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 استهبلؿ

 يَػْعَلُموفَ  الَِّذينَ  َيْسَتِوم َىلْ  ُقلْ 

 يَػْعَلُموفَ  اَل  َكالَِّذينَ 

 (ٜ)الزمر:

 

ِ  ۚآلر   ُمِبُتك ِِ الك ِكت  ََ ا ي ُت الك
  تِلك

ء َّنن َعرَبِيًّا لََّعلَُّكمك  ن ُو قُػرك زَلك فَ  ِاَّنَّۤ اَنػك ِقُلوك  تَػعك

 (ٕ-ٔ)يوسف: 
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 إىداء
 أىدين من عميق قليب شكرا عظيما

إذل كلدم احملبوب سرفاين بن جتموا  كأمي احملبوبة إيداكيت 
 بنت كاسم

اللذاف ربياين صغَتا كاللذاف قد بذال جهدمها يف التشجيع  
كالدافع كاؼبواعظ اغبسنة كالنصائح الرحيم كدعواين يف 
الدعاء أسحار الليارل، حفظهما هللا يف سبلمة الدين 

 كالدنيا كاآلخرة كإذل أخي الصغَت دمحم أليف رفند.

إذل اؼبشرفُت أشرؼ مزكر اؼباجستَت كفضيلة اؼباجستَت 
ذين قد أنفقا أكقاهتما كتوجيههما كمساعدهتما إلشراؼ الل

ىذه الرسالة إشرافا جيدا كامبل، لعل هللا يباركهما كجيزيهما 
 خَت اعبزاء.

كإذل صبيع أستاذيت يف جامعة الرانَتم اإلسبلمية اغبكومية، 
 ابرؾ هللا ؽبم الذين قد علموين علوما َّنفعة.

جزيبل على كإذل صبيع أصدقائي األحباء، أقوؿ شكرا 
مساعدهتم كتنبيهاهتم تؤثر دكرا كبَتا رل يف إقبازا ىذا 

 البحث العلمي، جزاىم هللا خَت اعبزاء.



 

 د 
 

 
 شكرا كتقدير

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اغبمد هلل الذم نور قلوبنا بتبلكة القرآف، كزين أخبلقنا 

كجوىنا بربكة ذباه القرآف كحسن أعمالنا بذكر القرآف. كبيض 
القرآف، كنور أبداننا بنور القرآف، كقباَّن من النار بكرامة القرآف، 
كأدخلنا اعبنة بشفاعة القرآف، كالصبلة كالسبلـ على من أنزؿ 

 عليو القرآف، كعلى صحبو الذين تعلموا كعلموا القرآف.
بقدرة هللا كبعونو سبت كتابة ىذه الرسالة اليت يقررىا قسم 

عربية بكلية الًتبية كأتىيل اؼبعلمُت جامعة الرانَتم تعليم اللغة ال
اإلسبلمية اغبكومية كمادة من اؼبواد يتعلمها الطلبة كزبتص 
الرسالة ربت اؼبوضوع :عملية تعليم مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت 

 دبعهد خادـ اغبرمُت الشريفُت بندا أتشيو )دراسة كصفية ربليلية(.
ـ الباحثة شكرا عميقا تقد  كيف ىذه الفرصة السعيدة

 كأمي بن جتموا  سرفاين احملبوب كاحًتاما عظيما لوالديو احملبوبُت
بنت كاسم اللذين ربياه حسنة كىذابه هتذيبا أدبية  إيداكيت احملبوبة
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كمنحاه فرصة شبينة إلسباـ الدراسة، لعل هللا يثيبهما أحسن الثواب 
 يف الدنيا كاألخرة.

ابلشكر العميق للمشرفُت مث من الواجِ تقدـ الباحثة 
مها الدكتوراندس أشرؼ مزفر االجستَت، كأستادة فضيلة 
اؼباجستَت. فتقدـ الباحثة أفضل الشكر ؽبا اللذاف قد انفقا 
أكقاهتما كتوجيههما كمساعدهتما إلشراؼ ىذه الرسالة إشرافا 
جيدا كامبل من أكؽبا إذل آخرىا، لعل هللا يباركهما كجيزيهما خَت 

 اعبزاء.
تقدـ الباحثة الشكر اػبالص ؼبدير اعبامعة كعميد كلية ك 

الًتبية كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كعبميع األستاذة الذين قد 
علموه علوما َّنفعة كأرشدكه إرشادا مستقيما. ككذلَ تقدـ 
الباحثة الشكر ؼبوظفي اؼبكتبة الذين قد ساعدكا يف استعارة 

لة. كمث تقدـ الباحثة شكرا الكتِ احملتاجة يف كتابة ىذه الرسا
جزيبل لسائر األصدقاء الذين قد ساعدكه أبفكارىم يف إسباـ كتابة 
ىذه الرسالة، نسأؿ هللا أف يباركهم يف أعماؽبم كيكتِ ؽبم التوفيق 

 كالسداد.
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جبانِ ذلَ ال تنسى الباحثة أف تقدـ الشكر كالتقدير 
بن صاحل سعد ؼبدير اؼبعهد خادـ اغبرمُت الشريفُت األستاذ دمحم 

اؽبمامي كعبميع األساتيذ كالطلبة فيها الذين قد أعانو يف صبع 
البياَّنت احملتاجة عند عملية البحث، عسى هللا أف يعطيهم أجرا 

 عظيما كجيزيهم أحسن اعبزاء كالسعادة يف الدنيا كاألخرة.
كأخَتا، تدعو هللا أف جيعل ىذا العمل شبرة َّنفعة كترجو 

ائيا خالصا كإصبلحا َّنفعا إلكماؿ ىذه من القارئُت نقدا بن
الرسالة إلف ىذه الرسالة ال زبلو من األخطاء كالنقصاف، كعسى 
أف يكوف ىذا البحث َّنفعا للباحثة كالقارئُت صبيعا.حسبنا هللا 
كنعم الوكيل نعم اؼبوذل كنعم النصَت كالحوؿ كال قوة إال ابهلل العلي 

 العظيم، كاغبمد هلل رب العاؼبُت.  
 

 ٕٕٔٓيونيو  ٕٔبندا أتشيو،                                
 

 الباحثة                                          
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 قائمة احملتوايت
 

 ب  …...………………….…………استهبلؿ
 ج  ……………………………………إىداء

 د .……………………………… شكرا كتقدير
 ز  ...……………………………..قائمة احملتواي

 ؿ  ………………………………قائمة اعبداكؿ
 ـ  .………………….……….…قائمة اؼبلحقات

 ف  ..………………….………مستخلص البحث
 ؼ  مستخلص البحث ابللغة اإلندكنيسية.....................

 ؽ .......مستخلص البحث ابللغة اإلقبليزية................. 
 

  أساسية البحث : الفصل األكؿ
 ٔ ...………………………مشكلة البحث - أ

 ٙ …………………………أسئلة البحث -ب
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 ح 
 

 ٚ ...………………………أىداؼ البحث -ج
 ٚ………………………… حدكد البحث  -د

 ٛ ………………………اؼبصطلحاتمعاين  -ق
 ٕٔ ………………………الدرسات السابقة -ك
 ٕٔ ..……………………طريقة كتابة الرسالة -ز

 
  اإلطار النظرم  :الفصل الثاين

 ٕٕ ...………………………مهارة الكبلـ - أ
 ٕٕ..……………… مفهـو مهارة الكبلـ -ٔ

 ٕٗ ..……………………أمهية الكبلـ -ٕ

 ٕٙ.……………… ة الكبلـأىداؼ مهار  -ٖ

 ٕٛ ……………………تدريس مهارة الكبلـ- ب
 ٕٛ ..…………………أىداؼ تعليم الكبلـ-ٔ

 ٜٕ.…………… خطوات تنمية مهارات الكبلـ-ٕ



 

 ط 
 

 ٖٔ ………….………تصنيف مهارة الكبلـ-ٖ

 ٖٚ ..………..…………كيفية تعليم الكبلـ-ٗ

 ٖٛ ...…………………………اإلنًتنيت -ج
 ٖٛ ..……………………مفهـو اإلنًتنيت-ٔ

 ٓٗ……………………… اتريخ اإلنًتنيت-ٕ

 ٕٗ ……………ف استخدامات اإلنًتنيتكظائ-ٖ

 ٙٗ ………………….…خدمات االنًتنت-ٗ

 ٛٗ ...………مزااي ك عيوب يف استخداـ اإلنًتنت-٘

 ٛٗ..…………………مزااي استخداـ اإلنًتنت أ( 
 ٓ٘………………… عيوب استخداـ اإلنًتنت ب( 

 ٔ٘ ……………………التعلم عرب اإلنًتنت -د
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 منهج البحث: الفصل الثالث
 ٙ٘ ...………………………طريقة البحث - أ

 ٚ٘ ………………………مصادر البياَّنت -ب
 ٛ٘ ……………………ؾبتمع كعينة البحث -ج
 ٜ٘ ………………طريقة اعبمع البياَّنت كأدكاهتا -د

 ٖٙ ……………………طريقة ربليل البياَّنت -ق
 

  نتائج البحث كمناقشتها  :الفصل الرابع
 ٜٙ .……………………حملة عن ميادف البحث-أ

عملية تعليم مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت دبعهد خادـ -ب
 ٔٛ .………………اغبرمُت الشريفُت بندا أتشيو

 ٕٛ .…………………………اإلستعداد-ٔ

 ٖٛ ………………………إجراءات تعليم-ٕ
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اليت يواجهها اؼبدرسوف كالطبلب عند عملية  مشكبلت-ج
تعليم مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت دبعهد خادـ اغبرمُت 

 ٜٓ .……………………الشريفُت بندا أتشيو
 ٜٓ .……….…اليت يواجهها اؼبدرسوف مشكبلت-ٔ

 ٜٗ.………….مشكبلت اليت يواجهها الطالبات -ٕ

 
  اػباسبة: الفصل اػبامس

 ٜٚ……………………… تقدًن نتائج البحث-أ
 ٔٓٔ.………………………… اؼبفًتحات-ب

 
 اؼبراجع

 ٖٓٔ …………………………اؼبراجع العربية-أ
 ٘ٓٔ ……………………اؼبراجع اإلندكنيسية-ب
 ٘ٓٔ ..………………….…اؼبراجع اإلنًتنيت-ج
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 قائمة اعبداكؿ
 

حالة القيادات الًتبوية يف معهد خادـ اغبرمُت :  ٔاعبدكؿ 
 الشريفُت بندا أتشيو

حالة اؼبدرسُت اندكنيسُت كمرحلتهم الدراسية يف معهد :ٕاعبدكؿ 
 خادـ اغبرمُت الشريفُت

 أعضاء ىيئة اإلدارة دبعهد خادـ اغبرمُت الشريفُت :ٖاعبدكؿ 
 حالة الطبلب دبعهد خادـ اغبرمُت الشريفُت :ٗاعبدكؿ 
 أعداد اػبرجيُت يف معهد خادـ اغبرمُت الشريفُت :٘اعبدكؿ 
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 قائمة اؼبلحقات

 

خطاب من عميد كلية الًتبية كأتىيل اؼبعلمُت عن قرار  -ٔ
 تعيُت اؼبشرفُت على البحث

إفادة عميد كلية الًتبية كأتىيل اؼبعلمُت جبامعة الرانَتم  -ٕ
 اإلسبلمية اغبكومية للقياـ ابلبحث اؼبيداين

إلجراء  إفادة من مدير معهد خادـ اغبرمُت الشريفُت -ٖ
 البحث

 قائمة زبطيط عملية تدريس -ٗ
 قائمة أسئلة اؼبقابلة الشخصية  -٘
 صور البحث -ٙ
 السَت الذاتية -ٚ
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 مستخلص البحث

 

عملية تعليم مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت دبعهد  :       البحثعنواف 
)دراسة كصفية  أتشية ادـ اغبرمُت الشريفُت بنداخ

 ربليلية(
 سيت سوجي لسطارم  :  اإلسم الكامل

 ٕٕٕٓٓٓٚٔٔ:  رقم القيد
 

إف اؼبوضوع ؽبذا البحث ىو "عملية تعليم مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت 
". كقد الشريفُت بندا أتشية )دراسة كصفية ربليلية(دبعهد خادـ اغبرمُت 

معهد خادـ  يستخدـ مدرسوف يفالباحثة ىذا اؼبوضوع ألف  تاختار 
حا يف صبيع اغبرمُت الشريفُت طرؽ تعليم ؼبهارة الكبلـ استخداما صحي

ماما جيدا يف الدراسة بتحدث اللغة العربية اىت موفاؼبواد الدراسية كيهت
كبعد انتشار الوابء  .اللغة من أنشطة تعليم اللغة العربية زكاؿحىت ال 

البقاء كيؤدكف  واجيب قررت اغبكومة أف، covid-19 أك corona فَتكز
ت بديبل لتعلم عن سبيل يكيكوف التعلم عرب اإلنًتن كاجباهتم يف منازؽبم

ىذه اؼبشكلة. بناء  اؼبواجهة يف اعبامعات كاؼبدارس كىذا مستخدـ غبل
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تعليم كاؼبشكبلت اليت عملية ، تود الباحثة أف تبلحظ سبقعلى ما 
عند عملية تعليم مهارة الكبلـ عرب  الباتجهها اؼبدرسوف كالطايو 

اإلنًتنيت يف معهد خادـ اغبرمُت الشريفُت. ألف ىذا اؼبعهد من أحد 
 اؼبعاىد الذم يطبق عملية تعليم عرب اإلنًتنيت من خبلؿ الوابء فَتكز

corona أك  covid-19 . كأما طريقة البحث فهي الطريقة الوصفية
التحليلية حيث تقـو الباحثة ابؼببلحظة اؼبباشرة كاؼبقابلة الشخصية كنظر 

الطالبات من اؼبستول الواثئق عبمع البياَّنت. فالعينة يف ىذا البحث ىي 
دبعهد خادـ اغبرمُت   يتعلمن مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنت بليتالثالث ال

 شخصُت. أخذت الباحثة العينة للمقابلة ةطالب ٙ٘ ُت بندا أتشيوالشريف
عملية  كأما نتائج البحث فهي أشخاص من الطالبات. ٘من اؼبدرس ك

تعليم مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت دبعهد خادـ اغبرمُت الشريفُت بندا 
بتطبيق اؼبدرس طريقة اؼبباشرة، مث طريقة السمعية الشفهية كطريقة  أتشيو

عند عملية كأما مشكبلت اليت يواجهها اؼبدرسوف كالطالبات اءة.القر 
كىي عدـ توفر الوسائل التعليمية تعليم مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت 

يف اإلنضماـ إذل اإلجتماع،  تاغبديثة، كبعض الطالبات متأخرا
كاإلضطرابت يف شبكة اإلنًتنيت، كبعض الطالبات غائبات بدكف 

يف تسليم الواجبات اؼبنزيلية، كبعض  تالرخصة، كبعض الطالبات متأخرا
الدرس  نالطالبات ال ذبيِ عند ينادم اؼبدرس اظبها، كالطالبات انضم
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قرر اؼبوزعة من كمشغوالت بشيء آخرا، كاإلضطراابت يف ضوضاء، كاؼب
اؼبقرر اإللكًتكين، ككانت الطالبات يف  coronaاؼبعهد يف خبلؿ الوابء 

 من الذم ديرض. أخت صغَتىن أك األعضاء من أسرهتنرعاية 
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ABSTRAK 

 
     Judul Penelitian  :Proses Pembelajaran Maharah Kalam 

Secara Daring di Ma’had Khadimul 

Haramain Asy-Syarifain Banda Aceh. 

     Nama : Siti Suci Lesthary 

     Nim :170202002 

 

Judul pada penelitian ini adalah “Proses Pembelajaran Maharah 

Kalam Secara Daring di Ma’had Khadimul Haramain Asy-

Syarifain Banda Aceh”. Peneliti memilih judul ini karena Ma’had 

Khadimul Haramain Asy-Syarifain menerapkan metode 

pembelajaran maharah kalam dengan sangat baik di semua mata 

pelajaran, dan sangat mengutamakan keterampilan berbicara 

dengan bahasa Arab ketika proses pembelajaran sehingga bahasa 

Arab tidak hilang dari kegiatan pembelajaran. Dan ini merupakan 

jawaban bagi mahasiswi yang memiliki kesulitan ketika berbicara 

bahasa Arab. Dan proses ini terjadi ketika pembelajaran tatap 

muka, akan tetapi setelah tersebarnya wabah virus corona atau 

covid-19 pemerintah menetapkan bahwa proses pembelajaran 

dilakukan di rumah masing-masing dan pembelajaran daring 

merupakan pengganti pembelajaran tatap muka di universitas-

universitas dan kampus-kampus dan pembelajaran daring ini 

berguna untuk mengatasi masalah ini. Oleh sebab itu peneliti 

sangat ingin meneliti tentang proses pembelajaran maharah kalam 

secara daring dan masalah/hambatan yang dihadapi oleh guru dan 

mahasiswi ketika proses pembelajaran maharah kalam 

berlangsung dan ma’had ini merupakan salah satu ma’had yang 

menerapkan proses pembelajaran daring selama wabah virus 

corona ini.. Adapun metode penelitian ini adalah deskriptif 

analitis, dimana peneliti melakukan observasi, wawancara, dan 

peninjauan dokumentasi untuk memperoleh data-data yang 
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dibutuhkan. Adapun sampel dari penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswi dari mustawa tsalis berjumlah 56 orang dan peneliti 

mengambil sampel untuk wawancara yaitu 2 orang guru dan 5 

orang mahamahasiswi. Adapun hasil penelitian ini adalah proses 

pembelajaran maharah kalam secara daring di Ma’had Khadimul 

Haramain Asy-Syarifain Banda Aceh yaitu dengan menerapkan 

metode mubasyarah, metode sam’iyyah syafahiyah, dan metode 

qiraah. Adapun hambatan atau masalah yang dihadapi guru-guru 

dan mahasiswi ketika pembelajaran maharah kalam secara daring  

adalah; belum adanya pembaruan media pembelajaran, beberapa 

siswa telat masuk ke kelas daring, gangguan jaringan internet, 

beberapa siswa tidak hadir tanpa alasan yang jelas, beberapa 

siswa telat dalam mengumpulkan tugas, beberapa siswa tidak 

menjawab ketika guru memanggil namanya, beberapa siswa 

bergabung dengan google meet dan sibuk melakukan kegiatan 

lain, muqarrar yang dibagikan dalam bentuk pdf, beberapa siswa 

menjaga adiknya atau anggota keluarganya yang sakit. 
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ABSTRACK 

 
Study Title : The online of learning proccess to 

improve speaking of Arabic skill in 

Khadimul Haramain Asy-Syarifain 

Academy 

Name : Siti Suci Lesthary 

Student Number  : 170202002 

 
The researcher has chosen that title because it implicated a 

method of speaking skill excellently at every lesson. The Method 

has improved speaking skills when learning activity than the 

Arabic does not lose by a learning activity. That is hardly 

speaking of Arabic skills for students than it happens when the 

offline learning activity but the Covid-19 get around than 

government has implicated learning activity from home for the 

online learning activity is changing it in every academy and 

university. In addition, the researcher has inspected the online 

days of learning to improve speaking of Arabic skill with a 

problem that student and teachers have to deal with it of there 

directly. Khadimul Haramain Asy-Syarifain Academy is one of 

the academies that has implicated the online learning activity 

during Covid-19. The script has used the Method of analysis of 

descriptive what there an observation of an interview and 

documentation view to acquiring data needly. As for a sample of 

that is every student for 56 student's third year in all, then for the 

interview is two-teachers and five-students. The research result 

has used by applied the direct method, audio lingual method, and 

reading method.The problems that have to deal by teachers and 

students when online learning speaking Arabic skill here is the 

nothing of upgrade learning media; the students have joined the 



 

 ر 
 

online class lately; the trouble of internet network, some student 

call-off presently with interest reasons; the submit assignment is 

late by students; some students haven't responded when the 

teacher calls them by google meet; some students have to join 

google meet while engaging in other activities; the students have 

not understood when using pdf books, and the students have kept 

a member of their family who is sick; 
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 الفصل األكؿ

 أساسية البحث

 مشكلة البحث - أ
ؾبموعة من اإلجراءات  ىواؼبواجهة  عن سبيل التعلم

عن  بطريقة اؼبواجهة. كالتعلم يةتعليمالعملية الاؼبصممة لدعم 
ب كالطبل اؼبدرسُت ذبمع أنشطة تعليمية اليت واؼبواجهة ى سبيل

 عن سبيل التعلم يف جياتياسًتات ينقسم .ةكاحد يف قاعة
 على اؼبعلم  كهتتم ، كىي اسًتاذبية اليت تركزإذل نوعُت اؼبواجهة

(teacher center oriented) على اؼبتعلم كهتتم كاسًتاذبية اليت تركز 
(student centre oriented).ٔ 

عملية سبِ ي covid-19أك  coronaابء فَتكس انتشار الو 
ىاؼبواجهة اليعمل كما ينبغي. ينتشر ىذا الفَتكس عل تعليمال

                                                             
1
https://www.google.com/search?q=pengertian+pembelajaran+tat

atp+muka&oq=pengertian+pembelajaran+tatatp+muka+&aqs=chrome..

69i57j0i13l3j0i22i30l4.12925j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8. 
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 ىو عدكل فَتكسية جديدة coronaفَتكز  ٔدكلة يف العادل. ٕ٘ٔ
. ٕٕٓٓمارس  ٕأشخاص حىت  ٖٜٛٓٓأصبت عن إصابة 

 .ٜٕٔٓديسمرب  ٖٔمدينة ككىاف الصينية يف بدأ انتشاره  يف 
ىذا الفَتكز جيعل اؼبرض يف اعبهاز التنفس كاعبهاز اؼبناعي. يبدأ 
التشخيص على شكل ضبى كسعاؿ كصعوبة يف التنفس  بعد 
اإلتصاؿ مع اؼبصاب. التباعد عن اإلجتماعي، كاغبفاظ على 

طرؽ رسة الرايضية ىي ااؼبسافة اإلجتماعية، كضباية الصحة، كفب
 الوقاية كاغبماية من ىذا الفَتكز.

