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 ملخص
 

اليت تتطلب اجتماعات كثَتة،  ، اليسمح بتنفيذ األنشطةٜٔكيف أثناء جائحة كوفيد 
. لذلك نفذت احلكومة التباعد اإلجتماعي دلنع انتشار ٜٔخوفا من انتشار فَتكس كوفيد 

الفَتكس. كهبذا احلاؿ، فإف األنشطة ادلتعلقة باجتماعات كثَتة ىي مضطربة للغاية، كمثل 
عد التعليم عرب اإلنًتنت أنشطة التعليم كالتعلم اليت ال ديكن القياـ هبا مباشرة. ذلذا السبب، ي

حال رئيسيا يف حالة اجلائحة العادلية، كالتعليم عرب اإلنًتنت ىو التعليم الذم يستخدـ اإلنًتنت 
كالتطبيقات االفًتاضية ادلتاحة يف تنفيذىا.  كمع ذلك، فإف تعليم اللغة العربية من خالؿ 

ت كالتطبيقات االفًتاضية ادلتاحة اإلنًتنت ىو التعليم الذم كاف تنفيذه باستخداـ شبكة اإلنًتن
. 

ديكن إجراء التعليم عرب اإلنًتنت يف أم مكاف كزماف دكف التقيد بالوقت. كخاصة يف 
يعقد التعليم عرب اإلنًتنت من خالؿ بعض التطبيقات فىذا عصر التطور التكنولوجي السريع، 

رب اإلنًتنت ىي غَت مقيد كادليزات اليت تسهل على ادلستخدمُت. كإحدل ادلميزات من التعليم ع
 بالوقت.

فلذلك يتكلم ىذا البحث عن تنفيذ تعليم اللغة اللغة العربية عرب اإلنًتنت خالؿ 
هبدؼ معرفة كيفية تنفيذ تعليم اللغة اللغة العربية عرب اإلنًتنت يف الصف  ٜٔجائحة كوفيد 

ندار المبونج. ىذا البحث من مدرسة مشارؽ األنوار الثانوية األىلية تاصلونج كارانج باالعاشر 
من نوع البحث الوصفي كالنوعي، كأسلوب مجع البيانات باستخداـ ادلالحظة كادلقابلة 
كالوثائق. كمصادر البيانات ادلستخدمة ىي البيانات الرئيسية كالبيانات الثانوية. فأما ربليل 

 م االستنتاج. بياناهتا من خالؿ زبفيض البيانات كعرض البيانات كربقيق البيانات أك رس
كفقا دلوضوع ادلواد، مث   كأظهرت نتائج ىذا البحث أف ادلعلم فقط يقّدـ الواجبات

جيمع الطالب كاجباهتم حسب األكقات احملددة من خالؿ كاتساب. كبناء على بياف ادلعلم، 
فإف تعليم اللغة العربية على أساس مهارة اإلستماع كالكالـ كالقراءة صعب للتنفيذ، ألف يف 

 نفيذ تعليمها قلة استخداـ الوسائل عرب اإلنًتنت. ت
 99الكلمات المفاتيح : التعليم عبر اإلنترنت،اللغة العربية، كوفيد 

 ب
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 إهداء
 أىدل ىذا البحث إىل:

يشجعاين كيهتماين كيدعواين  ا اللذاف، مهأمي احملبوبة سوباندية ك أيب احملبوب عادلُتكالدي .ٔ
 كسعاديت. دائما على صلاحي

، S.Pd.I، علي فتح الرمحن S.Pd.I، سوماريادم  S.Pd.Iاحملبوبُت )أمي كلثـو  ينإخوا .ٕ
( الذين يقدموين الدعاء كالتشجيع كاحلماسة إلكماؿ كتابة ىذا  S.Pكإيرنا يولياف، 

 البحث.
جلميع أبناء إخوايت األربعة احملبوبُت زكي الفركس، ظاىر النافس، فقيو خَت الرمحن،  .ٖ

 تينا رمحن، الذين يرحيونٍت دائما عندما تعبت من كتابة األطركحة.كأغوس
 عائلتُت ادلمتدة بٍت عبد السالـ كبٍت عبد الرمحن الذين يدعواين دائما على صلاحي . .ٗ
زمالئي احملبوبُت يف السالح مولية الرمحة، نيسيت نورديانيت، سييت مرضية، أشكرىّن شكرا  .٘

 لية توجيو األطركحة.جزيال على تقدمي احلماسة أثناء عم
 ادلتخرجُت احملبوبُت جبامعة رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج. .ٙ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و



 ةترجمة الباحث
 

يف قرية تاكانج رجيو ناحية  ٜٜٜٔمن نوفمبَت  ٔيف التاريخ  أسني نور رحمةكلدت 
بنت الثالثةمن ثالثةإخوة من ادلتزكج أيب عادلُت كأمي كالباحثة ىيالبليتانج أككو سومطر اجلنوبية.

 سوباندية.
أككو الشرقية من السنة  ٕبدأت الباحثةالدراسةيف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

إىل  ٕٔٔٓ.كدراستها ادلتوسطة يف مدرسة نور القمر تاكانج رجيو منالسنة ٕٔٔٓإىل السنة  ٕ٘ٓٓ
أككو الشرقية من  ٔستها إىل ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية .مث استمرت درا ٕٗٔٓالسنة 
 ٕٚٔٓ. بعد أف زبرجت الباحثة من ادلدرسة الثانوية، ففي  السنة ٕٚٔٓإىل السنة  ٕٗٔٓالسنة 

 درست الباحثة اللغة العربيةيف كلية الًتبية كالتعليم جبامعة رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج.
راسة يف جامعة رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج، اتبعت الباحثة كمّدة الد

. باإلضافة إىل ذلك، ترغب UKM Bahasaك  UKM Bapindaبعض ادلنظمات، منها 
الباحثة يف رلاؿ الكتابة، مثل كتابة التعبَتات عن التشجيع كالدافع، كما أهنا مهتمة بأنشطة رئيسة 

 باحثة ىوايات : الطبخ كقراءة الكتب التارخيية كالقصص ادلضحكة.اجللسة كاحملاضرة. ككانت لل
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 كلمة شكر وتقدير
 

احلمد هلل رب العادلُت بالشكر إىل اهلل على مجيع النعمة كاذلداية كقوتو اليت قد أعطاه للباحثة حىت تقدر 
في  99لعربية عبر اإلنترنت خالل جائحة كوفيد تعليم اللغة اعلى إسباـ ىذا البحث دبوضوع "

". ىذا الصف العاشر من مدرسة مشارق األنوار الثانوية األهلية تانجونج كارانج باندار المبونج
البحث شرط من الشركط الالزمة للحصوؿ على الدرجة اجلامعية األكىل من قسم تعليم اللغة العربية 

ية المبونج.كيف إسباـ كتابة ىذه الرسالة، حصلت الباحثة على مجيع جبامعة رادين إينتاف اإلسالمية احلكوم
 ادلساعدات من مجيع األطراؼ.فبهذه ادلناسبة أف تقّدـ الباحثةجزيل الشكر إىل سادات األفاضيل:

األستاذة الدكتورة نَتفا ديانا،ادلاجستَتة، كعميدة كلية الًتبية كإعداد ادلدرسُت جبامعة رادين  .ٔ
 ة احلكومية المبونج.إينتاف اإلسالمي

الدكتورة أمي ىجرية، ادلاجستَتةكرئيسة قسم تعليم اللغة العربية، حبامعة رادين إينتاف  .ٕ
 اإلسالمية احلكومية المبونج.

 ادلاجستَت كادلشرؼ األكؿ كالدكتور أمَت الدين، سلطاف شهريل، ادلاجستَت األستاذ الدكتور .ٖ
 اإلرشادات يف إسباـ ىذا البحث.اللذاف يقدماين التوجيهات ك  كادلشرؼ الثانية

مجيع احملاضرين كاحملاضرات خاصة يف قسم تعليم اللغة العربية اللذين أعطوين علوما كمعرفة  .ٗ
 مدة الدراسة.

كرئيسة ادلدرسة يف مدرسة مشارؽ األنوار الثانوية األىلية تاصلونج    SEالسيدة لسميايت،  .٘
ل الطاقة أك الفكرة إلجراء  ىذا كارانج، كىي اليت أعطتٍت فرصة كمساعدةسواء يف شك

 البحث.

 كمدرسة اللغة العربية اليت تساعدين يف إسباـ ىذا البحث. S.Pd.Iالسيدة احلاجة بابام،  .ٙ

مجيع ادلدرسُت كادلوظفُت يف مدرسة مشارؽ األنوار الثانوية األىلية دكرياف بايونج  تاصلونج   .ٚ
 كارانج باندار المبونج.

 .كمل أذكرىم كاحدا فواحدإٚٔٓليم اللغة العربيةدلرحلة زمالء احملبوبُت يف قسم تع .ٛ

 ح



مجيع الطالب يف مدرسة مشارؽ األنوار الثانوية األىلية دكرياف بايونج  تاصلونج كارانج  .ٜ
 باندار المبونج.

كتدرؾ الباحثة على أف حبثها بعيد عن الكماؿ، لذلك ترجو الباحثة االنتقادات 
نافعا للباحثة َتا عسى أف يكوف ىذا البحث كأخ. كاالقًتاحات لتكميل ىذا البحث

 خصوصا كللقارئُت عموما. آمُت يا رب العادلُت.
 

 ـٕٕٔٓمايو ٕٔباندر المبونج 
 الباحثة

 
 

 أسٍت نور رمحة
ٕٔٚٔٔٓٓٓٓٚ 
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 الباب األول
 مقدمة

 
  توضيح الموضوع .أ

شرح للحصوؿ على صورة كاضحة عن كتابة ىذا البحث، ستقـو الباحثة أكال ب
م اللغة العربية عبر يتعل"ىذا البحث دبوضوع فهم يف فهم السوء لتجنب  ئيسيةالكلمات الر 

في الصف العاشر من مدرسة مشارق األنوار الثانوية  99جائحة كوفيد اإلنترنت خالل 
 األهلية تانجونج كارانج باندار المبونج".

 م اللغة العربيةيتعل .1
. كيف شلارستو على الذكاء زلاكلة احلصوؿ م" دبعٌتكلمة "تعلّ أصل الم من يالتعل

م اللغة يستنتاج أف تعلاللذلك ديكن ا . كالتعلم يم على معنيُت، كمها التعليم، حيتوم التعلالعملية
ىذا النشاط  ة كتعليمها أك غالبنا ما يسمىالعربية ىو نشاط يتضمن تعلم اللغة العربي

 . KBMباسم
  عرب اإلنًتنت .2

كمواقع شبكات اإلنًتنت باستخداـ بعد  م عنيم عرب اإلنًتنت ىو التعليالتعل 
اإلنًتنت ىي  كما أشبو ذلك. شبكات  م اإللكًتكينيالتعل التواصل االجتماعي أك الويب أك

 .شبكة تربط ماليُت أجهزة الكمبيوتر دباليُت أجهزة الكمبيوتر األخرلال
 مدرسة مشارؽ األنوار الثانوية األىلية .3

تشبو القائمة على ادلدارس الدينية  ةمسيالر  يةسؤسسات التعليمكىي إحدل من ادل
 ياف بايونج، دكر  ٓٔ/٘ٓر رقم انو شارع خَت األ تقع يفاليت ك ادلدارس ادلتوسطة أك الثانوية 

 .ندر المبونجا، بادلركزم تاصلونج كارانج 
 ب. أسباب اختيار الموضوع

باب أسكمن  ، ىذاالبحث ربتاج الباحثة إىل شرح أسباب اختيار ادلوضوع كتابةيف  
 :ىي كما يليالباحثة يف اختيار ىذا ادلوضوع 

 أسباب موضوعية .1
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ائحةلكسر ت ىو حل تعليمي ديكن تقدديو خالالجلم اللغة العربية عرب اإلنًتنيعلت . أ
 . ٜٔكوفيد انتقاؿ فَتكس من سلسلة

 اللغة العربية عرب اإلنًتنت خالؿم يمعرفة ادلزيد عن التطبيق ادلنهجي لتعلتريد الباحثة   . ب
 .ٜٔ-كوفيد   جائحة

 أسباب ذاتية. ٕ
للحصوؿ على درجة و الرئيسية يف إعداد كتابة البحثادلادة كللحصوؿ على البيانات . أ

 لوريوس يف تعليم اللغة العربية جبامعة رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج.البكا
 .ٜٔ-حة كوفيد جائ خالؿ م اللغة العربية عرب اإلنًتنتيلزيادة ادلعرفة حوؿ عملية تعلب. 

