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 ملخص البحث

 اإلسالمية  اجلامعيةلتعلم اللغة العربية ابلكلية    املعزز  تصميم وحدة دراسية ابستخدام تقنية الواقع   إىليهدف البحث  
وذلك عن طريق مراجعة  التطويري الوصفي التحليلي املنهجيعتمد هذا البحث على و . ماليزايسالجنور،  العاملية

قد  ة.العلمي واجملالتاث والكتب ألحبستفادة من االاإىل  ابإلضافة، ابجلامعة ة املطبوعةلعلميا والواثئق ستنداتامل
إبعداد   ونقام الباحثقبل تصميم الوحدة الدراسية. وقد   نيليل الصعوابت وحاجات الدارسحتستبانة ا  ونالباحث  وزع

الورشة مت إجراء    لسهولته ومناسبته للدراسة. كما  (  ADDIE Modelالعاملي )وفق النموذج  املعزز    تقنية الواقع 
جودة   ميلتقو   اخلرباءالوحدة لدى    ونعرض الباحث  حيث  توى الوحدة  حمراجعة  ملعدادي  إلا  املركز  حماضريمع    اخلاصة

 ا، وتوزيع االستبانةطالب 53من  املختارةالوحدة على عينة الدراسة  مت جتريبوالتقين. و  ينالف اجلانبنيالوحدة من 
 ،ستبانةالا نتائجساسية. ومن ألم لتعلم اللغة العربية للمرحلة امي مدى قبول هذه الوحدة لديهو لتقبعدها الثانية 

عزز ملقنية الواقع اساعدة تصممة مبملالوحدة الدراسية اأن  يرون اديعد إلكز املر اب البمن الط %88.7ن ظهرت أ
صممة ملالوحدة الدراسية ا متيز: منهانتائج عدة،  أيضا إىلقادرة على رفع دافعية التعلم. وقد توصل هذا البحث 

 
 fitri.ain@kuis.edu.my الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية سالجنور، ماليزاي 1
 mfeham@iium.edu.my قسم اللغة العربية وآداهبا،  كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية  اجلامعة اإلسالمية العاملية  ماليزاي  2

 muhdsabri@ iium edu.my كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية العاملية  ماليزاي 3.
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تسمح  أهناالتعليم وتقليل التكلفة. كما  يف املواردتعويض قلة ، و املتعلمرفع دافعية التعلم لدى ب املعززبتقنية الواقع 
 األبعاد،  ثالثية  واألشكال  ،الفيديوهات  من  فيها  مبا  األخرىالوسائل التعليمية    إىلعتماد  االهارات اللغوية دون  املتعلم  

ستفادة منها الا  ميكن  اليت  حاتاملقرت بعض    إىل  ون كذلكتوصل الباحث  قدو صاحبة.  ملسجلة والبياانت املا  واألصوات
 .املعزز    تقنية الواقع ها عرب  وتعليمة اللغة العربيتعلم  تطوير    يف

 زز، التقومي.الواقع املعتقنية التعليم،  الكلمات املفتاحية: التصميم التعليمي، تعلم اللغة العربية،  

ABSTRAK 

Kajian ini bertujuan untuk membina sebuah modul pembelajaran Bahasa Arab menggunakan 

teknologi realiti luasan untuk diimplementasikan oleh Kolej Universiti Islam Antarabangsa 

Selangor (KUIS), Malaysia. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis 

dengan merujuk kepada dokumen-dokumen universiti, hasil kajian literaatur, buku-buku dan 

jurnal. Para penyelidik telah mengedarkan borang kajiselidik untuk mengenalpasti masalah 

dan keperluan pelajar. Para penyelidik memilih model ADDIE untuk menghasilkan modul 

tersebut. Sebuah bengkel bersama para pensyarah Pusat Asasi KUIS turut diadakan untuk 

menilai isi kandungan modul. Modul ini turut dinilai oleh pakar-pakar dalam bidang Bahasa 

Arab dan teknologi. Para penyelidik telah menjalankan modul ini kepada 53 pelajar dan 

mengedarkan borang kajiselidik untuk mengetahui respon pelajar terhadap modul ini. 

Dapatan kajian menunjukkan 88.7% pelajar mengakui bahawa modul yang direka dengan 

menggunakan teknologi realiti luasan ini dapat meningkatkan motivasi untuk belajar. 

Kesimpulannya, modul Bahasa Arab menggunakan teknologi realiti luasan mampu mendorong 

pelajar dalam meningkatkan motivasi belajar, mengatasi masalah kekurangan alat bantu 

mengajar serta mengurangkan kos. Modul ini juga membolehkan kemahiran bahasa dipelajari 

tanpa bergantung kepada alat bantuan mengajar yang lain kerana ia telah dimuatkan dengan 

video, 3D, animasi dan audio. Para penyelidik juga menyenaraikan beberapa cadangan yang 

boleh digunakan dalam pembelajaran Bahasa Arab. 

 

Kata kunci: pembinaan modul pembelajaran, pembelajaran Bahasa Arab, teknologi 

pendidikan, realiti luasan. 

 
Abstract 

The research aims to design a module of learning Arabic using Augmented Reality at 

Foundation Centre, International Islamic College University Selangor. This research depends 

on the analytical and descriptive methods, by reviewing documents, prospectus and scientific 

magazines printed at the university. In addition, this research depends on other researches, 

books and scientific journals. The researcher distributed questionnaires to the respondents to 

identify the difficulties and needs of students before the development stage. The researcher use 

ADDIE Model to develop the module as it is simple and suitable of other instructional design 
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modules. In order to review the module contents, a workshop with Foundation Centers’ 

lecturers has been held. Besides, a number of experts has evaluated the completed module to 

evaluate the quality and technical parts. The researcher has applied the module of learning 

Arabic using Augmented Reality to 53 students and distributed questionnaires of formative 

evaluation to the respondents. Through the questionnaire, the researcher found that 88.7% of 

the students believed that the module of learning Arabic using Augmented Reality able to 

motivate student to learn Arabic. Therefore, the research found several results at the end of its 

analysis, including: using Augmented Reality in learning will increase learning motivation of 

the learner, and compensate the lack of resources in teaching and learning, reduce the cost as 

well as provides learning language skills without depending on other teaching aids as it 

contains videos, and three-dimensional shapes (3D), audios and data. The researcher also 

listed some suggestions which can be used in the development of module for learning and 

teaching Arabic. 

 

Keywords: Instructional design, Arabic language learning, instructional technology, 

augmented reality, evaluation. 