                                                             
1
Yuliana, “Corona Virus Diseases (Covid-19) sebuah tinjauan 

literature”, dalam jurnal Wellnes and Healthy Magazine, Vol: 2 No 1, 

(Lampung: februari 2020), hal 192. 
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 ؤسسات التعليمية عبميع األنشطة من اؼب كقررت اغبكومة 
 تعليمالعملية كيؤدكف كاجباهتم يف منازؽبم، كستتم  البقاء واأف جيب

كالتعلم عبميع اؼبواد الدراسية تكوف يف منازؽبم. كيكوف التعلم عرب 
ىذا اؼبواجهة يف عبامعات كاؼبدارس ك  اإلنًتنيت بديبل لتعلم

رب اإلنًتنيت أك اؼبعركؼ التعلم ع ٔمستخدـ غبل ىذه اؼبشكلة.
 ُتكاؼبدرس الباتمع بُت الطذباليت  تعليمالعملية رقمي ىو بتعلم 

أنشطة كة اإلنًتنيت لتتم ة ابستخداـ شبعن اؼبسافة البعيد
ذكي، أك ليبتوب،  ىاتفعلم عرب اإلنًتنيت حيتاج إذل التعليم. الت

أك حاسوب )كمبيوتر(، للوصوؿ إذل اؼبعلومات أينما كنا نقع 
 ٕعليو.

مهارة الكبلـ ىي أحد أنواع اؼبهارات اليت جيِ ربقيقها يف 
اؽبدؼ من تعليم اللغة العربية ىو تنمية ألف . تدريس اللغة العربية

أربع مهارات رئيسية لدل الطلبة ، كىذه اؼبهارات األربعة ىي 

                                                             
1
Ali Shadikin dan Afreni Hamidah, “Pembelajaran Daring di 

Tengah Wabah Covid-19”, dalan jurnal BIODIK: Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Biologi, Vol: 2 No 2 (Jambi: tahun 2020) hal : 215 
2
 Ali Shadikin dan Afreni Hamidah, (“Pembelajaran Daring di 

Tengah Wabah Covid-19”, . . . .) hal : 216 
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مهارات كمن أىم  مهارة اإلستماع، كالكبلـ، كالقراءة، كالكتابة.
كالتدريس سيكوف أفضل كأحسن إذا   اللغة العربية مهارة الكبلـ.

. أثناء الدرسكاف الطبلب يشاركوف كيتكلموف ابللغة العربية 
يضا أننا نتعلم القراءة عن طريق القراءة كابلتارل نتعلم كيذكر أ

مهارة الكبلـ ىي قدرة  ٖلغة العربية.لدثة اباالكبلـ عن طريق احمل
قواعد لالشخص على نطق األصوات أك الكلمات العربية اب

 ٗلغوية اؼبعينة لتقدًن األفكار كاؼبشاعر.ال
ن قواعد يفهم اللغة العربيةن يتعلم اليتا الباتم الطمعظ

ف جيد نكلكنهن اؼبفردات حيفظيف الكبلـ،  ضعفاء نكلكنهاللغة 
دل  نكىذا ألهن. لصعوبة يف تقدًن األفكار عند ؿبادثة اللغة العربيةا

اللغة العربية من معلمهم يف الدرس كتكوف اللغة العربية  نيسمع
تدريس  على أف يكوف قادراؼبعلم  جيِ على .زائلة عند الطبلب

                                                             
3
 Darwati Nalole,“Meningkatkan Keterampilan Berbicara 

(Maharah al-kalam) Melalui Metode Muhadatsah dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab”, dalam jurnal Al-Minhaj: Jurnal Pendidikan Islam, Vol:1 

No.1, (Gorontalo, Desember 2018) hal: 130 
4 Rahmaini, “Strategi Pembelajaran Maharah Kalam Bagi Non 

Arab”, dalam jurnal ilyaul arabiyah, Vol: 2, (Medan, juli-desember 

2015), hal: 228 
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 اللغة. ابللغة العربية، ألف مهارة الكبلـ من أىم مهارات يف
ابللعربية  الكبلـ يف  الباتلدل الط األخطاء أك اللحن تانتشر ك 

 .هاناؼبفردات اليت مت حفظ نقطبيسِ لن اؼبكاف اؼبناال يعرف نألهن
ابللغة  الكبلـ إذل ظباع اتبالتاج الطرب ٘ألف لكل مقاـ مقاؿ.
حىت تكوف العربية سهلة لدل  مباشرةالعربية من اؼبدرس 

 .الباتالط
 الباحثة مث ذبد أف فعلتها اليتكبعد اؼببلحظة األكذل 

طرؽ  وفخادـ اغبرمُت الشريفُت يستخدم معهد اؼبدرسوف يف
واد الدراسية اؼب يف صبيع تعليم ؼبهارة الكبلـ استخداما صحيحا

حىت ال  لدراسةبتحدث اللغة العربية اىتماما جيدا يف ا وفيهتمك 
غة العربية كاإلجابة ؼبشكلة تعليم اللاللغة من أنشطة  زكاؿ

، عوبة يف الكبلـ. بناء على ما سبقالص نلديه يتلبلا اتبالالط
 يواجههاتعليم كاؼبشكبلت اليت ية تود الباحثة أف تبلحظ كيف

                                                             
، سلسلة التعليم اللغة العربية جامعة اإلماـ دمحم ابن سعود اإلسبلمية  ٘

ـ، الطبعة  ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔ: اعبامعة، )الرايض للمستول الرابع الببلغة كالنقد،
 ٛٔـ( ص. ٕٗٓٓ -ىػ ٕٖ٘ٔالثانية 
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هارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت ؼب عملية تعليمعند  بلبكالط وفاؼبدرس
من أحد  يف معهد خادـ اغبرمُت الشريفُت. ألف ىذا اؼبعهد

خبلؿ الوابء عرب اإلنًتنيت من  عملية تعليمالذم يطبق  اؼبعاىد
  .covid-19أك  coronaفَتكس 
معهد خادـ  يستخدمو تضمن التعلم عرب اإلنًتنيت الذمي

. google classroom ، ك google meetاغبرمُت الشريفُت يعٍت 
ؼبتوفرة دكرة التعليمية االنتقل إذل تعليم اؼبواجهة تكتصبح عملية 

اؼبواد الدراسية ، كىذه ىي ثورة  على شبكة اإلنًتنيت يف صبيع
تعليم مهارة الكبلـ يف معهد اػباصة لالتعليمية  اجملاؿجديدة يف 

 خادـ اغبرمُت الشريفُت. 
البحث مساعدا  يكوفكترجو الباحثة من ىذا البحث أف  
ا البحث مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت، كيكوف ىذ يتمكن ؼبن دل 

 .عرب اإلنًتنيت مهارة الكبلـ استعدادا للباحث يف

 أسئلة البحث -ب
مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت يف معهد  عملية تعليمكيف   -ٔ

 ؟أتشيو بنداخادـ اغبرمُت الشريفُت 
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عند  الباتكالط وفاؼبدرس هاجهاو ا مشكبلت اليت يم -ٕ
مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت يف معهد خادـ  عملية تعليم

 ؟أتشيو بندااغبرمُت الشريفُت 

 أىداؼ البحث -ج
مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت يف  عملية تعليم التعرؼ على -ٔ

 ؟أتشيو بندامعهد خادـ اغبرمُت الشريفُت 
وف اؼبدرس يواجههااليت  مشكبلت التعرؼ على -ٕ

مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت  عملية تعليمعند  الباتكالط
 ؟أتشيو بندايف معهد خادـ اغبرمُت الشريفُت 

 حدكد البحث  -د
عملية تقتصر الباحثة على اؼبوضوع " :اغبد اؼبوضوعي -ٔ

         مهارة الكبلـ عرب  تعليم
 اإلنًتنيت" 

: تبحث الباحثة ىذا اؼبوضوع دبعهد خادـ    اغبد اؼبكاين -ٕ
 الشرفُت.اغبرمُت 



ٛ 
 

 
 

باحثة ىذه الرسالة  يف السنة تبحث ال :     اغبد الزماين -ٖ
ٕٕٓٓ. 

 معاين اؼبصطلحات -ق
مهارة  عملية تعليم"إف اؼبوضوع من ىذه الرسالة ىي 

 بندا الكبلـ عرب اإلنًتنيت يف معهد خادـ اغبرمُت الشريفُت
تنبغي ؽبا ما يتعلق هبذا اؼبوضوع ل أف تشرح الباحثة عكقب "أتشيو

اؼبستخدمة للقارئُت تسهيبل ؼبعرفة بعض اؼبصطاغبات  تبُتأف 
 :ؼبصطلحات اؼبقصودة. كىي كما يليمعاين ا

 عملية تعليم  -ٔ
منا. كديكن تعريف تَػْعِليْ -يُػَعلِّمُ -التعليم ىو مصدر من َعلَّمَ 

التعليم على أنو عملية اكتساب كاكتشاؼ اؼبهارات، كاؼببادئ 
كاؼبعتقدات اؼبتغَتة، فهو أحد األنشطة اليت سبكن األفراد من 
الوصوؿ إذل كل ما ىو جديد، أك ىو النشاط الذم ديارس من 
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خبلؿ اؼبتعلمُت بطريقة ذاتية معتمدين عال ؾبموعة من األدكات 
 ٙساعدة على التعلم.التعليمية اؼب

تقودَّن دائما إذل ربقيق أىداؼ دبثابة اإلطار  عملية تعليمف
تعليمية، كالنتيجة ىي تنمية العمليات ـ الذم تنتهي إليو كل العا

ؾبموع اػبربات اؼبتوفرة لدل الشخص كتوسع مداركو كزايدة 
 تعليمي.رؼ يف الظركؼ اؼبشاهبة للمواقف قابليتو للتص

 مهارة الكبلـ -ٕ
مهارا -مهورا -مهرا-ديهر-من مهرمهارة الكبلـ لغة 

كمهارة الشيء كفيو كبو: حذؽ، فهو ماىر. يقاؿ )مهر يف العلم( 
 ٚأم كاف حاذقا عاؼبا بو يف صناعية.

ن القدرة على القياـ يعمل : أف اؼبهارة عبارة عصطبلحاكا
من األعماؿ بشكل يتم ابلدقة كالسهولة كالسيطرة كاإلقتصاد 

 ٛببذلو الفرد من جهد.فيما 

                                                             
6 https://mhtwyat.com/تعريؼ-التعليم/  

، )لبناف بَتكت دار اؼبنجد يف اللغة كاإلعبلـدار اؼبشرؽ، مؤسسة   ٚ
 ٕٙٚص . (، ٜٙٛٔؽ، الطبعة الثامنة كعشركف، اؼبشر 

https://mhtwyat.com/تعريف-التعليم/
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كبلما، كيف اصل -يكلم-ككلمة الكبلـ لغة مصدر من كلم
صطبلحا: أف ذىن اؼبتكلم اك ٜاللغة معناه: األصوات اؼبفيدة.

ذىن اؼبتكلم كتراعي فيو قواعد اللغة كالسامع أك على األقل يف 
 ٓٔاؼبنطوقة.

 األنًتنيت -ٖ
أك شبكات أك شبكُت. اإلنًتنيت  شبكةاإلنًتنيت ىي  

يف االصطبلح ىي نظاـ عاؼبي لدعم شبكات اغبواسيِ اؼبتصلة 
كديكن إرساؿ اػبطبات أك اؼبعلومات الغلكًتكنية مع بعض  بو.

إذل بعضها حوؿ العادل من خبلؿ اغبواسيِ بشبكات االتصالت 
 ٔٔكبركتوكوؿ اؼبوحد ىو بركتوكوؿ إنًتنيت.

                                                                                                                           
 ٜٛٛٔ)مصر: دار اؼبصر للطباعة ، سكولوجية التعلمفهمى،  مصطفى   ٛ

 ٚٚٔص.  (،
 ٜٚٙ. . .، ص.   اؼبنجد يف اللغة كاإلعبلـ، مؤسسة دار اؼبشرؽ  ٜ

، الطبحة الرابعة اؼبهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تنميتهاعلياف، فؤد   ٓٔ
  ٓٚـ(، ص  ٕٓٔٓ –ق  ٖٔٗٔ)دار اؼبسلم، 

 (wikipedia.org) كيكيبيداي –إنًتنيت  ٔٔ
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 كوهنا توفر كسيلة لبلتصاؿ كسبكن فائدة اإلنًتنيت يف
 يستخدمها األفراد كاؼبؤسسات للتواصل كتبادؿ اؼبعلومات.

اغبواسيِ كالشبكات الصغَتة عاؼبية تربط شبكة كىي 
بعضها البعض عرب العادل من خبلؿ خطوط اؽباتف أك األقمار 
االصطناعية أك األلياؼ الضوئية كغَتىا من تقنيات االتصاؿ 

اغباسوبية اغبديثة بشكل مبسط عبميع هبدؼ أتمُت اػبدمات 
دبعٌت آخر: االنًتنيت ىي  أفراد اجملتمع يف شىت أكباء العادل.

 ٕٔشبكة الشبكات أك أـ الشبكات اغباسوبية.
عملية اؼبعركؼ بتعلم رقمي ىو التعلم عرب اإلنًتنيت أك 

عن اؼبسافة البعيدة  ُتكاؼبدرس اليت جيمع بُت الطبلب تعليم
تعليم. كيتضمن التعلم ـ شبكة اإلنًتنيت لتتم األنشطة ابستخدا

عرب اإلنًتنيت اليت تستخدمها معهد خادـ اغبرمُت الشريفُت يعٍت 
google meet ك ،google classroom. 

                                                             
، مركز األدين الدكرل دكرة شاملة يف اإلنًتنيتمصطفى العشي،   ٕٔ

 ٔ.ص)بدكف اؼبكاف، بدكف السنة( للمعلوماتية، 
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 الدرسات السابقة -ك
ساسيات البحث اليت إف الدراسة السابقة من أىم أ

 كسلبيتها.تها يالدراسة إجياب استخدمها الباحثة ؼبعرفة أسلوب
كىذه الدراسة تساعد الباحثة على مقارنة النتائج كمعرفة جوانِ 

ستفادة من تو اغبالية كالدراسات السابقة كاإلدراسؽ بُت الفر 
 خربات الدرسات السابقة.

 
 الدراسة األكذل -ٔ

، ربت اؼبوضوع "تدريس مهارة الكبلـ (ألدم شاه)رسالة 
ابستخداـ كتاب العربية بُت يديَ اجمللد األكذل بدار اللغة العربية 

 ق. ٜٖٗٔـ /ٕٛٔٓ، سنة ")دراسة كصفية ربليلية( أتشيو بندا
 الذين الطبلب ألف اؼبوضوع الباحث ىذا اختار كقد

 قادركف اللغة العربية بدار األكؿ اؼبستول يف العربية اللغة يتعلموف
 يتعلموف ال هنمأ مع الفصيحة العربية ابلًتاكيِ الكبلـ على

 كل ؼبعرفة عنو يبحث أف الباحث يود كلذلَ، .القواعد العربية
 بُت العربية بكتاب مستعينا الكبلـ تدريس مهارة بعملية يتعلق ما
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 فهي البحث كأما أىداؼ .العربية اللغة بدار األكؿ لد ا يديَ
ابستخداـ   الكبلـ مهارة تدريس كتقوًن كعملية أغراض معرفة

 .العربية اللغة بدار األكؿ دؾبل يديَ بُت العربية كتاب
 الوصفية فهي الطريقة من ىذه الرسالة البحث طريقة كأما

 كاؼبقابلة اؼبباشرة ابؼببلحظة الباحث يقـو حيث التحليلية
 البحث ىذا يف فالعينة .البياَّنت عبمع الواثئق الشخصية كنظر

 نتائج كأما .فيها اؼبدرسُت العربية كأحد اللغة دار مدير ىي
 قدرة تنمية كتطوير يفات مًتكز  تدريسها أغراض أف فهي البحث

 تدريسها عملية كأما اليومية، اغبياة يف الكبلـ على الطبلب
 كال الوظيفية كالقواعد الفصيحة العربية الًتاكيِ فتكوف بسرد

 التدريس تقوًن كأما ابلعربية، يتكلم إال أف طالِ ألم ُيسمح
األسئلة كاألجوبة  بشكل كاالختبارات التدريبات على فيكوف

 كالقاء الكلمات.
اتفقت  تتشابو الدراسة اغبالية مع الدراسة السابقة

ا مكلكنهالرسالتاف يف تدريس مهارة الكبلـ كطريقة البحث، 
الدراسة  أف يف اؼبشكلة، كاؼبكاف، كالوسائل التعليمية فزبتلفا
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السابقة يستخدـ كتاب العربية بُت يديَ يف تدريس مهارة 
يف عملية  اإلنًتنيتالتعلم عرب يستخدـ الكبلـ كالدراسة اغبالية 

كأيضا قد خصت الدراسة السابقة  التدريس مهارة الكبلـ.
تدريس مهارة الكبلـ ابستخداـ كتاب العربية بُت يديَ اجمللد 

 األكذل بدار اللغة العربية.
 

 الدراسة الثانية -ٕ
ربت اؼبوضوع "فعالية استعماؿ الوسيلة  (ريتا زىرا)سالة 

على مهارة الكبلـ )دراسة ذبريبية  السمعية لًتقية قدرة الطالبات
 /ـ ٜٕٔٓ، سنة "(أتشيو بندادبعهد دار العلـو العصرل 

 ق. ٓٗٗٔ
مشكلة البحث يف ىذه الرسالة ىي أف أغلبية الطلبة 
ضعفاء يف التكلم ابللغة العربية كىذا ألهنم  يبلقوف صعوابت يف 
نطق الكلمات. فبا يدؿ على أف اؼبعهد دل حيسن من استعماؿ 

أىداؼ البحث يف لًتقية مهارة الكبلـ. كبنسبة الوسيلة التعليمية 
فعالية استخداـ الوسيلة السمعية ىذه النظرية، ىي التعرؼ على 
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لًتقية قدرة الطالبات على الكبلـ، كمعرفة كيفية استجابتهن 
 للوسيلة السمعية.

ها الباحثة يف ىذا البحث تطريقة البحث اليت استخدامإف 
قاـ ىذا البحث ابلتدريس  ىي الطريقة التجريبية. كقد

ستبانة  البعدم كاإل كاإلختباركاإلختبارات، اإلختبار القبلي 
قدرة الطالبات  أف النتيجة . مث حصل علىكأدكات البحث

الوسيلة السمعية لًتقية قدرة الطالبات على مهارة ابستعماؿ 
كذبد الباحثة من كرقة اإلستبانة أف استعماؿ ىذه  الكبلـ فعاال.

اإلجيابية، كىذه النتيجة تتضح من استجابة الطلبة، يعٍت الوسيلة 
 م هبذ الوسيلة.حيبوف التعل %  ٛ،ٜٗأف 

اتفقت  تتشابو الدراسة اغبالية مع الدراسة السابقة
طريقة  يف فا زبتلفامتدريس مهارة الكبلـ، كلكنهالرسالتاف يف 

البحث، كاؼبشكلة، كاؼبكاف، كالوسائل التعليمية أف الدراسة 
السمعية يف تدريس مهارة الكبلـ،  الوسيلة السابقة يستخدـ 

كالدراسة اغبالية يستخدـ التعلم عرب اإلنًتنيت يف عملية التدريس 
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مهارة الكبلـ. كأيضا قد خصت الدراسة السابقة بفعالية 
 استعماؿ الوسيلة السمعية لًتقية قدرة الطلبة يف مهارة الكبلـ.

 
 الدراسة الثالثة -ٖ

اكالت إصبلح ، ربت اؼبوضوع "ؿب(خَت النساء)رسالة 
أخطاء استعماؿ الضمائر يف مهارة الكبلـ )دراسة ذبريبية 

سنة  "الشمالية( تشيوللمرحلة اؼبتوسطة دبعهد ركح اإلسبلـ أب
 ق. ٖٛٗٔـ/ ٕٚٔٓ

مشكلة البحث يف ىذه الرسالة ىي قلة معرفة الطلبة يف 
ابالفعاؿ يف كبلـ اللغة العربية مسايرة استعماؿ الضمائر 

. لذلَ تريد الباحثة بصعوابت تطبيقها يف احملادثةكيشعركف 
احملاكالت إلصبلح أخطاء استعماؿ الضمائر ابستخداـ كسيلة 

دراسة علم اعبداكؿ يف تعلم التصريفات كربطها ابحملادثة يف عملية 
الصرؼ. كاألىداؼ من ىذه الرسالة ىي : التعرؼ على 

لى استعماؿ احملاكالت اليت ذبرم الباحثة لرفع قدرة الطلبة ع
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الضمائر يف مهارة الكبلـ كيشجع الطلبة يف ربط التصريفات 
 ابحملادثة.

