإنرتنت ،وجيب
اس تخدام الهاتف عىل أساس أندرويد أو ميكن للوصول اإلهيا ابس تخدام ش بكة الإنرتنت ،واكن الربانمج ثقيةل
وبطيئة عند اس تخدام هاتف أندرويد املتوسط ،وليس الربانمج جماان ،ميكن الوصول اإىل بعض املواضيع جماان،
ولكن يمت ادلفع البايق.
Aulia Mustika Ilmiani et al., “Multimedia Interaktif Untuk Mengatasi Problematika Pembelajaran 12
Bahasa Arab,” Al-Ta’rib : Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangka Raya 8,
.no. 1 (2020): 17–32
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ميرها الطالب ابمحلاسة والسعادة ليجيبوا السؤال أو المترينات يف تكل الوس يةل .والتدريس فهيا املفردات
اجلديدة أو احملادثة من الناطق الصيل .يراقب املعّل الطالب بطواف الفصل ويساعد الطالب عندما توجد
املشلكة يف معليهتا .مث جيعل املعّل الطالب فرقة ويعطهيا تدريب .والخرية يس تنتج املعّل اخلالصة من معلية
التعلمي ويصححها عندما توجد املشلكة فهيا .الثالث يعين اخلامتة ٬يطلب املعّل الطالب يف تكرار اللكامت
والعبارات وامجلل عن اللوان للمذكر واملؤنث ويطلهبا ليعمل التدريبات عن الاس امتع يف وس يةل "منديل" مث خيمت
املعّل ادلراسة بقراءة امحلدةل وادلعاء مث السالم.
احملاوةل لتعلمي اللغة العربية بربانمج منديل يه بأداء اخلطوة يف معلية التعلمي .عىل النحو التايلّ :الول:
افتتاح درس يأ ّول ابلس امتع .يف افتتاح هذه همم ٬لنه ينقل املعلمني ورشح طبيعة املواد اليت ينبغ نقلها اإىل
الطالب.
الث َِّان :افتح الربانمج منديل .Mondly

الصورة9 :
الث َّا ِلث :اإعطاء املادة يرتدي السلوب اذلي يناسب الغرض .اختيار أحد املوضوعات يف هذا الربانمج .مكثل
خنتار املوضوع عن اللوان .اضغظ عىل كتابة اللوان و الرقام.
الرابع :إابعطاء الفرصة للطالب عىل ما مسعها .اإذا اكن هناك أي لكامت صعبة أو مصطلحات غري واحضة مث
مدرس لرشح ذكل .اإذا اكن النص يف شلك حمادثة بني عدة أشخاص مث املعلمني الكتابة أسامهئم يف اجمللس .أو
اإذا اكن النص حيتوي عىل الفاكر اليت تتصل مبا س بق ٬أو دلهيم اخللفية تعرف املعّل ينبغ أن يرشح للطالب.
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الصورة2 :
اخلامس :يظهر يف الربانمج أ ّن ّ
للك موضوع س تّة دروساّ ،مث اخرت ادلرس الول ّمث ادلرس الث ّاين واس متراره حىت
الخري.

الصورة6 :
السادس :يناقش الطالب ابملواد اليت قروؤها وانهتو مع اإدلء البياانت اليت تتعلق هبذا الغرض يف السؤال.
هذه النشطة لزايدة.
السابع :معرفة الطالب بتقدمي ملخص ملا قيل ٬وأعطى يف تعزيز اللفظ لصدقائه.
الثامن :بتقيمي اإجنازات الطالب ابإعطاء بضعة أس ئةل يف العمق.
يس تخلص أن تطبيق هذا الربانمج يناسب مع خطوة تطبيقها .هذه الوس يةل موجودة يف جواةل الندرويد
فقط .واملزااي يعين جيوز للطالب أن حيملوا اجلواةل وميلكوا جواةل الندرويد لكهم .فذلكل ،يسهل الباحث
اس تخداهما يف تعلمي اللغة العربية .والطالب يشعرون فرحني عندما يس تخدموهنا .وابس تخداهما ،يس تطيع
الطالب أن يدرسوا اللغة العربية بسهوةل ٬لن الطالب يس تطيعون أن يصلوا بني الصوات والصور أو اللكامت
مبارشة .واس تخدام هذه الوس يةل لها أثر قوي يف ذهن الطالب لن اس تخدام املدخل ابلصوت والصورة حىت
حيمسوهنم يف تعلمي اللغة العربية مبجميع املهارات.
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ملعرفة عالقة تطبيق وس يةل

"منديل"Mondly

يف مدرسة محمدية اخلامسة املتوسطة سورااباي .ل يأخذ

الباحث طريقة فقد ٬ولكن ابلطريقة املتنوعة ويه طريقة املالحظة ( ٬)Observasiواملقابةل

