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تَِوي َهل   ُقل    يَ ع َلُمونَ  الَِّذينَ  َيس 

 يَ ع َلُمونَ  اَل  َوالَِّذينَ 

 (٩)الزمر:

 

ِ  ۚ آلر   ُمِبنيك ِِ الك ِكت  ََ ا ي ُت الك
  تِلك

ء انا َعرَبِيًّا لََّعلَُّكمك  ن ُه قُ رك زَلك نَ  ِاانَّۤ اَن ك ِقلُوك  تَ عك

 (2-1)يوسف: 
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 إهداء

 إهداء

 أهدي من عميق قليب هذا الشكر
إىل والدي احملبوب أيب بكري بن ابراهيم وأمي احملبوبة ماورين 
بنت عاشق اللذان ربياين صغريا وبذال جهدمها يف التشجيع 

النفيسة ودعواين يف ووعظاين املواعظ احلسنة والنصائح 
أسحار الليايل، عسى هللا حفظهما يف الدين والدنيا 

 واآلخرة.
 وإىل أخي الصغري فتح الرمحن و عطاء هللا وفطني عليا.
 وإىل زوجي وبنيت اللذين يشجعاين يف كل أحوان مديدة

وإىل املشرفني الدكتور شاه منان املاجستري وفضيلة املاجستري 
ما وتوجيههما ومساعدهتما إلشراف اللذين قد أنفقا أوقاهت

هذه الرسالة إشرافا جيدا كامال، لعل هللا يباركهما وجيزيهما 
خري اجلزاء.وإىل مجيع أساتيذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية 

 احلكومية، ابرك هللا هلم الذين قد علموين علوما انفعة.
وإىل مجيع أصدقائي األحباء، أقول شكرا جزيال على مساعدهتم 
وتنبيهاهتم تؤثر دورا كبريا يل يف إجنازا هذا البحث العلمي، جزاهم 

 هللا خري اجلزاء.
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 ديموتق شكر

 
احلمد هلل الذي نور قلوبنا بتالوة القرآن، وزين أخالقنا جتاه القرآن وحسن 
أعمالنا بذكر القرآن. وبيض وجوهنا بربكة القرآن، ونور أبداننا بنور القرآن، وجناان 
من النار بكرامة القرآن، وأدخلنا اجلنة بشفاعة القرآن، والصالة والسالم على من 

 أنزل عليه القرآن، وعلى صحبه الذين تعلموا وعلموا القرآن.
بقدرة هللا وبعونه متت كتابة هذه الرسالة اليت يقررها قسم تعليم اللغة 

سالمية احلكومية كمادة من العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جامعة الرانريي اإل
اخلربة اليت حصلها املعلم يف  :لطلبة وختتص الرسالة حتت املوضوعاملواد يتعلمها ا

 MTsN 3 Bandaب  Covid-19تعليم اللغة العربية بواسطة سبكة دولية يف عصر 

Aceh. 
تقدم الباحثة شكرا عميقا واحرتاما عظيما   ويف هذه الفرصة السعيدة

 اوأمي ماورين بنت  م. أشيق اللذين ربياه رمحهاهلل بكري ابراهيمني ا احملبوبلوالديه
فرصة مثينة إلمتام الدراسة، لعل هللا يثيبهما  اهتذيبا أدبية ومنحاه احسنة وهذابه

 أحسن الثواب يف الدنيا واألخرة.
مث من الواجِ تقدم الباحثة ابلشكر العميق للمشرفني مها الدكتور شاه 

لذان ا الموأستادة فضيلة املاجستري. فتقدم الباحثة أفضل الشكر هلمنان املاجستري، 
، لعل هللا يباركهما حىت متتومساعدهتما إلشراف هذه الرسالة  قد انفقا أوقاهتما

 وجيزيهما خري اجلزاء.
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وتقدم الباحثة الشكر اخلالص ملدير اجلامعة وعميد كلية الرتبية ورئيس 
ألستاذة الذين قد علموه علوما انفعة وأرشدوه قسم تعليم اللغة العربية وجلميع ا

َ تقدم الباحثة الشكر ملوظفي املكتبة الذين قد ساعدوا يف  إرشادا مستقيما. وكذل
تقدم الباحثة شكرا جزيال  استعارة الكتِ احملتاجة يف كتابة هذه الرسالة. ومث

ل هللا أن ذه الرسالة، نسأأبفكارهم يف إمتام كتابة ه األصدقاء الذين قد ساعدوه
 يف أعماهلم ويكتِ هلم التوفيق والسداد. يوافقهم

جبانِ ذلَ ال تنسى الباحثة أن تقدم الشكر والتقدير لرئيس املدرسة 
يف مجع البياانت احملتاجة   وجلميع املعلمني الذين قد سهلوااملكرم سيوطي املاجسرت

اجلزاء  عند عملية البحث، عسى هللا أن يعطيهم أجرا عظيما وجيزيهم أحسن
 والسعادة يف الدنيا واألخرة.

ا  وأخريا، تدعو هللا أن جيعل هذا العمل مثرة انفعة وترجو من القارئني نقد
بنائيا خالصا وإصالحا انفعا إلكمال هذه الرسالة إلن هذه الرسالة ال ختلو من 
األخطاء والنقصان، وعسى أن يكون هذا البحث انفعا للباحثة والقارئني 

هللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري والحول وال قوة إال ابهلل العلي مجيعا.حسبنا 
 العظيم، واحلمد هلل رب العاملني.  
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م اللغة العربية بواسطة شبكة ياخلربة اليت حصلها املعلم يف تعلعنوان البحث: 
 MTsN 3 Banda Aceh ب COVID-19دولية يف عصر 

 اءنساللة ي: فضالكامل سمإلا

 160202136:    القيد رقم
اخلربة اليت حصلها املعلم يف تعليم اللغة العربية بواسطة البحث هو "عنوان هذا 

 ةالباحث ت". اختار MTsN 3 Banda Aceh ب Covid-19 شبكة دولية يف عصر
م يعملية التدريس والتعل جرتقد ، MTsN 3 Banda Acehيف أن هذا العنوان 

 MTsN 3 Banda Acehاللغة العربية يف  علمييستخدم م ووجهاا لوجه 

م. يعملية التعليف هم قنائإلو  بةجلذب انتباه الطل اتيجيات والوسائط اإلضافيةاالسرت 
م يتنفيذ عملية التعلل قررت احلكومة، Covid-19بعد انتشار فريوس كوروان أو  لكنو 

 أحدها. و جمال التعليملوجه يف اجلامعات و  وجهاال عرب اإلنرتنت بديالا يف املنز 
وجهاا لوجه.  بديالم عرب اإلنرتنت يالتعل اليت تطبق MTsN 3 Banda Acehدرسة امل

اللغة  علمواالعوائق اليت يواجهها ماملشكالت و بحث عنال ةالباحث أرادتلذلَ، 
اأهداف م عرب اإلنرتنت. أما يعملية التعل يف MTsN 3 Banda Acehالعربية يف   هذ

 MTsN 3بية يف معرفة األسرتاتيجية اليت استخدمها معلموا اللغة العر البحث فهو 

Banda Aceh  واخلربة اليت حصلها يف التعليم عرب اإلنرتنت. أما هذا البحث فهو
املالحظات واملقابالت ومراجعة مجع  ةالباحث توصفي، حيث أجر التحليلي ال

للغة العربية امعلمي  3عينات هذه الدراسة و  لحصول على البياانت الالزمة.التوثيق ل
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MTsN 3 Banda Aceh . عملية التعلم عرب اإلنرتنت،  وه ا البحثنتائج هذو
يستخدم املعلم اسرتاتيجيات مع العديد من الوسائط ويستخدم أيضاا العديد من 

م عرب اإلنرتنت. ابلنسبة للتجارب أو يالتطبيقات للمساعدة يف عملية التعل
 يفت، م عرب اإلنرتنياملشكالت أو العقبات اليت يواجهها املعلمون يف عملية التعل

مجيعاا الدروس وفقاا للتوجيهات املرسلة عرب  بةعرب اإلنرتنت مل يتابع الطل عليمالت
Whatapps،  سواء كانت بتنسيقPdf  أوWord  أو تسجيالت مثلYoutube 

فقط ولكن ال ينظر  لبةوغريها من الصور أو مقاطع الفيديو. حبيث بعض الط
ض عن الدرس بةالطل بعون بعناية حسِ التعليمات، لذلَ ال يفهمايت . وهناك بع

ملية ال تتحقق ع سبِ ,اإلنرتنت احملدودة تواصلو  Androidليس لديهم  بةالطل
 .من الطلبة يف املئة 30التعلم عرب اإلنرتنت إال 
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ABSTRAK 

 

Judul Penelitian  : Pengalaman guru bahasa Arab dalam  

     mengajar daring selama Covid-19 di  

     MTsN 3 Banda Aceh 

Nama    : Fadhilah Annisa 

NIM   : 160202136 

 

Peneliti memilih judul ini  karena di MTsN 3 Banda Aceh kebiasaannya 

proses pembelajaran berlangsung secara tatap muka, guru bahasa arab di 

MTsN 3 Banda Aceh banyak menggunakan strategi serta med ia-media 

tambahan selama pembelajaran bertujuan menarik perhatian dan minat 

para siswa agar lebih menarik selama proses pembelajaran bahasa Arab. 

Akan tetapi, setelah tersebarnya wabah virus corona atau Covid -19, 

pemerintah menetapkan agar proses pembelajaran dilakukan secara 

daring sebagai inisiatif pengganti pembelajaran tatap muka di lembaga 

dan instansi pendidikan, salah satu sekolah yang menerapkannya adalah 

MTsN 3 Banda Aceh. Oleh sebab itu, peneliti ingin meneliti tentang 

proses pembelajaran Bahasa Arab selama daring, pengalaman yang 

didapat, serta masalah/hambatan yang dihadapi oleh guru bahasa Arab 

di MTsN 3 Banda Aceh selama proses pembelajaran daring. Tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan 

guru bahasa Arab dalam mengajar secara daring dan pengalaman yang 

didapatkan guru bahasa Arab saat mengajar selama daring di MTsN 3 

Banda Aceh. Adapun penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana 

peneliti melakukan observasi, wawancara, dan peninjauan dokumentasi 

untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun sampel dari 

penelitian ini adalah 3 orang bahasa Arab MTsN 3 Banda Aceh. Adapun 

hasil penelitian ini adalah dalam menjalankan pembelajaran secara 

daring, guru menggunakan strategi dan beberapa media dan aplikasi 

untuk membantu proses pembelajaran. Adapun pengalaman, masalah 

atau hambatan yang dihadapi guru selama proses pembelajaran daring 

adalah para siswa tidak semuanya mengikuti pembelajaran sesuai 

dengan arahan yang dikirimkan melalui whatapps baik itu berapa format 
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pdf atau word atau rekaman seperti youtube dan gambar atau video 

lainnya. Sehingga sebagian siswa hanya melihat saja tapi tidak 

mengikuti secara cermat sesuai dengan intruksi. Maka siswa pun tidak 

paham dalam pembelajaran. Juga ada beberapa siswa yang belum 

memiliki Android dan terbatasnya paket kuota internet sehingga proses 

pembelajaran daring pun hanya tercapai 30 %  
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ABSTRACT 

 