 بحثخلفية الج. 
يعّرؼ كاللغة كما 3يف قلبو كفكره.ا للتعبَت عمّ  الشخصاللغة مجلة أك كلمة يستخدمها 

بأّف ؼ اللغويوف يعرّ مّث  أهنا صوت تعرب عنو مجيع اجملموعات للتعبَت عن مجيع أغراضهم. ابن جٍت 
 4.كالتعرؼ على أنفسهم واصللتفاعل كالتتستخدمها رلموعة من الناس لاللغة كوحدة عشوائية 

غة العربية ىي لغة يعتقد البعض أف اللك ، يم اللغة العربيةتعلق بتعلاآلراء ادلختلفة تالعديد من يوجد 
أف تعلم اللغة العربية ىو تعلم لغة العلـو الدين، ألهنا اللغة لفهم النصوص العربية. ىناؾ من يعتقد 

إف اآلراء ادلختلفة حوؿ ة العربية كلغة اإلتصاؿ اليومي. لغتعلم الأّف على  يسؤكد البعضاإلسالمية ك 
كادلواد التعليمية  العديدة من حيث الطريقة كاالسًتاتيجية كاألساليباالختالفات تسبب اللغة العربية 

 .يف تعلمها يةميوسائل التعلالك 
عملية العديد من العقبات يف يواجو ، يم اللغة العربيةاآلراء العديدة ادلتعلقة بتعلفمن 

أثناء يم اللغة العربية بادلواجهة ادلباشرة تعلتنفيذ ال ديكن . ٜٔكوفيد   ، خاصة خالؿ جائحةيمالتعل
، جيب على احلكومة توفَت . لذلكتعلم اللغة العربية . يسب ذلك احلاؿ إىل اضطراب اجلائحة 

درت احلكومة ، أصدلنع انتقاؿ فَتكس كوركنا5.سياسات جيدة كمناسبة حىت تستمر عملية التعلم
الة من تتطلب ىذه احلواسع. نطاقعلى كالنفسي  االجتماعي كالتباعد سياسات سلتلفة مثل العزؿ

                                                           
3
Nanang Kosim, Imam Turmudi, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Melalui 

Daring: Problematika, Solusi dan Harapan,(UIN Sunan Gunung Djati, 2020)  
4Mochamad Ismail, Peran Psikolinguistik dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab,Jurnal Al-ta;dib Vol.8, No. 2, ( Desember 2013 ), hal, 282  
5Nanang Kosim,op.cit 
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يف ادلشكالت تسبب  كمثل ىذه احلالة . لبقاء يف ادلنزؿ كالعمل كالعبادة كالتعلم من ادلنزؿالسكاف ل
،  كيف رلاؿ التعليم6. ذلكاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالتعليمية كما إىلكسلتلف اجملاالت  

جيب . كىكذا يف تنفيذهكاليت تسببمشكلة خاصة  ميعلى عملية التعل تأثَت كبَتٜٔكوفيد   كاف لوباء
كوفيد   جائحةخالؿ م يأف تكوف احلكومة قادرة على تقدمي احلل الصحيح حىت تستمر أنشطة التعل

فة ككزارة الدين يف مجهورية إندكنيسيا نفذت احلكومة اإلندكنيسية من خالؿ كزارة التعليم كالثقا. ٜٔ
كمحاكلة لكسر سلسلة سياسة سلتارة   ىذه السياسة . سياسة الدراسة كالعمل كالعبادة من ادلنزؿ

، ٜٔكوفيد   بعض مشكالت تعليم اللغة العربية بسبب جائحةللتغلب على 7.ٜٔكوفيد   انتشار
كمن شكل  . عملية التعليم كالتعلمادلسؤسسات التعليمية ابتكارات حبيث تستمر فيجب أف تبتكر 

م عرب اإلنًتنت يف يذ التعل)يف الشبكة(. كديكن أف ينف  عرب اإلنًتنت ميىو التعل اتالبتكار ىذه ا
من االفًتاضي م يم عرب اإلنًتنت ىو التعليالتعل . م دبا يف ذلك اللغة العربيةيمجيع رلاالت التعل

 8.خالؿ التطبيقات االفًتاضية ادلتاحة
منذ  اموجودكاف م عن بعد  يم عن بعدكنظاـ التعليم عرب اإلنًتنت ىو التعليتعلالإف 

التكنولوجيا اليت تًتاكح من التكنولوجيا البسيطة إىل يم ، يستخدـ التعل. كيف تطبيقوالقرف الثامن عشر
بناءن على  م عرب اإلنًتنتيتاريخ التعلادلتطورة. على كجو خاص، فيمكن تصنيف التكنولوجيا 

 ٘م عن بعد إىل يالتعل( ٕٓٓٓادلثاؿ ، يصنف تايلور )، على سبيل نولوجيات ادلستخدمةالتك
 :كىيتصنيفات، 
 منوذج ادلراسالت .ٔ
 منوذج الوسائط ادلتعددة .ٕ
 التعليميةمنوذج احلكاية .ٖ
 رفالتعليمادلمنوذج  .ٗ
 م الذكي يمنوذج التعل .٘

                                                           
6Dindin Jamaludin, Teti Ratnasih, dkk, Pembelajaran Daring Masa 

Pandemik Covid-19 Pada Calon Guru: Hambatan, Solusi, dan Proyeksi, ( Bandung: 

UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hal 2   
7Ibid 
8 Albitar Septian Syarifudin, Implementasi Pembelajaran Daring untuk 

Meningkatkan Mutu Pendidikan Sebagai Dampak diterapkannya Sosial Distancing, 

Metalingua: Jurnal Pendidikan  Bahasa dan Sastra, Vol  5 No.1, (April 2020), hal 32 



 
 
4 

م اإللكًتكين يلالتعكاف النموذج الرابع كاخلامس منوذجا مشهورا بُت اجملتمع باسم 
 . م عن بعديظاىرة يف اجملتمع فيما يتعلق بالتعلأصبحت يم عرب اإلنًتنت كادلوبايل التعليمي، ككّلهاكالتعل

عرب  ميفإف التعل لذلك .م عرب اإلنًتنت كلد من اجليل الرابع بعد كجود اإلنًتنتيديكن القوؿ أف التعل
. يشبو مصطلح"التعليم عرب اإلنًتنت" م الذم يتم عرب شبكة اإلنًتنتيىو التعل اإلنًتنت

يم ادلستند إىل م عرب اإلنًتنت كالتعليم اإللكًتكين كالتعليالتعل خرل مثلادلصطلحات األب
، اإلنًتنت توزيعادلواد خالؿ م عرب اإلنًتنتيالتعلليس يف  9.كما إىل ذلك التعليمية  احلكاياتالويبو 

دلعلم أك ادليسر تفاعل بُت ادلتعلم كا كفيو   اإلنًتنتعرب كالتعلم لكنو يتضمن عملية ألنشطة التعليم
 10.ميةيم عرب اإلنًتنت زبلق ذبربة تعليف التعل. كمن التفاعالتاحلادثة نفسهاكمع مادة 

ا سلططنا ، يكوفففي تنفيذ التعليم عرب اإلنًتنت اكمصممن  ألفّ ، ليكوف فعاالن  جيدن
اليت كانت ك ، ؤىا باستخداـ شبكة اإلنًتنتإجرا يتم يةىو عملية تعليم عرب اإلنًتنت ميالتعل
تنفيذ  يف أثناءك .م عرب اإلنًتنتيإلجراء التعل ةأساسي اطك تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت شر هامرافق
حدات كأجهزة كبرامج كموارد كوف لدل ادلسؤسسات التعليميةك م عرب اإلنًتنت ، جيب أف ييالتعل

بنية ربتية لتكنولوجيا . ليسلكل ادلسؤسسات التعليمية م عرب اإلنًتنتيدعم التعلتبشرية ديكنها 
 11.م عرب اإلنًتنتيربدينا يف حد ذاتو يف تنفيذ التعل حبيث يكوفادلعلومات كاالتصاالت 

التفاعل كيتم  م على الزماف كادلكافي، ال يقتصر التعليم عرب اإلنًتنتمن خالؿ التعل
لو فوائد خاصة للمعلمُت  م عرب اإلنًتنتيتعل. ككاف البُت ادلعلمُت كالطالب يف أم مكاف كزماف

م عن بعد يف حالة كقوع  يللتعل م عرب اإلنًتنت حالّ يـ التعلأف يستخد . ديكنهم بناء ادلعرفة كالطالب
م عرب اإلنًتنت يهذا التعل. فالذم يتطلب احلفاظ على ادلسافةك  ٜٔكوفيد كارثة طبيعية مثل جائحة

م عرب يجعل التعلي، فإهن. بوجود سياسات احلكومةٜٔوفيد ك  اخلطوات لكسر سلسلة انتقاؿأحد 
بالرغم أف تعليم اللغة 12.ٜٔكوفيد   جائحةخالؿ ىو اخليار كاحلل الوحيد ك  األمثل أقلاإلنًتنت 

العربية يعتمد على اإلنًتنت، كلكن جيب أف يهتّم ادلعلم بالكفاءات ادلبحوثة مثل اجلوانب الًتبوية 

                                                           
9
Tian Belawati, Pembelajaran Online, (Tangerang Selatan:Universitas 

Terbuka, 2019), hal 6-7 
10Ibid 
11Tian Belawati, Pembelajaran Online (Tangerang Selatan:Universitas 

Terbuka, 2019), hal 45-46 
12Ibid  
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، كتغريس ركح ٕٗٓٓمهمة ادلعلمُت حسب الزىَتيٍت ) ألف .كالنفسية كالتعليمية ( ىي تعليم العلـو
كيظهر  اإلدياف يف األطفاؿ، كتعليمهم ليكونوا مطيعُت يف أداء الدين، كتعليمهم على حسن اخللق. 

 :على النحو التايل ٗٓٔذلك يف سورة العمراف اآلية 
َْتِ  ُم  ۚ  َكيَْأُمُرْكَف بِاْلَمْعُرْكِؼ َكيَػنػَْهْوَف َعِن اْلُمْنَكرَ  َكْلَتُكْن مِّْنُكْم أُمَُّةَيْدُعْوَف ِإىَل اخلَْ ُى َك  ِئ كلَٰ َكُأ

وفَ  ُح ِل ْف ُم ْل  . (۰ٗٔ) ا
 كن جيب زبطيطولكبالتايل فليس التعليم عرب اإلنًتنت بتوزيعادلواد خالؿ اإلنًتنت، 

، دلواد الدراسيةيبدأ زبطيطهبعملية إعداد ا .م يف الفصوؿ الدراسيةيمثل التعلككتنفيذه كتقييمو  
كالتقييم يف زبصيص الوقت الذم سيتم تنفيذه يف  كالطريقة ،ادلدخل، كاستخداـ الوسائلكاستخداـ 
خالؿ م اللغة العربية ياإلنًتنت بديالن كحالن لتعل عرب ميتعلالمن ادلتوقع أف يكوف 13.كقت معُت

لعربية عرب اإلنًتنت ألنو ال غة ام الليعملية تعلمع العديد من ادلشكالتادلواجهة يف  ٜٔجائحة كوفيد 
 14الدراسي. يف الفصلبادلواجهة ادلباشرة م يعقد التعلي

م يتنفيذ تعل أفّ شهر أكتوبر إىل  نوفمرب،فادلعركؼ  يف بناءن على إجراء البحث األكؿ
للصف العاشر يف مدرسة مشارؽ األنوار الثانوية  ٜٔخالؿ جائحة كوفيد  اللغة العربية عرب اإلنًتنت

بادلواجهة ادلباشرة يف م اللغة العربية يتعل. كيقع اختالؼ بادلواجهة ادلباشرةم يمثل التعلىلية كاأل
 15.ادلعلومات أك ادلواد للطالب كاتساب كوسيلة إليصاؿمن  عرب اإلنًتنت استخداـ الوسائل

  ٜٔكوفيد خالؿ جائحة  م اللغة العربية عرب اإلنًتنت يأف تعلادلقابلة مع مدرس اللغة العربية، كمن
تلك  الطالبجيمع ، مث كاف مقصورنا على قياـ ادلعلم بإعطاء الواجبةحسب موضوع ادلواد الدراسية

مث يبُت مدرس اللغة العربية، أف  الواجبة باستخداـ كسيلة كاتسب كفقا حلدكد حلدكد الوقت ادلقرر. 
تنفيذ ألف الوسائل تعليم اللغة العربية على أساس مهارة اإلستماع، كالكالـ كالقراءةصعب لل

ها بإجراء حبث ادلستخدمة من الواتساب فحسب كال توجد كسائل أخرل. كىكذا ترغب الباحثة

                                                           
13Ibid 
14Nanang kosim dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Daring, 

Problematika, Solusi, dan Harapan, UIN Sunan Gunung jati, 2020 
15Pra-penelitian yang diadakan di MA Masyariqul Anwar pada bulan 

0ktober-November 2020 



 
 
6 

يف الصف العاشر من مدرسة  ٜٔدبوضوع " تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت خالؿ جائحة كوفيد 
 16".مشارؽ األنوار الثانوية األىلية تاصلونج كارانج باندار المبونج

 وفرعهالبحث  د. تركيز
ىذا يف  ادلوجودة ادلشكلةلًتكيز ىذا البحث كذبنب حبث أكسع، ربتاج الباحثة إىل تركيز  

. كالًتكيز الفرعي من ٜٔكوفيد   م اللغة العربية عرب اإلنًتنت خالؿ جائحةيتعل البحث، كىي تنفيذ
 ىذا البحث ىو كما يلي :

يف الصف العاشر من  ٜٔكوفيد   ةم اللغة العربية عرب اإلنًتنت خالؿ جائحيتنفيذ تعل .ٔ
 مدرسة مشارؽ األنوار الثانوية األىلية.

يف الصف العاشر من  ٜٔكوفيد   م اللغة العربية عرب اإلنًتنت خالؿ جائحةيتعل طريقة .ٕ
 مدرسة مشارؽ األنوار الثانوية األىلية.

مدرسة يم اللغة العربية عرب اإلنًتنت يف الصف العاشر من التطبيقات ادلستخدمة يف تعل .ٖ
 مشارؽ األنوار الثانوية األىلية.

يف الصف العاشر من  ٜٔخالؿ جائحة كوفيد م اللغة العربية عرب اإلنًتنت يعوائق تعل .ٗ
 مدرسة مشارؽ األنوار الثانوية األىلية.

 البحث مشكلةه. 
 : ىيمن ىذا البحث ك شكلة البحث السابقة، فإف ادلبناءن على خلفية 

يف الصف العاشر  ٜٔعرب اإلنًتنت خالؿ جائحة كوفيد بية م اللغة العر يتنفيذ تعلكيف  .ٔ
 ؟من مدرسة مشارؽ األنوار الثانوية األىلية

 ٜٔالطريقة ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت خالؿ جائحة كوفيد ما ىي  .ٕ
 ؟يف الصف العاشر من مدرسة مشارؽ األنوار الثانوية األىلية

تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت خالؿ جائحة كوفيد  يفادلستخدمة ما ىي التطبيقات  .ٖ
 ؟يف الصف العاشر من مدرسة مشارؽ األنوار الثانوية األىلية ٜٔ

                                                           
16Babai, Wawancara dengan guru bahasa Arab MA Masyariqul Anwar, 

(Durian Payung, Bandar Lampung, 18 Desember 2020) 



 
 

7 

عرب اإلنًتنت خالؿ جائحة كوفيد م اللغة العربية يكادلثبطة لتعل العوامل الداعمة ما ىي .ٗ
 ؟يف الصف العاشر من مدرسة مشارؽ األنوار الثانوية األىلية ٜٔ

 هداف البحثو. أ
الواردة يف فهم فيجمع البيانات الال يوجد سوء حبيث  يف ىذا البحث كانت للباحثة أىداؼ

 .ادليداف
 ادلقصودة من ىذا البحث، ىي كالتايل : األىداؼك 

يف الصف  ٜٔتنفيذ تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت خالؿ جائحة كوفيد دلعرفة كيفية  .ٔ
 الثانوية األىلية. العاشر من مدرسة مشارؽ األنوار 

يف الصف العاشر  ٜٔخالؿ جائحة كوفيد م اللغة العربية ادلستخدمة يطريقة تعل دلعرفة .ٕ
 من مدرسة مشارؽ األنوار الثانوية األىلية.