 
 املقدمة

احلمد هلل رب العاملني الذي حفظ لغة القرآن الكرمي، والصالة والسالم على رسوله األمني أفصح من 
أمجعني. لقد انتشرت اللغة العربّية على مر العصور اإلسالمّية األوىل نطق بلغة الضاد وعلى آله وصحبه  

من القوة وارتبطت حبياة املسلمني فأصبحت اللغة العربّية لغة العلم واألدب  وبلغت ما بلغه اإلسالم 
فة إن تعليم اللغة العربية هو عملية توصيل املعر  والسياسة واحلضارة فضالً عن كوهنا لغة الدين والعبادة.

وتزويد الطاّلب ابخلربات، من مهارات وعناصر لغويّة ابإلضافة إىل علوم اللغة، كي يتّمكن الطاّلب  
من اكتساب اللغة العربّية. وهذا يقتضي وجود طريقة، أو أسلوب يوصلهم إىل هدفهم. لذلك ال خيفى 

ية كربى يف توفري اخلربات على املمارس لعملية التعليم والتعلم ما تنطوي عليه الوسائل التعليمية من أمه
 . (2004)احليلة،  الىت أيخذ منها كل طالب ما حيقق أهدافه ويثري اهتمامه

 

وتنبع أمهية الوسيلة التعليمية من أهنا تسهل عملية التعليم للمدرس، والتعلم للطالب. فهي  
الدافعية لدى الطلبة والتغلب على حدود الزمان واملكان.  تساعد املعلم على حسن عرض املادة وإاثرة 

وأمهيتها للمتعلم هي توسيع جمال اخلربات وجعل اخلربات التعليمية أكثر فاعلية وأبقى أثرا وأقل احتماال  
اكتساب الطالب وأشار عبد الغين إىل أن "الوسائل التعليمية تؤثر يف  .(2004)احليلة،  للنسيان

أتثريا أكثر فعالية. لذلك، جيب أن يستخدم املعلمون جمموعة متنوعة من املواد كوسيلة  املهارات اللغوية  
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مناسبة ومثرية لتغيري البيئة التعليمية اجلامدة إىل بيئة جديدة ذات حيوية، حىت يشارك الطالب يف عملية 
خالل وسائل اإلعالم اإللكرتونية مثل: جهاز  التعلم، وذلك بتطبيق األلعاب يف تعليم اللغة من 

 والرسومات القادرة على جذب اهتمام الطالب وتركيزهم حنو تعليم وتعلم اللغات"، احلاسوب 
(Awang ،1996) . 

الواقع املعّزز . تقنية (Augmented Reality) فمن الوسائل التعليمية احلديثة تقنية الواقع املعّزز
هي "التكنولوجيا اليت جتمع بني األشياء االفرتاضية يف العامل احلقيقي، وميكن للمستخدم التفاعل مع 

؛ حيث تسمح إبضافة األشكال ثنائية األبعاد  (Azuma ،1997) األشياء الظاهرية يف الوقت ذاته
ملفات الصوت والفيديو ومعلومات نّصية. كما ميكن هلذه التعزيزات أن تعمل  وثالثية األبعاد، وإدراج 

واإلمكاانت اليت توفرها تقنية   .(Yuen  ،2011)   على تعزيز معرفة األفراد وفهمهم ما جيري من حوهلم" 
للتعلم لتمكني الطالب من رؤية العامل من حوهلم  الواقع املعّزز يف التعليم والتعلم غري حمدودة، فهي أداة 

وأشارت  .  (Sheldon  ،2010)  لت ترتبط هبم ابلفعبطرق جديدة، والتعامل مع قضااي واقعية يف سياقا
، (Billinghurst ،2002) عدة دراسات سابقة إىل أن تقنية الواقع املعّزز مناسبة ألن تطبَّق يف التعليم

دراسات تطبيق التقنية يف تعّلم اللغات، سواء داخل  "أكدت أبن    -الباحثة يف هذا اجملال-لكن حفيظة  
 .( Hafiza ،2011)  ا"أو خارج البالد ال تزال قليلة جد

 
 مشكلة البحث

النظـم التعليمـية علـى الوسـائل التعليميـة ضـرورة مـن الضــرورات لضــمان جنــاح تلــك إّن اعتمـاد أّي من 
. فالوسائل التعليمية تساعد املتعلمني على (2009)عماد،  الــنظم، وجــزء مهــم فــي بنيــة منظومتهــا

. وللوسائل التعليمية دور مهم  (1999)املنعم،  واالجتاهات واألساليباكتساب املعارف واملهارات 
وفاعل يف توصيل املادة التعليمية إىل املتعلمني، أما اجلانب النفسي فله أمهية كبرية يف خلق الدوافع  

. وتعليم اللغة العربية يف الكلية  (1999)الكلوب،  وإجياد الرغبة يف العمل وصواًل إىل املعرفة املطلوبة
اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور ال يعتمد على الوسائل التعليمية إال قليال؛ وذلك ألن األدوات 

أن   ونالباحث رىيترب لغوي ابملركز اإلعدادي. و فضاًل عن عدم وجود خم ،مثل جهاز العرض حمدودة
واملادة العربية املسموعة حيرم الطالب من االستفادة من   هذا النوع من الوسائل التعليمية  عدم توفّر
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وحدة دراسية   اعتمادهم على الطريقة التقليدية مما تطلب تطوير العناصر اجلذابة املمتعة، ويؤدي إىل
الىت تساعدهم يف تنمية مهاراهتم   -تقنية الواقع املعّزز-لتضّمن نوًعا من الوسائل السمعية البصرية 

اللغوية. يف الوقت نفسه، ال حيتاج الطالب إىل املخترب اللغوي وال الوسائل البصرية األخرى كجهاز  
 العرض حيث حتل هذه التقنية حملها.  

تساند تقنية الواقع املعّزز النظرية البنائية حيث يتعلم الطالب من التجارب واخلربات. ويرى 
ملعارف عبارة عـن أبنية عقلية منّظمة داخلياً، متثل قواعد للتعامل مع املعلومات واألحداث، بياجيه أبن ا

ويتم عن طريقهـا تنظـيم األحداث بصورة إجيابية. والنمو املعريف هو تغرّي هذه األبنية ابالعتماد على 
)عبد هللا،   خلربة ما، فإنه إما يتمثلها أو يـتالءم معهـا. فالفرد عندما يتعرض (1991)عبد هللا،  اخلربة

1991) . 

