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 االستهالل
 

 أعوذ اب من الشيطاف الرجيم

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 

كىمىٍن يػىتػىوىكٍَّل عىلىى اَّللًَّ فػىهيوى  ۚ  ﴾ كىيػىٍرزيٍقوي ًمٍن حىٍيثي الى ػلىٍتىًسبي ِسلىٍرىجنا ﴿ ۥ... كىمىٍن يػىتًَّق اَّللَّى غلىٍعىل لَّوي 
 (ّ-ِ﴾ )الطلق: ّقىٍد جىعىلى اَّللَّي ًلكيلًٌ شىٍىءو قىٍدرنا ﴿ ۚ  ۦاَّللَّى ٰبًلغي أىٍمرًهً ًإفَّ  ۚ  ۥ حىٍسبيوي 

 

مىٍت لًغىدو ۚ مٰ  ا الًَّذينى ءىامىنيوا اتػَّقيوا اَّللَّى كىٍلتػىٍنظيٍر نػىٍفسه مَّا قىدَّ ًبَته  ۚ  كىاتػَّقيوا اَّللَّى  ۚ  أىيػُّهى دبىا  ًإفَّ اَّللَّى خى
 (ُٖ)احلشر:  ﴾ُٖتػىٍعمىليوفى ﴿

 

ا ۚ قيل رَّبًٌ  ۚ  دُّؾى ًإذٰل مىعىادو ۚ ًإفَّ الًَّذل فػىرىضى عىلىٍيكى اٍلقيٍرءىافى لىرىا ءى اًبذٍليٰدل كىمىٍن ىيوى ًِف ۚ أىٍعلىمي مىٍن جى
 (ٖٓ)القصص:  ﴾ٖٓضىٰللو مًُّبُتو﴿

 

 صدؽ هللا العظيم



 

 و

 

 اإلهداء

 
 جهدم كاجتهادم: بعد أف مٌن هللا عليَّ كأكرمٍت إبصلاز ىذه الرسالة، أيىدم شبرة

ا يف تربييت بعيمق قلبيهما،  ين صَبى إذل أبيت انانغ ىاراينتو كأميت إندرااينيت اللذى
ككذلك أخيت الوحيدة الصاحلة، حفظهم هللا يف الصحة كالعافية كطاعة هللا طوؿ حياهتم كرزقهم 

 بركة يف الرزؽ كالوقت كسالمة يف الدين كالدنيا كاآلخرة.

ين قد  الدكتور ترميذم نينورسي ادلاجستَتكإذل ادلشرفُت  كسبحاف ادلاجستَت اللذى
أنفقا أكقاهتما الغالية كعلومهما النافعة إلشراؼ ىذه الرسالة إشرافا اتما، ككذلك إذل ادلعلم 
لقماف ادلاجستَت الذم قد صَب على إنقاذم. لعل هللا يسٌهلهم يف كل أمورىم كغلزيػهم خَت 

 حياهتم.اجلزاء كيبارؾ فيهم طوؿ 

معهد  إذل صبيع األساتذة يف جامعة الرانَتم اإلسالمية احلكومية، ككذلك أساتيذ
الذين قد ربٌوين كدٌرسوين علوما مفيدة، عسى هللا أف   -حفظهم هللا-خادـ احلرمُت الشريفُت 

 يفٌقههم يف الدين كالعلـو الشرعية.

حسن ادلعاملة كادلساعدة كإذل صبيع الصديقات يف اجلامعة كادلعهد، شكرا ذلن على 
 يف الدراسة كيف إصلاز تدكين ىذه الرسالة، جزاىن هللا خَت اجلزاء.

كإذل سائر األخوات يف آتشيو مراجعة الاليت يصاحبنٍت يف صحيت كيًعنٍَّت يف مرضي 
  خالؿ الدراسة حىت اآلف. عسى هللا أف ينعمهن نعما كثَتة مباركة كيسهل كل ما يبتغينو.
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 يرالشكر والتقد

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد  الذم بنعمتو تتم الصاحلات، كالذم ال إلو إال  
صلى هللا –ىو على كل شيء قدير، كالذم ختم الرسل دبحمد 

كأنزؿ خامت الكتب ابلقرآف الكرمي، كجعل العربية   -عليو كسٌلم
لساف ىذا الدين اخلامت. كالصالة كالسالـ على رسوؿ هللا نبيو 

الذم يينَت األرض هبداية ربو، كعلى آلو كأصحابو كمن  الشريف
 .إبحساف إذل يـو الدين تبعو

قد ىدل هللا الباحثةى يف تعلم اللغة العربية الشريفة من  
ىذه ادلدينة ادلباركة، كقد حاكلت الباحثةي بتوفيق هللا كإرشاده 
أتليف البحث ربت ادلوضوع "تعليم اللغة العربية بعملية التعليم 

بعد ابستخداـ كتاب العربية بُت يديك اجمللد األكؿ يف دار  عن
كصفية ربليلية(" اليت ستقدمها  اللغة العربية بندا آتشيو )دراسة
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إسباما لواجبات ادلقررة للحصوؿ على التخصص يف علم تربية اللغة 
 العربية جبامعة الرانَتم احلكومية اإلسالمية بندا آتشيو.

ين الذين  كيطيب للباحثة أف تىتقدـ خبالص الشكر للوالدى
قد رابىا تربية حسنة كصَبا يف انتظار هناية مطف ىذه الدراسة، 
ككذلك أختها الصغَتة. كالشكر العظيم لشيخ الباحثة الذم 

 كحٌببها إليها.إايىا كلٌقنها اللغة العربية عٌلمها 

أمٌدكىا  كتشكر الباحثة جلميع ادلدرسُت اخلَباء الذين
دبلحوظاهتم القٌيمة من شىت مواقفهم يف تدكين ىذه الرسالة 
كربسينها. كزبص ابلشكر إذل ادلشرًؼ الثاين سبحاف ادلاجستَت 
الذم أشرؼ الباحثة من بداية كتابة ىذه الرسالة كإصالحها، 
كادلشرًؼ األكؿ الدكتور ترميذم نينورسي ادلاجستَت الذم قاـ 

ادلعلمىُت الدكتور بدر الزماف ادلاجستَت دبراجعة ذلذه الرسالة، ك 
الة كعٌلقاىا كأرشدا كلقماف ادلاجستَت اللذىين فٌتشا كتابة ىذه الرس

 يف إصالحها.الباحثة 
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ألساتيذ معهد خادـ الباحثة كالشكر اخلاص أيضا تيقًدمو 
ادلعرفة  بعض ح الباحثةالذين أاتح أكقاهتم دلن احلرمُت الشريفُت

ذلؤالء صبيعا الشكر أجزليو كالعرفاف كيليو،  ة.ادلعلقة هبذه الرسال
أاثهبم هللاي كجزاىم أحسن اجلزاء كابرؾ يف حياهتم كأكقاهتم كصبىعهم 

 يف جنة النعيم.

الليت قيمن  ت الباحثةصديقاادلوصوؿ جلميع الشكر ك 
آتشية  أخواهتا من، ك خالؿ الدراسةكادلساعدة  سن ادلعاملةحب

 يف أثناء رل عاءأخلص الداإلعانة ك أفضل اللوايت قٌدمنى مراجعة 
   ىذه الرسالة.إصلاز تدكين طلب العلم ك 

 بعا على ما سبق ذكره، تقدـ الباحثة الشكر اجلزيلكت
 كل لدار اللغة العربية اليت توٌفر تعليم اللغة العربية جلميع الناس يف

دلديرىا دمحم ايسر الذم أشرؼ ذلك  خلاصأضلاء العادل. كالشكر ا
التعليم كعٌلم الباحثة طريقة إنشاء مقر التعليم فيما بعد، كأذف ذلا 
أف تبحث عن التعليم عن بعد يف تلك ادلؤسسة. كتقدـ الباحثة 

دية اخلَت كمعلمة طالبات ادلستول األكؿ يف الشكر للمعلمة ىي 
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خرايت حسن اليت قد عٌلمت الباحثةى كاألخوات األ ُِٖالدفعة 
التعليم كقٌدمىت ادلعلوماًت عن كل األشياء ادلتعلًٌقة ابلتعليم يف دار 
اللغة العربية. كالشكر التارل دلوظفي دار اللغة العربية الذين أعانوا 

نجاح يف التوفيق ك الالباحثة يف صبع البياانت ذلذا البحث. معهم 
 خدمة األمة أايما اتلية.

يق، كىو كرل الرشاد كهللا نسأؿ أف يهدم بو الطر 
 كالتوفيق.

 

 ـَِِِأبريل  ُبندا أتشيو، 
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 قائمة احملتوايت

 
 ج  ............................................ قرار اللجنة

 د  ........................................... إقرار الباحثة
 ق  ............................................ االستهالؿ

 ك  ............................................... اإلىداء
 ز  ........................................ الشكر كالتقدير
 ؾ  ......................................... قائمة اتوايت
 ع  ..........................................قائمة اجلداكؿ

 ؼ  ....................................... قائمة ادللحقات
 ص .................................... مستخلص البحث
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 الفصل األول
 ُ ..................................... مشكلة البحث - أ

 ٓ ..................................... أسئلة البحث - ب
 ٔ .................................... أىداؼ البحث -ج
 ٕ ....................................... أعلية البحث -د
 ٖ ..................................... حدكد البحث - ق
 ٗ ................................. معاين ادلصطلحات - ك
 ُّ ................................ الدراسات السابقة -ز
 ُٗ ............................... طريقة كتابة الرسالة -ح

 الثاين الفصل
 َِ ................................. تعليم اللغة العربية - أ

 َِ ....................... تعريف تعليم اللغة العربية -ُ
 ُِ ........................طرؽ تعليم اللغة العربية  -ِ

 َّ ................................. التعليم عن بعد  -ب



 

 م

 

 َّ ......................... عريف التعليم عن بعدت -ُ
 ِّ ........................... زااي التعليم عن بعدم -ِ
 ّّ ........................ قبات التعليم عن بعدع -ّ

 ّٓ .................... كتاب العربية بُت يديك كمؤلفو  -ج
 ّٓ ................ تعريف بسلسلة العرية بُت يديك -ُ
 ْٖ ........... تعريف دبؤلف كتاب العربية بُت يديك -ِ

 الفصل الثالث
 ْٗ ..................................... منهج البحث - أ

 ّٓ ................................... رلتمع البحث - ب
 ّٓ ..................................... البحثعينة  - ج
 ٓٓ ........................ طريقة صبع البياانت كأدكاهتا - د
 ٕٓ .............................. طريقة ربليل البياانت-ق

 الفصل الرابع
 ٗٓ .............................. ة عن ميداف البحث- أ



 

 ن

 

اللغة العربية تعليم اللغة العربية بعملية التعليم عن بعد بدار - ب
 َٕ ........................................... بندا آتشيو

 ُٕ ....................... التعليم عن بعد استعداد -ُ
 ِٕ ......................... عن بعد عملية التعليم -ِ
 ٖٕ .......................... تقومي التعليم عن بعد -ّ

 ّٖالتعليم عن بعد بدار اللغة العربية بندا آتشيو ادليزات من -ج
 الفصل اخلامس

 ْٖ ............................... تقدمي نتائج البحث - أ
 ْٖ ....................... استعداد التعليم عن بعد -ُ
 ٖٓ ......................... التعليم عن بعد عملية -ِ
 ٖٓ .......................... تقومي التعليم عن بعد -ّ
 ٖٔ ......................... ميزات التعليم عن بعد -ْ

 ٖٔ ...................................... ادلقًتحات - ب
 ٕٖ .............................. لدار اللغة العربية -ُ
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 ٕٖ ........................... دلعلمي اللغة العربية  -ِ
 ادلراجع

 ٖٖ ..................................... ادلراجع العربية -أ
 َٗ .............................. ادلراجع اإلندكنيسية -ب
 ُٗ ............................... ادلراجع اإللكًتكنية -ج
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ولقائمة اجلدا  

 
 صفحة موضوع اجلدول رقم اجلدول

-ِٓ دركس السلسلة ِ-ُاجلدكؿ
ِٔ 

-ّْ حالة ادلدرسُت كادلوظفُت يف دار اللغة العربية ْ-ُاجلدكؿ
ّٔ 

 اجلدكؿ الدراسي ْ-ِاجلدكؿ
ّٔ-
ّٕ 

 ّٖ ُِٖحالة طالبات ادلستول األكؿ يف الدفعة  ْ-ّاجلدكؿ

 ْ-ْاجلدكؿ
نتيجة طالبات ادلستول األكؿ األخَتة يف 

 ْٓ ُِٖالدفعة 
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 قائمة ادللحقات

 

خطاب من عميد كلية الًتبية كأتىيل ادلعلمُت عن قرار  -ُ
 تعيُت ادلشرفُت على البحث

إفادة عميد كلية الًتبية كأتىيل ادلعلمُت جبامعة الرانَتم  -ِ
 اإلسالمية احلكومية للقياـ ابلبحث ادليداين

 إفادة من مدير دار اللغة العربية على إسباـ البحث -ّ

 قائمة زبطيط عملية التدريس -ْ

 قائمة أسئلة ادلقابلة الشخصية -ٓ

 السَتة الذاتية -ٔ
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 مستخلص البحث

 
: تعليم اللغة العربية بعملية التعليم عن بعد  عنوان البحث

ابستخدام كتاب العربية بني يديك اجمللد األول 
وصفية  بندا آتشيه )دراسةيف دار اللغة العربية 

 حتليلية(
 : النساء كاملالسم اال

 590202071:  رقم القيد
 

التعليم عن بعد ليس شيئا جديدا يف رلاؿ تعليم اللغة العربية، 
كلكن ظٌل معظم ادلعلمُت دل غلدكا طرؽ التعليم كخطواتو ادلناسبة 
يف تعليمهم عن بعد. فاحلاصل، ال يفهم الطالب الدركس 
كالػلبوف ىذه اللغة الكرؽلة. كشاء هللا، كجدت الباحثة أف التعليم 

دار اللغة –ات تعليم اللغة العربية عن بعد يف مؤسسة من مؤسس
ىو التعليم الذم يستعمل الطريقة ادلباشرة، كػلافظ  –العريبة

ادلعلموف فيها على ضباسة الطالب خالؿ تعلم اللغة العربية 
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كؽلارسوهنم يف تكلم اللغة العربية تكلما صحيحا فاصحا كالعرب. 
بعد فيها. فهذا يعجب الباحثة حىت توٌد دلعرفة عملية التعليم عن 

كأىداؼ البحث ىي معرفة استعداد التعليم كعمليتو كتقوؽلو عن 
بعد ابستخداـ كتاب العربية بُت يديك اجمللد األكؿ فيها. كأما 
نتائج البحث ىي أف استعداد التعليم بدأ من اختيار ادلعملُت 
كتدريبهم قبل التعليم كتوفَت دليل ادلعلمُت الذم كتبو قسم التعليم 

لغة العربية، كأما عملية التعليم فيها تدريب االستماع يف دار ال
كالكالـ العريب ابلعبارات الفصيحة كالقواعد الصحيحة كمشاىدةي 

 Zoomك كاتسأبعَب  مقاطع فيديوا لًتقية فهم الطالب

، كأما تقومي التعليم يكوف امتحاان كتابيا Microsoft Powerpointو
 كشفهيا عَب كاتسأب. Google Formعَب 
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ABSTRACT 

 

Research Title :Teaching Arabic Language through 

The Distance Learning Process by 

Using ‘Al-Arabiyyah Baina Yadaik 

The First Volume Bookin Daarul 

Lughah Al-‘Arabiyyah, Banda Aceh 

Student’s Name : Annisa 

Student’s ID : 170202095 

 

Distance learning isn’t a new something in the field of 

Arabic learning, but most teachers don’t find appropriate 

teaching methods and steps in their distance learning yet. 

