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 ادللخص
يف  تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت كالتمش" .0202دمحم،  نور العناية

احلديث أثناءاجلائحة لطالبات ادلدرسة العالية مبعهد داتوك سليمان 
". حبث شعبة تدريس اللغة العربية كلية الرتبية والعلوم التعليمية فالوفو

 و مرضي تقوميابجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو. حتت إشراف 
 .رقمان عبد الرمحن سعيد

ىذهالرسالةمشكالتتعليماللغةالعربيةعرباإلنًتنيتيفأثناءاجلائحةلطالباتتناقش
سليمان داتوك كمعهد العالية أىدافاحلديثادلدرسة دلعرفة(1)لبحثىيافالوفو.

تعليماللغةالعربيةعرباإلنًتنتيفأثناءاجلائحةعندالطالباتاليتتواجههامشكالت
اليتدلعرفةمشكالت(2)لطالباتادلدرسةالعاليةكمعهدداتوكسليماناحلديثفالوفو

تعليماللغةالعربيةعرباإلنًتنتيفأثناءاجلائحةلطالباتادلدرسةعندادلعلمنييواجهها
ىذاالنوعالبحثنوعيًاصفيًاحيثيصف.فوالعاليةكمعهدداتوكسليماناحلديثفالو

كانتالعينة البياانتادلتعلقةابحلقائقوادلتغريةوالظواىرمتاًماوفًقاللمشكالتادلطروحة.
معلمني.متاحلصولعلىىذهالبياانتمنخاللادلالحظة 3 والباتط7ادلستخدمة
و علىذلكوادلقابلة متحتليلىذهالواثئق.عالوة البياانتمنخاللتقليصالبياانت،

اخلالصة. واالنسحاب البياانت ) وعرض ىي البحث ىذا 1نتائ، اليتمشكالت(
كمعهدعندالطالباتتواجهها العالية عرباإلنًتنتلطالباتادلدرسة العربية اللغة تعليم

الشبكةوحصةاإلنًتنتاحملدودةوصعاحلديثداتوكسليمان وبةفالوفوىييفتغطية
ة،تكليفالطالباتأماللجهودادلبذولةللتغلبعلىىذهادلشكالتالثالثفهمادلواد.
عندما ةواليوجدحدلتجميعالواجبة،وتتوقعالطالباتحصالشبكةغريجيدةبواجبة

احلكومة ،وتتوقعالطالباتتسليمادلوادأكثرتشويًقاوسهولةإمجاالاإلنًتنتاليتتوفرىا
 يواجههامشكالت(2)الطالبات.لتقرأىا عربعندنيادلعلماليت العربية اللغة تعليم

احلديثفالوف سليمان داتوك كمعهد العالية وىييفتغطيةاإلنًتنتلطالباتادلدرسة
 وصعوبة كمالشبكة، ةوضوعيالتقييم للتغلبعلىادلشكلتنيللجهوأما. ادلبذولة فإند ،

والتوجدفًتةزمنيةمعينةلتسهيللديهمشبكةضعيفةليتادلعلميعطيواجبةللطالباتا
يفالتقييم ادلعلمصعوبة واجو مثإذا ضعيفة. شبكة لديهن الطالباتاليت على األمر
بتعديلتقييمهم الطالباتالنشطنييفالتعليمويقوم بتقييم فقط ادلعلم يقوم كموضوعية،

.الضعيفةللطالباتاليتلديهمقيودمعينةمثلالشبكة
 أثناء اجلائحة ،اللغة العربية تعليم تعليم عرب اإلنرتنيت،كلمات أساسية : 
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 ادلبحث األول 

 ةادلقدم

 خلفية البحث .أ 

م حبيث ينشط يم كعملية التعليكسلطط خللق حالة التعل التعليم ىو سعي الواع

م. التعليم ىو تفاعل بُت ادلعلمُت كالطالب لتحقيق الغرض الًتبوية يالطالب يف التعل

 1كاليت ربدث يف بيئة تعليمية.

