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 سبت مناقشة ىذه 

 غزايل، ادلاجستَت( 
 

 َََََُُُُّّٖٗٗٗٗٓٗالتوظيف : رقم 
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 ق 
 

 إستهالل
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

 : قاؿ هللا تعاىل يف القرآف الكرمي
يػىٍرفىًع هللاي الًَّذٍينى ٰامىنػيٍوا ًمٍنكيٍم 

ليٍوفى ال هللاي دبىا تػىٍعمى ًبيػٍرهكىالًَّذٍينى أيٍكتيوا اٍلًعٍلمى دىرىٰجتو كى  خى
 ﴾ُُ﴿سورة اجملادلة: 

 
 تًٍلكى ٰاٰيتي اٍلًكٰتًب اٍلميًبٍُتً جاۤلرٰ 

 ًإَّنَّ أىنٍػزىٍلٰنوي قػيٍرآًنن عىرىبًينا لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليٍوفى
 ﴾ِ-ُ﴿سورة يوسف: 

 
 كقاؿ عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر :

، كالنحو أبوىا"  "اعلم أف الصرؼ أـ العلـو
 
 

~~~ 



 ك 
 

 

 إهداء
 

إىل كالدم ابوب رزايل بن مصطفى ككالديت ابوبة -ُ
أنيتا بنت جعفر الذين ربياين صغَتا كعلماين 
األخبلؽ الكردية، لعل هللا حيفظهما كيعطيهما صحة 

 كاآلخرة. كسبلمة يف الدنيا
كإىل أخي كأخيت اللذين قد ساعدكا ين إلكماؿ ىذه -ِ

 الرسالة، أسأؿ هللا أف جيزيهما أحسن جزاء. 
كإىل أساتذ كأساتذات يف جامعة الرانَتم اإلسبلمية -ّ

الذين قد علموين العلـو ادلفيدة كإرشادا صحيحا، 
 عسى هللا أف يبارؾ هللا ذلم.

كإىل مجيع أصدقائي يف جامعة الرانَتم اإلسبلمية -ْ
احلكومية. أقوؿ شكرا عميقا على مساعدهتم 

 كمحاستهم يل يف إصلاز ىذا البحث، جزاىم هللا خَتا.
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 شكر وتقدير
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد رٌب العادلُت كبو نستعُت على أمور الدنيا 
لعلكم  كالدين. قاؿ هللا تعاىل يف كتابو الكرمي "إًن أنزلنا قرآًنن عربيا  

تعقلوف". كالصبلة كالسبلـ على حبيبنا كسيدًن كنبينا دمحم صلى 
 هللا عليو كسلم كعلى آلو كأصحابو أمجعُت.

قد انتهت الباحثة إبذف هللا من كتابة ىذه الرسالة العلمية 
لتقدديها إىل جامعة الرانَتم اإلسبلمية احلكومية بندا أتشيو 

اللغة العربية بكلية  يف قسم تعليم (S.Pd)للحصوؿ على شهادة 
تعليم النحو عرب الًتبية كأتىيل ادلعلمُت ربت ادلوضوع : "

Google Meet  يف معهد خادم احلرمني الشريفني بندا أتشيه
 )دراسة حتليلية وصفية(".

كيتم إشراؼ كتابة ىذه الرسالة للمشرفُت الكرديُت مها 
األستاذ الدكتوراندكس أشرؼ مزفر، ادلاجستَت كاألستاذة فجرية، 
ادلاجستَت. تقدـ الباحثة شكرا كثَتا ذلما اللذين قد أنفقا أكقاهتما 



 ح 
 

كمساعدهتما إلشراؼ ىذه الرسالة إشرافا جيدا من أكذلا إىل 
 ا كجيزيهما أحسن اجلزاء.آخرىا، عسى هللا أف يباركهم

تقدـ الباحثة شكرا عميقا دلدير جامعة الرانَتم اإلسبلمية 
احلكومية بندا أتشيو كلرئيس قسم تعليم اللغة العربية كأتىيل 
ادلعلمُت كجلميع األساتذة ابُت الذين قد علموىا علوما مفيدة 
 كًنفعة كأرشدكىا إرشادا مستقيما. مث تقدـ الباحثة شكرا جزيبل

جلميع األصدقاء الذين قد ساعدكىا أبفكارىم يف إسباـ كتابة ىذه 
 الرسالة، كابركهم هللا يف الدنيا كاآلخرة

كال تنسى الباحثة أف تقدـ شكرا جزيبل كاحًتاما عظيما 
دلدير معهد خادـ احلرمُت الشريفُت بندا أتشيو الشيخ دمحم بن 

ة التدريس صاحل سعد اذلمامي، البكالوريوس كجلميع أعضاء ىيئ
كجلميع األساتذة كالطلبة فيو الذين قد ساعدكاىا يف مجع البياًنت 

 ذلذه الرسالة.
كالتفوت أف تقدـ الباحثة الشكر لوالديها ابوبُت الذين 
قد ربياىا تربية حسنة كدعموىا كشجعوىا يف إكماؿ ىذه 
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الرسالة، عسى هللا أف حيافظهما يف الدنيا كاآلخرة كيثيبهما أحسن 
 واب.الث

كأخَتا ، تدعو هللا أف جيعل ىذا العمل ًنفعة للباحثة 
كللقارئُت مجيعا. ترجو من القارئُت نقدا بنائيا لتكميل ىذه 
الرسالة ألف اإلنساف الخيلو من النقصاف كاألخطاء كالنسياف. 
تسأؿ هللا أف يهدم اجلميع إىل الصراط ادلستقيم كحسبنا هللا كنعم 

اب العلي العظيم كاحلمد  رب  الوكيل كالحوؿ كالقوة إال
 العادلُت.

 
 ـ َُِِيونيو  ُِدار السبلـ، 
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 قائمة اجلداول
: ادلباين كالوسائل يف معهد خادـ احلرمُت الشريفُت  ُ.ْاجلدكؿ 

 بندا أتشيو.
: أمساء ادلعٌلمُت اإلندكنيسيُت كالسعوديُت يف معهد  ِ.ْاجلدكؿ 

 خادـ احلرمُت الشريفُت بندا أتشيو.
احلرمُت : عدد أعضاء ىيئة اإلدارة يف معهد خادـ  ّ.ْاجلدكؿ 

 الشريفُت بندا أتشيو.
: عدد الطلبة يف معهد خادـ احلرمُت الشريفُت بندا  ْ.ْاجلدكؿ 

 ق.ُِْْ-ُُْْأتشيو 
: كرقة ادلبلحظة عن عملية تعليم علم النحو عرب  ٓ.ْاجلدكؿ 

Google Meet .يف معهد خادـ احلرمُت الشريفُت بندا أتشيو 



 س 
 

 قائمة ادللحقات
ن عميد كلية الًتبية كأتىيل ادلعلمُت عن قرار خطاب م -ُ

 تعيُت ادلشرفُت على البحث
إفادة عميد كلية الًتبية كأتىيل ادلعلمُت جبامعة الرانَتم  -ِ

 اإلسبلمية احلكومية للقياـ ابلبحث ادليداين
إفادة من مدير معهد خادـ احلرمُت الشريفُت بندا أتشيو  -ّ

 إلجراء البحث
 الشخصيةقائمة أسئلة ادلقابلة  -ْ
 صور البحث -ٓ
 السَتة الذاتية -ٔ



 ع 
 

 مستخلص البحث
يف معهد خادـ احلرمُت  Google Meet: تعليم النحو عرب  عنواف البحث

 الشريفُت بندا أتشيو )دراسة ربليلية كصفية(.
 : رحياف فَتدا االسم الكامل

 ََُُُِِٕٔ:   رقم القيد
 Google Meetيعتمد ىذا البحث على خلفية أف استخداـ   

شيء جديد يف أنشطة التعليم كالتعلم، كتطلع ادلشكبلت للمعلمُت 
( إجراء عملية ُكالطالبات عند استخدامو. هتدؼ ىذه الدراسة دلعرفة : 

يف معهد خادـ احلرمُت الشريفُت بندا  Google Meetتعليم النحو عرب 
( كمشكبلت ادلعٌلم كالطالبات يف تعليم كتعلم النحو عرب ِأتشيو. 

Google Meet  يف معهد خادـ احلرمُت الشريفُت بندا أتشيو. ىذا
البحث ىو نوع من البحث الوصفي التحليلي. أخذت الباحثة العينة من 

استخدمت الباحثة أداكة طالبة. ك  ٔٓطالبات ادلستول الثالث كعددىن 
( عملية ُالبحث ابدلبلحظة ادلباشرة كادلقابلة. كنتائج ىذا البحث ىي: 

يف معهد خادـ احلرمُت الشريفُت  Google Meetتعليم النحو عرب 
يستخدـ ادلعلم طريقة ادلباشرة يف تعليم النحو. كذلك يستخدـ ادلعلم 

ة كالطريقة القياسية ىي طريقة ااضرة كطريقة القراءة كاألسئلة كاألجوب
طريقة تعليم النحو من شرح القائدة مٌث ادلثاؿ. كيستخدـ ادلعلم الوسيلة يف 
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لشرح اإلعراب  Power Pointىي  Google Meetتعليم النحو عرب 
للبحث عن صور للمفردات  Googleكالسبورة ك  Microsoft Wordك

ر تعليم علم سلسلة اللغة العربية كمصاد Pdfاليت صعب فهمها ككتاب 
 Googleالنحو. أٌما ادلشكبلت اليت يواجو ادلعٌلم يف تعليم النحو عرب 

Meet  : كصعب إشراؼ الطالبات ِ( شبكة اإلنًتنت ُىي )ّ )
( كتقييم التعليم. كادلشكبلت اليت تواجو الطالبات يف ْكالطالبات السلبية 
ر ( كسعِ( شبكة اإلنًتنت ُىي :  Google Meetتعلم النحو عرب 

( ٔ( صعوبة فهم ادلادة ٓ( كقلة احلماسة ْ( نقص الًتكيز ّاإلنًتنت 
 عدد الطالبات الكثَتة يف غرفة التعليم.
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ABSTRACT 

 

Study Research : Learning Nahwu Study Via Google Meet in 

Ma’had Khadimul Haramain Asy-Syarifain 

Banda Aceh (Analytical and Descriptive 

Research)  

Name : Raihan Firda 

Student Number : 170202116 

 

This study aims to use Google Meet as a new platform for the 

learning process and the obstacles for teachers and students when 

using it. This research aims to discover: 1) Learning process of 

Nahwu Study via Google Meet in Ma’had Khadimul Haramain 

Asy-Syarifain Banda Aceh. 2) Problems faced by teachers and 

students in learning Nahwu Study via Google Meet in Ma’had 

Khadimul Haramain Asy-Syarifain Banda Aceh. This research is 

of analytical descriptive type. Samples of this research are 56 girl 

students from Akhwat class. The research methods employed are 

direct observation and interviews. The results of this research are: 

1) Learning process of Nahwu Study in Ma’had Khadimul 

Haramain Asy-Syarifain Banda Aceh implement the direct 

method, lecturing method, reading method, question-and-answer, 

and deductive method, which means Nahwu learning method by 

explaining the rules first followed by examples. Teachers also 

utilize Power Point to explain I’rab materials, Microsoft Word as 

a whiteboard, Google to search for sources for pictures of difficult 

Mufradat, and a PDF book of Arabic language as the source 

materials of Nahwu Study. However, problems faced by teachers 

in teaching Nahwu via Google Meet are: 1) Internet connection 2) 

difficulty in supervising students 3) passive students 4) difficulty 

in evaluating the study. Furthermore, problems faces by students 

in learning Nahwu via Google Meet are : 1) internet connection 2) 

internet quota 3) lack of learning focus 4) lack of learning spirit 

5) difficulty in understanding the lessons 6) too many students in 

one class.  
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ABSTRAK 

 

Judul Penelitian : Pembelajaran Ilmu Nahwu Melalui Google 

Meet Di Ma’had Khadimul Haramain Asy-

Syarifain Banda Aceh (Penelitian Kualitatif) 

Nama Lengkap : Raihan Firda 

NIM : 170202116 

 

Latar belakang penelitian ini bahwa penggunaan Google Meet 

merupakan sesuatu yang baru dalam kegiatan proses belajar 

mengajar, dan menimbulkan kendala bagi guru dan siswa dalam 

penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) 

Proses pembelajaran ilmu nahwu melalui Google Meet di Ma’had 

Khadimul Haramain Asy-Syarifain Banda Aceh. 2) Permasalahan 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran ilmu nahwu melalui 

Google Meet di Ma’had Khadimul Haramain Asy-Syarifain 

Banda Aceh. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif 

analisis. Adapun sampel dari penelitian ini adalah kelas akhwat 

56 siswi. Alat penelitian yang digunakan adalah observasi 

langsung dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) 

Proses pembelajaran ilmu nahwu di Ma’had Khadimul Haramain 

Asy-Syarifain Banda Aceh guru menggunakan metode langsung, 

metode ceramah, metode membaca, tanya jawab dan metode al-

qiyasiyah yaitu metode pembelajaran nahwu dengan menjelaskan 

kaidah kemudian contoh. Dan guru juga menggunakan media 

Power Point untuk materi i’rab, Microsoft Word sebagai media 

papan tulis, Google untuk mencari gambar bagi mufradat yang 

sulit dipahami, dan buku Pdf silsilah bahasa Arab sebagai sumber 

materi ilmu nahwu. Adapun kendala yang dihadapi guru dalam 

mengajar ilmu nahwu melalui Google Meet yaitu: 1) Jaringan 

internet 2) Sulit mengawasi siswa 3) Siswa yang pasif 4) Evaluasi 

pembelajaran. Dan kendala yang dihadapi siswa dalam belajar 

ilmu nahwu melalui Google Meet adalah: 1) Jaringan Internet 2) 

Kuota Internet 3) Kurang fokus 4) Kurang semangat 5) Sulit 

memahami materi 6) Terlalu banyak siswa di dalam kelas.  
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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 مشكلة البحث - أ

عملية اكتساب ادلعلومات كادلعارؼ كاخلربات  التعليم ىو
كادلهارات بطرؽ ككسائل سلتلفة أك متنوعة بُت معلم كطلبة عند 

ستزيد معرفة اإلنساف ابلتعلم أم سيعرؼ اإلنساف ما مل  ُالتعليم.
يكن معركفنا من قبل. تسَت عملية التعليم ليست بسهولة يف 
ادلؤسسات التعليمية كادلدارس كادلعاىد كاجلامعات، خاصة يف 

كانت عملية التعليم  عملية تعليم اللغة األجنبية كاللغة العربية.
ر على زايدة فهم كذكاء اجليدة ىي عملية التعليم اليت تقد

كاجتهاد كتغيَت الطلبة حلصوؿ على نتائج التعليم ادلمتازة لكي 
 يكوف الطلبة تفيد أألمة كالدكلة منهم.

كانت اللغة العربية ىي اللغة األجنبية للطلبة 
اإلندكنيسيُت. يف احلقيقة، ال تنفصل اللغة من ثبلثة عناصر ىي 

                                                             
، أساليب التعليم عند القرء وادلقرئنيزيداف دمحم سبلمة العقرابكل،  1

 ّْ(، ص. ُٕٗٗ)أردكف: ادلملكة األردنية اذلامشة، 
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ؼ أف اللغة العربية ذلا قواعد  األصوات كالقواعد ككادلعاين. كما يعر 
كثَتة اليت جيب على الطالب تعلمو. كالعلم الذم يعلم بو القواعد 

قواعد اللغة العربية عنصر مهم و يف اللغة العربية ىو علم النحو.
ألٌف هبا يستطيع أف تكتب اجلمل الصحيحة كتتحٌدث ابلقواعد 

 ادلنتظمة كالواضحة.