ىو منهج ذبرييب.  تخدامها الباحثةالبحث اليت تس كمنهج
اؼبباشرة كأدكات صبع البياَّنت اؼبستعملة قامت الباحثة ابؼببلحظة 

كاإلختبارات. كأما النتائج اليت حصلت عليها الباحثة فهي أف 
احملاكالت اليت حصلت عليها الباحثة فهي أف احملاكالت اليت 

يف مهارة  ذبريها الباحثة ترفع قدرة الطلبة على استعماؿ الضمائر 
الكبلـ كذبعل الطلبة ضباسُت يف تعلم التصريفات كربطها 

 ابحملادثة. 
اتفقت  لدراسة اغبالية مع الدراسة السابقةتتشابو ا

يف  طريقة  فا زبتلفامالرسالتاف يف تدريس مهارة الكبلـ، كلكنه
كلة، كاؼبكاف. كأيضا قد خصت الدراسة السابقة البحث، كاؼبش

 دبحاكالت إصبلح أخطاء استعماؿ الضمائر يف مهارة الكبلـ.
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 الدراسة الرابعة -ٗ
رسالة ماىوس أحلوؿ موالَّن مرزككي، ربت اؼبوضوع 

 (asynchronous leaning)اؼبتزامن طريقة التعليم اإللكًتكين غَت "

ب يف -كمشكبلت لطبلب الفصل الثامنيف تعليم اللغة العربية 
اؼبدرسة الثانوية اغبكومية السادسة بفونورككو" سنة 

 ق.ٕٗٗٔ/ٕٕٔٓ
مت تنفيذ نظاـ التعلم اإللكًتكين يف اؼبدرسة الثانوية 

قبل فًتة طويلة من تفشي السادسة ظبفوغ فونورككو اغبكومية 
فَتكس كوركَّن، ككانت اؼبدرسة الثانوية اغبكومية السادسة ظبفوغ 

يهدؼ إذل فونورككو نفسها لديها نظاـ التعلم اإللكًتكين الذم 
التعلم ِ فَتكز كوركَّن.تعلم الطبلب يف اؼبنزؿ بسبالربط 

نولوجيا أك اؼبفهـو التعليمي يستخدـ تك نظاـاإللكًتكين ىو 
تعلم، التعلم عرب اإلنًتنيت )التعلم اؼبعلومات يف عملية تعليم ك 

اإللكًتكين( يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية السادسة ظبفوغ 
لنظاـ التعلم اإللكًتكين غَت  (web)فونورككو يستخدـ موقع كيِ 

التعلم اإللكًتكين غَت اؼبتزامن ىو  ،(asynchronous) تزامناؼب
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اتصاؿ بُت اؼبعلم كاؼبتعلم بشكل غَت متزامن يف كقت كمكاف 
يكوف معلم فيو مشرؼ بشكل كامل على كضع مصادر كخطة 

ِ يف أم التدريس كالتقوًن ضمن اؼبوقع التعليمي مث يدخل الطال
كقت يناسبو لتلقي العلم دكف أف يكوف ىناؾ اتصاؿ متزامن مع 

كابلنظر إذل أمهية اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة فهي نوع اؼبعتلم. 
من اللغة اليت جيِ أف ديتلَ الطبلب يف ىذه اؼبدرسة، كابلنظر 
إذل استيعاب اؼبتعلمُت يف مواد اللغة العربية كؼبعرفة كيفية طريقة 

التعليم اإللكًتكين، لقد حبث الباحثة طريقة تطبيق التعليم تطبيق 
 اإللكًتكين، كمشكبلت ق كحل اؼبشكبلت.

 الوصفية فهي الطريقة البحث من ىذه الرسالة طريقة كأما
 ابؼببلحظةك  ،الشخصية ؼبقابلةاب الباحث يقـو حيث التحليلية

لتحقيق اؼبعلومات اؼبوجودة يف طريقة التعليم اإللكًتكين  اؼبباشرة
غَت اؼبتزامن، كالواثئق اؼبكتوبة، ىي طريقة صبع البياَّنت من 

 ة ابلصورة العامة عن ىذة اؼبدرسة.الواثئق اؼبتعلق
التدريس  طريقة اؼبدرس يف أف فهي البحث نتائج كأما 

أكؿ الدخوؿ  لكًتكين رتبت بعناية منابستخداـ تطبيق تعليم اإل
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إذل الفصل إذل هنايتو، طريقة اؼبشغل ابستخداـ تطبيق التعليم 
اإللكًتكين رتبت بعناية من أكؿ الدخوؿ إذل الفصل حىت األخَت، 
كمشغل يستطيع أف يرل  كل طريقة التدريس من اؼبدرس ككل 
أنشطة الطبلب. كأما مشكبلت يف عملية تعليم متنوعة كأحد 

كأما حل اإلنًتنيت كرسومو اؼبرتفعة.  منهم كىي صعوبة اإلتصاؿ
مشكبلت من ىذه الرسالة كىي قامت اؼبدرسة بدمج اػبوادـ يف 
اؼبدرسة الثانوية اغبكومية السادسة فونورككو مع اؼبدرسة الثانوية 

مالنغ من أجل تسهيل مسار التعليم، كما قدمت اغبكومية 
لكل   WIFIاؼبدرسة أيضا من اؼبورافق مثل غرؼ اؼبختربات 

الفصل من أجل تسهيل األمر على الطبلب اؼبقيدين ابألجهزة 
كأعادت اؼبدرسة ترتيِ جدكؿ الدركس خصوصا  اإللكًتكنية.

 .coronaلوابء  فَتكس 
 

اتفقت  تتشابو الدراسة اغبالية مع الدراسة السابقة
، عملية تعليم عرب اإلنًتنيت أك التعليم اإللكًتكين يف الرسالتاف

 اؼبكاف. كأيضا قد خصت الدراسة السابقةيف  فاا زبتلفمكلكنه
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 (asynchronous leaning)بطريقة التعليم اإللكًتكين غَت اؼبتزامن 

ب يف -يف تعليم اللغة العربية كمشكبلت لطبلب الفصل الثامن
  .اؼبدرسة الثانوية اغبكومية السادسة بفونورككو

 طريقة كتابة الرسالة -ز 
الرسالة فتعتمد الباحثة على ما قررتو أما طريقة كتابة ىذه 

يف كلية الًتبية كأتىيل اؼبعلمُت جبامعة الرانربم اإلسبلمية 
 اغبكومية يف كتاب :

Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Tahun 2016. 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظرم
 مهارة الكبلـ - أ

  الكبلـمهارة  مفهـو -ٔ
كبلما، كيف اصل اللغة -يكلم-الكبلـ لغة مصدر من كلم

كصطبلحا: أف ذىن اؼبتكلم كالسامع ٔمعناه: األصوات اؼبفيدة.
 ٕأك على األقل يف ذىن اؼبتكلم كتراعي فيو قواعد اللغة اؼبنطوقة.

كعند اؼبتكلمُت  صوات اؼبفيدةاألعن عبارة ىو الكبلـ 
ابلنفس الذم يعرب عنو أبلفاظ، يقاؿ: يف  : اؼبعٌت القائمىو

ركبة اؼبفيدة كبو نفسي كبلـ، كيف اصطبلح النحاة: اعبملة اؼب
 ٖ)جاء الشتاء(.

                                                             
 ٜٚٙ. . .، ص. اؼبنجد يف اللغة كاإلعبلـ ، مؤسسة دار اؼبشرؽ  ٔ

، الطبحة الرابعة اؼبهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تنميتهاعلياف، فؤد   ٕ
  ٓٚـ(، ص  ٕٓٔٓ –ق  ٖٔٗٔ)دار اؼبسلم، 

 ٜٙص اؼبهارات اللغوية ماىيتها. . .، أضبد فؤاد علياف،   3
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عن اإلنساف من  خيرج: ما كىو اصطبلحاتعريف الكبلـ ك 
صوت يعرب بو عن شيء لو داللة يف ذىن اؼبتكلم كالسامع، أك 

بناء على األقل يف ذىن اؼبتكلم كترعى فيو قواعد اللغة اؼبنطوقة. ك 
على ىذا، فإف الكبلـ الذم ليس لو داللة يف ذىن اؼبتكلم أك 

 ٗالسامع، ال يعد كبلما، بل ىي أصوات ال معٌت ؽبا.
اؼبهارة الثانية من حيث الًتتيِ بُت  ىو الكبلـأما 

اؼبهارات اللغة الرئيسة. كىو مهارة شفوية ديكن تعريفها إجرائيا 
مهارة مركزية يبدأ الطفل ىو  كالكبلـ أبهنا التعبَت الشفوم.

  ابكتشاؼ اغبياة كتعرفها كاالستجابة ؼبتطلباهتا عرب استخدامها.
إلتصاؿ الكبلـ العنصر الثاين من عناصر ا أف يعتربك 

: ترصبة اللساف عما تعلمو للغوم األربعة بعد اإلستماع. كىوا
كىو من العبلمات  عن طريق اإلستماع كالقراءة، كالكتابة، لناسا

: ، ألف الكبلـ ىوافليس كل صوت كبلملذلَ ، ناساؼبميزة ال
ض اللفظ ىو الصوت اؼبشتمل على بعأما اللفظ كاإلفادة، ك 

، على على معٌت من اؼبعاين يدؿاغبركؼ كما أف اإلفادة ىي ما

                                                             
 ٓٚص  . . .،اؼبهارات اللغوية ماىيتهاأضبد فؤاد علياف،   4
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ف ىناؾ أصواات تصدر عن الصواب، أب األقل يف ذىن اؼبتكلم، 
بعض اغبيواَّنت كالطيور ربمل بعض الدالالت يف بعض اؼبواقف 
اليت يستدؿ هبا على اغباجات )البيولوجية( ؽبذا اغبيواف، كقد 

 ٘تفهم معاين أخرل، كلكنها قليلة، كمرتبطة دبواقف ؿبدكدة.

 ة الكبلـأمهي -ٕ
اللغة، كأنو الغاية من   أقساـمنزلتو اػباصة بُت كاف للكبلـ 

أمهية الكبلـ يف  يف توضيحاللغة، سنحاكؿ فيما يلي  أقساـكل 
 كىي: نقاط ؿبددة تكشف لنا جوانِ من ىذه األمهية.

التدريِ على الكبلـ يعود اإلنساف الطبلقة يف التعبَت عن  -
 ة اعبماىَت، فالكبلـكمواجهأفكاره، كالقدرة على اؼببادأة 

 كاؼبستمع. اع، كالفهم كاإلفهاـ بُت اؼبتكلمكسيلة اإلقن ىو
التدريِ على الكبلـ يعد اإلنساف ؼبواجهة اغبياة اؼبعاصرة  -

دبا فيها من حرية كثقافة، كحاجة ماسة إذل اؼبناقشة، 
اؼبطر كحة كإبداء الرأم، كاالقناع، خاصة يف القضااي 

                                                             
ايض: )الر اؼبهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تنميتها، أضبد فؤاد علياف،   5

 ٛٙ( ص ٕٓٔٓ: دار اؼبسلم
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تكلمُت، أك اؼبشكبلت اػباصة للمناقشة بُت بُت اؼب
 كالعامة اليت تكوف ؿبل خبلؼ.

للحكم على اؼبتكلم،  -إذل حد ما-الكبلـ مؤشر صادؽ -
كمعرفة مستواه الثقايف، كطبقتو اإلجتماعية، كمهنتو،.. 
ذلَ ألف اؼبتكلمُت على اختبلؼ أنواعهم، إمنا 

 يستخدموف غالبا اصطبلحات لغوية تنبئ عن عملهم.
إنساين يقـو بو كل إنساف، حيث يتيح كالكبلـ نشاط  -

للفرض فرصة أكثر يف التعامل مع اغبياة، كالتعبَت عن 
مطالبة الضركرية، كالتنفيس عما يعانيو، ليخفف من حدة 

 األزمة اليت يعانيها، أك اؼبواقف اليت يتعرض ؽبا.
كالكبلـ كسيلة رئيسية للتعليم كالتعلم يف كل مراحل  -

د، كال ديكن أف يستغٌت عنو اغبياة، من اؽبد إذل اللح
علم أك طالِ يف أية ملدة عملية من اؼبواد للشرح اؼب

   ٙكالتوضيح كالسؤاؿ كاعبواب.

                                                             
ر )الرايض: دااؼبهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تنميتها، أضبد فؤاد علياف،  ٙ

 ٔٚ( ص ٕٓٔٓ: اؼبسلم
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 أىداؼ مهارة الكبلـ -ٖ
 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا. (أ 
التمييز عند النطق بُت األصوات اؼبتشاهبة سبييزا  (ب 

 كاضحا.
 ييز عند النطق بُت اغبركات القصَتة كالطويلة.مالت (ج 
أتدية أنواع النرب كالتنغيم بطريقة مقبولة عند  (د 

 متحدثي العربية.
نطق األصوات اجملاكرة نطقا صحيحا.التعبَت عن  (ق 

 األفكار ابلستخداـ الصيغ النحوية اؼبناسبة.
 استخداـ التعبَتات اؼبناسبة للمواقف اؼبختلفة. (ك 
استخداـ عبارات عن اجملاملة كالتحية استخداما  (ز 

 العربية. سليما يف ضوء الثقافة
استخداـ النظاـ الصحيح لًتاكيِ الكلمة العربية  (ح 

 عند الكبلـ.
التعبَت عن اغبدث عند توافر ثورة لغوية سبكن من  (ط 

 االختيار الدقيق للكلمة.
 ترتيِ األفكار ابلقدر ترتيبا منطقيا. (م 
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ابلقدر اؼبناسِ من اللغة فبل التعبَت عن األفكار  (ؾ 
 ل.ىو ابلطويل اؼبمل كال ىو ابلقصَت اؼبخ

التحدث بشكل متصل كمًتبط لفًتات زمنية  (ؿ 
مقبولة فبا يوطد الثقة ابلنفس كالقدرة على مواجهة 

 اآلخرين.
نطق الكلمات اؼبنونة نطقا صحيحا دييز التنوين  (ـ 

 عن غَته من الظواىر.
استخداـ اإلشارات كاإلدياءات كاغبركات غَت  (ف 

اللفظية استخداما معربا عما يريد توصيلو من 
 أفكار.

ف يف فًتات مناسبة عند الكبلـ، عند إعادة التوق (س 
منها، أك مراجعة صياغة األفكار أك توضيح شيء 

 بعض األلفاظ.
 االستجابة ؼبا يدكر من حديث استجابة تلقائية. (ع 
الًتكيز عند الكبلـ على اؼبعٌت كليس على شكل  (ؼ 

 اللغوم.
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تغيَت ؾبرل اغبديث بكفاءة عندما يتطلِ  (ص 
 اؼبوقف ذلَ.

الشخصية بطريقة جذابة ات حكاية اػبرب  (ؽ 
 كمناسبة.

 إلقاء خطبة قصَتة مكتملة العناصر. (ر 
إدارة مناقشة يف موضوع معُت كاستخبلص  (ش 

 النتائج من بُت آراء اؼبشًتكُت.
 ٚإدارة حوار تلفوين مع أحد الناطقُت ابلعربية. (ت 

 
 تدريس مهارة الكبلـ - ب
 أىداؼ تعليم الكبلـ -ٔ

 ٛإف أىداؼ تعليم الكبلـ كما يلي:
 نطق األصوات اللغة نطقا صحيحا ككاضحا.  (أ 

                                                             
تطوير منهج تعليم كتقوًن اللغة العربية للناطقُت نينورسي،  ترميذم  ٚ

 ٛٚ-ٚٚـ( ص . ٕ٘ٔٓ،)بندا أتشيو: دار السبلـ بغَتىا
دليل للمعلم للكتابة األساسي يف تعليم اللغة العربية  ي،علي يونس فتح  ٛ

 ٘ٔ( ص. ـ ٖٜٛٔ، )لغَت الناطقُت هبا
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 التعبَت عن األفكار مستخدما الصيغ اؼبناسبة. (ب 
 اؼبمارسة للمواقف اؼبختلفة للحياة اليومية السائدة. (ج 
 تنمية الثقة ابلنفس. (د 
اػبطابة،  اجملاؿالكشف عن موىبة التبلميذ يف  (ق 

 البياف يف القوؿ.كاالرذباؿ كسرعة 

 خطوات تنمية مهارات الكبلـ  -ٕ
تنمو مهارات الكبلـ عند من الًتتيِ عليها، يراعي ي لك

 إتباع اآليت: 
 جملاؿأف يفهم اؼبتكلم بوضوح مكوَّنت اؼبهارة يف اال (أ 

الذم يريد أف يتكلم فيو، كأف يستغل فهمو 
 أدائو السليم ؽبا.كمعلوماتو للمهارة  يف 

يراعى التدرج يف تعلم اؼبهارة كالتدريِ عليها، ألف  (ب 
اؼبهارة ال تكتسِ دفعة كاحدة كإمنا تكتسِ 
تدرجييا، كما يراعي اؼبركنة يف التدريِ : حبيث 
تتناسِ مع الفركؽ الفردية، كتساعد على استخداـ 
اؼبهارة يف مواقف متعددة، كتسمح بنمو اؼبهارات 
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يِ، ألف إذل أقصى مداىا، مع استمرار التدر 
ف يكوف التدريِ على التدريِ يدلد اإلتقاف، كأ

 ، لتستمر اؼبهارة كترتقي.فًتات متقارب
يف مواقف طبيعية، التدريِ على مهارات الكبلـ  (ج 

تؤدم اللغة كظائفها، كيكوف ذالَ بتوفَت حىت 
اؼبواقف اغبيوية اليت ديكن فبارسة اؼبهارات من 

اختيار خبلؽبا، كيف دبواقف ؼبا يف اغبياة، مثل : 
موضوع للمناقشة، أك إدارة اجتماع لنشاط معُت، 
أك إلقاء تعليمات خاصة أك عامة، أك إلقاء كلمة 

طرة يف مشادبناسبة تكرًن زميل، أك توديع آخر، أك 
فاالتدريِ على مهارات   فرح أك حرف، أك هتنئة.

الكبلـ يف مثل ىذه اؼبواقف يكوف أجدل كأنفع، 
اإلنساف طلِ ضركرة أف يعًتض تألف التعليم ي

 للموقف السلوكي اؼبراد تعلمو.
أف يعرؼ اؼبتكلم من أين يبدأ ؟ كما األداء اؼبطلوب  (د 

ليستعُت هبا  تعلمو ؟ كمن اػبربات اؼبتنظمة كاؼبتتابعة،
اليت يريد تنميتها ؟ اؼبهارات  مو ؟ كمايف كبل
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كأىدافها النهائية؟ كأف يكوف األداء استجابة ؼبواقف 
 اؼبختلفة.

اإلستماع كالقراءة لوسائل اإلعبلـ اؼبختلفة يف  (ق 
مواضيع ـبتلفة، مث التحدث عنها كتوضيحها ؼبن دل 

 يقرأ أك يسمع عن ىذه اؼبواضع.
اؼبتعلمُت إذل التعلم، كإشارىم إبشباع استثارة دكافع  (ك 

ىذه الدكافع اليت دفعتهم إذل التعلم، كالبناء على ما 
  ٜلديهم من حصيلة كخربات سابقة.

 تصنيف مهارة الكبلـ -ٖ
تعليم مهارة الكبلـ توزع على اؼبستوايت يبلحظ أف عملية 

، كاؼبتوسط، كاؼبتقدـ. بتدائيثة للدارسُت. كىي اؼبستول اإلالثبل
 ٓٔكىذه اؼبستوايت يف رأينا ثبلثة ىي: 

                                                             
 ٕٛ-ٔٛص اؼبهارات اللغوية ماىيتها. . .، أضبد فؤاد علياف،   ٜ

اؼبرجع علي اضبد مدكور، كإدياف أضبد ىريدم، كراشدم أضبد طعيمة،  ٓٔ
)القاىرة دار الفكر العريب، ، يف مناىج التعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل

 ٜٚٔ ـ( ص .ٕٓٔٓق = ٖٔٗٔ
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 اإلبتدائياؼبستول  (أ 
اليت ال بد من اكتساهبا   Mechanicsيشتمل على اآلليات 

 كحد أدىن لتعلم بقمة اؼبهارات التفصيلية.
 توسطاؼبستول اؼب  (ب 

كيشتمل على اؼبهارات ذات اؼبرتبة العاليا يف األداء مثل 
 الفهم، كالتحليل، كالتطبيق، 

 كالنقد، كالكفاء النحوية كغَتىا.
 اؼبتقدـاؼبستول  (ج 

كخيتص ابلفهم كالثقافة كالوعي ابلبيئة أك احمليط الذم 
ليت ينبغي اسبارس فيو اؼبهارة فيضم القيم كاالذباىات كالتقاليد 

ؼبهارات اللغة. كمن اؼبعركؼ ند فبارستو يراعيها ععلى الفرد أف 
أف مثل ىذه اؼبستول ال يصل إليو الفرد إال بعد تكلمو آلليات 

 كمستوايهتا العليا.اؼبهارة 
كىذا سوؼ نقدـ ىذا يف شكل بناء ىرمي يوضح 

 ٔٔالعبلقة بُت اؼبهارات التفصيلية ككيف يستند بعضها إذل بعض.
                                                             

اؼبرجع يف علي اضبد مدكور، كإدياف أضبد ىريدم، كراشدم أضبد طعيمة،  ٔٔ
  ٜٛٔص  ،. . .مناىج التعليم اللغة العربية
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 اؼبتقدـ

 
 

 
 
 

 
 

 
 اؼبستول اإلبتدائي (أ 

 .نطق األصوات نطقا صحيحا (ٔ
األصوات اؼبتشاهبة سبييزا كاضحا التمييز عند النطق، بُت  (ٕ

 )مثل ذ، ز، ظ، . . . إخل(.
 القصَتة كالطويلة. تالتمييز عند النطق بُت اغبركا (ٖ
أتدية أنواع النرب كالتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي  (ٗ

 العربية.
نطق األكات اؼبتجاكرة نطقا صحيحا )مثل: ب، ت،  (٘

 ث، ..... إخل(.

وسطؼبتا  

 اإلبتدائي
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دييز التنوين عن غَته نطق الكلمات اؼبنونة نطقا صحيحا  (ٙ
 من الظواىر.

كاإلدياءات كاغبركات غَت اللفظية استخداـ اإلشارات  (ٚ
 ٕٔاستخداما معربا عما يريد توصيلة من أفكار.

 
 اؼبستول اؼبتوسط (ب 

استخداـ النظاـ الصحيح لًتكيِ الكلمة العربية عند  (ٔ
 الكبلـ.