وعيوبو يف الصف العاشر من مدرسة مشارؽ عرب اإلنًتنت تعليم اللغة العربية دلعرفة مزايا .ٖ
 األنوار الثانوية األىلية.

تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنتفي الصف العاشر من  طبيقات ادلستخدمة يفدلعرفة الت .ٗ
 مدرسة مشارؽ األنوار الثانوية األىلية.

 فوائد البحث ز.
ا لألطراؼ ادلعنية ىذا أف يكوف إلضافة إىل األىداؼ ادلوصوفة، تأمل الباحثةبا  البحث مفيدن

: 
 للطالب . أ

 جيدا.لعربية عرب اإلنًتنت م اللغة ايتعليف لطالب يستطيع أف يشارؾ ا (1
م اللغة العربية عرب اإلنًتنت خالؿ يتعلالطالب متحمسُت يف أف يكوف   (2

 .ٜٔكوفيد جائحة
 .م اللغة العربية عرب اإلنًتنتيتعل لتعظيم الطالبأف يسعى  (3
 للمعلمُت . ب

 .م اللغة العربية عرب اإلنًتنتيمعرفة ادلعلمُت أك ادلعلمُت احملتملُت حوؿ تعللزيادة  (1
 اإلنًتنتيم اللغة العربيةعرب من تنفيذ تعلف ادلعلمو قع يتو  (2
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 لتحفيز ادلعلمُت على التعلم عرب اإلنًتنت بشكل صحيح  (3
 للمدرسة . ج

 .اإلنًتنت يم اللغة العربية علىعوائق تعلأف ربّل ادلدرسة  (1
 .م اللغة العربية على اإلنًتنتيتعل ادلدرسة أداء ادلعلم يف تنفيذطور أف ت (2

 
 تبيةح. الدراسات المك

بحث عن الدراسات كاألعماؿ السابقة ذات الصلة لتجنب الدراسات ادلكتبية ىي ال
ى مراجعة علالدراسات ادلكتبية ربتوم ؿ كالتكرار كللتأكد من صحة البحث. ك االزدكاجية كاالنتحا

. كهتدؼ كنتائج البحث احلايل موجزة كمنهجية للمشكلة ادلبحوثة كاإلطار النظرم كادلنهج ادلستخدـ
من  نتائج البحث السابقة إىل معرفة أحدث األحباث ادلتعلقة بادلوضوع كإظهار موقف البحث راسةد

 :نتائج البحث اليت مت إجراؤىا ىي كما يليك 17بُت األحباث األخرل.
غة العربية عرب اإلنًتنت: م الليتعلدبوضوع " الذم قاـ بو نانانج قاسم كآخركف بحثال .ٔ

. ٕٕٓٓتعليم اللغة العربيةيف عاـ قسم ف يف زلاضرك "، كاحللوؿ كالتوقعات ادلشكالت
يم عرب اإلنًتنت ، كأكثر ادلشكالت يف تنفيذ التعلمشكالت تظهر نتائج حبثهم أف ىناؾ 

رغبة ، ٕٕبالنسبة %صعبة تعتربىا ، كادلواد ٗٔإىل %نسبة النطق الكلمات كاجلمل ب ىو
ا ، يعترب الوقت ادلتاح للتعلٗٔالتعلم كالدافع بالنسبة % حىت يصل إىل م قليالن جدن

من الطالب مل  ٖ٘. فادلعركؼ أف %ٗٔبالنسبة %غَت الداعمة بيئة الك  ،ٕٗ%
 ٘ٔأحياننا باستخداـ اإلنًتنت، ك% يتعلموف من الطالب ًٕٖتنت، ك%عرب اإلنيتعلموا
 .التعلم عرب اإلنًتنتمنهم 

اإلنًتنت خالؿ  م عربيالتعل" الذم قاـ بو ديدين مجاؿ الدين كآخركف دبوضوع البحث .ٕ
 كفزلاضر  العوائق كاحللوؿ كالتشخيص احليوم،  للمعلمُت احملتملُت: ٜٔ-جائحة كوفيد 

م أف . تظهر نتائج حبثهٕٕٓٓيف عاـ جامعة سوناف غونونج جايت باندكنج  يف
م عرب اإلنًتنت يمن التعل ٗٔك %يتعلموف عرب اإلنًتنت كفقنا للوقت احملدد  ٙ،ٜٜ%

                                                           
17 Panduan Penulisan skripsi dan Proposal UIN Raden Intan Lampung tahun 

2020 
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إلنًتنت أف مث يوضح تسليم ادلواد من خالؿ التعلم عرب ا.ددلوقت احملغَت مناسب ل
ة أف ادلواد ادلقدمة مل يتم تسليمها صحيح ٖٓةكيوضح %جيدادلقدمة من ادلواد  ٘ٙ%

ـ عرب اإلنًتنت كبعض ادلواد ليسوا على دراية بالتعلم باستخداـ نظا همبعضكجيدة ، ألف 
ا مباشرنا  يتطلب على التعلم باستخداـ نظاـ عرب  ٙٙعالكة على ذلك، اعتاد %. شرحن

أحد العوامل  . غَت معتادين على التعلم باستخداـ نظاـ عرب اإلنًتنت ٖٗ%اإلنًتنت ك 
عدـ التعود على كىو إىل عدـ التعود على التعلم باستخداـ نظاـ عرب اإلنًتنت يسبب 

مث فإف كمن  . تشغيل التطبيقات جلعل التعلم ناجحنا باستخداـ نظاـ عرب اإلنًتنت
 Google م عرب اإلنًتنت ىيييف التعلالوسائاللشائعة لالستخداـ 

classroomsىي واجهها معظم ادلستجيبُت يكالعقبات اليت . ٓٙ%إىل  النسبةب
ىي ، كادلهمة ادلًتاكمة  ٗ،ٖٕ، كالشبكة غَت ادلستقرة ىي % ٘،ٕٔاحلصة احملدكدة %

%ٖٓ. 
م عرب اإلنًتنت لتحديد جودة يتنفيذ التعل لبحث الذم قاـ بو ألبيتار سفتياف دبوضوع "ا .ٖ

تظهر نتائج ىذا مادكرا. ك   Trunojoyoمن جامعةاالجتماعي"  كأثر للتباعد التعليم
 .حل عند حدكث الوباءىو  االنًتنتالتعليم عرب  أف البحث،

 كفزلاضر  عرب اإلنًتنت "م اللغة العربية يتعل" دبوضوع الذم قاـ بو سُت األناة البحث .ٗ
جائحة كوفيد وجود بأهنالبحث نتائج تظهر  .ٕٕٓٓعاـ اإلسالمي للسورابايا جامعة في

، ٖ-ٔزبصص قانوف األسرة من ادلستول م اللغة العربية يف يمجيع أنشطة تعل يعيق ٜٔ
م يالتعلذلك، فإف إىل  . كباإلضافة بسبب ىذا التعلم باللغة العربية ال يعمل بشكل فعاؿ

يف لب أيضنا الكثَت من ادلاؿ لشراء احلصة ادلستخدمة باستخداـ نظاـ عرب اإلنًتنت يتط
 .م عرب اإلنًتنتيالتعلاتباع 

م اللغة يلتعل مواقع التواصل االجتماعي" الذم قامت بو ميدينا ساحارا دبوضوع  البحث .٘
. يف ادلدارس االبتدائية يف اندكنيسياكاتساب  دراسة نوعية استعماؿ: العربية أثناء اجلائحة

يف مراقبة تعلم العربية من كحاجة أساسية دكر الوالدين  لبحث أف تظهر نتائج  ا
بشكل  اذلاتف ألف ليس كل الطالب قادرين على استخداـ كاتساب.  خالؿ
ا يف تعل .صحيح  ألفكاتساب،   م اللغة العربية من خالؿيكما أف دكر ادلعلم مهم جدن
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من االبتكار حىت ال  ، كجيب أف يكوف لديو الكثَتادلعلم جيب أف يكوف أكثر نشاطنا
 .يكوف التعلم رتيبنا

 البحثس. منهج 
 ع البحثنو  .1

 البحث ادليداين  ( أ
 .مباشرة يف ادليداف أك على ادلستجيبُتكاف إجراؤه البحث ادليداين ىو البحث الذم  

  ادلكتيب بحثال  ( ب
كتب ادلراجع ادلكتبية ، سواء من الإجراؤه باستخداـ الذم كاف بحث الالبحث ادلكتيب ىو 

أك يسمى نشاط  الت كتقارير عن نتائج البحوث السابقةاجملقاالت أك ادلذكرات أك ادل أك
 استكشاؼ 

 18ا كربديدىا دبراجعة مواد ادلكتبة.ادلعرفة كمراقبتها كربليله
 البحث صفة .2

كتفسَتىا  ، كىو حبث يسعى إىل كصف األشياءالوصفيبحث ىذا البحث من نوع ال
دلتغَتات ، بل يصف فقط اادلعينةفرضيات الؼ إىل اختبار ، كال يهدللبيانات احلاليةكفقنا 

 19كاألعراض كالظركؼ احلقيقية.
 البحث كانم .3

     البحث( مكاف ٔ
الصف العاشر من مدرسة مشارؽ األنوار الثانوية األىلية تاصلونج كارانج  إجراء ىذا البحث يف

م اللغة العربية عرب يعلىي تنفيذ ت كانت ادلشكلة ادلبحوثة يف ىذه البحثباندار المبونج.  
 ٜٔ-اإلنًتنت خالؿ جائحة كوفيد 

          كقت البحث ( ٕ
ىذا  ككقت . ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓللعاـ الدراسي ادلستول األكؿ كالثاين إجراء ىذا البحث يف 

 .ٕٕٔٓمارس  -أكتوبر شهر البحث يف 

                                                           
18Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian Edisi Revisi,(Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hal 58 
19Ibid, 234 
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 مصدر البيانات .4
 من :بشكل عاـ ، تتكوف البيانات ك 

    البيانات األكلية ( ٔ
 .مباشرة من ادلصدر األصليالبحثاحملصولة لبيانات األكلية ىي بيانات ا

    البيانات الثانوية( ٕ
البيانات . ك بشكل غَت مباشر أك من خالؿ كسطاءاحملصولة البيانات الثانوية ىي البيانات 

 .الثانوية عادة ما تكوف سجالت أك أرشيفات أك منشورة أك غَت منشورة
 وموضعه البحث موضوع .5

    البحث موضوع (ٔ
 .طالبىو البحث  وضوع ىذام

    البحث موضع( ٕ
 .ٜٔ-جائحة كوفيد خالؿ م اللغة العربية عرب اإلنًتنت يىذا البحث ىو تعلكموضع 

أم أخذ ادلوضوع ليس على أساس  ،العينة اذلادفة أسلوب البحث ادلستخدـ ىو أسلوب
. كتنفيذ ىذا عينةادلىداؼ و بناءن على كجود األطبقات أك عشوائية أك منطقة كلكن

ال ديكن أخذ  والطاقة كاألمواؿ حىتضيق الوقت األسلوبعادة بسبب اعتبارات معينة كمثل
 20بأعداد كبَتة . العينات

 جمع البيانات أسلوب .6
 :األساليب التالية جلمع البيانات من مصادر البيانات، تستخدـ الباحثة

    المالحظة (1
عن طريق ادلراقبة ادلباشرة لألحداث أك  جلمع البيانات دلالحظة ىي أسلوبا

حسب طريقة تنفيذىا كىدفهاتنقسم ادلالحظة إىل قسمُت،  21.السلوؾ الذم سيحدث
 :كمها

                                                           
20Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal 139-140 
21Suharsimi Arikunto "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktikedisi 

revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 

 hal 272 
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 .مباشرة يف ادليداف ادلراقبةعملية تتم ىي  ادلالحظة ادلشاركة ( أ
 22ادلراقبة ال تتم بشكل مباشر.ىي عملية  ادلالحظة غَت ادلشاركة ب( 

ة ال باشرة ألف الباحثادلشاركة أك غَت ادلغَت حظة ادلالدـ الباحثة تستخ،  ىذا البحثيفك 
ا عالقة سجل األعراض اليت ذلإىل مكاف البحث كتأيت ا ت، كلكنهعيش يف مكاف البحثت

بيانات الال يتم احلصوؿ عليها من خالؿ الطريقة الرئيسية للحصوؿ على  بادلشكلة ادلبحوثة ك
ادلدخل ادلوضوعي، كالباحثة من خالؿ صارت الباحثةمتفرجة  .ثانوية لدعم البيانات األكليةال

م اللغة العربية عرب اإلنًتنت خالؿ يدلراقبة تنفيذ تعل يستخدـ ىذا األسلوب .غرباء ىي
يف الصف العاشر من مدرسة مشارؽ األنوار الثانوية األىلية تاصلونج   ٜٔجائحة كوفيد 

 كارانج باندار المبونج.
  مقابلةال (2

شطة بناء األشخاص كاألحداث كاألنألغراض ادثة احملي عملية ادلقابلة ى
كانت   23ادلقابل. سئلة على بطرح األ، كاليت يقـو هبا طرفانكادلنظمات كالدكافع كادلشاعر

 :، كمهامنوجافللمقابلة 
    نظمةادلقابلة ادل (1

حيدد شكل ادلشكلة ادلراد مقابلتو بناءن على ادلقابلة ادلنظمة ىي احملاكر الذم 
 .عنهادلشكلة ادلبحوثة ا

 ( ادلقابلة غَت ادلنظمةٕ
، مشكلة ادلقابلة يف ربديد تركيزحبرية نظمة ىي احملاكر الذم يتمتع ادلقابلة غَت ادل

 24نشاط ادلقابلة مثل زلادثة عادية، كىي متابعة موقف ادلستجيب. كيتدفق
كفقنا  لةكادلشكلة، تستخدـ الباحثة ادلقابلة ادلنظمة، كىي ترتيب ادلقابكيف ىذا البحث

معلمي اللغة العربية للحصوؿ على ادلقابلة مباشرة مع ادلبحوثة. يعقد أسلوب للمشكلة 

                                                           
22Sugiyono, " Metode Penelitian Kualitatif dan Rnd, (Bandung: Alfabeta, 

2014),  hal 227-228 
23 Burhan Bungin, Metode  Penelitian Kualitatif,(Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2011), hal 155 
24Amirul Hadi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2014), hal 135 
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يف الصف  ٜٔخالؿ جائحة كوفيد م اللغة العربية عرب اإلنًتنت ييانات حوؿ تنفيذ تعلالب
  العاشر من مدرسة مشارؽ األنوار الثانوية األىلية تاصلونج كارانج باندار المبونج.