THE EXPERIENCE OF AN ARABIC IN ONLINE TEACHING 

DURING COVID-19 IN MTSN 3 BANDA ACEH 

NAME : FADHILAH ANNISA  

NIM     : 160202136 

 The research title is “THE EXPERIENCE OF AN ARABIC 

IN ONLINE TEACHING DURING COVID-19 IN MTSN 3 

BANDA ACEH “. The researcher took this title where usually in 

MTSN 3 Banda Aceh the teaching and learning process is running face 

to face and the Arabic teacher uses many additional media to get 

student’s attention to love Arabic learning process. But right after the 

spread corona virus or Covid -19, the government determined that 

teaching and learning process must be done at home and online learning 

replace the face to face learning system. It also happened to MTSN 3 

Banda Aceh that took the same way to the learning process. Therefore 

the researcher will investigate the process of Arabic online learning and 

teacher’s problems in MTSN 3 Banda Aceh. This research is a 

descriptive analytical where the research will observe, interview and 

survey the document to get necessary data. The sample of this research 

are all the teachers in MTSN 3 Banda Aceh and the research will 

interview three Arabic teachers in the school. The result of the research 

are the teachers use the social media and some application to support the 

online learning system. The problems of the online system is many 

students cannot attend the meeting online and hard to understand the  

lesson given by the teachers trough WhatsApp in PDF or Office file and 

can’t understand the video send from YOUTUBE either. So that some of 

students did not have a great learning lesson from the teachers and 

difficult to follow the instruction. There are also some of students who 

did not have android and lack of technology facilities so the learning 

process achieve only 30 percent. 
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 الفصل األول
 البحثأساسية 

 مشكلة البحث - أ
أزمة صحية شديدة التأثري منذ أوائل عام  Covid-19أصبح جائحة  

على نطاق واسع. و جمال التعليم أكرب التأثريات. هناك العديد من املدارس  2020
ِ الوابء.  ا إىل بياانت اليونسكو،  .Purwantoاليت أعلنت إغالقها بسب قال  استنادا

مليون طالِ يف مجيع أحناء العامل أعيقت أنشطتهم التعليمية  2٩0.٥هناك حوايل 
ِ إغالق املدارس. هذا ابلطبع يزعج عملية تقييم املعلم مما يؤثر بعد ذلَ  2-1بسب

 .3على نفسية الطلبة ومهاراهتم
وابإلضافة، قررت احلكومات من مجيع أحناء العامل أحدهاإندونيسيا،  

،  Ajiتنفيذ لعملية التدريس والتعليم من املنزل بتشغيل النظام عرب اإلنرتنت. وفقاا ل  
من بني  تلَ  4و من املؤكد أن هذا سيكون له أتثري كبري على املعلمني والطلبة.

دين على التعليم وجهاا لوجه مع معلميهم. التأثريات تكمن يف مواقف الطلبة املعتا
                                                                 

1
 Wellnesss and healthy magazine, Yuliana ‘Corona Virus Discaes 

(Covid-19), A. Literature Review’ jilid, 4. 
 2021مارس  1٩ ،معلمة اللغة العربية ،خري النسوة ،مقابلة 2

3
 Purwanto, R. Pramono & M. Asbari, Studi Eksploratif dampak 

pandemic covid-19 terhadap proses pembelajaran online di Sekolah 

dasar. Journal of Education psychology and counseling. Hal. 1-2 
4
 S. H. R. Aji)2020). Dampak covid-19 pada pendidikan di indonesia: 

sekolah, keterampilan, dan proses pembelajaran. Jurnal Sosial & 

Budaya Syar-i, 7(5), 396-397. DOI: 10.15408/sjsbs.v7i5.15314 
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مع انتشار الوابء، تضطر مجيع عناصر التدريس والتعليم إىل االتصال ابإلنرتنت. 
 .٥تعمل هذه العملية دون أن يتم قياسها واختبارها من قبل

م عرب اإلنرتنت، تضعيف التواصل يأن التعل بةوأشار بعض الطل 
أنفسهم. هذا املوقف جيعل  بةأو بني الطل بةوالطلوالتفاعل االجتماعي بني املعلمني 

يشعرون أن جناحهم يف العامل احلقيقي ميكن أن يتأثر بنقص الفرص للتفاعل  بةالطل
  بةيف فهم املواد اليت يقدمها املعلم. والطل بةبشكل مباشرو يؤدي إىل صعوبة الطل

الفصول الدراسية عرب يشعرون أبن املواد التعليمية عرب اإلنرتنت أكثر صعوبة أثناء 
 6اإلنرتنت مقارنة ابلفصول الدراسية غري املتصلة ابإلنرتنت.

يواجهون اتصال إنرتنت غري  بةمشكلة أخرى هي أن معظم الطل 
مستقر. ذكروا أن الشبكات السيئة أو انقطاع التيار الكهرابئي كانت من املشاكل 

 نت.اليت يتعني عليهم مواجهتها أثناء الدراسة عرب اإلنرت 
ِ املشكالت اليت أتيت من الطالب، يواجه املعلمون حتدايت ألنفسهم. يُظهر  بسب

أن املعلمني جيدون صعوبة يف صنع مواد   Atmojo & Nugrohoالبحث األويل 
خفيفة ليتم اختبارها عرب اإلنرتنت مع األخذ يف االعتبار أن بعض املعلمني 
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نقص املرافق اليت يشعر هبا يستخدمون فقط التطبيقات منخفضة التقنية بسبِ 
  7طالهبم أيضاا.

ذلَ، مل يتم التخطيط والتجهيز عرب اإلنرتنت بشكل جيد،كرد فعل ل 
يف إندونيسيا. وشَ املعلمون على عدم االستعداد واالستعداد  Covid-19لوابء 

 للتعلم عرب اإلنرتنت.
تركز هذه الدراسة على فهم وتعميق االسرتاتيجيات املستخدمة من قبل  

م والتعبري عن استجاابت يابلتعل بةلزايدة اهتمام الطل MTsN 3 Banda Acehمعلمي 
. هذا البحث هو نوع نوعي مع Covid-19م عرب اإلنرتنت أثناء جائحة يللتعل بةالطل

مصادر املعلومات  بةاملعلمون والطلمنهج ظاهرة يكون فيه املدير وموظفو املناهج و 
هلذا البحث. مت مجع البياانت عن طريق إجراء مقابالت شبه منظمة مت حتليلها 
ابستخدام منوذج مايلز وهوبربمان. تظهر النتائج أن املعلمني يستخدمون هذه 

بفهم ألمهية التعلم،  بةابلتعلم مع تزويد الطل بةاالسرتاتيجيات لزايدة اهتمام الطل
ل املواد التعليمية قصرية وواضحة وجذابة، واستخدام وسائط بسيطة ومثرية وجع

 .8وتنفيذها ابنتظام والتقييمات املستمرة لالهتمام أيضاا،
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عرب اإلنرتنت يف  عربيةأخرى على حتليل تعلم اللغة ال دراسة اتجر  
يف املدرسة الثانوية. هتدف هذه الدراسة إىل حتليل عن رأي  Covid-19جائحة 

. يف هذه 1٩-عرب اإلنرتنت يف جائحة كوفيد  عربيةم اللغة الييف تعل بةملعلمني والطلا
الدراسة، مت استخدام تقنية اختبار البياانت، واستخدم الباحث أسلوب استبيان 

عرب اإلنرتنت. مت أخذ  عربيةم اللغة اليرأايا حول تصور تعل 1٥ومقابلة مكونة من 
طالباا يف مدرسة  4٥و  عربيةمصادر البياانت يف هذه الدراسة من مدرس اللغة ال

Asuhan Daya Medan  الثانوية. تظهر نتائج التحليل أن املعلم يعطي تصوراا إجيابياا
أسهل عرب اإلنرتنت،  عربيةم اللغة اليعرب اإلنرتنت، وعملية تعل عربيةم اللغة اليلتعل

م يعرب اإلنرتنت ال ميكن أن جيعل عملية التعل عربيةم القائم على اللغة الين التعللك
أيضاا تصوراا إجيابياا لتعلم  بةم. أعطى الطليهذه أكثر فعالية يف حتقيق أهداف التعل

أسهل عرب اإلنرتنت وميكن أن  عربيةم اللغة اليعرب اإلنرتنت، وعملية تعل عربيةاللغة ال
، بةم املستقلة للطليعرب اإلنرتنت يف تطوير مواقف التعل عربيةة الم اللغييساعد تعل

عرب اإلنرتنت، حبيث يتعلمون اللغة  عربيةم اللغة اليولكن لديهم مشاكل يف تنفيذ تعل
لذلَ، أان مهتم إبجراء حبث  .ية عرب اإلنرتنتعربال ميكن تطوير اللغة ال .عربيةال

مدرسني للغة العربية يقومون  3مع نوعي من خالل مناقشة النتائج واألفكار 
 .٩بتدريس دروس عرب اإلنرتنت أثناء الوابء
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 أسئلة البحث  -ب

لتحقيق أهداف البحث بشكل منهجي، سيتم طرح صياغة املشكلة  
 التالية:

 م اللغة العربية عرب اإلنرتنت أثناء الوابء؟يما اسرتاتيجية املعلم يف تعل. 1
 ؟وابءاللغة العربية عرب اإلنرتنت أثناء الما هي خربة املعلم يف تعلم . 2
 
 أهداف البحث -ج

 أما أهداف الباحثة يف هذا البحث: 
 وابءم اللغة العربية عرب اإلنرتنت أثناء الياسرتاتيجية املعلم حول تعل لىع لتعرفا. 1
 م اللغة العربية عرب اإلنرتنت أثناء الوابءياملعلم يف تعل اخلربة لتعرف علىا. 2
 

 أمهية البحث -د
تكشف هذه الدراسة عن أفكار من معلمي اللغة العربية يف سوف  

MTsN 3Banda Aceh  حول جتارهبم عند التدريس عرب اإلنرتنت أثناء جائحة
covid-19 .ا لكل من االهتمامات النظرية  أن يكون هذا يرجى البحث مفيدا

 والعملية ، وهي:

 الفوائد النظرية بشكل عام .1
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إندونيسيا وتعزيز  أن يساهم هذا البحث يف حتسني جودة التعليم يف  
 واالستفادة القصوى من تكنولوجيا املعلومات. م اإللكرتوينيالتعل

 
 

 . الفوائد العملية 2
أ. ابلنسبة للطلبة، من املتوقع أن تعزز نتائج هذه الدراسة االهتمام ابلتعلم املستقل 

 م الرايضيات.يأكثر محاساا يف تعلوتشجع الطلبة على أن يكونوا 
ب. ابلنسبة للمعلمني، أن تساعد نتائج هذه الدراسة يف زايدة اإلبداع يف حماولة 

 م الرايضيات. يلتعظيم استخدام تكنولوجيا املعلومات يف تعل
ج. ابلنسبة للمدارس، أن تستخدم نتائج هذه الدراسة كمدخالت يف اجلهود 

 م املرتبط ابستخدام تكنولوجيا املعلومات. املبذولة لتحسني جودة التعلي
 د. ملزيد من الباحثني، ميكن استخدامه كاعتبار ومرجع للبحث ذي الصلة.