 التمييز عند الكبلـ بُت التعبَت اعبميل كالعادم. (ٕ
 ٖٔبعضهم لبعض بطريقة مناسبة.تقدًن الناس  (ٖ

 
 اؼبستول اؼبتقدـ  (ج 

 التعبَت عن األفكار ابستخداـ الصيغ النحوية اؼبناسبة. (ٔ
                                                             

اؼبرجع علي اضبد مدكور، كإدياف أضبد ىريدم، كراشدم أضبد طعيمة،   ٕٔ
 ٕٔٓص . ، العربية . . .يف مناىج التعليم اللغة 

اؼبرجع علي اضبد مدكور، كإدياف أضبد ىريدم، كراشدم أضبد طعيمة،   ٖٔ
 ٕٗٓص  ،يف مناىج التعليم اللغة العربية . . .
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 التعبَت اغبديث عن احًتامو لآلخرين. (ٕ
 اختيار التعبَتات اؼبناسبة للمواقف اؼبختلفة. (ٖ
عبارات اجملاملة كالتحية استخداما سليما يف استخداـ  (ٗ

 اإلسبلمية.ضوء فهمو للثقافة العربية 
التطيف مع ظركؼ اؼبستمعُت سواء من حيث سرعة  (٘

 اغبديث أك من حيث مستواه.
التعبَت عند اغبديث عن توافر ثورة لفظية، سبكنو من  (ٙ

 االختيار الدقيق الكلمة.
االنطبلؽ يف التعبَت عن األفكار دكف توقف ينبئ عن  (ٚ

 عجز.
التعبَت عن األفكار ابلقدر اؼبناسِ من اللغة، فبل ىو  (ٛ

 لطويل اؼبمل، كال ىو ابلقصَت اؼبخل.اب
التحدث بشكل متصل، كمًتبط لفًتات زمينة مقبولة، فبا  (ٜ

 ينبئ عن ثقة ابلنفس كقدرة على مواجهة اآلخرين.
التعبَت عند الكلم عن استيعاب لنظاـ اعبملة العربية،  (ٓٔ

فبل يبدك يف كبلمو ركح الًتصبة، فبا ينبئ عن أنو يفكر 
 ابللغة العربية.
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يف فًتات مناسبة عند الكبلـ، عند الكبلـ،  التوقف (ٔٔ
عندما يريد إعادة ترتيِ أفكار أك توضيح شيء منها، 

 أك مراجعة صياغة بعض ألفاظو.
اإلجابة على األسئلة اليت توجو إليو إجابة  صحيحة  (ٕٔ

 تصيِ اؽبدؼ من إلقاء السؤاؿ.
االستجابة ؼبا يدكر أمامو من حديث استجابة تلقائية  (ٖٔ

أشكاؿ التعبَت كأمناط الًتكيِ، فبا ينبئ عن ينوع فيها 
 ربرر من القوالِ التقليدية يف الكبلـ.

الًتكيز عند الكبلـ على اؼبعٌت كليس على الشكل  (ٗٔ
 اللغوم الذم يصوغ فيو ىذا اؼبعٌت.

 االستغناء عن التفصيبلت اليت ال قيمة ؽبا يف اغبديث.  (٘ٔ
تغيَت ؾبرل اغبديث بكفاءة عندما يتطلِ اؼبوقف  (ٙٔ

 .ذلَ
معرفة األماكن كالأكقات كاؼبواقف اليت ال ينبغي الكبلـ  (ٚٔ

 فيها.
إدراؾ أمهية أف يكوف لديو شيء يتحدث عنو كليس  (ٛٔ

 اغبديث اجملرد اغبديث.
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عدـ احتكار اغبديث كإدخاؿ صبيع أعضاء اعبماعة يف  (ٜٔ
 احملادثة.

 معارضة القضية اليت يذكرىا اؼبتكلم دكف إحراجة. (ٕٓ
 قة جذابة كمناسبة.حكاية اػبربات الشخصية بطري (ٕٔ
 مكتملة العناصر.إلقاء خطبة قصَتة  (ٕٕ
إدراؾ مناقشة يف موضوع معُت، كربديد أدكار األعضاء  (ٖٕ

اؼبشًتكُت فيها كاستخبلص النتائج من بُت اآلراء اليت 
 يطرحها األعضاء.

 ٗٔإدارة حوار تليفوين مع أحد الناطقُت ابلعربية. (ٕٗ

 تعليم الكبلـكيفية  -ٗ
  ٘ٔ:على اؼبعلم مراعاة األسس اآلتية يف تعليم الكبلـ ال بد

 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا. (أ 

                                                             
اؼبرجع علي اضبد مدكور، كإدياف أضبد ىريدم، كراشدم أضبد طعيمة،   ٗٔ

 ٕٛٓص .  ،يف مناىج التعليم اللغة العربية . . .
اؼبواد التعليمية لربامج تعليم  دليل عمل يف إعدادراشدم أضبد طعيمة،   ٘ٔ

 ٜٔـ( ص.  ٜ٘ٛٔ، )مكة اؼبكرمة: جامعة أـ القرل  العربية
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التمييز عند النطق، بُت األصوات اؼبتشاهبة سبييزا  (ب 
 كاضحا مثل : ذ، ز، ظ، اخل.(

 عند النطق بُت اغبركاة القصَتة كالطويلة. التمييز (ج 
 التعبَت عن األفكار ابستخداـ الصيغ النحوية اؼبناسبة. (د 
 الشخصية بطريقة جذابة كمناسبة.حكاية اػبربات  (ق 
التعبَت عن االفكار ابلقدر اؼبناسِ من اللغة، فبل ىو  (ك 

 ابلطويلة اؼبمل، كال ىو ابلقصَت اؼبخل.
عند القياـ الطبلب ابلتدريبات، عليهم أف يكونوا  (ز 

كاعُت ؼبعٌت ما يقاؿ، كعليهو إضافة أنشطة غَت 
 اغبوار.

ا سليما استخداـ عبارات اجملاملة كالتحية استخدام (ح 
 يف ضوء فهمو للثقافة العربية.

 اإلنًتنيت -ج
 مفهـو اإلنًتنيت -ٔ

أك شبكات أك شبكُت.  شبكة اإلنًتنيت ىياؼبفهـو من 
اإلنًتنيت يف االصطبلح ىي نظاـ عاؼبي لدعم شبكات 
اغبواسيِ اؼبتصلة بو. كديكن إرساؿ اػبطبات أك اؼبعلومات 
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من خبلؿ الغلكًتكنية مع بعض إذل بعضها حوؿ العادل 
اغبواسيِ بشبكات االتصالت كبركتوكوؿ اؼبوحد ىو بركتوكوؿ 

 ٙٔإنًتنيت.
كاإلنًتنيت شبكة عالية تربط اغبواسيِ كالشبكات 
الصغَتة بعضها البعض عرب العادل من خبلؿ خطوط اؽباتف أك 
األقمار االصطناعية أك األلياؼ الضوئية كغَتىا من تقنيات 

اغباسوبية اغبديث بشكل مبسط االتصاؿ هبدؼ أتمُت اػبدمات 
اإلنًتنيت أف : كدبعٌت آخر عبميع أفراد اجملتمع يف شىت أكباء العادل.

 ىي شبكة الشبكات أك الشبكات اغباسوبية.
ابختبلؼ أىدافهم كأعماؽبم  فرادزبدـ االنًتنيت صبيع األك 

سواء العاؼبُت ابلقطاعات اؼبختلفة أك الدارسُت أك التجار كما 
ًتنيت لئلعبلـ عن نشاطات كأعماؿ كتقدـ أفكار تستخدـ الشغن

للعادل كلو ربتوم االنًتنيت كنوز ضخمة من اؼبوارد اليت تفيد صبيع 
 ٚٔسكاف العادل.

                                                             
 (wikipedia.org) كيكيبيداي –إنًتنيت  ٙٔ

مركز األدين )بدكف اؼبكاف، ، دكرة شاملة يف اإلنًتنيتمصطفى العشي،  ٚٔ
 ٔ، ص.، بدكف السنة(الدكرل للمعلوماتية
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 اتريخ اإلنًتنيت -ٕ
رة الدفاع االمريكية يف ت فكرة اإلنًتنيت عن طريق كزاظهر 

رة لشبكة اتصاؿ المريكزية عن لَ غباجة الوزاـ كذٜٜٙٔعاـ 
اغباسوب، حبيث تضمن ىذه الشبكة استمرارية  سبيل

االتصاالت بُت السلطات االمريكية يف حالة نشوب حرب نوكية 
 ARPANET (Advanced Researchظبيت ىذه الشبكة أرابنت. 

Project Agency) ربطت الشبكة ؾبموعة من اعبامعات  ،بداية
االمريكية عرب أربع عقد مكونة من أجهزة حاسوب عمبلقة 

Supercomputer   كذبلت فائدة الشبكة يف نقل اؼبعلومات بسرعة
عالية بُت تلَ األجهزة كما أاتحت للعلماء كالباحثُت من 
أمكانية االستفادة اؼبشًتكة موارد انظمة اغباسوب رغم تباعد 

 .اؼبسافات
ـ خدمة الربيد  ٕٜٚٔيف عاـ  برزتبعد ذلَ ك 

حيث انتجت أكؿ  BBNاليت ابتكرهتا شركة   Emailااللكًتكىن 
برَّنمج للربيد االلكًتكىن حيث اعتمدت ىذه اػبدمة على برَّنمج 

يف أكائل إلرساؿ الرسائل االلكًتكنية بُت الناس عرب شبكة مركزية. 
السبعينيات بدأت ارابَّنت طرح اكؿ خدماهتا التجارية كتدعى 
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Telnet  اليت تتيح الوصوؿ إذل اجهزة حاسوب بعيدة. كيف اؼبراحل
مثل شبكة بوزنت التالية ربطت بشبكة أرابنت شبكات اخرل 

UNSET   بثنت كشبكةBITNET  كشبكةCSNET  كشبكة
SFNET حيث قفمت ىذه الشبكات خدمة الربيد االلكًتكىن ،

Email  كتوكوؿ نقل اؼبلفات كخدمة نقل اؼبلفات ابستخداـ بر
FTP.  يف أكائل الثمانينيات بدأ انتشار استخداـ مصطلح

االنًتنيت على أنو ؾبموعة من الشبكات اؼبختلفة اليت ترتبط يف 
ما بينها بواسطة ؾبموعة بركتوكوالت للتحكم ابالرساؿ كبركتوكوؿ 

 TCP/IP (Tranmission Control Protocol/ Internetاالنًتنت 

Protocol) 

صاؿ عرب الشبكات الربكتوكوالت االتحيث تتيح ىذه 
كرافق . كمع مركر الوقت، كاف عدد العقد يزداد، قساـاؼبختلفة األ

كقد اسهم ذلَ يف توسع ذلَ تزايد يف سرعة نقل البياَّنت، 
كمع بداية  اصبحت كسيلة رئيسية لبلتصاؿ. الشبكة اليت

 WWW World Wideشبكة الويِ العاؼبية  برزتالتسعينيات، 

Web خدمة سهلة االستخداـ تعتمد يف عرض اؼبعلومات  كىي
على النصوص كالصور كالصوت كالفديو كتعتمد يف ذلَ على 
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ت ىذه الفًتة برزتك  .HTML (Hyper Text Mark-up)لغة 
 Internet Service Providersالشركات اؼبوفرة ػبدمة االنًتنيت 

كة االتصاؿ اؽباتفى. كذلَ لتزكيد الناس خبدمة االنًتنيت عرب شب
ت ؾبموعة أخرل من الشركات اؼبتخصصة برزتكبعد ذلَ 

ابالنًتنيت، كمنها من يقدـ مستعرضات الويِ، كمنها من يقدـ 
ؿبركات البحث اؼبواضيع اؼبختلفة على الشبكة كمنها من يقدـ 

 ٛٔلغات الربؾبة كتطوير اؼبواقع.

 كظائف استخدامات اإلنًتنيت -ٖ
اإلنًتنيت، ىناؾ الفوائد كاألمهية  كراء سهولة الوصوؿ إذل

اليت سوؼ نكتسبها كمستخدمي لئلنًتنت. كفيما يلي بعض 
  ٜٔ:تلَ الوظائف/ االستخدامات كالفوائد من اإلنًتنت

 إضافة األفكار كاؼبعارؼ  -

                                                             
الربَّنمج التمهيدل لتدرب على استخداـ ابراىيم اؼبنسوسي نصر،   18

 ٙ-٘ص . . . . اغباسوب كاالنًتنت
، مركز ىردك لدعم  ٜٜٛٔاإلنًتنت مركز ىردك لدعم التعبَت الرقمي،   ٜٔ

 ٛ -ٚ( ص .  ٕٙٔٓالتعبَت الرقمي، )القاىرة 
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مع شبكة اإلنًتنت، جئنا ؼبعرفة اؼبزيد حوؿ األفكار 
للطبلب  .  كاؼبعارؼ من ميادف ـبتلفة من صبيع أكباء العادل

كمثاؿ، ابلتأكيد االنًتنت أسهل ابلنسبة للباحثُت عن اؼبعلومات 
اؼبتصلة بتلَ الدراسات كاألحباث فهو من أىم اؼبصادر اؼبختلفة 

 لتبادؿ اؼبعلومات كبتكلفة ـبفضة.
 التعبَت عن الرأم رقميا -

أصبح استخداـ اإلنًتنت اليـو يف اجملتمعات اؼبختلفة 
الرأم كاؼبشاركة الفعالة يف التأثَت على كسيلة ىامة جدا لتعبَت عن 

الرأم العاـ كانتقاد اغبكومات كالسياسات اؼبستخدمة اذباه 
فقد أصبح ىناؾ العديد من األدكات لتعبَت عن الرأم اؼبواطنُت، 

كذلَ بدكف تكلفة مادية أك اؼبنخفضة نسبيا كأيضا تعدد  رقيما،
 األدكات. 

من أشكاؿ التعبَت  أبنو شكلفيمكن تعريف التعبَت الرقمي 
كالتكنولوجية الرقمية بكل أك اإلبداع ابستخداـ اغباسوابت 

أشكاؽبا كصورىا اؼبكتوبة كاؼبسموعة كاؼبرئية ككل األدكات اليت 
بيتيحها الفضاء التكنولوجي الرقمي كتبادؿ كافة تلَ البياَّنت 
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كاؼبعلومات عرب شبكة االنًتنت العاؼبية سعيا للتأييد أك التعبَت عن 
 الرأم أك التأثَت اذباه الرأم العاـ.

 االتصاالت أصبحت أسرع -
تنمية االنًتنت جعلت اإلتصاؿ بُت األفراد سهلة جدا 
كسريعة كأيضا القدرة على االتصاؿ مع األفراد من خارج البلد أك 

 منخفضة نسبيا. اتصاالت ما بُت العادل كبتكفلة
ابإلضافة إذل ذلَ تستخدـ العديد من الشبكات 

تماعية مثل أماـ اؼبستخدمُت اإلنًتنت للتعرؼ كالبحث عن االج
أصدقاء جدد فهناؾ عددا كبَتا من الذين يقـو ابلدردشة أك 
االتصاؿ مع أقارهبم أك أصدقائهم ابستخداـ الشبكات 

 االجتماعية.
 سهولة التسوؽ على اإلنًتنت -

مع اتساع عدد اؼبستخدمُت على الشبكة اإلنًتنت فأكثر 
ابلقياـ ابلتسوؽ عرب اإلنًتنت. يف ىذه األايـ، الناس يهتموف 

كالكثَت منالناس يفضلوف التسوؽ من خبلؿ اإلنًتنت ألهنا كسيلة 
 سهلة كفعالة.
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كاحدة من اؼبزااي يعٌت التسوؽ على اإلنًتنت ىو أال ربتاج 
إذل اؼبغادرة من اؼبنزؿ لشراء األصناؼ اؼبختلفة اليت كبن يف 

من التسوؽ اؼبنظم كاألفضل عند ترب اغباجة إليها، كأيضا فهو يع
 شراء السلع دكف إذل ازباذ الكثَت من الوقت.

 اؼبشاركة -
مع شبكة اإلنًتنت ديكننا مشاركة كل ما لدينا، مثل اػبربة 
كالدركس كالدراسات كاألحباث، كغَتىا من خبلؿ حساب 
كسائل اإلعبلـ اإلجتماعي أك مدكنة شخصية.اليـو الكثَت من 
الناس الذين يفضلوف استخداـ مافاهتم الشخصية لتقاسم ما 

تخدامها كىناؾ العشرات من الربامج اليت ديكنَ اسلديهم. 
اإلنشاء مدكنة ؾباَّن، مثل مدكَّنت كرد بريس، كىناؾ العديد من 

 الربامج التعليمية عن كيفية إنشاء تلَ اؼبدكَّنت.
 سهولة إجياد فرص عمل -

ابإلضافة إذل سهولة البحث عن معلومات على شبكة 
اإلنًتنت، ديكنَ البحث عن كظائف على اإلنًتنت مع سهولة 

 الوصوؿ.
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ا مكانة فبيزة للحصوؿ على كظيفة اإلنًتنت أصبحت ؽب
بسهولة كذلَ من خبلؿ اؼبواقع اليت تقدـ معلومات مهمة ـبتلفة 

 كأيضا اؼبختلفة اؼبخصص لعرض الوضائف اؼبتنوعة.
 

 أمهية شبكة اإلنًتنت يف عادل األعماؿ  -
نظرا لشبكة اإلنًتنت ديكن أف تستخدـ يف صبيع اؼبيادف 

األعماؿ التجارية. كليس عدد قليل من  اجملاؿدبا يف ذلَ يف 
رجاؿ األعماؿ الذين يستخدموف اإلنًتنت لدعم تلَ 

كثَت من الناس الذين كجدكا ؾبموعة من الفوائد األعماؿ.
ألعماؽبم التجارية، بل ىناؾ ما يسمي األعماؿ التجارية على 

 اإلنًتنت حيث دكر شبكة اإلنًتنت التجارة الرئيسي.

 خدمات االنًتنت -ٗ
ؾ العديد من اػبدمات ديكن اغبصوؿ عليها من خبلؿ ىنا

 ٕٓاإلنًتنيت منها على سبيل الذكر:

                                                             
الربَّنمج التمهيدل لتدرب على استخداـ ابراىيم اؼبنسوسي نصر،   20

 ٓٔص .. . . اغباسوب كاالنًتنت
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 E-mailخدمة الربيد االلكًتكىن  -
 منتدايت اغبوار كمؤسبرات الفيديو -
 التصفح كالبحث يف اؼبواقع -
 انشاء موقع -
 الًتفية -
 التجارة االلكًتكنية -
اإلختبار العاؼبية كاحمللية من خبلؿ ككاالت األنباء  -

 كالصحف
 االطبلؽ على أخر األحباث العلمية -
 ية كفتاكل دينيةاغبصوؿ على استشارات طب -
 (Download)نسخ برامج الكمبيوتر  -
 التسجيل يف اعبامعات كالدراسة عن بعد -

  WWW شبكة الويِ
  Download  ربميل اؼبلفات -
  chat احملادثة -
 Usenetأك  Newsgroupsؾبموعات األخبار  -
 FTPخدمة نقل اؼبللفات  -
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 GOPHERنظاـ  -
 خدمة اؽباتف -
  TELNET  الدخوؿ عن بعد -

 
 يف استخداـ اإلنًتنتمزااي ك عيوب  -٘

 مزااي استخداـ اإلنًتنت (أ 
من اؼبزااي اليت يقدمها للمستخدمُت متعدد  لديو لئلنًتنت

مزااي يف  كديكن االستفادة من اإلنًتنت يف العديد من األمور، ،
 استخداـ اإلنًتنيت كما يلي:

توفر الكثَت من اؼبعلومات كيف صبيع األكؿ يعٍت   (ٔ
 .ت، كاليت ديكن الوصوؿ إليها بسهولةجملاالاال

إجياد اؼبعلومات كسهولة اغبصوؿ عليها كبذلَ  سرعةك  (ٕ
 .توفَت الوقت كاعبهد كاؼباؿ يتم

ربديث اؼبعلومات أكالن أبكؿ، إذ يتم ربميل صبيع ك  (ٖ
 .اؼبعلومات اعبديدة عليو

 .القدرة على استخدامها يف أم كقتك  (ٗ

https://read.opensooq.com/%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%a9/
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تسهيل التواصل مع األشخاص كذلَ عن طريق العديد ك  (٘
من مواقع التواصل اإلجتماعي أك برامج اؼبكاؼبات 

 .اؼبختلفة
العديد من الدكرات التدريبية تسهيل اغبصوؿ على ك  (ٙ

ككرش العمل عن بعد، كذلَ بُت العديد من الدكؿ دكف 
 .اغباجة إذل الذىاب ىناؾ

تسهيل حياة األفراد بشكل كبَت، كذلَ عن طريق تقدًن ك  (ٚ
ت خدمات جملاالالعديد من الشركات كيف العديد من اال

متنوعة عن طريق اإلنًتنت دكف اغباجة للذىاب إذل اؼبقر 
 .سي كالبنوؾ كالوزارات اغبكوميةالرئي

تطور أساليِ التعلم كالتعليم، كقد أصبح ابإلمكاف ك  (ٛ
التعلم ابلعديد من الطرؽ كاألساليِ، كما أصبح التواصل 

 .بُت اؼبعلمُت كالطبلب أسهل
ظهور أشكاؿ جديدة من بعض األعماؿ التقليدية ك  (ٜ

 .اؼبعركفة، كالصحف اإللكًتكنية كاألسواؽ االفًتاضية
 العديد من فرص العمل عن طريق العديد من توفَتك  (ٓٔ

 .األعماؿ اؼبرتبطة ابإلنًتنت
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 عيوب استخداـ اإلنًتنت (ب 
استخداـ ىذه الشبكة أهنا يف  من صبيع اؼبميزات كالفوائد

ال زبلو من العيوب كالسلبيات، كذلَ يف حاؿ استخدامها 
 كما يلي:  بصورة غَت صحيحة، كمن أىم كأبرز ىذه العيوب

قدرة صبيع األشخاص على استخدامها عدـ األكؿ  (ٔ
كخاصة لؤلشخاص الذين ال ديلكوف اؼبعركفة اعبيدة 

 .لطريقة استخداـ اغباسوب كبراؾبو
عدـ دقة كصحة صبيع اؼبعلومات الواردة فيو، إذ إف ىذه ك  (ٕ

اؼبعلومات ال زبضع للتدقيق كالرقابة، ما جيعل الكثَت من 
ديكن اؼبعلومات غَت صحيح أك غَت دقيق، لذلَ ال 

 .الوثوؽ جبميع اؼبعلومات
انتشار العديد من اؼبواقع اليت تؤدم إذل الفساد ك  (ٖ

 .األخبلقي كالديٍت
استخداـ اغباسوب أك اؽباتف الذكي لتصف اإلنًتنت ك  (ٗ

لفًتة طويلة كبوضعيات غَت مناسبة إذل اإلصابة ابلعديد 
 .من األمراض أمهها أمراض العُت كالظهر كالعضبلت
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يؤدم إذل اإلدماف كاإلصابة ابلعديد  االستخداـ الطويلك  (٘
 .من اؼبشاكل النفسية كالعصبية

تضييع الكثَت من األكقات على أشياء غَت مفيدة ما ك  (ٙ
 .جيعلو يؤثر على إنتاجية الكثَتين

التسبِ يف العديد من اؼبشاكل األسرية كتغيَت عادات ك  (ٚ
 ٕٔ.الناس بسبِ التعرؼ على ثقافات كحضارات ـبتلفة

 التعلم عرب اإلنًتنت -د
يسبِ  covid-19أك  coronaبعد إنتشار الوابء فَتكس 

ى. كقرر اغبكومة عبميع عملية التعليم اؼبواجهة اليعمل كما ينبغ
األنشطة من اؼبؤسسات التعليمية جيِ أف تبقى على مسافة 
البعيدة، كسيتم عملية التعليم كالتعلم عبميع اؼبواد الدراسية حيدث 

التعلم عرب اإلنًتنيت البديلة للجامعات كاؼبدارس عن  يف منازؽبم.
 التعلم اؼبواجهة كمستخدـ غبل ىذه اؼبشكلة.  