، ىل مجيع الدكؿ يف العاملإ Covid-19لقد انتشر اليـو كابء 

إىل إندكنيسيا يف  Covid-19ماخبل دكلة إندكنيسيا. دخل كابء 
ـ كانتشر يف مجيع اافظة، كمدينة بندا أتشيو  ََِِأكؿ مارس 

. ينتشر ىذا الوابء Covid-19ىي مدينة من ادلدف ادلتضررة بػػ 
سريعا جدا حىت حيتاج إىل حلو ابلتعاكف بُت احلكومات 
كاجملتمعات إليقاؼ انتشار ىذا الوابء. قد كضعت احلكومة قانوًنن 
للقياـ على كٌل األنشطة يف ادلنزؿ ليقف انتشار ىذا الوابء شلا 
يؤدم إىل أف جيب على ادلعلمُت إليقاؼ عملية التعليم مقابلة يف 
كٌل مؤسسة التعليم كسيتم إجراءىا من منازذلم بدكف اذباه 

 يم ىو ابلتعليم عرب اإلنًتنت.كتسمى ىذه عملية التعل
فإجراء عملية التعليم لكٌل مادة من ادلواد يف ادلؤسسة 
التعليمية عن بعد، كخاصة مادة اللغة العربية يف علم النحو 
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فتكوف عملية التعليم من ادلنزؿ عرب اإلنًتنت. كعملية تعليم النحو 
وف  عرب اإلنًتنت ليست أمرا سهبل للمعٌلمُت كالطلبة. فهم حيتاج

برًنرلا خاصا  Googleإىل الوسيلة ادلناسبة هبا. كذلذا قد صٌمم 
 Google. كتضٌمن Google Meetللمعاملة عن بعد كىي بوسيلة 

Meet  .ادلميزات اليت تساعد عملية التعليم  ليكوف جيدا كسهبل
من كسائل التعليم لتسهيل عملية التعليم  Google Meetك 

 نت.للمعٌلمُت كالطلبة عرب اإلنًت 
 .Prof. Aيقع معهد خادـ احلرمُت الشريفُت يف الشارع 

Majid Ibrahim قرية ،Lampaseh Kota .بندا أتشيو. ٖ، رقم ،
معهد خادـ احلرمُت الشريفُت ىو فرع من جامعة دمحم بن سعود 
اإلسبلمٌية يف الرايض. ىذا ادلعهد مشهور جدا بُت اجملتمع، 

م اللغة االعربية. اشتهر خاصة بُت الطلبة الذين يرغبوف يف تعل
معهد خادـ احلرمُت الشريفُت ألف ىذا ادلعهد أفضل ادلعاىد 
دبحافظة أتشيو يف تعليم اللغة العربية، كاخلطة الدراسية احلالية 
تتوافق مع طالبات ادلنطقة لًتبية أبنائها اللغة العربية الفصحى 

تماـ كادلعهد ديثل معهدا عربيا متميزا، كادلعهد شلثل لوجود اى
ادلملكة يف دعم أبناء أىل ادلنطقة الذين ال جيدكف فرصة لتعليم 
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اللغة العربية يف اخلارج، كينتشر خريج ادلعهد بتعليم اللغة العربية 
يف ىذه  Covid-19يف مجيع ادلرحل الدراسية، كعندما انتشر كابء 

ادلدينة، تسَت عملية التعليم كالتعلم لعلم النحو يف ىذا ادلعهد عرب 
 .Google Meetنًتنت بوسيلة اإل

بناء على ما سبق، اختارت الباحثة معهد خادـ احلرمُت 
الشريفُت لتبحث كيفٌية عملية تعليم علم النحو فيو. كتريد الباحثة 

 Google Meet"تعليم النحو عرب أف تكتب ىذه الرسالة دبوضوع 
يف معهد خادم احلرمني الشريفني بندا أتشيه )دراسة حتليلية 

 ة(".وصفي
 أسئلة البحث - ب

يف معهد  Google Meetكيف إجراء تعليم النحو عرب   -ُ
 خادـ احلرمُت الشريفُت بندا أتشيو ؟

ادلعٌلم كالطالبات يف  اليت يواجو ما ىي ادلشكبلت  -ِ
يف معهد خادـ  Google Meetالنحو عرب  تعليم كتعلم

 احلرمُت الشريفُت بندا أتشيو ؟
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 أهداف البحث  - ج
يف  Google Meetالتعريف على إجراء تعليم النحو عرب   -ُ

 معهد خادـ احلرمُت الشريفُت بندا أتشيو.
ادلعٌلم كالطالبات  التعريف على ادلشكبلت اليت يواجو  -ِ

يف  Google Meetيف تعليم كتعلم النحو كتعلمو عرب 
 معهد خادـ احلرمُت الشريفُت بندا أتشيو.

 أمهية البحث - د
 الفائدة النظرية  -ُ

 يكوف ىذا البحث مرجعا للبحوث القادمة. أف - أ
أف يكوف ىذا البحث معرفة حديثة يف تعليم اللغة  - ب

 العربية.
أف يكوف ىذا البحث أفضل مصدر ادلعلومات  - ج

 دلن حيتاج إليها.
 الفائدة العملية  -ِ

 للمعٌلمُت - أ
أف يستخدموا ىذه الوسيلة يف عملية تعليم  (ُ

 النحو.
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أف يعرفوا ادلشكبلت اليت تواجو الطالبات يف  (ِ
 Google Meet.عملية تعلم النحو عرب 

يسٌهل ادلعٌلمُت يف عملية تعليم النحو عرب  (ّ
.Google Meet 

 للطالبات - ب
لًتقية قدرهتن على فهم علم النحو بتعلمو عرب 

Google Meet.  
 للباحثة - ج

زايدة معارؼ الباحثة على العلـو اجلديدة عن  (ُ
 .Google Meetعملية تعليم النحو عرب 

أف يكوف ىذا البحث خربة جديدة ذلا  (ِ
 كأساسا لًتقية قدرهتا يف البحث.

 حدود البحث - ه
يف  Google Meet احلد ادلوضوعي : تعليم النحو عرب -ُ

 معهد خادـ احلرمُت الشريفُت بندا أتشيو.
اختارت الباحثة ادلكاف ذلذا البحث :     احلد ادلكاين -ِ

 يف معهد خادـ احلرمُت الشريفُت بندا أتشيو.
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: تبحث الباحثة عن ىذا البحث     احلد الزماف -ّ
 ـ.َِِِ –ـ َُِِللسنة الدراسية 

 مصطلحات البحث - و
تشرح الباحثة عن معاين الكلمات كادلصطلحات يف 

يف  Google Meetتعليم النحو عرب موضوع ىذا البحث كىي "
معهد خادم احلرمني الشريفني بندا أتشيه )دراسة حتليلية 

 وصفية(".
 كمن الكلمات اليت ستشرح الباحثة ىي :

 التعليم -ُ
 –يعٌلم  –كلمة تعليم يف اللغة من كلمة "عٌلم 

التعليم يف االصطبلح  ِتعليما" دبعٌت جعلو يعرؼ الشيء.
ادلعٌُت  ىو عملية نقل ادلعرفة من ادلعٌلم إىل ادلتعٌلم خبططٌ 

لتحقيق أىداؼ التعليم كيغٌَت سلوؾ اإلنساف، مهارتو، 

                                                             
، الطبعة احلادية ادلنجد يف اللغة العربية واإلعالملويس معلوؼ،  ِ

 ِٔٓ(، ص. ُٖٔٗكالعشركف، )بَتكت: دار ادلشرؽ، 
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التعليم يف ىذا  أٌما مراد ّكزايدة اخلربات كادلعرفة عن الشيء.
البحث ىو عملية نقل ادلعرفة من خبلؿ بعيد أك منفصبل 

يف دراسة علم  Google Meetبُت ادلعٌلم كادلتعٌلم عرب كسيلة 
 النحو.

 النحو -ِ
 –ينحو  –مصدر من كلمة "ضلا كلمة النحو ىو 

ضلوا"، كمجع النحو ىو اضلاء دبعٌت الطرؽ كادلثاؿ كاألنواع 
كالنحو ىو كسائل ادلستعرب  ْكاجلهات كادلقادير كالقصود.

كسبلح اللغوم كعماد الببلغي كالآلت ادلشرع كاجملتو 
 ٓكادلدخل إىل علـو العربية كاإلسبلمية مجيعا.

 
  

                                                             
 -، )التدريس: اجمللد الرابعمنوذج تعليم القواعد العربيةأمحد رفاعي،  ّ

 ُّْ(، ص. َُِٔالعدد األكؿ، 
 -http://ejournal.iain

tulungagung.ac.id/index.php/tadris/article/view/292/227 
4
 Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawir Arab-

Indonesia Terlengkap, (Pustaka Progresif, 1997),  hal. 139 
، )القاىرة: دار النحو الكايف )اجمللد األول(أدين أمُت عبد الغٍت،  ٓ

 ِ( ص. ََُِالتوفيقية للًتاث، 
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ّ- Google Meet 
Google Meet  ىي إحدل من كسائل االتصاؿ عرب

كسيلة Google صٌمم  ٔاإلنًتنت ابلسمعية كالبصرية.
Google Meet  لتسهل الشركات أك ادلؤسسات يف التعليم

 كالعمل كاالجتماع عرب اإلنًتنت. 
 الدراسات السابقة  - ز

 ذبد الباحثة بعض حبوث كثيق هبذا البحث، منها :
 ٕـ.َُِٖالدراسة : رضواف. ج،  -ُ

مشكبلت البحث : أٌف ادلشكبلت اليت يواجو الطبلب 
ىي معظم الطبلب مل  Aceh Besarدبعهد بيت الصرب 

يفهموا علم النحو بطريقة القواعد كالًتمجة كضعف قدرهتم 
عندما يسأؿ ادلعٌلم أسئلة عن ادلادة يف عملية التعليم 

 كالتعلم.

                                                             
6
 https://id.wikipedia.org/wiki/Google_Meet 

، مشكلة الطلبة يف تدريس النحو ابستخدام طريقة رضواف. ج ٕ
رسالة بكالوراي غَت منشور،  ،Aceh Besarيت الصرب القواعد والرتمجة مبعهد ب

 ـ(َُِٖ)بندا أتشية: جامعة الرانرم، 
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: معرفة إجراء تدريس النحو بطريقة  أىداؼ البحث
د كالًتمجة، كمعرفة ادلشكبلت اليت يواجو الطبلب يف القواع

 دراسة النحو بطريقة القواعد كالًتمجة.
 : ادلنهج الوصفي التحليلي. منهج البحث
: يواجو الطبلب ادلشكبلت يف دراسة  نتائج البحث

النحو بطريقة القواعد كالًتمجة. كانت ادلشكبلت لدم 
بطريقة الطبلب دبعهد بيت الصربر يف تدريس النحو 

القواعد كالًتمجة ًنشئة من ضيق كقت حصة التعليم كالتعلم 
كقلة أكقات ادلراجعة خارج الفصل كصعوبة احلفظ ككذلك 

 صعوبة فهم القواعد النحوية كتطبيقها يف ادلواد الدراسية.
التساكم : يتشاهباف البحث احلايل كالبحث السابق الثاين 

 يف تعليم علم النحو.
 االختبلؼ : خيتلفاف أف البحث احلايل ابستخداـ كسيلة 

Google Meetٌما خٌص البحث السابق الثاين بطريقة أ
 القواعد كالًتمجة.
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 ٖـ.َُِٕالدراسة : مستغفرم،  -ِ
مشكبلت البحث : يواجو معظم طالبات معهد أساس 
النجاح أتشيو الكربل مشكبلت يف تعلم النحو ألٌّنن 

لة النحوية كال يستخدـ معظم اليستطعن أف ينشأف اجلم
ادلعلمُت الطريقة التعليمية يف عملية تعليم النحو. كيرل 
الباحث ىذه ادلشكبلت من أسباب ضعف الطالبات 

 كربتاج إىل الطريقة ادلناسبة هبا.
: التوصيف على تطبيق التدريبات يف  أىداؼ البحث

تدريس النحو دبعهد أساس النجاح، كالتعريف على 
كالتعريف  .البات يف تعلم النحو ابلتدريباتاستجابة الط

على فعالية التدريبات لًتقية قدرة الطالبات يف تعلم النحو 
  .دبعهد أساس النجاح

 : ادلنهج التجريي. منهج البحث
: إف التدريبات تكوف فعاال لًتقية قدرة  نتائج البحث

الطالبات لتقدمي األمثلة النحوية. يبدأ الباحث من النتيجة 
                                                             

تدريس النحو ابلتدريبات مبعهد أساس النجاح أتشيه  مستغفرم،  ٖ
 ـ(َُِٕرسالة بكالوراي غَت منشور، )بندا أتشية: جامعة الرانرم،  ، ،كربى
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على االختبار القبلي كاالختبار البعدم. مث كجد  بناء
الباحث نتيجة االختبار القبلي كنتيجة االختبار البعدم 
سلتلفاف إذ يكوف الفرض الصفرم مردكدا كالفرض البديل 

أعلى من  T” Test“) )مقبوال ألف حصل الباحث نتيجة  
 (.َِ،ٗ, ْٖ،ِالصيغة ) T” Tabel“))نتيجة 

لبحث احلايل كالبحث السابق الثاين التساكم : يتشاهباف ا
 يف تعليم علم النحو.

االختبلؼ : خيتلفاف أف البحث احلايل ابستخداـ كسيلة 
Google Meet .أٌما خٌص البحث السابق الثاين ابلتدريبات 

الدراسة : ًنًننغ كوسيم، إماـ ترمودم، نويف مرايين،  -ّ
 ٗـ.ََِِعبد اذلادم، 

البحث مشكبلت غَت مشكبلت البحث : مل يكن ىذا 
أٌف بسبب انتباه احلكومة عن عملية التعليم عن بعد أك 
يف الشبكات حىت تكثر ادلدارس تنفيذ عملية تعيلم عرب 

 اإلنًتنت يف مجيع ادلواد.
                                                             

9
 Nanang Kosim dan Imam Turmudi, Novy Maryani, Abdul 

Hadi, Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Daring; Problematika, Solusi 

Dan Harapan, Artikel, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020) 
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: معرفة على ادلشكبلت كاحللوؿ  أىداؼ البحث
كالتوقعات ادلتعلقة بتعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت 

غة اإلصلليزية كقسم تعليم الدين لطبلب قسم تعليم الل
اإلسبلمية يف كٌلٌية الًتبية يف جامعة سوًنف غوغوغ جايت 

 اإلسبلمية احلكومية ابندكغ.
 : ادلنهج الوصفي.  منهج البحث
: بشكل عاـ أٌف تعليم اللغة العربية عرب  نتائج البحث

اإلنًتنت يكوف جيدا. كلكن يواجو الطبلب كااضركف  
مشاكل يف تعليم اللغة العربية عرب  عدة مشاكل. كمن

 اإلنًتنت ىي ادلشكبلت اللغوية كغَت اللغوية.
التساكم : يتشاهباف البحث احلايل كالبحث السابق الثاين 

 يف تعليم عرب اإلنًتنت  كنظر إىل مشكبلتو.
االختبلؼ : خيتلفاف أف البحث احلايل يف تعليم النحو 

 يم اللغة العربية.ٌما خٌص البحث السابق الثاين يف تعلأ
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 طريقة كتابة الرسالة - ح
أٌما طريقة أتليف ىذه الرسالة ككتابتها فاعتمدت الباحثة   

على طريقة التأليف اجلارية ادلقررة يف كلية الًتبية كأتىيل ادلعلمُت 
 جبامعة الرانَتم اإلسبلمية احلكومية يف كتاب :

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-raniry Banda Aceh 2016”  
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 التعليم عرب اإلنرتنت - أ
 مفهوم التعليم عرب اإلنرتنت -1

تعليم" على كزف  –يعٌلم  –كلمة التعليم من "عٌلم 
 ُتفعبل" أم زايدة ادلعرفة أك جعلو يعلم. –يتفٌعل –"تفٌعل 

التعليم ىو عملية التوجيو أك ادلساعدة للطبلب يف عملية 
التعليم دبنظمة لتغَت السلوؾ الناس عن برًنمج التعليم كأمر 

أما التعليم يف االصطبلح  ِإرساؿ العلـو عن برًنمج التعليم.
علومات، ىو تفاعل بُت ادلعٌلم كادلتعٌلم ليوزٌع ادلعارؼ، ادل

  ّكاخلربات بشكل مواجهة يف ادلؤسسة التعليمية.
                                                             

الطبعة األكىل،  ادلنجد الوسيط يف العربية ادلعاصرة،لويس معلوؼ،  ُ
 .ُٕٓـ(، ص. ََِّادلشرؽ،  )بَتكت: دار
 -، )التدريس: اجمللد الرابعمنوذج تعليم القواعد العربيةأمحد رفاعي،  ِ

 ُْْ(، ص. َُِٔالعدد األكؿ، 
التعليم عن بعد: مركز ادللك سلماف لئلغاثة كألعماؿ اإلنسانية،  ّ

  ُْـ(، ص. ََِِ، )الرايض: اليونسكو، مفهومه، أدواته واسرتاتيجياته
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ىي شبكة أك شابكة أكشبكُت. اإلنًتنت  اإلنًتنت
يف االصطبلح ىي نظاـ عادلي لدمج شبكات احلواسيب 
ادلتصلة بو. كديكن إرساؿ اخلطاابت أك ادلعلومات اإللكًتكنية 
مع بعض إىل بعضها حوؿ العامل من خبلؿ احلواسيب 

تصاالت كبركتوكوؿ ادلوحد ىو بركتوكوؿ بشبكات اال
 ْإنًتنت.

التعليم عرب اإلنًتنت ىو يتم التعليم عرب اإلنًتنت 
يعتمد  ٓابستخداـ تطبيقات التعليم كالشبكات االجتماعية.

التعليم عرب اإلنًتنت على آالت االٌتصاؿ يف كومبيوتر كشاشة 
كىاتف كشبكاتو ككسائلو ادلتعددة )صورة كصوت( كرسومات 

  ٔكمكتبات إلكًتكنٌية يف اتصاؿ أك تفاعل بُت ادلعٌلم كادلتعٌلم.