تعليم  وعليم اإلسالمي. التعليم اإلسالمي ىالًتبية يف إندكنيسيا ىي التمن أقساـ 

مية الًتبية اإلسال تعلمو كاإلؽلاف كالتوحيد كادلعاملة. يشمل التعاليم اإلسالمية مثل الفق

د التعليم كاحلديث. مع كجو تعاليم اإلسالمية األساسية للقرآف ال اإلنساف معٌت احلياة كفق

ؽلكن أف يسهل على األجياؿ اإلسالمية معرفة اتريخ اإلسالـ يف اإلسالمي يف إندكنيسيا،

 إندكنيسيا كالقدرة على شلارسة أشياء ال تتعارض مع تعاليم اإلسالـ نفسو.

ا  ذ التعليم اإلسالمي يف إندكنيسيا،تنفيلدعم  فإف استخداـ اللغة العربية مهم جدن

كاعظم مقومت القومية العربية  ،لعربية ىي لغة العركبة ك االسالـتطبيقها. اللغة اليتم 

  كماكىي من اللغات العادلية، 2ىي لغة حية قوية عاشت دىرىا يف تطور كانء.ك 

                                                                 
1
Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (cet ke V, Bandung: PT   

Remaja Rosdakarya, 2009),h.10 
88)بندنج,دارادلعارؼ(,ادلوجو الفٌت دلدرسة اللغة العربية,عبد العليم إبراىيم, 2  
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سلتلفة. عن  تكالآف كالكتب العربية اليت تناقش مشيستخدمها ادلسلموف يف دراسة القر 

م اللغة العربية غلعل اإلنساف أفطل كطاعة ألكامره. لذلك يحياة اإلنساف حىت أف تعل

 العربية. غلب أف يتقن ادلسلموف الكتاب من خالؿ تعلم اللغة

تعليم اللغة  م اللغة العربية.يتعل إىل فيحتاج انتشار اللغة العربية يف اجملتمع،ليسهل 

تعليم اللغة العربية عادة  اتشمل عن إتقاف اللغة العربية.ىذ العربية ىو أحد الدرس اليت

م خارج ادلدرسة أك درس إضايف عمومنا كثَت من ييستخدـ يف ادلدرسة كخارجها. التعل

شخص  مفصلة حبيث يسهل م يستغرؽ كقتنا طويالن. كلكن تعطى ادلادةيادلواد كالتعل

، م اللغة العربية يف ادلدرسة، كخاصة يف ادلدارس احلكوميةيإلتقاف اللغة العربية. ؼلتلف بتعل

 على أف يصعب ليفهم الطالب. يتعلموف اللغة العربية اليت الصفة العامة

، تعطلت عن السنوات السابقة. ىذه السنة يالن ن ؼلتلف قلي كعشر ُتيف سنة ألف

الذم انتشر يف إندكنيسيا. ينتشر ىذا  19 -كوفيد م قليالن بسبب فَتكسيأنشطة التعل

كلة يف صبيع إندكنيسيا حىت يصبح ىذا الفَتكس كابءن للد الفَتكس مع مطي الزمن

كىو منع اجلميع ، نفذت احلكومة التباعد االجتماعي ،اححةكجود اجلاإلندكنيسية. مع 

. كمع 19 -كوفيد من أجل كقف انتشار فَتكس، ن التواجد يف األماكن اإلحتفاؿم

، ينطبق . لذلك19 -جتماعي مل يوقف انتشار كوفيد، فإف تطبيق التباعد االذلك
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، فإف سافة مًت كاحد عن اآلخر. كمع ذلكالتباعد اجلسدم حيث ػلتفظ كل شخص دب

، أصدرت احلكومة يوقف انتشار فَتكس كوركان. لذلكسدم مل تطبيق ىذا التباعد اجل

، فإف صبيع األعماؿ اليت يع أنشطتهم يف ادلنزؿ. كابلتايقرارنا أخَتنا إبلزاـ اجلميع بتنفيذ صب