 مصطلحات البحث -ه
ا   لتجنِ خطاء الفهم، سيوضح الباحث املصطلحات اليت تتطلِ مزيدا

 من التوضيح.
 اسرتاتيجية املعلم -1
ا إىل   جيادالن أبن اسرتاتيجية املعلم  Sarjan dan Mardiyanaاستنادا

 لبةهي خطة عامة يتم تطبيقها يف الدرس، و حتتوي على اهليكل ورغبات سلوك الط
قالت إن  .م ونطاق التكتيكات الالزمة تنفيذ االسرتاتيجية. الصليحةيوأهداف التعل
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االسرتاتيجية اليت يستخدمها املعلم جيِ أن تكون متوافقة مع قدرات وظروف 
 .10بةالطل

ِ أمراا مهماا للغاية  يعد اختيار استخدام جمموعة متنوعة من االسرتاتيجيات واألسالي
أن  Anggraeniلتحديد املستقبل، حبيث تتم عملية التعلم بسالسة. لذلَ، قال 

يتم استخدام  مث االسرتاتيجية يف سياق التعليم تشري إىل شيء حمدد يف التعلم.
 .11اسرتاتيجيات التدريس من قبل املعلمني لتحقيق أهداف التعلم بفعالية وكفاءة

 دروس اللغة العربية على اإلنرتنت -2
ا إىل ييعد التعل  نظاماا  Arnesi and Hamidم عرب اإلنرتنت استنادا

ئمة على إنه ميّكن التقنيات القا 12تعليمياا مفتوحاا وموزعاا ابستخدام أدوات تربوية.
م واملعرفة من خالل العمل والتفاعل ياإلنرتنت من تسهيل املعلومات من عملية التعل

م عرب اإلنرتنت على أهنا وسائط مزودة ياهلادفني. ميكن أيضاا تفسري وسائط التعل
أبداة حتكم ميكن للمستخدم تشغيلها ، حيث ميكن للمستخدم التحكم والوصول 
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Teaching, Learning, and Reasearch Journal ,2017.hal 151 
11
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، على سبيل املثال عند تنزيل مادة األزمنة يف دروس إىل ما حيتاجه املستخدم نفسه 
 .13اللغة العربية

بناءا على هذا الفهم، ميكن استنتاج أن الفصول عرب اإلنرتنت عبارة  
م عرب اإلنرتنت. يتم تطبيق هذا الفصل أيضاا على دروس اللغة يعن فصول مع التعل

ية عرب اإلنرتنت ابعتباره اإلجنليزية ، خاصة أثناء الوابء. استخدام الفصول الدراس
ابتكاراا يف عملية التعلم وأيضاا حماولة الستبدال الفصول الدراسية وجهاا لوجه واليت 

 COVID-19جيِ إيقافها لكسر سلسلة االنتقال من جائحة 
 الدرسات السابقة -و

إن الدراسة السابقة من أهم أساسيات البحث اليت استخدمها الباحثة  
وهذه الدراسة تساعد الباحثة على مقارنة  الدراسة إجيابيتها وسلبيتها. ملعرفة أسلوب

النتائج ومعرفة جوانِ الفرق بني دراسته احلالية والدراسات السابقة واإلستفادة من 
 خربات الدرسات السابقة.

1- Hapsari Catur Hanandya  استخدام وسائل اإلعالم عرب أن ، يف حبثه ذكر
 اللغة مثل املدرسةأثبتت فعاليتها يف حتفيز الطالب.م ياإلنرتنت يف تعل

معادلة هذا البحث مع أطروحة املؤلف هي التنفيذ منوذج التعلم  
ابستخدام وسائل اإلعالم عرب اإلنرتنت ، وهي حتسني نتائج حتفيز الطالب. حبوث 
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مستوى حتفيز الطالب أثناء الباحثني قياس  Hanandyaيقيس  هابساري للشطرنج
 نتائج تعلم الطالب

حممد يزدي ، يقرتح أن التعلم اإللكرتوين هو مناذج التعلم احلالية مصنوعة يف  -2
شكل رقمي من خالل املعدات اإللكرتونية هبدف توسيع نطاق الوصول إليهاالتعليم 

دون املكان والزمان حمدودان العام، حبيث ميكن الوصول إىل وحدات التعلم بسهولة ب
وتفاعليان وفعاالن. االختالفات يف هذه الدراسة مع اجملالت العلمية، وهي تطوير 
وحدات قائمة على التطبيق تكنولوجيا املعلومات للطالب. حبث حممد يزدي قياس 
تطور الوحدات القائمة على تطبيق تكنولوجيا املعلومات. بينما قام الباحثون بقياس 

 التعلم للطالب من تنفيذ وسائل اإلعالم على اإلنرتنت.نتائج 
أانندا هادي إلياس بعنوان جملة "استخدام النماذج".التعلم اإللكرتوين يف حتسني  -3

 اجلودة
التعلم "قال ذلَ بناءا على نتائج االختبار وميكن اختتام املناقشة اليت مت إجراؤها 

 على النحو التايل:
الفصل االفرتاضي )التعلم اإللكرتوين( هو طفرة جديدة يف جمال أ. منوذج التعلم مع 

التعليم والتعلم،ألهنا قادرة على تقليل االختالفات يف طرق التدريس واملواد، وابلتايل 
 توفري مستوى أعلى من جودة التعلم اثبتة.

 ب. نظام التعلم اإللكرتوين ضروري للغاية للتوقع العصر بدعم تكنولوجيا املعلومات
 احملتوى. حيث يتجه كل شيء إىل العصر الرقمي، سواء اآللية أو
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 طريقة كتابة الرسالة -ز
أما طريقة كتابة هذه الرسالة فتعتمد الباحثة على ما قررته يف كلية     

 الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانربي اإلسالمية احلكومية يف كتاب :
Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Ar-Raniry Tahun 2016.



 

11 
 

 الفصل الثاني

 األساس النظري

 

 

 معىن اخلربة - أ
يكتسبها الفرد من خالل ميكن تعريف اخلربة أبهّنا املعرفة أو املهارة اليت  

قيامه مبهمة ما، أو رؤية شيء معني، أو اإلحساس به، كما تعرف أبهنا الشيء 
 .14الذي حيدث للفرد والذي يؤثر على كيفية إحساسه وشعوره

فاخلربة هلا مكانتها وأمهيتها يف عملية التعلم، وهلا دورها يف تفوق  
وغريها الكثري، تتنافس السياسات الطالب ومتيزهم عن أقراهنم، وهلذه األسباب 

التعليمية يف خمتلف دول العامل يف إصالح أنظمتها التعليمية؛ هبدف تطوير خربات 
املعلمني واالرتقاء أبساليبهم التعليمية ووسائلهم املختلفة يف تبليغ رسالتهم وأدائهم 

أتثري كبري  لعملهم على الوجه األكمل، إذ إن هناك أدلة قوية على أن خربة املعلم هلا
يف نتائج الطالِ؛ فاملعلمون األكثر فاعلية هم من لديهم معرفة قوية ليس فقط يف 
احملتوى املعريف ملوضوع الدرس )املادة العلمية(، ولكن أيضاا يف كيفية تدريس هذا 

 .1٥املوضوع )معرفة طرق التدريس املثلى(
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 www.dictionary.cambridge.org, Retrieved 6-4-2018. Edite 
15

 https://www.massarate.ma/ التعليمية-العملية-في-وأهميتها-لخبرة  
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؛ من أجل وال شَ أن اخلربة القوية لدى املعلمني يف التدريس مطلوبة 
نتاج مثمر وتدريس انجح وفاعل يف مجيع مستوايت التعليم. ومن خالل االستناد 

دراسة، ثبت أن اخلربة يف التدريس ترتبط بشكل إجيايب مع  30إىل أكثر من 
مكاسِ التحصيل العلمي للطالب طوال الفرتة املهنية للمعلم. ومع اخلربة املتميزة 

يف خمتلف جوانِ العملية التعليمية، كما أن  للمعلمني، يصبح الطالب أكثر كفاءةا 
 .فاعلية املعلمني تزداد مبعدل أكرب عندما يُعلِّمون يف بيئة عمل داعمة ومجاعية

 اسرتاتيجية تعليم اللغة العربية -ب
 مفهوم اسرتاتيجية تعليم -1

اسرتاتيجية تعليم لغة علم اخلطط احلربية, فن اجليش أو احلركات  
مفهومها أساسا يف اجليش: وهو عكس فيقال أهدافا احلربية. ونشأ 

واصطالحا: مفهوم ذو  16اسرتاتيجية مبعىن بعيدة املدى أو أهدافا حيوية.
داللة عسكرية, إذ استخدمت يف احلروب القدمية من أجل وضع اخلطط 
املناسبة إلعداد احلرب قبل وقوعها, أو من أجل محاية املعسكر, أو دولة 

لذلَ مت تصنيف االسرتاتيجية كفن من الفنون  حمتمل،من أجل هجوم 
العسكرية، والذي يساهم يف التعامل مع كافة الظروف اليت تؤدي 

 17االستعداد حلالة احلرب.

                                                                 
, )الياض: قرطبة للنشر 21سيد اهلواري, اإلدارة: األصول, واألسس العلمية للقرن ال  16

 .106م( 2011والتوزيع, 
17

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan, Jakarta: Kencana, 2007), 125. 
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وهناك التعريف آخر إىل أن االسرتاتيجية عبارة عن جمموعة من  
الطرق، واألساليِ واملناهج املنظمة اليت تتم السري وفقا هلا من اجل 

 18ملا هو مطلوب يف الوقت احملدد.الوصول 
وإن اسرتاتيجية التعليم اللغوي هي أنشطة حمددة يبتخدمها  

طلبة اللغوي، من أجل جعلت عملية تعلمهم سهال، وسرعا وأكثر متعة، 
 وموجهة ذاتيا، فعالة، وقابلة لالنتقال إىل املواقف احلياتية اجلديدة.

 
 
 

 أهداف إسرتاتيجية التعليم -2
الربامج التعليمي تؤثر يف اإلسرتاتيجية التدريسية إن أهداف  

املستخدمة، فستكون اإلسرتاتيجية املستخدمة متمشية مع اهلدف أو 
وقد يستخدم اآلن املعلم عدة اسرتاتيجيات التعليم  1٩األهداف املطلوبة.

يف إجراء عملية التعليم والتعلم. وأما األهدف اسرتاتيجية التعليم فهي 
:20 

                                                                 
ِ إسرتاجتيات التدريس: رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم, حسن حسني زيتون,  18 )القاهرة: عامل الكت

 6-٥م(,2003للنشر والتوزيع والطباعة, 
)ماالنق: مطبعة جامعة موالان منهج اللغة العربية للمدارس اإلسالمية من الطراز العاملي, ديوي محيدة,  1٩

َ إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق,   .61-60م(, 2011مال
20 Hadia Adel,  االسرتاتيجيات اليت يستخدمها الطلبة األجناب الدارسون للغة العربية يف مركز

 Marmara Universiti Ilahiyatبة املستوى السادس أمنوذاجا", اللغات يف اجلامعة األردونية طل

Fakultesi Dergisi, City sayi 46, Nisa 2014, 189-190. 
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ئل والطرق اليت سيعتمد عليها من أجا تطبيق، وتنفيذ حصر الوسا -1
 هذا العمل.