                                                             
4

  (wikipedia.org)كيكيبيداي -إنًتنت  
5
 Abdul Haris Rustaman, Efektivitas Penggunaan Aplikasi 

Daring, Video Conference Dan Sosial Media Pada Mata Kuliah 

Komputer Grafis 1 Di Masa Pandemi Covid-19, Vol. 4. No. 3, (Jurnal 

Ilmu Sosial dan Pendidikan, 2020),  hal. 558 

http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1
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6

التعليم عن بعد...، مركز ادللك سلماف لئلغاثة كألعماؿ اإلنسانية،  
 ُٖص. 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA


ُٕ 
 

 

فالتعليم عرب اإلنًتنت  ىو شكل من أشكاؿ التعليم 
كمصادر التعليم من األنشطة عن بيعد بُت الطبلب كادلعلمُت 

األٌكلٌية كاألساسية كاخلتامية لزايدة ادلعرفة ابستخداـ كسائل 
التعليم ادلتصلة بشبكة اإلنًتنت كاحلاسب كالشبكات 
كالوسائل ادلتعددة أبسرع كقت كأقل تلفة حىت يتمكن تعليم 
جيد كديكن تعريفو أبنو طريقة للتعليم كسبكن من إدارة عملية 

 .ضبطها كقياس كتقييم أداء ادلتعلمُتالتعليمية ك 
 عناصر التعليم -2

عملية التفاعل بُت ادلعلمُت كالطبلب مهمة جدا 
لتحقيق أىداؼ التعليم اليت مت تثبيتها. ال يقتصر دكر ادلعلم  
كادلعلم فقط كلكن يلعب دكر مشرؼ التعليم دكرا ىاما لو. 

دلعلم مث بعد أف يتعلم ادلعلم ادلنهج الدراسي ادلطبق، خٌطط ا
خطة تنفيذ التعليمية مع مراعاة قدرات الطبلب. أما العناصر 
اليت تتضمن عليها خطة تنفيذ التعليمية يف كل مستول كما 

 :ٕالتايل

                                                             
7
 Syaiful Sagala, Konsep Dan Makna Pembelajaran, (Bandung: 

Alfabeta, 2017), hal. 165-171 
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أىداؼ التعليم. صلاح تعلم الطبلب بتحقيق  -ُ
أىداؼ التعليم. جيب على ادلعلم أف يصوغ 
بوضوح األىداؼ اليت جيب ربقيقها يف الدرس 

 وف مصدرا تعليمينا.حبيث ديكن أف يك
ادلادة. ديكن للمعلم أف خيتار ادلادة يف التعليم  -ِ

ابلتكييف مع نوع ادلدرسة كالفصل كالوقت 
كخصائص الطبلب كالتكاليف ادكدة كادلرافق 

 كادلصادر التعليمية كعبلقتهم ابلتعليم اآلخر.
طريقة التعليم. ستساعد طريقة التعليم يف تدريس   -ّ

بعض طرؽ التعليم ىي  كل مادة سبت ربديدىا.
طرؽ ادلباشرة، طرؽ القراءة، طرؽ السمعية 

 كالشفوية، كغَتىا.
كسائل التعليم. كسائل التعليم ادلناسبة دلواد  -ْ

التعليمية أكثر فعالية لًتقية قدرة الطلبة على فهم 
 مواد التعليمية.

مصادر التعليم. تتضمن مصادر الكتب على  -ٓ
اصة موضوع الكتب كاألفكار كادلوضوعات اخل



ُٗ 
 

 

دبناقشة الكتاب كاسم ادلؤلف كسنة النشر 
 كالناشر.

تقومي التعليم. تقومي التعليم مفيد لقياس قدرة  -ٔ
الطبلب على ربقيق أىداؼ الدرس اليت سبت 

 ربديدىا يف زبطيط الدرس.
سلصصات الوقت. لكل مادة كتقومي يف مستول  -ٕ

دراسي كاحد، مهم لذكر عدد الوقت حىت 
ادد. يف البداية،  يستطيع إكماذلا يف الوقت

جيب كتابة تنفيذ خطة التعليم بعنواف الدرس 
كادلستول الدراسي كالفصل الدراسي كادلدرسة 

 .كاسم ادلادة
 
 
 
 
 
 

 أىداؼ التعليم

 تقومي التعليم

 طرؽ التعليم كسائل التعليم

 مادة التعليم



َِ 
 

 

 العوامل ادلؤثرة عند التعليم عرب اإلنرتنت -3
العوامل ىي عقبة أك حاجز مع الظركؼ اليت ربد أك 
تعيق أك سبنع ربقيق األىداؼ. العوامل يف التعليم ىي اليت 

 تعيق تنفيذ عملية التعليم من العوامل الداخلية كاخلارجية.
جاءت العوامل الداخلية من داخل الطبلب أك ادلعلم الذم 

ل تشمل العوامل الفسيولوجية كالنفسية. كجاءت العوام
اخلارجية من خارج الطبلب أك ادلعلم، مثل اجملتمع كاألسرة 

 ٖكادلدرسة كادلرافق.
كمن بعض العوامل التعليم عرب اإلنًتنت من حيث 

 العوامل الداخلية فيما يلي:
العوامل الصحية. يتطلب التعليم عرب اإلنًتنت  -ُ

من ادلعلمُت كالطبلب الًتكيز على أجهزة الشاشة  
كوسيلة للتعليم. أف التأثَت السليب الستخداـ 
األجهزة ىو اطلفاض الوظيفة البصرية، مثل قصر 

                                                             
8
 Ahmadi dan Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), hal. 78 



ُِ 
 

 

النظر كتعب العيوف كخطر التعرض الطلفاض 
 ٗالًتكيز.

تعليم عرب الصعوبة يف فهم الدرس. عند عملية ال -ِ
اإلنًتنت ، يواجو الطبلب صعوبة يف فهم 

 َُالتعليم.
الطالب السليب. نقص مشاركة بعض الطبلب  -ّ

من بداية  التعليم إىل ّنايتو فهذا  يعترب من 
 ُُضعف التعليم عرب اإلنًتنت.

أٌما من بعض عوامل التعليم عرب اإلنًتنت  من حيث 
 العوامل اخلارجية فيما يلي:

                                                             
9
 Putri Winda Lestari dan Steffy Janifer Millenia, Peningkatan 

Pemahaman Anak Melalui Edukasi Dampak Penggunaan Gawai 

Berlebih,Vol. 4, No. 2, (Universitas Binawan: Jurnal Masyarakat 

Mandiri, 2020), hal. 266 

http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/2027 
10

 Makmur Limbong, dkk. Pola Interaksi Guru dan Orang Tua 

Dalam Mengendalikan Emosional Siswa Selama Pembelajaran Daring 

di MTS Islamiyah Medan, Vol. 3. No. 1, (Thoriqotuna: Jurnal 

Pendidikan Islam 2020), hal. 51 

http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/thoriqotuna/article/view/226 
11

 Andri Anugrahana, Hambatan, Solusi dan Harapan: 

Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Covid-19 Oleh Guru 

Sekolah Dasar, Vol. 10 No. 3, (Scholaria: Jurnal Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2020), hal. 287 
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تف كوسائل التعليم. فإف الكمبيوتر أك اذلا -ُ
ادلشكلة عند التعليم عرب اإلنًتنت ىي أف بعض 
الطبلب ما ذلم من جهاز الكمبيوتر أك اذلاتف 

كىذه احلالة تؤثرىا ظركؼ االقتصادية  ُِالذكي.
لؤلسرة لتواجد الكمبيوتر أك اذلاتف لدل 

 الطبلب.
االتصاؿ كشبكة اإلنًتنت. شبكة اإلنًتنت ىي  -ِ

ذلامة يف تنفيذ التعليم عرب مشكلة من ادلشاكل ا
اإلنًتنت  كلكن ال يزاؿ الطبلب يشكوف 

 ُّابالتصاؿ كشبكة اإلنًتنت  السيئ.
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 Andri Anugrahana, Hambatan, Solusi dan Harapan…, hal. 

286 
13

 Henry Aditia Rigianti, Kendala Pembelajaran Daring Guru 

Sekolah Dasar Di Kabupaten Banjarnegara, Vol. 7. No. 2, (Elementary 

School: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Ke-SD-an, 2020), hal. 299 

https://journal.upy.ac.id/index.php/es/article/view/768/628 
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سعر اإلنًتنت. عندما يشارؾ الطالب يف التعلم  -ّ
عرب اإلنًتنت  ال بد لو أف يدفع قيمة كبَتة لسعر 

 ُْاإلنًتنت.
إف التعليم عرب اإلنًتنت يسبب إىل  بيئة التعليم. -ْ

لطبلب كىذا بسبب ظركؼ ازدحاـ قلة ارتكاز ا
 ُٓادلنزؿ أك الضوضأ كادلشاكل األخرل.

اليستطيع ادلعٌلم أف يقٌوـ  صعوبة إجراء التقييم. -ٓ
 ُٔتقييم إصلاز التعليم عرب اإلنًتنت  ابلتفصيل.

إذف ديكن القوؿ أبف ىذه ىذه العوامل تسبب 
ادلشكبلت اليت سبنع ربقيق أىداؼ التعليم كىذه ادلشكبلت 

 العوامل الداخلية أكاخلارجية.تصدر من 
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 Ali Sadikin, Afreni Hamidah, Pembelajaran Daring di 

Tengah Wabah Covid-19, Vol. 6, No. 2, (BIODIK: Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Biologi, 2020), hal. 218 

https://online-journal.unja.ac.id/biodik 
15

 Huwaina Nabila, Dwi Sulistiyaningsih, Analisis Kesulitan 

Belajar Matematika Dalam Pembelajaran Daring Berbantuan Microsoft 

Teams Kelas XI Sma Negeri 9 Semarang, Vol. 4, (Semarang: FMIPA 

UNIMUS, 2020), hal. 68 

https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/edusaintek/article/vie

w/544 
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 Henry Aditia Rigianti, Kendala Pembelajaran Daring…, hal. 

301 
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 تعليم النحو  - ب
 مفهوم علم النحو -1

كلمة   ُٕضلوا". –ينحو  –النحو من كلمة "ضلا 
النحو ىو سبلح اللهجة كركن الببلغي ككاسطة ادلستعرب 

 ُٖكآلة ادلشرٌع كاجملهد كادلدخل إىل علـو العربية كاإلسبلمية.
كلو معاف متنوعة، قد تكوف اجلهد أك القصد أك الشبو أك 
ادلثاؿ أك ادلقادر كالقسم. كقاؿ العلماء النحو ىو علم 
يعرؼ هبا أحواؿ أكاخر الكلمات العربية بعد أف تكوف 
مركبة مجبل، ككيف ضبط أكاخرىا ك إعراىبا ككظيفتها يف 

  ُٗاجلملة.

                                                             
ـ(، ُِٕٗ، )القاىرة: دكف مطبع، ادلعجم الوسيطإبراىيم مذكور،  ُٕ
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 ُٕـ(، ص. ََُِالتوفيقية للًتاث، 



ِٓ 
 

 

نحو بناء على التعريفات السابقة يتضح أف علم ال
حيتول على مباحث ىامة يف تركيب اجلملة العربية كما 

 : يلي 
ادلبحث عن أحواؿ اإلعراب كالبناء كما يتعلق   -ُ

 .هبما
 .ادلبحث عن أحواؿ اجلملة العربية  -ِ
 ادلبحث عن كظيفة الكلمات داخل اجلملة.  -ّ

 تعليم النحو أهداف -2
كيصف حسن شٌحاتة أىداؼ اخلاصة من تعليم 

 َِالنحو التايل:
الطبلب على استخداـ تراكيب الكلمات  ديارس -ُ

 كاجلمل استخداما صحيحا.
يساعد الطبلب لتصغَت االلتباس كضعف ادلعٌت  -ِ

 يف فهم العبارات العربية. 
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 Muassomah, Pembelajaran Nahwu Dengan Teknik Menulis 

Paragraf, Vol. 8, No. 1, (Mataram: Jurnal Turats, 2016), hal. 3 

http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/turats 

http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/turats
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تتطٌور مادة اللغوية لتسهيل يف فهمها بشكل  -ّ
 شفوم ككتايب.

مساعدة الطبلب على ربليل األخطاء يف  -ْ
أساليب اللغة )لفظي أك غَت لفظي(، كجيد 

 ا كإصبلحها.عيوهب
حفظ تراكيب اللغة كحسن ادلعٌت لتوٌفر الطبلب  -ٓ

ادلعٌت لغواي كأدبيا بطريقة صحيحة لوظيفة النحو 
 ىي كسٌكُت لتحليل نصوص اللغوية كاألدبية.

تشكيل تركيب اللغة الصحيحة حىت ال تتأثر  -ٔ
 .بلهجات اللغة العاٌمية

 طرق تعليم النحو -3
 الطريقة القياسية - أ

تسمى ىذه الطريقة بطريقة القاعدة مث طريقة 
مثاؿ. يف ىذه الطريقة، يركز التعليم على تقدمي القواعد، 
كزبصيص احلفظ على الطبلب مث تقدمي أمثلة لتوضيح 



ِٕ 
 

 

دبعٌت أف عملية التعليم ستتم  ُِالغرض من ىذه القواعد.
من عاـ إىل خاص ليفهم الطبلب معٌت القواعد العامة 

ىذا السبب أف ادلعلمُت أك الطبلب حىت يذكركا هبا. 
مطالبوف لتقدمي مثاؿ إىل أكضح مثاؿ آخر مث يطابق 

 القاعدة العامة.
 الطريقة االستقرائية - ب

تسمى ىذه الطريقة ابستنتاج أك استنباط. ىذه 
الطريقة ىي عكس طريقة قياسية ألف ىذه الطريقة تعتمد 
على تقدمي األمثلة أكالن، تتم مباحثة مع الطبلب، 

ارنتها، يسبك القواعد مث يعطي تدريب الطبلب. تبدأ مق
ىذه الطريقة من خاص لتحقيق القواعد العامة أٌما طريقة 

 ِِقياسػية من العاـ إىل اخلاص.

                                                             
21 Ahmad Sehri bin Punawan, Metode Pengajaran Nahwu 

Dalam Pengajaran Bahasa Arab, Vol. 1, No. 1, (HUNAFA: Jurnal 

Studia Islamika, 2010ء), hal. 51 
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ـ(، ص. ََِِ، )األردكف: دار ادلناىج، دروسها اليومّية ابألهداف الّسلوكّية
َُِ 



ِٖ 
 

 

كانت مزااي ىذه الطريقة ىي أّنا ينٌشط الطبلب 
كادلعلم كمرشد فقط ذلم. لذلك، الطبلب الذين يبحثوف 

ناقشة، مث يقارنوف القواعد ادلطلوبة بعد ادل للحصوؿ على
كيرتبطوف ابألمثلة ادلوجودة، كالطبلب ىم الذين حيلوف 
ادلشكبلت. ينشغل الطبلب أبنشطة ادلناقشة حىت ال 

  تكوف فرصة للهدكء أك ذباىل الدرس.
كىذه الطريقة ال تنفصل عن عيوهبا، أف ىذه 
الطريقة بطيئة كغَت فعالة يف نقل ادلعلومات، كاألمثلة 

بة يف الوصوؿ إىل صياغة القواعد مباشرة. ادكدة كالرغ
 كتنقسم طريقة استقرائٌية إىل قسمُت مها :

 طريقة األمثلة
تسمى ىذه الطريقة بطريقة األمثلة االصطناعية 
ادلستقٌلة كادلتناثرة كادلقطوعة. مثاؿ ال عبلقة لو ابآلخرين، 
مث مثاؿ. كيف ىذه الطريقة تكوف األمثلة من مصادر 

 من مزااي طريقة األمثلة كما اييل : .سلتلفة
 اختيار ادلدرس األمثلة من رلموعة كاسعة. -ُ
 إسراع عملية التعلم لتبحث مجيع ادلواضيع. -ِ



ِٗ 
 

 

إفهاـ الطبلب قواعد اللغة من خبلؿ فهم  -ّ
 األمثلة أكالن.

 إفصاح اللساف يف الكبلـ. -ْ
إمكاف تغلب على ادلشاكل اليت يسببها  -ٓ

 ادلنهج.
 طريقة النص الكامل

طريقة النص الكامل ألف ىذه الطريقة ىي تسمى 
نتيجة من تغيَت طريقة التدريس السابقة. نص لو معٌت  
كامل، مث أمثلة مث قواعد. تركز ىذه الطريقة على تقدمي 
نص مأخوذ من قراءة الكتب كالنصوص األدبية كادلواد 

 .التارخيية كالصحف كاجملبلت كغَتىا
اؿ من فرض ادلعلم مناقشة ىذا النص مث أخذ مث

النص الذم ديكن استخدامو كأساس للموضوع مث يواصل 
ابخلطوات طريقة االستقرائية. من مزااي طريقة النص 

 الكامل كما اييل :
 
 



َّ 
 

 

 .ىذه الطريقة ربٌسن اللغة أسلواب كإعرااب -ُ
ذبنب ادلدرس أف يطلب من الطبلب   -ِ

 ليحفظوا عبارات غَت مفهومة.