And the result is the students don’t understand the lesson 

and don’t like this amazing language. And, God willing, the 

researcher found distance education in one of the Arabic 

teaching institutions - Dar Al-Lughah Al-‘Arabia - that uses 

the direct method in teaching, and the teachers maintain the 

students’ enthusiasm in learning the Arabic, and practice 

them in speaking Arabic correctly and fluently as Arabs. 

This impresses the researcher until she wants to know the 

process of distance education in it. The objectives of the 

research are to know the readiness, process, and evaluation 

of distance education using the Al-Arabiyyah Baina Yadaik 

the first volume book  . As for the results of the research, the 

readiness for education is the teachers’ guide written by the 

Department of Education in Dar Al-Lughah Al-‘Arabia, and 

as for the education process, it means training Arabic 
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language speech with eloquent phrases and correct 

grammar, and adding video clips to improve students’ 

understanding via WhatsApp, Zoom and Microsoft 

Powerpoint. As for the education evaluation, it is a written 

exam via Google Form and verbally via WhatsApp. 
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ABSTRAK 

 

Judul Skripsi : Pembelajaran Bahasa Arab Online 

Menggunakan Buku Al-‘Arabiyyatu 
Baina Yadaika Level Satu di Darul 

Lughah Al-‘Arabiyyah 

Nama : Annisa 

NIM : 170202095 

 

Pembelajaran online bukanlah sesuatu yang baru dalam 

bidang pengajaran bahasa Arab, namun sebagian besar guru 

belum menemukan metode dan langkah-langkah pengajaran 

yang tepat dalam mengajar. Hingga pada akhirnya, siswa 

kurang memahami pelajaran dan tidak menyukai bahasa 

Arab. Dan kehendak Allah, peneliti menemukan adanya 

pembelajaran online di salah satu lembaga pengajaran 

bahasa Arab –Dar Al-Lughah Al-Arabiyah– yakni 

pembelajaran yang menggunakan metode langsung, para 

guru menjaga semangat siswa selama belajar bahasa Arab 

dan melatih mereka berbicara bahasa Arab dengan benar 

dan fasih seperti orang Arab. Hal ini membuat peneliti 

terkesan hingga ingin mengetahui proses pembelajaran 

online di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui persiapan, proses, dan evaluasi pembelajaran 

menggunakan buku Al-‘Arabiyyatu Baina Yadaika level 

pertama jilid pertama di dalamnya. Adapun hasil penelitian, 

persiapan pembelajaran adalah buku pedoman guru yang 

ditulis oleh bagian kependidikan di Dar Al-Lughah Al-

Arabiyah,dan untuk proses pembelajaran adalah melatih 

siswa berbicara bahasa Arab dengan frasa yang fasih dan 

tata bahasa yang benar, dan menonton video untuk 



 

 ث

 

meningkatkan pemahaman siswa melalui WhatsApp, Zoom 

and Microsoft Powerpoint, dan terdapat dua evaluasi dalam 

pembelajaran ini berupa ujian tulisan melalui Google Form 

dan lisan melalui WhatsApp. 
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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 مشكلة البحث - أ

يزداد اإلقباؿ على تعلم اللغة العربية، خاصةن يف البالد 
عالية، بصفاهتا لغة الدين اإلسالمية دلا لًلغة العربية من مكانةو 

كالعبادة كالثقافة كاحلياة اليت ترٌبط ادلسلمُت كالعرب أبكاصر األخٌوة 
، كقد اختارهللا اللغة العربية كأنزؿ هبا خامتى كتبو، كجعلها ُكاٌبة

لساف خامت األنبياء كادلرسلُت. كيبدأ الناس أف يبحثوا عن ادلكاف 
ناسي عاما، كادلسلموف خاصا، كالوسائل يف تعليمها. كقد اعًتؼ ال

أف اللغة العربية أىم الشيء يف اإلسالـ كحياة ادلسلمُت، حىت 
قاؿ: "احرصوا على تعلم اللغة  -هنع هللا يضر-ركم أف عمر بن اخلطاب 

العربية فإهنا جزء من دينكم". كبوسيلة ىذه اللغة الكرؽلة، يفهم 
كيستفيدكف من كتب  -ملسو هيلع هللا ىلص-ادلسلموف كالـى رهبم كقوؿ رسوذلم 
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 الإسلمية، سؼود بن مام املإ امنحوجامؼة امؼربية، انوغة ثؼومي سوسةل )رايض:،

 4م(،ص.1994ه/1414اجلامؼة،
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العلماء كيطالعوهنا حىت يعرفوا أصٌح أسيًس اإلسالـ اليت ال يعرفها 
 بعضيهم بسبب جهلهم للغة العربية.

كقد انتشرت مؤسسات تعليم اللغة العربية يف العادل، كمنها 
دار اللغة العربية اليت تقع ببندا آتشيو، إندكنيسيا. كقامت ىذه 

لعشرين من أكتوبر سنة ألفُت كست عشرة ادلؤسسة يف الثامن كا
يف ادلالد. كهتدؼ دار اللغة إذل تعليم الناس اللغةى العربية جبميع 

كقد صٌدقها الناسي يف جودهتا عند تعليمها للغة  ِفنوهنا كمهاراهتا.
العربية، ألف معلمُت هبذه ادلؤسسة متخصصوف يف تعليم اللغة 

لدكؿ العربية. كالسبب العربية، كمعظمهم متخرجوف يف جامعات ا
اآلخر، ىذه ادلؤسسة تستخدـ كتاب سلسلة العربية بُت يديك 
كىي من أحدث السالسل لتعليم مهارة الكالـ لغَت الناطقُت هبا 
اليت قد اعتمدت السلسلة كديرسىت دبشيئة هللا تعاذل يف أكثر من 
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 مبرصة، ودارا امنينوريس وحرمذي فطرايين هخان يومااإ س خني ابمؼربية امطلكة برانمج

2م(،ص.2،2121،امؼدد11،)مساهنا،اجلزءامؼارشبدارانوغةامؼريبة
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كالطريقة ادلستعملة ّجامعة كمهعد كمدرسة حوؿ العادل. ََُِ
دلؤسسة ىي طريقة مباشرة. الطريقة ادلباشرة ىي طريقة يف ىذه ا

ترٌكز يف شلارسة لغة اذلدؼ ابادثة ادلستمرة بُت ادلعلمُت 
كمن خصوصياهتا، أف ىذه الطريقة تبتعد ْكالطالب ابللغة العربية.

عن اللغة األـ، حيث ال يستعمل ادلعلموف لغةى الوسيلة يف عملية 
ات أك ادلفردات، يقٌدـ ادلعلموف التعليم. كيف شرح معاين الكلم

 ٓمرادؼ أك مضاد الكلمات أك الصوىر أك التحرؾ البدين.
 فبذلك، سيتعٌود الطالب على لغة اذلدؼ عند تعٌلمهم.

الطريقة ادلتػميٌػزة كالكتاب العظيم بُت يدم ادلعلمُت 
األذكياء يف تعليم اللغة العربية، فكميلت ىذه ادلؤسسة كامال، 

كبيئة العرب. يتكلم ادلعلموف فيها ابللغة العربية كأصبحت بيئتها  
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 شاه، أ دلي يديم بني امؼربية نخاب ابس خخدام امالكم همارة بدارثدريس ال ول اجملدل

 حتويوية(–انوغة وصفية )دراسة أ جش يو بندا امراهريي: )جامؼة منشورة بلكرييوس رساةل ،2118،)

2ص.
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Wisnawati Loeis, Metode Langsung dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam, 2011), hal. 62 
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 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran 
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الفصيحة. كعند التعليم، يطبقوف احلوارات من الكتاب لطالهبم. 
كؽلارسوف االستماعى إذل الطالب كبعد ذلك يشجعوهنم للتكلم، 
حىت يتكلموا كلو كاف قليال. كىذا ىو من تركيزات كأىداؼ 

اللغة العربية ربدُّاثن التعليم بدار اللغة العربية، ؽلارس الطالب 
، كؽلارسوهنا كلو كانوا ؼلطئوف يف بعض كالمهم،  بشكلو صحيحو
كيصلحو ادلعلوف بعد ذلك. كغلرم ىذا التعليم يف كقت معٌُت، 

 حىت يستطيع الطالب يف التكلم ابلسهولة كالطالقة.

( الذم ُٗ-)كوفيد  َُِٗكقد انتشر فَتكس كوركان 
يؤثر يف عملية التعليم خاصة  بلدا يف العادل، كىذا ُِٓأصاب 

االزدحاـ  ، حذرت احلكومةُٗيف التعليم ادلوجو. دلكافحة كوفيد 
كأمرت ابلتباعد االجتماعي كالتباعد اجلسدم، كارتداء قناع 

التعليم كالثقافة منعت  كغسل يدين دائمنا. من خالؿ كزارة
(، احلكومةي اجلامعاًت من إجراء ااضرات كجهان لوجوو )التقليدية

كأرشدت ااضرةى أك التعليم عَب اإلنًتنيت )رسائل دائرية كزارة 
التعليم كالثقافة ادلديرية العامة للتعليم العارل رقم أكؿ عاـ 

ََِِ.) 
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أتثر التعليم بدار اللغة العربية كذلك، حىت يطبق التعليم 
عن بعد لطالهبا. كلكن دل تعرؼ الباحثةي ىل التعليم عن بعد مثل 

ادلوجو؟ أك ىناؾ خصوصية أخرل للتعليم عن بعد؟ بناء التعليم 
على ما سبق ذًكريه، توٌد الباحثةي أف تؤكد بًتكيزىا على عملية 
التعليم عن بعد اليت يطبقها ادلدرسوف بدار اللغة لتعليم اللغة 
العربية ابستخداـ كتاب العربية بُت يديك. كترجو الباحثة أف ىذا 

لغة العربية األخرين الذين دل غلدكا البحث يكوف مفيدا دلعلمي ال
 الطريقة كاخلطوات ادلناسبة يف تعليم اللغة العربية عن بعد.

 أسئلة البحث - ب

 قد حددت الباحثة مشكالت البحث التالية:

كيف استعداد تعليم اللغة العربية عن بعد ابستخداـ   -ُ
كتاب العربية بُت يديك اجمللد األكؿ يف دار اللغة بندا 

 آتشيو؟
لية تعليم اللغة العربية عن بعد ابستخداـ كتاب كيف عم -ِ

 العربية بُت يديك اجمللد األكؿ يف دار اللغة بندا آتشيو؟
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كيف تقومي تعليم اللغة العربية عن بعد ابستخداـ كتاب  -ّ
 العربية بُت يديك اجمللد األكؿ يف دار اللغة بندا آتشيو؟

 أهداف البحث -ج

 أما أىداؼ البحث يف ىذه الرسالة فهي:

التعرؼ إذل استعداد تعليم اللغة العربية عن بعد ابستخداـ  -ُ
د األكؿ يف دار اللغة بندا كتاب العربية بُت يديك اجملل

 .آتشيو
التعرؼ إذل عملية تعليم اللغة العربية عن بعد ابستخداـ   -ِ

د األكؿ يف دار اللغة بندا كتاب العربية بُت يديك اجملل
 .آتشيو

ة العربية عن بعد ابستخداـ  التعرؼ إذل تقومي تعليم اللغ -ّ
د األكؿ يف دار اللغة بندا كتاب العربية بُت يديك اجملل

 .آتشيو
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 أمهية البحث  -د

 أعلية البحث اليت يستفاد منها اجلميع شلا يلي:

 الفوائد النظرية -ُ
أف يكوف ىذا البحث مرجعا للباحثُت الذين  - أ

 يرغبوف يف البحث ادلتماثل ادلستقبل.
توسيع معرفة يف عملية  أف يكوف ىذا البحث - ب

 تعليم اللغة العربية عن بعد.
 الفوائد التطبيقية -ِ

أف يكوف ىذا البحث إكماال يف الشركط ادلقررة  - أ
لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة 
العربية بكلية الًتبية كأتىيل ادلعلمُت جلامعة 

 الرانَتم.
أف يكوف ىذا البحث تسهيال للمعلمُت  - ب

 طرؽ تعليم اللغة العربية عن بعد. يف اختيار
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أف يكوف ىذا البحث استعدادا كامتثاال دلعلمي - ج
 اللغة العربية.

 حدود البحث - ه

 أما حدكد البحث يف ىذه الرسالة فهي:

احلد ادلوضوعي : تبحث الباحثة يف ىذه الرسالة عن  -ُ
تعليم اللغة العربية بعملية التعليم عن بعد ابستخداـ كتاب 

 اجمللد األكؿ. العربية بُت يديك
احلد ادلكاين : تبحث الباحثة يف ىذه الرسالة عند الطلبة  -ِ

بدار اللغة العريبة، قرية دلنيونغ، دائرة الشيخ كواال، بندا 
 آتشيو.