حتديد أوجه الضعف القوة اليت ترتبط ابالسرتاتيجية اخلاصة ابلعمل  -2
والسعى معرفة االسباب اليت أدت إىل القصور، وحماولة عالجها، 
وأيضا حماولة حتقيق أقصى استفادة ممكنة من نقاطالقوة ابلشكل 

 اية األمر إىل التوازن، وحتقيق النتائج  املرجوة.الذي يؤدي يف هن
حماولة هتيئة اجلو والظروف املناسبة من أجل القيام بتطبيق  -3

 االسرتاتيجية مبا هو مطلوب منها.
حتيد جمموعة من األهداف املرحلية للوصول إىل حتقيق األهداف  -4

 األساسية اليت وضعت االسرتاتيجية من أجلها.
 االسرتاتيجية اجليدة للتعليمموصفات  -3

إن لكل عمل حيتاج إىل تصميم اجليد، ومنها يف عملية التعليم.  
ولكل عملية التعليم هناك  21واملدرس هو املصمم واملنفذ ومقيم به.

االهداف التعليمية الذي سيحققها املدرس. اختيار طرق لتحقيق 
يف عملية األهداف مهم للغاية يف حتقيق األهداف املرجوة. وكذلَ 

التعليم إن اخنيار املدخل واالسلوب والطريقة واالسرتاتيجيات هي أمر 
ضروري للمدرس يف عملية التعليم.املوصفات االسرتاتيجية اجليدة للتعليم 

 كما يلي :

                                                                 
)عمان: دوفان عبيدة, سهيلة أبو السعيد, إسرتاتيجيات التدريس يف القرن احلادي والعشرين, 21

 . 16م(, 2011دار الفكر انشرون وموزعون, 
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أن تكون شاملة مبعىن أهنا تتضمن كل مواقف واالحتماالت  -1
 النتوقعة.

ة واالجتماعية أن تربط ارطباط واضحا ابألهداف الرتبوي -2
 واالقتصادية.

 أن تكون طويلة املدى حبيث تتوقع النتائج وتبعات كل نتيجة. -3
أن تكون عالية الكفاءة من حيث مقارنة ما حتتاجه من امكاانت  -4

 عند التنفيذ مع ما تنتجه من خمرجات تعليمية.
 أنواع اسرتاتيجات تعليم اللغة العربية -4

الفن واملعرفة لتمكني مجيع مكوانت اسرتاتيجيات التعليم هي  
وتكون اسرتاتيجيات التعليم خمططة ومنظمة  22األنشطة التعليمية.

ومتسلسلة حبيث حيدد فيها اهلدف النهائي من التعليم. وأما خصائص 
اسرتاتيجيات التعليم فهي : القابلية للتعليم، واملنظور، واالرتباط املباشر، 

الوسيط السكلي. وكانت هناك عدة واملستوى، والقابلية للتعديل، و 
 23اسرتاتيجية التعليم منها:

 إسرتاتيجية احملاضرة -1 
 إسرتاتيجية الدراما الصفية -2 
 إسرتاتيجية حل املشكالت -3 
 إسرتاتيجية املناقشة -4 

 إسرتاتيجية التعلم التعاوين -٥
                                                                 

22
 Imam Asrori, Strategi Belajar Bahasa Arab: Teori dan Praktek, 

(Malang, Misykat, 2014), 22-23. 
23

إستراتيجياتتدريساللغةالعربية:أطرنظريةوتطبيقاتعملية,بليغحمديإسماعيل,  
2013)عمان:دارالمناهجللنشروالتوزيع, .178م(,
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 (Discovery Learning)إسرتاتيجية التعلم ابالكتشاف  -6
 (Peer tutoring Strategy)إسرتاتيجية التعلم األقران  -7
 Student Centered)إسرتاتيجية التعليم املرتكز على الطالِ  -8

Learning) 

 العالقة بني االسرتاتيجية والطريقة واألسلوب -ج
أن إسرتاتيجية التعليم أمشل من الطريقة، فغن اإلسرتاتيجية هي  

مع خمتلف الظروف واملتغريات يف املواقف  اليت ختتار الطريقة املالئمة
التعليمي، والطريقة أوسع من االسلوب، واالسرتاتيجية هي خطة واسعة 
ا  وعرضية للتعليم، والطريقة أمشل من االسلوب وهلا خصائص خمتلفة إذ
االسرتاتيجية مفهوم أمشل من االثنني فاالسرتاتيجية يتم انتقائهم تبعا 

يل توجه اختيار الطريقة املناسبة واليت بدورها ملتغريات معينة وهي ابلتا
 حتدد أسلوب التعليم األمثل.

 

 فهم اسرتاتيجية املعلم  - د
وهي كلمة  (Stratçgos) تُشتق كلمة اسرتاتيجية من الكلمة اليواننية

ويعين اجليش، واملقطع الثاين  (stratus) مكونة من مقطعني؛ املقطع األول منها هو
القيادة أو احلركة، كما تُعترب االسرتاتيجية خارطة طريق ويعين  (ago) هو

للمؤسسات؛ حُتدد رؤيتها، ومهمتها، وأهدافها، وعليه فإهّنا هتدف إىل زايدة ودعم 
 .24نقاط قوة املؤسسة وإضعاف نقاط قوة املنافسني

                                                                 
24

 Prachi Juneja, "Strategy - Definition and Features" ،

www.managementstudyguide.com, Retrieved 29-4-2021. 
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تُعرف االسرتاتيجية على أهّنا خطة طويلة األمد للوصول إىل هدف ما، 
وتُعد مهارةا الزمةا لتحقيق النجاح يف احلرب، أو السياسة، أو األعمال، أو الصناعة، 
أو الرايضة، وغريها، وتُعرف أيضاا على أهّنا االستخدام الذكي للموارد عن طريق 

 .2٥دفنظام ُمعنّي لألعمال يف سبيل حتقيق اهل

تعّرف اسرتاتيجّية التدريس أبهّنا جمموعة من اإلجراءات والتدابري املوضوعة 
قنة، وحيقق األهداف ُمسبقاا من ِقبل املعلم لينفذها يف عملّية التدريس بطريقة مت

 .أبسط اإلمكانّيات والظروف املرجّوة ضمن
 لنسبة للمعلم.فيما يتعلق ابلتعليم، كانت اإلسرتاتيجية دائماا أهم شيء اب       

اإلسرتاتيجية اجليدة ستؤدي إىل نتائج جيدة. واالسرتاتيجية السيئة ستؤدي ابلتأكيد 
 .بةإىل النتائج السيئة. هذا له أتثري كبري على فهم الطل

أبن كلمة إسرتاتيجية يتم تفسريها أحياانا  Haidir and Salimجيادل  
على أهنا أسلوب أو طريقة، أي وسيلة إليصال رسالة. تسليم الرسائل، يف هذه 

لتحديد اهلدف من التعلم. لذلَ، بغض  بةاحلالة يعين تسليم املواد التعليمية للطل
تمكن النظر عن مقدار املواد اليت يوفرها املعلم، سيكون عدمي الفائدة إذا مل ي

الطالب من فهم ما يعنيه املعلم. لذلَ يف هذه احلالة حيتاج املعلمون إىل اسرتاتيجية 
 التدريس.

                                                                 
25

 Rich Horwath (23-9-2020), "What is Strategy?"  ،

www.strategyskills.com, Retrieved 29-4-2021. Edited. 
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اسرتاتيجيات التدريس هي وسيلة للمعلمني للدرب مع  أن عّرف فجري 
, لذلَ ال يقوم املعلمون دائماا ابلتدريس من خالل توفري من املواد، والتحقق بةالطل

جابة عليها مث مغادرة الفصل. جيِ أن يشارك املعلمون يف من األسئلة اليت جيِ اإل
جيِ على املعلمني أن يكونوا مبدعني يف تقدمي و  قدر اإلمكان. بةالتفاعل مع الطل

استيعاب املواد اليت يقدمها املعلم بشكل مثايل. يصف  بةاملواد حبيث ميكن للطل
OED م فيها املعلم الفصل أيضاا اسرتاتيجية املعلم هي مزيج من عدة عمليات ينظ

ني بةالدراسي ويستخدم مجيع التسهيالت لزايدة فهم الطل . لذلَ، جيِ على املعلم
 استخدام أفضل التسهيالت املمكنة لتطوير اسرتاتيجيات التدريس.

يف هذه احلالة، جيِ أن يعرف املعلم اإلسرتاتيجية املطلوبة، مث جيِ  
ستخدام هذه االسرتاتيجية يف الفصل على املعلم تنظيمها وتطويرها حبيث ميكن ا

أن هناك عدة أنواع من اسرتاتيجيات التدريس مثل   OECDالدراسي. يقرتح 
االسرتاتيجيات من خالل الشرح واسرتاتيجيات التعلم التعاوين واالستفسار والتدريس 
وفقاا للجو والتعلم القائم على حل املشكالت. ال ميكن مطابقة كل هذه 

ن االسرتاتيجيات مع مجيع املواد. لكن جيِ أن تتكيف مع الوضع. ميكن أن تكو 
إحدى االسرتاتيجيات مناسبة ملوضوع معني وليست ابلضرورة مناسبة ملوضوع آخر، 
لذلَ جيِ أن يكون لدى املعلم القدرة على اختيار األفضل منها. يدعي 

Balachandran  .أن هناك العديد من العوامل اليت تؤثر على اسرتاتيجيات التدريس
والدروس. وتشمل العوامل املتعلقة والبيئة  بةتتعلق هذه العوامل ابملعلمني والطل

ابملعلمني املعرفة الستخدام املوارد والقدرة على إدارة الفصول الدراسية وإجراء 
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. عالوة على ذلَ، تشمل العوامل املتعلقة بةاإلضافات وفقاا ألمناط تعلم الطل
تكوين الفصل ومستوى القدرة واالستفادة من تعليمات حمددة واهتمام  بةابلطل
. ومع ذلَ، فإن العوامل املتعلقة ابلبيئة تتكون من مصادر التعلم اليت تدعم بةالطل

عملية التعلم. أخرياا، تعمل العوامل املتعلقة ابلتعلم على تعزيز التعلم السياقي الذي 
 .26يربط التعلم مباشرة ابحلياة الواقعية

 
 معىن الفصل على اإلنرتنت )عرب اإلنرتنت(   -ه
 معىن اإلنرتنت -1
اإلنرتنت هو نظام اتصال عاملّي لنقل البياانت عرب أنواع خمتلفة من  

الوسائط، ومُيكن وصفه أبنه شبكة عاملّية تربط شبكات خمتلفة سواء كانت شبكات 
و  خاّصة، أو عاّمة، أو جتاريّة، أو أكادميّية، أو حكومّية بواسطة تقنّيات السلكية أ

التحكم يف اإلرسال / بروتوكول  ألياف ضوئية، ويستخدم الكمبيوتر بروتوكول
الذي يزّوده مبضيف مُيّكنه من الوصول إىل  : (TCP / IP)ابإلجنليزيّة اإلنرتنت

 27.اإلنرتنت، وقد رفعت شبكة اإلنرتنت معايري الشبكات العاديّة إىل املعايري العاملية
مُيكن للطالِ القيام بدراسته وواجباته يف أي وقت فبوجود االنرتنت  

يكون ُمستعداا فيه دون التقيُّد مبواعيٍد وأوقاٍت حمددٍة، ودون احلاجة إىل التواُجد يف 