 يتناسب التعليم بُت اللغة كاحلياة.  -ّ

 عيوب طريقة النص الكامل كما اييل : من
يصعب بعض ادلعلمُت إلجادة النص الذم  -ُ

يتوفر فيو مجيع ادلواد الدراسية  فتسبب إىل 
 انكسار اللغة.

جيب على ادلعلم كتابة نص طويل الستيعاب  -ِ
مجيع ادلواد ادلطلوبة، حىت خيترب ادلعلم دبا 

 يلي:
 .قلة الوقت  يف شرح الدرس - أ

 .دريباتعدـ فرصة إلجراء الت - ب
 .عدـ فرصة دلمارسة تركيب القواعد - ت

 خطوات تعليم النحو -4
الطريقة ىي أساس التعليم لتحقيق النجاح تعليميا 
كتربواي. ىناؾ طرؽ عديدة ديكن تطبيقها يف تعليم علم النحو 



ُّ 
 

 

تتم  ِّفيمكن االستفادة على طريقة تدريس ىيربت كارين.
 ِْىذه الطريقة على مخسة خطوات ىي:

 مرحلة التحضري -1
جيب على ادلعلم أف حيٌضر مادة تعليمية اليت 
يريد أف يتم تدريسها، مث يبدأ ادلعلم أبسئلة سبهيدية 
حوؿ النص أك األمثلة ادلتعلقة ابدلوضوع أك ادلادة 
السابقة. كيف ىذه األنشطة األٌكلية، يًتٌكز ادلعلم 
بتقدمي فهم معٌت ادلادة اليت ستدريسها إىل الطبلب 

 ادلوضوع جبٌيد. لكي يستطيع أف يفهم
 مرحلة تقدمي األمثلة أو النص الكامل -2

يبدأ ادلعلم يف تقدمي مادة  فاخلطوة التالية
سهلة إىل مادة صعبة كمن ملموسة إىل رلردة. يف 
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طريقة ادلثاؿ، يكتب ادلعلم األمثلة على السبورة، 
سبكن األمثلة اليت قدمها ادلعلم أك الطبلب بعد تلقي 

 سؤاؿ من ادلعلم. 
طريقة النص الكامل، يكتب ادلعلم النص أٌما 

على السبورة أك الورؽ مث يوزع على الطبلب. مث 
يشرح ادلعلم النص كما شرح مادة القراءة من ادلقدمة، 
كالقراءة، كشرح معٌت ادلفردات، مث مناقشتها. كبعد 
ذلك يسأؿ ادلعلم الطبلب عن اجلمل اليت ديكن أف 

طبلب على تنتج قواعد من النص كيكتب إجابة ال
السبورة مع كضع خط ربت الكلمة ادلطلوبة. جيب 
أف يكوف عدد ادلثاؿ ادلقدمة كافيان إلجابة القواعد 

 اليت تريد أف تتعلمها.
 مرحلة الوزن واالجتماع  -3

يقـو ادلعلم بعمل ارتباط كجيمع بُت الدرس 
السابقة كالدرس اجلديد، حىت يكوف الدركس عبلقة 

ـو ادلعلم جبمع أجزاء من قويٌة. يف ىذه ادلرحلة، يق
النص أك األمثلة اليت مت تقدديها حىت يعرؼ الطبلب 
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التشابو كاالختبلؼ يف ىذه األمثلة كمقارنتهما، مث 
 تقدمي اخلبلصة يف شكل القواعد.

 مرحلة صياغة القواعد -4
يستنتج الطبلب ادلعرفة عن ادلوضوع اليت سبت 
دراستها يف شكل القواعد. كيكتب ادلعلم على 

بورة مع أمثلتها. كبعد ذلك، يقرأ ادلعلم القواعد، الس
إذا كانت ىناؾ أخطاء كيصححها كأيمر الطبلب 

 بقراءهتا ابدلتناكب.
 مرحلة التقومي -5

يف ادلرحلة اآلخر، يقدـ ادلعلم تدريبات شلارسة 
ىذا دلعرفة قدرة الطبلب  لغوية اليت سبت دراستها.

كربسُت ضعفهم. جيب أف تكوف أسئلة متنوعة 
 كمناسبة.

 الوسائل التعليمية - ج
 مفهوم الوسائل التعليمية -1

الوسائل التعليمية ىي شيء من أشياء مهمة يف 
عملية التعليمية. الوسائل ىي مجع من كسيلة دبعٌت كسيطة أك 
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الوسائل التعليمية ىي أشياء مستخدمة  ِٓتوطئة أك كصلة.
لنقل ادلعلومات من مصدرىا بطريقة سلططة لتجعل بيئة 

 ِٔتعليمية جيدة كتسَتعملية التعلم بكفاءة كفعالية.
الوسائل التعليمية ىي عبارة عن تركيبة تضم كبل من 
ادلادة التعليمية أك اتول كاالدارة كادلتعلم كاجلهاز الذم يتم 

ىذا اتول، كطريقة التعامل اليت من خبلذلا  من خبللو عرض
ربط اتول ابجلهاز أك االطار حبث تعمل على توفَت 
تصميم، كإنتاج، كاستخداـ الوسيلة التعليمية حيقق االتصاؿ 

  ِٕالكايف.
بناء على بعض اآلراء ادلذكورة، ديكن االستنتاج أبف 

شرح الوسائل التعليمية ىي أداة اليت يستخدمها ادلعٌلم ل
ادلوضوع كتوضيح ادلعاين الكلمات أك تدريب النظرية أك 
ادلعلومات إىل الطبلب لكي سهل ذلم فهمها كلتكوف عملية 

 التعليم  ذبرم بوجو جيد كفعاؿ.
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 أساس الوسائل التعليمية -2
ىناؾ أسس ىامة يف اختيار كسائل التعليم لتحقيق 
أىداؼ التعليم. ىناؾ ثبلثة أساس الذم ديكن استخدامها  

 ِٖكمرجع للمعلمُت يف اختيار كسائل التعليم، كىي:
 أساس الفعالة كالكفاءة -ُ

الفعالية ىي صلاح التعليم الذم يقاس من 
ربقيق اذلدؼ بعد اكتماؿ التعليم. كالكفاءة ىي 
ربقيق أىداؼ التعليم ابستخداـ الوقت كالثمن 

 كاألخرل.
 أساس ادلبلءمة -ِ

تنقسم ادلبلئمة إىل قسمُت، كمها ادلبلئمة 
الداخلية كادلبلئمة اخلارجية. كادلبلئمة الداخلية ىي 
كسائل التعليم اليت تنظر يف مبلئمة األىداؼ كاتول 
كاالسًتاتيجيات كتقييم ادلواد التعليمية. ادلبلئمة 
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اخلارجية ىي اختيار كسائل التعليم اليت تكوف مناسبة 
 ستخدمها اجملتمع.ابلوسائل اليت ي

 أساس اإلنتاجية -ّ
يستطيع أف تفهم اإلنتاجية يف التعيلم إذا كاف 
الوسائل ادلستخدمة ربقيق أىداؼ التعليم جبيد. عند 
اختيار الوسائل التعليمية ، ادلهم للمعلمُت مراعاة 

 أساس اإلنتاجية.
 وظائف واستخدامات وسائل التعليمية -3

التعليمية، ىي  أف كظائف الوسائل  Rowntree يقوؿ
 ِٗكما يلي :
 .توليد الدافع للتعليم -ُ
 .تكرار ما مت تعلمو -ِ
 .توفَت حافز التعلم -ّ
 .تفعيل استجابة الطالب -ْ
 .تقدمي مبلحظات فورية -ٓ
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 تعزيز شلارسة متناغمة. -ٔ
 َّأٌما الوسائل التعليمية ذلا استخدامات اتلية، كىي :

 .توضيح عرض الرسالة لكيبل تكوف أكثر لفظية -ُ
 .كالوقت كالقوة احلسيةتوفَت ادلساحة  -ِ
استخداـ كسائل التعليم ادلناسبة كادلتنوعة ديكن  -ّ

 .أف يتغلب على الطبلب السلبية
 .يوفر نفس زلفز التعليم -ْ
 .معادلة اخلربة -ٓ
 توليد نفس التصور. -ٔ

 أنواع الوسائل التعليمية -4
تعددت أنواع كتقسيمات الوسائل التعليمية، كديكن 

 ُّة يف األقساـ التالية :ذبمع ادلتشاهبو منها يف خصائص معين
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الوسائل السمعية، كىي تضم اجملموعة اليت   -ُ
تعتمد على حاسة السمع كالراديو كاألسطواًنت 

 كالتسجيبلت الصوتية.
الوسائل البصرية، كىي تضم اجملموعة اليت تعتمد   -ِ

على حاسة البصر، كالصور الفوتوغرافية كالصور 
رسـو التحركة الصامتة كصور األفبلـ كالشرائح كال

التوضيخية كاللوحة الربية كاللوحة ادلغاطيسية 
 .Google Classroomكاللوحات الكهربئية، 

الوسائل السمعية البصرية، كىي تضم اجملموعة   -ّ
اليت تعتمد على حاسة البصر كالسمع كتشتمل 

التحركة الناطقة كاالتليفيزيوف كاألفبلـ  الصور
كالتسجيبلت الصوتية ادلصاحبة للشرئح 

 غرفة ادلعلمك  Google Meetك واًنت الصوركاألسط
 .Teamlinkك Zeniusك WhatsAppك Zoomك

التعليم عرب اإلنًتنت ىو تعليم من خبلؿ التكنولوجي 
الذم يستخدـ تطبيقات اخلدمة يف شكل كسائل عرب 
اإلنًتنت مصممة لعملية التعليم. يف عملية التعليم عرب 
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مكاف كزماف، مثل  اإلنًتنت، يلـز كجود جهاز التعليم يف أم
 اذلواتف، الشاشة كالكمبيوتر كغَتىا.

بناء على ذلك، جيب أف يكوف ادلعلم ذكينا يف اختيار 
كسائل التعليم اليت يريد أف يستخدمها يف عملية التعليم حىت 
ال تًتؾ ادلواد. لذلك جيب على ادلعلم إلتقاف كثَت من كسائل 

  التعليميو.
 Google Meet - د

 Google Meetمفهوم  -1
ىي إحدل خدمات اتصاالت  Google Meet برًنمج

ىذه الوسيلة أبفضل  Google أصدر ِّ.الفيديو عرب اإلنًتنت
النظاـ حىت سبكن أف تستخدمها للتعليم أك العمل من ادلنزؿ 

. Covid-19يف أثناء التباعد االجتماعي دلنع انتشار الوابء 
كسيلة بديلة  Google Meetدبعٌت آخر، ديكن أف يكوف 

 Google Meetأف يستخدـ  الشخص ملية التعليم. يستطيعلع

يف رلموعة متنوعة ىي من أجهزة الكمبيوتر، الشاشة، حىت 
 Google. كديكن iOSك  Androidاألجهزة امولة بتطبيقات 
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Meet  لزايدة . لدعوة مائة مستخدـ يف اجتماع كاحد رلاًنن
عدد ادلستخدمُت كميزات اكتماالن مثل ادلسجل، يوفر 

Google Meet  حزمةGoogle Suite  ُٖإىل  َُبتكلفة من 
 .دكالرنا أمريكينا يف الشهر، كىو أكثر اكتماالن كسهولة

ىذه اخلدمة سبكن متيسر بسهولة على موقع 
meet.google.com كبدأ اجديد اكاختار ادلعلم "اجتماع "

فالطبلب .  يعاملوف بعضهم بعضا هبذا الربًنمج االجتماع
اـ بطريق إدخاؿ رمز االجتماع ككلمة ادلركر اليت النضمالبد اب

على رابط االجتماع الذم  قدمها ادلعلم، أك مباشرة ابلضغط
يف اجتماع فيديو. يتواصلوف شاركو ادلعلم. مث ادلعلم كالطبلب 

يف التعلم عرب اإلنًتنت، غَت من استخدامها للتفاعل 
 افًتاضينا، يستطيع أف يستخدمو لعرض مستندات الدراسة

ككسائل العرض. حىت يستطيع دلساعدة ادلعلمُت أك الطبلب 
 .يف التعليم من ادلنزلية

 للتعلم Google Meetخطوات استخدام  -2
. كلكٌن Covid-19توقف التعليم دبقابلة عندما كابء 

 .عن بعدتستمر ادلسؤكلية كعملية التعليم عرب اإلنًتنت 
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الكثَتة قاعات االجتماعات فيمكن استخداـ  ادلشاركُت ب
ىو كسيلة بسيط  Google Meet. Google Meetبرًنمج 

 Googleخطوات التعلم ابستخداـ كأما كسهل استخدامها. 

Meet ّّيليما فهي ك: 
تطبيق أك دخوؿ إىل   Googleافتح صفحة  -ُ

Google.com. 
يف أقصى ديُت ادلربع   Googleانقر فوؽ تطبيق  -ِ

 ادلنقط.
 Googleكسيلة مث انقر على  Meetاحبث عن  -ّ

Meet. 
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"بدأ االجتماع" إلنشاء غرفة  على اضغط -ْ
  .مث سيظهر رمز ،اجتماعات

سيمنح ىذا رمز االجتماع للمشاركُت  .االجتماع
لبلنضماـ إىل  Google Meetمن مستخدمي 

 .غرفة معينة يف ادلؤسبر الفيديو
 .للبدء " االنضماـ اآلف"علىمث اضغط  -ٓ

 
سيطلب ادلشاركوف يف مؤسبر الفيديو بعد احلصوؿ  -ٔ

االنضماـ إىل مؤسبر  Google Meetعلى رمز 
بعد السماح لو  ."طلب االشًتاؾ"كتابة الفيديو ب

 ادلؤسبر. بلنضماـ إىل الفيديوفيستطيع ل
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ابستخداـ شاركة فيمكن توزيع ادلشاركُت ادل زايدةل -ٕ

أك الدعوة بطريق إضافة  Googleرمز االجتماع 
 ّْ.بريد إلكًتكين مشارؾ
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بدأ االجتماع، مث انتظار دخوؿ ادلشاركُت إىل  -ٖ

  غرفة االجتماع. ىناؾ التدبَت لتنظيم االجتماع.
 اضغط على "تقدمي" للعرض التقدديي. -ٗ

لعرض ادللف ادلطلوب تقدديو، ديكنك الضغط  -َُ
 على أيقونة "تقدمي اآلف".

على عبلمة إليقاؼ الصوت، اضغط  -ُُ
 .ادليكركفوف

إليقاؼ عرض صورة، قم إبيقاؼ تشغيل  -ُِ
 .عبلمة الكامَتا
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  غرفة الدرشة إلرساؿ رسالة. -ُّ
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 Google Meetمزااي  -3

 : ّٓ ذلا مزااي كما التايل Google Meet أٌف 
 Google Meetميزة اللوحة البيضاء: ادلزااي األكىل  -ُ

ىي ميزة اللوحة البيضاء. حيث ديكننا عمل  
كلمات ككلمات يف ميزة اللوحة البيضاء. اآلف 
استخداـ السبورة البيضاء كثَت يف التعليم عند 

 السبورة البيضاء كوسيلة للشر هالشرح.  مزااي ىذ
شكل صور أك أرقاـ. كىو أمر صعب لشرح ب

يسهل  Google Meetابللساف. فإف 
 مستخدميها.

حرية لتثبيت ىذا  Google Meet: يعطي رلاًنن  -ِ
 Playstoreالرسالة دبجاف كيستطيع أف تنزيلها يف 

 Google. تريد iOSدلستخدـ  App Storeأك 

Meet  أف تؤكد أّنا أفضل الوسيلة من مؤسبرات
 الفيديو من الوسيلة األخرل.
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: مزااي الثالثة  الوضوح عرض الفيديو عايل -ّ
Google Meet  ىي أف الغرضHD  عالية(

 الوضوح(. حىت تصبح أكضح العرض.
 Googleـ استخدإلمكاف اسهل االستخداـ:  -ْ

Meet ،ديك حساب فلGoogle  للتسجيل يف
 كسيلتها ، كال حيتاج إىل مراحل أخرل.

خدمات تشفَت الفيديو: خبدمة تشفَت الفيديو ،  -ٓ
 Google Meetطأ استخداـ بياًنتنا. يوفر خيلن 

رية البياًنت ىذه اخلدمات للحفاظ على س
سرقة البياًنت يوسوسوا على دلستخدميو. لكيبل 
 كمبيعات البياًنت.