احلد الزماين : تبحث الباحثة ىذه الرسالة يف الفصل  -ّ
 ـ.َِِِ-َُِِالدراسي 

  



ار دلا فعلتو األجياؿ السابقة فقط، 
كبناء القدرة فيهم على القياـ أبمور كإصلاز أعماؿ 

يهدؼ إذل إعدادىم لتثقيف أنفسهم طو

ن قدرهتم على التفكَت بشكل مكثف، كما يطور م
ك

الطالب إف
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 معاين ادلصطلحات - و

 التعليم -ُ
نفسىو: كمسها بسيم كلمة تعليم مصدر عٌلم، عٌلم 

احلرب. عٌلم لو عالمةن: جعل لو أمارة يعرفها.فالفاعل 
معلًٌم، كادلفعوؿ معلَّم. عٌلم فالان الشيء تعليما: جعلو 

، أيعلًٌمي، علًٌٍم،  ٔيتعٌلمو. عٌلم فعل رابعي متعد. علَّمتي
 ٕعلَّمو القراءةى كالكتابةى: جعلو يىعرًفيهما. -مصدر تعليم

تزاـ مشًتؾ بُت ادلعلمُت كٌ التعليم ىو ال
اؿ فًتة حياهتم، 

جديدة، كليس تكر
التعليم كسيلة لتطوير قدرات األفراد، كسبكينهم من 
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براىميمدهور، 432م(،ص.1989،)مرص:ٍلعانوغةامؼربية،املؼجماموجزياإ
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 امغين أ غبد امؼزيم، امغينبو مؼجم ص. اترخي2861، امشامةل، املكتبة ػىل متاح ،

م2122أ بريل17:58،12ادلخول



 ٖتغيَت العادل ضلو األفضل.
ذم سيمكن األفر
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التفكَت الناقد الذكي، كال يعتمد التعليم على ذاكرة الفرد 
فقط أك مقدار معرفتو، كإظلا يعتمد على قدرة الفرد على 
التمييز بُت ما يعلم كما اليعلم، كما يينٌمي التعليم قدرة 
األفراد على التفكَت بوضوح، كالتصرؼ بشكل سليم، 

اد من كتقدير احلياة، كما أنٌو السالح ال

 اللغة العربية -ِ
كلمة اللغة دبعٌت أصوات يعىَبًٌ هبا كل قـو عن 
أغراضهم. )ج( لغات. كيقاؿ: مسعتي لغاهتم: اختالؼى 

اللغة العربية ىي لغة الضاًد: ما يتكلمو  ٗكالمهم.
 َُالعرب.

إف اللغة العربية مع ربظى بو من مكانة بُت ادلواد 
الدراسية يف صبيع مراحل التعليم، كمع أهنا أداة التفكَت 
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كاحلياة؛ ألهنا كسيلةي االتصاؿ كالتفاىم، كنقل الًتاث من 
جيل إذل جيل، كفهم البيئة كالسيطرة عليها عن طريق 

ء تبادؿ ادلعارؼ كالنظرايت كاخلَبات، ككسيلة ذبميع أبنا
الوطن على كحدة الفكر كالشعور كالقيم كادلثل كالتقاليد 

مع ذلك كلو ما يزاؿ ربصيل التالميذ فيها دكف –
 ُُادلستول ادلنشود.

 عملية التعليم عن بعد -ّ
ًدث أثرا خاصِّا. يقاؿ: عملية  عملية صبلة أعماؿ ربي

التعليم مصدر علَّمى، علَّمى لو  ُِجراحية أك حربية أك مالية.
فالانن الشيءى: جعىلىو -لو أمارةى يعرفها. ك عالمةه: جعل

ىدىل. ُّيتعٌلمو.
البيعدي اتًٌساعي ادل

كىو عملية الفصل بُت  ُْ
ادلتعلم كادلعلم كالكتاب يف بيئة التعليم، كنقاؿ البيئة 
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  وأ صدكاؤه، خاطر رشدي ضوءَلود يف ادلينية وامرتبية امؼربية انوغة ثدريس طرق
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التقليدية للتعليم من جامعة أك مدرسة كغَته إذل بيئة 
متعددة كمنفصلة جغرافيِّا، كىو ظاىرة حديثة للتعليم 

طورت مع التطور التكنولوجي ادلتسارع يف العادل، ت
كاذلدؼ منو إعطاء فرصة التعليم كتوفَتىا للطالب ال 
يستطيعوف احلصوؿ يف ظركؼ تقليدية كدكاـ شبو 

 ُٓيومي.
 كتاب العربية بُت يديك -ْ

ىو أحد كتب يف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا 
-قُّْٓين من مشركع "العربية للجميع" اإلصدار الثا

ـ. كقد قاـ بعض ادلألفُت بتأليف ىذا الكتاب َُِْ
 ربت إشراؼ دمحم بن عبد الرضبن آؿ الشيخ.

"العربية بُت يديك" تيقدًٌمػها العربيةي للجميع للراغبُت 
يف تعلم العربية كتعليمها من ادلعلمُت كادلتعلمُت، نيقدًٌمػها 

ذبارب  يف ثوهبا اجلديد، بعد أف نػيقًٌحت كعيدًٌلت يف ضوء
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مرَّت هبا عَب السنوات ادلاضية؛ حيث خضعت السلسلةي 
إذل التجريًب كاالختياًر كالتقومًي يف مناطق سلتلفة من 
العادل، كيف مؤسسات تعليمٌية متنوعة كمتخٌصصة من 
جامعات كمعاىد كمراكز لتعليم العربية للناطقُت 

 ُٔبغَتىا.

 الدراسات السابقة -ز

جديدا، فقد سبقتو إف موضوع ىذا البحث ليس 
 الدراساتي السابقة ذات صلة هبذا البحث، منها :

الدراسة األكذل : مشكالت الطلبة يف تعليم النحو بعملية  -ُ
التعلم عن بعد بقسم تعليم اللغة العربية )دراسة 

 ُٕربليلية(.
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 أ فريويا، انوغةهندا ثؼومي بلسم بؼد غن امخؼمل بؼموية امنحو ثؼومي يف امطوبة مشالكت
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أىداؼ البحث : أما أىداؼ يف ىذه الرسالة  - أ
فهي تعرؼ إذل إجراء عملية تعليم كتعلم النحو 

ريقة التعلم عن بعد كمشكالت اليت يواجهها بط
 الطلبة بقسم تعليم اللغة العربية.

منهج البحث : أما منهج البحث ادلعتمد  - ب
فهو منهج كصفي ربليلي ابدلقابلة ادلتعمقة 

 كالوااثئق جلمع البياانت.

نتائج البحث : نتائج البحث تدؿ على أف  -ج
 عملية تعلم النحو بطريقة التعلم عن بعد بقسم

 Googleتعليم اللغة العربية جرت بوسيلة 

Classroom  ككسيلةGoogleMeet 

ابستعماؿ الطريقة اإللتقائية كادلناقشة 
كالتخصيص. كأما ادلشكالت اليت يواجهها 
الطلبة فهي صعوبة يف فهم ادلادة كالعمل 
الواجب اليومي مث اخلوؼ لألسئلة كصعوبة 



15 

 

 

 

بكة الًتكيز يف التعليم كصعوبة احلصوؿ على ش
 اإلرنًتنت.

تشابو البحث : يتشابو البحث احلارل مع  - د
البحث السابق ىو يف عملية التعليم عن بعد، 
كلكنهما ؼلتلفاف يف ادلشكلة كمكاف البحث، 
أم أف البحث السابق عن تعليم النحو بقسم 
تعليم اللغة العربية يف جامعة الرانَتم كأما 

عن  البحث احلارل عن عملية تعليم اللغة العربية
 بعد بدار اللغة العربية.

الدراسة الثانية : تدريس مهارة الكالـ ابستخداـ كتاب  -ِ
بندا  –العربية بُت يديك اجمللد األكؿ بدار اللغة العربية 

 ُٖآتشيو )دراسة كصفية ربليلية(.
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أىداؼ البحث : أما أىداؼ البحث فهي  - أ
معرفة أغراض كعملية كتقومي تدريس مهارة 

ب العربية بُت يديك اجمللد الكالـ ابستخداـ كتا
 األكؿ بدار اللغة العربية.

منهج البحث : أما منهج البحث ادلعتمد  - ب
فهو منهج البحث الوصفي التحليلي ابدلالحظة 
ادلباشرة كادلقابلة الشخصية كنظر الواثئق جلمع 

 البياانت.
نتائج البحث : نتائج البحث فهي أف أغراض - ج

ية الفصيحة تدريسها فتكوف بسرد الًتاكيب العرب
كالقواعد الوظيفية كال ييسمح ألم طالب أف 
يتكلم إال ابلعربية، كأما تقومي التدريس فيكوف 
على التدريبات كاالختبارات بشكل األسئلة 

 كاألجوبة كإلقاء الكلمات.
تشابو البحث : يتشابو البحث احلارل مع  - د

البحث السابق ىو يف ادلنهج الوصفي التحليلي 
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ـ كتاب العربية بُت يديك كيتفقاف يف استخدا
بدار اللغة اجمللد األكؿ، كلكنهما ؼلتلفاف يف 
مشكلة البحث، أم أف البحث السابق تدريس 
مهارة الكالـ كأما البحث احلارل عن عملية 

 تعليم اللغة العربية عن بعد.
-الدراسة الثالثة : التعليم عن بعد خالؿ الوابء كوفيد -ّ

ُٗ.ُٗ 
البحث فهي أىداؼ البحث : أما أىداؼ  - أ

معرفة تعليم عن بعد يف قسم تعليم بيولوجيا 
بكلية الًتبية كأتىيل ادلعلمُت جبامعة سوالكيسي 

 حوؿ اجلامعة. ُٗ-غربية دلنع انتشار كوفيد
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منهج البحث : أما منهج البحث ادلستعمل  -ب
فهو منهج البحث الوصفي التحليلي ابدلقابلة 

 عَب اذلاتف.

فهي أف الطالب نتائج البحث : نتائج البحث - ج
ذلم الوسائل لتعليمهم ك أف التعليم عن بعد لو 
ادلركنة يف تنفيذه كىو قادر على تشجيع 
استقالؿ التعليم ليكوف أكثر نشاط عند 

-الطالب كمنع االجتماع كتقليل انتشار كوفيد
 حوؿ اجلامعة. ُٗ

تشابو البحث : يتشابو البحث احلارل مع  - د
ي التحليلي البحث السابق ىو يف ادلنهج الوصف

كيتفقاف يف حبث عملية التعليم عن بعد، 
كلكنهما ؼلتلفاف يف ادلشكلة كمكاف البحث 
كقسم تعليمػهما، أم أف البحث السابق عن 
تعليم بيولوجيا جبامعة سوالكيسي غربية كأما 
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البحث احلارل عن عملية تعليم اللغة العربية عن 
 بعد يف دار اللغة ببندا آتشيو.

 الرسالة طريقة كتابة -ح

أما طريقة كتابة ىذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على  
الكتاب ادلقرر يف كتابة البحث العلمي بكلية الًتبية كأتىيل 

 ادلعلمُت جامعة الرانَتم اإلسالمية احلكومية يف كتاب:
“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Ar-Raniry Banda Aceh”. 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 تعليم اللغة العربية - أ

 تعريف تعليم اللغة العربية -ُ

عند الدكتور على السماف أف التعليم ىو إيصاؿ 
ادلعلم العلم كادلعرفة إذل أذىاف التالميذ بطريقة قوؽلة كىي 
طريقة االقتصادية اليت توفر لكل من ادلعلم كادلتعلم الوقت 

 َِكاجلهد يف سبيل احلصوؿ على العلم كادلعرفة.

عند صاحل عبد العزيز عبد اجمليد أف التعليم يقصد بو 
ليس لو إال نقل ادلعلومات من ادلعلم إذل ادلتعلم ادللتقى الذم 

 ُِأف يتقبل ما يلقيو ادلعلم.
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تعليم اللغة العربية ىي عملية تربوية هتدؼ إذل الدفع 
كاإلرشاد كالتطوير يف بناء قدرة اللغة العربية الصحيحة إغلابية 
كانت أك سلبية. الغرض من تعليم اللغة العربية لتطوير 
ادلهارات األربعة ىي مهارة االستماع الكالـ كالقراءة 

 ِِتابة.كالك

إف عوامل تعليم اللغة العربية كثَتة متعددة، منها: 
 ادلعٌلم كادلتعٌلم كالطريقة كادلنهج كادلادة كغَتىا.

 طرؽ تعليم اللغة العربية  -ِ

(: الطريقة عبارة عن ْٔ:ُٕٔٗقاؿ إدكارد أنطاين )
خطة عامة الختيار كتنظيم عرض ادلادة اللغوية. ىذه اخلطاة 
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ادلدخل الذم تصدر عنو كتنبع منو.  ال ؽلكن أف تتعارض مع
 ادلدخل شيء إجرائي.

كأما طريقة التعليم دبفهومها الواسع رلموعة 
األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملاؿ اخلارجي للمتعلم 

كيقصد بطريقة  ِّمن أجل ربقيق أىداؼ تربوية معينة.
التعليم ىي األسلوب الذم يستخدـ ادلعلم ليحٌقق كصوؿ 

 ِْذل تالميذه أبيسر السبل كأقل الوقت كالنفقات.ادلعارؼ إ

فالطريقة إذف أكثر من رلرد كسيلة لتوصيل ادلعرفة. 
كادلالحظ اجلٌيد ىو الذم يستطيع استنتاج طريقة التعليم، 
من أسلوب ادلعلم يف إلقاء الدرس، كمن أسلوبو يف كضع 
خطة ىذا التدريس، كمن طريقتو يف استخداـ الوسائل 

 ككذلك أسلوبو يف تقدمب الطالب.التعليمية، 
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إف طريقة تعليم اللغات األجنبية كثَتة، لذا يستلـز 
ادلعلم أف ؼلتار منها ما يناسبو، علما أبف الطريقة ادلناسبة 
ىي تلك اليت تساعد على ربقيق اذلدؼ ادلرجى يف الظركؼ 

 اخلاصة بتعليم األجنبية.