                                                                 
26

 Rich Horwath (23-9-2020), "What is Strategy?"  ،

www.strategyskills.com, Retrieved 29-4-2021. Edited. 
27

 "Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)", 

www.techopedia.com, Retrieved 28-12-20018. Edited. 
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مكان املُنشأة الدراسية، وابلتايل تنسجم الدراسة عرب اإلنرتنت مع أسلوب احلياة 
عّلم املرن بشكٍل كبرٍي لدى الطالب املُمتلئ اباللتزامات واملسؤوليات، وتظهر أمهية الت

امللتزمني بوظائف بدواٍم كامٍل، والعسكريني وأفراد أُسرهم، ومبا أن الوصول إىل 
الفصول الدراسية أصبح سهالا، فإن ذلَ يؤدي إىل تطوير الِقوى العاملة؛ حيث 
تقوم بعض الشركات بتثقيف موظفيها عن طريق التعليم اإللكرتوين عرب الشبكة 

  28بوتية لتحقيق التوازن بني احلياة والعمل.العنك
يف بعض األحيان يكون التفاعُل مع املعلم عرب اإلنرتنت أكثر سهولةا من 
التعامل معه يف الفصل الدراسي؛ حيث إن املعلم يف الفصل الدراسي يتفاعل مع 
جمموعة من الطالب يف الوقت ذاته، وحيتاج للرد على استفساراهتم وأسئلتهم يف 

وقت الفصل مما يؤثر أحياانا على جودة اإلجاابت، ولكن عندما يتم التفاعل نفس 
مع املعلم عرب الربيد اإللكرتوين فإن املعلم أيخذ وقته ابلرد على استفسارات وأسئلة 

 .2٩كل طالِ على حدة وابلتايل تكون اإلجاابت أدق وأكثر مُشولية
يشجع التطور السريع للتكنولوجيا واملعلومات واالتصاالت عامل التعليم 
على استخدام الوسائط عرب اإلنرتنت ألغراض التعلم. يف اآلونة األخرية، أصبح 

                                                                 
28

 Annie Shalvey (1-3-2018), "FIVE BENEFITS OF ONLINE 

EDUCATION [INFOGRAPHIC"] ،online.jwu.edu, Retrieved 22-5-

2019. Edited. 

 
29

 Trevor McCready (13-4-2017), "13 HUGE ADVANTAGES TO 

TAKING ONLINE CLASSES" ،www.cornerstone.edu, Retrieved 24-5-

2019. Edited. 
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مصطلح الفصل عرب اإلنرتنت أو فصل التعلم اإللكرتوين شائعاا بني اجلمهور. حىت 
نرتنت ضرورة للطالب. ، أصبحت الدروس عرب اإل1٩-انتشار جائحة كوفيد 

أبن الفصول الدراسية عرب اإلنرتنت أو ما نسميه غالباا   جيادل كوسوما وبوتريد 
أو  LANالتعلم اإللكرتوين هو التدريس والتعلم الذي يستخدم الدوائر اإللكرتونية )

WAN  ،أو اإلنرتنت( لتقدمي حمتوى تعليمي أو التفاعل أو التوجيه. ويف الوقت نفسه
أن التعلم اإللكرتوين هو نوع من التدريس والتعلم يسمح بتسليم  Kusumaيوضح 

املواد التعليمية للطالب ابستخدام اإلنرتنت أو وسائط الكمبيوتر األخرى. يقول 
Basak  وWoto  وBe'langer   أن التعلم اإللكرتوين هو تصميم واسع للتنفيذ

قائم على الكمبيوتر، والفصول والعملية، مثل التعلم املستند إىل الويِ، والتعلم ال
الدراسية االفرتاضية، والتعاون الرقمي. يشمل التعلم اإللكرتوين التسليم عرب اإلنرتنت 

تعليم  1٩6وأشرطة الصوت والفيديو و  (LAN / WAN)واإلنرتانت اإلكسرتانت 
 D( البث الفضائي والتلفزيون التفاعلي و 4) 1٥إلكرتوين والوسائط الرقمية 

ROM
30 . 
 مناذج وعناصر الفصل عرب اإلنرتنت  -و

ري  تنشئ الفصول الدراسية عرب اإلنرتنت أو التعلم اإللكرتوين حلوالا تعليمية رمسية وغ
 .رمسية

                                                                 
30

 Trevor McCready (13-4-2017), "13 HUGE ADVANTAGES TO 

TAKING ONLINE CLASSES" ،www.cornerstone.edu, Retrieved 24-5-

2019. Edited. 
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 .من اخلطأ افرتاض أن التعلم اإللكرتوين ميكنه ببساطة إنشاء نظام تعليمي رمسي

٪ من نتائج التعلم يتم احلصول عليها بشكل غري 80يدعي كوسوما وبوتري أن 
 .رمسي

كثري من الناس يف احلياة اليومية ويواجهون مشكلة حيتاجون إىل حل يف أسرع وقت 
 .ممكن

 :يف هذه احلالة، جيِ أن يفي التعلم اإللكرتوين ابخلصائص التالية

 متاح للمستخدمني عندما حيتاجون إليه إلكمال مهامهم -فقط للحظات 

 .متاح يف كل وقت -متاح دائماا  .

 متوفر بشكل مضغوط وسريع االستخدام -متوفر على الفور 

تطبيق التعلم اإللكرتوين متنوع وواسع، لكن مجيعها تستند إىل مبدأ أن 
التعلم اإللكرتوين يهدف إىل نشر املعلومات يف شكل املواد التعليمية من خالل 
اإللكرتونية أو اإلنرتنت حىت يتمكن الطالب الوصول إليها يف أي وقت و مكان يف 

ي خلق بيئة تعليمية مرنة وشاملة. بناءا للتعلم اإللكرتوين هاخلاصة  العامل. املميزة 
  مناذج: 4على ذلَ، قّسم كوسوما وبوتريد  التعلم اإللكرتوين إىل 

 التعلم املستند إىل الويِ )اإلنرتنت( .1
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التعلم املستند إىل الويِ هو النظام للتعلم عن مسار بعد يعتمد على 
موذج ، يدير الطالب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع واجهة ويِ. يف هذا الن

التعلم عرب اإلنرتنت من خالل موقع ويِ. ميكنهم أيضاا التواصل مع الزمالء أو 
 الطالب من خالل التسهيالت اليت يوفرها املوقع.

 التعلم القائم على احلاسوب .2
بعبارات بسيطة، ميكن تعريف هذا النموذج على أنه أنشطة تعليمية   

ستخدام نظام كمبيوتر حيتوي على عناوين مستقلة ميكن للطالب تنفيذها اب
 وأهداف ومواد تعليمية وتقييمات التعلم.

 التعليم االفرتاضي .3
يشري مصطلح التعليم االفرتاضي إىل نشاط تعليمي حيدث يف بيئة تعليمية   

حيث يتم فصل الطالب والطالب اآلخرين حسِ املسافة والوقت. يقدم الطالب 
ِ مثل استخدام املنظمات  املواد التعليمية من خالل استخدام عدة أنواع من األسالي

غري احلكومية ، ومواد الوسائط املتعددة ، واستخدام اإلنرتنت ، أو مؤمترات الفيديو. 
يتلقى الطالب كل هذه املواد ويتواصلون مع الطالب اآلخرين ابستخدام نفس 

 التكنولوجيا.
 التعاون الرقمي  .4

يعمل فيه الطالب من جمموعات خمتلفة  التعاون الرقمي هو النشاط
)الفصول الدراسية واملدارس إىل البلدان( معاا يف مشروع / مهمة. أثناء تبادل 

 األفكار واملعلومات ابستخدام تقنية اإلنرتنت.
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االستخدام للتعلم اإللكرتوين يف جمال التعليم والصناعة إىل توافر أنواع  زاد
من خالل هذه  .كومية )نظام إدارة التعلم(خمتلفة من برامج املنظمات غري احل

املنظمة، ميكن للطالب تنظيم املواد الدراسية، وجتميع املناهج الدراسية، وحتميل 
املواد، وإجراء االختبارات القصرية، وإعطاء الدرجات، ومراقبة األنشطة، وتقييم 

 بةميكن للطل .والتفاعل يف الدردشة أو املنتدايت بةالعمليات، والتفاعل مع الطل
اآلخرين،  بةالوصول إىل املعلومات واملواد الدراسية، والتفاعل مع الزمالء والطل

والقيام ابملهام، وإجراء االختبارات القصرية أو االختبارات، واالطالع على نتائج 
 .اإلجنازات التعليمية وما إىل ذلَ

  (Covid-19)جائحة  -ز
، ُصدم العامل بوقوع إصاابت خطرية ألسباب غري 2020يف أوائل عام 

معروفة، واليت نشأت من تقرير من الصني إىل منظمة الصحة العاملية حيث مت العثور 
مريضاا ابلتهاب رئوي حاد يف منطقة تسمى مدينة ووهان مبقاطعة هويب،  44على 

يف الصني. كشف  201٩على وجه الدقة. يف اليوم األخري من عام الصني، 
Nawas  يف اجمللة اإلندونيسية بشأن علم التنفس أن الشكوك األولية كانت مرتبطة

 10ابلسوق الرطِ لبيع األمساك واحليواانت البحرية وأنواع أخرى من احليواانت. يف 
مت حتديد السبِ واحلصول على الكود اجليين املسمى ابلنوع اجلديد  2020يناير 

هذا هو أول وأكرب أزمة  Covid-19 من فريوس كوروان. ال ميكن إنكار أن جائحة
صحية يف العامل. ابلطبع هذا يؤثر على مجيع اجملاالت. خاصة يف جمال التعليم. 