خيارات العرض اجلذابة: زٌين عرض مؤسبر الفيديو  -ٔ
إبرادتنا ، فنستطيع أف نضع يف مكاف مناسب 
كجيد. العرض اجلذابة مهمة جدا، ألف بعرض 

 Googleكاجهة جبيدة سيشعر كل مستخدـ 

Meet .مسًتحيا  
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ف يدعو حىت مائة مشارؾ: ليستطيع أف يستطيع أ -ٕ
يدعو إىل مائة مشارؾ، ديكنك االشًتاؾ يف 

ابكتماؿ كاستخداـ  Google Suiteرلموعة 
Google Meet  شخصنا  ِٓاجملاف فحسب على

، فإنو Google Suiteأك أكثر ، إذا الشًتؾ يف 
مستخدـ.  َِٓيزيد إىل مائة مستخدـ حىت 

 Google Meetتقتصر ىذه ادليزة على مستخدمي 
. كل Google Suiteاين. كلكن إذا اشًتؾ يف اجمل

 .شيء ديكن أف يكوف أكثر كفرة كسهولة
 Google Meetعيوب  -4

 :  ّٔ كما التايل  Google Meetأما العيوب 
فظ البياًنت: العيب األكؿ حلعدـ كجود ميزات  -ُ

ىو عدـ ميزة  Google Meet الذم كجدت يف
بدك كجود ميزات ة يمنقذ البياًنت عندما ادلكادل

حفظ البياًنت. أكرب احتماؿ عندما نستخدـ 
Google Meet  ىو أف بياًنتنا تصبح مسرؼ عند
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من أف نكثر استخدامها. لذلك جيب علينا 
حىت  Google Meetإعداد البياًنت عند استخداـ 

ال صلد الشكاكل. مثل انقطاع البياًنت كأسباب 
 أخرل.

ى مستخدـ ليست كل ادليزات اجملانية: جيب عل -ِ
Google Meet  من  اإلنًتنتشراء حزمةGoogle 

Suite  قبل استخداـ من ادليزات الكاملة. دبيزات
حبرية.  Google Meetزلدكدة، ال ديكننا استخداـ 

استخداـ بعض  جيب علينا أف نكسب أكالن قبل
ادليزات الكاملة مثل حزمة مائة ادلستخدمُت 

 .Google Meetكاحلـز األخرل يف 
كال يكفي : انًتنت مستقر اإلحيتاج إىل شبكة  -ّ

بل ال بد من كجود شبكة سريعة فقط بوجود 
شبكة مستقرة. ألنو مع كجود شبكة مستقرة ، 

بطريقة صحيحة  Google Meetديكن أف يعمل 
بدكف شبكة مستقرة  لن تستطيع أف ف. ةجيدك 
 .تمتع أبفضل خدمة منهان
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كسيلة ديكن  ىي Google Meetاخلبلصة أف 
استخدامها لعملية التعليم بُت ادلعلمُت كالطبلب عندما يتم 

 .أك التعيلم عن بعد التعليم عرب اإلنًتنت
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 لفصل الثالثا
 البحث منهج

 بحثال منهج - أ
منهج البحث ىو عملية للحصوؿ على البياًنت كاف 

ؤدم إىل كشف يمنهج البحث ىو طريق  ُ.ةألغراض كإفادة معٌين
احلقيقة يف العلـو بواسطة طائفة من القواعد العامة، هتيمن على 

منهج  ِ.سَت العقل كربدد عملياتو حىت يصل إىل نتيجة معلومة
البحث مهمة جدا لتحقيق نتائج البحث. إذا استخدـ البحث 
الطريقة الصحيحة، فسيحصل على ادلعلومات أك البياًنت 

 حيحة كسهولة.بص
ىو منهج ك يف ىذا البحث  اتستخدـ الباحثة منهج

البحث هبدؼ مجع  ادلنهج الوصفي التحليلي ىوفكصفي ربليلي. 

                                                             
1
 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif  Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. 19, hal. 2 
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كتستخدـ الباحثة طريقة  ّ.البياًنت ككصف الظواىر كالوقائع
البحث يف ىذا البحث ىي طريقة حبث ميداين،  أم تقـو 

البياًنت أك ادلعلومات البحث جلمع ابدلبلحظة ادلباشرة إىل ميداف 
 ْ.البياًنت الصحيحة ذلذا البحثربصل اليت تريد أف 

 جمتمع البحث - ب
كاف اجملتمع يف ىذا البحث ىو مجيع الطلبة يف معهد 
خادـ احلرمُت الشريفُت بندا أتشيو. يتعٌلم الطبلب كالطالبات يف 

طالبات الطبلب يف الصباح كتتعٌلم الفصوؿ منفصلة، أم يتعٌلم 
طبلب يف ادلعهد الأربعة مستوايت للطالبات ك توجد يف ادلساء. 

بسبب األكؿ لمستول لكلكن اغلق ادلعهد قبوؿ الطلبة اجلدد 
أٌف ىناؾ ثبلثة مستوايت فقط  . إذف،Covid - 19 ر كابءاانتش

ىي ادلستول األٌكؿ، ادلستول الثالث، كادلستول الرابع. يبلغ 
 ىذا البحث. ا كمجتمع يفطالب ِّٖعددىم 

                                                             

يف مناهج البحث سامي عريفج، خالد حسُت مصلح، مفيد حواشُت، ّ 
 َُٕ(. ص. ُٗٗٗ، )عماف: دار رلدالكم للنشر، العلمي وأساليبه

4
 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, ( 

Jakarta: Bumi Aksara,  2000), hal. 46 



ّٓ 
 

 

ككذلك إختارت الباحثة مجيع ادلعٌلمُت يف معهد خادـ 
 .كمجتمع ذلذا البحث  احلرمُت الشريفُت بندا أتشيو

 عينة البحث - ج
لمستول الثالث لطالبات الىي يف ىذا البحث عينة أٌما 

مخس ىي اختارت الباحثة العينة ك طالبة.  ٔٓ كتبلغ عددىنٌ 
طالبات دلقابلة عن مشكبلت طالبات يف تعلم النحو عرب 

Google Meet  لذم يعٌلم الطالبات علم النحو عربمعٌلم كاحد اك 
Google Meet  يف ادلستول الثالث. كترجو الباحثة أف ربصل على

 .ادلعلومات كالبياًنت من ىذه العينة
 أدوات مجع البياانت  - د

البحث تعتمد الباحثة أٌما أدكات مجع البياًنت يف ىذا 
 :على

 ادلبلحضة ادلباشرة -ُ
ادلبلحظة ىي النظر إىل األشياء على داللة 
التدقيق دبعٌت نظر الحظ العمل يف ادليداف إىل أين يسَته، 
أك مراقبة مباشرة حىت يعرؼ الحظ األشياء الذم حيتاج 
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تقـو الباحثة ابدلبلحظة ادلباشرة يف ىذا البحث  ٓ.إليو
كيفية عملية تعليم بُت ادلعٌلم كالطالبات يف مادة   بلحظةدل

دبعهد خادـ احلرمُت  Google Meetعلم النحو عرب 
الشريفُت بندا أتشيو، حىت تستطيع الباحثة من تسجيل 
مجيع البياًنت أكادلعلومات البلزمة لتحقيق أىداؼ 

 .البحث
دكر الباحثة عند ادلبلحظة ادلباشرة ىي  ف

بدكف مشاركة. ادلبلحظة بدكف  كادلراقب، أم ادلبلحظة
مشاركة ىي مبلحظة الظاىرة إىل مقٌر البحث بطريقة 

 ايف أحداثها، كال يتعدل دكرى ةشارؾ الباحثتتلقائية، كال
عند   مكاف مراجعتهاشاىدة كتدكين ادلبلحظات إلدل

 ٔ.كتابة البحث
 

                                                             
، ادلدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساؼ،  ٓ
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 ادلقابلة  -ِ
بسائل كجود االلتقاء شفاىيا ككجها بوجو ادلقابلة ىي 

ىدفها إستثارة أنواع معينة من ك كادلستجبُت أبسئلة كأجوبة، 
ادلعلومات الستغبلذلا يف البحث العلمي أك لئلستعانة هبا يف 

كاستخدمت الباحثة يف ىذا  ٕ.التوجيو كالتشخيص كالعبلج
البحث ىي ادلقابلة شبو ادلنظمة دلعرفة على كيفية عملية 

ادلعٌلم يواجهها نحو اليت التعليم كادلشكبلت يف تعليم علم ال
يف معهد  Google Meetتعليم النحو عرب عملي كالطالبات يف 

خادـ احلرمُت الشريفُت بندا أتشيو. ادلقابلة شبو ادلنظمة ىي 
عملية ادلقابلة ابستعماؿ أداة مجع البياًنت كرقة مقابلة شبو 

 ٖ.ادلنظمة اليت أتيت من تطوير موضوع البحث
ربتوم كرقة ادلقابلة شبو ادلنظمة على قائمة أسئلة اليت 
ستبحثها الباحثة للطالبات كادلعٌلم يف معهد خادـ احلرمُت 
الشريفُت بندا أتشيو. كسبكن أف تسأؿ أسئلة اليت ليست يف 
كرقة ادلقابلة للحصوؿ على معلومات متعمقة. ستتم الباحثة 
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اموؿ، أف تسجيل ادلعلومات ابستخداـ مسجل صوت من 
ف يف يبو ككذلك تسجلها ادلعلومات ادلهمة اليت خيربىا ادلستج

 .ادلقابلة
ستسَت ادلقابلة  Covid-19كلكن بسبب انتشر كابء 
أك التلفوف أك  WhatsAppابلتواصل عرب اإلنًتنت  كوسيلة 

 .ادلباشرة إذا سبكن أف تفعلها
 طريقة حتليل البياانت - ه

ؼ اصاتكصفي ىو  ربليل البياًنت ادلستخدـ يف ربليلي
تحليل ف.االبياًنت اليت مت مجعها بكلمات كصور كليس أرقام

البياًنت ىو عملية ترتيب للبياًنت اليت سيتم احلصوؿ عليها من 
فهمها ديكن ادلقاببلت كادلبلحظات ادليدانية كادلواد األخرل، حىت 

  ٗ.بسهولة، كديكن أف يعرب النتائج مع اآلخرين
التحليل البياًنت يف ىذا البحث تعتمد الباحثة طريقة 

، ىناؾ ثبلث مراحل فهي كما Hubermanك  Millesعلى رأم
 َُ:اييل
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 رض البياًنتف  -ُ
مت للحصوؿ على البياًنت من ادلستجبُت كادلعلومات 
يف ادليداف دبتعقة ككثَتة. بدأت الباحثة بفرض البياًنت أنو 

تبسيط،  البياًنت ابلتفصيل، كتركيز االنتباه على عملية اختيار
كتلخيص، كربويل البياًنت اليت تظهر من ادلبلحظات 
ادليدانية. إٌف فرض البياًنت قد يتم إجراءه منذ مجع البياًنت، 
بدأ من التلخيص كالًتكيز على معلومات مهمة اليت تتعلق 
ابألىداؼ البحث كرميها غَت ادلطلوب عنو الًتميز 

تبعاد كاستكشاؼ ادلوضوعات ككتابة ادلذكرات، هبدؼ اس
البياًنت أك ادلعلومات غَت ادلناسب هبذا البحث لتسهل 

 .الباحثة يف مجع البياًنت
 بياًنتعرض ال -ِ

بعد فرض البياًنت تواصل الباحثة بعرض البياًنت. 
تقـو الباحثة جبمع األشياء ادلتشاهبة يف فئات أك رلموعات 

ستنتاجات. تتٌكوف عرض االلتسهل الباحثة على التوصل إىل 
ت من عملية التحرير كالتنظيم من البياًنت ادلهمة اليت البياًن

مٌت مجعها يف ادلرحلة فرض البياًنت. عرض البياًنت  
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كمجموعة البياًنت ادلرتبة كادلناسبة ابألسئلة البحث بتحرير 
 .البياًنت كترتيبها

 االستنتاج  -ّ
 ةقارف الباحثتيف ادلرحلة االستنتاج أك ادلرحلة األخَتة، 

البياًنت اليت مت احلصوؿ عليها مع البياًنت من ادلبلحظة 
كادلقاببلت مع األشخاص كادلخربين الذين يهدفوف إىل 
استخبلص النتائج. البياًنت ادلوجودة ستخلص كتتحقق 
الباحثة من معٌت أك صحة االستنتاجات ادلتفق عليها يف 

  .ادلكاف الذم مت إجراء البحث فيو
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث

 عرض البياانت - أ
لقد مجعت الباحثة ادلعلومات كالبياًنت ابألدكات كادلنهج 
البحث ادلستخدـ اليت ذكرت يف الفصل السابق. ستعرض 
الباحثة نتائج البحث كما حصلت يف ادليداف عن عملية تعليم 

الباحثة ابلبحث الوصفي النحو عرب اإلنًتنت كمشكلتو. قامت 
د خادـ احلرمُت الشريفُت اعتمادا على رسالة عميد كلية عهدب

الًتبية كأتىيل ادلعلمُت يف جامعة الرانَتم دار السبلـ بندا أتشيو 
 َِتاريخ يف ال B-2529/Un.08/FTK.1/TL.00/03/2021برقم : 
 ـ.َُِِمارس 
 حملة عن ميدان البحث -1

عاىد دلاد خادـ احلرمُت الشريفُت معهدا من معهكاف 
، Prof. A. Majid Ibrahim Iيف شارع مية الذم يقع بلسإلا

يف ، بندا أتشيو ٖ، رقم. Lampaseh Kota، Kuta Rajaقرية 
ة ىذا معهد ىو فرع رمسي. بيت الرمحنرااي سجد أرض كقف دل
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 مؤسسة تعليمية جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية، من
مت بناء ادلعهد من قبل احلملة اخلَتية  ملكة العربية السعودية.ادل

السعودية إلغاثة منكويب الزلزاؿ كادلد البحرم يف شرؽ آسيا 
كادلشرؼ العاـ على احلملة اخلَتية ىو األمي ًنيف بن 

لس الوزراء ككزير الداخلية جملعبدالعزيز آؿ سعود النائب الثاين 
  .حفظو هللا

الطبلب. لكل ما حيتاجو هد أتثيثا أثثت احلملة ادلع
عرضها تف معهد خادـ احلرمُت الشريفُتيف  ادلعهد أاثثدلعرفة 
 :يف ىذا اجلدكؿ التايل ةالباحث

 4.1اجلدول 
 خادـ احلرمُت الشريفُت بندا أتشيو معهد ادلباين كالوسائل يف

 اجملموع نوع ادلباين والوسائل رقم
 ُ معمل لغوم ُ
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 ٔ الطبلب الدراسةفصوؿ  ِ
 ٕ الطالبات الدراسةفصوؿ  ّ
 ٕ احلماـ ْ
 ُ إدارة ٓ
 ُ مكتب ادلعلم ٔ
 ُ مستودع ٕ
 ُ ادلكتبة ٖ
 ُ ادللعب ٗ

 يكفي بو أتثيثا كامبليبلحظ من ىذا اجلدكؿ أٌف 
للمعٌلمُت كالطبلب يف إجراء عملية التعليم كالتعلم يف معهد 
خادـ احلرمُت الشريفُت بندا أتشيو . كلكن اليستخدـ ىذا 

ألٌف التعليم يكوف  Covid-19ادلباين كالوسائل عند انتشار كابء 
 .عرب اإلنًتنت أك التعليم عن بعد

أك  قُِْٖ/ُ/ُٓبدأ ادلعهد العمل بتاريخ 
 كلة يف إندكنيسيا،ؤ بعد موافقة اجلهات ادلس ـََِٕ/ِ/ّ

كقد ظل مسماه مركز تعليم اللغة العربية، كقاـ بعقد دكرات 
لغوية استفاد منها رلموعة من ادلدرسُت ك الطبلب يف أتشيو، 
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ليتغَت مسماه إىل  ـََِٖ/ٗ/ْأك  ىػُِْٗ/ٗ/ْحىت 
يز معهد خادـ احلرمُت الشريفُت ادللك عبد هللا بن عبد العز 

للدراسات اإلسبلمية كالعربية، كذلك ابألمر السامي رقم 
/ـ/ب. فبدأ العمل ابلدراسة النظامية  كذلك بعد ٕٕٗٔ

صدكر ادلوافقة من جامعة اإلماـ يف الرايض على بدء الدراسة 
على مستول اإلعداد اللغوم دلدة سنتُت دينح الطالب بعدىا 

 شهادة برًنمج اإلعداد اللغوم ادلكثف.