اللغة كىناؾ رلموعة من العوامل كجب أف يهتم معلم 
 ، كىي:ِٓيف اختيار طريقة التعليم ادلناسب

 اجملتمع الذم تدرس فيو اللغة العربية كلغة اثنية، - أ
 أىداؼ التعليم العربية كلغة اثنية، - ب
 مستول الدارسُت كخصائصهم، -ج
 اللغة القومية للدارسُت، -د
 امكانيات تعليم اللغة، -ق
 مستول اللغة العربية ادلراد تعليمها. - ك

 يم اللغة العربية ىي:أنواع طرؽ تعل
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 طريقة القواعد كالًتصبة - أ

تعتَب ىذه الطريقة أقدـ الطرؽ تعليم 
اللغات األجنبية، كتسمى الطريقة القدؽلة، كما 
تسمى طريقة تقليدية، كتعود نشأهتا إذل عصر 
النهضة يف البالد األكربٌية حيث  أف نقلت 
اللغتاف اإلغريقية )اليواننية( كالالتينٌية للًتاث 
اإلنساف إذل العادل الغريب، فضال عن تزايد 
العالقات بُت سلتلف البالد األكربية، شلا أشعر 
أىلها ابحلاجة إذل تعليم ىاتىُت اللغتىُت، فاشتد 
اإلقباؿ إذل تعلمها كتعليمها، كاتبعت يف تلك 
األساليب اليت كانت شائعة يف تعليم اللغات 

 األجنبية يف العصور الوسطى.

الطريقة يف تعليم اللغات كتستخدـ ىذه 
احلديثة عن الطريق االستهالؿ بتعليم القواعد 
النحوية كشرحها شرحا طويال بواسطة اللغة 
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األمة، كيتبع يف ذلك أسلوب ترصبة اجلمل 
كالعبارات من اللغة األمة إذل اللغة األجنبية. 
كيف ىذه الطريقة ال تبذؿ أم زلاكلة لتمكُت 

 األجنبية.التالميذ من احلديث ابللغة 

كلقد شاع استخداـ ىذه الطريقة ابتداء 
 من الثالثينات يف ىذا القرف.

 الطريقة ادلباشرة - ب
ظهرت ىذه الطريقة كرد فعل لطريقة 
القواعد كالًتصبة، اليت كانت تعامل اللغات كما 
لو كانت كائنات ميتة، زبلو سباما من 
احلياة،كلقد ظهرت دعوات كثَتة تنادم غلعل 

 األجنبية ميشوًٌقة فعالة.تعليم اللغات 
كما اقًتب القرف التاسع عشر من هنايتو 
حىت أصبحت الطريقة ادلباشرة ىي الطريقة 
الرائجة بُت ادلعلمُت، كأصبح ألصبحاهبا نفوذ  
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كبَت على معلمي اللغات احلديثة، كادلصطلح 
الذم انتشر بصورة أسرع فقد كاف اسم الطريقة 

 ادلباشرة.
 طريقة القراءة- ج

تفكَت يف ىذه الطريقة إذل عدد يرجع ال
من ادلتخصصُت يف تعليم اللغات األجنبية، إذ 

ادلريب  ((Michael Westنشر مايكل كيست 
 Bilingualism with specialابو اإلصلليزم كًت 

reference to Bengal.  كلقد تناكؿ يف ىذا
الكتاب قضية تعليم اللغة اإلصلليزية يف اذلند، 

إذل تعليم القراءة كبُت أف حاجة الناس 
كاالنطالؽ فيها أشدما حاجتو إذل التحديث 

 ابإلضافة إذل أهنا أيسر يف التعليم.

كلكن بعد االتضاح أف مهارة القراءة 
كحدىا غَت كافية ألف تكوف اذلدؼ الرئيسي 
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من تعليم اللغة األجنبية، كمن مث ظهرت طرؽ 
 أخرل تستجيب للحاجات اجلديدة.

 يةالطريقة السمعية الشفه - د

ظهرت ىذه الطريقة رد فعل للطريقة 
التقليدية كللطريقة ادلباشرة معا. كذلذه الطريقة 
مسميات أخرل مثل "الطريقة الشفهية" 
ك"الطريقة اللغوية". ككاف امسها األكؿ "أسلوب 
اجليش" ألهنا ايستخدمت أكؿ ما استخدمت 
يف تعليم العسكرين األمريكيُت اللغات األجنبية 

مات خارج بالدىم بعد احلرب إلرساذلم يف مه
 ِٔالعادلية الثانية.

كلقد أدل االىتماـ الزائد بضركرة تعليم 
الطلبة اللغة األجنبية هبدؼ االتصاؿ إذل ظهور 
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 (aural-oral)" اصطالح "السمعية الشفهية
كصف للطريقة اليت هتدؼ إذل إتقاف مهاريت 
االستماع كالكالـ أكال كأساس إلتقاف مهاريت 

-aural)القراءة كالكتابة اثنيا. كدلا كجد أف تعبَت 

oral)  تعبَت غامض يسبب ارتباكا لتشابو
ـ. ُْٔٗالكلمتُت يف النطق، اقًتح نلسن عاـ 

غَت  (audio-lingual)تسميتها ابلسمعية النطقية 
 ادلصطلحُت ما زاال على قيد االستعماؿ.أك 

كلقد استفادت الطريقة السمعية 
الشفهية كثَتا من الطريقة ادلباشرة بل ؽلكن أف 
يقاؿ إهنا تطوير ذلا. كلعل أبرز ما اندت بو 
الطريقة السمعية الشفهية ىو اإلؽلاف أبف 
األكلوية يف التعليم غلب أف تكوف للجانب 

 ِٕادلنطوؽ للغة.
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 توليفيةالطريقة ال - ق

كدلا كانت الطرؽ ادلتقدمة ال زبلو من 
انتقادات كشليزات ظهرت طريقة تسمى 
ب"الطريقة التوليفية" أك "االنتقائية" كتسمى 

 ِٖأيضا ب"الطريقة التوفيقية" أك "ادلزدٌكجة".

كىذه األمساء توحي أف ىذه الطريقة تساعد 
بعض الطرؽ ادلتقدمة حبيث تقطف شليزات كل طريقة 

ىي طريقة ادلعلم اخلاصة اليت يستفيد فيها  سابقة، أك
 من كل عناصر الطرؽ األخرل اليت يشعر أهنا فٌعالة.

كغالبة البالد العربية أتخذ هبذه الطريقة يف 
تعليم اللغة األجنبية، ألهنا ذبمع بُت مزااي الطرؽ 

 اجلزئية كالكلية.
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إبذف هللا -كلكن، يف ىذا البحث، ستبحث الباحثة  
طريقة ادلستعملة بدار اللغة العربية فهي الطريقة عن ال -تعاذل

 مباشرة .

 التعليم عن بعد  -ب

 تعريف التعليم عن بعد -ُ

التعليم عن بعد ىو من زبطيط التعليم احلديث، أنو 
سلرج عن التعليم ادلوجو، فًبدايتو ىي الفصل بُت ادلعٌلمُت 
كالطالب كاستخداـ أحداث التقنقيات كالتكنولوجيات 

واصل بينهم، كخاصة يف حالتهم الذين ال لتسهيل الت
يستطيعوف االلتزاـ دبوعد التزاما موجها النشغاذلم مسافتهم يف 
مناطق متباعدة. كىذا التعليم عن بعد يسمى ابلتعليم 
اإلليكًتكين أك التعليم عن عَب اإلنًتنيت كذلك. كييظهر ىذا 

فعلى  من التعليم تسارعا كانتشارا كاسعا يف صبيع أضلاء العادل،
سبيل ادلثاؿ يف الوالايت ادلتحددة إزداد عدد مستخدمي 
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ـ ََِٗمليوف طالب لعاـ  ٔ.ُالتعليم عن بعد دبقدار 
 ِٗـ.ََِِمقارنة بعاـ 

التعليم عن بعد ىو يقـو على استقاللية ادلتعلم أبقل 
قدر شلكن من ادلوجهة كجها لوجو مع ادلعلم، كأببكر قدر 

بلة للتعلم الفردم، كادلنتجة شلكن من ادلواد التعليمية القا
خصيصا لتبسيط التعلم، كادلتضمنة على درجة عالية من 
اجلودة، كاليت ترسل بوسائل إعالمية، شلا يكسبها ميزتُت علا 
التعلم الفردم من انحية، كتعلم أكَب عدد من الدارسُت من 

 َّانحية أخرل.

كقاؿ رمزم أضبد عبد احلي أف التعليم عن بعد ىذا 
تعليمية تقريبا دلسافة جغرافية بُت ادلعلم كالطالب من عملية 
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كيتم سدىا ابستخداـ كسائل االتصاؿ احلديثة )تكنولوجيا( 
ىذا. كمن ىذا التعليم إمكاف الطالب يف ربصيل على العلم 
غَت زلددة، كاالستفادة من التعليم دكف الذىاب كاالنتقاؿ إذل 

التعليمي دبا موقيع التعليم. يسمح الطالب أف ؼلتار برانمج 
يتفق مع ظركؼ عملو، كالتدريب ادلناسب كادلتاح لديو للتعليم 
دكف احلاجة إذل االنقطاع عن العمل أك التخلي عن 
االرتباطات االجتماعية. كؽلكن التعليم عن بعد لنقل برانمج 
التعليم إذل أماكُت متفرقة جغرافية كيهدؼ أف الطالب يستطيع 

 يد عنها.أف يشاركو مع أنو يف مكاف بع

 مزااي التعليم عن بعد -ِ

أصبح التعليم عن بعد من أىم أساليب التعليم ابلوقت 
 ُّاحلارل، دلا لو من مزااي عديدة نذكر منها:

                                         

 
31

Advantages and Disadvantages – Why choose distance 

learning?. www.thecompleteuniversityguide.co.uk, retrieved 6-1-2019. 
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إمكانية اختبار الوقت كادلكاف ادلناسب ابلنسبة  - أ
 للطالب للبدء ابلدراسة.

دل تعد ادلسافة أك مكاف السكن عائقا يف  - ب
 احلصوؿ على الشهادات.

ما تكوف تكاليف التعليم عن بعد أقل من غالبا  - ج
 تكاليف التعليم التقليدم.

مساعدة الطالب ادللتزمُت بدكاـ الكامل، على  - د
 تطوير أنفسهم كاكتساب مهارات جديدة.

 عقبات التعليم عن بعد -ّ

على الرغم من التطٌور الكبَت كانتشار التعليم عن بعد 
تغلب عليها إال أنو مازاؿ يواجو عقبات سلتلفة من ادلمكن ال

 ِّمع الزمن، مثل:
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 “Barries to Learning in Distance Education”, eric.ed.gov, 

retrieved 6-1-2019. Edited. 
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التكاليف العالية لتحضَت البيئة ادلناسبة للتعليم عن  - أ
 بعد.

اخلوؼ من فقداف احلافز للتعلم كالعزلة بسبب  - ب
 انعداـ التواصل ادلباشر بُت ادلعلم كالطالب.

 نقص أعداد ادلعلمُت أصحاب اخلَبة يف ىذا اجملاؿ.- ج
 من األحياف.عدـ توٌفر البنية التحتية الالزمة يف كثَت  - د
ضعف ادلساعدة التقنية، كنقص التدريب كالتطوير يف  - ق

 ىذه اجملاؿ.
قلة اخلَبة يف ىذا اجملاؿ من التعليم سواء من الطالب  - ك

 أك ادلعلمُت.
 العرضة دلشاكل التقييم الذايت ابلنسبة للطالب. - ز

  



35 

 

 

 

 كتاب العربية بني يديك ومؤلفه  -ج

 ّّتعريف بسلسلة العرية بُت يديك -ُ

يف ىذا العصر ابللغة العربية، شلا أدل  زاد االىتماـ
إذل أتليف كتب كسالسل عديدة، تلبية حلاجات طلبة 
العربية ادلتعددة ادلتجددة. كابلرغم من اجلهود اليت بذلت يف 
ىذا اجملاؿ، فما زالت احلاجة ماسة لسالسل جديدة، تثرم 

 ىذا احلقل ادلهم.

 كأتيت السلسلة العربية بُت يديك، إسهاما يف ىذا
ادليداف، كمشاركةن فيو. كفيما يلي تعريف موجز أبىم مالمح 

 ىذه السلسلة:
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 أىداؼ السلسلة - أ

كهتدؼ السلسلة إذل سبكُت الدراس من الكفاايت 
التالية: الكفاية اللغوية كالكفاية االتصالية كالكفاية 

 الثقافية. كفيما يلي بياف موجز هبذه اجلوانب الثالثة.

 ما أييت:الكفاية اللغوية: كتضٌم  -ُ
 ادلهارات اللغوايت األربع، كىي: - أ

 االستماع )فهم ادلسموع(. -1
 القراءة )فهم ادلقركء(. -2
 الكالـ )احلديث(. -3
 الكتابة )اآللية كاإلبدائية(. -4

 العناصر اللغوية الثالثة فهي: - ب
 األصوات )كالظواىر الصوتية ادلختلفة(. -ُ
ادلفردات )كالتعابَت السياقية  -ِ

 كاالصطالحية(.
 كالصرؼ كاإلمالء.قواعد النحو  -ّ
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 الكفاية االتصالية: -ِ
كترمي إذل إكساب الدارس القدرة على 
االتصاؿ أبىل اللغة، من خالؿ السياؽ 
االجتماعي ادلقبوؿ، حبيث يتمكن من التفاعل 
مع أصحاب اللغة شفوية ككتابة، كمن تعبَت عن 
نفسو بصورة مالئمة يف ادلواقف االجتماعية 

 ّْادلختلفة.
 الكفاية الثقاقية: -ّ

حيث يزٌكد الدارسي جبوانبى متنوعةو من 
ثقافة اللغة، كىي ىنا الثقافة العربية اإلسالمية، 
ييضاؼي إذل ذلك أظلاطه من الثقافًة العاليًة 

 ّٓالعامًة، اليت ال زبالف أصوؿ اإلسالـ.
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 صبهور السلسلة - ب

السلسلة موٌجهةه للدارسُت الراشدين، سواءن أكانوا 
تعليميةو، أك دارسُت غَت دارسُت منتظمُت يف مؤسساتو 

منتظمُت، يعٌلموف أنفسىهم أبنفسهم، سواءن مٌت تدريسي 
، خيصًٌصت لو ساعاته كثَتةه،  السلسلًة يف برانمجو مكثفو

 أك يف برانمجو غَت مكثفو خيصًٌصت لو ساعاته قليلةه.

من انحيةو أخرل، زباطبي السلسلةي الدارسى الذم 
فهي تبدأي ًمن الصفر،  دل يسبٍق لع تعلُّم العربية. كهبذا

كتنطلقي ابلدارس قيديمنا، حىت ييتًقن اللغةى العربيةى، بصورةو 
ذبعلو قادرنا على االتصاًؿ ابلناطقُت هبا مشافهةن ككتابةن، 
كسبكًٌنو من االطلراًط يف اجلامعاًت اليت تتَّخذ العربيةى لغةى 

.  تدريسو
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 لغةي السلسلة- ج

الفصيحة، كال  تعتمد السلسلةي على اللغًة العربيةً 
ـي أيٌةى ذلجةو من اللهجاًت العربيًة العاميًة، كما أنَّػها  تستخد

 ال تستعُت بلغةو كسيطةو.