    التوثيق( 3
طريقة مكملة أك مساعدة يف احلصوؿ على البيانات الثانوية يف شكل  التوثيق ىو

ربقيق ىو طريقة مجع البيانات من خالؿ ادلقصود بأسلوب التوثيق  . وثائقالالحظات أك ادل
. ذكرت سوىارمسي أريكونتوأف أسلوب األشياء ادلكتوبة مثل الكتب كالوثائق كاجملالت كغَتىا

طريقة أك تقنية جلمع البيانات للتحقيق يف األشياء ادلكتوبة مثل الكتب كاجملالت  يق ىوالتوث
 25.كالوثائق كادلذكرات كما إىل ذلك

يف شكل احملفوظات أك الوثائق  البيانات معجلىذا األسلوب  الباحثة ـتستخد
 ٜٔة كوفيد جائحخالؿ عرب اإلنًتنت م اللغة العربية يتنفيذ تعل ديتلكها ادلعلم كىواليت 

البحث. كىذا األسلوب للحصوؿ على البيانات أك ادلستندات كما  موقع عن ةعامكصورة 
 يلي :
مدرسة مشارؽ األنوار الثانوية األىلية تاصلونج كارانج نبذة تارخيية عن تأسيس ( أ

 باندار المبونج
 ار المبونجدرسة مشارؽ األنوار الثانوية األىلية تاصلونج كارانج بانددلالنظرة كالبعثة ب( 
اجلغرايف دلدرسة مشارؽ األنوار الثانوية األىلية تاصلونج كارانج باندار ادلوقع  ج( 

 المبونج
مدرسة مشارؽ األنوار الثانوية األىلية تاصلونج كارانج حالة ادلعلمُت كالعاملُت في د( 

 باندار المبونج
لثانوية األىلية تاصلونج  حالة  البيناء كادلرافق التعليمية دلدرسة مشارؽ األنوار ا  ق( 

 كارانج باندار المبونج
 درسة مشارؽ األنوار الثانوية األىلية تاصلونج كارانج باندار المبونجحالة طالدب ك(
  .تعلم اللغة العربية على اإلنًتنت توثيق نتائج ز( 

                                                           
25 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), 

(Jakarta: PT Bina Aksara, 2006), hal 48 
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 تحليل البياناتأسلوب   .7
ادليدانية  بلة كادلالحظةاحملصولة من ادلقاربليل البيانات ىو عملية البحث عن البيانات 

من خالؿ تنظيم البيانات يف فئات، ككصفها إىل كحدات،  كالتوثيق كترتيبها بشكل منهجي
نتاجات حبيث يسهل كالتوصل إىل استشيئ مهم ، كاختيار أم كالتوليف ، كالًتتيب يف أمناط

 :تاليةيف ربليل البيانات، تستخدـ الباحثة اخلطوات ال26.كاآلخرين فهمها على الباحثة
 تخفيض البيانات أ. 

يعٍت التلخيص كاختيار األشياء الرئيسية كالًتكيز على األشياء ادلهمة كالبحث عن 
 على مجعالباحثة ، كتسهل ستوفر صورة أكضحكبالتايل فإف البيانات  .السمات كاألمناط

ات البيانات باستخداـ معد ادلزيد من البيانات كالبحث عنها. ديكن ادلساعدة يف زبفيض
 27.رموز يف جوانب معينةالتوفَت مع صغَت الكمبيوتر الإلكًتكنية مثل جهاز 

 عرض البيانات. ب
يف شكل أكصاؼ ، فإف اخلطوة التالية ىي عرض البيانات عد زبفيض البياناتب

يف  البيانات ادلقدمة يف ىذا البحث كانت .، كسلططات ، كعالقات ، كما شابوموجزة
ترتيب تركيز البحث كمع مراعاة  باتباع ت عرض البياناتيتبع منهجيا . شكل نص سردم

 28.التقنيات التحليلية ادلستخدمة
 تحقيق البياناتج. 

ىي Hebirmen ك  Milesيف ربليل البيانات النوعية حسب اخلطوة الثالثة 
، كال شك، غامض، ال يزادلسؤقتأف االستنتاج األكؿ ىو ربقيق البيانات أك رسم االستنتاج. 

تركيزا، كسوؼ تتغَت إذا مل يتم العثور على كانأكثر ، فإف االستنتاج  يادةالبياناتمع ز كلكن 
 فلذلك ستكوف، ة جلمع البيانات  إىل رلاؿ البحثعود الباحثمتسقة عندما تك أدلة قوية 
 29. بيانات موثوقةاجملموعة البيانات 

 

                                                           
26 Sugiyono, Metode Penelitian, hal 224 
27Ibid, hal 247 
28 Sugiyono, Metode Penelitian, hal 246 
29Ibid, hal 252 
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 ل. منهجية كتابة البحث
 األكؿ مقدمة الباب

ادلوضوع كأسباب اختيار ادلوضوع كخلفية البحث كتركيز  حيتوم ىذا الباب على توضيح
كمنهجية كتابة  البحث البحث كفوائد البحث كالدراسات ادلكتبية كمنهج مشكلةالبحث  ك 

 .البحث
 نظرمالباب الثاين إطار 

 س نظرم كثيق الصلة دبوضوع البحثالنظرم كأساحيتوم ىذا الباب على اإلطار 
 البحث الفصل الثالث كصف مكاف

مثل تاريخ إنشاء ادلدرسة ، كنظرة ادلدرسة  البحثصورة مكاف على حيتوم ىذا الباب 
ية ، كبيانات ادلعلم ، كادلوقع اجلغرايف للمدرسة ، كحالة مرافق ادلدرسة كالبنية التحتكبعثتها

 البحث كبياناهتا. قائقب يف ادلدرسة، حالكبيانات الط
 الرابع ربليل البحثالباب 

أثناء إجراء  ليل بيانات البحث كنتائج الباحثةمثل رب ى ربليل البحث،عل حيتوم ىذا الباب
 .البحث

 اـتختالباب اخلامس اال
تقدـ االستنتاجات مجيع  .على استنتاجات أك اقًتاحات أك توصيات حيتوم الباب األخَت

 .دبشكلة البحث نتائج البحث اليت تتعلق
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 الباب الثاني
 إطار نظري

 
 مفهوم تعليم اللغة العربيةأ. 

 تعريف تعليم اللغة العربية .1
من حيث اللغة، فإف "التعليم" من أصل الكلمة"تعلم" يعٍت زلاكلة اكتساب 

ىناؾ فرؽ بُت تعريف التعلم كالتعليم كالتدريس نظرينا كعملينا ألف التعليم حيتوم على 30الذكاء.
ىو نشاط يتضمن التعلم كالتعليم أك غالبنا ما  عنصرين، كمها التعليم  كالتعلم. لذلك، فإف التعليم
"عِلم" دبعٌت  كلمة من "عّلم"كأصل مصدر " يسمى نشاط التعلم كالتعليم. كيف اللغة العربية "تعليم

"معرفة" أك "فهم".  تعليم يعنياألنشطة اليت تظهر ادلعرفة ادلدركسة يف الفصوؿ الدراسية باستخداـ 
 31الوسائل ادلختلفة.

دبعٌت التعلم أك التعليم.  يسمى "تدريس"كىو من أصل كلمة "درس"آخر  مصطلح
فهذه الكلمةذلا معٌت عملية التفاعل بُت البيئة كاألمور ادلتعلقة بالتعليم كاستجابة الطالب. 
كبالتايل فإف تعليم اللغة العربية ىو نشاط يشمل التعلم كالتعليم الكتساب الكفاءة يف اللغة 

  .العربية
عربية إحدل لغات العامل اليت تطورت دبا يتماشى مع التطور االجتماعي إّف اللغة ال

،كىي من أقدـ اللغات السامية. كحىت اآلف تبقى مهارات اللغة العربية بسبب موقع اللغة  كالعلـو
 : ٖٔىذا البياف كما ذكر يف سورة البقرة آية  32اليت اختارىا اهلل كلغة القرآف كلغة الدين. 

ـَ  ٮَملَٰ ۚ  َعَلى اؿ ۚ  َء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهمۚ  َماۚ  َاسۚ  اؿ َكَعلََّم اََٰد َكِة فَػَقاَؿ اَفۚ  ِٕ  ٕ  ۚ ُوۚ   ۚ  ِن ۚ  بِػػ 
ِدِقي ۚ  متُ ۚ  ُكن  ۚ  ِء ِافۚ  ُؤاَل ۚ  ِء قَٰ ۚ  َماۚ  بَِاس  .  (۱َٖف )ۚ  صَٰ

 التعلم .أ

                                                           
30

Wjs. Purwadimanto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1976). Hal. 108 
31Fathur Rohman, Strategi Pengelolaan Komponen Pembelajaran Bahasa 

Arab , Jurnal Al-Arabiyat, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, 

Vol.1, No. 1, Juni 2014 
32Abdul Wahab Rosyidi, Mamlu'atul Nikmah, Memahami Konsep Dasar 

Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), Hal 1-3 
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يعّرؼ التعلم على شكل عاـ، أنو عملية الشخص الكتساب ادلهارات 
تابو بعنواف"التفاعل كتشجيع التعلم كأّما عند سارددياف يف ك 33كاخلربات كادلواقف.

كالتعليم"، فإف تعريف التعلم ىو تغيَت يف السلوؾ أك ادلظهر، مع سلسلة من األنشطة 
سيكوف التعلم أفضل إذا جرب ادلتعلم  .مثل القراءة كادلالحظة كالتقليد كما إىل ذلك

 34بالتعلم، كليس فقط لفظينا.
الشخصي، دبا يف ذلك التطور  إف التعلم ىو نشاط يقود البشر إىل التطور

يسؤكد اخلرباء أف عملية التعلم تعتمد على اجلوانب ادلعرفية ألهنا  .ادلعريف كالعاطفي كاحلركي
 35تسؤثر على التطور العاطفي أك ادلظهر.

علم النفس الًتبوم، يُعرَّؼ التعلم بأنو عملية احملاكلةيقـو هبا الشخص  يف
كمن 36يجة اخلربة يف التعامل مع البيئة احمليطة.للحصوؿ على تغيَت السلوؾ اجلديد كنت

خالؿ اخلربة ديكن للشخص تغيَت سلوكو  باإلضافة إىل التغيَتات اليت تسببها 
كالتعلم ىو تغيَت السلوؾ اجليد بسبب ادلمارسة كاخلربة، هبذا التعلم دييز  37ادلمارسة.

 38اخلصائص بُت اإلنساف كاحليواف.
 التعليم  .ب

 39نو ربقيق ادلواقف حيث ديكن أف يتعلم األطفاؿ فعاال.يعّرؼ التعليم على أ
، فهو عملية  "عملية التعليم كالتعلم " أّما تعريف التعلم عند عمار مهاليك يف كتابو

                                                           
33 Zurinal. Z Wahdi Sayuti, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 

2006), hal. 117 
34 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2016), hal 20 
35 Ibid, hal 105 
36 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 

hal. 27 
37Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi Ofset, 

2004), hal. 27 
38 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Bedasarkan Pendekatan 

Sistem, (Bandung: Bumi Aksara, 2005), hal. 154 
39 S. Nasution, Mengajar Dengan Sukses, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 

9 
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توجيو أنشطة التعلم، ستكوف األنشطة التعليمية مفيدة عندما حدثت أنشطة التعلم 
 40لدل الطالب.

التعليم ينقل  يز التعلم كالتعليم"، فإفالتفاعل كربف كفقنا لسارددياف يف كتابو"
بينماالتعلم على التعريف األكسع أنو نشاط لتنظيم البيئة قدر اإلمكاف  ادلعرفة للطالب. 

 41كالتواصل مع األطفاؿ، حىت ربدث عملية التعلم.
كمن التعريفات السابقة، ديكن االستنتاج أنو يف عملية التعليم النشط طالب 

 ، كدكر ادلعلم كدليل كزلفز فحسب.خيتربكف عملية التعلم
 عناصر تعليم اللغة العربية .2

كالتعليم ىو  كانت األنشطة التعليمية ينفذىا ادلعلم لنقل ادلعلومات ادلعرفية للطالب.
نظاـ يتكوف من عدة عناصر مًتابطة مع بعضها البعض. من بُت عناصر التعليم ىي : 

لذلك ديكن االستنتاج أف عناصر التعليم  .قييمأىداؼ التعلم كادلواد كالطريقة كالوسائل كالت
ىي رلموعة من عدة عناصر مًتابطة مع بعضها البعض كىي شيئ مهم يف عملية التعليم. 

 كفيما يلي أشكاؿ عناصر تعليم اللغة العربية : 
 أهداف تعليم اللغة العربية  . أ

أىدافنا األىداؼ ىي صيغ كاسعة للنتائج التعليمية ادلرغوبة كفيها أىداؼ تصبح 
"زبطيط التعليم"أنّو يصف أىداؼ  يف كتابوhamzah B. Uno عند 42تعليمية.