بناء على ما سبق ذكره من عدم توافر الوسائل التعليمية ومتشّيا مع الرغبة يف تزويد الطلبة  
تصميم وحدة دراسية ابستخدام تقنية الواقع املعّزز لسد هذه  ون إىلالباحث يسعىابلتجارب واخلربات، 

 .تهائبغري العربية الذين يتعلمون هذه اللغة يف غري بي  ملساعدة الطالب الناطقني  وكذلك   الثغرات 

 

 البحث  أسئلة
 اإلجابة عنها ومن أمهها:  نيالىت تتطلب من الباحثتنبثق من مشكلة البحث بعض التساؤالت 

 ما املوضوعات اليت ميكن تعلمها ابستخدام تقنية الواقع املعّزز؟ .1
 ؟الواقع املعززانطباع الطالب حنو فاعلية الوحدة الدراسية املصممة بتقنية كيف يكون  .2
من  استخدام تقنية الواقع املعزز ومآخذه يف وحدة دراسية لتعلم اللغة العربيةما مدى فعالية  .3

 الربانمج املصمم ومآخذه؟ مالحظات الطالب من حماسنخالل 
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 منهجية البحث

 :أييت وذلك كما ي،طوير التحليلي الت الوصفي املنهج هو البحث يف املطبق املنهجكان 

 لنظرايت  شاماًل وافًيا وصًفا يتناول حيث النظرية، الدراسة على يشتملالوصفي:  املنهج  .1
عن تقنية الواقع املعّزز مع بيان طبيعة   املعلومات  ون الباحثمع  جيسابقة؛ وسوف   حبثية  ودراسات 

املراجع   على الوصفية  الدراسة  تعتمد  وسوف الصاحل استخدامها يف الواقع املعّزز. املواد اللغوية
 اإلنرتنت.   على اإللكرتونية املؤمترات، واملواقع وأوراق والرسائل واملقاالت  املتعددة، كالكتب

يتمثل يف االطالع على النظرايت والدراسات اخلاصة بتصميم الوحدات التحليلي:  املنهج  .2
التعليمية وحتليلها الستخالص النظرايت واخلطوات اخلاصة ابلوصف الدراسة املقرتحة. كما  

 حاجات الطالب وصعوابهتم يف تعلم اللغة العربية.   ونالباحثلل حي
على عملية تطوير الوحدة الدراسية لتعلم اللغة العربية للمستوى  حيتوي املنهج التطويري:  .3

التقومي   إبجراء  ون الباحثقوم ياملبتدئ وتطوير عناصر الوحدة ابستخدام تقنية الواقع املعزز. مث 
املستمر للوحدة املصممة بعرضها على اخلرباء يف جمال التصميم التعليمي وتعليم اللغة مبساعدة  

 ري اللغة العربية وتدريسها إىل طالب املركز اإلعدادي.احلاسوب وكذلك حماض
 

 إجراءات البحث

 :أييت تكون كما الدراسة كانت خطوات 
 تعلم اللغة العربية يف ضوء يفالصعوابت اليت تواجههم و  الدارسني  حاجات  حتليل .أ

   .أسئلة االستبانة اإلجاابت عن
املعزز حسب حاجات الدارسني مراعاة تصميم الوحدة الدراسية ابستخدام تقنية الواقع   .ب 

 الصعوابت اليت يواجهوهنا. 
عرض الوحدة على حماضري اللغة العربية ملراجعة حمتواها، مث عرضها على خرباء  .ج

للتأكد من  (CALLوخرباء تعليم اللغة مبساعدة احلاسوب ) (ID)التصميم التعليمي 
 جودهتا الفنية والتقنية. 
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تدور حول فعالية استخدام الوحدة الدراسية املصممة بتقنية الواقع حتليل االستبانة الىت   .د
 املعّزز لدى املتعلمني. 

الرتبوية الىت تتناول مناذج التصميم التعليمي واالطالع على العديد من    للدراسات   ني بعد مراجعة الباحث
 ADDIEالنموذج العاملي ) إبعداد تقنية الواقع املعّزز وفق  ونالباحثقوم يالدراسات السابقة، س

Model:لسهولته ومناسبته للدراسة، ويتكون هذا النموذج من مخس مراحل وهي ) 

املشكلة، ومصدرها، واحللول املمكنة هلا اليت متّثل  ثوندد الباححي(: Analysisالتحليل )  .1
ط اخلاصة  مدخالت النظام، وتتضمن حتليل املهام، واملتعلمني، واحملتوى، وحتليل املوارد، والشرو 

 مبصادر التعلم والبيئة التعليمية. 
بتعّلم اللغة العربية   األهداف اخلاصة  ثوندد الباححييف هذه املرحلة، : (Design) التصميم  .2

وكذلك  بشكل أدق.ميكن الرتكيز عليها ابستخدام التقنية اليت أيضا املهارات  ابملركز، وحتدد
 الوسيلة.كيفية تعلم الطالب من   الوسيلة أواسرتاتيجية استخدام  ثوندد الباح حيسوف 

تصميم تقنية الواقع املعّزز بتطوير  ثونالباحقوم ي(: Development-التطوير )اإلنتاج .3
إلنشاء   Adobe Photoshop ،Sony Vegas ،Unityابستخدام عدد من الربامج مثل 

 وتعديل الصور النقطية وإخراج األشكال ثالثية األبعاد.  
تقنية الواقع املعّزز على جمموعة من   ثونطبق الباحي(:  Implementation-التنفيذ )التطبيق .4

 الطلبة للوقوف على مدى سهولة احملتوى املعّزز، ومدى وضوح التعليمات الستخدام التقنية.  
استبانة على الطلبة ملعرفة جودة الوسيلة ومدى   ثونباح وزع الي(: Evaluationالتقومي )  .5

جدواها، وتفاعل املتعلمني ومشاركتهم يف استخدام الوسيلة، ومدى حتقيقها للهدف، وكيفية  
 حتقيقه. ويف هذه املرحلة يتم مجع بياانت التقييم اإلمجايل ملدى فاعلية الوسيلة. 