ق Purwantoقررت العديد من الدول إغالق املدارس والكليات. نقالا عن  ، مت إغال
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ا إىل بياانت من Covid-19املدارس يف أكثر من اثين عشر دولة بسبِ  . استنادا
يف مجيع أحناء العامل تعطلت  لبةمليون ط 2٩0.٥و، هناك ما ال يقل عن اليونسك

أنشطتهم التعليمية بسبِ إغالق املدارس. على املستوى اجلامعي يف الوالايت 
، جيِ إيقاف برامج 1٩-أيضاا تدخله. بسبِ كوفيد  Covid-19املتحدة، يُظهر 

أيضاا أتثري عميق على نظام التعليم  Covid-19 بني الدول. كان لتفشي بةتبادل الطل
و  MIإن التعليم ليس فقط تعليماا على مستوايت   Purwantoيف إندونيسيا. قال 

MTs  وMA،  ولكن أيضاا يف اجلامعات. مجيع مستوايت التعليم من األدىن إىل
ِ التعليم أو وزارة الدين مجيعها هلا أتثري سليب ألن الطالب  األعلى حتت رعاية مكت

. 1٩-طرون للدراسة من املنزل ألن التعلم وجهاا لوجه حمظور ملنع انتشار كوفيد يض
على الرغم من عدم اعتياد مجيع الطالب على التعلم عرب اإلنرتنت. عالوة على 
ذلَ، ال يزال العديد من املعلمني واحملاضرين غري مناسبني للتدريس ابستخدام 

جتماعي، خاصة يف بعض اجملاالتاالتكنولوجيا اإلنرتنت أو وسائل التواصل 
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 الفصل الثالث

 إجراءات البحث الحقلي

 
 منهج البحث  - أ

والعينات  تصميم البحث وأدوات البحث واملوقع يناقش هذا الفصل 
 وكذلَ تقنيات مجع البياانت على النحو التايل:

ا إىل أسئلة البحث . تصميم1  ، ستستخدم هذه الدراسة طرقاا نوعية البحث استنادا
ملعرفة اسرتاتيجيات وآراء املعلمني حول دروس اللغة العربية عرب اإلنرتنت أثناء 

إىل أن البحث النوعي هو حبث يستخدم  Setiawanو  Anggitoاجلائحة. يشري 
اإلعدادات الطبيعية هبدف تفسري الظواهر اليت حتدث ويتم تنفيذه من خالل 

أيضاا أن البحث النوعي  Anggito et alليِ احلالية املختلفة. ذكر تضمني األسا
يسعى إىل إجياد األنشطة اليت مت تنفيذها وأتثري اإلجراءات املتخذة على حياهتم 
وسردها. يهدف البحث النوعي إىل شرح أو سرد كيفية تنفيذ النشاط وكيفية أتثري 

ث التعمق يف االسرتاتيجيات هذه األنشطة. ابستخدام هذه الطريقة، حياول الباح
يفكر  إلنشاء فصول فعالة عرب اإلنرتنت، وما عربيةيستخدمها مدرسو اللغة ال اليت

 يف التعلم عرب اإلنرتنت، وما هو أتثري هذه احلالة. عربيةفيه مدرسو اللغة ال
 موقع البحث  -ب

. حبيث تتم عملية MTsN 3 Banda Acehموقع البحث يف ابندا آتشيه 
املقابلة يف املدرسة. سيتم إجراء هذه املقابلة استجابة لقرار املستفىت أبن يشعر مبزيد 
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ة. جيم السكان والعينة يف هذه لمن الراحة واالسرتخاء، وميكن إجراء املقابلة بسالس
 الدراسة، استخدم الباحثون عينات هادفة الختيار املشاركني. 

 اجملتمع والعينة  -ج
، فإن أخذ العينات اهلادف هو أسلوب ألخذ العينات Arifinفقاا ل  و 

يعتمد على مراعاة أهداف معينة ومعايري أو خصائص حمددة مسبقاا. يضيف 
Creswell  أنه ابستخدام أخذ العينات اهلادف، خيتار الباحثون املشاركني مبعيار أن

استنتاج أن ابلتايل، ميكن املشاركني غنيون ابملعلومات حول املوضوع قيد الدراسة. و 
جيِ أن توضع من أجل احلصول على أكرب قدر ممكن من املعلومات  بعض املعايري

. MTsN 3Banda Acehمن املشاركني. كان جمتمع هذه الدراسة مجيعاا معلمني يف 
العينات اهلادف.  ةالباحث تلتحديد معايري معينة يف اختيار املشاركني، استخدم

ومعلمي اللغة  MTsN 3Banda Acehهي مدرسو اللغة العربية يف معايري املشاركني 
ية الذين يقومون بتدريس دروس عرب اإلنرتنت أثناء الوابء. بناءا على هذه عربال

املعايري، سيختار املؤلف أربعة مدرسني يستوفون مجيع املتطلبات. تعترب هذه التقنية 
ا أيضاا خطأ اندر يف التجميع، وهي مناسبة يل كباحث. ميكن  ا جدا أن يكون مفيدا

  يف حتليل بياانت البحث.

 

 طريقة مجع البياانت -د
ى  ةالباحث تاستخدم  املقابالت جلمع البياانت. أن املقابالت هي إحد

تقنيات مجع البياانت املستخدمة من قبل املستجيبني أثناء البحث والباحثني وجهاا 
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يف هذه  31البياانت األولية. لوجه يف عملية احلصول على املعلومات الحتياجات
الدراسة، مت استخدام املقابالت ملعرفة االسرتاتيجيات اليت يستخدمها مدرسو اللغة 

وما هي آرائهم عند تدريس فصول اللغة العربية عرب اإلنرتنت أثناء الوابء.  عربيةال
هتدف هذه املقابلة إىل احلصول على نتائج أكثر دقة من تصورات املعلمني الذين 

تربون ذلَ. تسمح هذه الطريقة للباحثني ابحلصول على معلومات أعمق وأوسع خي
 تتعلق أبسئلة البحث. لذلَ، طرح الباحث عدة أسئلة على من متت

خالل املقابلة يستخدم الباحث  مقابلتهم حىت تتم عملية املقابلة بشكل جيد. 1 
ة ووضوحاا جهاز تسجيل صويت. يتم ذلَ حىت تكون نتائج املقابلة أكثر دق

حىت ال يتم ترك أي حوار وراء الركِ. ابإلضافة إىل ذلَ، هتدف مسجالت 
الصوت أيضاا إىل جعل الوقت أكثر كفاءة. لذلَ، ال يوجد تكرار أثناء عملية 
املقابلة حبيث ميكن استخدام هذا الوقت على أفضل وجه ممكن. ميكن 

جدا عندما يكتِ  ملسجالت الصوت ترمجة الوسائط إىل بياانت وصفية. مفيد
الباحثون البياانت. أسلوب املقابلة املستخدم يف هذه الدراسة هو مقابلة شبه 

 منظمة.
سيتم إعطاء القائم إبجراء املقابلة سلسلة من األسئلة اليت مت إعدادها واليت سيتم . 2 

تطويرها بعد ذلَ وفقاا للظروف، وال ترتك املوضوع. وابلتايل ميكن أن تغطي 
اإلجاابت اليت مت احلصول عليها مجيع املتغريات، مبعلومات كاملة ومتعمقة. 
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 Sutrisno Hadi, Metodologi Research II (Yogyakarta: Andi Offset, 

1980), hal. 193 
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سة تقنيات حتليل البياانت النوعية. تقنيات حتليل البياانت تستخدم هذه الدرا
يعد حتليل البياانت جزءاا ال يتجزأ من عملية البحث، سواء أكان ذلَ مكتوابا 

 أم ال.
ء  .3 ِ تركيز مشكلة البحث من الباحثني إجرا البحث ابستخدام هنج نوعي، يتطل

والذي ينص  تقييم منهجي ومتعمق وهادف على النحو الذي أكده سراج الدين
حتليل البياانت يف هذه الدراسة يتضمن عدة مراحل ؛ الرتميز وتقليل على أن 

 البياانت وعرض البياانت واالستنتاج أو التفسري.
  

 

 

 حتليل البياانت طريقة -ه
تستخدم هذه الدراسة تقنيات حتليل البياانت النوعية. يعد حتليل  

أم ال. البحث سواء أكان مكتوابا  البياانت جزءاا ال يتجزأ من عملية البحث،
ابستخدام هنج نوعي، يتطلِ تركيز مشكلة البحث من الباحثني إجراء تقييم 

والذي ينص على أن حتليل البياانت يف هذه الدراسة يتضمن عدة  .منهجي ومتعمق
 32مراحل ؛ الرتميز وتقليل البياانت وعرض البياانت واالستنتاج أو التفسري.

 . الرتميز1

                                                                 
32

 Suharsimi arikunto, Metode Penelitian, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1996), hal. 245. 
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يف البحث النوعي، يلعِ ترميز البياانت دوراا مهماا يف عملية حتليل  
البياانت وحيدد جودة استخراج بياانت البحث. الرموز يف البحث النوعي هي  

كلمات أو عبارات قصرية تلخص رمزايا، وتربز الرسائل، وتلتقط جوهر البياانت، 
رئية. يف لغة أبسط، الكود وميكن أن يعتمد هذا الرتميز على اللغة أو البياانت امل

 عبارة عن كلمة أو عبارة قصرية حتتوي على جوهر مقطع البياانت.
 . تقليل البياانت2
يعين تقليل البياانت التلخيص واختيار العناصر الرئيسية والرتكيز على  

األشياء املهمة والبحث عن السمات واألمناط. وابلتايل، ستوفر البياانت املختصرة 
وتسهل على الباحثني القيام مبزيد من مجع البياانت، والبحث عنها إذا رؤية أوضح، 

 لزم األمر.
 . تقدمي البياانت3
بعد تقليل البياانت، فإن اخلطوة التالية هي تقدمي البياانت. يذكر مايلز  

وهوبرمان  أن عرض البياانت األكثر استخداماا يف البحث النوعي هو النص 
سيكون من األسهل فهم ما حيدث والتخطيط ملزيد السردي. مع عرض البياانت، 

من العمل بناءا على ما مت فهمه. يف هذه الدراسة، قدم الباحث البياانت ابستخدام 
 املقاالت، وهذا الرأي هو األكثر استخداماا يف البحث النوعي.

 . اخلالصة4
ة يف حتليل البياانت. االستنتاجات يف االستنتاج هو املرحلة األخري  

البحث النوعي هي نتائج جديدة مل تكن موجودة من قبل. ميكن أن تكون النتائج 



31 
 

 
 

يف شكل وصف أو وصف كائن قبل أن يظل معتماا أو حىت معتماا، حبيث يصبح 
واضحاا بعد البحث. ميكن أن تكون هذه االستنتاجات عالقات عارضة أو 

ات أو نظرايت. يف مرحلة اخلتام، يبدأ الباحث يف رؤية تفاعلية، وكذلَ فرضي
وفحص مجيع البياانت مث يروي القصص عن طريق الربط بني القصص حىت حيصل 

ى النتائج واالستنتاجات من البحثالباحثون عل
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها



اللغة تعليم إسرتاتيجيات ة عما يتعلق قد شرحت الباحثة يف الفصول السابق
، ومنهج البحث واألدوات املستخدمة جلمع البياانت. Covid-19العربية يف عصر 

وأما يف هذا الفصل تريد الباحثة أن تشرح عما يتعلق بنتائج البحث وحيتوى عليه 
يف  MTsN 3 Banda Acehبيان عن عملية تعليم مهارة الكتابة عرب اإلنرتنيت يف 

 .Covid-19أو  coronaخالل الوابء 

وللحصول على البياانت فقامت الباحثة ابملالحضة املباشرة واملقابلة 
ملعرفة عن عملية تعليم ومشكالت اليت يواجهها  علممن امل الشخصية مع شخصني

 2021/2022املعلم يف عملية تعليم مهارة الكتابة عرب اإلنرتنيت للعام الدراسي 
اعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي بندا أتشيه 

 الدي.مي 2021نوفمرب  4يف التاريخ    Un.08/FTK.1/TL.00/11/2021رقم: 
 

 حملة عامة عن ميدان البحث  - أ
 MTsN 3 Banda Aceh  احدى جمال التعليم يف املرحلة املتواسطة اليت

مدينة بندا أتشيه وسائر Punge Blang Cut الشارع تقع يف املنطقة جااي ابرو 
زالت املدرسة حتت  .أنشطة املدرسة تندرج حتت رعاية وزارة الدين مدينة بندا أتشيه

, ومساحة األرض 1٩78وقد أسست يف عام  Sayuthi, S. Agاملكرم قيادة 
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 – 7.30مربع. وأنشطة التعليم يف املدرسة تبدأ من الساعة  2406وصلت إىل 
16.00 