 التعلم كفقنا للخرباء، منها :
يقًتح ركبرت ؼ. ماجر أف أىداؼ التعلم ىي سلوكيات جيب ربقيقها يف مستويات  . أ

 .كشركط الكفاءة ادلعينة
م أف أىداؼ التعلم ىي عبارة زلددة يت  David E. KapelكKempيذكر   . ب

التعبَت عنها يف السلوؾ أك ادلظهر كاليت تتجلى يف الكتابة لوصف نتائج التعلم 
 .ادلتوقعة

                                                           
40Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, hal 27  
41 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali 

Pers), hal 47 - 48 
42 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2017), hal 76 
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 43يرل ىنرم إلينجتوف بأف أىداؼ التعلم ىي بيانات يتوقع ربقيقها كنتيجة التعلم. . ج
إف أىداؼ التعلم ىي شرح السلوؾ كاف مطلوبا  عمر محاليك كيف حُت، فقاؿ

بالرغم أف اخلرباء يبدكف رأيهم عن أىداؼ 44يف التعلمأف حيققو الطالب بعد مشاركتهم 
 التعلم، لكنهم يشَتكف إىل نفس النواة ، كىي :

 .السلوؾ بعد مشاركتو يف أنشطة التعلم . ربقيق تغيَتٔ
 .. تتم صياغة األىداؼ يف شكل البياف احملدد ديكن ربقيقو الوحدة التعليميةٕ
(، فقد أّكده على أف ٖٕٔٓدلقييس )ا الفوزاف كآخركف، الذم كتب يف رللة كحبسب

 :أىداؼ تعلم اللغة العربية تشمل ثالث كفاءات ، كىي
. إتقاف عناصر اللغة اليت تشمل عناصر الصوت كادلفردات كالتعبَتات ٔ

 .كالًتاكيب
 .. تطبيق اللغة العربية يف التواصل الفعاؿٕ
 .كاألخالؽ كالفن. فهم الثقافة العربية، مثل كيفية التفكَت كالقيم كالعادات ٖ

رأيي طعيمة كالناقة عن أىداؼ تعليم اللغة العربية  متوافقان مع الفوزاف تصريح كيأيت
 :كىي الناطقُت هبا لغَت

. تعلم اللغة العربية صحيحا كجيدا، أم االستماع بوعي إىل ظركؼ احلياة ٔ
  .بشكل عاـ

اشر كىي تعبَت . ديكن التحدث باللغة العربية كمستخدمة كوسيلة للتواصل ادلبٕ
 عن الركح.

 .. القدرة على قراءة اللغة العربية بسهولة كإجياد ادلعاين اخلفية كالتفاعل معهاٖ
 .. القدرة على الكتابة باستخداـ اللغة العربية كالتعبَت الوظيفي كالتعبَت الذايتٗ

                                                           
43

Hamzah B Uno, Perencanaan Pembelajaran,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2010), hal 35 
44

Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Bedasarkan Pendekatan 

Sistem, (Bandung: Bumi Aksara, 2005), hal.109 
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ف اللغة كىكذا ديكن االستنتاج أف أىداؼ تعليم اللغة العربية حسب طعيمة كالناقة ىي إتقا
أك ديكن القوؿ أف ادلتعلملغَت الناطقُت  العربية كمثل التحدث  كالقراءة كالكتابة كظيفينا، 

 45ديكنهم التواصل بشكل جيد.
ينص  فتحالرمحاف اليت كتبها العربيات كما أف أىداؼ تعليم اللغة العربية يف رللة

لمُت بالقدرة على إتقاف على أف أىداؼ تعليم اللغة العربية على شكل عاـ ىو تزكيد ادلتع
مهارة القراءة كالكتابة كاالستماع كمهارة الكالـ باستخداـ اللغة العربية حىت يفهموا التاريخ 

كأما األىداؼ الرئيسية من تعليم اللغة العربية على مستول ادلدرسة الثانويةفهو .كيستفيدكا منو
ية شفهية كانت أك ربريرية التعبَت عن أفكارىم باستخداـ اللغة العرب سبكُت الطالب من

 46باعتبارىا الطريقة الوحيدة للتواصل مع اجملتمع.
 طرائق تعليم اللغة العربية .ب

توجد ادلصطلحات يف اللغة العربية تسمى الطريقة كادلدخل 
للمصطلحات الثالثة معاين متشاهبة، كحىت يوجد العديد من كتب تعليم اللغة  كاألسلوب.

(، فإف ٖٜٙٔالثالثة يف تطبيقها. كلكنو فقاؿ إدكارد أنتوين ) العربية تشبو ادلصطالحات
نقطة االختالؼ الكبَتة بُت الطريقة كاألسلوبوىي ادلدخل بديهي، كالطريقة إجرائية، 

 47كاألسلوب عاملي.
إف الطريقة عند نانا سوجانا كىي الطريقة اليت يستخدمها ادلعلم يف بناءالعالقات 

أك دبعٌت آخر، الطريقة ىي الكيفية اليت يستخدمها ادلعلم  .ممع الطالب أثناء عملية التعل
لذلك، فإف طريقة التعليم ىي طريقة أك 48لتقدمي ادلواد التعليمية للطالب لتحقيق األىداؼ. 

خطوة مستخدمة دلساعدة  إجراء عملية التعلم جيدة. كفقنا لفخر الرازم، تنقسم طرائق 

                                                           
45 Ahmad Muradi, Tujuan Pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia, Jurnal 

Al-Muqoyis Vol, 1 No. 1, Januari- Juni 2013 
46Fathur Rohman, Strategi Pengelolaan Komponen Pembelajaran Bahasa 

Arab, Jurnal Al-Arabiyat, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, Vol.1, 

No. 1, Juni 2014 
47

Fathur Rohman, Strategi Pengelolaan Komponen Pembelajaran Bahasa 

Arab 
48Ibid  
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ة على اللغة، الطريقة ادلركزة على الطالب، كالطريقة التعليم إىل ثالثة، كىي الطريقة ادلركز 
 ادلركزة على التعليم.

 ( الطريقة  المركزة على اللغة9
لقد كلدت ىذه الطريقة بعض طرائق التعليم اليت استشهد هبافخر الرازم كىي  

 :كما يلي
 أ( طريقة القواعد والترجمة

ة العربية، كتسمى ىذه الطريقة ىذه الطريقة ىي أقدـ الطرائق ادلستخدمة يف تعليم اللغ
طريقة تقليدية. كانت عملية تعليمها من خالؿ قراءة النصوص العربية مث ربليل تركيب 

 .اجلملة من حيث قواعدىا مث ترمجتها إىل اللغة األـ
 :ىي القواعد كالًتمجة خصائص طريقة

  شخصا أك أكثر ٓٓٔ( تستخدـ الفصوؿ عادةن فصوالن كبَتة تصل إىل ٔ
  كد على جوانب مهارة االستماع كالكتابة كالًتمجة من اللغة ادلنشودة إىل اللغة األـ( تسؤ ٕ
(هتتم بالتعليم الذم حيتوم على ادلعرفة بدالن من اللغة نفسها، لذلك فإف جانب ٖ

االستماع كالًتمجة إىل اللغة األـ مها السائداف للغاية من أجل أف يفهمهما ادلتعلموف 
    بشكل أفضل

 النحوم كتعبَت اللغات اليت يتحدث هبا الشخص أك ادلعلم كثَتا بالتحليل  ( هتتمٗ
 باإلضافة إىل اخلصائص اخلاصة، فإف ذلذه الطريقة مزايا عديدة:            

    ( عملية التعلم أحادية االذباه أك تعتمد على ادلعلمٔ
   تيتمتع ادلعلموف دبكانة مسيطرة للغاية بينما الطالب رلرد كائنا ( ٕ
 االمهالبمهارة الكالـ ( ٖ
 49ال شلارسة أك تدريب. ( ٗ

 
 

                                                           
49 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelaajran Inovatif, ( Malang: Uin Maliki 

Press, 2011), hal 19-20 
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 ب( طريقة القراءة
طريقة القراءة ىي الطريقة اليت هتدؼ إىل تزكيد مهارة القراءة للطالب 

معرفة كافية  حىت يكوف لديهم ىدؼ آخر من ىذه الطريقة ىو تزكيد الطالب .بسهولة
 بأشكاؿ قراءة اجلملة الصحيحة. تتعلق

 :ه طريقة القراءة ىيمزايا ىذ
( يسمح للمتعلمُت باحلصوؿ على أشكاؿ سلتلفة من ادلفردات دكف احلاجة إىل تعلمها ٔ

 متدرجا.
ديكن أف يدرس ادلتعلمونكيفية نطق احلركؼ اذلجائية نطقا صحيحا )األصوات   (ٕ

  العربية( 
 اليومية  يدّرب ادلتعلموف على التحدث باللغة الرمسية ليست باللغة ( ٖ
 معرفة إضافية كفقنا للنص ادلقركء (تقدمي ٗ

 :عيوب ىذه طريقة القراءة ىي
  .(  أقل كضوحنا لألىداؼ كالتعلمٔ
    ضعيف يف مهارة االستماع كالكالـ كالكتابة ( ٕ
إحداث ضوضاء عالية تسؤدم إىل تعطيل عملية التعليم كالتعلم يف الفصوؿ  ( ٖ

    .األخرل
 ج( الطريقة المباشرة

دلباشرة ىي طريقة تعليم اللغة العربية باستخداـ اللغة العربية كاللغة الطريقة ا
 .التمهيدية يف العملية التعليمية كاالبتعاد عن اللغة األـ

 خصائص ىذه الطريقة كىي :
   تقدـ ادلادة كلمة فكلمة، مث تركيب اجلملة ( ٔ
 كظيفية  تعليم قواعد اللغة  (ٕ
    استخداـ الوسائل التعليمية (ٖ
    ( اللغة العربية كاللغة التعليميةٗ
    .استخداملغات األـ ( ذبنب ٘
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 د( الطريقة اإلنتقائية
الطريقة اإلنتقائية ىي الطريقة اليت كانت عملية تعليمها باستخداـ الطرائق 

يف .ادلتنوعة. تركز عملية التعليم على مهارة الكالـ كالقراءة كالكتابة كفهم النصوص العربية
ة، يناؿ ادلتعلموف الكثَت من التدريبات، على سبيل ادلثاؿ ، تدريب احملادثة ىذه الطريق

  50.كتدريب الكتابة كالقراءة كاالستماع للمتحدثُت األصليُت
 ه( طريقة السمعية الشفوية

تنشأ ىذىالطريقةعلى أساس بعض اآلراء اليت تنص على أف اللغة ىي الكالـ. لذلك،          
لغة باالستماع إىل أصوات اللغة على شكل الكلمةكاجلملة مث نطقها قبل جيب أف يبدأ تعليم ال

 .تعلم القراءة كالكتابة. رأم ىذه الطريقة أف اللغة عادة،كجيب تعليم اللغة بأسلوب التكرار
 كمن خصائص ىذه الطريقة ىي :              
 ذلا تعليم منهجي يبدأ من االستماع كالكالـ مث القراءة كالكتابة ( ٔ
 .تدرس مهارة الكتابة على أمناط اجلمل كادلفردات ادلدركسة شفهيان  ( ٕ
    ذبنب ترمجة اللغة ( ٖ
    تسؤكد الطريقة على التقليد كاحلفظ كاالقًتاف كالقياس ( ٗ
التحفيز كاالستجابة  ( استيعاب منط اجلملة من خالؿ سبارين النمط ادلتسلسل مثل٘

 51كالتعزيز.
 د( الطريقة المعرفية

كاذلدؼ من  شأ ىذه الطريقة على أساس ادلعرفة حوؿ تعلم اللغة أهنا أمر مهم. تن
ىذه الطريقة ىو اكتساب ادلهارات ادلعرفية كلكنو أيضا يسؤكد على الفهم. لذلك يسميها بعض 

 :كخصائص ىذه الطريقة كالتايل . الًتمجة اخلرباء بقواعد
  اللغة( ( تسؤكد الطريقة على مهارات االتصاؿ )ديكن استخداـٔ
    تسؤكد الطريقة على النطق  ( الٕ
 ( تسؤكد الطريقة على العمل اجلماعيٖ

                                                           
50 Ibid, hal 20-22 
51 Abdul Wahab Rosyidi, Mamluatul Nikmah, Memahami Konsep Dasar 

Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hal 52-54 
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 .( تسؤكد الطريقة على إضافة ادلفردات حىت يف شكل ادلبٍت للمجهوؿ ألغراض القراءةٗ
  ( يصبح ادلعلم ميسرا٘
    تسؤكد الطريقة على فهم االستماع ( ٙ
 من أشياء مهمة  اللغات الشفهية كالتحريرية ( ٚ
 52يسمحالستخداـ لغة األـ كترمجة الكلمات الصعبة . ( ٛ
 ( الطريقة المركزة على التعليم0

، كقد ظهرت ىذه الطريقة بسبب تطور ٜٓٚٔظهرت ىذه الطريقة حوايل عاـ 
 أحباث تدريس اللغة الثانية كىي شغف بالتعلم ادلبتكر. كمن بُت ىذه الطريقة ىي:

 الكلية االستجابة البدنية أ( طريقة
تستخدـ ىذه الطريقة نظرية اللغة البنيوية اليت تعترب اللغة  كجزء من قواعد 

. كاذلدؼ من ىذه الطريقة ىو أف يتمكن  اللغة. يشبو تعليماللغة الثانية بتعليم اللغة األكىل
الطالب من التواصل مع ادلتحدثُت األصليُت دكف الشعور بالًتدد أك اإلحراج. كيف عملية 

األمر حىت يستجيب الطالب باالستجابة اجلسدية. يعمل الطالب   تعليمها، من خالؿ
عيوب ىذه الطريقة .كمستمعُت كيقـو ادلعلموف بدكر األشخاص الذين ينفذكف األكامر

 ىي فعالة للطالب ادلبتدئُت كليس دلواد القراءة كالكتابة.
 الصامتة  ب( الطريقة

علم أكثر صمتنا من تسمى ىذه الطريقة أيضنا طريقة ادلعلم الصامتألف ادل
كىوخبَت  Celeb Gategnoمنشئ ىذه الطريقة  .التحدث أثناء عملية التعليم كالتعلم

ال يصمت  يف تعليم اللغة الذم يطبق مبادئ اإلدراؾ كالفلسفة. كيف عملية التعليم،
فحسب، بل يتمتع الطالب أيضنا بلحظات ىادئة ألغراض معينة. ككانت ذلذه  ادلعلم

 رئيسية كالتايل :الطريقة أىداؼ 
 تدريب الطالب على استخداـ اللغات األجنبية ادلدركسة شفهيان  ( ٔ
 (  تدريب مهارة الطالب على االستماع إىل زلادثة ادلتكلمٕ
  .تدريب الطالب على استيعاب القواعد العملية ( ٖ