 
 نتائج البحث 

 خدام تقنية الواقع املعزز حتليل موضوعات صاحلة التعلم ابستنتائج  أ( 
إن تقنية الواقع املعزز وسيلة من وسائل التعلم احلديثة، تطّبق بكثرة يف جمال التعليم مبا فيها من خصائص  

بتحليل موضوعات يصلح تعلمها ابستخدام هذه التقنية قبل مرحلة تصميم  ونالباحثكثرية. وقام 
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مراجعة الدراسات السابقة. لقد قام الباحثون مبراجعة  الوحدة. ومتت عملية التحليل هذه بناء على 
الدراسات السابقة وكذلك تطبيقات البالد العربية لتحليل املوضوعات الىت يصلح تعلمها ابستخدام  

 هذه التقنية فتوصلت إىل النقاط التالية: 
 

 : حتليل موضوعات صاحلة التعلم ابستخدام تقنية الواقع املعزز. 1اجلدول رقم 
ملوضوعات اللغويةا الرقم  الدراسات السابقة 

تعلم املفردات العربية ابستخدام البطاقات التعليمية    .1 تعلم املفردات  .1
املصممة بتقنية الواقع املعزز ميكن أن جيلب عناصر اإلاثرة  
والتحفيز لزايدة الرغبة والدافع لدى الطالب يف تعلم 

 .(Zainuddin ،2016) املفردات العربية
تعلم املفردات اإلجنليزية عرب املواد املصممة بتقنية الواقع  .2

املعزز لدى الطالب املبتدئني له أثر إجيايب يف زايدة دافعية 
 .(Ekrem Solak ،2015) الطلبة اجلامعيني

الواقع تستنتج التقييمات األولية أن استخدامات تقنية  .3
املعزز تؤدي إىل حتسني االحتفاظ ابلكلمات، وحتسني 

 .(Santos ،2016)  اهتمام الطالب وارتياحهم 
تعلم األجبدية/ احلروف    .2

 اهلجائية 
تقدم تقنية الواقع املعزز بيئة ممتعة يف تعلم األجبدية   .1

 Dayang Rohaya Awang) لألطفال يف مرحلة احلضانة

Rambli ،2013). 
تعلم الطالب طريقة كتابة احلروف اهلجائية اجلاوي   .2

 .(Zabidi ،2014) ابستخدام تقنية الواقع املعزز
تقنية الواقع املعزز تشجع عادات القراءة لدى األطفال عرب  تعلم مهارة القراءة  .3

 Behrang) القصرية املصممة هبذه التقنيةالقصص 

Parhizkar, 2011). 
اللغة  تطور مواد الواقع املعزز مهارات الكتابة يف تعلم .1 تعلم مهارة الكتابة   .4

 . (Liu ،2013) اإلجنليزية بوصفها لغة أجنبية
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ويرى الباحثون أن تقنية الواقع املعزز يصلح استخدامها يف تقدمي مواد اللغة العربية وموضوعاهتا ومهاراهتا،  
ملا تتميز به من خصائص، وقدرهتا على الدمج بني األشكال ثالثية األبعاد والفيديوهات والصور 

 املتحركة واألصوات املسجلة وعروض الشرائح.  
 ية الوحدة الدراسية املصممة بتقنية الواقع املعزز.انطباع الطالب حنو فاعل ب(

عن فاعلية الوحدة واختار  بعد تدريس الوحدة الدراسية املصممة بتقنية الواقع املعزز، ُسئل الطالب 
 جمموعة من األسئلة لقياس هذه الوحدة، وهي كاآليت: ون الباحث
 حمتوى الوحدة الدراسية  .1
 سهولة استخدام التقنية  .2
 العرض/األداءجودة  .3
 أساليب التعلم يف الوحدة الدراسية  .4

 ويليها أسئلة مفتوحة عن حماسن الوحدة ومآخذها واالقرتاحات لتحسينها.
 نطباع الطالب حنو حمتوى الوحدة الدراسية املصممة بتقنية الواقع املعزز:واجلدول أدانه يبنّي ا 

  

املعزز طريقة جديدة يف تعلم طريقة  تقدم تقنية الواقع  .2
 .(Zabidi ،2014) كتابة احلروف اهلجائية اجلاوي

ميكن زايدة تطبيقات تقنية الواقع املعزز مع الصوت والفيديو   تعلم مهارة االستماع   .3
الىت   (Hawkinson ،2014) وغريها من احملتوى التفاعلي
 تساند تعلم مهارة االستماع.  

توفر التقنية القدرة على رؤية الدروس التعليمية املوجودة ىف  تعلم الدروس اللغوية  .4
، ويف شكل (2014)أوابري،    املناهج يف هيئة ثالثية األبعاد

 والفيديوهات.شرائح بوور بوينت، 
تقدم التقنية نسخة الرتمجة للعبارات املختارة إىل اللغات  ترمجة العبارات اللغوية   .5

 .(Hamzah Ali Alawi Al-Aidaros ،2014) املستهدفة
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 . انطباع الطالب حنو حمتوى الوحدة الدراسية: 2اجلدول رقم 

 األسئلة 

 النسبة املئوية )%( 

اجملموع  
 الكلي

غري 
موافق 
 بشدة

غري 
 موافق

 موافق حمايد
موافق 
 بشدة

1 
املفهوم واللغة مناسب مبستوى 

 طلبة. 
0 0 0 32.1 67.9 100 

 100 50.9 47.2 1.9 0 0 حداثة احملتوي.  2

 100 77.4 22.6 0 0 0 استخدام اللغة السهلة. 3

 

منهم    %32.1طالًبا، و  36بشدة وعددهم  يوافقون  من الطالب    %67.9أن    2رقم    اجلدوليتضح من  
طالًبا. ويليه السؤال عن حداثة احملتوي.    17على مناسبة املفهوم واللغة ملستوى الطلبة وعددهم  يوافقون  

"أوافق   طالًبا   25يف حني اختار    %50.9"أوافق بشدة" حيث بلغت النسبة املئوية    طالًبا   27فقد اختار  
دام اللغة استخ. وهناك طالب واحد حمايد. أما السؤال عن %47.2" حيث بلغت النسبة املئوية 

طالًبا بنسبة   12، يف حني وافق %77.3بنسبة مئوية طالًبا وافقوا بشدة على ذلك  41السهلة، فإن 
الوحدة ابختيار املوضوعات األساسية والكلمات السهلة مراعاًة  ونالباحث، قد صمم %22.6مئوية 

وحدة الدراسية. أما حمتوى  خللفيات الطالب، واعتماًدا على بعض املراجع يف اختيار املفردات لتصميم ال
ذلك املقرر. فالوحدة ال  واتبع  ونالباحثاملادة من قسم اللغة ابملركز اإلعدادي، ف منسقالوحدة قد قرره 

تقدم القواعد النحوية مباشرة لكن تبدأ الوحدة ابلنص مث تليه األسئلة عن النص، واملفردات اجلديدة،  
 ون الباحثدخل  يُ نحوية والصرفية داخل الوحدة حيث  واعد الوتدريبات املهارات اللغوية. وأييت درس الق
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على البنود  يوافقون بعض القواعد اللغوية وتطبيقها يف النص. لذلك جيد البحث أن مجيع الطالب 
 الثالثة املذكورة.  