 د. ملعِ كرة السلة: قطعة واحدة
 : اإلدارة وغرف املدرسة 1ل جدو 

 املالحظات اإلمجايل اسم الغرف الرقم

 جيد 1 غرفة الرئيس 1

 جيد 1 املديرانئِ  2

 جيدة 1 إدرة 3

 جيد 1 جملس املعلمني 4

 أضرر جسيمة 10 حجرة الدراسة ٥

 ضرر جسيمة 1 مكتبات 6

 أضرر جسيمة 1 خمترب العلوم 7

 جيد 3 ومدراء املدرسة MCK لممع 8

 جيد 1 اإلرشاد التوجيهي ٩
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 جيد 2 مقصف 10

 جيد 10 مرحاض الطالِ 11

 جيد 1 مرحاض الطالِ 12

 

 بياانت حقائق املدرس واملوظف  -2
 وهم: MTsN 3 Banda Acehأما مجيع املدرس واملوظف و العمال يف 

 MTsN 3 banda Acehاملوظف  و : املدرس2جدول 

 اإلمجايل املرأة الرحال املراتِ الرقم

 1 - 1 رئيس املدرسة 1

 18 13 ٥ املدرس 2

 6 3 3 املدرس املؤقت 3

 3 3 - املدرس الشريف 4

 4 2 2 املوظف اإلداري ٥
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خادم املدرسة غري  6
 املؤقتة

1 2 3 

 2 1 1 خادم املدرسة 7

 1 1 - موظف املكتبة 8

 2 - 2 حارث املدرسة ٩

 40 2٥ 1٥ اإلمجايل 

 

 بياانت وحقائق الطلبة -3
 التايل: MTsN 3 Banda Acehأما مجيع الطلبة يف 

 الطلبة : عدد3ل جدو  

 الطلبة عدد الفصل الرقم

 مجلة املرأة الرجال

1 VII-1 ٥ 17 22 
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2 VII-2 14 14 28 

3 VII-3 11 1٥ 26 

4 VII-4 16 13 2٩ 

 10٥ ٥٩ 46 مجلة

1 VIII-1 12 12 24 

2 VIII-2 12 12 24 

3 VIII-3 ٩ 23 22 

 70 37 33 مجلة

1 IX-1 12 24 36 

2 IX-2 12 24 36 

3 IX-3 13 23 36 

 108 71 37 مجلة

 283 167 116 اإلمجايل
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-Covidاسرتاتيجيات املعلم يف تدريس اللغة العربية عرب اإلنرتنت خالل  -ب

19 
ملعرفة االسرتاتيجيات املستخدمة يف عملية تعلم اللغة العربية عرب  

 MTsN 3 Bandaاإلنرتنت، أجريت مقابالت مع مجيع معلمي اللغة العربية يف 

Aceh. 
مت تعديل االسرتاتيجيات اليت استخدمها املعلمون عند الدراسة عرب  

م عرب اإلنرتنت ، حيث يللتطبيقات املستخدمة عند التعل Covid-19اإلنرتنت خالل 
 WhatsAppتطبيقات  MTsN 3 Banda Acehاستخدم مدرس اللغة العربية يف 

ستخدمة أثناء عملية والتعلم اإللكرتوين والتكبري. لذلَ، تتمثل اإلسرتاتيجية امل
، ابإلضافة إىل روابط pdf، و powerpointم يف إرسال روابط صوتية، و يالتعل

youtube  حول تعلم اللغة العربية، وكذلَ الكتِ العربية بصيغةpdf  وword. 
م ي، يستخدم املعلم اسرتاتيجيات التعلالعربيةم اللغة يوأثناء عملية تعل 

القصص، واليت يقوم الطالب بتسجيلها وتقدمي يف شكل نقاط القوة أو إرسال 
. وهبذه WhatsAppsم ومجعها من خالل تطبيق يمتارين لكتابتها إبجياز حول التعل

 رة.االطريقة ميكن للمدرس معرفة تقدم الطالب يف كتاب امله
 MTsN 3 Bandaعملية التعلم عرب اإلنرتنت، استخدم املعلمون يف  يف 

Aceh  املنهج اجلديد وKMA 183  ِمصحوابا أبحدث كتِ وزارة الدين والكت
٪ فقط بنجاح يف هذه اإلسرتاتيجية ألنه يف عملية 30الرقمية. ومع ذلَ، مت تنفيذ 
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العديد من العقبات   MTsN 3 Banda Acehيفالتعلم عرب اإلنرتنت واجه املعلمون 
 حبيث مل يكن التعلم عرب اإلنرتنت هو األمثل. لذلَ، أضاف بعض املعلمني

 اآلخرين العديد من وسائل التعلم األخرى من أجل حتقيق أهداف التعلم.
 
 

جتربة مدرس اللغة العربية أثناء عملية التعلم عرب اإلنرتنت أثناء جائحة  -ج
Covid-19  

 Mtsn 3 Banda Acehأما ابلنسبة لتجارب مدرسي اللغة العربية يف  

 ، وهي:Covid-19أثناء الدراسة عرب اإلنرتنت خالل جائحة 
م اللغة العربية عرب اإلنرتنت يأ. كانت أكثر التجارب اليت شعرت هبا أثناء عملية تعل

، بةهي التحدايت والعقبات العديدة يف التعامل مع الطل  Covid-19أثناء جائحة 
يف اتباع توجيهات املعلم بسبِ بعض هذه العقبات،  بةألنه مل يرغِ مجيع الطل

 مثل:
يهتمون فقط ابلدروس عرب اإلنرتنت ألن  ة٪ من الطلب30-٥ما يقرب من  -1

مثل أولئَ الذين ليس لديهم  بةهناك العديد من العقبات اليت يواجهها الطل
/ هواتف حممولة، وال توجد حصة حمددة، وال يزالون  Androidهواتف 

كساىل   الذين هم بةيستخدمون اهلواتف احملمولة لوالديهم ، وهناك أيضاا طل
 عن الدراسة.
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جبمع املهام املعينة وال يقومون  بةعند تعيني واجبات، ال يفهم العديد من الطل -2
 أو إرساهلا.

م يم وجهاا لوجه، يكون هناك عدم فاعلية يف التعليوعندما حتدث العودة إىل التعل -ب
ال يفهمون التعلم عرب اإلنرتنت، لذلَ يطلبون تكرار بعض  بةألن العديد من الطل

 .الدروس اليت حدثت عرب اإلنرتنت، واليت مت أخذها مرتني تلقائياا
م عرب اإلنرتنت حيث يستخدم الطالب يومع ذلَ، ال يزال هناك جانِ إجيايب للتعل -ج

ليكونوا قادرين على تكرار املواد اليت قدمها املعلم وتسهيل املزيد من الوسائط 
فهمهم للدرس. وهناك أيضاا طالب يطلبون املزيد من الدروس اخلصوصية من املعلم 

وام املدرسيإلعادة الدروس خارج ساعات الد
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث - أ
ميكن االستنتاج و ،  MTsN 3 Banda Acehإجراء البحث يف قد مت  

أن نتائج البحث من جتربة معلمي اللغة العربية أثناء التعليم عرب اإلنرتنت خالل 
Covid-19 هي كما يلي: 

نتائج البحث حول جمموعة من األحداث النظرية وامليدانية فيما يتعلق  -1
واملسائل املتعلقة  .م اللغة العربية ابإلنرتنتيابسرتاتيجيات املعلم يف تعل

 ابالسرتاتيجية هي:
إبرسال  ةأ. اإلسرتاتيجية اليت يستخدمها املعلم يف املدرسة وخاصة يف مهارة الكتاب

املواد من خالل التطبيق املستخدم، الصوت، مث يعطي املعلم مهمة تدوين 
ِ ومجعها من خالل التطبيق، حىت يعرف املعلم   املالحظات مث إعطاء التدري

 رة الكتابية من خالل التمرين.اج طالب مهكيف نتائ
ب. من خالل اجلمع بني النتائج النظرية وامليدانية، يصل االستخدام الناجح 

٪ فقط من 30م اللغة العربية عرب اإلنرتنت إىل يلالسرتاتيجيات يف عملية تعل
 الطالب الذين يفهمون.

ج. من الناحية النظرية ، هناك العديد من التطبيقات والوسائط اليت ميكن 
عرب اإلنرتنت والنتائج تستخدم فقط بعض التطبيقات  التعليماستخدامها يف 

والتعلم اإللكرتوين والتكبري / التصغري. والوسائط املستخدمة  whatappsمثل 
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قاطع الفيديو وم YouTubeتتكيف أيضاا مع التطبيقات املستخدمة مثل 
 والصوت والصور. pdfالتعليمية ابللغة العربية وابور بوينتس والكتِ بصيغة 

 KMAم من نتائج البحث، استخدموا أيضاا املنهج اجلديد و يد. يف عملية التعل

 ابإلضافة إىل أحدث كتِ وزارة الدين املصحوبة ابلكتِ الرقمية. 183
نتائج البحث حول اجلمع بني األحداث النظرية وامليدانية فيما يتعلق بتجربة  -2

 م اللغة العربية عرب اإلنرتنت هي:ياملعلمني يف تعل
ا عن النظرية اليت تقول إنه من السهل التعل م عرب اإلنرتنت ألنه من يأ. ال يزال بعيدا

 نتائج اجملال هناك حتدايت خمتلفة ، مثل:
٪ من الطالب يهتمون فقط ابلدروس عرب اإلنرتنت ألن 10-٥ما يقرب من  -1

هناك العديد من العقبات اليت يواجهها الطالب مثل أولئَ الذين ليس لديهم 
/ هواتف حممولة، وال توجد حصة حمددة، وال يزالون  Androidهواتف 

كساىل يستخدمون اهلواتف احملمولة لوالديهم، وهناك أيضاا طالب الذين هم  
 عن الدراسة.

عند تعيني واجبات، ال يفهم العديد من الطالب وال يقومون جبمع املهام املعينة  -2
 أو إرساهلا.

وعندما حتدث العودة إىل التعلم وجهاا لوجه، يكون هناك عدم فاعلية يف التعلم  ب.
ألن العديد من الطالب ال يفهمون التعلم عرب اإلنرتنت، لذلَ يطلبون تكرار 

 الدروس اليت حدثت عرب اإلنرتنت، واليت مت أخذها مرتني تلقائياا بعض
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م عرب اإلنرتنت حيث يستخدم يج. ومع ذلَ، ال يزال هناك جانِ إجيايب للتعل
الطالب املزيد من الوسائط ليكونوا قادرين على تكرار املواد اليت قدمها املعلم 

من املعلم  من الدروس ا طالب يطلبون املزيدوتسهيل فهمهم للدرس. وهناك أيضا 
 .ةاملدرسإلعادة الدروس خارج 

 
 

 املفرتحات -ب
قبل اإلنتهاء، تود الباحثة أن تقدم بعض اإلفرتاحات يف أواخر هذه الرسالة 

 مما يكون انفعا للباحثة والقارئني مجيعا:
 ملدرسي اللغة العربية -1

أن يوفروا الوسائل  MTsN 3 Banda Acehينبغي ملدرسي اللغة العربية يف 
 التعليمية 

احلديثة لعملية تعليم مهارة الكتابة عرب اإلنرتنيت، وأيخذوا الفوائد مما يكون انفعا 
 . MTsN 3 Banda Acehيف تعليم مهارة الكتابة ب 

 
 للطالبات  -2

أن جيتهدن يف الدراسة عرب  MTsN 3 Banda Aceh ينبغي للطلبة ب
اإلنرتنيت، ويستفدن العلوم اللغة العربية من املدرسة عن طريق الكتابة ابللغة العربية 

مع املدرس واألصدقاء عند عملية تعليم داخل الفصل وخارج الفصل الدراسي.
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INSTRUMEN PENELITIAN  

Pedoman Wawancara 

Tujuan: Untuk mengetahui bagaimana pengalam dan strategi guru dalam 

mengajar bahasa arab khususnya maharah kitabah secara daring pada 

masa covid-19 

 

Nama Guru: 

 

NO Soal Wawancara 

1 Bagaimana pendapat bapak ketika mengajar online selama covid -

19? 