                                                           
52Ibid, hal 54 
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 ج( طريقة التعلم اإلرشادية
أف يقـو الطالب  إف ادلواد ادلقدمة يف ىذه الطريقة منهجية حىت يستطيع

بالتواصل كالتفاعل مع اآلخرين حبرية. كبالتايل، حيصل الطالب على مدخالت من خارج 
البيئة أم من خالؿ أفكارىم كمشاعرىم. ففي ىذه الطريقة، يتواصل الطالب حبرية مع 

 .زمالئهم
 د( الطريقة الطبيعية

لغة الثانية تفًتض ىذه الطريقة أف الطالب قادركف على التواصل باستخداـ ال
يف الفصل الدراسي. كادلبدأ الرئيسي ذلذه الطريقة ىو البّد ادلعلم بإعطاء الفرصة للطالب 

تعتمد ادلوضوعات يف التعليم االتصاؿ على احتياجات  .الكتساب اللغة بدالن من تعلمها
 .الطالب، كيركز منوذج النشاط على ادلعٌت كليس على الشكل

 ه( طريقة اإلقتراح
جورج  ىو طريقة تطبق االقًتاح على التعليم. ىذه الطريقة يطورىا االقًتاح 

هتدؼ ىذه الطريقة إىل إزالة االقًتاحات كالتأثَتات السلبية على  .من بلغاريا الزانوؼ
كيف ىذه الطريقة، جيب إنشاء جو  .ادلتعلمُت كإلزالة اخلوؼ ادلزعج يف عملية التعلم

 .ة من قبل ادلعلم أكثر دراماتيكية كابتكاريةالتعلمادلريح كتصبح التقنيات ادلستخدم
 ( الطريقة المركزة على الطالب3

ىذه الطريقة نوع من أنواع الطريقة اإلتصالية. تنشأ ىذه الطريقة على عدماالستجابة 
عن نتائج من تعليم طريقة السمعية الشفوية على نطاؽ كاسع حىت أكائل 

أف استخداـ اللغة ال يشمل أربع مهارات  الستينيات.كاالفًتاض اآلخر ذلذه الطريقة ىو
لغوية، مثل االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة كلكنو يتضمن عدة مهاراتفي االتصاؿ 

 :خصائص ىذه الطريقة ىي  الواسع. 
 .( ىدؼ التعليم ىو تطوير كفاءة الطالب مع اللغة ادلنشودة يف سياؽ التواصلي احلقيقئ
لم، يلعب الطالب دكرنا نشطنا كمتصلُت، بينما ادلعلم يصمم يف أنشطة التعليم كالتع ( ٕ

 . أمناطنا سلتلفة من التفاعل
 .تعقد األنشطة يف الفصوؿ الدراسية  كاقعية مع األنشطة االتصالية (ٖ
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 استخداـ اللغة األـ ليس شلنوعا  ( ٗ
سية ، كلكنها ( زبتلف ادلواد ادلقدمة، كال تعتمد إال على ادلواد الدراسية يف الكتب ادلدر ٘

 53تسؤكد على ادلواد األصلية مثل الصحف كاإلعالنات كغَتىا.
 مواد تعليم اللغة العربية .ج

ادلعرفة أك ادلعلوماتولكن سيكوف ذلا كحدات سلتارة كما  ادلواد العربيةليس فقط
حيتاجو ادلتعلموف. جيب أف تتكوف ادلواد التعليمية احلديثة من العلـو )اإلدراكية( ، 

تنقسم مواد تعليم اللغة العربية إىل مستويُت مها  .ات )احلركية(، كالقيم )العاطفية(كادلهار 
 .ادلستول ادلبتدئ كادلستول ادلتقدـ

 كمواد تعليم اللغة العربية للمبتدئُت ىي :
( كأف تتكوف كتاب ادلتعلمُت ادلبتدئُت من أربع مهارات كىي االستماع كالكالـ كالقراءة ٔ

 كالكتابة
    .بات يستخدمها الطالب لتعلم اللغة العربيةتدري   (ٕ
دليل ادلعلم الذم حيتوم على كيفية تقدمي ادلادة الدراسية كأىداؼ التعلم كالثقافة اليت  ( ٖ

    .ديكن أف يطورىا الطالب يف كل فصل
 :يف حُت تشمل مواد تعلم اللغة العربية للمستول ادلتقدـ ما يلي

 تب، كالكتب األدبية، كالنصوص العربيةبدأ الطالب للتعرؼ على الك ( ٔ
كجود الكتب دلمارسة اللغة العربية اليت جيب أف تدرس فصوؿ سلتلفة كتعليم قواعد اللغة  ( ٕ

 النحو كالصرؼ كاإلمالء كاخلط. العربية مثل
 .(  أف يكوف لدل الطالب كتب بعناكين معينة لتدريب الطالب على اكتساب ادلعرفةٖ
لم دليل إرشادم لتقدمي ادلعرفة حوؿ كيفية استخداـ الكتب ادلدرسية ( أف يكوف لدل ادلعٗ

 54العربية.
 :، جيب أف ربتوم ادلادة العربية على األسس التالية الغايل كحبسب

                                                           
53Ibid, hal 56-69 
54Fathur Rohman, Strategi Pengelolaan Komponen Pembelajaran Bahasa 

Arab, Jurnal Al-Arabiyat, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, Vol.1, 

No. 1, Juni 2014 
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 ( األساس اإلجتماعي الثقافي9
النقطة ادلهمة يف ىذا األساس تتعلق بفهم الثقافة على كجو عاـ كعلى 

ة، كالعالقات الثقافية مع ادلواد التعليمية. كيف دراسة كجو خاص، كعلى اخلصائص الثقافي
اللغة العربية ، علينا أف نفهم ثقافة الناس. كبدكف فهم ثقافتهم االجتماعية ، فلن نفهم 

 .اللغة العربية سبامنا
جيد، ال يكفي دبساعدة القاموس، لكن الثقافة  بفهم ادلفردات على سبيل ادلثاؿ، لفهم
"قمر الدين"، عندما ينظر اليها من القاموس، فمعناه شهر   داتذلا دكر مهم، مثل مفر 

"قمر   كالدين، كلكن عندما ينظر اليها من الثقافة اإلجتماعية العربية، يكوف معٌت
كعند أمحد رشدم طعيمة، فإف ادلادة العربية اليت يدرسها الناطقوف لغَت  الدين" أكسع. 

 55:ألقل ، كىيالعرب، جيب أف ربتوم على عشرين مادة على ا
 اللغة العربية اللغة اإلندونيسية الرقم

9 Identitas Diri 
 البيانات الشخصية

 

0 Tempat tinggal 
 السكن
 

ٖ Pekerjaan 
 العمل
 

1 Waktu Luang 
 كقت الفراغ

 

5 Perjalanan 
 السفر
 

6 Hubungan dengan 

sesama 

 العالقات مع اآلخرين
 

                                                           
55https://pecinta-araby.blogspot.com/2014/penyusunan-bahan-ajar-bahasa-

arab.diakses 05 April 2021  

https://pecinta-araby.blogspot.com/2014/penyusunan-bahan-ajar-bahasa-arab.diakses
https://pecinta-araby.blogspot.com/2014/penyusunan-bahan-ajar-bahasa-arab.diakses
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7 Peristiwa umum dan 

khusus 

 ادلناسبات العامة كاخلاصة
 

8 Kesehatan dan Penyakit 
 الصحة كادلرض

 

9 Pendidikan dan 

Pengajaran 

 الًتبية كالتعليم
 

97 Di pasar 
 يف السوؽ

 

99 Di rumah makan 
 يف ادلطعم
 

90 Pelayanan Umum 
 اخلدمات
 

93 Negara dan tempat-

tempat 

 البلداف كاألماكن
 

91 Bahasa Asing 
 اللغة األجنبية

 

95 Cuaca 

 

 اجلو
 

 
96 

 

Lambang Peradapan 

 ادلعامل احلضارية
 

97 Ekonomi 
 احلياة اإلقتصادية

 

98 Agama, dogma, dan 

spiritual 

 الدين كالقيم كالركحية
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99 Politik dan hubungan 

luar negeri 

 اإلذباىات السياسية كالعالقات الدكلية
 

07 Hubungan waktu dan 

tempat 

 العالقات الزمانية كادلكانية
 

  
 ( األساس النفسي0

يف ىذا األساس، يعترب ادلتعلم عنصرنا مهمنا يف إعداد مادة اللغة 
ألنو بدافع كبَت، فإنو سيحدد النجاح كبالعكس إذا كاف دافع التعلم  .العربية

اهتا من تصميم ادلتطلبات النفسية اليت جيب مراع منخفضنا، فسيكوف الدافع  أقل. 
 :مادة اللغة العربية ىي كما يلي

 أ( دافع الطالب على تعلم اللغة العربية
ىناؾ نوعاف سلتلفاف  .الدافع ىو حالة تدفع األفراد ضلو األىداؼ

، من الدكافع اليت تشجع الطالب على تعلم اللغة العربية:  الدافع األكرب  أكالن
لتواصل مع الناطقُت هبا كمعرفة ىو إتقاف اللغة العربية حىت يتمكنوا من ا

الطالب بنوع الدكافع سيكوف لديهم نظرة كاسعة كمعتدلة، كيتعلموف  .ثقافتهم
الدافع الذم ربركو اىتمامات  ثانينا ، .الكثَت من األشياء كالثقافة اجلديدة

كأىداؼ معينة ، مثل الرغبة يف شغل منصب معُت ، كالدراسة كالعمل يف 
 .كغَتىا كالسفر خارج البالد،

كحبسب النقاقة، يوجد العديد من ادلتطلبات النفسية اليت جيب مراعاهتا عند 
 :تصميم مواد تعليم اللغة العربية ، كىي

 أ( أف تكوف ادلادة مناسبة للقدرات الفكرية للطالب 
   . ب( االىتمامبالفركؽ الفردية بُت الطالب

  ج( القدرة على ربفيز قوة التفكَت لدل الطالب
   . ف تتناسب ادلادة العربية حسب مستول قدرة الطالبأ  د(

 ق( االىتماـ دبستول عمر الطالب
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مادة الكتاب ادلدرسي قادرة على ربفيز الطالب على استخداـ اللغة  ك(
 . العربية بشكل طبيعي

    يوجد تكامل بُت كتب الطالب كادلعلم  ز(
ىداؼ كادلعايَت ح( أف تكوف الكتب ادلدرسية العربية قادرة على خلق األ

   . ادلتوقعةكديتلكها الطالب
 األساس اللغوم كالًتبوم (1

األساس اللغوم الذم جيب أف يدرسو الطالب يف مادة اللغة العربية 
يتضمن العناصر اللغوية، كىي األصوات، كادلفردات كالًتكيب كادلهارات 

واد ادلعركضة تشمل االستماع، كالكالـ، كالقراءة كالكتابة حىت تتناسب ادل اللغوية
كفقنا لألىداؼ احملددة. أما األساس الًتبوم فهو يتعلق بالنظرية الًتبوية يف تطوير 

ادلواد بدءنا من السهل إىل ادلعقد ، كمن ادللموس إىل اجملرد ،  ادلواد التعليمية ، مثل
 56كمن ادلفصل إىل ادلفهـو كما إىل ذلك. 

 تقييم تعلم اللغة العربية .د
 يف التعليم ىو التقييم. تأيت كلمة "التقييم" من اللغة اإلصلليزية "العنصر األخَت 

Evaluation" أم يف اإلندكنيسية " penilaian كبالتايل ، فإف التقييم التعليمي حرفينا ىو."
 57تقييم يف رلاؿ التعليم أك التقييم يتعلق دبسائل األنشطة التعليمية. 

(، أنو ٜٚٚٔكاندت كجَتاؿ دبليو براكف )كالتقييم يف االصطالح، كما اقًتح إدكيند 
من التعريف أعاله، ديكن االستنتاج أف التقييم ىو إجراء أك  .إجراء أك عملية لتحديد قيمة شيء ما

تقييم التعليم مهما يف تعليم اللغة كاف   58نشاط يهدؼ إىل ربديد قيمة لكل ما يتعلق بالتعليم.
 :ليالعربية، ألنو حيتوم على فوائد عديدة كما ي

                                                           
56ibid 
57 Anas Sudijono, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal 

1 
58Ibid, hal 1-2 
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يوجو التقييم الطالب إلىادلتحمسُت عندما يواجهوف االمتحانات، كالتقييم ىو كسيلة  (1
ا من االىتماـ بأىداؼ تعلم اللغة  جيدة حبيث يويل ادلعلموف كالطالب مزيدن

    .العربية
ألف سيقـو بو ادلعلم دائمنا  .التقييم جيعل ادلعلم أكثر جديا يف التدريس (2

 قة.بتقييماالسًتاتيجية كالطري
    التقييم أداة جيدة للتعرؼ على ربقيق أىداؼ التعلم (3
 .أف يستخدـ التقييم كتقرير نتيجة التعلم (4

كىكذا ديكن االستنتاج أف اذلدؼ من تقييم تعليم اللغة العربية ىو كوسيلة لقياس 
 59ربصيل تعليم اللغة العربية.

 . مراحل عملية تعليم اللغة العربية3
 التخطيط مرحلة .أ    

خطيط ىو ادلرحلة األكىل جيب أف دير هبا ادلعلم يف أم عملية التعليم دبا الت
يف ذلك تعليم اللغة العربية. يف ىذه اخلطوة خيطط ادلعلم لكل شيء حىت يتم تنفيذ التعلم 
بفعالية ككفاءة. كالغرضمن تعليم اللغة العربية الفعاؿ ىو تسليم ادلواد التعليمية كفقنا 

، بينما تعليم اللغة العربية الفعاؿ ىو مجيع ادلواد التعليمية  ديكن لتخصيص الوقت ادلتاح 
 :يشمل زبطيط تعليم اللغة العربية ما يلي60تطبيقها على الطالب.