 مثل ادلكتب تتم يف ادلنزؿ. تتم خارج ادلنزؿ

رلاؿ التعليم. مت بينها من ، ا أتثَت كبَت على سلتلف اجملاالتاجلاححة ذل إنتشار

حبيث ينفذ كل التعليم يف ادلدرسة يف  اححةاجلذه بسبب ى ليم يف إندكنيسياإغالؽ كل تع

 ، عميف الرابع كالعشرين مارس ادلاضي ادلنزؿ. ؽلكن مالحظة ذلك يف بياف صحفي صدر

 19-من ادلنزؿ يف كسط كابء كوفيد  مكاـر أف سياسة التعليم ظيمكزير الًتبية كالثقافة ن

 8لوزير الًتبية كالتعليم كالثقافة رقم  تنطبق يف إندكنيسيا من إخراج إصدار خطاب التعميم

، أحد 19 -فًتة الطوارئ النتشار كوفيد عن التنفيذ سياسة التعليم يف 0202يف سنة 

م عرب اإلنًتنت أك يتعلم من ادلنزؿ من خالؿ يالرسالة ادلعممة ىو تقدًن نداء للتعل ةزلتوي

م عرب اإلنًتنت يتعلتنفذ ىذا  3.ن بعد دبساعدة التكنولوجيا احلديثة كاإلنًتنتم عيالتعل

ينفذ   ، لذالك كل ادلدرسةيف إندكنيسيا 19 -فَتكس كوفيد جاححةشار لتجنب النت

 .زذلاام عرب اإلنًتنت يف منيالتعل

                                                                 
3
Fitria Savira and Yudi Suharsono, “Perubahan Pola Pendidikan di Masa Covid 19,” Journal of 

Chemical Information and Modeling  01, no. 01 (201 3): 1689–99. 
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دة منها يف تعليم اللغة ، كاحم عرب اإلنًتنت يف مواضيع سلتلفةينفذ ىذا تعلي

 تعليم عرب اإلنًتنت.تعليم اللغة العربية ابستخداـ  ينفذ جزء اكثر ادلدرسة العربية.

ابستخداـ تعليم عرب م الذم كاف يف ادلدرسة ييستعمل ىذا احلاؿ ليستمر الطالب التعل

 اللغة العربية يف إستيمار لتعليم عرب اإلنًتنت ىو حل دلعلميقوؿ عن ا ذالكاإلنًتنت. كب

 .كلو بوسيط كسيلة إلكًتكينم يأنشطة التعل

يناير  18بناء على حاصل مالحظة التعليم الذم تعمل الباحثة يف يـو االثنُت 

األسباب  ليس كل طالبة نشيطة فيها . أحد .يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت0201

نت. ىو أقلو إشًتاؾ الطالبات يف تعليم اللغة العربية. كذلك ألف يعمل التعليم عرب اإلنًت 

ؽللك رغبة يف  فحسب الذم تتبع التعليم يت، الطالبة الك عندما يتم تعليم اللغة العربيةلذل

معلم ، عليم اللغة العربية عرب اإلنًتنتت ، يف ىذااللغة العربية. ابإلضافة إىل ذلكتعليم 

 .مشيتو عملية التعليم الصعوبة دلراقبة

كاف نفذ عن ادلشكلة ما غلرب الطالب كادلعلم يف  ، فيحتاجليعلوا ىذا احلاؿ 

كموافق مع  ، يف ىذه احلالةيف تعليم اللغة العربية. لذلكالتعليم عرب اإلنًتنت خاصة 

مشكالت تعليم اللغة ”، فتعمل الباحثة إلجراء حبث بعنواف خلفية ادلذكورة أعاله

لية مبعهد داتوك العربية عرب اإلنرتنت يف أثناءاجلائحة لطالبات ادلدرسة العا

 "فالوفو احلديث سليمان
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 حدود ادلشكلة.ب 

، حدكد الباحثة ادلشكالت اليت سيتم فحصها فيما بناءن على عنواف البحث أعاله

يتعلػق مشػكالت تعلػػيم اللغػة العربيػة عػػرب اإلنًتنػت يف أثنػاء اجلاححػػة لطالبػات ادلدرسػػة 

، ادلشكلة يف ىذا البحثما عن حدكد العالية دبعهد داتوؾ سليماف احلديث فالوفو. أ

فهػي تنػاقش أكثػر حػػوؿ مشػكالت ادلعلػم كالطالبػات منػػذ عمليػة التعلػيم عػرب اإلنًتنػػت 

عليهػػػا  تيف أثنػػاء اجلاححػػة. فطػػال عػػن احللػػوؿ ادلقدمػػة لػػبعص ادلشػػكالت الػػيت حصػػل

 الباحثة.