 انطباع الطالب حنو سهولة استخدام التقنية يوضح يف اجلدول اآليت:كان و 
 الطالب حنو سهولة استخدام التقنية. انطباع : 3اجلدول رقم 

 األسئلة 

 النسبة املئوية )%( 

اجملموع  
 الكلي

غري 
موافق 
 بشدة

غري 
 موافق

 موافق حمايد
موافق 
 بشدة

 100 49.1 47.2 3.8 0 0 وضوح اإلرشادات. 1

2 
سرعة ظهور أشكال ثالثية األبعاد 

 واألصوات والفيديوهات.
1.9 0 13.2 58.5 26.4 100 

 100 45.3 45.3 9.4 0 0 سهولة استخدام التقنية.  3

  طالًبا منهم 26انطباع الطالب حنو سهولة استخدام التقنية. فقد اختار يتضح من اجلدول أعاله 
"أوافق" بنسبة مئوية   طالًبا  25لوضوح اإلرشادات، وأن اختار  %49.1"أوافق بشدة" بنسبة مئوية 

سرعة ظهور أشكال ثالثية األبعاد واألصوات  . وهناك طالبان اثنان حمايدان. ويليه السؤال عن  47.2%
اختاروا    طالًبا   31و  طالًبا،  14من الطالب "أوافق بشدة" وعددهم    %26.4والفيديوهات. فقد اختار  

يف حني ال يوافق طالب   %13.2ية طالب حمايدون بنسبة مئو  7، وأن %58.5"أوافق" بنسبة مئوية 
من الطالب  %45.3سهولة استخدام التقنية، فقد اختار  واحد على هذا األمر. أما البند األخري عن

. ومن %9.4طالب حمايدون بنسبة مئوية  5وأن  لكليهما. 24"أوافق بشدة" و"أوافق" وعددهم 
خالل هذه النتيجة يتضح أن أغلبية الطالب يستطيع أن يستخدموا التقنية حيث تساعدهم اإلرشادات 
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يف توضيح كيفية االستخدام. إضافة إىل ذلك، وقد حتقق هدف البحث حيث يتعلم الطالب عرب 
الىت توفر األصوات املسجلة وتساند تعلم املهارات  شكال ثالثية األبعاد، واألصوات، والفيديوهات األ

 العربية األربع. 

 واجلدول أدانه يوضح انطباع الطالب حنو جودة العرض وأدائه: 
 انطباع الطالب حنو جودة العرض/األداء.: 4اجلدول رقم 

 األسئلة 

 النسبة املئوية )%( 

اجملموع  
 الكلي

 

غري 
موافق 
 بشدة

غري 
 موافق

 موافق حمايد
موافق 
 بشدة

1 
جودة تقنية العرض/األداء )بشكل 

 عام(.
0 0 1.9 41.5 56.6 100 

 100 69.8 28.3 1.9 0 0 تناسب خمطط األلوان.  2

 100 62.3 37.7 0 0 0 ترتيب النص املستخدم. 3

 100 58.5 39.6 1.9 0 0 تسلسل املعلومات. 4

 60.4 37.7 1.9 0 0 تصميم شاشة العرض.  5
100 

 66 30.2 3.8 0 0 جودة الفيديو.  6
100 

 60.4 35.8 3.8 0 0 جودة اهليكل التنظيمي.  7
100 



 

 411  

e-ISSN: 2289-8042 
JURNAL SULTAN ALAUDDIN SULAIMAN SHAH 

SPECIAL ISSUE (2019) 

طالًبا على جودة تقنية    22إىل تقومي الطالب جلودة العرض وأدائه. فقد وافق    السابقلقد أشار اجلدول  
طالًبا "أوافق بشدة" على    30. واختار   %41.5العرض وأدائه بشكل عام حيث بلغت النسبة املئوية  

، وطالب واحد حمايد. أما ابلنسبة إىل تناسب خمطط األلوان، فإن %56.6هذا األمر، وبنسبة مئوية 
طالًبا،   15، والعدد الذين وافقوا %69.8ًبا وافقوا بشدة على ذلك حيث بلغت النسبة املئوية طال 37

، وطالب واحد حمايد. ويليه ترتيب النص املستخدم، فجميع الطالب وافقوا على %28.3وبنسبة مئوية  
  %62.3ة طالًبا "أوافق" وبلغت النسبة املئوي  20طالًبا "أوافق بشدة" و 33هذا األمر حيث اختار 

طالًبا على ذلك حيث  21املتعلق بتسلسل املعلومات إذ وافق  4على التوايل. مث البند رقم  %37.7و
طالًبا، وبنسبة مئوية   31، والطالب الذين وافقوا بشدة بلغ عددهم %39.6بلغت النسبة املئوية 

لًبا "أوافق طا 32، وطالب واحد حمايد. أما لسؤال عن تصميم شاشة العرض، فقد اختار 58.5%
على التوايل، وطالب واحد   %37.7و %60.4طالًبا "أوافق" حيث بلغت النسبة املئوية  20بشدة"، و

طالًبا "أوافق بشدة" حيث بلغت النسبة املئوية    35حمايد. ويليه السؤال عن جودة الفيديو، فقد أجاب  
ان. البند األخري هلذه احملور  طالًبا، وطالبان اثنان حمايد 16أجابوا "أوافق" وعددهم  %35.2، و66%

يف  %60.4طالًبا وبلغت النسبة املئوية  32هو جودة اهليكل التنظيمي، فالعدد الذين وافقوا بشدة 
 طالًبا وافقوا هذا األمر، وطالبان اثنان حمايدان.  19حني أن 

 أما اجلدول التايل يدل على انطباع الطالب حنو أساليب التعلم يف الوحدة الدراسية: 
 

 انطباع الطالب حنو أساليب التعلم يف الوحدة الدراسية. : 5جلدول رقم ا

 األسئلة 

 النسبة املئوية )%( 

اجملموع  
 الكلي

 

غري 
موافق 
 بشدة

غري 
 موافق

 موافق حمايد
موافق 
 بشدة
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 100 71.7 26.4 1.9 0 0 تفاعلية املستخدم بوسائل التعليم. 1