 مكٌوانت السلسلة - د

 تتألف السلسلةي من الكتًب كادلوادًٌ التالية:

 حركؼ العربية. -
( ُ( جزءاف، ككتاب ادلعلم )ُككتاب الطالب ) -

 للمستول ادلبتدئ. –
( ِاف، ككتاب ادلعلم )( جزءِككتاب الطالب ) -

 للمستول ادلتوسط. –
( ّ( جزءاف، ككتاب ادلعلم )ّككتاب الطالب ) -

 للمستول ادلتقدـ. –
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( ْ( جزءاف، ككتاب ادلعلم )ْككتاب الطالب ) -
 للمستول ادلتميز. –

 ادلعجم العريب يديك. -
 ّٔكتصحب السلسلةي مادة صوتيةه. -

 موٌجهات السلسلة - ق
كاألساليب، اليت هتتدم السلسلة أبحدث الطرائق 

توٌصل إليها علمي تعليم اللغات األخنبية، مع مراعاة طبيعة 
اللغة العربية بشخصيتها ادلتميزة، كخصائصها ادلتفردة. 

 ّٕكمن ادلوٌجهات اليت أخذت هبا السلسلةي ما يلي:
 الٌتكامل بُت مهارات اللغة كعناصرىا. -ُ
زا العنايةي ابلنظاـ الصويٌت للغة العربية، تعرفا كسبيي -ِ

 كإنتاجا.
 مراعاة التدرٌج يف عرض ادلادة التعليمية. -ّ
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 مراعاة الفركؽ الفردية بُت الدارسُت. -ْ
اختيار نصوص متنوعة )حوارات، سرد، قصة،  -ٓ

...( كاعتمد الكتاب األكؿ منها على احلوار، 
كالنصوص القصَتة، لسهولتها، كلكوهنا مثَتا 

 جٌيدا للتعلم.
 .استخداـ تدريباتو متنوعةو كمتعددةو  -ٔ
 مناسبة اتول دلستول الدارسُت. -ٕ
ضبط النصوص ابلشك، كلما اقتضت احلاجة  -ٖ

 ذلك.
ضبط عدد ادلفردات كالًتاكيب يف كل كحدة  -ٗ

 ككتاب.
اتباع نظاـ الوحدة التعليمية يف عرض  -َُ

 ادلادة.
 عرض ادلفردات يف سياقات اتمة. -ُُ
االىتماـ ابجلانب الوظيفي ، عند عرض  -ُِ

 .تراكيب اللغة يف ادلراحل األكذل
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االىتماـ ابدلهارات الشفهية يف الكتاب  -ُّ
 األكؿ.

 التوازف بُت عناصر اللغة كمهاراهتا. -ُْ
 مالءمة السلسلة دلعلم اللغة العربية. -ُٓ
كضع قوائم ابدلفردات كالتعبَتات اجلديدة  -ُٔ

 الواردة يف كل كتاب.
اإلفادة من قوائم الًتاكيب النحوية  -ُٕ

 الشائعة.
 كضع اختبارات مرحلية يف كل كتاب. -ُٖ
 ادلفاىيم الثقافية أبساليب شائقة.عرض  -ُٗ
االستعانة ابلصورة، كال سيما يف الكتابُت  -َِ

 ّٖاألكؿ كالثاين.
 الزماف ادلخصص لتدريس السلسلة ابلتقريب - ك
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درسا، يضاؼ  ٕٔٓالدركس األساسية = 
 درس. ََٔدرسا =  ِْإليها دركس لالختبارات 

 أسبوعا. ِْ= ساعة أسبوعيا ِٓبرانمج يتيح لو  يف

 أسبوعا. َّ= ساعة أسبوعيا َِبرانمج يتيح لو  يف

 أسبوعا. َْ= ساعة أسبوعيا ُٓبرانمج يتيح لو  يف

 أسبوعا. َٔ= ساعة أسبوعيا َُبرانمج يتيح لو  يف

 أسبوعا. ٕٓ=  ساعة أسبوعيا ٖيف برانمج يتيح لو 

 َُِ=  ساعة أسبوعيا ٓيف برانمج يتيح لو 
 ّٗأسبوعا.
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 دركس السلسلة -ز

كس كتب الطالب أبجزائها الثمانية رلموع در 
درسا أساسيا( كيٌزًعت ىذه الدركس كما  ٕٔٓ)

 َْيلي:

 ِ-ُاجلدكؿ 

 دركس السلسلة

 درسا أساسيا ُْْالكتاب األكؿ: 
 كيف كل كحدة من الوحدات السٌت عشرة:

 احلوار األكؿ، كمفرداتو كتدريباهتا -
 احلوار الثاين، كمفرداتو كتدريباهتا -
 كمفرداتو كتدريباهتااحلوار الثالث،  -
 تدريبات ادلفردات كادلفردات  -

 صفحتاف ِ
 صفحتاف ِ
 صفحتاف ِ
 صفحتاف ِ
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 الًتاكيب النحوية كتدريباهتا -
 األصوات كفهم ادلسموع -
 الكالـ كتدريباتو -
 القراءة كتدريباهتا -
 الكتابة كتدريباهتا -

 

 صفحات ْ
 صفحات ّ
 صفحات ّ
 صفحات ّ
 صفحات ْ

 صفحة ِٓ= 
 درسا أساسيا َِٖالكتاب الثاين: 

 كيف كل كحدة من الوحدات السٌت عشرة:
 ( كتدريبات استيعاب كمفرداتُاحلوار ) -
 أصوات كتدريباهتا  -
 (ُمالحظة ضلوية ) -
 ( ُفهم ادلسموع ككالـ ) -
 ( كاستيعاب كمفرداتُنص قرائي ) -
 (ِمالحظة ضلوية ) -
 ( كتدريبات استيعاب كمفرداتِاحلوار ) -
 (ّمالحظة ضلوية ) -

 صفحتاف ِ
 صفحة ُ
 صفحة ُ
 صفحة ُ
 صفحتاف ِ
 صفحتاف ِ
 صفحتاف ِ
 صفحة ُ
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 ( ِفهم ادلسموع ككالـ ) -
 ( كاستيعاب كمفرداتِنص قرائي ) -
 (ْمالحظة ضلوية ) -
 تعبَت موجو -
 خط كإمالء -

 صفحة ُ
 صفحتاف ِ
 صفحتاف ِ
 صفحتاف ِ
 صفحة ُ

 صفحة َِ= 
 درسا أساسيا ُُِالكتاب الثالث: 
 الوحدات السٌت عشرة:كيف كل كحدة من 

 نص قرائي مكثف كتدريبات استعاب -
 مفردات كتعبَتات -
 ( كتدريباهتاُقواعد اللغة ) -
 تدريبات فهم ادلسموع -
 اإلمالء -
 تدريبات التعبَت الشفهي كالكتايب -
 ( كتدريباهتاِقواعد اللغة ) -

 

 صفحات ْ
 صفحتاف ِ
 صفحات ّ
 صفحتاف ِ
 صفحتاف ِ
 صفحتاف ِ
 صفحات ّ

 صفحة ُٖ= 
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 درسا أساسيا ُُِالكتاب الرابع: 
 كيف كل كحدة من الوحدات السٌت عشرة:

 نص قرائي مكثف كتدريبات استعاب -
 زبليص النص -
 ( كتدريباتُقواعد اللغة ) -
 تدريبات فهم ادلسموع -
 تعبَت متقدـ -
 ( كتدريباتِقواعد اللغة ) -
 كتابة كحبث -
 قراءة موسعة -

 صفحات ّ
 صفحة ُ
 صفحات ّ
 صفحتاف ِ
 صفحة ُ
 صفحات ّ
 صفحتاف ِ
 صفحة ٔ

 ُْصفحة ُِ= 
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 تعريف دبؤلف كتاب العربية بُت يديك -ِ

مؤلفوف ىذا الكتاب ادلتميز فهم د. عبد الرضبن بن 
إبراىيم الفوزاف كد. سلتار الطاىر حسُت كد. عبد اخلالق دمحم 
فضل. كأتليف ىذا الكتاب أيضا على إشراؼ د. دمحم بن 

 عبد الرضبن آؿ الشيخ.
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 الفصل الثالث

 إجراءات البحث احلقلي

 منهج البحث - أ

لفظ "منهج" دبعٌت مىسلىك أك أسلوب أك طريقة التفكَت 
اليت يتبعها الباحثوف إلجالء الغموض عن الظواىر أك 

يف اإلشكاالت. منهج البحث دبعٌت طريقة تستعملها الباحثة 
صبع بياانت البحث. بذلك ادلنهج، ستيظهر العالقة اجلليلة بُت 
متغَتات ادلبحوثة فستيبُتًٌ خالصة حقيقتها. كاستندت الباحثة إذل 
ادلنهج الوصفي التحليلي، فهذاف ادلنهجاف متخصصاف 

 كمستخدماف يف تفصيل البحث العلمي.

األسلوب الوصفي ىو نوع من أساليب البحث، يدرس 
الجتماعية كاالقتصادية كالسياسة الراىنة دراسة كيفية الطبيعة ا

توضح خصائص الظاىرة كحجمها كتغَتىا كدرجات ارتباطها مع 



اء ادلتخصصُت  كمرحلة مهمة
التفسَت. يهتم ادلنهج التحليلي ابلتجز

التقومي للمشكلة أك التعمق يف 
التحليلي يساعد يف بلوغ نتائج أكثر دقة بنهاية البحث؛ من 

ك

 
خالؿ أعماؿ التجز
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كيعتَب ادلنهج الوصفي مظلة كاسعة كمرنة  ِْالظواىر األخرل.
تتضمن عددا من ادلناىج كاألساليب الفرعية ادلساعدة مثل 

راسة احلالة كغَتىا. ادلسوح االجتماعية أك الدراسات ادليدانية أك د
كذلذا يكاد ادلنهج الوصفي يشمل كافة ادلناىج األخرل ابستثناء 
ادلنهجُت التارؼلي كالتجرييب، كذلك ألف عملية الوصف كالتحليل 
للظواىر تكاد تكوف مسألة مشًتكة كموجودة يف كافة أنواع 

 البحوث العلمية.

ئة الظواىر منهج يقـو بتقسيم أك ذبز  كادلنهج التحليلي ىو
ادلنهج أك ادلشكالت البحثية إذل العناصر ادلهمة اليت تيكىوًٌهنا. 

ئة كالتقسيم ك
ئة كالتفاصيل الدقيقة 

إلغلاد قرائن كبراىُت كتيقنع القر
بتوجهات الدراسة، كمن خالؿ تبٍتًٌ مبدأ ادلواضع الذم أييت يف 
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معر، سؼد الإسلم وامؼوومس يف امرتبية يف امؼومي امبحث مهنج يف املوجز

69م(،ص.2119)دمشق:دارامفكر،الإوساهية،

39 



بية كعلم النفس... إخل.
مثل: الفلسفة كاإلدارة  األعالـ، ك

ات الطريقة العلمية مع بعض 
ما داـ األسلوب الوصفي ىو أحد أساليب البحث 

اض مثل ىذا النوع من البحوث:
العلمي فال بد أف تظهر فيو خطو
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مقدمة مقومات البحث العلمي ادلنضبط، كيشيع استخداـ ادلنهج 
التحليلي يف األحباث الشرعية مثل: الفقو كاحلديث كالتفسَت كًسَتى 

كذا األحباث االجتماعية
 ّْكاالجتماع كاللغة العر

 التعديالت الالزمة لتحقيق أغر

هبا إذل فينطلق الباحث العلمي من مشكلة يشعر  -ُ
 ربديد ىذه ادلشكلة،

مث ػلدد االفًتاضات اليت سَتيٌكز عليها يف حبثو لتكوف  -ِ
 قاعدة مشًتكة بينو كبُت من يراجعوف البحث،

مث يدكف الفركض اليت ستوجو عملو يف البحث إف   -ّ
كاف البحث على مستول من التعقيد يستلـز كضع 
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 مبخؼث، امخحويًل، املهنج ػىل ادلخول/https://mobt3ath.comمتاح اترخي ،

 2122يناير15:518
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فركض، ال عمال يستهدؼ التحقق من أمر ما ال 
 قل،أكثر كال أ

مث ػلدد رلتمع الدراسة، كيقرر إف كانت الدراسة  -ْ
 ستتناكؿ اجملتمع أبكملو أك عينة مشتقة منو،

يتٌم بعد ذلك تعيُت األدكات اليت يستخدمها الباحث  -ٓ
يف صبع ادلعلومات كاالستبياف أك ادلقابلة، أك االختبار 

 أك غَت ذلك، كذبمع ادلعلومات بعد ذلك،
 لل على ضوء الفركض،مث تنظم البياانت اجملمعة كرب -ٔ
بعد ذلك أتيت خطوة االستنتاج عن البحث كتعميم  -ٕ

النتائج يف احلدكد اليت تسمح هبا معطيات 
 ْْالدراسة.
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72-71...،ص.املوجوزيفاملهنجامبحثامؼوميس يفالإسلمسؼدمعر،
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 جمتمع البحث - ب

رلتمع البحث دبعٌت كل شيء أك فرد الذم يشكل 
موضوع مشكلة البحث.كىو صبيع العناصر ذات العالقة دبشكلة 

يعمم عليها نتائج الدراسة. الدراسة اليت يسعى الباحث إذل أف 
لذا فإف الباحث يسعى إذل اشًتاؾ صبيع أفراد اجملتمع، لكن 
الصعوبة سبكن يف أف عدد أفراد اجملتمع قد يكوف كبَتا، حبيث ال 

كرلتمع البحث زبتاريه ْٓيستطيع الباحث إشًتاكهم صبيعا.
الباحثةي ىو ادلعلموف كالطلبة يف التعليم عن بعد للمستول األكؿ 

 ٕٔٓمعلم  ك ُِر اللغة العربية، ببندا آتشيو، كعددىم بدا
 طالب.