 عملية إعداد ادلواد الدراسية العربية (1
يف عملية إعداد ادلادة، ىناؾ حاجة إىل اسًتاتيجية جيدة ، حىت يتمكن الطالب من 

ا. فف ي مجع ادلواد الدراسية، جيب تعديلها كفقنا لقدرات الطالب فهم ادلادة جيدن
 :كمستوياهتم.كخطوات ربضَت مادة اللغة العربية ىي كما يلي 

 إعداد خطة تعليم اللغة العربية أ( 
 إعداد خطة مناىج ادلواد التعليمية كالعناصر الرئيسية ادلبحوثة ب(
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    االستشارم أك اخلرباء ج( ترتيب أسس إعداد ادلواد ادلعتمدة من قبل اجمللس
 د( إعداد ىيكل ادلواد التعليمية ادلطبوعة كترتيبها يف شكل الكتب ادلدرسية

    .تقييم زلتول ادلادة اللغوية ادلكتوبة يف الكتاب ادلدرسي  ق(
 .تصميم العملية التعليمية كالشركط اليت جيب توافرىا يف التعلم ك(
    .واردة يف ادلادةكتابة جوانب ادلهارات اللغوية ال   ز(

 ح( جعل التصميم اجلذاب حملتويات الكتاب
  .فحص النسخة ادلطبوعة كاستكماذلا بغالؼ جذاب ط(

    .( استخداـ الوسائل لدعم تعليم اللغة العربيةٕ
تعليم اللغة العربية، ألف تعمل الوسائل   الوسائل أمرنا مهمنا يف يعد استخداـ

ذلذا السبب، فإف اختيار الوسائل اجليدة  .إىل الطالب كأداة لنقل ادلعلومات أك ادلواد
للطالب. كالوسائل التعليمية ىي أداة مستخدمة لنقل الرسائل أك  كادلناسبة أمر مهم
ألزىر أرشاد، ديكن لوسائل تعليم اللغة العربية أف سبنح الطالب  كفقنا .ادلعلومات للطالب

لى محاستهم للذىاب إىل ادلدرسة كتقوم شعورنا بالبهجة كالفرح ، ألهنا ديكن أف تسؤثر ع
 ادلعرفة ادلكتسبة كديكن أف تنعش أجواء التعلم. كانت للوسائل دكر مهم، منها :

 
 .إثراء ذبربة الطالب أ( 
اقتصادينا، ىو ستصبح عملية التعليم أكثر فعالية كأسرع نسبينا باستخداـ   ب(

 الوسائل التعليمية
    .التعليميةج( زيادة اىتماـ الطالب بادلواد 

 د( جيعل الطالب أكثر استعدادنا دلتابعة عملية التعلم
    ق(تقليل االختالفات يف كجهات النظر بُت ادلشاركُت كادلعلمُت

      إضافة ادلدخالت اإلجيابية من الطالب يف اكتساب خربات التعلم ك(
ادلساعدة يف حل االختالفات يف كجهات النظر بُت الطالب كالطالب  ز( 

    .اآلخرين
 :أنواع كسائل تعليم اللغة العربية ىي كما يلي
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    :( تشمل األدكات الفنيةٔ
    ، مثل أجهزة الراديو كادلسجالت، كسلتربات اللغة العربية بسيطة أ(األجهزة السمعية

    .البصرية، مثل أدكات عرض الصور كالدعائم كأجهزة العرض كغَتىا ب( األجهزة
البصرية،مثل التلفاز كالفيديو كشاشات الكريستاؿ السائل ج( األجهزة السمعية 

   .كغَتىا
    كغَتىا كاذلواتف الذكية ( األجهزة اإللكًتكنية كالكمبيوترٕ
    ( أنواع ادلواد التعليمية التعلمية كىي تنقسم إىل ثالثة أقساـ:ٖ

    .ىاأ( ادلواد ادلطبوعة، مثل الكتب كالصور كاخلرائط كالنشرات كالبطاقات كغَت 
    .كما أشبو ذلك الثابتة ب(ادلواد السمعية البصرية الثابتة، مثل األفالـ

ج( ادلواد السمعية البصرية ادلتحركة، مثل األفالـ كأشرطة الفيديو كأقراص الفيديو 
 61ادلدرلة.

 ( استخداـ مدخل كطريقة تعليم اللغة العربيةٖ
ة، عند ما يقومو بتعليم اللغة حيتاج ادلعلم إلىعملية إدارة تعليم اللغة العربي

ألف ادلعلم ىو مفتاح النجاح يف عملية تعلم اللغة العربية.كربقيق أىداؼ تعليم  .العربية
لذلك جيب أف يكوف ادلعلم قادرنا  .اللغة العربية  زلدد من خالؿ طريقة التعليم ادلستخدمة

كتطبيقها كإدارة الفصوؿ على إدارة عملية تعليم اللغة العربية بدءنا من اختيار الطريقة 
كالقدرة على استخداـ الوسائل. يقاؿ إف الطريقة ناجحة إذا كاف تطبيقها يفي بادلتطلبات 

 :التالية
أف تكوف الطريقة مناسبة لظركؼ الطالب ، بدءنا من مستول النمو الفكرم ،  أ( 

    .كاجلوانب االجتماعية كاالقتصادية ، كالبيئة األسرية
قة مبادئ التعلم على مراحل ، مثل السهل إىل الصعب، البسيط، ب( أف تتبع الطري

ادلعقد، من الواضح إىل التجريد، من ادلثايل إىل ادلعقوؿ ، حىت يتمكن ادلعلم من 
    استخدامو يف توجيو التعلم
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أف تكوف الطريقة قادرة على الوصوؿ إىل مجيع الفركؽ الفردية للطالب يف  ج( 
 62 الفصل.

 
 يذالتنف مرحلة .ب

يف ىذه ادلرحلة، تعتمد  .التنفيذ ىو اخلطوة الثانية يف عملية تعليم كتعلم اللغة العربية
تتضمن خطوات تطبيق تعليم  .أنشطة التعليم كالتعلم على خطة تعليم اللغة العربية اليت مت كضعها

 :اللغة العربية ما يلي
ذا النشاط ، يقدـ ادلعلم يف ى ( النشاط األكؿ ىو النشاط األكؿ بُت ادلعلم كالطالب. كٔ

اإلرشاد كالتوجيو كالتقدير ، أك ديكنو نقل األىداؼ اليت جيب ربقيقها يف تعليم اللغة 
    العربية كإعطاء بعض األسئلة للطالب

 ( النشاط األساسي ىو أف يشرح ادلعلم ادلادة باستخداـ ادلدخل كالطريقة كاألسلوب.ٕ
   لة( النشاط النهائي ىو العالقة ادلتبادٖ

يف تنفيذ برنامج تعلم اللغة العربية، جيب ادلعلم أف يعقد االختبار األكؿ دلعرفة إتقاف 
يف أثناء تقدمي ادلواد  كنهاية التعليم كالتفاعل.  الطالب للمواد كيف آخر التعليم يعقد االختبار النهاية

اـ الوسائل دلساعدة الطالب استخد العربية، البد ادلعلمباستخداـ الطريقة ادلناسبة للموادادلقدمة. ك
 63على فهم ادلواد جيدا، للوصوؿ إىل أىداؼ تعليم اللغة العربية.

 التقييم مرحلة .ج
التقييم اجليد ىو القدرة على قياس مدل كفاءة ادلعلم يف تنفيذ أىداؼ تعليم اللغة 

يمية فحسب، لكن يف الواقع، يستخدـ ادلعلم أسئلة االختبار لقياس فهم ادلادة التعل  .العربية
كليس لقياس ادلهارات العربية. كمن أنواع التقييم ديكن استخدامها ىي مناذج ربقيق اذلدؼ، 
كمناذج االعتبار ، كمناذج صنع القرار  كالنماذج الوصفية. كيف تطوير أسئلة التقييم خطوات 

 عديدة، منها:
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    ربليل معايَت الكفاءة كالكفاءات األساسية أ( 
    إعداد اخلريطة ادلفاىيمية األساسية تستند إىل معايَت الكفاءة كالكفاءات األساسية ب( 
    ترتيب شبكات االختبار ج( 
   اختيار اخلريطة ادلفامهية بناءن على ادلسؤشرات اليت تريد تطويرىا إىل االختبار د( 
 إعداد مواصفات بنود األسئلة  ىػ( 
 مواصفات األسئلة ادلطورةكتابة بنود األسئلة بناءن على  ك( 

 ز( ربديد منوذج التقييم اخلاص بادلواصفات ادلطورة
 64ربديد إرشادات التسجيل. ح( 

اذلدؼ من التقييم ىو ربديد مدل إتقاف ادلواد التعليمية من قبل الطالب كربديد 
ى فعالية ككفاءة التعليم . كانت أشكاؿ االختبار كأنواعها سلتلفة كلكنها جيب االعتماد عل

 األىداؼ احملددة. كمن أشكاؿ التقييم ضلو الطالب ىي كالتايل :
    أ( التقييم أف الطالب قد أكملوا رلموعة من برامج التعلم

    االختبار التحريرم ب(
 ج( االختبار الشفهي

   د( خيتار االختبار البدائل من بُت رلموعة االحتماالت
    اب أك خطأ(خيتار االختبار بديالن من احتمالُت )صو  ىػ( 
     .اختبار األداء ك( 

 :عند إجراء التقييم جيب أف يهتم ادلعلمبمبادئ التقييم التالية
    عند إجراء التقييم جيب أف يتم تصميمو بطريقة ذبعل من الواضح ما سيتم تقييمو أ( 

 ب( جيب إجراء التقييم بشكل مستمر
، سواء من حيث القدرة أك اإلدراؾ أك جيب أف يستخدـ التقييم أدكات شاملة بطبيعتها  ج( 

 65احلركة النفسية أك العاطفية.
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 التعليم عبر اإلنترنتب. 
 . تعريف التعليم عبر اإلنترنت9

أك باللغة اإلندكنيسية عرب اإلنًتنت )يف الشبكة( كىو التعليم عن  عرب اإلنًتنت التعليم
ي )فيسبوؾ، بعد. ديكن أف تكوف الشبكة يف شكل مواقع التواصل اإلجتماع

( google meet,، zoomكما إىل ذلك( أك كسائل الويب) telegramك كاتساب،
موجودا منذ القرف الثامن عشر،  نظاـ التعليم عن بعد ىو نظاـ التعليم كاف66اإللكًتكين. التعليم أك

كجود كتنفيذ تعليمو باستخداـ التكنولوجيا. كلد منوذج التعليم عرب اإلنًتنت يف اجليل الرابع بعد 
اإلنًتنت ، كىكذا ديكن االستنتاج أف التعليم عرب اإلنًتنت ىو التعليم الذم يستخدـ شبكة 

أم أنو التعليم االفًتاضي من خالؿ التطبيقات االفًتاضية  67التنفيذ. اإلنًتنتفي عملية
لذلك، فإف التعليم عرب اإلنًتنت ىو التعليم عن بعد كالذم يستخدـ شبكة اإلنًتنت  68ادلتاحة.

 .دعم رئيسيك
اإلنًتنت ىو شبكة من شبكات كبَتةكمتنوعة تشمل التعليم كالبحث كتربط ماليُت 

كيستخدـ اإلنًتنت نظامنا/خادمنا مصممنا الستخداـ  أجهزة الكمبيوتر يف ىذه الشبكات. 
. كانت الوظيفة من WWWعرب اإلنًتنت كىي الوسائل الفائقة كالوسائل التشعبية مستندات
HTTP  كترتب ادلستندات بتنسيق   ادلعلومات كالصور كالبيانات األخر.ىي تبادؿHTML 

( ىو ٕٛٓٓاإلنًتنت كفقنا لتورباف )منَت ، 69ادلستخدـ إلنشاء صفحات الويب كادلستندات.
شبكة الكمبيوتر الكبَتة يف العامل كىي شبكة من الشبكات، كاإلنًتنت حسب أكبراين )منَت ، 

بسرعة من ماليُت أجهزة الكمبيوتر ادلتصلة دباليُت أجهزة  ( أنو شبكة الكمبيوتر تنموٜٕٓٓ
كيستخدـ اإلنًتنت يف التعليم لزيادة فاعلية ككفاءة عملية التعلم كىذا ما  الكمبيوتر األخرل. 
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يوجد يف اإلنًتنت ثالث كظائف كوسيلة يف أنشطة التعلم ، كىي: 70يسمى التعليم اإللكًتكين.
 71ادلسؤسسات التعليمية. مكمل، إضافة، كبديل التعليم يف

 . أنواع التعليم عبر اإلنترنت0
ديكن التمييز بُت أنواع التعليم عرب اإلنًتنت بناءن على التفاعل كمنوذج التصميم كتصميم 

 االستخداـ كإجراءات استخدامها.
    ( أنواع التعليم على أساس نمط التفاعل9

 المتزامن التعليم .أ
الوقت  مع أمناط تفاعل التعلم عرب اإلنًتنت يف مالتعلي التعليم ادلتزامن ىو تصميم

الفعلي، أم التفاعل بُت احملاضرين / ادلعلمُت كادلتعلمُت مع استخداـ كسائل االتصاؿ 
كمسؤسبر الفيديو،  ككسائل االتصاؿ ديكن استخدامها للتفاعل ادلباشر ىي اذلاتف،.ادلباشر

تقدـ   متزامن، غَتىا. أف التعليم بنمطك  كالبث عرب اإلنًتنت، كالرسائل الفورية، كالدردشة،
أك البث ادلباشر،كبعد  دفق الفيديو ادلادة من خالؿ التعليم ادلباشر الذم يتم بثو عرب تقنية

 72ذلك  تتم مناقشة أك طرح السسؤاؿ كاجلواب مع الوسائل ادلذكورة. 
 غير المتزامن التعليم .ب

غَت  التعليم عرب اإلنًتنت بنمطادلتزامن. كيف  ىو ضّد التعليم غَت ادلتزامن التعليم
عادة ما  التعليم غَت ادلتزامن ، ال تتم عملية التعلم بُت ادلعلم كادلتعلمفي نفس الوقت.  متزامن

أك من خالؿ  مواقع / صفحات الويب يوفر ادلواد التعليمية من خالؿ بعض ادلواقع مثل
من استخداـ الوسائل االتصالية مثل أنظمة إدارة التعليم أك يتم إدراجها التفاعالت  منصات، 

لوحات الرسائل، أك غَتىا ادلنتديات  كلوحات ادلناقشة، ، الربيد اإللكًتكف غَت ادلباشرة مثل
 73عرب اإلنًتنت، دبا يف ذلك كسائل التواصل االجتماعي.
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    أنواع التعليم على أساس نموذج التصميم(0
 تصميم التعليم عبر اإلنترنت بنوع الفصل .أ

عرب اإلنًتنت على نوعُت من التعليم السابق، كمها التعليم  التعليم داية يسؤثر كيف الب
بادلواجهة ادلباشرة يف الفصل كالتعليم عن بُعد يقّلد التعليم يف الفصل. مع مركر الزمن كتطور 

ادلستخدمة.  التكنولوجيا ادلتقدمة، يتغَت التعليم عرب اإلنًتنت للتكيف مع ميزات التكنولوجيا
 .نوع الفصل بأسلوب تعلبم ادلواجهة ادلباشرة  عرب اإلنًتنت من منوذج تصميم التعليم يشبو
    استخدام تسجيالت التعليم في الفصل  (أ

ىذا منوذج تصميم التعليم ىو تسجيل ادلعلم الذم يقومو بالتعليم أماـ الفصل، مث 
دتو يقـو بتحميل التسجيل على موقع اإلنًتنت حىت يتمكن ادلتعلموف من مشاى

 كاالستماع إليو يف أم كقت.