 100 64.2 34 1.9 0 0 . ريفكتتنمية ال 2

 100 81.1 18.9 0 0 0 رفع مستوى اإلدراك. 3

 100 88.7 11.3 0 0 0 ية التعلم.عرفع داف 4

 100 66 32.1 1.9 0 0 تالؤم الوسائل التعليمية مع الطلبة. 5

 100 67.9 30.2 1.9 0 0 تنمية مهارة االستيعاب والتفكري. 6

 100 71.7 26.4 1.9 0 0 تعزيز منهجية معاجلة املعلومات. 7

 100 62.3 35.8 1.9 0 0 تعزيز التغذية الراجعة ابستمرار. 8

من الطالب وافقوا بشدة على تفاعلية   %71.7يتضح أن  ،  5رقم  وبناء على النتائج املوضحة يف اجلدول  
طالًبا على  14طالًبا و 38وافقوا على ذلك وعددهم  %26.4املستخدم بوسائل التعليم، يف حني أن 
طالًبا وافقوا بشدة على ذلك حيث بلغت النسبة املئوية   34التوايل. أما ابلنسبة إىل تنمية الفكر، 

طالًبا، وطالب واحد حمايد. ويليه رفع مستوى اإلدراك، فجميع   18، وعدد الذين وافقوا 64.2%
وبلغت  طالب "أوافق"، 10طالًبا "أوافق بشدة"، و 43الطالب وافقوا على هذا األمر حيث اختار 

املتعلق برفع دافية التعلم، إذ   4على التوايل. وبعد ذلك، البند رقم  %18.9و %81.1النسبة املئوية 
، وعدد الطالب الذين وافقوا بشدة بلغ %11.3طالب على ذلك، حيث بلغت النسبة املئوية    6وافق  
عليمية مع الطلبة، فقد . أما السؤال عن تالؤم الوسائل الت%88.7طالًبا، وبلغت النسبة املئوية  47

على   %32.1و  %66طالًبا "أوافق"، حيث بلغت النسبة املئوية    17طالًبا "أوافق بشدة"، و  35اختار  
طالًبا "أوافق بشدة"،    36التوايل، وطالب واحد حمايد. ويليه تنمية مهارة االستيعاب والتفكري. فأجاب  
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طالًبا، وطالب واحد حمايد.    16ق" وعددهم  أجابوا "أواف  %30.2، و%67.9حيث بلغت النسبة املئوية  
( طالًبا  14طالًبا "أوافق بشدة" و) 38أما ابلنسبة إىل تعزيز منهجية معاجلة املعلومات، فقد اختار 

على التوايل. والبند األخري هلذه احملور هو تزويد   %26.4، و%71.7"أوافق" وبلغت النسبة املئوية  
، يف %62.3طالًبا، وبلغت النسبة املئوية  33د الذين وافقوا بشدة التغذايت الراجعة ابستمرار، فالعد

 طالًبا وافقوا هذا األمر، وطالب واحد حمايد. 19حني أن 
استخدام تقنية الواقع املعزز ومآخذه يف وحدة دراسية لتعلم   مالحظات الطالب من حماسنج( 

 اللغة العربية  
 بعض حماسن استخدام تقنية الواقع املعزز ومآخذه يف وحدة دراسية مالحظاهتم عن  الطالب    أبدىقد  

 لتعلم اللغة العربية كما يلي: 
 أوال: حماسن استخدام تقنية الواقع املعزز 

 افعية الطالب لتعلم.هذه التقنية قادرة على رفع د .1
 هذه التقنية رائعة جًدا حيث تدمج بني الصور امللونة واألشكال ثالثية األبعاد.  .2
 هذه التقنية تسهل على الطالب تعلم اللغة العربية بطريقة جديدة.  .3
 كانت التقنية تسهل على الطالب فهم الدروس. .4
 لشاشة العارضة املمتعة. التقنية تشجع على التفكري وقراءة النص مما فيها من الفيديو وا .5
 تساعد يف تعلم املفردات اجلديدة مع فهم معانيها خالل التعلم عرب هذه التقنية. .6
هذه التقنية حتقق التعلم الفعال وهي مناسبة سواء أكانت لتعلم اللغة العربية ولدراسات  .7

 أخرى.
ألصوات املسجلة تقدم التقنية الدرس تقدميًا رائًعا حيث تظهر األشكال ثالثية األبعاد مع ا .8

 الواضحة.
 أصبحت واحدة من الوسائل التعليمية اجليدة وتناسب مراحل دراسية متنوعة.  .9

سهولة التقنية لالستعمال يف أي مكان وزمان وهي من أحدث الوسائل التعليمية يف الوقت  .10
 احلال.

 هذه التقنية تشجع الطالب الضعفاء يف التعلم على تنمية مفرداهتم اللغوية. .11



 

 414  

e-ISSN: 2289-8042 
JURNAL SULTAN ALAUDDIN SULAIMAN SHAH 

SPECIAL ISSUE (2019) 

 تقنية يف فهم وحفظ الدرس مما يؤدي إىل تنمية الفكر لدى الطالب. تسهل ال .12
 تقدم كيفية نطق الكلمة نطًقا صحيًحا مما يساند تعلم مهاريت الكالم والقراءة. .13
 استخدامات األشكال ثالثية األبعاد يف الربانمج منظمة ومتقدمة. .14
اللعب ابلربانمج األخرى على استفاد الطالب كثريًا من هذه التقنية، وهي جتنب الطالب  .15

 اهلاتف. 
 تساند التعلم الذايت خارج الفصل الدراسي. .16
تساعد على توضيح خمارج احلروف، ومعرفة معاين الكلمات مباشرة مما يرفع مستوى  .17

 اإلدراك.
 اثنًيا: مآخذ الوحدة املصممة ابلتقنية

 .IOS هواتفالربانمج ال يستخدم مع  .1
 طويلة لظهور األشكال ثالثية األبعاد. أحيااًن أيخذ الربانمج مدة   .2
 ( لكون حجمه كبري. Google Apps Storeصعوبة تنزيل الربانمج من جوجل أبس ستور ) .3
 اليستطيع الطالب استخدامه دون الكتاب الدراسي.  .4
 األصوات املسجلة غري واضحة يف بعض األحيان.  .5
 التعلم. على التكنولوجيا حىت ال يستخدم الطالب القاموس يف %100اعتماد  .6
 الفيديو اليظهرر واضًحا يف اهلاتف.  .7
 االستخدام املستمر للهاتف يسبب يف سرعة انتهاء طاقة البطارية.  .8
 : االقرتاحات اثلثا