 عينة البحث - ج

ىي أعداد مناسبة من رلتمع البحث األصلي، ؼلتارىم 
الباحث بطريقة معينة )عشوائية، طبيقية، ...(. فإذا كاف الباحث 
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 دمحم امليم، مطرش غبد امخجرييب، املهنح ػىلحمارضات متاح

https://uomustansiriyah.edu.iq1ص.،2122يناير15:537،اترخيادلخول
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يدرس اذباىات ادلعلمُت يف السوداف فإف رلتمع البحث ىو صبيع 
كعليو فإف دراسة ىذه األعداد الكبَتة أمر ادلعلمُت يف السوداف، 

عسَت، كلكن تيسَتا لذلك ؼلتار أعدادا مناسبة من اجملتمع 
األصلي تعرؼ بعينة البحث، كما ىو احلاؿ يف دراسة أك ربليل 
الًتبية أك ادلاء أك الدـ، إف للعينة الصغَتة خصائص العينة الكبَتة 

 ْٔكربقق اذلدؼ نفسو.

تمع البحث ابستخداـ اجلزء ليحكم الباحث على كل رل
كجب أف هنتم ابلطريقة اليت ؼلتار هبا ىذا اجلزء، حىت ػلصل على 
أدؽ النتائج. كىذا اجلزء الذم زبتاره كتستخدمو الباحثة يف 

 ْٕاحلكم على الكل يسمئ ابلعينة.

كعينة ىذا البحث ىي عينة سلتارة، يعٍت تنتقيها الباحثة 
 ْٖنس كالعمر كغَت ذلك.لتتناسب كتصنيفات معٌينة، مثل اجل
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111،ص.…املوجوزيفاملهنجامبحثامؼوميس يفالإسلمسؼدمعر،
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جامس، ػًل مل جاهبجامس امؼربية انوغة ثؼومي أ .س.طرق ملبور: )هوالا هوردين،،

131(،ص.2111
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131...،ص.يفطرقثؼوميانوغةامؼربيةمل جاهبجامسػًلجامس،
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زبتار الباحثةي العينةى معلمة كسٌت طلبات ادلستول األكؿ يف 
التعليم عن بعد بدار اللغة العربية، لعل ىذه تكوف ككيال كسبثيال 

 من رلتمع البحث.

 طريقة مجع البياانت وأدواهتا - د

تستخدـ الباحثة طريقة جلمع البياانت ادلتعلقة هبذا 
 البحث األدكات األتية:

 دلقابلة الشخصيةا -ُ

إذل أف ادلقابلة الشخصية لقاء بُت  Esterbergذىب 
شخصُت لتبادؿ ادلعلومات كاآلراء من خالؿ األسئلة 
كاألجوية، حىت ػلصل من ذلك على ادلعرفة موضوع 
معٌُت. كمن ادلقابلة الشخصية، سيجد الباحث التفاصيل 

 ادلتعمقة عن الظواىر اليت ال غلدىا يف ادلالحظة.

كادلقابلة الشخصية اليت تقـو هبا الباحثة ىي مقابلة 
مدير دار اللغة العربية كادلعلمة من ادلعلمُت الذين يعلموف 
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التعليم عن بعد فيها. كاألدكات ادلستعملة يف ادلقابلة منها 
: كرقات األسئلة من الباحثة كاألجوبة من متكلمىُت 

 كأدكات الكتابة األخرل.

 ادلالحظة ادلباشرة -ِ

الحظة من إحدل كسائل صبع البياانت أك ادل
ادلعلومات، كىي من أدؽ كسائل البحث كؽلكن 
استعماذلا يف الدراسة ادلتطورة، فهي تستعمل يف كل أنواع 

كاذلدؼ من ادلالحظة ادلباشرة ىو تسجيل   ْٗالبحوث.
كافة ادلعلومات الظاىرة، من أجل فهمها تفصيليا كأكثر 

ها يف كتابة التقرير النهائي دقة، كاالستفادة دبا مت تسجييل
 َٓللبحث.
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98،ص. …املوجزيفمهنجامبحثامؼوميس يفالإسلمسؼدمعر،
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 غامن، امبيويم ابراىمي الاجامتغية، امؼووم يف امخحويل وأ صول امبحث )املاىرة:مناجه

87ص.(،2117مكتبةامروقادلومية،
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تقـو الباحثة هبذه ادلالحظة ادلباشرة حيث تكوف 
طالبةى ادلستول األكؿ جلمع البياانت كاحلقائق اليت تتعلق 
بتعليم اللغة العربية عن بعد بكتاب العربية بُت يديك 
اجمللد األكؿ بدار اللغة العربية، حىت ربصل الباحثة على 

 رفة دقيقة.معرفة الواقع مع

كأما أدكات ادلالحظة يف ىذا البحث جواؿ 
كحاسوب الباحثة ككرقات ادلالحظة تتضمن بعض 
العبارات ادلتعلقة بطرؽ تعليم اللغة العربية بعلمية التعليم 
عن بعد ابستخداـ كتاب العربية بُت يديك اجمللد األكؿ 

 بدار اللغة العربية.

 طريقة حتليل البياانت -ه

ة ربليال كيفيا، يعٍت أف الًتكيز يف معاجلة تستعمل الباحث
الوقوع كاألحداث اجلارية يف ادلاضي كاحلاضر، على ما تعرفو 
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كتقتصر على سبييز  ُٓالباحثة منها كتفهمو كتستطيع سبًييزىه.
احلقائق كزلاكلة الربط بينها الكتشاؼ العالقة كاستخراج 

معٌينة موضحا ادلؤشرات كالَباىُت العلمية اليت تَبىن على معلومة 
 كجو الداللة.

كجلمع البياانت عن أسئلة البحث األكذل كالثانية 
فتجمعها الباحثة بطريقة ادلالحظة ادلباشرة. كإف عملية ربليل 
البياانت فتحٌلل الباحثة ابستخداـ نظرية ميلس كحَبماف اليت 

خطوات عملياهتا جبمع البياانت كالتخفيض كالعرض تشمل 
 كاالستنػتاجات كما يف ىذه الصورة اآلتية:
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115...،ص.املدخلاإىلامبحثصاحلبندمحمامؼساف،

زبفيض 
 البياانت

 عرض البياانت صبع البياانت

 االستنتاجات
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها

 حملة عن ميدان البحث - أ

دار اللغة العربية مؤسسة من مؤسسات تعليم اللغة العربية 
يا. كاينًشئىت ىذه ادلؤسسة يف الثامن اليت تقع ببندا آتشيو، إندكنيس

كالعشرين من أكتوبر سنة ألفُت كست عشرة ميالدية، على 
إشراؼ األستاذ دمحم مهاجر شريف الدين ادلتخرج من جامعة 
األندلس ابليمن، كيكوف األستاذ دمحم ايسر ادلتخرج من جامعة 

. ِٓف(إفريقيا العادلية ابلسوداف مديرنا لدار اللغة العربية )حىت اآل
كهتدؼ دار اللغة إذل تعليم الناس اللغةى العربية جبميع فنوهنا 

 ّٓكمهاراهتا.
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35...،ص.ثدريسهمارةامالكمأ دليشاه،
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هخانفطرايينوحرمذيامنينوريسودارامبرصة، برانمجامطلكةابمؼربيةس خنييومااإ

2(،ص.2121،امرمقامثاين،11)مساهنا،اجلزءبدارانوغةامؼريبة،
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 ,Tgk. Glee Iniemكانت دار اللغة العربية تقع يف شارع 

Tungkop  ميالدية  َُِٖآتشيو كَبل، مث انتقلت يف أكائل سنة
بندا آتشيو. كلديها   Tgk. Nyak Arief, Lamnyongإذل شارع 

كيف ىذا البناء توجد  ،Kebun Raja, Pineungبناء اثين يف شارع 
ركضة األطفاؿ كادلركز لَبانمج أعداد معلمُت اللغة العربية لدار 

 اللغة العربية.

دار اللغة العربية لديها رؤية عظيمة يف تعليم اللغة العربية، 
العربية لبناء كرؤيتها أف تكوف أفضل مؤسسات يف تعليم اللغة 

شخصية الطالب الذكي كادلتميز يف اللغة العربية بنظرية كطريقة 
 فٌعالة. كلديها دعوات يف تعليم ىذه اللغة، فهي:

أداء تدريب اللغة العربية جلميع الناس ابستخداـ   -ُ
 الطريقة احلديثة ادلناسبة خالؿ التعليم.

 تطوير مهارات اللغة العربية األربع )االستماع كالكالـ -ِ
 كالقراءة كالكتابة(.
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دعوة كل ادلعلمُت كااضرين كاألساتيذ كالدكاعي  -ّ
كالطالب كالتالميذ كادلؤلٌفُت كادلوظفُت كادلسلمُت إذل 

 فهم اللغة العربية.

 ربصيل على متخصصُت أك متمٌيزين يف اللغة العربية. -ْ

تطوير التعاكف بُت مؤسسات التعليم احلكومية  -ٓ
 كاألىلية.

مطٌور البيوت يف تكوين قرية  عرض ادلشاركة إذل -ٔ
 عربية.

كٌفرت دار اللغة ادلعلمُت ادلتمٌيزين يف اللغة العربية كتابيا 
كشفهيا، كتوٌظف العماؿ اآلمنُت يف خدمتها. ىا ىي 

 قائمة ادلدرسُت كادلوظفُت فيها:
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 ْ-ُاجلدكؿ 

 حالة ادلدرسُت كادلوظفُت يف دار اللغة العربية

 اسم رقم
خلفية 
 تعليمية

 منصب

دمحم مهاجر شريف  ُ
 الدين

جامعة 
 مشريف الرانَتم

جامعة إفرقيا  دمحم ايسر ِ
 مدير العادلية

 فضلي عدانف ّ
جامعة أـ 

 درماف
أمُت قسم التخطيط 

 كالتعليم

جامعة  مليا سافوترا ْ
 الرانَتم

أمُت قسم ادلاؿ 
 كاألكادؽلك
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جامعة  ديدم ىندرا ٓ
 أمُت القسم العاـ الرانَتم

 جامعة دمحمية سيسي لياندا ٔ
أمينة قسم 
 األمادؽلك

جامعة  يسرزاؿ ٕ
 معلم األندلس

جامعة  ألدم شاه ٖ
 معلم الرانَتم

جامعة إفرقيا  مالك أدىر شاه ٗ
 العادلية

 معلم

 معلم جامعة الراية أليكسندر َُ

جامعة إفرقيا  دمحم فيكا سًتاي ُُ
 العادلية

 معلم
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جامعة  أنيس جوىارم ُِ
 معلم الزيتونة

 ذك الكفل ُّ
جامعة 
 معلم احلالؿ

جامعة إفرقيا  شيخ نوكم ُْ
 معلم العادلية

 رايف مصطفى ُٓ
جامعة 

التقنيق مكرك 
 سكيل

أمُت قسم 
 التكنولوجيا

جامعة شيخ  فًتم أماليا ُٔ
 كواال

أمينة قسم الَبمج 
 كالتصريف

جامعة  أضبد رزقي ُٕ
 موظف األسرة الرانَتم
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 معلم جامعة الراية البحرمشس  ُٖ

 معلمة جامعة الراية ديوم يولسمى ُٗ

 معلمة جامعة الراية رضباايين َِ

 معلمة جامعة الراية ىدية اخلَت ُِ

 )ادلصدر: بياانت دار اللغة العربية(

كما سبق ذكريه، أف دار اللغة تستعمل كتاب سلسلة 
أربعة كتب، العربية بُت يديك لطالهبا، كىذه الكتب تتكوف على 

كلكل كتاب رللداف اثناف. كلكن دار اللغة العربية تستخدـ ثالثة  
كتب فقط )الكتاب األكؿ للمبتدئُت كالثاين للمتوسطُت كالثالث 
للمتميزين(. كذلذا البحث، ستبحث الباحثة عن برمج تعليم اللغة 

يوما بعملية التعليم عن بعد للمستول األكؿ الذم  َِالعرية 
العربية بُت يديك األكؿ. كىذا جدكؿ دراسي يستعمل كتاب 

 للتعليم عن بعد لدل طالبات ادلستول األكؿ:
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 ْ-ِاجلدكؿ 

 اجلدكؿ الدراسي

 ادلوضوع الوحدة اللقاء

 التحية كالتعارؼ الوحدة األكذل ُ

 األسرة الوحدة الثانية ِ

 السكن الوحدة الثالثة ّ

 احلياة اليومية الوحدة الرابعة ْ

 الطعاـ كالشراب اخلامسةالوحدة  ٓ

 الصالة الوحدة السادسة ٔ

 الدراسة الوحدة السابعة ٕ

 العمل الوحدة الثامنة ٖ
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 ٖ-ُالوحدة  يـو ادلراجعة ٗ

 ٖ-ُالوحدة  االمتحاف النصفي َُ

 التسٌوؽ الوحدة التاسعة ُُ

 اجلو الوحدة العاشرة ُِ

 الناس كاألماكن الوحدة احلادية عشرة ُّ

 اذلواايت الثانية عشرة الوحدة ُْ

 السفر الوحدة الثالثة عشرة ُٓ

 احلج كالعمرة الوحدة الرابعة عشرة ُٔ

 الصحة الوحدة اخلامسة عشرة ُٕ

 العطلة الوحدة السادسة عشرة ُٖ

 ُٔ-ٗالوحدة  يـو ادلراجعة ُٗ
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 ُٔ-ُالوحدة  االمتحاف النهائي َِ

 يوما( َِ)ادلصدر: مالحظة مباشرة دبدة 

ىذا البحث، قامت الباحثة ابدلالحظة ادلباشرة يف 
لطالبات ادلستول األكؿ يف الدفعة الثانية كشبانُت بعد مائة 

طالبات، ككاف التعليم عن بعد ذلذه الدفعة تقـو بو  ٔكعددىن 
 َُِِادلعلمة األستاذة ىدية اخلَت يف شهر نوفمَب كديسمَب 

(. كأما يوما )دبدة ثالث ساعات يف الي َِميالدية خالؿ  ـو
 حالة الطالبات اليت تعٌلميهن ادلعلمةي فيما يلي:

 ْ-ّاجلدكؿ 
 ُِٖحالة طالبات ادلستول األكؿ يف الدفعة 

 عنوان مهنة عمر اتريخ ادليالد اسم رقم

كاف  ُ
 بلقيس

 ُٔبندا أتشيو، 
 ََُِمارس 

َِ 
بندا  طالبة سنة

 أتشيو
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سرم  ِ
 أمَبكايت

يورل  ُٓمسارانج، 
ُُٖٗ 

َْ 
 سنة

مربة 
 البيت

أبو 
 ضيب

ّ 
سرم 

سوسانيت 
 جابر

يناير  ُٓبالٌكا، 
ُُٗٗ 

َّ 
 ابدلبانج معٌلمة سنة

 ِٗرداغانغاف، اب النساء ْ
 ُٗٗٗأكتوبر 

ِِ 
 سنة

 بينونج طالبة

نيال أماين  ٓ
 شريف

يوين  ِّسَتانغ، 
ََِٕ 

ُْ 
 سَتانغ طالبة سنة

قارئ   ٔ
 كرنيايت

يناير  ٕاباي ديكا، 
ُٖٗٓ 

ّٕ 
 ميالبوه معلمة سنة

 ـ(َُِِ)ادلصدر: قاعدة بياانت طالب دار اللغة العربية سنة 
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تعليم اللغة العربية بعملية التعليم عن بعد بدار اللغة  - ب
 العربية بندا آتشيه

دلعرفة تعليم اللغة العربية بعملية التعليم عن بعد ابستخداـ  
كتاب العربية بُت يديك اجمللد األكؿ بدار اللغة العربية، قامت 
الباحثة ابدلالحظة ادلباشرة كادلقابلة الشخصية إذل ادلدير كىو 
األستاذ دمحم ايسر كإحدل ادلعلمات فهي األستاذة ىدية اخلَت. 