كالتعلم عرب اإلنًتنيت أك اؼبعركؼ بتعلم الرقمي ىو عملية 
التعليم اليت جيمع بُت الطبلب كاؼبدرسوف عن اؼبسافة البعيدة 
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عملية كتصبح  ابستخداـ شبكة اإلنًتنيت لتتم األنشطة التعليم.
تعليم اؼبواجهة ينتقل إذل دكرة التعليمية اؼبتوفر على شبكة 

 اجملاؿاإلنًتنيت يف كل اؼبواد الدراسية ، كىذه ىي ثورة جديدة يف 
يتضمن التعلم عرب ك  التعليمية خاصة يف تعليم مهارة الكبلـ.

اإلنًتنيت اليت تستخدمها معهد خادـ اغبرمُت الشريفُت يعٍت 
google meet  ك  google classroom . 

 
1- Google meet     

Google meet   ىو أحد منتجات منgoogle   كىي
كىذا . googleتطويرىا بواسطة مت  خدمة اإلتصاالت فيديو اليت

يعٌت  السابقتُت ُتالتطبق ىو أحد ركاية جديدة من التطبيق
google hangouts  كgoogle chat . كأكقفتgoogle ىذا تطبقُت 
 .ٜٕٔٓمنذ شهر أكتوبر 

أفضل اؼبميزات  ، يقـو ىذا تطبيق ابلتقدًنبعد تطويرهك 
بقتُت. يعٌت اؼبساعدة للعماؿ ابؼبقارنة مع التطبقُت السا

عقد اإلجتماعات أك كاؼبدارس ؼبواصلة على كاؼبوظفُت، كالطلبة، 
  عملية التعليم أينما كانوا ابلستخداـ مكاؼبات الفديوا.
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كديكن استخداـ ىذا تطبيق ؾباَّن على نطاؽ صغَت من 
 شخصا أك بقبوؿ دعوة  ٕ٘

كلكن  إذل مؤسبر أـ اإلجتماعات لتكوف أحد األعضاء اؼبشاركُت. 
استخداـ ىذا تطبيق على نطاؽ كاسع تقدـ ىذا إذا كنت تريد 

 حزمة اليت ديكنَ تستفيد منها يعٌت :التطبيق 
 G Suite Basicحزمة  -

ركبية شهراي.  ٖٜٓٓٓية أك يكرات أمر دكال ٙبقيمة 
أف تقـو دبؤسبرات فيديوا عرب اإلنًتنت من خبلؿ دعوة ما   ديكنَ

 مشاركا يف كل اجتماع. ٓٓٔيصل إذل 
  G Suite حزمة -

ركبية شهراي.  ٓٓٓٙٛٔدكالرات أمريكية أك  ٕٔبقيمة 
أف تقـو دبؤسبرات فيديوا عرب اإلنًتنت من خبلؿ دعوة ما   ديكنَ

 .مشاركا يف كل اجتماع ٓ٘ٔيصل إذل 
  G Suite for Enterprise حزمة -

 ركبية شهراي. ٖٓٓٓٛٛدكالرات أمريكية أك  ٕ٘بقيمة 
 ديكن للمستخدـ اؼبتميز أف 
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شخصا  دبؤسبرات فيديوا عرب اإلنًتنت  ٕٓ٘تقـو ابلدعوة على 
مشاىد، كحيفظ  ٓٓٓٓٓٔأكمشاركة مقاطع الفيديو اغبية مع 

ؾباَّن.   google driveالتسجيبلت اإلجتماعات عرب اإلنًتنت يف 
 ٕٕ كمت يف استخداـ اؼبيزات يف ىذا التطبيق بشكل حرية.

2- Google classroom  

ىي خدمة الويِ متيسر على شكل ؾباَّن اليت مت تطويرىا 
 للجامعة  googleبواسطة 

صحيح ، كتوزيع، كتكاؼبدرسة. كهتدؼ إذل تبسيط، كتصنع
كاؽبدؼ  بينهم.  بدكف اؼبواجهة الواجبات بُت اؼبدرس كالطلبة

ىذا التطبيق ىو التسهيل عملية التعليم كعملية الرئيسي من 
بات بُت اؼبدرس كالطبلب.تضمن ىذا التسليم كالتوزيع الواج

  كمنلئلنشاء كللتسليم الواجبات،  google driveالتطبيق من 
google docs  ك ،sheets ك ،slides للكتابة، كمن ،Gmail 

 لتخطيط اعبدكؿ.  google calendarلئلتصاالت، كيستند على
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ية عرب رمز خاص أك يتم ينضم الطبلب إذل الفصوؿ الدراس
  اجملاؿ طريق أك إدخاؽبم عن

حيث تكوف فيو اؼبكاف لكل فصل لديو ملف خاص  .مدرستهم
كيراقِ  .هاتصحيح بعد كمث يوزع اؼبدرس للتسليم الواجبات

اؼبدرس تقدـ كل الطلبة من الواجبات على سبيل التعليق 
اؼبدرس للطبلب  ، يوزعإصبلحهاالواجبات اليت مت كالتعديل. 

فية خطأ لكن إذا كاف ليس فيو عتها إذا كاف ابلتعليقات ؼبراج
 خطأ أعطيت ؽبا الدرجة.

كديكن للمدرس نشر اإلعبلَّنت يف ىذا التطبيق كيسمح 
حيدث اإلتصاؿ ثنائي بُت اؼبدرس  للتعليق حىتللطبلب 
 ٖٕكالطبلب.
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الثالثالفصل   

 منهج البحث

 طريقة البحث - أ
باحثة ؽبذه الرسالة ىو ال إف منهج البحث الذم تستخدمو

ربليلي. كىو منهج يرتبط بظاىر معاصرة بقصد  منهج كصفي
اكلة اكتشاؼ كصفها كتفسَتىا كتوضيح العبلقة كمقدارىا كؿب

  ٔء الظاىر.األسباب الكامنة كرا
ىو البحث الذم يدؿ على أنو  ةالكيفي كمنهج البحث

، كاألحداث، كاألنشطة اإلجتماعية، يصف كحيلل الظواىر
بشكل فردم أك  سكفكرة الناكالثقة، كاؼبتعقدات، كاإلحساس، 

ظة يف على اؼبقاببلت أك اؼببلح يعتمد البحث الكيفي إجتماعي.

                                                             
، الطبعة اؼبدخل إذل البحث يف العلـو السلوكيةصاحل بن ضبد العساؼ،   ٔ

 ٜٛٔـ(، ص. ٕالثانية )الرايض: اؼبكتبة العبيكاف، . . .
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للحياة اإلجتماعية اليومية. كالطريقة الكيفية ىي  اؼبيداف الطبيعي
 ٕطريقة البحث اليت ال تستخدـ اغبساب كاألرقاـ العديدة.

ىي اليت ربتاج إليها الباحثة كصبع البياَّنت كاؼبعلومات 
 .لة كالواثئقيةاؼبقاباؼببلحظة، ك بواسطة  طريقة البحث اؼبيداين

مهارة الكبلـ  عملية تعليمللحصوؿ على البياَّنت عن  كابلتارل
اليت  أتشيو بنداعرب اإلنًتنيت دبعهد خادـ اغبرمُت الشريفُت 

. الباحثة تشارؾ بشكل مباشرة لتبحث  Lampasehمكثت يف 
مهارة الكبلـ عرب  عملية تعليميعٍت  لتوء اؼبتعلقة برساعن األشيا

 .أتشيو بندااإلنًتنيت دبعهد خادـ اغبرمُت الشريفُت 

 مصادر البياَّنت -ب
 اؼبدرس -ٔ

 عن البياَّنت غبصوؿ ىذه الرسالة يف اؼبدرس من الغرض
مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت يف معهد خادـ اغبرمُت  عملية تعليم

 .اؼبدرس يواجهها اليت بلتكاؼبشك أتشيو بنداالشريفُت 
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 الباتالط -ٕ
 عن البياَّنت غبصوؿه الرسالة ىذيف  الباتالط من الغرض

يف معهد خادـ اغبرمُت  مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت عملية تعليم
 .الباتالط يواجههااليت  بلتكاؼبشك أتشيو بنداالشريفُت 

 ؾبتمع كعينة البحث -ج
 ؾبتمع البحث -ٔ

من كل  كاف اجملتمع يف ىذا البحث ىو صبيع الطالبة
يف معهد خادـ اغبرمُت   يتعلمن مهارة الكبلـ لبليتاؼبستول ا

الشريفُت بندا أتشيو. يتعلم الطبلب كالطالبات يف الفصوؿ 
منفصلة، أم يتعلم الطبلب يف الصباح كتتعلم الطالبات يف 

 يف اؼبعهد للطبلب كللطالبات مستوايت أربع توجد اؼبساء.
كلكن عدـ قبوؿ الطالبة اعبدد يف ىذا الفصل الدراسي بسبِ 

إذف، أف ىناؾ ثبلثة مستوايت فقط . covid-19انتشار الوابء 
يبلغ  ول الرابعكاؼبستول الثالث، كاؼبست اؼبستول األكؿ،كىي 

 طالبا كمجتمع يف ىذا البحث. ٕٖٛعددىم 
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 عينة البحث -ٕ
العينة من ىذا البحث ىي الطالبات من اؼبستول أما 

دبعهد خادـ   يتعلمن مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنت بليتالالثالث 
. أخذت الباحثة العينة ةطالب ٙ٘ أتشيو بندااغبرمُت الشريفُت 

  أشخاص من الطالبات. ٘من اؼبدرس ك شخصُتللمقابلة 

 هتااك طريقة اعبمع البياَّنت كأد -د
للحصوؿ على البياَّنت الصحيحة كالدقيقة اليت تتعلق هبذا 

 تستخدـ الباحثة الطرؽ كاألدكات التالية:  البحث،
 اؼببلحظة اؼبباشرة -ٔ

علومات عبمع البياَّنت أك اؼبطريقة من طرائق اؼببلحظة 
إذ أف الباحثة ال تستخدـ تصنيفات  اؼبستخدمة يف حبث النوعي،

كأمناطا ؿبددة سلفا، بل تسجل مبلحظتها بشكل تلقائي 
كمفتوح، فتقـو بتسجيل الواقع كما حيدث. كالفكرة األساسية 
ىنا ىي أف التصنيف كالتوصيف الذم تتعرض لو اؼبعلومات 
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ت كربليلها. بدال الناذبة عن اؼببلحظة ستظهر بعد صبع اؼبعلوما
 ٖيف أثناء عملية اؼببلحظة.اؼبعلومات  ض علىمن أف تفر 

كتقـو الباحثة دببلحظة عن أنشطة تعليم مهارة الكبلـ بُت 
 األستاذ كالطلبة عرب اإلنًتنيت يف معهد خادـ اغبرمُت الشريفُت

كأما أدة اؼببلحظة يف ىذا .  كعن كل ما أعده اؼبعلم قبل تعليم 
عملية ت اؼبتعلقة بالبحث ىي كرقات اؼببلحظة فيها بعض العبارا

 مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنت دبعهد خادـ اغبرمُت الشريفُت. تعليم
 اؼبقابلة -ٕ

، علوماتعبمع البياَّنت أك اؼبطريقة من طرائق  إف اؼبقابلة
كىي اجتماعات بُت شخصُت أك أكثر حيث طرح األسئلة يف 
موقف مواجهة للحصوؿ إذل اؼبعلومات كالبياَّنت.عادة تستخدـ 
اؼبقاببلت الفردية للمواضيع اغبساسة أك للتجارب الشخصية أك 

يستطيع الباحثة  اللتعمق يف فهم آراء كمواقف األفراد اجملتمع، إذ
عن طريق اؼبقابلة أف يتعرؼ على أفكار كمشاعر ككجهات نظر 
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اآلخرين. ابإلضافة إذل ذلَ ديكن للباحثة أف تعيد بناء 
اابت اليت حيصل عليها يف األحداث اإلجتماعية من خبلؿ اإلج

اؼبقاببلت الفردية، كتعتمد ىذه الطريقة على بناء الثقة بُت 
الباحثة كاؼبشارؾ يف البحث من أجل ضماف اؼبصداقية كالدقة يف 

 ٗاإلجاابت.
كتقـو الباحثة ابؼبقابلة مع اؼبدرس كالطبلب دبعهد خادـ 

تعليم مهارة  عن أنشطة اإلجاابت  اغبرمُت الشريفُت ؼبعرفة 
اؼبدرس عند أنشطة  يواجههاالكبلـ عرب اإلنًتنيت كمشكلة اليت 

 دل تشملهاؼبقابلة ؼبعرفة األشياء اليت تقـو الباحثة اب. تعليم
كأما أدة اؼبقابلة يف ىذا البحث ىي كرقة اؼبقابلة فيها اؼببلحظة. 
كاؼبقابلة اليت تستخدمها الباحثة ىي البحث.علقة هبذا األسئلة اؼبت

 اؼبقابلة اؼبنظمة.
 
 

                                                             
، مؤسسة فريدريش إيربت، )بَتكت : ، منهجية البحث العلميرديا ماجد ٗ

 ٖ٘( ص .  ٕٙٔٓتشرين األكؿ 
 



ٕٙ 
 

 

 الواثئقية -ٖ
يعترب الواثئقية أحد الطرؽ األساسية للوصوؿ إذل 

أف الواثئقية التارخية أك اغبديثة  ااؼبعلومات يف البحث النوعي. إذ
ديكن أف تكوف مصدرا مهما للبحث. كتتزايد أمهية ىذه الطريقة 
البحثية ألف التوثيق أصبح من اػبصائص األساسية للمجتمعات 
اغبديثة. كيستطيع الباحثة من خبلؿ الواثئقية اؼبوجودة دراسة 

اغباجة دكف  كربليل كاقع ما، كالتوصل إذل النتائج مهمة كمفيدة
 ٘الستخداـ البحث اؼبيداين.

كن أف تكوف الواثئق يف كسب الواثئقية ىي سجل األحداث
أك الصور، أك أعماؿ  أك كتِ، أك أرشيفات، شكل نص،

تعترب دراسة اؼبستندات مكملة الستخداـ ضخمة للشخص. 
 ٙأساليِ اؼبراقبة كاؼبقابلة يف البحث النوعي. 
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 Platform اؼبعلومات منة كتقـو الباحثة ابلواثئقية ؼبعرف

google classroomك ، google meet،  كزبطيط أـ إعداد اؼبدرس
مهارة الكبلـ  عملية تعليمأك تصميم اؼبدرس عن  عملية تعليمعن 

. يعٌت  أتشيو بنداعرب اإلنًتنيت يف معهد خادـ اغبرمُت الشريفُت 
 ُتالتعامل بُت اؼبدرسكيفية اؼبدرس يف تقدًن الدرس، ككيفية 

 عرب اإلنًتنت. الباتكالط

 طريقة ربليل البياَّنت -ق
ربليل البياَّنت ىو طريقة مستخدمة لتحليل البياَّنت 

 اؼبعينة، حىت يستطيع الباحثة أف 
تحليل يف البحث ىو تضييق أيخذ اػببلصة عنها، كاؽبدؼ من ال

 ٚاالكتشاؼ لتكوف بياَّنت منظمة ككثر االستفادة.كربديد 
استخدمت الباحثة ربليل الكيفية الوصفية كىو طريقة التحليل 
يستخدـ الكلمات الوصفية من البياَّنت اؼبكتسبة من عملية 
صبع البياَّنت ليشرح الظاىرة اؼبعينة كربليل البياَّنت يف البحوث 

                                                             
7
Sugiyono, Metode Penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, 

kualitatif, dan RND, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm, 205 



ٙٗ 
 

 

الكيفية من الدخوؿ إذل اغبقل اؼبيداين أك بداية صبع البياَّنت 
 تهاء من صبع البياَّنت.حىت اػبركج منو أك بعد اإلن

 ميلس كحربمافمنوذج ىو أما ربليل البياَّنت ؽبذا البحث 
((Miles and Hubbermanطوات يف أنشطة ، الذين يقسموف اػب

 ،البياَّنت ، كفرضكىي صبع البياَّنتعدة أجزاء، بربليل البياَّنت 
 .اإلستنتاج، ك كعرض البياَّنت

 

  صبع البياَّنت -ٔ
بدأت مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت  عملية تعليمؼبعرفة عن 

ابؼببلحظة  تتبع الباحثة ،ع البياَّنتصباألكذل يعٌت  وةطػبالباحثة اب
الشخصية مع ابؼبقابلة الشخصية للطلبة، كاؼبقابلة اؼبباشرة، ك 

. كيتم إجراء التحليل البياَّنت يف البحث كالواثئقية اؼبدرس،
  النوعي بعد كماؿ

 ٛيف فًتة معينة.البياَّنت اليت صبعت الباحثة  صبع
ربتاج الباحثة إذل طريقة صبع البياَّنت للوصوؿ إذل 

الطرؽ العلمية كىي اؼببلحظة البياَّنت احملتاجة كتستخدـ بعض 
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جبمع البياَّنت من كاؼبقابلة كالواثئقية. تقـو الباحثة  اؼبباشرة،
 اثئقية.كالو كاؼبقابلة،  نتائج اؼببلحظة اؼبباشرة

 فرض البياَّنت -ٕ
عملية صبع البياَّنت، انتقلت الباحثة إذل  مننتهاء كبعد اال
يص، كاختيار األشياء لخيعٍت الت البياَّنتفرض . ك فرض البياَّنت

اؼبهمة، كالبحث عن  الرئيسية، كالًتكيز على األشياء 
 ٜاؼبوضوعات، كاألمناط كإزالة تلَ اليت ال لزـك ؽبا.

كذبدر  البياَّنت اليت مت اغبصوؿ عليها من اؼبيداين كثَتة،
اإلشارة إذل أمهها، كذلَ بعد أف قامت الباحثة بتحديد العناصر 
الرئيسية من بياَّنت البحث. فيحصل الوضوح ؼبا ستعرضها 

 الباحثة يف الفقرات التالية.
 عرض البياَّنت  -ٖ

عرض البياَّنت ىو عملية منهجية عبمع اؼبعلومات من 
ءات. اغبصوؿ على استنتاجات نتائج البحث كازباذ اإلجراأجل 

كىو عملية ليعرض البياَّنت قبل يستنتج الباحث اػببلصة. 
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حيتول عرض البياَّنت من عملية التحرير كالتنظيم لًتتيِ 
البياَّنت ككذلَ عملية اختصار صبع البياَّنت كتفريقها إذل 
الفكرة كالفصيلة اؼبعينة أك إذل اؼبوضوع اؼبعُت. عرض البياَّنت  

بة ابألسئلة البحث بتحرير ة كاؼبناسكمجموعة البياَّنت اؼبرتبط
البياَّنت النافعة كالبياَّنت غَت النافعة . مث تعيُت البياَّنت كترتيبها

حىت تبقى لديها البياَّنت النافعة، مث تتفرؽ الباحثة البياَّنت 
 اجملموعة كتفصلها على حسِ مشكلة البحث اليت قدمتها.

 اإلستنتاج -ٗ
النتائج اػبطوة األخَتة يف ربليل البياَّنت ىي استخبلص 

اإلستنتاج ىو نتيجة لتحليل البياَّنت النهائية يف . ك أك اإلستنتاج
، استخبلص النتائج تتكوف من يف ىذه اؼبرحلةك البحث العلمي. 