 

2 Aplikasi apa yang bapak pakai saat mengajar online? 

 

3 Apa pendapat bapak tentang belajar online? 

 

4 Apakah bahan ajar yang digunakan selama belajar online 

menggunakan silabus lama atau tidak? 

 

5 Bagaimana strategi yang bapak lakukan dalam pembelajaran 

bahasa Arab selama online khususnya pada maharah khitabah ( 

menulis )? 

 

6 Berapa persen strategi yang digunakan membantu dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab selama daring? 

 

7 Bagaiman cara bapak menarik perhatian siswa ketika proses 

pembelajaran agar mereka dapat mengikuti pembelajaran secara 

optimal? 
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8 Apakah bapak ada menggunakan tambahan media untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis selama belajar 

daring? 

 

9 Media apakah yang bapak gunakan? 

 

10 Apa pengalaman yang bapak dapatkan dalam mengajar daring 

selama pandemic covid-19? 
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 املتكلم األول
 

 ؟1٩-ما رأيَ يف الدراسة أثناء جائحة كوفيد  س:

أثناء التدريس عرب اإلنرتنت ، ال يتابع مجيع الطالب الدروس وفقاا لإلرشادات ج: 
أو تنسيق الكلمات أو  pdf، سواء كانت بتنسيق  whatappsاملرسلة عرب 

وغريها من الصور أو مقاطع الفيديو. حبيث يرى بعض  youtubeالتسجيالت مثل 
الطالب فقط ولكن ال يتبعون بعناية حسِ التعليمات ، لذلَ ال يفهم الطالب 

 .يف التعلم
 س: ما هو التطبيق الذي تستخدمه عند التدريس عرب اإلنرتنت؟

، YouTubeو  WhatsAppا غالباا عرب اإلنرتنت هي ج: التطبيقات اليت يتم استخدامه
وهناك أيضاا تعليم إلكرتوين ولكن ال يستطيع مجيع الطالب فتحه. ويف الوقت نفسه 

، ألنه صعِ بعض الشيء وال ميتلكه العديد Google Meet Zoom، ال نستخدم 
 من الطالب.

 س: ما رأيَ يف التعلم عرب اإلنرتنت؟
عرب اإلنرتنت والتعلم وجهاا لوجه ، فقد يكون انجحاا بنسبة ج: إذا قمت بدمج التعلم 

٪ من الطالب من ٥0٪ ، ولكن إذا كان عرب اإلنرتنت فقط ، فلن يتمكن ٩٩
 إتقان التعلم ، ألن بعضهم ال يتبع توجيهات مدرس املادة .
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س: هل املواد التعليمية املستخدمة على اإلنرتنت تستخدم املنهج القدمي أم ال تستخدم 
 املنهج؟

ا  KMA 183ج: يستخدم البعض أحدث املنهج الدراسي ، حىت أن هناك  جديدا
 القدمي. KMAأو يوجد كتاب رقمي ومل يعد يستخدم 

س: ما هي اإلسرتاتيجية اليت تستخدمها أثناء تعلم اللغة العربية عرب اإلنرتنت وخاصة 
 يف "مهارة كتاب"؟

ر تكوين اجلمل أو القاعدة، لذلَ إذا مت ج: يف مهارة الكتاب ، لدينا املزيد من عناص
، فإن بعض pdfأو  youtubeدجمها عرب اإلنرتنت مع مناقشات شيقة مثل 

الطالب متحيزون ولكن ليس مجيعهم يفهمون ما عدا وجهاا لوجه من خالل 
التدرب عليها. فعال ، لكن اإلنرتنت صعِ بعض الشيء ، ويف أحسن األحوال 

 ٪ فقط.30يتقن العديد من الطالب 
 س: ماذا فعلت خالل الدرس حىت يفهم األطفال؟

ج: حىت يفهم األطفال بشكل أفضل ، سأشرح مباشرة من خالل تسجيل اهلاتف 
 احملمول

س: كيف جتذب انتباه الطالب أثناء االتصال ابإلنرتنت حىت يتابع الطالب الدروس 
 على النحو األمثل؟

 ِ الغناء أو الصور اليت تلفت انتباههم حسِ ج: من خالل الفيديوهات العربية أبسالي
املادة املعنية. إذا كان متصالا ابإلنرتنت ، فسيكون صعباا ، ولكن وجهاا لوجه هناك 

 مناقشات حول التعلم التعاوين واالختصارات.
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 س: هل تستخدم وسائط إضافية لتحسني قدرات الطالب وخاصة يف مهارة الكتاب؟
 هي ابور بوينت. ج: إذا كانت الوسائط اإلضافية

 س: ما هي اخلربة اليت حصلت عليها أثناء الدراسة عرب اإلنرتنت؟
ج: أثناء التعلم عرب اإلنرتنت ، ميكنين أن أفهم بشكل أعمق استخدام وسائط التعلم 
اإللكرتونية وأشجعين أيضاا على الرغبة يف اكتشاف شيء جديد حول وسائط التعلم 

 عرب اإلنرتنت.
 

 
 
 
 

 الثايناملتكلم 
 التعليم عرب اإلنرتنت؟ عن: ما رأيَ س

ج: يواجه التعليم عرب اإلنرتنت العديد من التحدايت .ومن الصعِ تطبيق وسائط 
 التعلم وال يزال الطلبة يستخدمون اهلواتف احملمولة لوالديهم.

 س: ما التطبيقات اليت تستخدمها كثرياا أثناء التعليم عرب اإلنرتنت؟
، ولكن من خالل ذلَ، أرسل مقطع WAج: عند تقدمي املادة، جيِ أن يكون عرب 

 فيديو تعليمياا ، وغالباا ما يكون الفيديو الذي أرسله هو الصوت
 : ما رأيَ يف التعليم عرب اإلنرتنت؟س
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وحمدودية وصوهلم إىل التعلم مثل  kuotaج: املشكلة تكمن يف الطلبة، بسبِ قلة 
 .Androidعدم وجود هواتف حممولة، واحلصص، وكذلَ قيودهم على 

 س: هل تستخدم املنهج القدمي / اجلديد أثناء التعلم عرب اإلنرتنت؟
والكتِ الرقمية وكذلَ احدث كتاب  KMA183ج: نعم ابستخدام املنهج اجلديد 

 وزارة الدين.
 أثناء التدريس عرب اإلنرتنت ، وخاصة يف مهارة الكتابة؟ س: كيف كانت اسرتاتيجيتَ

ج: أرسل مقطع فيديو مث أطلِ منهم تدوين املالحظات ، مث إرساهلا إيل مرة أخرى ، 
 ومن هناك ميكنهم تعلم الكتابة

 : ما هي النسبة املئوية لالسرتاتيجية اليت تساعدك أثناء االتصال ابإلنرتنت؟س
 الدرس بسبِ الوصول احملدود ٪ منهم يفهمون30ج: رمبا 

 س: كيف كانت جتربتَ أثناء التدريس عرب اإلنرتنت؟
ج: ميكن اكتساب الكثري من اخلربة أثناء التدريس عرب اإلنرتنت ألن هذه هي املرة 
األوىل اليت نقوم فيها بذلَ. من بينها ، هناك الكثري من املعرفة حول التعلم من 

ن أيضاا بتعلم استخدام وسائط التعلم من خالل خالل وسائل اإلعالم وحنن مطالبو 
 اإلنرتنت

 : كيف جتذب انتباههم حىت يتعلموا على النحو األمثل؟س
 ج: إرسال صور جذابة وصوتيات عرب الواتس اب واليت تستهلَ حصة أقل.

 
 املتكلم الثالث
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 س: ما رأيَ يف التعليم عرب اإلنرتنت؟
ج: يواجه التعليم عرب اإلنرتنت العديد من التحدايت. من بينها يصعِ على الطلبة 

وأيضاا ال توجد  Androidاحلصول على املواد الدراسية ألن البعض ال ميتلَ 
 حصص أو مشاكل يف إشارة اإلنرتنت الضعيفة

 س: ما التطبيقات اليت تستخدمها كثرياا أثناء التدريس عرب اإلنرتنت؟
ومسجل  whatappsم العديد من الوسائط للتعليم عرب اإلنرتنت ، مثل ج: أستخد

 وغريها من وسائط التعليم. youtubeالصوت و 
 : ما رأيَ يف التعلم عرب اإلنرتنت؟س

ج: على الرغم من وجود العديد من العقبات اليت نواجهها يف التعلم عرب اإلنرتنت ، مثل 
بة، إال أنه يصعِ أيضاا على بعض الطلبة فهم التوزيع غري املتكافئ للمعرفة بني الطل

ِ الشرح احملدود من معلميهم. ومع ذلَ، هناك أيضاا اجلانِ  املواد التعليمية، بسب
اإلجيايب، وهو أن هناك املعارف اجلديدة يف التعلم عرب اإلنرتنت حنصل عليها، سواء 

 تلَ املتوفرة ابلفعل أو اليت نصممها أبنفسنا.
 نهج القدمي/اجلديد أثناء التعلم عرب اإلنرتنت؟س: هل تستخدم امل

والكتِ الرقمية وكذلَ احدث كتاب  KMA183ج: نعم ابستخدام املنهج اجلديد 
 وزارة الدين.

َ أثناء التدريس عرب اإلنرتنت ، وخاصة يف مهارة كتاب؟  س: كيف كانت اسرتاتيجيت
ضاا ابختيار املواد ج: أرسل مقطع فيديو سجلته بنفسي حىت يتمكنوا من تقليده وأي

 .youtubeاملناسبة للمواد التعليمية على موقع 
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 : ما هي النسبة املئوية لالسرتاتيجية اليت تساعدك أثناء االتصال ابإلنرتنت؟س
 ٪ منهم الدرس بسبِ حمدودية الوصول والوقت.30ج: رمبا يفهم 

 س: كيف كانت جتربتَ أثناء التعليم عرب اإلنرتنت؟
الكثري من اخلربة أثناء التعليم عرب اإلنرتنت هواملرة األوىل اليت نقوم ج: ميكن اكتساب 

فيها بذلَ. من بينها، هناك الكثري من املعرفة حول التعلم من خالل وسائل 
 اإلعالم وحنن مطالبون أيضاا بتعلم استخدام وسائط التعلم من خالل اإلنرتنت

 ثل؟: كيف جتذب انتباههم حىت يتعلموا على النحو األمس
 WhatsAppج: إرسال صور ومقاطع صوتية وصوتية وفيديو مثرية لالهتمام عرب 

 يستهلَ أيضاا حصة أقل.
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