يم عن بعد بدأ بعد شهرين انتشار عدكل  فقاؿ ادلدير أف التعل
كوركان سنة ألفُت كعشرين ميالدية. أخذت ادلؤسسة تٌنظم مناىج 
التعليم اخلاصة مث تنٌشر اإلعالانت إذل عدة كسائل اتصاذلا. 
كالتعليم عن بعد يستعمل نفس الطريقة ابلتعليم ادلوجو فهي 

وف أم لغة الطريقة ادلباشرة، فهذا دبعٌت أف ادلعلمُت ال يستعمل
كسيطة يف التعليم، كلًكٌنهم ال يرٌكزكف يف أربع مهارات اللغة كما 
فعلوا يف التعليم ادلوجو، حيث يقٌويوف طالهبم يف مهارة االستماع 
كالكالـ فقط. كأما كسائل التعليم ادلستعمل ىي احلاسوب كعدة 

كعملية  .Powerpointك Zoomبرامج اتصاؿ مثل كاتسأب ك 
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ابستخداـ كتاب العربية بُت يديك اجمللد األكؿ  التعليم عن بعد
 بدار اللغة العربية، فيما يلي:

 التعليم عن بعد استعداد -5

لدار اللغة العربية استعداد خاص دقيق قبل أف 
تقيم ابلتعليم. يبدأ ىذا االستعداد أبف ؼلتار ادلديري 
ادلعلمُت ادلتمٌيزين يف اللغة كعلم اللغة كطرؽ التعليم؛ 

أنفسهم ربريراي كشفهيا. كبعد أف صلحوا ال  حيث ؼلتَب
ضركا  ييؤذف ذلم للتعليم، بل كحىت عليهم أف يشاىدكا كػلى
يف تعليم ادلدرسُت اآلخرين؛ حيث يالحظوف كيتعلموف 
طرقهم يف التعليم كحاؿ الطالب يف الفصل عشرين يوما 
حىت شهرا كامال. مث يطبق ادلدرسوف اجلديدكف كلَّ ما 

ا أماـ ادلدير كادلدرسُت السابقُت؛ الحظوىا كتعلموى
يتدرٌبوف كسيقًتضوف ادلعلومات كحقائق التعليم اليت دل 
يكونوا غلدكهنا من قبل. كبعد أف استطاعوا كقاؿ ذلم 
ادلدير أهنم ينجحوف، سيعطيهم فرصة التعليم. ككل التعليم 
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يف دار اللغة يراقبو قسمي التعليم أك أكادؽليك، فإذا كجد 
قصاف من ادلدرسُت اجلديدين سييخَبىم اخلطأ أك الن

ذرىم حىت ال يقعوا يف اخلطأ مرة أخرل.  ْٓكػلي

كاستعداد التعليم عن بعد اآلخر يف ىذه ادلؤسسة 
ىو دليل ادلعلم اخلاص الذم كتبو قسم التعليم، كقد يقـو 
ابلتجريبات قبل أف يطٌبقو لطالب دار اللغة العريبة. إذف، 

يقة كاحدة كخطوات صبيع ادلعلمُت سيعٌلموف بطر 
 متساكية، كما كيتبت يف دليل ادلعلم عندىم.

 عن بعد عملية التعليم -2

دلعرفة عملية التعليم عن بعد ابستخداـ كتاب 
العربية بُت يديك اجمللد األكؿ، فقامت الباحثة ابدلالحظة 
ادلباشرة كطالبة ادلستول األكؿ بدار اللغة العربية. كعملية 

 قامت هبا ادلعلمة فهي:التعليم عن بعد اليت 
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ترسل مشرفةي دار اللغة العربية أنظمةى التعليم  - أ
إذل رلموعة كاتسأب ساعات قبل موعد 

 الدراسة.

إذل رلموعة  Zoom ترسل ادلعلمةي الرابط - ب
 كاتسأب ربع ساعة قبل ادلوعد.

تدخل الطالباتي الفصل من الرابط أرسلتو  - ج
 ادلعلمة.

 تكشف ادلعلمةي حضورى الطالبات إبعطاء - د
 األسئلة من حوارات الوحدة السابقة.

فيها  PowerPointتعرض ادلعلمة شرػلة  - ق
 الوحدة الدراسية سيتعلمها الطالبات.

 تعٌرؼ ادلعلمة الطالبات الوحدةى اجلديدةى. - ك

 تعطي الراحة لصالة العشاء ربعى ساعة. - ز
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تواصل ادلعلمة التعليمى كتشغل مسجل صوت  - ح
 الناطقُت ابللغة العربية.

بات احلوار دبسجل الصوت مرة تستمع الطال - ط
 كاحدة.

تقرأ ادلعلمة عبارة عبارة من احلوار كالطالبات  -م
 يكررف بعد قراءهتا يف كل مرة.

تقرأ ادلعلمة عبارةن عبارةن كتشرح معاين  - ؾ
 ادلفردات كالعبارات داخل احلوار بطرؽ:

شرح ادلفردات ابستخداـ الصور ادلوجودة  -
 يف الكتاب.

 شيء زلسوس.شرح ادلفردات إبظهار  -

 شرح ادلفردات إبعطاء األمثلة من نوعها. -

 شرح ادلفردات إبعطاء مرادفها كضدىا. -
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 شرح ادلفردات ببياف حاذلا. -

تذكر ادلعلمة بعض مفردات احلوار مث تطلب  - ؿ
من الطالبات تركيب اجلملة البسيطة فيها 

 ادلفردات ادلذكورة.

تيلقي ادلعلمة اجلمل األخرل ابلًتاكيب أك  -ـ 
 ادلوجودة يف احلوار.العبارات 

تطلب ادلعلمة من الطالبات أف يغَتف  -ف
ادلفردات يف نفس العبارات حىت يستطعن 

 كيتعٌودف ابلعبارات العربية الفصحى.

 تصحح ادلعلمة أخطاء الطالبات.   -س

ربدد ادلعلمة طالبتىُت أك أكثر لتطبيق احلوار،  -ع
الطالبة األكذل كمتكلم أكؿ كالطالبة الثانية  

 كلمة اثنية بتغيَت الضمَت "أنًت".كمت
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تسأؿ ادلعلمة الطالباًت عن ادلفردات  -ؼ
 كالعبارات ادلذكورة يف احلوار.

تذكر ادلعلمة ادلفردات ادلذكورة يف الكتاب  -ص
دبرادفها كمضادىا كصبعها كمفردىا، كتعيدىا 

 الطالبات.

تعرض ادلعلمة مقطع فيديو ادلتعلقة ابحلوار،  -ؽ
 لعبارات ادلوجودة يف احلوار.فيو ادلفردات كا

تسأؿ ادلعلمة الطالباًت ابستعماؿ ادلفردات  -ر
 كالعبارات ادلوجودة مرة أخرل.

تعرض ادلعلمة جدكؿ ادلفردات يتضمني فيو  -ش
األفعاؿ كاألمساء ابدلفرد كاجلمع كادلرادؼ 

 كادلضاد كاجلملة ادلفيدة من تلك ادلفردات.
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اإلضافية، تقرأ  تعرض ادلعلمة ادلفردات -ت
 كتكررىا الطالبات، مث تشرح عن ادلعانيها.

تطلب ادلعلمة طالبة كاحدة أف تقرأ صبيع  -ث
 ادلفردات اإلضافية مرة أخرل.

تلقي ادلعلمة القواعد التطبيقية، كتقرأ  -خ
كتيعيدىا الطالبات، مث تطلب ادلعلمة مثاال 

 أخرل من الطالبات.
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كبعد ذلك تقرأ ادلعلمة ملخص الًتاكيب  -ذ
 تكرره الطالبات.

تعطي ادلعلمة القاعدة يف ذكر األعداد،  -ض
 كتشرح كتلقي األمثلة األخرل.

تعطي ادلعلمة الطالبات الفرصة ليسألنها عن  - ظ
ما ال يفهمنو، مث تسأذلن عن الدراسة ذلذه 

 الليلة.

تشجع ادلعلمة الطالبات على تعلم اللغة  - غ
 زبتم العربية كتدريبها يف حياهتن اليومية، مث

 الدرس ابلدعاء.

 تقومي التعليم عن بعد -3

قامت دار اللغة العربية بتقومًي التعليم عن بعد 
ابالمتحانُت: االمتحاف النصفي الذم يؤدم يف اليـو 



79 

 

 

 

الدراسي العاشر كاالمتحاف النهائي يف اليـو الدراسي 
 العشرين. كلكل االمتحاف اختابراف، فهما:

 االختبار الكتايب - أ

تعليم كأكادؽليك دار اللغة غلٌهز قسم 
العربية أسئلة االمتحاف بدكف مشاركة ادلعلمة، 
حىت يكوف التقومي صفيا عن شفقة ادلعلمة 
لطالباهتا. كتب قسم التعليم كأكدؽليك األسئلة 

، مث أرسل الرابط إذل ادلعلمة. Google Form عَب
، مث تدخل Zoomكبعد ذلك، ترسل ادلعلمة رابط 

ذلك الرابط. كبعد ذلك،  الطالبات الفصل من
 Googleتشرح ادلعلمة طريقة إجابة األسئلة يف 

Form مث ترسل رابط كرقة االمتحاف عَب رلموعة ،
كاتسأب، كتفتح الطالبات الرابط كغلنب األسئلة 

، Zoomفيو. ما زالت ادلعلمة ترافق الطالبات من 
إذا لدل الطالبات األسئلة عن أسئلة ال 
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رح السؤاؿ مباشرة. عدد يفهمنها، فادلعلمة تش
أسئلة االختبار الكتايب لالمتحاف النصفي 

سؤاال دبدة ساعة كاحدة  َٔمتحاف النهائي كاال
 فقط.

كبعد أف تنتهي الطالبات من إجابة 
األسئلة، تقـو ادلعلمة حًبل األسئلة مع الطالبات 
صبيعا. تسأؿ ادلعلمة طالبة طالبة إلجابة األسئلة. 

لمة الطالبات يف تعلم اللغة كبعد ذلك، ربٌفظ ادلع
العربية كالًتكيز يف قراءة كإجابة األسئلة أكثر من 

 قبل. مث زبتم الدراسة ابلدعاء.

 االختبار الشفهي - ب

يكوف ىذا االختبار شفهيا ابتصاؿ 
صويت عَب كاتسأب. سيتصل األستاذ ابلطالبات 
كاحدة كاحدة، كيسأذلا عدة األسئلة عن حياهتن 

راسية.كبعد األسئلة، سيشجع اليومية كادلواد الد



81 

 

 

 

كسيحافظ األستاذ على ضباسة الطالبات يف 
تعليم اللغة العربية. كغلرم ىذا االتصاؿ بعشر 

 دقائق تقريبا.

أخَبت ادلعلمة أف نسبة صلاح التعليم عن 
؛ حيث تستطيع الطالبات يف رد أسئلة َٕ٘بعد 

ادلعلمة كلو كيٌن أخطأف يف بعض األحياف. 
حصلت عليها الطالبات ليست من كالنتيجة اليت 

ذىينك االختبارين فقط، بل من مشاركة الطالبات 
اليومية خالؿ الدراسة؛ لتكوف رايدة النتيجة 

 كفيما يلي جدكؿ نتيجتهن األخَتة: ٓٓذلن.
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 ْ-ْاجلدكؿ 

 ُِٖنتيجة طالبات ادلستول األكؿ األخَتة يف الدفعة 

 تقدير نتيجة اسم رقم القيد

 جيد جدا ٓٗ،ٕٓ بلقيسكاف  َُُُِِِٕٖ

 جيد َٖ،َٕ سرم أمَبكايت َُُُِِِٖٖ

سرم سوسانيت  َُُُِِِٖٗ
 شلتاز ٓٓ،ٖٖ جابر

 شلتاز َِ،ٔٗ النساء ََُُِِِِٖ

 جيد جدا ٓٗ،ٕٓ نيال أماين شريف َُُُِِِِٖ

 جيد جدا ْٓ،ٖٕ قارئ كرنيايت َُُِِِِِٖ

 (ُِٖ)ادلصدر: شهادات طالبات ادلستول األكؿ يف الدفعة 

 ادليزات من التعليم عن بعد بدار اللغة العربية بندا آتشيه -ج
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دلعرفة ادليزات من تعليم اللغة العربية بعملية التعليم عن 
بعد بدار اللغة العربية، فتقـو الباحثة ابدلالخظة ادلباشرة، ككذلك 
ادلقابلة الشخصية. كحصلت الباحثة على أف ادليزات منو ىي  

ساكاة تعيُت مستول التعليم فيها.  كماؿ استعداد التعليم كم
كجودة التعليم فيها طيبة؛ ألف التعليم ييشرفو قسم التعليم 
كاألكادؽليك كعلى ادلعلمُت أف يعلموا خبطوات التعليم ادلطلوبة، 
ٌلط بدكر  َب الطالبى أك الطالباًت كال ؼلي كاالمتحاانت غلٌهزىا كؼلي

تطيع ادلؤسسة معلمهم حىت ال توجد الشفقة يف االمتحاف، كتس
 أف تعرؼ نتيجة صفية من تعليمها.
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 تقدمي نتائج البحث - أ

قد أسبت الباحثة البحث عن التعليم عن بعد ابستخداـ  
كتاب العربية بُت يديك اجمللد األكؿ يف دار اللغة العربية، 

 كخٌلصت النتائجى كما يلي:

 التعليم عن بعداستعداد  -ُ

االستعداد الذم يؤدَّل قبل التعليم، ييبدأ يف 
اختيار ادلعلمُت ادلتميزين ابخلتبارات كالتدريبات. 
ككذلك دليل ادلعلم الذم كتبو قسم التعليم 

 كالتكنولوجيا، كجربىتو ادلؤسسة قبل تطبيقو.
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 عملية التعليم عن بعد -ِ

التعليم عن بعد يف دار اللغة العربية يقيم 
 Microsoftو Zoomو كاتسأبامج عديدة، مثل بَب 

Powerpoint . نشرت األستاذة رابطىZoom  يف
، دخلت الطالبات ككذلك األستاذة ة كاتسأبرلموع

إذل الفصل منو. ذبرم الدراسة بشرح األستاذة 
اليت فيها احلوارات  Powerpointكإعراض شرػلة 

خالؿ كادلفردات كالتعبَتات ادلستعملة كمقاطع فيديو 
 ثالث ساعات.