تقارف الباحثة  البياَّنت اليت حصلت عليها الباحثة. قيقكالتح
من اؼببلحظة كاؼبقاببلت مع ياَّنت اليت مت اغبصوؿ عليها الب

الذين يهدفوف إذل استخبلص النتائج.  األشخاص كاؼبخربين
البياَّنت اؼبوجودة ستخلص كتتحقق الباحثة من معٌت أك صحة 

 االستنتاجات اؼبتفق عليها يف اؼبكاف الذم مت إجراء البحث فيو.
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نظرية ميلس كحربماف تشمل خطوات عملياهتا كما يف 
 :يةىذه الصورة اآلت

  
 
 
 
 

 
 

 نظرية ميليس كحربماف ٖ-ٔالرسم 

 صبع البيانت
 البيانت فرض

 عرض البياَّنت
 

 اإلستنتاج
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث كمناقشتها
 

علق بتعليم تما يعقد شرحت الباحثة يف الفصوؿ السابقة 
مهارة الكبلـ، كمنهج البحث كاألدكات اؼبستخدمة عبمع 

عما يتعلق  تريد الباحثة أف تشرحالبياَّنت. كأما يف ىذا الفصل 
بنتائج البحث كحيتول عليو بياف عن عملية تعليم مهارة الكبلـ 
عرب اإلنًتنيت يف معهد خادـ اغبرمُت الشريفُت يف خبلؿ الوابء 

corona أك covid-19. 
كللحصوؿ على البياَّنت فقامت الباحثة ابؼببلحضة 

 ٘من اؼبدرس ك شخصُتاؼبباشرة كاؼبقابلة الشخصية مع 
ؼبعرفة عن عملية تعليم كمشكبلت اليت  أشخاص من الطالبات

 مهارة الكبلـ عرب يف عملية تعليم اؼبدرس كالطالبات يواجهها
اعتمادا على رسالة  ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓاإلنًتنيت للعاـ الدراسي 

 :رقم أتشيو بنداعميد كلية الًتبية كأتىيل اؼبعلمُت جبامعة الرانَتم 
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Un.08/FTK.1/TL.00/03/2021   ٕٕٔٓمارس  ٕٔ  لتاريخيف ا 
 ميبلدم.

 حملة عن ميادف البحث-أ
معهد خادـ اغبرمُت الشريفُت اؼبلَ عبد هللا بن عبد العزيز 

، مت بناء اؼبعهد من أتشيو بندااللدراسات اإلسبلمية كالعربية يف 
قبل اغبملة اػبَتية ىو األمَت َّنيف بن عبد العزيز آؿ سعود 
النائِ الثاين جمللس الوزراء كزير الداخلية حفظو هللا. كما أثثت 

كامبل من معمل لغوم كأجهزة حاسِ آرل   اغبملة اؼبعهد أتثيثا
بيت الرضبن كاؼبعهد كقف ؼبسجد رااي ككل ما حيتاجو الطالِ. 

الذم يشرؼ عليو إداراي، كيشرؼ عليو تعليميا معهد العلـو 
اإلسبلمية كالعربية يف إندكنيسيا حسِ مذكرة التفاىم بُت 
اعبهات الثبلث )اغبملة اػبَتية السعودية، كمسجد رااي بيت 

 لرضبن، كمعهد العلـو اإلسبلمية كالعربية يف إندكنيسيا(. ا
يناير  ٘ٔـ أك ٕٚٓٓفرباير  ٖأ اؼبعهد العمل بتاريخ بد

ق بعد موافقة اعبهات اؼبسئولة يف إندكنيسيا، كقد ظل ٕٛٗٔ
بعقد دكرات لغوية مسماه )مركز تعليم اللغة العربية(، كقاـ 
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 ٖ ، حىتأتشيو استفاد منها ؾبموعة من اؼبدرسُت كالطبلب يف
ق ليتغَت مسماه إذل معهد ٜٕٗٔسبتمرب  ٗ ـ أكٕٛٓٓسبتمرب 

دراسات للخادـ اغبرمُت الشريفُت اؼبلَ عبد هللا بن عبد العزيز 
/ـ/ب(. ٜٚٚٙالسامي رقم )اإلسبلمية كالعربية، كذلَ ابألمر 

فبدأ العمل ابلدراسة النظامية يف كذلَ بعد صدكر اؼبوافقة من 
مستول اإلعداد  الرايض عى بدء الدراسة على جامعة اإلماـ يف

اللغوم ؼبدة سنتُت دينح الطالِ بعدىا شهادة )برَّنمج اإلعداد 
 اللغوم اؼبكثف(.

كدينح الدارس بعد زبرجو شهادة الدبلـو العاـ يف اللغة 
يف أربعة مستوايت  اثنُت و عامافالعربية. كمدة الدراسة في

الرانَتم على قبوؿ طبلب سبت اؼبوافقة من جامعة دراسية. كما 
كطالبات اؼبعهد يف اؼبستول اػبامس يف كلية الًتبية أك كلية 

 اآلدابب أك كلية مناسبة.
ية، كبناء على ما قررتو جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلم

 : تتمثل أىداؼ اؼبعهد فيما يلي
 نشر العلـو العربية كاإلسبلمية كتعليمها (أ 
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صُت يف اللغة العربية لغَت تعزيز كفاءة اؼبعلمُت اؼبتخص (ب 
 الناطقُت هبا كتزكيدىم ابلعلـو الشرعية

 تطوير اؼبناىج الدراسية يف اعبامعات اإلسبلمية  (ج 
كالكتِ العربية تقدًن اؼبساعدات من الكتِ اؼبدرسية  (د 

 كالوسائل التعليمية للجامعات كاؼبدارس 
تعليم  اجملاؿإعداد اؼبقاالت العلمية بشأف اللغة العملية يف  (ق 

 اللغة العربية 
 تنظيم دكرات عملية لتأىيل معلمي اللغة العربية. (ك 

 يعٍت: مدل خدمة اؼبعهد جملتمع أتشيةكأما 
بزايرة بعض اؼبعاىد  أتشيويقـو اؼبعهد خبدمة ؾبتمع  .ٔ

ابلتدريس أك بعض الدكارات اللغوية  أتشيوكاعبامعات يف 
عة بعد أخذ اإلذف من اعبهات اؼبختصة يف جام الشرعيةك 

اإلماـ. ؤقد بدأ ذالَ فعبل مع جامعة الرانَتم من العاـ 
ق، حيث يقـو أساتذ اؼبعهد ٖ٘ٗٔ/ٖٗٗٔالدراسي 

مواد اللغة العربية كالعلـو ابلذىاب لتلَ اعبامعة لتدريس 
 الشرعية.
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كمن اػبدمات اليت يقدمها اؼبعهد للمجتمع اإلندكنيسي  .ٕ
 خدمة التعليم للجميع يف يومي السبت كاألحد.

يعٌت تسعى إدارة ـ اغبرمُت الشريفُت دكأما رؤية اؼبعهد خا
إذل توفَت بيئة فبتعة  أتشيو بندامعهد خادـ اغبرمُت الشريفُت يف 

كؿبافظة لعملييت التعليم كالتعلم كبيئة لغوية من خبلؿ براؾبة 
الًتبوية اليت تساعد على زبريج جيل مبدع كقادر على ربديد 

 إتقانو للغة العربية كالعلـو الشرعية. مساره يف اؼبستقبل من خبلؿ
أما الكتِ اليت تستخدمها معهد خادـ اغبرمُت الشريفُت 
يف تعليم اللغة العربية كالعلـو اإلسبلمية فهي كتِ سلسلة تعليم 

ايت، اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا كحيتول عليها  لؤلربع اؼبستو 
قسم تك ، كالثالث، كاؼبستول الرابع. يعٌت اؼبستول األكؿ، كالثاين

 الكتِ سلسة تعليم اللغة العربية إذل العلـو اللغة العربية كالعلـو
كالنحول،  الكتابة،ك اإلسبلمية فهي التعبَت، كاؼبقركء،  ةيعالشر 

كالصرؼ، كاألدب، كالببلغة كالنقد، كالتاريخ اإلسبلمية، كالفقو، 
يعٍت  ِتا الكصاحِ ىذ ككافكالتوحيد، كاغبديث الشريف.

   .جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية
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 Profكانت معهد خادـ اغبرمُت الشريفُت تقع يف شارع 

A. Majid Ibrahim   ٛرقم Lampaseh kota  كأما . أتشيو بندا
 بنداأعدد الطبلب كالطالبات يف معهد خادـ اغبرمُت الشريفُت 

 ٕٖٛق يعٌت ٕٗٗٔ/ٔٗٗٔللفصل الدراسي الثاين  أتشيو
متخرجوف مدرسا كأغلبهم  ٚٔطالبا. كعدد اؼبدرسُت يف معهد 

كمرحلتهم  كىذا حالة اؼبعلمُتمن جامعات الشرؽ األكسط.
 كما يلي:  أتشيو بنداادـ اغبرمُت الشريفُت الدراسية يف معهد خ

أظباء القيادات الًتبوية يف معهد خادـ اغبرمُت الشريفُت 
 :أتشيو بندا

 ٔاعبدكؿ 
القيادات الًتبوية يف معهد خادـ اغبرمُت الشريفُت  حالة

 بندا أتشيو
 فًتة القيادة االسم ـ
 قٖ٘ٗٔ-ٜٕٗٔ راشد بن َّنجي اغبقباين ٔ
عبد هللا بن إبراىيم  ٕ

 السحيباين
 قٖٚٗٔ-ٖ٘ٗٔ

 قٔٗٗٔ-ٖٚٗٔ راشد بن َّنجي اغبقباين ٖ
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دمحم بن صاحل سعد  ٗ
 اؽبمامي

 حىت اآلف -ٕٗٗٔ

أظباء اؼبعلمُت األندكنيسُت كمرحلتهم الدراسية يف معهد 
 :أتشيو بنداخادـ اغبرمُت الشريفُت 

 ٕاعبدكؿ 
حالة اؼبدرسُت اندكنيسُت كمرحلتهم الدراسية يف معهد 

 خادـ اغبرمُت الشريفُت
 (السعوديُتأعضاء ىيئة التدريس )

 الوظيفة اؼبؤىل العلمي اإلسم
دمحم بن صاحل سعد 

 اؽبمامي
 مدير البكالوريوس

 معلم البكالوريوس عبد العزيز اليف العنزم
 معلم البكالوريوس خالد عبد هللا عسَتم

 
 (اؼبتعاقدينأعضاء ىيئة التدريس )

 الوظيفة اؼبؤىل العلمي اإلسم
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بدرؿ اؼبنَت بن دمحم 
 يوسف َّنيف

 معلم الدكتورة

إدم سافوترا بن 
 صبيلدمحم

 معلم الدكتورة

 معلم اؼباجستَت دمحم نور الدينميزاين بن 
 معلم اؼباجستَت مؤخر بن زكراي

إيفاف أكليا بن شريف 
 الدين أضبد

 معلم اؼباجستَت

 معلم اؼباجستَت شكراف بن ابو بكر
 معلم اؼباجستَت أفريزاؿ بن مشعوف

 معلم اؼباجستَت دمحم مسلم بن ىاشم
 معلم اؼباجستَت كوثر أفضل بن إظباعيل 

 معلم اؼباجستَت بن توفيقمشش البحر 
 معلم اؼباجستَت ؿبرؿ عصرم بن رضواف

بدرالدين الزركشي بن 
 حبرالدين

 معلم اؼباجستَت
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 معلم البكالوريوس موليادم بن دحبلف
بيضاكم رازم بن دمحم 

 زيٍت
 معلم البكالوريوس

كلداف شاه بن إدريس 
 يوسف

 معلم البكالوريوس

 ٖاعبدكؿ 
 دبعهد خادـ اغبرمُت الشريفُتأعضاء ىيئة اإلدارة 

 أعضاء ىيئة اإلدارة
 السعوديُت

 الوظيفة اؼبؤىل العلمي االسم
ظافر بن صاحِ آؿ 

 مرعى
 معلم الثانوية

إبراىيم بن فهد بن إبرىيم 
 اعبديد

 معلم بكالوريس
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 أعضاء ىيئة اإلدارة
 اؼبتعاقدين

 الوظيفة اؼبؤىل العلمي االسم
 شؤكف الطبلب اؼباجستَت زكراي بن إلياس

 شؤكف الطالبات البكالوريوس عبد العزيز بن عبد اؼبناف
 سائق الثانوية فخر اؽبادم بن سنوسي

دمحم أكلياء صفا بن 
 إسحاؽ

 حارس الثانوية

 مستخدـ الثانوية جنيدم بن دحبلف
 

كأما عدد الطبلب كالطالبات دبعهد خادـ اغبرمُت 
 من ٜٛٔمن الطبلب ك ٖٓٔطالبا،  ٕٖٛالشريفُت فهو 

 :الطالبات، كما يف اعبدكؿ التارل
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 ٗاعبدكؿ 
 حالة الطبلب دبعهد خادـ اغبرمُت الشريفُت

 اجملموع الطالبات الطبلب اؼبستول ـ
 ٚٗٔ ٖٛ ٗٙ األكؿ ٔ
 - - - الثاين ٕ
 ٓٛ ٙ٘ ٕٗ الثالث ٖ
 ٔٓٔ ٜ٘ ٕٗ الرابع ٗ

 ٕٖٛ ٜٛٔ ٖٓٔ اجملموع
الباحثة ابؼببلحظة اؼبباشرة للمدرس ؿ قامت من ىذا اعبدك 

ككاف التدريس  .طالبة ٙ٘يف اؼبستول الثالث للطالبات كعددىن 
مؤخر بن زكراي يف شهر  ؽبذه الدفعة يقـو بو اؼبدرس األستاذ 

 يوما. ٜٕميبلدم من خبلؿ  ٕٕٔٓمارس 
 بنداكأما أعداد اػبرجيُت يف معهد خادـ اغبرمُت الشريفُت 

 :فهي أتشية
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 ٘اعبدكؿ 
 أعداد اػبرجيُت يف معهد خادـ اغبرمُت الشريفُت

 عدد التخرجُت السنة الرقم
 ؾبموع طالبات طبلب  

ٔ ٕٔٗٛ/ٕٜٔٗ - - - 
ٕ ٕٜٔٗ/ٖٔٗٓ - - - 
ٖ ٖٔٗٓ/ٖٔٗٔ - - - 
ٗ ٖٔٗٔ/ٖٕٔٗ - - - 
٘ ٖٕٔٗ/ٖٖٔٗ ٘ ٚ ٕٔ 
ٙ ٖٖٔٗ/ٖٔٗٗ ٚ ٜ ٔٙ 
ٚ ٖٔٗٗ/ٖٔٗ٘ 

 )الفصل األكؿ(
٘ ٙ ٔٔ 

ٛ ٖٔٗٗ/ٖٔٗ٘ 
 )الفصل الثاين(

ٔٔ ٜٔ ٖٓ 

ٜ ٖٔٗ٘/ٖٔٗٙ 
 )الفصل األكؿ(

ٜٔ ٕٓ ٖٜ 
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ٔٓ ٖٔٗ٘/ٖٔٗٙ 
 )الفصل الثاين(

ٔٛ ٗٔ ٜ٘ 

ٔٔ ٖٔٗٙ-ٖٔٗٚ 
 )الفصل األكؿ(

ٜ ٔٛ ٕٚ 

ٕٔ ٖٔٗٙ/ٖٔٗٚ 
 )الفصل الثاين(

ٔٗ ٖٖ ٗٚ 

ٖٔ ٖٔٗٚ-ٖٔٗٛ 
 )الفصل األكؿ(

ٔٓ ٔٗ ٕٗ 

ٔٗ ٖٔٗٚ-ٖٔٗٛ 
 )الفصل الثاين(

ٜٔ ٕٕ ٗٔ 

ٔ٘ ٖٔٗٛ-ٖٜٔٗ 
 )الفصل األكؿ(

ٕٔ ٔٗ ٕٙ 

ٔٙ ٖٔٗٛ-ٖٜٔٗ 
 )الفصل الثاين(

ٔٗ ٕٔ ٖ٘ 

ٔٚ ٖٜٔٗ-ٔٗٗٓ 
 )الفصل األكؿ(

ٜ ٔٙ ٕ٘ 
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ٔٛ ٖٜٔٗ-ٔٗٗٓ 
 )الفصل الثاين(

ٔٙ ٗ٘ ٙٔ 

ٜٔ ٔٗٗٓ-ٔٗٗٔ 
 )الفصل األكؿ(

ٕٔ ٖٔ ٖ٘ 

ٕٓ ٔٗٗٓ-ٔٗٗٔ 
 )الفصل الثاين(

ٕٛ ٖٛ ٙٙ 

ٕٔ ٔٗٗٔ-ٕٔٗٗ 
 )الفصل األكؿ(

ٔٛ ٖٕ ٘ٓ 

ٕٕ ٔٗٗٔ-ٕٔٗٗ 
 )الفصل الثاين(

- - - 

 ٕٔٙ ٖٙٛ ٖٕ٘ اجملموع
 

ت دبعهد خادـ يعملية تعليم مهارة الكبلـ عرب اإلنًتن-ب
 أتشيو بندا اغبرمُت الشريفُت

عهد خادـ دبؼبعرفة عملية تعليم مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت 
عملية  عنالباحثة ابؼببلحظة اؼبباشرة  اغبرمُت الشريفُت بدأت



ٕٛ 
 

 

 إذل اإلنضماـ بطريقة  اإلنًتنيت مهارة الكبلـ عرب تعليم
كاؼبقابلة  للطالبات اؼبستول الثالث  google meetاإلجتماع 

 َتيعٍت الدكتور بدركؿ اؼبنَت اؼباجست مع اؼبدرسُت الشخصية
من اؼبستول  طبس الطالباتمع ك  َتكاألستاذ كلداف شآه اؼباجست

 يفطبق عملية تعليم عرب اإلنًتنيت يكقالوا أبف اؼبعهد الثالث. 
يتضمن التعلم عرب ك . covid-19أك  coronaخبلؿ الوابء فَتكس 

اإلنًتنيت الذم يستخدمو معهد خادـ اغبرمُت الشريفُت يعٍت 
google classroom  ،ك google meet ،  كؾبموعةwhatsapp .

كتصبح عملية تعليم اؼبواجهة تنتقل إذل دكرة التعليمية اؼبتوفرة 
، كىذه ىي ثورة اؼبواد الدراسيةعلى شبكة اإلنًتنيت يف صبيع 

يف معهد  التعليمية اػباصة لتعليم مهارة الكبلـ اجملاؿجديدة يف 
كأما عملية تعليم مهارة الكبلـ عرب  خادـ اغبرمُت الشريفُت.

 :فهي كما يلياإلنًتنيت دبعهد خادـ اغبرمُت الشريفُت 

 اإلستعداد-ٔ
هارة الكبلـ عرب بدأ اؼبدرس عملية تعليم مقبل أف ي

فبل بد أف يكوف اؼبدرس قادرا على الكبلـ ابللغة العربية اإلنًتنت 
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إلنًتنت كقادرا على تشغيل الوسيلة التكنولوجية على شبكة ا
كؾبموعة  google meet ك،  google classroomيعٍت جيدا. 

whatsapp.  كىذا يكوف كاجبا على كل اؼبدرس بعد اتفقت
أف عملية تعليم ستكوف يف منازؽبم كالتعلم عرب اإلنًتنت اغبكومة 

 بديبل لتعلم عن سبيل اؼبواجهة. 
زايدة إذل اإلستعداد ؼبراجعة  لطالباتا على كل ككذلَ

التكنولوجية  هز الوسائلأف ذب ؿ الواجبات اؼبنزيليةالدركس كإكما
اليت تساعد على عملية تعليم مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت كىي 
اؽباتف أك ليبتوب كيشتمل بينهما البطارايت، كالرصيد، كمث 

ات اليت ال جيهزف الطالبات الكراسة، كالقلم، ليكتنب اؼبعاين اؼبفرد
يفهمنها كيرتدم الطالبات اؼببلبس الكاملة ليقفن أماـ شاشة 

  google meet.اإلجتماع 

 إجراءات تعليم-ٕ
دـ خطوات تعليم مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنت دبعهد خا

  covid-19أك   coronaاغبرمُت الشريفُت يف خبلؿ الوابء فَتكس 
 كما يلي: 
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إذل الفصوؿ الدراسية عرب رمز خاص أك  الباتنضم الطت (ٔ
 مدرستهم. اجملاؿيتم إدخاؽبم عن طريق أك 

إذل اإلجتماع يف  اإلنضماـزع اؼبدرس الرابط كرمز يو  (ٕ
google meet  ة ؾبموع بواسطةwhatsapp  أكgoogle 

classroom  
م مهارة الكبلـ عرب يقاـ اؼبدرسوف عند عملية التعل (ٖ

كبعضهم يقوموف يف اؼبعهد لَتكزكف اإلنًتنيت يف بيوهتم. 
 وف من بيتهم.القياـ كيدرسالدرس أكثر من 

ابلدخوؿ  سمحكال ي الطالبات يف الوقت احملدد، تدخل  (ٗ
 .إذل اإلجتماع إذا أتخرف

صة اغب أيخذ اؼبدرس كشف الغياب على الطالبات يف مث (5
   google meetشاشة الاألكذل أماـ 

شرح أىدؼ تعليم مث يكالنصيحة يقدـ اؼبدرس الدكافع،  (ٙ
 مهارة الكبلـ.