صممة بتقنية  قد طرح الطالب بعض االقرتاحات بعد تعلم اللغة العربية ابستخدام الوحدة الدراسية امل
أن هناك اقرتاحات متكررة فلخصتها يف حماور معينة كما توضح يف   ونلباحث ا الواقع املعزز. ووجد

 اجلدول اآليت:
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 : اقرتاحات الطالب حنو الوحدة الدراسية املصممة بتقنية الواقع املعزز.6اجلدول رقم 
 احملاور  الرقم

 احملتوى  .1

 اإلكثار من التدريبات اللغوية كي ترتفع دافعية الطالب لتعلم. ●

 األخرى مثل القاموس اإللكرتونيكي يف الربانمج. زايدة األمور  ●

 زايدة معلومات املرادفات واملضادات للكلمات العربية. ●

تقدمي تدريبات صاحلة إجابتها شفواًي وكتابًيا وتليها الكالم املشجع مثل  ●
 "أنت ممتاز" و"حاول مرًة أخرى". 

 جودة العرض/األداء  .2

 حتسني جودة عرض الفيديو  ●

 النص تلويًنا رائًعا. تلوين الصور يف  ●

 ترتيب الصور وتنظيمها جيًدا. ●

زايدة الصور املتحركة مع استخدام اللغات املختلفة حىت يصلح استخدامه  ●
 لدى املستخدمني من البالد املختلفة.

 سهولة االستخدام  .3

 حتديد حجم الربانمج حىت يسهل تنزليه  ●

 .IOSتوفري برانمج لنوع هاتف  ●

 تطوير التقنية   .4

 تصميم وحدة تعلم النحو والصرف ابستخدام التقنية.  ●

إعالن الربانمج عرب الوسائل اإلعالمية مثل التلفاز، كي يستفيد اآلخرون من  ●
 هذا الربانمج املفيد. 

 جتديد الربانمج ابستمرار.  ●
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 تصميم برامج أخرى مثل هذا الربانمج لتعلم اللغة العربية.  ●

 لطالب من مستوايت خمتلفة.تصميم برانمج التعلم املربمج  ●

 تصميم برانمج تعلم اللغة العربية ملرحلة البكالوريوس واملاجسرت. ●

 يف وحدة دراسية لتعلم اللغة العربية  املصصم الواقع املعزز ج برانممناذج تطبيقية من 

 
 النتائج خالصة
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الدراسية املصممة بتقنية  خالصة نتائج حتليل استبانة الطالب حول فاعلية استخدام الوحدة ميكن 
بعض النتائج املهمة يف النقاط    من  مت عرضه سابًقا من نتائج استبانة التقومي  على حسب ما  الواقع املعزز

 اآلتية: 

إن أعلى نسبة مئوية من نتيجة إجابة أفراد العينة عن األسئلة املغلقة كان السؤال عن رفع  .1
الطالب "أوافق بشدة"، وبلغت النسبة املئوية    دافعية التعلم، ورفع مستوى اإلدراك حيث اختار 

على التوايل. وهبذا يتضح أن معظم الطالب يوافقون على أن الوحدة   %81.1و 88.7%
املصممة بتقنية الواقع املعزز تساعدهم وتشجعهم على تعلم اللغة العربية، خاصة ألن أكثرهم 

 تكنولوجيا املعلومات الذين مييلون من الطالب ختصصوا يف  %7مل يتعلموا اللغة العربية من قبل و
إىل استخدام التكولوجيا يف التعلم. والتقنية احلديثة ترفع من مستوى إدراكهم ملعرفة كيفية  

 استخدامها وإجيابياهتا يف احلصة التعلمية.
أما أدىن نسبة مئوية لألسئلة املغلقة فكان السؤال عن سرعة ظهور األشكال ثالثية األبعاد،   .2

.  %1.9والفيديوهات حيث اختار الطالب "ال أوافق بشدة" وبلغت النسبة املئوية    واألصوات،
وهبذا يتضح أن هناك طالًبا واحًدا يواجه صعوبة يف مشاهدة أشكال ثالثية األبعاد والفيديوهات 
واالستماع إىل األصوات، فقد تنبع املشكلة من نوع هاتفه الذكي الذي ال يدعم حجم الربانمج 

 الكبري.
لقد أشارت إجاابت الطالب يف األسئلة املفتوحة إىل أن معظمهم موافقون على أن الوحدة   .3

ابيات كثرية يف تعلم اللغة العربية منها قدرة الوحدة  جياملصممة بتقنية الواقع املعزز تتوفر فيها إ
مما  على رفع دافعية الطالب للتعلم، حيث تدمج بني الصور امللونة واألشكال ثالثية األبعاد، 

يؤدي إىل تقدمي دروس العربية بشكل رائع وبطريقة جديدة تسهل على الطالب فهم الدروس.  
وقد تعلم الطالب املفردات اجلديدة مع فهم معانيها مبشاهدة الفيديو مع األصوات املسجلة. 
فهي حتقق التعلم الفعال. وال ينفي الطالب سهولة التقنية لالستعمال يف أي مكان وزمان وهي  

 أحدث الوسائل التعليمية يف الوقت احلال.من 
قد وجد بعض الطالب سلبيات الوحدة املصممة ابلتقنية لكنها تتعلق ابجملال التقين فقط مثل:   .4

. وقد أيخذ الربانمج مدة طويلة لظهور األشكال IOSالربانمج ال يصلح أن ينزل على هاتف 
( لكون  Google Apps Storeتور )ثالثية األبعاد، وصعوبة تنزيل الربانمج من جوجل أبس س
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على التكنولوجيا حىت ال   %100حجمه كبريًا. وهناك رأي أبن التقنية تؤدب إىل اعتماد 
يستخدم الطالب القاموس يف التعلم واالستخدام املستمر للهاتف يسبب يف سرعة انتهاء طاقة  

 البطارية. 
الدراسية املصممة بتقنية الواقع  وابلرجوع إىل املقرتحات الىت طرحها الطالب لتحسني الوحدة  .5

املعزز، تبني أن الطالب أشاروا إىل أن حمتوى الوحدة املصممة حيتاج إىل كثرة التدريبات اللغوية 
كي ترفع دافعية الطالب للتعلم، وزايدة األمور األخرى مثل القاموس اإللكرتونيكي يف الربانمج،  