 تقومي التعليم عن بعد -ّ

قامت دار اللغة العربية ابالمتحاننب : امتحاف 
نصفي كامتحاف هنائي تقوؽلا على قدرة طالهبا. 
كىذاف االمتحاانف ينقسم إذل نوعُت: كتايب كشفهي. 

؛ حيث Google Formاالمتحاف الكتايب غلرم عَب 
سؤاال بتعيُت اجلواب الصحيح  َٔذبيب الطالبات 
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 Zoomمدة ساعة كاحدة فقط دبراقبة األستاذة عَب 
كحٌل األسئلة صباعة بعد ذلك. أما االمتحاف 
الشفهي يقـو بو األستاذ اآلخر ابالتصاؿ ابلطالبات 

، كيسأذلا عدة األسئلة عَب كاتسأب كاحدة كاحدة
 دراسية بعشر دقائق تقريبا.عن احلياة اليومية كادلواد ال

 ميزات التعليم عن بعد -ْ

أما ميزات التعليم عن بعد فيها ىي كماؿ 
استعداد التعليم كمساكاة تعيُت مستول التعليم؛ 
حيث كل شيء خططو كراقبو قسم التعليم 

 كاألكادؽليك، كتكوف جودة التعليم طيبةن عادلةن.

 ادلقرتحات - ب

التعليم عن بعد يف دار بعد أف شاىدت كذاقت الباحثة كاقع 
 اللغة العربية، فستلقي بعض ادلقًتحات فهي:

 لدار اللغة العربية -ُ
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ينبغي عليها أف تواصل ىذا التعليم اجلميل، كبزايدة 
تركيز ادلعلمُت يف نطق احلركؼ العربية كادلدكد نطقا صحيحا، 
لىيكوف التعليم أفضل كأصبل، حيث ال مؤسسة سبلك ىذه 

لغة العربية قد سبسك طريقة التعليم ادلمتزة، األشياء. ألف دار ال
 فالباقي كماؿ النطق العريب.

 دلعلمي اللغة العربية -ِ

ينبغي عليهم أف يستفيدكا من التعليم فيها؛ حيث من 
طريقة التعليم أك خطواتو أك شيء آخر دل غلدكه يف أم 
مكاف، ككذلك أف ييتقنوا ىذه اللغة كيذكقوىا حىت تكوف لغة 

وا تعليم الطالب سائر قلوهبم أم كاف موجها أمهم كيستطيع
 .أك عن بعد
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 ادلراجع
 

 ادلراجع العربية -أ

مناهج البحث وأصول التحليل ـ، ََِٕإبراىيم البيومي غازل، 
 ، القاىرة: مكتبة الركؽ الدكلية.يف العلوم االجتماعية

ابستخدام كتاب تدريس مهارة الكالم ـ، َُِٖ ألدم شاه،
بندا –العربية بني يديك اجمللد األول بدار اللغة العربية 

، رسالة بكالوريوس آتشيه )دراسة وصفية حتليلية(
 منشورة، جامعة الرانَتم: بندا آتشيو.

ـ، ََِِإنتاف فطرايين، كترمذم النينورسي، كدارا مبصرة، 
 ،برانمج الطالقة ابلعربية ستني يوما بدار اللغة العريبة

 لساننا، بندا أتشيو: اجلزء العاشر، الرقم الثاين.

يف طرق تعليم اللغة العربية ـ، ََُِجاسم علي جاسم، 
 ، كواال دلبور: جامعة مالاي.لألجنب
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تعليم العربية لغري الناطقني هبا، ق، َُُْرشدم أضبد طعيمة، 
مناهجه وأساليبه، منشورات ادلنظمة اإلسالمية والرتبية 

 .ISESCO، الرايض: ةوالعلوم والثقاف

ادلوجوز يف ادلنهج البحث ـ، ََِٗسيف اإلسالـ سعد عمر، 
 دمشق: دار الفكر.العلمي يف الرتبية والعلوم اإلنسانية 

عبد الرضبن بن إبراىيم الفوزاف، كسلتار الطاىر حسُت، كدمحم عبد 
العربية بني يديك، كتاب ق، ُّْٓاخلالق دمحم فضل، 

 الرايض: العربية للجميع. ل،الطالب األول، اجلزء األو 

الطريقة ادلباشرة يف تدريس اللغة ، ـَُِٕ دمحم فطاف عزيز،
جامعة العلـو  العربية يف معهد دار السالم كونتور،

 اإلسالمية ادلاليزية.

طرق تدريس اللغة ـ، ُٖٗٗزلمود رشدم خاطر كأصدقاؤه، 
العربية والرتبية الدينية يف ضوء االجتاهات الرتبوية 

 الكويت:  مؤسسة الكتب اجلامعية.ثة، احلدي
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مشكالت الطلبة يف تعليم النحو بعملية ـ، َُِِنندا أفريليا، 
التعلم عن بعد بقسم تعليم اللغة العربية )دراسة 

رسالة بكالوريوس غَت منشورة، جامعة الرانَتم: حتليلية(، 
 بندا آتشيو.

 ادلراجع اإلندونيسية -ب
Azzuhri, Muhandis. 2009.“Metode dan Media Pembelajaran 

Bahasa Arab Berbasis Internet di Era Teknologi 

Informasi”, dalam INSANIA: Jurnal Pemikiran 

Alternatif Kependidikan, Vol. 14, No. 3. 

Firman, Sari Rahayu Rahman. 2020. “Pembelajaran Online 

di Tengah Pandemi Covid-19”dalam Indonesian 

Journal of Educational Science (IJES) Volume 02, 

No. 02. 

Hartanto, Wiwin. 2016 Penggunaan E-Learning sebagai 

Media Pembelajaran, Jember: Universitas Jember. 

Sadikin, Ali. Afreni Hamidah, 2020. “Pembelajaran Daring 

di Tengah Wabah Covid-19”,dalam BIODIK: Jurnal 

Ilmiah Pendidikan Biologi, Vol. 6, No. 2. 

 ادلراجع اإللكرتونية -ج
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LEMBAR OBSERVASI 

 

A. Aktifitas Pengajar 

Berilah tanda () pada salah satu pilihan (ada/tidak) di 

bawah ini, kemudian tuliskan informasi yang diperlukan 

pada kolom keterangan. 

NO 
ASPEK YANG 

DIAMATI 
ADA TIDAK KET. 

A. Persiapan 

1. 

Guru mempersiapkan 

rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) 

dengan seksama. 

   

2. 

Tujuan 

pembelajarannya 

dinyatakan dalam 

kalimat yang jelas 

dalam RPP. 

   

3. 
Guru mempersiapkan 

media pembelajaran. 
   

4. Buku guru.    

5. Buku peserta didik.    

6. Alat evaluasi/penilaian.    

B. Pelaksanaan 

1. Aktifitas guru    

 a) Kegiatan awal    

1. 
Penampilan guru 

menarik dan tidak 
   



 

 

 

membosankan. 

2. 

Guru mempersiapkan 

peserta didik secara 

fisik dan mental. 

   

3. 

Materi pembelajaran 

yang akan diberikan 

memiliki kaitan atau 

dapat dikaitkan dengan 

materi pembelajaran 

sebelumnya. 

   

4. 

Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai. 

   

5. 

Guru memotivasi 

peserta didik, menarik 

perhatian agar 

mengikuti proses 

pembelajaran dengan 

baik. 

   

 b) Kegiatan inti    

6. 

Guru 

memperdengarkan 

audio native-speaker. 

   

7. 

Guru menjelaskan 

materi pembelajaran 

dengan teknik-teknik 

tertentu sehingga jelas 

dan mudah dipahami 

siswa. 

   

8. 
Pembelajaran 

dilaksanakan dalam 
   



 

 

 

langkah-langkah dan 

urutan yang logis. 

9. 

Petunjuk-petunjuk 

pembelajaran singkat 

dan jelas sehingga 

mudah dipahami. 

   

10. 

Materi pembelajaran 

baik kedalaman dan 

keluasannya 

disesuaikan dengan 

tingkat perkembangan 

dan kemampuan siswa. 

   

11. 

Pembelajaran 

dilakukan secara 

bervariasi selama 

alokasi waktu yang 

tersedia, tidak monoton 

dan membosankan. 

   

12. 

Apabila terjadi suatu 

permasalahan maka 

guru dapat bertindak 

dengan mengambil 

keputusan terbaik agar 

pembelajaran tetap 

berlangsung secara 

efektif dan efisien. 

   

13. 

Materi pembelajaran 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang 

telah ditetapkan. 

   

14. 
Selama pembelajaran 

berlangsung guru 
   



 

 

 

memperhatikan semua 

peserta didik. 

15. 

Apabila tampak ada 

peserta didik yang 

membutuhkan bantuan, 

maka guru sigap 

menanggapi peserta 

didik tersebut. 

   

16. 

Guru mengenali dan 

mengetahui nama 

setiap siswa yang ada 

di dalam kelas. 

   

17. 

Ilustrasi dan contoh 

dipilih secara hati-hati 

sehingga benar-benar 

efektif dan tidak 

membuat peserta didik 

bingung. 

   

18. 

Guru selalu bersikap 

terbuka dan tidak 

menganggap negative 

apabila peserta didik 

melakukan kesalahan 

dalam proses belajar. 

   

19. 

Guru sabar, terutama 

untuk memancing 

respon peserta didik. 

   

20. 

Guru berupaya 

memancing siswa agar 

terlibat aktif dalam 

pembelajaran. 

   

21. Guru bersikap tegas    



 

 

 

dan jelas. 

22. 
Guru menggunakan 

bahasa fushah. 
   

23. 

Guru selalu 

menunjukkan bahwa ia 

adalah seorang yang 

selalu punya inisiatif, 

kreatif dan berprakarsa 

   

 c) Kegiatan 

Penutup 
   

24. 

Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya. 

   

25. 

Apabila peserta didik 

bertanya, maka guru 

memberikan jawaban 

dengan jelas dan 

memuaskan. 

   

26. 

Guru selalu mengajak 

siswa untuk 

menyimpulkan 

pembelajaran pada 

akhir kegiatan atau 

akhir sesi tertentu. 

   

27. 

Guru memberikan 

reinforcement 

(penguatan) kepada 

peserta didik dengan 

cara yang positif. 

   

28. 
Latihan diberikan 

secara efektif. 
   

2. Aktivitas Peserta    



 

 

 

Didik 

29. 
Mendengarkan dengan 

antusias. 
   

30. 

Melakukan 

pengamatan dan 

penyelidikan. 

   

31. 

Membuat catatan kecil 

atau tanda-tanda 

tertentu pada hiwar 

atau qaidah tertentu. 

   

32. Bertanya dengan aktif.    

33. 
Membangun 

pemahaman. 
   

34. 
Meniru ujaran 

kata/kalimat. 
   

35. Mempraktikkan dialog.    

36. Memberikan contoh.    

37. 
Mengemukakan 

pendapat. 
   

38. Menjelaskan suatu hal.    

39. Berdiskusi.    

40. 

Mengomentari dan 

menyimpulkan proses 

pembelajaran. 

   

41. 

Memperbaikai 

kesalahan atau 

kekurangan dalam 

proses pembelajaran. 

   

42. 

Menyimpulkan materi 

pembelajaran dengan 

kata-katanya sendiri. 

   



 

 

 

C. Evaluasi/Penilaian 

43. 

Bentuk Evaluasi 

- Tulisan 

(melalui Google 

Form) 

- Lisan (melalui 

Voice Call 

Whatsapp) 

   

44. 

Teknik Evaluasi 

(tertera pada bab IV, di 

bagian evaluasi 

pembelajaran) 

   

45. 

Standar Penilaian 

Peserta didik 

memahami pertanyaan 

dan bisa menjawab 

pertanyaan secara 

tulisan dan lisan 

dengan baik. 

   

Catatan Pengamat: 

________________________________________________

________________________________________________ 

 Banda Aceh,11 Maret 2022 

 Pengamat 

 

 (ANNISA) 



 

 

 

DAFTAR WAWANCARA PENGAJAR 

DARUL LUGHAH AL-ARABIYAH 

Beberapa pertanyaan yang diajukan saat wawancara 

pengajar Darul Lughah Al-Arabiyah: 

1. Sejak kapan pembelajaran online ini dimulai? Apa 

sebab munculnya kelas pembelajaran ini? 

2. Persiapan apa yang dilakukan oleh pengajar sebelum 

melaksanakan pembelajaran online di Darul Lughah 

Al-Arabiyah dengan menggunakan buku Al-

Arabiyah baina Yadaik jilid 1? 

3. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran 

online di Darul Lughah Al-Arabiyah dengan 

menggunakan buku Al-Arabiyah baina Yadaik jilid 

1? 

4. Media apa yang digunakan untuk mendukung 

pembelajaran online di Darul Lughah Al-Arabiyah 

dengan menggunakan buku Al-Arabiyah baina 

Yadaik jilid 1? 

5. Bagaimana proses pembelajaran online di Darul 

Lughah Al-Arabiyah dengan menggunakan buku Al-

Arabiyah baina Yadaik jilid 1? 

6. Bagaimana cara pengajar mengevaluasi kemampuan 

peserta didik saat pembelajaran online di Darul 

Lughah Al-Arabiyah dengan menggunakan buku Al-

Arabiyah baina Yadaik jilid 1? 

7. Apa standar penilaian terhadap hasil belajar peserta 

didik pada pembelajaran online di Darul Lughah Al-

Arabiyah dengan menggunakan buku Al-Arabiyah 

baina Yadaik jilid 1? 