طريقة اؼبباشرة اليقـو اؼبدرس ابلتعليم من خبلؿ تطبيق  (ٚ
وسيطة أك الدكف استخداـ لغة تطبق بطريقة اليت الكىي 

 شفهية كطريقة القراءة.السمعية ال، مث طريقة ـلغة األ
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يطرح اؼبدرس بعض كد فهم تعليم يف األسبوع اؼباضى، ليؤ  (ٛ
 عنواف أك يعطي اؼبدرسس السابق األسئلة عن الدر 

مع أسلوهبن أك يسأؿ  ِ الطالبات ابلشرحيطلالدرس مث 
ذلَ  قبل يبدأ تعليم يف "ماذا فهمت من ىذه القراءة؟"

 اليـو
 شاشة اؼبشاركة العلى يقـو اؼبدرس بتوزيع اؼبواد التعليمية  (ٜ

من الطالبات مفردة  ةيقـو اؼبدرس بتوزيع لكل كاحد (ٓٔ
  اليت كتبت يف اؼبقرر جديدة

دات إبعطاء مرادفها شرحن معاين اؼبفر لكل الطالبات ي (ٔٔ
ابستخداـ التعبَتات أبسلوهبن دكف كأضدادىا، أك 

 الًتصبة إذل اللغة اإلندكنيسية.
 أك بعض األخطاء يصحح اؼبدرس شرح معاين اؼبفردات (ٕٔ

 و الطالبات.تاليت قدم
الصامتة بعد أف  قراءة أك اغبوار تقرأ الطالبات النص (ٖٔ

يف  كمطالعة معاين اؼبفردات اؼبدرس للقراءة طلبهن
  النص أك اغبوار
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بدكف  مرتُت جهراي مرة أكقراءة النص مث يقرأ اؼبدرس  (ٗٔ
 .الشرح

هرية اعبقراءة ال عض الطالبات يكررفبمث يطلِ اؼبدرس  (٘ٔ
لهجة، كقواعد الاؼبفردات، ك على ابلًتكيز كالتحديد 

يف  ستمرارإلالتوقف، ككيفية االنحو كالصرؼ، ككيفية 
 . القراءة بعد الوقف

 إذل شرح النص. وفقلينتمث  (ٙٔ
 اؼبدرس ، إذا كاف حيتاجيشرح اؼبدرس النص أك اغبوار (ٚٔ

فيتظاىر  وسائل التعليمية لتسهيل عملية تعليم الإذل 
 شاشة.الالوسائل على  اؼبدرس

أك  pptعلى شكل  اؼبستخدمةتكوف الوسائل التعليمية  (ٛٔ
word ، صورة، الك عربية، البلت اجملعربية ، ك ال اعبرائدك

الذم حيتول عليو األفبلـ اؼبتحركة،  ىاتفيديو القطع اؼبك 
 اؼبدرس يرسل صبيع الوسائلمث ابللغة العربية، ك  كاألخبار

 حىت يستطعن للطالبات google classroom إذل
 الوصوؿ إليو يف كل كقت.
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ضيق من الوقت، إذا كانت ىناؾ األسئلة كابلتارل ألف  (ٜٔ
ينبغي عليهن إرساؽبا إذل ؾبموعة دل تتم اإلجابة عليها 

whatsapp ك google classroom ابلقراءة  حىت يستطعن
 األسئلة كاإلجابتو عند الطالبات.

عن  مناقشةللدرس الطالبات ابلتقسيم اجملموعة طلِ اؼب (ٕٓ
 أشخاص ٘تتكوف من  عملية تعليم مهارة الكبلـ

حيث يتحاكر بعضهم مع  whatsappا يف ؾبموعة تقريب
 .دل يفهمنها إبرساؿ الرسالة عن األشياء اليتبعض 

ليأكد فهمهن عن مث توجد عدة التدريبات أك سبرينات  (ٕٔ
الدرس، تتكوف التدريبات من عدة األنواع يعٌت بشكل 

 جتماعي التدريِ الشخصي ك اإل
مباشرة بطريقة الشفهية كيطرح  ةالتدريبات الشخصي (ٕٕ

 عشوائيا  كمت توزيعها  للطالبات اؼبدرس األسئلة
التدريبات حينما ينادم  أسئلةذبيِ الطالبات على  (ٖٕ

ؼبقرر سلسلة مأخوذة من اكاألسئلة  ،هااألستاذ اظب
ة العربية كربتول األسئلة بنوع اإلختيارات، تعليم اللغ

أكمل اعبملة من ك صل بُت كلمتُت، ك كإمئل الفراغات، 



ٛٛ 
 

 

كلمة من الكلمات التلية  ، كاستعمل ةاعبمل اؼبناسب
أبسلوبَ،  تِكاك، كرتِ العبارات، يف صبلة مفيدة

  خر.كاربدث عن "اؼبوضوع" كاآل
يعٌت  اؼبدرس  من أألنواع التدريبات اليت يسأؽبن نوعك  (ٕٗ

فيدة، كشرح اؼبفردات اؼبفردات إبعطاء اعبملة اؼب شرح
أبسلوهبن ، كمث شرح اؼبفردات كأضدادىاإبعطاء مرادفها 

 .كؽبجتهن
 التدريبات ال يسمح ابلنظر على الكتِ. كاإلجاابت (ٕ٘
 يف اإلجتماعاليت ال تتم إجابتها  الشفهية كالتدريبات (ٕٙ

google meet .تكوف الواجبات اؼبنزلية بشكل التحريرم 
توجد الباحثة يعٌت  الىت الواجبات كالطريقة التسليم (ٕٚ

إرساؿ  ، مث بطريقةgoogle classroomابستخداـ 
للتدريبات الشخصية  إذل اؼبدرسالرسالة الشخصية 

موعة الوتسآب للتدريبات إبرساؿ الرسالة إذل اجملك
 . اعبماعية

، غالبا google formكىناؾ الطريقة التدريبات بػػػ  (ٕٛ
للتدريبات يف البداية الدرس  google formاستعماؿ 
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يف األسبوع  اليت تعلمن ؼبعرقة قدرهتن على الدراسات
 .اؼباضي

يم مهارة تعل تبياَّنت اليت ربصلها الباحثة عن إجراءإف ال
يت دبعهد خادـ اغبرمُت الشريفُت للطالبات الكبلـ عرب اإلنًتن

كتبت  البليت نظرايت البحثالمع  ةمناسبؼبستول الثالث ا
الكتاب اؼبراجع يف  ، أخذت الباحثة يفالباحثة يف الفصل الثاين

لعلي أضبد مدكور، كإدياف أضبد  مناىج تعليم اللغة العربية
م مهارة كيفية تعلي، يعٍت عن  ىريدم، كراشدم أضبد طعيمة

 مناسبة، ذبد الباحثة بعض النقط الكبلـ للمستول اؼبتقدـ
ؼبيداف يعٌت للطالبات اؼبستول ابلبياَّنت البليت ربصلها يف ا

نقط النظرايت عن عملية تعليم مهارة الكبلـ الثالث، كالباقيات ال
لكن يف اؼبستول اؼبستول الثالث  يف للمستول اؼبتقدـ ال تطبق

  عهد خادـ اغبرمُت الشريفُت كىي اؼبستول الرابع.دب األخَت
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 اؼبدرسوف كالطبلب عند يواجههامشكبلت اليت -ج
عهد خادـ اغبرمُت دب اإلنًتنيت ليم مهارة الكبلـ عربعملية تع
 أتشيو بنداالشريفُت 

ؼبعرفة عن عملية تعليم مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت دبعهد 
ُت قامت الباحثة ابؼبقابلة الشخصية مع خادـ اغبرمُت الشريف

اؼبدرسُت يعٍت الدكتور بدركؿ اؼبنَت اؼباجسًت كاألستاذ كلداف شآه 
كأما  اؼباجسًت كمع طبس الطالبات من اؼبستول الثالث.

تعليم مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت دبعهد خادـ عند  مشكبلت
تقسم إذل قسمُت، يعٌت مشكبلت اليت  اغبرمُت الشريفُت

فهي   الطالبات،  يواجههااؼبدرسوف كمشكبلت اليت  يواجهها
 :كما يلي

م عند عملية تعلياؼبدرسوف  يواجههااليت  مشكبلت-ٔ
 بنداعهد خادـ اغبرمُت الشريفُت دبمهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت 

 .أتشيو
 عدـ توفر الوسائل التعليمية اغبديثة (أ 

 كاف كسيلة تعليم مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت يف معهد 
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ك  pdf  ك  word   السبورة مثلبدال من ىي كسيلة للكتابة 
كاتضح اؼبدرس الوسائل التعليمية على الصورة كالفيديوىات، 

 شاشة.ال
 اإلجتماعإذل  اإلنضماـيف  تمتأخرابعض الطالبات  (ب 

إذل الفصوؿ الدراسية عرب رمز خاص أك  الباتنضم الطت
 يتم إدخاؽبم عن طريق أك 

بعض لكن  ، هديف الساعة احملدد الذم قرره اؼبع مدرستهم اجملاؿ
 كال يسمح ابلدخوؿ إذل الفصل اإلنضماـيف  الطالبات متأخرت

 .  google meetاإلجتماع 
 شبكة اإلنًتنيتاإلضطرابت يف  (ج 

 اليت يتعِ اؼبدرس عند تعليم عرب اإلنًتنيت يعٍت اؼبشكلة
عل عملية تعليم عيفة ذبضاإلنًتنيت، الشبكة الشبكة جهة  من

الشبكة لدل اؼبدرس غالبا،  عرب اإلنًتنيت ال يعمل كما ينبغي.
يف بيوهتم كلكن اؼبشكلة  WIFIبعضهم يستخدـ ألف جيدا 

لئلجابة  طلبهن مدرس للقراءة أك ، حينماللشبكة لدل الطالبات
اؼبدرس يف  صوت الطالبات إذلالصل التدريبات الشفهية، ال ت
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تقطع كدل تكن اؼبصل إذل اؼبدرس لكن الصوت ماع، أك تاإلجت
 كجو الطالبات كاضحة على شاشة.

 بعض الطالبات غائبات بدكف الرخصة (د 
 ةمادة التحريريخاصة  الكبلـالدراسية لتعليم مهارة  اغبصة

حصص يف  ٙيف معهد خادـ اغبرمُت الشريفُت  ةكالشفهي
، لكن بعض الطالبات غائبات حصتُت لكل اؼبقابلةاألسبوع ك 

ىذا  يف فضر حيكبعضهن  ال تنضم اإلجتماع  بدكف الرخصة،
عن ، كينصح اؼبدرس بعض الطالبات يف اليـو آخر نباليـو كيغ

كإذا كاف تزيد الطالبة  الدراسية صةاغبالغياب الطالبات يف أكؿ 
خادـ اغبرمُت  لبة من اؼبعهداالط اؼبعهد الغياب فيخرج اؼبدير

     .الشريفُت
 تسليم الواجبات اؼبنزيليةيف  بعض الطالبات متأخرت (ق 

على  كتنبغي ر اؼبدرس الوقت للتسليم الواجباتقر 
 الطالبات للتسليم الواجبات اؼبنزيلية 

، كمن تستلم الواجبات خارج الذم قرره اؼبدرس يف الوقت احملدد
 الوقت اليت قرره اؼبدرس ال يقبل كاجباتو.

 بعض الطالبات ال ذبيِ عند ينادم اؼبدرس اظبها (ك 
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، عملية تعليم حيتاج إذل التعامل بُت اؼبدرس كالطالبات
اإلنًتنيت، ينادم اؼبدرس الطالبات عن ككذلَ تعلم عرب 

ة تعليم كمث عند التدريبات الشفهية، كبعض أنشط اغبضور، كعند
الطالبات ال ذبيِ النداء من اؼبدرس بسبِ ال يصل الصوت 
اؼبدرس إليها أك ال تقف الطالبات أماـ الشاشة اإلجتماع حىت 

   متعدد حىت ذبيِ الطالبات النداء منو. النداء اؼبدرس يكرر
 ابشيء آخر  تنضم الطالبات الدرس كمشغوالت (ز 

بعض الطالبات يقفن أماـ الشاشة اإلجتماع يسمعن 
اليت ال يفهمنها، كبعض منهن الدرس كيكتنب معاين اؼبفردات 

بشيء آخر فهي األكل، كالنـو على  تالدرس كمشغوال ينضمن
ها قلة من الفهم عن السرير، كيف رعاية أخت صغَتىا، حىت ذبعل

الدرس. ال يفهمن الدرس اليت يعلم اؼبدرس أماـ الشاشة 
 اإلجتماع.
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م عند عملية تعلي الطالبات يواجههااليت  مشكبلت-ٕ
 بنداعهد خادـ اغبرمُت الشريفُت دبمهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت 

 .أتشيو
 

 شبكة اإلنًتنيتاإلضطرابت يف  (أ 
 ،اإلنًتنيتتؤثر أتثَتا كبَتا يف عملية تعليم عرب الشبكة 

الشبكة الضعيفة ذبعل عملية تعليم عرب اإلنًتنيت ال يعمل كما 
اليت قريتهن يف منطقة  اؼبشكلة للشبكة لدل الطالبات .ينبغي
لئلجابة التدريبات  ، حينما طلبهن مدرس للقراءة أكابدية

ماع، صل الصوت الطالبات إذل اؼبدرس يف اإلجتالشفهية، ال ت
تقطع كدل تكن كجو اؼبل إذل اؼبدرس لكن الصوت أك تص

لكن توجد الباحثة بعض  الطالبات كاضحة على شاشة.
، كاؼبشكلة عند يف منارؽبن WIFIالطالبات من يستخدمن 

إذل ابقة  WIFIالتبديل الشبكة من  إجراء انقطاع الكهرابء، مث  
 .أك رصيد ينقص الوقت للتعليم

 اإلضطراابت يف ضوضاء (ب 
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ح اؼبدرس الدرس يف اإلجتماع تنبغي على حينما يشر 
يسمعن عرب اؽباتف، فاؼبشكلة جائت عند نزكؿ اؼبطر، الطالبات 

ذبعل الطالبات ال يستطعن أف يسمعن اؼبطر  نزكؿالصوت عند 
بيتو موقوؼ للطالبات اليت  بعض الدرس عرب اؽباتف، ككذلَ

داخل بيتهن حىت إذل  الصوت اؼبواصبلت كبلغجانِ الطريق، 
 ستماع الدرس جيدا.إلذبعل الطالبات ال يستطعن يف ا

اؼبقرر  coronaيف خبلؿ الوابء  اؼبوزعة من اؼبعهد اؼبقرر (ج 
 اإللكًتكين 

جهة، اؼبقرر اؼبوزعة من عملية تعليم بطريقة اؼبوا ماداـ
ككبمل  عهد على شكل الكتِ  اليت نستطيع أف منسَ عليواؼب

اؼبوزعة  اإلنًتنيت، اؼبقررعرب ، لكن يف خبلؿ عملية تعليم عليو
 كتنبن أف يعبعض الطالبات ال يستطيعٍت اؼبقرر اإللكًتكين، 

ها نعرفي اليت ال معاين اؼبفردات اإللكًتكينمباشرة على اؼبقرر 
مث الصعوبة يف استخداـ اؼبقرر الكراسة، ك  على يكتبنها كالبد

 ال بدمذاكرة الدركس كعند  عملية تعليم  اإللكًتكين يعٍت عند
عل الطالبات طوؿ الوقت حىت ذب على اؽباتف كيقرأف ينظرف

 يشعرف ابألدل يف عيوهنن.
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األعضاء من أك كانت الطالبات يف رعاية أخت صغَتىا  (د 

 من الذم ديرضأسرهتا 
عملية تعليم عرب اإلنًتنيت تكوف يف بيوهتن، تسكن بعض 

من ىناؾ ك  أك اؼبدرسة قامت ابؼبعلمة اؼبعهد من اليت الطالبات يف
 كبعيد من أسرهتا أتشيو بندا تسكن يف البيت اؼبستأجر يف اليت

من اليت تسكن يف بيتهن كمع أسرهتن الطالبات  بعض ابقياتك 
 يف قريتهن.

كأخ الصغَت  أختالطالبات اليت تسكن مع أسرهتا كلديها 
حينما  أخت ك أخوىا الصغَت تكوف مشغولة يف رعاية  ،يف بيتها

ليت ديرض من ايعمل الوالدة يف الديواف، ككذلَ للطالبات 
يف رعاية األعضاء من مشغولة  األعضاء من أسرهتا كذبعلها

ال  الطالبة سبِتأسراهتا اليت ديرض مثبل أمها أك أبوىا. كىذا 
   .سمع الدرس عرب اإلنًتنيت جيداتستطيع  أف ت

 
 
 



ٜٚ 
 

 

 
 الفصل اػبامس

 اػباسبة

 البحثتقدًن نتائج -أ
بعد ما حبثت الباحثة ىذه الرسالة من الفصل األكؿ إذل 
الفصل الرابع عما يتعلق بعملية تعليم مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت 

اؼبدرس كالطالبات عند عملية تعليم  يواجههاكمشكبلت اليت 
مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت، كيف الفصل اػبامس تود الباحثة يف 

 خليص، كىي كما يلي:تقدًن نتائج البحث كالت
إف عملية تعليم مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت دبعهد خادـ  -ٔ

تتكوف من عدة اػبطوات  أتشيو بندااغبرمُت الشريفُت 
 :كىي

 إذل الفصوؿ الدراسية عرب رمز خاص الباتنضم الطت (أ 
بواسطة ؾبموعة   google meetاليت يوزعو اؼبدرس يف 

whatsapp  أكgoogle classroom  
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يطرح اؼبدرس  فهم تعليم يف األسبوع اؼباضىكد ليؤ  (ب 
بعض األسئلة عن الدرس السابق أك يعطي اؼبدرس 

الطالبات ابلشرح مع  اؼبدرس عنواف الدرس مث يطلِ
 الدراسةأسلوهبن قبل يبدأ 

يقـو اؼبدرس بتوزيع اؼبواد التعليمية على الشاشة ك  (ج 
لكل كاحدة من الطالبات  يوزع اؼبدرسمث ك اؼبشاركة 

 مفردة جديدة 
ؼبفردات إبعطاء معاين اابلشرح كتقـو الطالبات  (د 

أك ابستخداـ التعبَتات أبسلوهبن  مرادفها كأضدادىا
 ف الًتصبة إذل اللغة اإلندكنيسيةدك 

عض بيصحح اؼبدرس شرح معاين اؼبفردات أك كمث  (ق 
 األخطاء اليت قدمتو الطالبات

اغبوار قراءة الصامتة بعد أف  تقرأ الطالبات النص أكمث  (ك 
طلبهن اؼبدرس للقراءة كمطالعة معاين اؼبفردات يف 

 النص أك اغبوار 
مث يقرأ اؼبدرس نص القراءة جهراي مرة أك مرتُت بدكف  (ز 

مث يطلِ اؼبدرس بعض الطالبات يكررف ، ك الشرح
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القراءة اعبهرية ابلًتكيز كالتحديد على اؼبفردات، 
لصرؼ، ككيفية التوقف، كاللهجة، كقواعد النحو كا

 ككيفية اإلستمرار يف القراءة
إذا كاف حيتاج اؼبدرس إذل إذل شرح النص  مث ينتقلوف (ح 

ظاىر تالوسائل التعليمية لتسهيل عملية تعليم  في
 اؼبدرس الوسائل على الشاشة

كابلتارل ألف ضيق من الوقت، إذا كانت ىناؾ األسئلة  (ط 
دل تتم اإلجابة عليها ينبغي عليهن إرساؽبا إذل ؾبموعة 

whatsapp  كgoogle classroom  حىت يستطعن
 عند الطالبات األسئلة كاإلجابتو ابلقراءة

مث توجد عدة التدريبات أك سبرينات ليأكد فهمهن عن  (م 
نواع يعٌت ة األالدرس، تتكوف التدريبات من عد

ذبيِ جتماعي، اإلبشكل التدريِ الشخصي ك 
الطالبات على أسئلة التدريبات حينما ينادم األستاذ 

 اظبها 
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مث بطريقة إرساؿ الرسالة الشخصية إذل اؼبدرس  (ؾ 
للتدريبات الشخصية كإبرساؿ الرسالة إذل اجملموعة 

  الوتسآب للتدريبات اعبماعية
إف اؼبشكبلت تقسم إذل قسمُت، يعٌت مشكبلت اليت  -ٕ

الطالبات،   يواجههاشكبلت اليت اؼباؼبدرسوف ك  يواجهها
 :فهي كما يلي

عند عملية تعليم اؼبدرسوف  يواجههاشكبلت اليت اؼب - أ
عهد خادـ اغبرمُت دبمهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت 

 :أتشيو بنداالشريفُت 
 اغبديثةعدـ توفر الوسائل التعليمية  -
 إذل اإلجتماع اإلنضماـيف  بعض الطالبات متأخرة -
 شبكة اإلنًتنيتاإلضطرابت يف  -
 بعض الطالبات غائبات بدكف الرخصة -
 تسليم الواجبات اؼبنزيليةيف  تبعض الطالبات متأخرا -
 ينادم اؼبدرس اظبها مابعض الطالبات ال ذبيِ عند -
 بشيء آخرا تالدرس كمشغوال نانضمالطالبات  -
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عند عملية تعليم مهارة  الطالبات يواجههامشكلة اليت  - ب
عهد خادـ اغبرمُت الشريفُت دبالكبلـ عرب اإلنًتنيت 

 :أتشيو بندا
 شبكة اإلنًتنيتاإلضطرابت يف  -
 اإلضطراابت يف ضوضاء -
اؼبقرر  coronaاؼبقرر اؼبوزعة من اؼبعهد يف خبلؿ الوابء  -

 اإللكًتكين 
صغَتىا أك األعضاء كانت الطالبات يف رعاية أخت  -

 من أسرهتا من الذم ديرض

 اؼبفًتحات-ب
يف ، تود الباحثة أف تقدـ بعض اإلفًتاحات قبل اإلنتهاء

 :كالقارئُت صبيعا ةحثاكوف َّنفعا للبأكاخر ىذه الرسالة فبا ي
 ؼبدرسي اللغة العربية .ٔ

أف  أتشيو بندامعهد خادـ اغبرمُت الشريفُت  يؼبدرسينبغي 
 يوفركا الوسائل التعليمية 
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اغبديثة لعملية تعليم مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت، كأيخذكا الفوائد 
فبا يكوف َّنفعا يف تعليم مهارة الكبلـ دبعهد خادـ اغبرمُت 

 الشريفُت. 
 