جانب جودة العرض واألداء فتحتاج الوحدة واملرادفات واملضادات للكلمات العربية. أما من 
إىل حتسني جودة عرض الفيديو، وتلوين الصور يف النص تلويًنا رائًعا.، وترتيب الصور وتنظيمه  
جيًدا واإلكثار من الصور املتحركة. وقد طرح الطالب اقرتاحات لتطوير التقنية بتصميم وحدة  

 التعلم املربمج لطالب من مستوايت خمتلفة.أخرى لتعلم املواد العربية، وكذلك تصميم برانمج 
 

نتائج استبانة حتليل صعوابت وحاجات الدارسني. وبناء على   البحثتناول هذا  بشكل عام، لقد  
بتصميم الوحدة الدراسية بتقنية الواقع املعزز. وبعد أن متت عملية التصميم،    ونهذه النتائج، قام الباحث

مي الوحدة. فتناول املبحث الثاين نتائج تقومي اخلرباء حنو فاعلية  ها إىل عدة اخلرباء من أجل تقو و قدمو 
على بعض االقرتحات من اخلرباء لتحسني  ونالباحث  صممة بتقنية الواقع املعزز. حصلالوحدة الدراسية امل

  ون أيضاالوحدة من اجلوانب املختلفة فعدلت تلك العناصر قبل تدريسها حنو الطلبة. مث قدم الباحث
واختتم هذا الفصل  ،بيااًن عن تدريس الوحدة الدراسية املصممة بتقنية الواقع املعزز على جممومة العينة

 بتوضيح نتائج استبانة الطالب حول فاعلية استخدام الوحدة الدراسية املصممة بتقنية الواقع املعزز. 
 

 املصادر واملراجع 
  مية التعلمية: إعدادها وطرق استخدامها. الوسائل التعلي م(.1999)بشري عبد الرحيم الكلوب. 

 د.م.ن: دار إحياء العلوم.
حبث متطلب مقدم لنيل ) التعليم. حقل املوسع ىف الواقع أساليب  تطبيقم(.  2014)  وابري.أاحلسني 

 جامعة بنها(. درجة املاجستري يف 



 

 419  

e-ISSN: 2289-8042 
JURNAL SULTAN ALAUDDIN SULAIMAN SHAH 

SPECIAL ISSUE (2019) 

،  جملة الفتح م(. "الوسائل التعليمية يف تدريس املواد االجتماعية"، 1999شاكر حممود عبد املنعم. ) 
 العدد الرابع، مايس.  

بريوت: دار اهلادي للطباعة   مبادئ التعليم املدرسي لألهل واملعلمني.م(. 2009شاهني، عماد. )
 والنشر والتوزيع. 

 د.م.ن: دار املسرية.  تصميم وإنتاج  الوسائل التعليمية التعلمية.م(. 2004حممد حممود احليلة. )
القاهرة: مكتبة    اجتاهات نظرية يف سيكولوجية منو الطفل واملراهق.م(.  1991حممد، عادل عبداهلل. )

 األجنلو املصرية.
Abd. Ghani Awang. (1996). Kemahiran belajar di institusi pengajian tinggi. Kuala Lumpur: 

Dewan Bahasa dan Pustaka. 

Ahmad Nazri Ahmad Zabidi. (2014). Learning Jawi Alphabets Using Augmented Reality, 

(Bachelor theses, University Teknikal Melaka-Malaysia). 
Azuma, R. T. (1997). A survey of Augmented Reality, Teleoperators and Virtual 

Environments. In Presence: Teleoperators and Virtual Environment, 6 (4). 355-385. 

Behrang Parhizkar, Tan Yi Shin, Arash Habibi Lashkari, Yap Sing Nian (2011), Augmented 

Reality Children Storybook (Arcs), International Conference on Future Information 

Technology IPCSIT vol.3, IACSIT Press, Singapore. 

Billinghurst, M. (2002). Augmented Reality In Education.  

http://www.newhorizons.org/strategies/echnology/billinghurst.htm (accessed 19 

Februari 2010). 

Dayang Rohaya Awang Rambli, Wannisa Matcha, Suziah Sulaiman. (2013). Fun Learning 

with AR Alphabet Book for Preschool Children. Procedia Computer Science 25. 
Ekrem Solak, Recep Cakır. (2015). Exploring the effect of materials designed with augmented 

reality on language learners’ vocabulary learning. The Journal of Educators Online-JEO. 

Vol 3, No. 2. 

Eric Hawkinson. (2014). Augmented Reality Enhanced Materials Design for Language Learning”, the 

Asian Conference on Language Learning, Osaka, Japan  

Eric Klopfer and Josh Sheldon. (2010). Augmenting your own reality: Student authoring of 

science-based augmented reality games, New Directions for Youth Development, Special 

Issue: New Media and Technology: Youth as Content Creators, Volume 2010, Issue 128. 

Hafiza, A. & Halimah, B. Z (2011), Visual Learning through Augmented Reality Storybook 

for Remedial Student. Visual informatics: Sustaining research and innovations. 

Heidelberg: Springer Verlag Berlin. 

Hamzah Ali Alawi Al-Aidaros, Ousama. A. Shaaban. (2014). Promotion of Malaysian 

Universities in Arab Countries using Mobile Augmented Reality App: A study of UUM’s 

Brochure, Journal of Information Systems Research and Innovation, Vol 8. 
Liu, P. E., & Tsai, M. (2013).   Using augmented-reality-based mobile learning material in EFL 

English composition: An exploratory case study. British Journal of Educational 

Technology, 44(1). 
Marc Ericson C. Santos, Arno In Wolde Luebke, Takafumi Taketomi, Goshiro Yamamoto, 

Christian Sandor, Hirokazu Kato. (2016). Augmented Reality as Multimedia: The Case 

http://www.newhorizons.org/strategies/echnology/billinghurst.htm
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/yd.v2010.128/issuetoc


 

 420  

e-ISSN: 2289-8042 
JURNAL SULTAN ALAUDDIN SULAIMAN SHAH 

SPECIAL ISSUE (2019) 

for Situated Vocabulary Learning. Journal of Research and Practice in Technology 

Enhanced Learning, Springer, Vol. 11. 
Nur Khamimi Zainuddin. (2016). Scaffolding a Conceptual Support for Personalized Arabic 

Vocabulary Learning Using Augmented Reality (AR) Enhanced Flashcards. Journal of 

Personalized Learning, 2 (1).  

Yuen, S., Yaoyune, G., & Johnson, E. (2011). Augmented reality: An overview and five 

directions for AR in education. Journal of Educational Technology Development and 

Exchange. Vol. 4, No. 1. 

 

 

 