    استخدام نظام إدارة التعليم (ب
. LMSأك نظاـ إدارة التعلم يستخدـ ىذا منوذج التصميم برنارلنا خاصنا يسمى

، تعرض ادلواد التعليمية يف كقت كاحد، LMSباستخداـ عرب اإلنًتنت عملية التعليم
الواجبة مث تقييم نتائج التعلم. كمن متبوعة بالتفاعالت ادلتزامنة كغَت ادلتزامنة، كتقدمي 

)كتب رقمية( أك مقاطع فيديو أك تنسيقات  إلكًتكنية كتب أشكاؿ ادلواد التعليمية ىي
أخرل. عيوب ىذا منوذج التعليم ىو تصميم تعليمو إال باستبداؿ ادلواد ادلباشرة باستخداـ 

يستفيد يف عملية .  كبذلك ال LMSعرب اإلنًتنت،إما من خالؿ موقع الويب أك النظاـ
 74التعلم من ادليزات التكنولوجية اليت ديكن استخدامها لتحسُت جودة التعليم.

 عبر اإلنترنت التعاوني تصميم التعليم .ب
التعليم التعاكين ىو عملية إجياد ادلعرفة اجلديدة من خالؿ ادلدخاللبنائي، أم 

عرب اإلنًتنت.  ُت بادلناقشةادلدخل الذم يسؤكد على تقّدـ تكنولوجيا اإلنًتنتويسمح للمتعلم
يشرح حراسيم أنو يف العثور على ادلشكالت، كاستكشاؼ الطريقة ادلبتكرة حلل ادلشكالت ، 
كمن خالؿ ىذه العملية حبث ادلفاىيم العلمية الالزمة حلل ادلشكالت ادلبحوثة. ففي التعليم 

تاذ مطلوبنا ليكوف دبثابة التعاكين، جيب أف يكوف ادلتعلم نشطا، كال يزاؿ دكر ادلعلم أك األس

                                                           
74Ibid, hal 61-63 
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عند حراسيم، ىناؾ ثالث مراحل يف التعليم  الصلة إىل اجملتمع العلمي من ىذه ادلشكالت. 
جلمع األفكار  العصف الذىٍت ( مرحلة ربديد ادلشكالت أك األفكار من خالؿٔالتعاكين )

( ٖاحلجج ، ك )(يف ادلناقشة، يتم إجراء مقارنة لألفكار ك ٕادلختلفة من أعضاء ادلناقشة، )
 .دراسة فكرية لتوحيد األفكار ادلختلفة حوؿ ادلشكلة حىت يتم احلصوؿ على الفهم

اجلانب الرئيسي للتعلم التعاكين ليس تدريس ادلواد مثل الكتب كتسجيالت 
لذلك، فإف منتديات ادلناقشة  احملاضرات / مقاطع الفيديو كما إىل ذلك ، كلكن ادلناقشات. 

التعلم بينما ادلواد الدراسية مثل الكتب كمقاطع الفيديو ىي ادلواد ىي مبادئ كمفاتيح 
تكنولوجيا االتصاالت، من ادلتوقع أف يناقش الطالب يف ربديد كبناء  الداعمة. باستخداـ

( التحكم فيها من قبل ادلعلم ٔادلعرفة من خالؿ عملية اخلطاب االجتماعي اليت تشمل: )
( فحص ٖ( يعكس األكادديي كالقيم كادلعايَت ، )ٕ) حبيث ال يكوف نقاشنا مع ادلدرب ،

 75ادلعرفة  كاف موجودا من قبل.
 الكفاءة على أساس   عبر اإلنترنت ج. تصميم التعليم
الكفاءة من خالؿ ربديد  على أساس  عرب اإلنًتنت عملية التعليم تبدأ

لتعلم دلساعدة الكفاءات أك ادلهارات اليت يرغب ادلتعلم يف ربقيقها، مث تصميم أنشطة ا
ادلتعلمُت على استيعاب مرحلة مستويات الكفاءة كعادة ما يوجو ادلرشد أنشطة التعلم. كيف 

 76ىذا التعليم، دينح ادلتعلمُت حرية حىت مستول الكفاءة يريد الطالب ربقيقو.

 د. تصميم التعليم بنموذج المجتمعي العملي
ة التعلم اليت سبيز اخلربة كالبناء يتأثر تصميم التعليم ذلذا النموذج اجملتمعي بنظري

كالتلفيق. يف ىذا منوذج التعليم، عادة ما تتبادؿ رلتمعات ادلمارسُت ادلعلومات كادلمارسات 
كاالقًتاحات كالقياـ بأنشطة مشًتكة إلجراء ربسُت شلارساهتم ادلتعلقة بادلوضوعات أك 

( ادلهيمن: متساكية ٔىي: ) ادلشكالت ادلدركسة. كمن اخلصائص الرئيسية جملتمع ادلمارسُت
( اجملتمع: ملـز بأنشطة مشًتكة ك بعض ٕالرغبة يف رلاؿ معُت من ادلمارسة يربط أعضائو ، )

                                                           
75Ibid, hal 64-66 
76Ibid, hal 67 
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( ادلمارسة: أعضاؤىا ىم شلارسوف تسؤثر رلاالت شلارستهم كتتأثر ٖاألىداؼ ادلشًتكة ، )
 77خدمة العمالء. وأحد األمثلة على تعلم منوذج اجملتمع ادلمارس ى .دبشاركتهم يف اجملتمع

    ( أنواع التعليم على أساس تصميم االستخدام3
 عبر اإلنترنت األصلي أ. التعليم

عرب  اإلنًتنت، يتم تنفيذ مجيع أنشطة التعلم لإلدارة يف التعليم األصلي باستخداـ
بدءنا من التسجيل كالدفع كتوفَت ادلواد كخدمات ادلساعدة ادلادية كالتفاعلية  اإلنًتنت،

 78.طاء الواجبة كتقييمها، كحىت فحص نتائج التعلمكإع
 Blanded Learningب. نموذج التعليم 

التعليم باستخداـ النموذج ادلركب، ىو التعليم بُت ادلواجهة ادلباشرة أك التعليم 
القائم على التكنولوجيا يف عملية التعلم. كأىداؼ استخداـ التكنولوجياىي 

كأكثر التعليم بادلواجهة  عرب اإلنًتنت اشرة.إذا أقل التعليماللقاءات يف ادلواجهة ادلب لدعم
فهناؾ ما  .technologyenhance clasroomادلباشرة، فإنو يسمى

، حيث يُطلب من ادلتعلمينليدرسوا ادلواد flipped classroomيسمى
للوصوؿ إىل مستول ادلعريف ادلنخفض كيف الفصل الدراسي يُتوقع  اإلنًتنت عرب بأنفسهم

م إجراء التعلم النشط مثل ادلناقشات كالعمل على ادلهاـ أك ادلشاريع باجملموعات منه
  79لتحقيق نتائج تعلم ادلعرفة األعلى.

 . مبادئ التعليم عبر اإلنترنت3
مبادئ رئيسية جيب مراعاهتا يف زبطيط  ٓٔ( أف ىناؾ ٕ٘ٓٓيذكر أندرسوف كماكورميك )

ق بادلنهج كتصميم ادلواد كالتخطيط كعملية التعلم كفحص ، مثل يتعل كتنظيم التعليم عرب اإلنًتنت
 :نتائج التعلم كعملية التعليم. كمن ىذه ادلبادئ ىي

 . توافق ادلناىجٔ
ربديد أىداؼ التعلم بوضوح، كتأكد من أف ادلواد كاألىداؼ التعليمية مرتبطة ببعضها البعض، 

 .االختبار دلعرفة نتائج التعلم ادلناسبةكتأكد من مالءمة أنشطة التعلم للمتعلمُت ، كاخًت طريقة 

                                                           
77

Ibid, hal 72 
78

ibid, hal 75 
79Tian Belawati, hal 75-77 



 
 

42 

 . الشموليةٕ
تصميم علم أصوؿ التدريس الذم يدعم شلارسات التعلم الشامل لدعم األنواع كادلستويات 
ادلختلفة لنتائج التعلم اليت يريدىا ادلتعلموف ، مثل ادلتعلمُت ذكم االحتياجات اخلاصة، كتنوع 

 .ساخللفيات االجتماعية كالعرقية ، كاجلن
 . إشراؾ ادلتعلمُتٖ

 .التعليم النشط كربقيق النجاح يف التعلم على ديكن تشجيع كربفيز ادلتعلمُت للقياـ
 . إبداعيٗ

ىذا يعٍت أنو باستخداـ التكنولوجيا أف تصبح التعلم أكثر إبداعنا كأف استخداـ نظاـ التعلم عرب 
صعب ادلناؿ إذا مل يتم إجراؤه عرب  مركىو أ اإلنًتنتُيشار إليو لدعم األىداؼ التعليمية احملددة،

 .اإلنًتنت
 . التعليم الفعاؿ٘

ديكن القياـ بذلك بعدة طرؽ ، دبا يف ذلك عن طريق اختيار ادلدخل الذم يناسب ادلتعلم على 
كجو أفضل ، كاستخداـ ميزات التعلم اليت تشجع العمليات ما كراء ادلعرفية كالتعاكف ، كتوفَت 

 .لسياؽ ادلتعلم ادلواد ادلصممة خصيصنا
 . االختبار التكويٍتٙ

أم عن طريق إعطاء ادلتعلمُت اختبارات تكوينية ، مثل إعطاء التغذية الراجعة ، شلا دينحهم 
 .فرصة للتقييم الذايت

 . االختبار التلخيصيٚ
ىو لتقييم نتائج تعلم الطالب ، لتحديد التخرج ، أك تقدمي التوجيو للمتعلمُت للمستول التايل 

 .لتعليممن ا
 . كامل كمتسق كشفاؼٛ

ادلسافة،  ك كينبغي أف يكوف التعليم العاـ متسقا من األىداؼ كادلواد كاألنشطة
ادلتعلمينلتحقيق أىداؼ التعلم، كينبغي  على كادلواد ادلقدمة كاملة كسليمة كديكن .كاالمتحانات

 .أف يصمم  التقييم لقياس ربقيق األىداؼ
 . سهل ادلتابعةٜ
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ب تصميم التعلم حبيث يسهل ادلتعلم على متابعتو كتشغيلو دكف احلاجة إىل الكثَت يعٍت أنو جي
 .من ادلساعدة كالتدريب ، كباستخداـ تقنية غَت معقدة كصعبة

 . كفاءة كفعالة من حيث التكلفةٓٔ
جيب موازنة استخداـ التكنولوجيا الضركرية مع الفوائد اليت سيتم احلصوؿ عليها من استخداـ 

 80نولوجيا ، على سبيل ادلثاؿ من مركنة التعلم كاجلودة أك ربسُت اجلودة.ىذه التك
 . مزايا التعليم عبر اإلنترنت1

( أهنا ربتوم على مزايا كفوائد ٕٓٓٓيف عملية التعليم خالؿ اإلنًتنت، يرل بركين )
 عديدة، منها :

 ترقية كفاءات التعلم .ٔ
 ترقية ادلهارات كاخلربة يف إيصاؿ ادلواد الدراسية .ٕ
 التغلب على مشكلة القول البشرية احملدكدة .ٖ
 .ربسُت كفاءة العمل .ٗ

 :(، فإف الفوائد األخرل للتعليم باستخداـ شبكة اإلنًتنت فهيٕٕٓٓأما عند سياحاف )
أف تكوف أنشطة التعلم سلصصة أك مرنة، سواء يف تفاعل ادلتعلمُت مع ادلواد الدراسية  .ٔ

 .أك التفاعل بُت ادلعلمُت كادلتعلمُت
 .تكوف أنشطة مناقشة ادلواد الدراسية مرنة بُت ادلتعلمُتأف  .ٕ

 :ككفقنا لبيتس، أف التعليم باستخداـ اإلنًتنت لو أربع مزايا، كىي
 .أف يزيد تفاعل التعليم بُت ادلتعلمُت كادلعلمُت .ٔ
 .يسمح للتفاعل التعليمي من أم مكاف كزماف .ٕ
 .ديكن الوصوؿ إىل ادلتعلمُت يف نطاؽ كاسع .ٖ
 81ربسُت ادلواد الدراسية كزبزينها.تسهيل عملية  .ٗ

 . عيوب التعليم عبر اإلنترنت5
 كمن عيوب التعليم باستخداـ التكنولوجيا عرب اإلنًتنت ىي كما يلي:

                                                           
80Ibid, hal 47-49 
81 Munir, op.cit, hal 47 
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فتح الفرصة الواسعة للتعرؼ على الثقافات األخرل، شلا يسمح بعملية التبادؿ الثقايف  .ٔ
 .بسرعة كبَتة حىت هتدد الثقافة األصلية

 ت ادلختلفة، تسمح بسوء الفهم أثناء عملية التعلمكيفية االتصاال .ٕ
 82.توفَته كالذم ال ديكن للجميع عامل التكلفة يف تنفيذ التعليم باستخداـ اإلنًتنت، .ٖ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
82Ibid , hal 52 
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