كعلـو اللغة  ميةبلسالعلـو اإلفيو يعلم عهد ىذا ادل

التفاعل بُت ادلعلمُت كالطبلب عند عملية خاصة كبناء  العربية
مث ، الصحيحة ابللغة العربيةأك يف بيئة ادلعهد يكٌلموف التعليم 
 مزااي. من للغة العربية للطبلب رلاًنن الدراسية ابالكتب توزيع 

ملكة العربية السعودية من ادلىناؾ ادلعلموف  أف ىذا ادلعهد
كمجيع ادلعلمُت مباشرة أك الناطق األصلي ابللغة العربية 

شرؽ اجلامعات ادلنتشرة يف الببلد العرب أك المن خرجيوف 
 . كسطاأل
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خادـ احلرمُت الشريفُت عهد يف ادل ادلعلمُتعرفة عدد دل
 ٔٓ: دكؿ التايلجلا أكضحت الباحثة يف ىذا، بندا أتشية

 4.2اجلدول 
خادـ احلرمُت معهد يف  كالسعوديُت ادلعٌلمُت اإلندكنيسيُت أمساء

 الشريفُت بندا أتشيو
 السعوديني

 اسم
ادلؤهل 
 العلمي

 الوظيفة

 مدير البكالوريوس دمحم بن صاحل سعد اذلمامي
 معلم البكالوريوس عبد العزيز اليف العنزم
 معلم البكالوريوس خالد عبد هللا عسَتم

 ادلتعاقدين

 اسم
ادلؤهل 
 العلمي

 الوظيفة
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 معلم الدكتوراة بدر ادلنَت بن دمحم يوسف ًنيف
 معلم الدكتوراة إدم سافوترا بن دمحم مجيل

 معلم ادلاجستَت ميزاين بن دمحم نور الدين
 معلم ادلاجستَت مؤخر بن زكراي

 معلم ادلاجستَت إيفاف أكلياء بن شريف الدين أمحد
 معلم ادلاجستَت شكراف بن أبو بكر

 معلم ادلاجستَت أفريزاؿ بن مشعوف
 معلم ادلاجستَت دمحم مسلم بن ىاشم

 معلم ادلاجستَت كوثر أفضل بن إمساعيل
 معلم ادلاجستَت مشس البحر بن رضواف
 معلم ادلاجستَت زلرؿ عصرم بن رضواف

 معلم ادلاجستَت بدرالدين الزركشي بن حبرالدين
 معلم البكالوريوس موليدم بن دحبلف

 معلم البكالوريوس بيضاكم رازم بن دمحم زيٍت
 معلم البكالوريوس كلداف شاه بن إدريس يوسف
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يبلحظ من اجلدكؿ أبٌف عدد ادلعٌلمُت يف معهد خادـ 
معلما كفيو مدير كاحد،  ُٔاحلرمُت الشريفُت بندا أتشيو 

كادلعلماف السعودايف كغَتمها ادلتعاقدكف، كمجيع ادلعٌلمُت يف 
 كال يوجد ادلعلمات فيو.  ادلعهدىذا 

اليت  عهد أعضاء ىيئة اإلدارةدلىذا ايكوف كذلك 
 عدددلعرفة  كالطبلب كادلعلمُت. عهددير مجيع احتياجات ادلت

 ٕٓ: دكؿجلا ىيئة اإلدارة أكضحت الباحثة يف ىذا أعضاء
 4.3اجلدول 

خادـ احلرمُت الشريفُت بندا  معهد ىيئة اإلدارة يف عدد أعضاء
 أتشيو

 السعوديني

 اسم
ادلؤهل 
 العلمي

 الوظيفة

 معلم الثانوية ظافر بن صاحب آؿ مرعى
 معلم البكالوريوس إبراىيم بن فهد بن إبراىيم اجلديد
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 ادلتعاقدين

 اسم
ادلؤهل 
 العلمي

 الوظيفة

شؤكف  ادلاجستَت زكراي بن إلياس
 الطبلب

شؤكف  البكالوريوس عبد العزيز بن عبدادلناف
 الطالبات

 سائق الثانوية فخر اذلادم بن سنوسي
 حارس الثانوية دمحم أكلياء صفا بن إسحاؽ

 مستخدـ الثانوية جنيدم بن دحبلف
ىيئة اإلدارة  يبلحظ من ىذا اجلدكؿ أبٌف عدد أعضاء

 يف معهد خادـ احلرمُت الشريفُت بندا أتشيو سبعة موٌظفا.
دينح الدارس بعد زبرجو شهادة الدبلـو العاـ يف ك 

اللغة العربية. كمدة الدراسة فيو عاماف يف أربعة مستوايت 
دراسية.كما سبت ادلوافقة من جامعة الرانَتم على قبوؿ 
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اخلامس يف كلية الًتبية أك   طبلب كطالبات ادلعهد يف ادلستول
   كلية اآلداب أك يف كلية مناسبة.

بة يف معهد خادـ احلرمُت الشريفُت دلعرفة عدد الطل
 ٖٓ: دكؿ التايلجلا بندا أتشيو كتبت الباحثة يف ىذا

 4.4اجلدول 
 خادـ احلرمُت الشريفُت بندا أتشيومعهد يف  الطلبةعدد 

 قُِْْ-ُُْْ

 مستوى رقم
فصل 
 الطالب

فصل 
 الطالبات

عدد 
 الطلبة

 ُْٕ ّٖ ْٔ مستول األكؿ ُ
 - - - مستول الثاين ِ
 َٖ ٔٓ ِْ الثالثمستول  ّ
 َُُ ٗٓ ِْ مستول الرابع ْ

 ِّٖ ُٖٗ َُّ اجملموع
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فيمكن ادلبلحظة من ىذا اجلدكؿ أبف ىناؾ ال يوجد 
الطلبة للمستول الثاين ألٌف يف ىذه السنة الدراسية ال يعقد 

كعدد . Covid-19قبوؿ الطلبة اجلدد بسبب انتشار كابء 
 ِّٖبندا أتشيو الطلبة يف معهد خادـ احلرمُت الشريفُت 

 .طالبا كطالبة
يف  Google Meetإجراء عملية تعليم النحو عرب   -2

 معهد خادم احلرمني الشريفني بندا أتشية
قامت الباحثة ابدلقابلة مع الطالبات كادلعٌلم يف علم 

 Googleالنحو كابدلبلحظة ادلباشرة إىل اجملموعة التعليمٌية 

Meet  دلعرفة تعليم النحو عربGoogle Meet  يف معهد خادـ
قدمت الباحثة مبلحظة كاحدة  و.احلرمُت الشريفُت بندا أتشي

 .ََ.ُِ–ّٓ.َُالساعة  َُِِمارس  ِٔ التاريخ يف
تعرض الباحثة نتائج  اليت مت كضعها،ادلبلحظة  كرقةبناءن على 

ابعتماد على إجابة ادلقابلة الشخصية، نتائجو  ادلبلحظات 
 :كما اييل 
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 االستعداد (1
 كابءيف حالة  النحو ميتنفيذ عملية تعلكاف 

اختيار أف يتشاكر عن  بعد. Google Meetابستخداـ 
من  مجيع الطبلب كالطالبات،ك  ُتالتطبيقات مع ادلعلم

 Googleك Zoomك Google Meetبينها  التطبيقات لبلختيار

Classroom كTeamlinkُت، كالطبلب ادلعلم مجيعفق وا. ادل
 كسيلة ابستخداـاليت تسَت م يتعلالملية تنفيذ عكالطالبات أٌف 
Google Meet هاكأسهل يف استخدام كضوحاأكثر  األّن. 

قاؿ ادلعلم أٌف قبل التعليم البد أف يكوف ادلعٌلم لو  
كفاءة علمية من حيث  استيعاب مادة علم النحو أم قواعد 

ادلوجودة يف   واضيعادل اللغة العربية. يستعد األستاذ بقراءة
"سلسلة تعليم اللغة العربية" كىو الكتاب الرئيسي يف كتاب 
، كيرل ما  بداية الكتاب حىت ّنايتومن قرأ األستاذ  ادلعهد.
كتاب ابستخداـ  ال يكفي  .اليت يريد تدريسووضوع ىي ادل
ادلراجع األخرل ادلتعلقة  يشَت األستاذ إىل، كذلك يقرأ ك كاحد

لزايدة غَتىا ك  ث ككتاب حايلالًتا كتب  مثلوضوع الدراسة دب
 أفإذف . كعمقاادلعرفة حىت يشرح األستاذ ادلادة  كضوحنا 
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كتاب التعليم خاصة  قبل الكتب أكال أف يقرأ  على األستاذ
 ."سلسلة تعليم اللغة العربية"

 Googleابستخداـ  النحوم علم يتعليف االستعداد ف

Meet  ربضَت ادلوادغَت أف كل اجتماع. ل ال بد إبعداد جيد 
كمبيوتر أك الكجود أف يؤٌكد  فعلى األستاذ، بقراءة الكتب

. ميعملية التعل عندديكن استخدامو الذم موؿ أك ا الشاشة
 سعر اإلنًتنت إبعداد مث و الشاشة.يستخدم ،عادةيف ال

ك ، Wifiابستخداـ  اإلنًتنت  حالة ضعف الشبكةليًتٌقب 
كيعٌرؼ األستاذ ادلعرفة ة للتعليم، رحيادل يؤٌكد األستاذ عن البيئة

 .Google Meet ستخداـعن كيفية ا
 عليمتالإجراءت  (2

عملية تعليم تسَت  ،Covid-19عندما ينتشر كابء 
بعرب معهد خادـ احلرمُت الشريفُت بندا أتشيو النحو يف 

Google Meet دقائق قبل دخوؿ درس النحو،  َُ. حوايل
الغرفة إىل  رمززع ك ك  Google Meetادلعلم غرفة دراسة يف  عدٌ ي

و الطالبات. قبل دخوؿ الطالبات إىل غرفة الدراسة، سيوجٌ 
بطلب لبلنضماـ مسبقنا، بعد أف يسمح ادلعلم  إبحضار ادلعلم
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نضماـ إىل غرفة اللطالبات ابدخوؿ الغرفة، فتستطيع 
Google Meet اليت يوفرىا ادلعلم. 

 األنشطة األولية - أ
الفصل يف الوقت التعليم يف بدأ األستاذ ي
قبل دخوؿ إىل  .الدعاءك  الصلواتقراءة بك ادد 

،  يسأؿ ادلعلم حاؿ الطالباتشرح ادلوضوع،  مث اليـو
 اكاحد دعوةابل اتباليبُت ادلعلم عن حضور الط

د كٌ كامَتا للتأالاألستاذ الطالبات بفتح  فواحدا. أيمر
األستاذ  كينٌبو تابعن فصل الدراسةيف الطالبات أب

. يف ذلك تكامَتاال نمل يفتح يتطالبات البعض ال
يف الوقت  فحضر يت الوقت، كاف عدد الطالبات ال

لطالبات ل. ةطالب َٔمن  ةطالب ْْادد 
التعليم أك آخره مث ، يعود ادلعلم يف منتصف اتادلتأخر 
بعدـ التأخر يف  نىَت كتذكالتأخر  سبب يسأؿ

  .الفصوؿ ادلقبلة
 مادة النحومث يوفر األستاذ ادلعرفة حوؿ 

ات لطالبات متحمسايكوف  كالشجيع ذلن لكي
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 Google عربلطالبات لم يتعل يف عملية كنشيطات

Meet على تشجيعلطالبات استجيب ت. بعد أف 
ادلعلم. يسأؿ ادلعلم عن ادلادة اليت ستتم دراستها اليـو 

يقـو ادلعلم ك ؤلسبوع ادلاضي. لمن خبلؿ ربط ادلادة 
توقع أف تم اليت يتائج التعلم كنيبتوصيل أىداؼ التعل

لطالبات اادلعلم من قدرات  كيبٌُت لطالبات. اققها رب
 .سيدرسنها ابألسئلة كاألجوبة كفقنا للمادة اليت 

ادلعلم إبيقاؼ  ينٌبو قبل أف يبدأ التعليم
 .أ عندما يشرح األستاذميكركفوف لتجنب الضوض

 تقرأأؿ أك أف تسريد تكيسمح بتشغيل ادليكركفوف دلن 
 .النص الذم طلبو األستاذ

 األنشطة األساسية - ب
يف  Google Meetعرب إف عملية تعليم النحو 

ابستخداـ معهد خادـ احلرمُت الشريفُت بندا أتشيو 
طريقة طريقة ادلباشرة  كالطريقة السمعية كالشفوية، ك 

دأ ادلعلم بيكالقراءة.  طريقة ااضرةك السؤاؿ كاجلواب 
فردات اجلديدة يف بداية ادلالكلمات أك الدرس بشرح 
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الكتاب  طباعة. يشرح ادلعلم مع تقدمي الدراسة فصل
عن الكتابة على الكتاب  ك يوٌجو Pdfيف شكل 

فهم تمباشرة، إذا مل الكلمات أك أضدادىا تشابو 
حلياة اب اليت تناسباجلمل إىل ادلعلم  كملالطالبات في

معٌت  يضاحاجلسم إلحركات  يستخدـاليومية حىت 
عرضها ل  Googleيفادلفردات كيبحث عن الصور 

سئلة مل األلطالبات فرصة لطرح لنح دي لطالبات.ل
أسئلة من  ىناؾ حوؿ ادلفردات اليت مت شرحها. فهمت

 سائلة فامككإ، يرغنب أف يسألن يتال الطالباتبعض 
 .تشغيل ميكركفوف

قراءة ب يواصل، اجلديدة بعد شرح ادلفردات
ا النص. ينادم األ ا من الطالبات فستاذ كاحدن واحدن

فقرة. مث يصحح  ةقرأ طالبتلقراءة النص، ك  اعشوائي
 احلركةىا الطالبات، مثل ؤ قر تاألستاذ األخطاء اليت 

بعد االنتهاء  ؼ غَت الصحيح.ك ر سلارج احلاخلاطئة أك 
كل كلمة لمن قراءة فقرة كاحدة يشرح األستاذ معٌت 

،  الكلمة ادلعٌتشرح خببلؼ . إىل آخرهالنص  من
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نحو كفقنا القواعد  بعضاألستاذ إىل  بقتطكذلك 
درس يف يكاف   ذمالادلوضوع دراستها، ككاف دلوضوع 

بعد  ادلضارع. علجـز ف حرؼذلك الوقت ىي 
سأؿ ينسى أف ياالنتهاء من شرح النص، األستاذ ال 

ادلؤلف من  يؤلفوالطالبات عن فهم ادلعٌت الذم 
 بعضالطالبات طرح  تكان  ،النص. يف ذلك الوقت

قبل يفهمها. تمل اليت أسئلة حوؿ معٌت ادلفردات 
ا، مث مل جيي  كلكن  ب السؤاؿ فورناياألستاذ السؤاؿ جيدن

يعيد األستاذ السؤاؿ إىل الطالبات اآلخرين، إذا مل 
 .أجاب األستاذفاإلجابة على السؤاؿ، من ستطع ت

. ابلعمقاألستاذ بشرح ادلوضوع يواصل مث 
، Google Meetعرب النحو  يف تعليمفكل حدكد 

يف عملية  تودلساعديستخدـ األستاذ عدة الوسائل ال
يستخدـ ، pdfستخداـ كتاب إال اب. التعليم كالتعلم

 يكتبلسبورة لاك  Microsoft Wordاألستاذ 
الرسومات األساسية للموضوع، كأحياًنن اليستخدـ 

Microsoft Word كتاب   ها علىكلكنو يصفpdf 
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بعد ذلك قدـ األستاذ بعض األمثلة لتسهيل  ة.مباشر 
كسائل فهم ادلوضوع. يستخدـ األستاذ لالطالبات 

Power Point ىو ك  زلل اإلعراب يف إعطاء أمثلة مع
يف نفس النحو. كلكن م ييف تعلاذلامة  األعماؿأحد 

 Googleيف غرفة الرسالة  الطالبات يشتكتالوقت 

Meet  ادلعلم  كفيديوا قطعمت أصوت ادلعلم بدأٌف
 تعاملوفإف األستاذ يهتم  .يتوٌقف حيت مل تسمع جيدا

األستاذ جبيد، إذف أيمر  تسَتدئما حىت مع الطالبات 
مث  ة من فصل التعليمطالبال ركجيف ذلك الوقت خب

 يكن مل ذمال اجلزءدخوؿ إليو مرة أخرل أك شرح 
 .اكاضح

 األنشطة اخلتامية - ج
األستاذ  استخلص، مييف ّناية نشاط التعل

.  الطالباتمع  نتائج ادلوضوع اليت سبت دراستها اليـو
 ن السؤاؿلأسأف يللطالبات  ةاألستاذ الفرص يعطيمث 

ذبد بعضهٌن اليت سألن األستاذ فهمها. تاليت مل 
عندما ابلسؤاؿ عن الدرس كخارج عن ادلوضوع. 
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ا ختبار ايعطي األستاذ  منهنٌ أحد تسأؿ كمل ن يفهم
هتتم الطالبات عن عملية التعليم شفواي. كال ينس أف 

يف كٌل لقاءات دلعرفة متعة الطالبات كجودة 
م ينتهاء عملية تعلامث بعد استجابتهن يف ادلستقبل. 