(٬)Wawancara

والواثئق ( ٬)Dokumentasiوالاختبار ).(Tes
أ ّمأ نتيجو من مجيع الطرائق السابقة ،يوجد من املالحظة أ ّن تسري معلية تعّل اللغة العربية بشلك جيد
عند اس تخدام الربانمج منديل  ، Mondlyو من املقابل مع عدد الطالب ،يعرف أهنّ م يساعدون وميكن أن
ينقص ملل عند ّ
تتكون فهيا نتيجة من مقارن
تعّل اللغة العربية ،هذه المور تدافع بنتيجة من املثائق اليت ّ
الإختبار القبيل و البعدي.
اخلطوات:

Mean of Difference
=
= -8
البيان:
= املتوسط من متغري ( Xالاختبار القبيل) واحلصول عىل الصغة
= عدد خمتلفة من متغري ( Xالاختبار القبيل) ومن متغري ( Yالاختبار البعدي)
N

= مجةل البياانت
)الاحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول عىل الصيغة) Standard Deviasi

-

=
=
=
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=
= 8,1

Standart Error

=
=
= 1,76

)احلصول الخر( “t” hitung

=
= - 5.03

Degrees Of Freedom
Df = N – 1
= 22 – 1
= 21

مث اإعطاء التفسري اإىل

= ٬ 29حيصل الباحث قمية

 -يف درجة املغزى %5

= 2٬89

 -يف درجة املغزى %9

= 2٬96

كام ييل:

ومن هنا يعرف أن أكرب من جدول رمق أما يف  %5أو يف %9
2٬89 < 5٬86 > 2٬96
أما

02

احلصول فهو  5٬86و احلصول هو  2٬89و .2٬96

Volume 5 Nomor 1 Desember Tahun 2020

alfazuna ISSN: 2541-4402 e-ISSN: 2541-4410

Jurnal

الفظنا

فعالية تعلمي اللغة العربية ابس تخدام برانمج "مندىل"Mondly
Ririn Windasari, Wildan Mahsun Nurzaki

املباحث
بعد أن يطبق الباحث اس تخدام برانمج "منديل"  Mondlyيف مدرسة محمدية اخلامسة املتوسطة
سورااباي ٬يرى الباحث اس تخدام هذا الربانمج أن الطالب مشعرون فرحني لتعّل اللغة العربية مع أصدقاهئم.
ويعط املعّل الفرصة اإىل الطالب ليخرجوا كفاءهتم يف تعلمي اللغة العربية .ول يشعر الطالب ابمللل لهنم
ابس تخدام هذه الوس يةل يف تعلمي اللغة كهنم يلعبون .ويرى الباحث أن هذه الوس يةل مساعدة لرتقية كفاءة
الطالب ٬ومه حيمسون يف تعلميها.
وابلنظر اإىل نتاجئ الطالب قبل تطبيق تعلمي اللغة العربية بدون برانمج "مونديل" يه أقىص النتاجئ 988
و أدن الناجئ  58و معدل النتاجئ  . 15،39وأ ّما نتاجئهم بعد اس تخدام برانمج "مونديل" ،فهي أفقىص النتاجئ
 988و أدن النتاجئ  ،18و معدل النتاجئ  .94،54تظهر من معدل النتاجئ بني احلالني ،أ ّن معدل النتاجئ بعد
تطبيق تعلمي اللغة العربية بدون برانمج "مونديل" يه أعىل من معدل النتاجئ قبل التطبيق.
من حصةل حتليل البحث مع طريقة الاختبار  ،)Uji-t( tاليت تقارن بني النتاجئ من الاختبار القبيل و
البعدي ،تظهر أ ّن

احلصول فهو  2٬22و

احلصول هو  .2٬89لن

أكرب من

فاكنت الفرضية

الصفرية ( )H0مردودة والفرضية البدلية ( )Haمقبوةل .وهذا يدل عىل وجود فرق القمية يف معلية تعلمي اللغة
العربية قبل وبعد تطبيق برانمج "منديل"  Mondlyيف مدرسة محمدية اخلامسة املتوسطة سورااباي.

اخلالصة
أ ّما تعلمي اللغة العربية ابس تخدام برانمج "منديل"  Mondlyيف مدرسة محمدية اخلامسة املتوسطة
سورااباي بعينة البحث صف الثامن (ج) يسري ابلسهةل و ا ّمحلاسة .فبعد قارن نتاجئ الطالب من اخلتبار القبيل
حيصل أ ّن
والبعدي اذلي حيلّل بطريقة الاختبار ّ )Uji-t( t

ّ ،5،86مث يقارن بنتيجة يف درجة املغزى

 %5يه  .2،89فاكنت الفرضية الصفرية ( )H0مردودة والفرضية البدلية ( )Haمقبوةل .يه بأن هذا الربانمج
فعاةل لتعلمي اللغة العربية .وهذا المر يظهر من نتاجئ الإختبار الهنايئ اذلي حصل علهيا الطالب من اإجابة
السؤال .يدافع هذا الف ّعاةل من احلساابت الإحصائية املتعلقة بقدرات الطالب قبل و بعد اس تخدام وس يةل منديل
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" وهذا يدل عىل وجود فرق القمية يف تعلمي اللغة العربية قبل وبعد تطبيق برانمج "منديل.يف تعّل اللغة العربية
. لتعلمي اللغة العربية يف مدرسة محمدية اخلامسة املتوسطة سوراابايMondly
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