  للطالبات .ٕ
ينبغي للطالبات دبعهد خادـ اغبرمُت الشريفُت أف جيتهدف 

العربية من اللغة  العلـو فكيستفدة عرب اإلنًتنيت، يف الدراس
األصدقاء عند ك ابللغة العربية مع اؼبدرس  اؼبعهد عن طريق التكلم

 .كخارج الفصل الدراسي داخل الفصل عملية تعليم
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 اؼبراجع
 

 اؼبراجع العربية-أ 
اؼبهارات اللغوية ماىيتها كطرائق ، ٕٓٔٓأضبد فؤاد علياف، 

 الرايض: دار اؼبسلم.، تنميتها
مهيدل لتدرب على استخداـ الربَّنمج التبراىيم اؼبنسوسي نصر، إ

 االنًتنتك  اغباسوب

تطوير منهج تعليم كتقوًن اللغة  ـ،ٕ٘ٔٓ، م نينورسيميذتر 
 بندا أتشيو: دار السبلـ. ،العربية للناطقُت بغَتىا

، ـٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔ، جامعة اإلماـ دمحم ابن سعود اإلسبلمية
 سلسلة التعليم اللغة العربية للمستول الرابع الببلغة كالنقد،

 .: اعبامعةالرايض
دليل عمل يف إعداداؼبواد ، ـ ٜ٘ٛٔراشدم أضبد طعيمة، 

رمة: جامعة أـ ، مكة اؼبكالتعليمية لربامج تعليم العربية
 .القرل
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، مؤسسة فريدريش منهجية البحث العلمي ،ٕٙٔٓ،رديا ماجد 
 .تشرين األكؿكت: بَت إيربت، 

اؼبدخل إذل البحث يف العلـو  ،ـٕصاحل بن ضبد العساؼ،. . .
   .بيكافالرايض: اؼبكتبة الع، الطبعة الثانية السلوكية

علي اضبد مدكور،كإدياف أضبد ىريدم، كراشدم أضبد طعيمة، 
 ،يف مناىج التعليم اللغة العربية اؼبرجع ـٕٓٔٓق/ٖٔٗٔ

 القاىرة: دارالفكر العريب.
دليل للمعلم للكتابة األساسي يف ـ  ٖٜٛٔفتحي،علي يونس 

 .بدكف اؼبكاف، الناطقُت هباتعليم اللغة العربية لغَت 
 ،ٜٜٛٔاإلنًتنت  ،ٕٙٔٓمركز ىردك لدعم التعبَت الرقمي،

 .لرقميمركز ىردك لدعم التعبَت ا :القاىرة
بدكف  ،دكرة شاملة يف اإلنًتنيت بدكف السنة،مصطفى العشي ،

  .مركز األدين الدكرل للمعلوماتيةاؼبكاف، 
: دار اؼبصر ، مصرسكولوجية التعلم ق،ٜٛٛٔ، فهمى مصطفى

 للطباعة .
، لبناف اؼبنجد يف اللغة كاإلعبلـ ،ٜٙٛٔدار اؼبشرؽ،مؤسسة 

 ر اؼبشرؽ، الطبعة الثامنة كعشركف.بَتكت دا
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LEMBARAN OBSERVASI 

 

Nama Lembaga                    : Ma’had Khadimul Haramain 

Asy-syarifain (LIPIA) 

Kelas             : Mustawa 3-A (Akhwat) 

Nama Guru                           : Ustadz Muakhir 

Materi Pokok                        : Maharah Kalam dalam Mata 

Pelajaran Tahriri dan Syafahi 

Nama Pengamat/observer     : Siti Suci Lesthary 

 

A. Aktivitas pembelajaran Maharah Kalam secara 

Daring 

Berikanlah tanda (√) pada salah satu pilihan (ada/tidak) 

dibawah ini, kemudian tuliskan informasi yang diperlukan 

pada kolom keterangan. 

No Aspek yang Diamati Ada Tidak Keterangan 

A.  Persiapan    

1.  

Guru mempersiapkan 

rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) 

dengan seksama 

   

2.  Tujuan 

pembelajarannya 

dinyatakan dalam 

kalimat yang jelas 

dalam RPP 

   

3.  Guru mempersiapkan 
media pembelajaran 

   

4.  Buku guru    

5.  Buku siswa    
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6.  Sumber 

pembelajaran/sumber 

lainnya 

   

7.  Alat evaluasi/penilaian    

B.  Pelaksanaan    

 1. Aktivitas guru    

 a) Kegiatan Awal    

1 Penampilan guru 

menarik dan tidak 

membosankan ketika 

pembelajaran daring 

   

2 Penerapan 

pembelajaran 

dilakukan dengan 

Scientific Approach 

   

3 Guru mempersiapkan  

kelas daring untuk 

pembelajaran 

   

4 Guru mempersiapkan 

siswa secara fisik dan 

mental dalam 

pembelajaran daring 

   

5 Materi pembelajaran 

yang akan diberikan 

memiliki kaitan atau 

dapat dikaitkan dengan 

materi pembelajaran 

sebelumnya 

   

6 Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai 
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7 Guru memotivasi 

siswa, menarik 

perhatian agar 

mengikuti proses 

pembelajaran dengan 

baik 

   

 b) Kegiatan Inti    

1 Guru menjelaskan 

materi pembelajaran 

dengan teknik teknik 

tertentu sehingga jelas 

dan mudah dipahami 

siswa 

   

2 Pembelajaran 

dilaksanakan dalam 

langkah-langkah dan 

urutan yang logis 

   

3 Petunjuk-petunjuk 

pembelajaran singkat 

dan jelas sehingga 

mudah dipahami 

   

4 Materi pembelajaran 

baik kedalaman dan 

keluasannya 

disesuaikan dengan 

tingkat pengembangan 

dan kemampuan siswa 

   

5 Pembelajaran 

dilakukan secara 

bervariasi selama 

alokasi waktu yang 

tersedia, tidak 

monoton dan 
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membosankan 

6 Guru memberikan 

kesempatan untuk 

bertanya kepada siswa 

   

7 Apabila siswa bertanya 

maka guru 

memberikan jawaban 

dengan jelas dan 

memuaskan 

   

8 Apabila terjadi suatu 

permasalahan maka 

guru dapat bertindak 

dengan mengambil 

keputusan terbaik agar 

pembelajaran tetap 

berlangsung secara 

efektif dan efisien 

   

9 Materi pembelajaran 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang 

telah ditetapkan 

   

10 Selama pembelajaran 

daring berlangsung 

guru memperhatikan 

murid dari layar 

google meet untuk 

tetap menyimak 

pembelajaran yang 

berlangsung dengan 

baik 
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11 Guru mengenali dan 

mengetahui nama 

setiap siswa yang ada 

di kelasnya 

   

12 Ilustrasi dan contoh 

dipilih secara hati-hati 

sehingga benar-benar 

efektif bukannya 

malah membuat 

bingung siswa 

   

13 Guru selalu bersifat 

terbuka dan tidak 

menganggap negative 

apabila siswa 

melakukan kesalahan 

dalam proses 

belajarnya. 

   

14 Guru sabar terutama 

untuk memancing 

respon siswa 

   

15 Guru berupaya 

memancing siswa agar 

terlibat aktif dalam 

pembelajarannya 

   

16 Guru bersikap tegas 

dan jelas 

   

17 Guru menggunakan 

bahasa yang baik 

ketika mengajar 

pembelajaran maharah 

kalam 
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18 Guru selalu 

menujukkan bahwa ia 

adalah seorang yang 

selalu punya 

inisiatif,kreatif dan 

berprakarsa 

   

19 Guru menerapkan 

metode mubasyarah 

ketika pembelajaran 

maharah kalam dan 

tidak menggunakan 

bahasa ibu 

   

20 Guru menjelaskan 

makna mufradat 

dengan tidak 

menerjemahkannya ke 

dalam bahasa 

Indonesia 

   

 c) Kegiatan 

Penutup 

   

1 Guru melakukan 

evaluasi pembelajaran 

   

2 Guru melakukan 

refleksi terhadap 

pembelajaran 

   

3 Guru memberikan 

pesan moral terhadap 

pembelajaran 

   

3 Guru selalu mengajak 

siswa untuk 

menyimpulkan 

pembelajaran pada 
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akhir kegiatan atau sesi 

tertentu  

4 Guru memberikan 

reinforcement 

(penguatan) kepada 

siswa-siswanya dengan 

cara-cara yang positif 

   

5 Latihan diberikan 

secara efektif dan 

diberikan pekerjaan 

rumah agar siswa 

mengulang pelajaran 

dirumah 

   

 2. Aktivitas Murid    

1 Mendengarkan dengan 

aktif 

   

2 Menghidupkan kamera 

atau menampakkan 

wajah ketika 

pembelajaran daring 

menggunakan google 

meet 

   

3 Tidak melakukan 

kegiatan lainnya ketika 

sedang belajar daring 

   

4 Melakukan 

pengamatan atau 

penyelidikan 
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5 Membuat catatan kecil 

atau tanda-tanda 

tertentu pada teks 

   

6 Bertanya dengan aktif 

menggunakan bahasa 

arab 

   

7 Membangun 

pemahaman 

   

8 Meniru ujaran 

kata/kalimat 

   

9 Mempraktekkan dialog    

10 Memberikan contoh    

11 Mengemukakan 

pendapat 

   

12 Menjelaskan    

13 Berdiskusi    

14 Mengomentari dan 

menyimpulkan proses 

pembelajaran 

   

15 Memperbaiki 

kesalahan atau 

kekurangan proses 

pembelajaran 

   

16 Menyimpulkan materi 

pembelajaran dengan 

kata-katanya sendiri 

   

C.  Evaluasi / Penilaian    

1 Bentuk Evaluasi    
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2 Teknik Evaluasi    

3 Standar Penilaian    

 

 

 Catatan Pengamat 

 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 

             

    Banda Aceh, 9 Maret 2021 

                                           

Pengamat                             Validator  
                         

 

 

 

     (Siti Suci Lesthary)      (Tarmiz Ninoersy, S.Pd.I.,M.Ed) 
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LEMBAR WAWANCARA PENDIDIK 

 

Nama Lembaga       : Ma’had Khadimul Haramain Asy 

syarifain (LIPIA) 

Materi Pokok          : Maharah Kalam dalam Mata Pelajaran 

Tahriri dan Syafahi 

Nama Pengamat      : Siti Suci Lesthary 

 

No Tujuan Indikator Butir Pertanyaan 

1 Mengeta

hui 

proses 

pembelaj

ara 

Maharah 

Kalam di 

LIPIA 

1. Metode 1) Bagaimana penerapan 

metode pembelajaran 

Maharah Kalam yang 

berlangsung selama 

pembelajaran daring 

di LIPIA? 

2) Metode apa saja yang 

biasanya diterapkan 

dalam pembelajaran 

Maharah Kalam? 

3) Apakah ustadz/siswa 

menyukai metode ini? 

4) Mengapa ustadz 

memilih metode ini? 
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  2. Media 

 

 

1) Media apa yang 

biasanya diterapkan 

dalam pembelajaran 

Maharah Kalam 

secara daring? 

2) Apakah media ini 

sudah pernah 

diterapkan oleh orang 

lain sebelumnya atau 

ustadz sendiri yang 

pertama kali 

menggunakan media 

tersebut? 

3) Apa upaya ustadz 

untuk menyenangkan 

siswa dalam 

pembelajaran 

maharah kalam secara 

daring? 

  3. Sumber

/ buku 

1) Sumber/buku apa 

yang digunakan 

dalam pembelajaran 

maharah kalam secara 

daring? 

2) Apakah materi yang 

diajarkan sesuai 

dengan tingkatan 
siswa? 

3) Apakah tingkat 

penguasaan terhadap 

materi pembelajaran 

sudah memadai? 
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  4. Interaksi 

antara 

pendidik 

dan 

peserta 

didik 

1) Bagaimana situasi  

kelas daring/online 

ketika ustadz 

mengajar 

pembelajaran maharah 

kalam secara daring di 

LIPIA? 

2) Bagaimana interaksi 

yang terjadi apakah 

terdapat proses tanya 

jawab antara guru dan 

siswa dalam 

pembelajaran maharah 

kalam secara daring di 

LIPIA? 

3) Bagaimana proses 

absensi kehadiran 

siswa dalam proses 

pembelajaran maharah 

kalam secara daring? 

4) Apa yang ustadz 

lakukan untuk 

memastikan siswa 

tetap aktif didepan 

kamera ketika 

melakukan 

pembelajaran daring? 
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  5. Evaluasi 1). Bagaimanakan respon 

siswa ketika ustadz 

memberikan tugas 

tentang pembelajaran 

maharah kalam? 

2). Bagaimana bentuk 

tugas yang ustadz 

berikan untuk siswa 

tentang pembelajaran 

maharah kalam? 

3). Bagaimana proses 

pemberian dan 

pengumpulan tugas 

untuk pembelajaran 

maharah kalam secara 

daring? 

4). Apakah siswa selalu 

mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas 

(latihan/PR) yang 

ustadz berikan secara 

tepat waktu? 

5). Bagaimana sikap 

ustadz kepada siswa 

yang mahir dan lemah 

dalam pembelajaran 

maharah kalam 

terutama selama 

pembelajaran daring 

ini? 

6). Pernahkah ustadz 

memberikan apresiasi 

kepada siswa yang 
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berprestasi dalam 

pembelajaran 

maharah kalam? Jika 

pernah dalam  bentuk 

apa? 

7). Apa yang ustadz 

lakukan untuk 

membantu siswa yang 

lemah dalam Maharah 

Kalam? 

8). Apakah terdapat 

rubrik penilaian untuk 

evaluasi pembelajaran 

Maharah Kalam? 

 

2 Mengeta

hui 

masalah 

yang 

dihadapi 

guru 

dalam 

pembelaj

aran 

maharah 

kalam 

secara 
daring 

1. Metode 1) Apakah ustadz 

memiliki hambatan 

dalam menerapkan 

metode tersebut? Jika 

ada hambatan apa saja 

yang ustadz rasakan? 

2) Apakah metode yang 

diterapkan 

memudahkan siswa 

dalam pembelajaran 

maharah kalam secara 

daring sebaliknya? 
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  2. Media 1) Apakah ustadz 

memiliki hambatan 

dalam menerapkan 

media tersebut? Jika 

ada apa saja yang 

ustadz rasakan? 

2) Apakah media yang 

diterapkan 

memudahkan siswa 

dalam pembelajaran 

maharah kalam secara 

daring atau 

sebaliknya? 

  3. Fasilitas  1) Bagaimana fasilitas 

untuk menghadapi 

proses pembelajaran 

secara daring? 

Apakah sudah 

memadai? 

2) Apakah ustadz 

mengalami kesulitan 

dari segi kuota 

internet ketika 

melakukan 

pembelajaran 

daring? 

3) Apakah ustadz 
mengalami kesulitan 

ketika 

mengoperasikan 

Google Meet dan 

Google Classroom? 

4) Apakah lingkungan 
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guru mendukung 

dari segi signal atau 

jaringan internet 

untuk dilakukannya 

pembelajaran secara 

daring? 

  4. Penyajia

n materi 

1) Apakah ustadz 

mengalami kendala 

ketika menjelaskan 

materi pembelajaran 

kepada siswa? Jika 

ada kendala apa? 

2) Apakah siswa 

menyimak dengan 

baik penjelasan 

materi yang ustadz 

paparkan secara 

daring? 

  5. Evaluasi  1) Apakah ustadz 

mengalami kendala 

dalam pemberian 

tugas pembelajaran 

kepada siswa? 

2) Apakah hasil belajar 

peserta didik 

meningkat selama 

pembelajaran 

maharah kalam 

secara daring? 

3) Apakah tingkat 

kemampuan 

berbicara siswa 

meningkat setelah 
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pembelajaran 

maharah kalam 

secara daring ini? 

4) Apakah 

pembelajaran secara 

daring ini lebih 

efektif untuk 

pembelajaran 

maharah kalam 

dibandingkan dengan 

pembelajaran secara 

tatap muka? 

5) Bagaimana harapan 

ustadz untuk proses 

pembelajaran 

kedepannya? 

6) Jika ada siswa yang 

tidak aktif ketika 

pembelajaran 

Maharah Kalam 

secara daring apa 

yang dilakukan 

ustadz untuk 

mengatasi kendala 

tersebut? 

  6. Interaksi 

antara 
pendidik 

dan 

peserta 

didik 

1) Apakah ustadz 

memiliki kendala 
atau hambatan ketika 

berinteraksi dengan 

siswa? Jika ada apa 

kendalanya? 

2) Apakah ketika 

pembelajaran daring 
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siswa lebih aktif 

berbicara dalam 

bahasa arab atau 

justru sebaliknya? 

 

 

 

 

LEMBAR WAWANCARA PESERTA DIDIK 

 

Nama Lembaga            : Ma’had Khadimul Haramain Asy-

syarifain (LIPIA) 

Kelas : Mustawa 3-A (Akhwat) 

Materi Pokok                : Maharah Kalam dalam Mata 

Pelajaran Tahriri dan   Syafahi 

Nama Pengamat            : Siti Suci Lesthary 
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No Tujuan Indikator Butir Pertanyaan 

1 Mengetahui 

proses 

pembelaja-

ran 

Maharah 

Kalam di 

LIPIA 

2. Kegiatan 

pembelajaran 

1). Bagaimanakah 

persiapan yang 

siswa lakukan 

sebelum 

melaksanakan 

proses 

pembelajaran 

daring? 

2). Apakah siswa 

mengikuti kelas 

dengan tepat 

waktu ? 

3). Apakah siswa 

aktif ketika 

pembelajaran 

daring? 

4). Apakah siswa 

menyimak 

pembelajaran 

daring dengan 

seksama? 

5). Apa yang siswa 

lakukan ketika 

melakukan 

pembelajaran 

daring? 

6). Apakah siswa 

dapat 

memahami 

materi 
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pembelajaran 

dengan baik? 

7). Apakah guru 

menyampaikan 

materi secara 

sistematis dan 

logis? 

8). Apa yang kamu 

lakukan ketika 

belum 

memahami 

materi 

pembelajaran? 

9). Bagaimana 

situasi 

lingkungan 

disekitar siswa 

ketika proses 

pembelajaran 

daring sedang 

berlangsung? 

10). Apakah suara 

guru terdengar 

jelas didalam 

kelas daring? 

 

  2. Interaksi 

antara 

pendidik dan 

peserta 

didik? 

1). Apakah terdapat 

kegiatan tanya 

jawab selama 

proses 

pembelajaran 

daring? 

2). Bagaimana 
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interaksi tanya 

jawab yang 

terjadi antara 

siswa dan guru? 

3). Bagaimana 

situasi  kelas 

daring/online 

ketika ustadz 

sedang 

mengajar 

pembelajaran 

maharah kalam 

secara daring di 

LIPIA? 

4). Bagaimana 

respon guru 

terhadap 

pertanyaan yang 

siswa ajukan? 

  3. Fasilitas  1). Bagaimana 

siswa 

mempersiapkan 

fasilitas internet 

untuk 

menghadapi 

proses 

pembelajaran 
secara daring? 

2). Apakah Ma’had 

menyediakan 

kuota internet 

gratis untuk 

siswa? 
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3). Apakah siswa 

memiliki 

smartphone atau 

laptop untuk 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

secara daring? 

  4. Materi 1). Materi apa saja 

yang diberikan 

ustadz ketika 

pembelajaran 

maharah kalam 

secara daring? 

2). Apakah materi 

yang diajarkan 

sudah sesuai 

dengan 

tingkatan siswa? 

3). Apakah kamu 

merasa 

kesulitan 

dengan materi 

yang diajarkan 

oleh ustadz? 

  5. Evaluasi 1). Apakah ustadz 

memberikan 

tugas atau 

latihan setiap 

hari? Jika tidak, 

kapan saja ustad 

memberikan 
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tugas? 

2). Apakah siswa 

mengerjakan 

dan 

mengumpulkan 

tugas yang 

diberikan sesuai 

dengan tenggat 

waktu yang 

berlaku? 

3). Bagaimana 

bentuk tugas 

untuk 

pembelajaran 

maharah kalam 

yang diberikan 

oleh guru? 

4). Bagaimana 

tindakan ustadz 

jika siswa tidak 

mengerjakan 

latihan? 

5). Apakah setelah 

pembelajaran 

daring siswa 

lebih aktif dan 

mahir ketika 

berbicara 

Bahasa Arab 

atau justru 

sebaliknya? 
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2 Mengetahui 

masalah 

yang 

dihadapi 

oleh siswa 

dalam 

pembelaja-

ran maharah 

kalam 

secara 

daring 

1. Fasilitas 1) Bagaimanakah 

fasilitas untuk 

menghadapi 

proses 

pembelajaran 

secara daring 

apakah sudah 

memadai baik 

dari segi 

smartphone dan 

kuota? 

2) Apakah siswa 

mengalami 

kesulitan dari 

segi kuota 

ketika 

pembelajaran 

maharah kalam 

secara daring? 

3) Apakah 

lingkungan 

siswa 

mendukung dari 

segi sinyal atau 

jaringan internet 

untuk 

dilakukannya 

pembelajaran 

secara daring? 
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  2. Interaksi 

antara 

peserta 

didik dan 

pendidik 

1) Apakah siswa 

memiliki 

kendala atau 

hambatan ketika 

berinteraksi 

dengan guru? 

Jika ada apa 

kendalanya? 

2) Apakah ketika 

pembelajaran 

daring siswa 

lebih aktif 

berbicara dalam 

bahasa arab atau 

justru 

sebaliknya? 

  3. Kemampu-

an peserta 

didik 

1). Bagaimanakah 

penjelasan guru 

terkait materi 

pembelajaran 

maharah kalam, 

apakah mudah 

dipahami? 

2). Apakah siswa 

benar-benar 

mendengarkan 

dengan seksama 
penjelasan guru 

ketika 

pembelajaran 

daring atau  

sambil 

melakukan 
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kegiatan 

lainnya? 

3). Apakah 

pembelajaran 

daring 

memudahkan 

siswa dalam 

pembelajaran 

maharah kalam 

atau sebaliknya? 

4). Apa yang kamu 

lakukan ketika 

belum 

memahami 

materi 

pembelajaran? 

  4. Evaluasi  1) Apa hambatan 

yang siswa 

rasakan ketika 

mengerjakan 

tugas 

pembelajaran 

maharah kalam 

secara daring? 

2) Kesulitan apa 

saja yang siswa 

hadapi dalam 
pembelajaran 

maharah kalam 

secara daring? 

3) Apakah 

pembelajaran 

maharah kalam 
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secara daring 

menyenangkan 

atau sebaliknya? 

4). Bagaimana 

harapan siswa 

mengenai 

proses 

pembelajaran 

maharah kalam 

kedepannya? 
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