أّنى األستاذ الدرس  ،Google Meetعرب  وحالن
 سبلـ.كال الدعاءبقراءة 

 Google Meetعرب  النحو تعليمتقومي  (3
، يوزٌع  موضوععن  فهم الطالباتكدلعرفة  الدرس اليـو

الدرس ادلناسب. مث تقومي  مادة  ادلوضوعا ك ختبار األستاذ ا
النحو ابستخداـ كتاب السلسلة بطريقة السؤاؿ كاجلواب 

 مجيعستاذ يسأؿ األ .Google Meetمشافهة كمباشرة يف 
يثٍت األستاذ على  .منو التقييمكسيأخذ ، ابدكرى الطالبات
 يتال ، كحيفز الطالباتاألسئلةة إجاب نستطعت يتال الطالبات

ستطع اإلجابة عليها ت . األسئلة اليت الاإلجابة نستطعالت
 .عن اإلجابةستطيأك األستاذ إذا مل الزميبلت ساعدىا تس

قد أدت الباحثة دليل إىل أتكيد العملية السابقة 
أبكراؽ ادلبلحظة ادلباشرة عن عملية تعليم علم النحو عرب 
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Google Meet ادـ احلرمُت الشريفُت بندا أتشيو  يف معهد خ
 :كما يف اجلدكؿ التايل 

 4.5اجلدول 
 يف Google Meetقة ادلبلحظة عن عملية تعليم علم النحو عرب ر ك 

 وخادـ احلرمُت الشريفُت بندا أتشي معهد
غري 
 موجود

 رقم الناحية ادللحوظة موجود منقوص

 1 التهميد   

    تنفيذ عملية تعليم عرب Google 

Meet  

    تنفيذ عملية تعليم بفتح كامَتا  
    دلعلم يف كقتوتبدأ عملية تعليم ا  
    ءبدأ تعليم ابلسبلـ كالدعا  
     حالة الطالباتادلعلم يسأؿ  
     حضور الطالباتادلعلم يتبٌُت  

     ادلوضوع  اجلديد ادلعلم يربط
  ابلسابق
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    شرح ادلعلم أىداؼ كخطوات ي
  التعلم

    الطالبات لناشطة  ادلعلم يدافع
  عند تعليم

 2 األنشطة الرئيسية   

     الدرس ابستخداـ  ادلعلمشرح
  طرؽ التعليم

     الدرس ابستخداـ  ادلعلمشرح
 كسائل التعليم

 

     يوجد مراجع ادلستخدـ يف
  التعليم

    مناسبة شرح ادلعلم ادلوضوع ي
   عن أىداؼ التعليم

     ما تستجيب الطالبات على
  ادلعلم شرح

     تنفيذ عملية تعليم دبنهجي  
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 كمنطقي

     يشرح ادلعلم جبمل يسهل على
  الطالبات فهمها

      فهم على ادلعلم يسأؿ
  موضوعلالطالبات ل

     حياكؿ ادلعلم تقدمي أمثلة يسهل
  فهمها

     يصحح ادلعلم على خطيئات
  الطالبات يف فهم النص

     حُت تسأؿ الطالبات ادلعلم
  جيدف الصعوبة

    
حياكؿ ادلعلم استفزاز الطالبات 

ليكن نشطات يف الفصل 
 الدراسي

 

    م بسبلسة دكف يتتم عملية التعل
  انقطاع الشبكة
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     عملية  عندصوت ادلعلم بوضوح
  ميالتعل

     عندصوت الطالبات بوضوح 
  ميعملية التعل

    بساكن م يعملية التعل تسَت
  كنشط

 3 األنشطة اخلتامية   

    لطالباتل ادلعلم فرصةعطي ي 
  لطرح األسئلة

    ات كادلعلمالطالب افلٌخصي 
  الدراسيةخبلصة دلوضوع 

    ت الختبار تدريبا يعطي ادلعلم
  اتقدرات الطالب

     ينهي ادلعلم التعليم بقراءة
  صبلة.
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 لف قد أجر ديكن ادلبلحظة أبمن اجلدكؿ السابق 
مل  ةبعض العمليك  عملية فعاليةبالتعليم  ةادلعلم كالطالبات عملي

 بعض الطالبات مازلن يدخلن الفصلألف تتم فعاليتها 
اليوجد إشراؼ صاـر من  ، ككوف البيئة ضوضأ، كمتأخرة

 .ادلعلم
 Google Meetادلعّلم يف تعليم النحو عرب  شكالتم -3

 .يف معهد خادم احلرمني الشريفني بندا أتشيه
فلمعرفة على ادلشكبلت ادلعٌلم يف تعليم النحو عرب 

Google Meet ،ادلعلومات ابدلقابلة مع  عت الباحثةقد مج
إف ادلٌعلم كأتكيدىا ابدلبلحضة ادلباشرة عند عملية التعليم. 

 Google و عربحم النيتعل يف ادلعٌلمجهها او ي ت اليتشكبلدلا

Meet   ىي كما يلي ت شكبلدلا. ككانت كمتنوعة كثَتةىي: 
 اإلنرتنتشبكة  (1

همة ادلاحلاجة  ىياإلنًتنت  ف شبكةقاؿ األستاذ إ
تشيو أبندا كانت مدينة   .اإلنًتنتم عرب يجدنا يف تنفيذ التعل

 لكنك . اإلنًتنتحصوؿ شبكة ىي مدينة تسهل ذلا على 
يواجو األستاذ عدـ استقرار الشبكة عن الطالبات، ألنو 
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بدأ الطالبات تعندما  .الدراسيادلوضوع يصعب على متابعة 
، غَت كاضحب، يكوف الصوت السيئة الشبكة عن يكتشأف ت

أنو  ا، مؤكداثنياشرح ادلوضوع مرة أف يكرر يف  على األستاذف
 .الوقت أطوؿتاج إىل م كحييعملية التعل يفل يتدخٌ 

 الطالبات إشراف صعب (2
ة إذا تلقى مأنشطة التعليم عرب اإلنًتنت بسبلستظل 

ا من ادلعلم. قاؿ األستاذ إف األستاذ  الطالبات إشرافنا جيدن
م يعملية التعلعندما إجراء  اتبالالطؼ يواجو صعوبة يف إشرا

، نٌ البيئة ايطة هبٌن، حاذل اليعرؼ كيف ألف اإلنًتنتعرب 
 .عملية التعليم كالتعلمعلى متابعة  ىنكيز كتر 
 ةسلبيال لباتطاال (3

، مل نٌ كسأؿ عن فهمهشرح األستاذ الدرس يبعد أف 
شعر تعندما من صعوبة األستاذ جييب بعض الطالبات. 

. لذلك من طرح أسئلة حوؿ ما اليفهمن ياءالطالبات ابحل
يف مادة من مواد  الطالباتاليعرؼ األستاذ عن مدل فهم 

 .النحو ادلدركسة
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 ميتقييم التعل (4
 ديكن فصلها مهمة كال اأنشطة التقييم جزءكانت 

على معلومات حوؿ ربقيق كفاءات  لوجود من أنشطة التعليم
كاف انتقاؿ كدلعرفة قدرة الطالبات على فهم ادلادة.   الطالبات

م يالتعليم يف إندكنيسيا. أنشطة التعلعامل  يفلو أتثَت  وابءال
من إجراء التقييم  عرب اإلنًتنت تغَت تقنيات تقييم ادلعلم.

. ال Google Meetب  عليمشفهينا مباشرة يف آخر التخبلؿ 
 .هاتقييم كتابة بسبب صعوبةخبلؿ   تدريبات منتوجد 

دبعهد  Google Meet عربإٌف عملية تعليم النحو 
خادـ احلرمُت الشريفُت تكوف ادلكشبلت يف التعليم كقد 
حصلت الباحثة من ادلقابلة كأتكيد ابدلبلحظة ادلباشرة يتأثر 

 .ادلعٌلمالتعليم ابلعوامل اخلارجية عند 
 Googleم النحو عرب يف تعل الطالبات مشكالت -4

Meet .يف معهد خادم احلرمني الشريفني بندا أتشيه 
دلعرفة على ادلشكبلت الطالبات يف تعليم النحو  أٌما

ادلعلومات ابدلقابلة  الباحثةفقد مجعت ، Google Meetعرب 
مع الطالبات كأتكيدىا ابدلبلحضة ادلباشرة عند عملية 
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 وحتعلم الن يف الطالباتجو اتو  ت اليتشكبلدلاالتعليم. كانت 
ما ت شكبلدلا.  كمن كمتنوعة كثَتةىي   Google Meet عرب

 :يلي 
 اإلنرتنتشبكة  (1

اء ناطق، فجادل مجيعيف  Covid-19كابء ر اعندما انتش
ديكثن  يتال فالطالبات. اإلنًتنتم عرب يعملية التعلقرار بتنفيذ 

 نٌ هفبعض. قرائهنٌ عودف إىل يس بندا أتشيوعلم إىل ال طلبل
آتشيو  ،ًنكاف رااي بوه،من ادلناطق البعيدة مثل موالجاءت 

 إجادة صعوبة على الطالبات يكتشتأخرل. ية كمدف نوباجل
 اليت األمطار بغزارة نزؿ، خاصة عندما تمدّنن يف اتالشبك
 .ميال تستطيع الدخوؿ إىل فصل التعلك الشبكة سيئة  ذبعل

 اإلنرتنت سعر (2
 اإلنًتنت سعر شراءصعوبة يف  الطالباتد بعض ذب

ا عن  اإلنًتنت سعرادلتجر الذم يبيع  ألفٌ  كأما . منازذلنٌ بعيدن
ذلن  قدـليس إشكاليا ذلن ألف ادلعهد اإلنًتنت  ارتفاع سعر

 .دراسيةة منح
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 الرتكيزنقص  (3
إتباع  الًتكيز عند ةبو صعٌن أّن الطالباتبعض  قالت

ألف الفيديو  Google Meetابستخداـ  النحو علمم يتعل عملية
، كمل يكن بسبب شبكة اإلنًتنت  السيئة كالصوت مؤقتنا

بعض قالت  .نٌ أزعجه حىتقطعنا نصوت كاضحنا كمال
 عليمتعلم  عملية الًتكيز ألف عندالطالبات أّنٌن يصعب ذلن 

 .يسَت بعمل آخر Google Meetابستخداـ  النحو
 قلة احلماسة (4

محاسة ضعيفة  نٌ هلبعض فأ الطالباتبعض  تقال
 ةبيئالألف  Google Meet عربالتعليم يف علم النحو  دلشاركة
 نٌ منازذل قع بعضكي، ال تصلح بوجود ازدحاح كإزعاج ادلنزلية 

حىت يسبب  ات األساسيةجانب ركضة األطفاؿ كالطرق يف
 الطالباتلدل  ألفٌ  من ادلنزؿضوضأ، كال تستطيع تعلم 

 نرعاية أشقائهٌن، ك ل مساعدة كالديهأنشطة أخرل مث
 .الصغار
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 صعوبة فهم ادلادة (5
 Google عربة شرح األستاذ مادة بشكل مباشر ي

Meet الطالباتلكن ك  .ل تعليميةابستخداـ طرؽ ككسائ 
ب، ار عفصل اإليف خاصة  وحصعوبة يف فهم مادة الن جيدف

، هاعميق لكي يفهمنحيتاجن إىل شرح ترغب الطالبات أبف 
يف  سيكوف أسهلكاحد  فصليف  اتبالادلعلم كالطفإجادة 

 بابلكت هنٌ أحد يراقب الكذلك منهٌن من يقوؿ أ،  . فهمو
م حىت ييف التعلٌن األستاذ يدرس بطريقة ااضرة مل يشركهك 
 . ابلنعاس فشعر ي

 عدد الطالبات الكثرية يف غرفة التعليم (6
يف عن أسباب أكثر سلبية  الطالبات تعرب بعض

يف  فهمهاتمل  ادلوضوعكوف يندما ادلشاركة  كىي يف ظركؼ ع
لبقاء اب الطالباتفضل ت Google Meet م عربيفصل التعل

 يف صامتُت، كاختارت أف تسأؿ األصدقاء شخصينا، ألفٌ 
فصل كاحد فقط من ، ليس Google Meetم استخداـ يتعل

 الطالباتشعر تم حىت يلتعليف ىذا اف فصبلال كلكن ينضم
 .األسئلة نطرحأف يابلثقة عندما يريدف 
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 Google عربإٌف عملية تعليم النحو بناءن على ما سبق، 

Meet  دبعهد خادـ احلرمُت الشريفُت يف ادلستول الثالث تواجو
م عرب يتعل تتأثرعدة مشكبلت عند إجراء عملية التعليم كالتعلم. 

التعليم مزااي يف . ككاف اإلنًتنت ابلعوامل الداخلية كاخلارجية
كلكن عيوب يف تعليم عرب اإلنًتنت  ال يعٍت أنو أمر  .كعيوب

. سٌيء.  عندما يريد شخص أف يتعٌلم فبل يوجد قيود يف التعليم
ىو  ختبلؿ. اإلتعليمال عمليةمشكلة عدـ الًتكيز يف  إف أكربك 

إحدل الصعوابت يف ربديد الًتكيز. العوامل اليت ربدد الًتكيز من 
يف اختيار أف يفضلن  طالباتالعلى  لذلكارجي. اخلالتشجيع 

 .مورلتحقيق التوازف بُت ىذه األ ادلبادئ
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث - أ
بياًنت اليت حصلت عليها الباحثة الاعتماد على 

ابدلبلحظة ادلباشرة كادلقابلة يف الفصل السابق، فيأيت نتائج البحث 
 كما يلي :كالتخليص،  

يف معهد  Google Meetإجراء عملية تعليم النحو عرب  -ُ
 خادـ احلرمُت الشريفُت كما يلي: 

 Pdfيشرح ادلعلم الكلمات اجلديدة على كتاب  (ُ

 ادلقدـ.
 أيمر ادلعلم الطالبات لقراءة النص يف الكتاب. (ِ
يسأؿ ادلعلم عن ادلفردات اليت مل تعرؼ الطالبات  (ّ

 معناىا.
النص مع القواعد ادلتعلقة  يشرح ادلعلم عن معٌت (ْ

.  دبوضوع اليـو
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أك  Pdfيشرح ادلعلم عن مادة علم النحو على كتاب  (ٓ
Microsoft Word. 

يسأؿ ادلعلم عن فهم الطالبات أك عدمو عن ادلادة  (ٔ
 الدراسية.

يشرح ادلعلم إعراب اجلمل عن ادلادة للطالبات بػػػػ  (ٕ
Power Point. 

تعليم النحو يطرح ادلعلم أسئلة للطالبات كتدريبات  (ٖ
 .شفواي كاحدا فواحدا

 اإلنًتنتعرب  النحوم ييف تعل Google Meet استخداـ -ِ
بُت ادلعلمُت ديكن التغلب على قصر ادلشافهة 

 عرب كلكن يواجو ادلعلم يف تعليم علم النحو. اتبالكالط
Google Meet، منها : 

 .تشبكة اإلنًتن (ُ
 .صعب إشراؼ الطالباتك  (ِ
 .ةالطالبات السلبيك  (ّ
 .التعليمتقييم ك  (ْ
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 عرب أٌما ادلشكبلت اليت تواجو الطالبات يف تعلم النحو
Google Meet، : كما يلي 

 .اإلنًتنتشبكة  (ُ
 .اإلنًتنتسعر ك  (ِ
 .نقص الًتكيزك  (ّ
 .احلماسة قلة (ْ
  .فهم ادلادة ةبو صع (ٓ
 عدد الطالبات الكثَتة يف غرفة التعليم. (ٔ

 ادلقرتحات  - ب
سبكن التغلب على قصر  Google Meet استخداـ -ُ

 ات يف عملية التعليم.بالبُت ادلعلمُت كالطادلسافهة 
عرب  إىل تعليم Google Meetكن تغيَت استخداـ سب -ِ

بفيديو قصَتة دلثَتة  ألف Youtubeبوسيلة اإلنًتنيت
تكراره و ك تحميلكتستطيع الطالبات ل اىتماـ للمادة

 .عندما تكوف شبكة اإلنًتنيت غَت مستقرة
الطالبات أف يهتمن دراسة علم النحو  يرجى من -ّ

 ادلشاركة كتعلم علم النحو عند إىتماما كبَتا كينشطن
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  السؤاؿ.
ينبغي للطالبات أف يبحثن األماكن اليت يتوفر فيها  -ْ

 .ز فيوتًتكاذلدكء كيصلح لبيئة التعليم عن بعد حىت 
   

اليشعلن أبمور أخرل ، كعليهن أف يسألن حوؿ 
ادلوضوع الذم اليفهمن كاليسكنت أك خيجلن من طرح 
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 ادلراجع
 ادلراجع العربية -1

، التدريس: منوذج تعليم القواعد العربية ـ، َُِٔ ،رفاعيأمحد 
 .العدد األكؿ -اجمللد الرابع

 
، النحو الكايف )اجمللد األول( ـ، ََُِ ،الغٍتأدين أمُت عبد 

 .القاىرة: دار التوفيقية للًتاث
 

مناهج البحث وأصول  ،ـ ََِٖ ،غاًلإبراىيم البيومي 
، القاىرة: مكتبة الشركؽ التحليل يف العلوم االمتاعية

 .الدكلية
 

 ، القاىرة: دكف مطبع.ادلعجم الوسيط، ـُِٕٗ، مذكورإبراىيم 
 

 تطوير منهج تعليم كتقومي اللغة العربية، َُِٓ، ينورسترميزم 
 بندا أتشيو: معهد ادلمتاز. ،للناطقُت بغَتىا
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أساليب التعليم عند  ـ، ُٕٗٗ ،العقرابكلزيداف دمحم سبلمة 
 .، أردكف: ادلملكة األردنية اذلامشةالقرء وادلقرئني

 
مفيد حواشُت،  ـ، ُٗٗٗ ، خالد حسُت مصلح،عريفجسامي 

عماف: دار رلدالكم  ،ي وأساليبهيف مناهج البحث العلم
 للنشر.

 
ادلدخل إىل البحث يف العلوم  ،ـ َََِ، صاحل بن محد
 ، الرايض: مكتبة الععبيكاف.السلوكية

 
، القاىرة: النحو الوايف )اجلزء األَول( ،، دكف السنةعباس حسن

 .جامعة القاىرة
 
أساليب وطرق تدريس اللغة العربية  ـ،ََِِ ،اذليجاءو أب داؤ ف

، األردكف: وإعداد دروسها اليومّية ابألهداف الّسلوكّية
 .دار ادلناىج
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، ادلنجد الوسيط يف العربية ادلعاصرة،ـ ََِّ، معلوؼلويس 
 الطبعة األكىل، بَتكت: دار ادلشرؽ.

 
 ،ـ ََِِ مركز ادللك سلماف لئلغاثة كألعماؿ اإلنسانية،

، الرايض: مفهومه، أدواته واسرتاتيجياتهالتعليم عن بعد: 
 اليونسكو.

 
تطوير الوسائل التعليمية ـ،  َُِٔ، حكيمميجا فوترم فكراي 

بربانمج  2113يف تعليم اللغة اللعربية على منهج 
ماكرو ميداي فالش ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

موالًن ، رسالة ادلاجستَت، ماالنج: جامعة الثانية فونوروغو
 .مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج

 ادلراجع األجنبية -2
 

Munawir, Ahmad Warson, 1997, Kamus Al-Munawir Arab-

Indonesia Terlengkap, Pustaka Progresif. 

 

Ahmadi, Supriyono, 2013, Psikologi Belajar, Jakarta: Rineka 

Cipta. 
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Anugrahana, Andri, 2020, Hambatan, Solusi dan Harapan: 

Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Covid-19 

Oleh Guru Sekolah Dasar, Vol. 10 No. 3, Scholaria: Jurnal 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2000, Metode Penelitian, 

Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Yudhi, Munadi, 2008, Media Pembelajaran, Ciputat: Gaung 

Persada Press. 

 

Musfiqon, 2012, Pengembangan Media dan Sumber 

Pembelajaran, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya. 

 

Punija Setyosari dan Sihkabuden, 2005, Media Pembelajaran, 

Malang: Elang Press. 

 

Sugioyo, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan 

R&D, Bandung: Alfabeta. 

 

Sagala, Syaiful, 2017, Konsep Dan Makna Pembelajaran, 

Bandung: Alfabeta. 

 

 ادلراجع اإلنرتنت -3
 

Rustaman, Abdul Haris, 2020, Efektivitas Penggunaan Aplikasi 

Daring, Video Conference Dan Sosial Media Pada Mata 

Kuliah Komputer Grafis 1 Di Masa Pandemi Covid-19, 

Vol. 4. No. 3, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. 

http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/vie

w/1274 

 

Ahmad Sehri bin Punawan, 2010, Metode Pengajaran Nahwu 

Dalam Pengajaran Bahasa Arab, Vol. 1, No. 1, HUNAFA: 

Jurnal Studia Islamika. 

https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/108 

http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1274
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1274
https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/108
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Ali Sadikin, Afreni Hamidah, 2020, Pembelajaran Daring di 

Tengah Wabah Covid-19, Vol. 6, No. 2, BIODIK: Jurnal 

Ilmiah Pendidikan Biologi. 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGAJAR 

Analisis Proses Pembelajaran Dan Masalah 

Pembelajaran Nahwu Menggunakan Google Meet 

  

Indikator Butir Pertanyaan Hasil  

Kegiatan 

Pembelajaran 

1. Bagaimana proses 

pembelajaran nahwu dilakukan 

dalam kondisi pandemi ? 

apakah dilakukan dengan 

Google Meet ? 

2. Mengapa ustad memilih 

menggunakan aplikasi Google 

Meet untuk pembelajaran 

nahwu secara daring ? 

3. Bagaimana persiapan yang 

ustad lakukan sebelum 

melaksanakan proses 

pembelajaran ? 

4. Apakah ustad menggunakan 

RPP dalam pembelajaran 

nahwu secara Google Meet ? 

5. Berapa lama waktu 

pembelajaran berlangsung ? 

6. Apakah kelas pembelajaran 

dimulai tepat waktu ? 

7. Apakah peserta didik 

berpartisipasi penuh dalam 

kelas pembelajaran ? 

8. Bagaimana langkah-langkah 

dalam pembelajaran nahwu 

yang dilakukan secara Google 

Meet ? 

 



   َُِ 
 

 

9. Bagaimana respon peserta 

didik selama proses 

pembelajaran berlangsung ? 

10. Apakah peserta didik aktif 

selama proses pembelajaran ? 

11. Bagaimana ustad membangun 

semangat peserta didik yang 

pasif dalam kelas 

pembelajaran secara Google 

Meet ? 

12. Apakah ada kegiatan tanya 

jawab selama proses 

pembelajaran ? 

13. Bagaimana ustad menjawab 

pertanyaan yang diajukan 

peserta didik ? 

14. Bagaimana interaksi antara 

ustad dan peserta didik selama 

proses pembelajaran 

berlangsung ? 

15. Apakah sering terjadi 

gangguan jaringan internet 

selama proses pembelajaran ? 

16. Apakah suara peserta didik 

terdengar jelas selama proses 

pembelajaran ? 

17. Apakah ada gangguan suara 

dari luar yang masuk dalam 

kelas Google Meet sehingga 

ribut dan tidak nyaman ? 

18. Bagaimana situasi disekitar 

ustad ketika proses 

pembelajaran berlangsung ? 
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19. Apa saja kesulitan yang ustad 

rasakan dalam mempersiapkan 

proses pembelajaran ? 

20. Apa saja kesulitan yang ustad 

rasakan dalam proses 

pembelajaran nahwu secara 

Google Meet ? 

Media 

21. Apakah ustad ada 

menggunakan media dalam 

proses pembelajaran nahwu 

menggunakan Google Meet ? 

Jika ada, media apa saja yang 

ustad gunakan ? 

22. Mengapa ustad memilih 

menggunakan media tersebut 

? 

23. Apakah ustad menggunakan 

media yang bervariasi ? 

24. Apakah ustad menggunakan 

media disetiap hari 

pembelajaran ? 

25. Bagaimana penerapan media 

tersebut dalam proses 

pembelajaran ? 

26. Apa saja hambatan yang ustad 

rasakan ketika menerapkan 

media tersebut ? 

 

Metode 

27. Metode apa saja yang ustad 

gunakan dalam proses 

pembelajaran ? 

28. Mengapa ustad memilih untuk 

menerapkan metode tersebut ? 

29. Apakah ustad menggunakan 
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metode tersebut disetiap 

harinya ? 

30. Bagaimana ustad menerapkan 

metode tersebut dalam proses 

pembelajaran ? 

31. Apa saja hambatan yang ustad 

rasakan ketika menerapkan 

metode tersebut ? 

Fasilitas 

Belajar 

32. Apakah ustad menggunakan 

sumber belajar dalam proses 

pembelajaran ? 

33. Apa sajakah sumber belajar 

yang ustad gunakan dalam 

pembelajaran ? 

34. Berapa buku yang ustad 

gunakan sebagai acuan 

pembelajaran ? 

35. Apakah materi yang ingin 

diajarkan sudah lengkap pada 

sumber tersebut ? 

36. Apa saja hambatan ustad 

dalam mempersiapkan materi 

? 

37. Bagaimana ustad 

mempersiapkan fasilitas 

internet untuk menghadapi 

proses pembelajaran secara 
Google Meet ? 

38. Apa saja hambatan yang ustad 

rasakan dalam mempersiapkan 

fasilitas internet untuk 

pembelajaran ? 

39. Apakah ustad memiliki 
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laptop/smartphone untuk 

pembelajaran secara Google 

Meet ? 

40. Apa saja hambatan yang ustad 

rasakan ketika menggunakan 

laptop/smartphone dalam 

pembelajaran secara Google 

Meet ? 

41. Apakah ustad memiliki 

hambatan dalam memenuhi 

kuota internet ? 

42. Apakah ustad mengalami 

kesulitan dalam memperoleh 

jaringan internet ? 

Materi 

43. Materi apa saja yang ustad 

ajarkan pada pembelajaran 

nahwu menggunakan Google 

Meet ? 

44. Bagaimana ustad menyusun 

materi pembelajaran tersebut ? 

45. Bagaimana tingkat kesukaran 

materi yang diberikan ? 

46. Apakah ada hambatan dalam 

menyusun  materi 

pembelajaran ? 

 

Evaluasi 

47. Apakah ustad memberikan 

evaluasi setiap materi kepada 

peserta didik ? 

48. Bagaimana proses evaluasi 

yang ustad lakukan terhadap 

pembelajaran nahwu 

menggunakan Google Meet ?  

49. Apa saja bentuk evaluasi yang 
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ustad berikan ? 

50. Bagaimana teknik penilaian 

evaluasi yang ustad lakukan ? 

51. Apa hambatan yang ustad 

rasakan dalam evaluasi 

pembelajaran peserta didik ? 

52. Bagaimana respon peserta 

didik ketika ustad memberikan 

tugas latihan ? 

53. Apakah seluruh peserta didik 

mengerjakan tugas yang 

diberikan ? 

54. Bagaimana tindakan ustad 

bagi yang tidak mengerjakan 

tugas latihan ? 

55. Apakah peserta didik mampu 

mengerjakan tugas latihan 

yang diberikan ? 

56. Bagaimana pencapaian hasil 

belajar peserta didik ? 

57. Bagaimana menurut ustad 

proses pembelajaran nahwu 

menggunakan Google Meet ? 

58. Bagaimana harapan ustad 

untuk proses pembelajaran 

nahwu kedepannya ? 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PESERTA 

DIDIK 

Analisis masalah dalam proses pembelajaran 

 

Indikator Butir Pertanyaan Hasil  

Kegiatan 

Pembelajaran 

1. Bagaimana persiapan yang kamu 

lakukan sebelum melaksanakan 

proses pembelajaran ? 

2. Apakah kamu mengikuti kelas 

pembelajaran tepat waktu ? 

3. Apakah kamu berpartisipasi 

penuh dalam kelas pembelajaran 

? 

4. Bagaimana menurut kamu cara 

guru menyampaikan materi ? 

5. Apakah guru menyampaikan 

materi secara sistematis dan logis 

? 

6. Apa yang kamu lakukan ketika 

guru sedang menjelaskan materi 

pembelajaran ? 

7. Apakah kamu dapat memahami 

materi pembelajaran dengan baik 

?  

8. Apa yang kamu lakukan ketika 

belum memahami materi 

pembelajaran ? 

9. Apakah kamu aktif dalam kelas 

pembelajaran ? 

10. Apakah ada kegiatan tanya 

jawab selama proses 
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pembelajaran ? 

11. Bagaimana respon guru 

terhadap pertanyaan yang 

diajukan kamu ajukan ? 

12. Apakah kamu dapat memahami 

materi dengan baik ? 

13. Bagaimana situasi lingkungan 

disekitar kamu ketika proses 

pembelajaran sedang 

berlangsung ? 

14. Apakah terdapat gangguan 

jaringan ketika proses 

pembelajaran berlangsung ? 

15. Apakah suara guru terdengar 

jelas didalam kelas Google Meet 

? 

16. Apakah terdapat gangguan suara 

dari luar dalam kelas Google 

Meet sehingga rebut dan tidak 

fokus ? 

17. Apa saja kesulitan yang kamu 

rasakan dalam menghadapi 

proses pembelajaran ? 

18. Apa saja kesulitan yang kamu 

rasakan dalam proses 

pembelajaran nahwu secara 

Google Meet ? 

19. Apakah proses pembelajaran 

menggunakan Google Meet 

menyenangkan ? 

20. Bagaimana menurut kamu 

proses pembelajaran nahwu 

menggunakan Google Meet ? 
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21. Bagaimana harapan kamu untuk 

proses pembelajaran nahwu 

kedepannya ? 

Media 

22. Bagaimana cara guru dalam 

menerapkan media tersebut ? 

23. Bagaimana pendapat kamu 

tentang media yang digunakan 

guru dalam pembelajaran ? 

24. Apakah media tersebut 

memudahkan kamu dalam 

memahami pembelajaran ? 

25. Apakah kamu mengalami 

kendala dengan media yang 

diterapkan ? 

26. Apakah kamu menyukai media 

yang digunakan guru dalam 

pembelajaran ? 

 

Metode 

27. Bagaimana cara guru 

menerapkan metode tersebut ? 

28. Apakah metode tersebut 

memudahkan kamu dalam 

memahami pembelajaran ? 

29. Bagaimana pendapat kamu 

tentang metode yang digunakan 

guru dalam pembelajaran ? 

30. Apakah kamu mengalami 

kendala dengan metode yang 

diterapkan guru ? 

31. Apakah kamu menyukai metode 

yang digunakan guru ? 

 

Fasilitas 

Belajar 

32. Apakah kamu menggunakan 

sumber belajar dalam proses 

pembelajaran ? 
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33. Apa saja sumber belajar yang 

kamu gunakan dalam 

pembelajaran ? 

34. Berapa buku yang kamu 

gunakan sebagai acuan 

pembelajaran ? 

35. Apa saja hambatan yang kamu 

rasakan dalam menggunakan 

sumber belajar tersebut ? 

36. Bagaimana kamu 

mempersiapkan fasilitas internet 

untuk menghadapi proses 

pembelajaran secara Google 

Meet ? 

37. Apa saja hambatan yang kamu 

rasakan dalam mempersiapkan 

fasilitas internet untuk 

pembelajaran ? 

38. Apakah kamu memiliki 

laptop/smartphone untuk 

pembelajaran secara Google 

Meet ? 

39. Apa saja hambatan yang kamu 

rasakan ketika menggunakan 

laptop/smartphone dalam 

pembelajaran secara Google 

Meet ? 

40. Apakah kamu memiliki 

hambatan dalam memenuhi 

kuota internet ? 

41. Apakah kamu mengalami 

kesulitan dalam memperoleh 

jaringan internet ? 
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Materi 

42. Materi apa saja yang diberikan 

ustad dalam pembelajaran 

nahwu menggunakan Google 

Meet ? 

43. Bagaimana tingkat kesukaran 

materi yang diberikan ? 

44. Apakah ada hambatan dalam 3 

materi pembelajaran ? 

 

Evaluasi  

45. Apakah guru memberikan kamu 

tugas latihan pembelajaran 

setiap hari ? 

46. Bagaimana bentuk evaluasi 

yang diberikan ustad kepada 

kamu ? 

47. Apakah kamu mengerjakan 

tugas yang diberikan ? 

48. Bagaimana tindakan ustad jika 

kamu tidak mengerjakan tugas ? 

49. Apakah kamu mampu 

mengerjakan tugas yang 

diberikan ? 

50. Bagaimana pencapaian hasil 

belajar nahwu yang kamu 

dapatkan dengan menggunakan 

Google Meet ? 

51. Apa hambatan yang kamu 

rasakan dalam mengerjakan 
tugas ? 
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 صور البحث
يف معهد  Google Meetإجراء عملية تعليم النحو عرب  -ُ

 خادـ احلرمُت الشريفُت 
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عملية ادلقابلة مع األستاذ معهد خادـ احلرمُت  -ِ
 الشريفُت 

 
عملية ادلقابلة مع الطالبات معهد خادـ احلرمُت  -ّ

 الشريفُت 

 
  

 