 البحث أسئلة .ج 

البحث  كالتًتمز الباحثة مشف،اليت يقدـ فيها  اخللفية ادلذكورة بناءن على كصف

 التاي: النحو يف ىذه الرسالة على

 تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت  عندالطالبات  اليت تواجهها شكالتادلكيف  .1

 ؟ فالوفو احلديث يف أثناء اجلاححة لطالبات ادلدرسة العالية دبعهد داتوؾ سليماف

 تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت عندادلعلمُت  اليت يواجهها شكالتادلكيف  .0

 ؟فالوفو احلديث يف أثناء اجلاححة لطالبات ادلدرسة العالية دبعهد داتوؾ سليماف 

 البحثأهداف  .د 

 ىذا البحث ىي كما يلي: ىداؼأ
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تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت يف  عندالطالبات  اليت تواجهها مشكالت دلعرفة .1

 فالوفو احلديث أثناء اجلاححة لطالبات ادلدرسة العالية دبعهد داتوؾ سليماف

تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت يف  عندادلعلمُت  اليت يواجهها مشكالتدلعرفة  .0

 فالوفو. احلديث أثناء اجلاححة لطالبات ادلدرسة العالية دبعهد داتوؾ سليماف

 فوائد البحث .ه 

 الفواحد النظرية .1

يؤمل ىذا البحث كاف مادة التفكَت للمدرسة كادلعلمُت يف إطار ربسُت 

 م.يعملية التعل

 الفواحد العملية .0

، خصوصا يف أثناء علمُت لزايدة ربسُت جودة التعليمللمعلم، كمدخالت للم .أ 

 ه اجلاححةعليم عرب اإلنًتنت منذ ىذت

اثبت م عرب اإلنًتنت حبسن ك يالعملية التعلكمادة حث ليمر الطالب ،  ةللطالب .ب 

 أف يرقى اإلصلاز

 ةإىل ادلستقبل عندما يصَت ادلعلم الزادك  ، يرجي أف يعطي التجريةةللباحث .ج 
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 تعريف ادلصطلحات .و 

ا  ،أجل ذبنب سوء الفهم يف ىذا البحثمن  من الطركرم أف تقدـ الباحثة أتكيدن

 توضيح على النحو التاي:كىو مناقشة دلعٌت ادلصطلحات اليت ربتاج إىل 

 م عرب اإلنًتنتيالتعل .1

عرب اإلنًتنت  عملم الذم ييشكل نشاط التعلأحد من م عرب اإلنًتنت ىو يالتعل   

 .ميكمرشد لعملية التعل ابستخداـ تطبيق سلتلفة كادلعلم

 اللغة العربيةتعليم   .0

بو ادلعلم كالطالب يف البيئة ادلدرسية كخارج ادلدرسة  تعليم اللغة العربية ىو تعليم

 ابستخداـ مواد اللغة العربية من أجل جعل شخص ما يتقن اللغة العربية.

عرب اإلنًتنت يف مدرسة العالية دبعهد داتوؾ سليماف  تنفيذ ىذا تعليم اللغة العربية

تنفيذ يف كل الفصل ىذا التعلم عرب اإلنًت   جاححة ضرب إندكنيسيا. فالوفو عندما كاف

، أم ألف ىذا البحث أكسع نطاقنا .دراسي يف مدرسة العالية دبعهد داتوؾ سليماف فالوفو

فحص صبيع الطالبات يف مدرسة العالية دبعهد داتوؾ سليماف فالوفو، أخذت الباحثة 

القميط اليت تلت التعليم  عددنا قليالن من شلثلي الطالبات من كل الفصل يف فصل دراسي
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 اإلنًتنت السًتداد ادلعلومة حوؿ مشكالت تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت. أخذت عرب

 الباحثة طالبنا أك اثنُت من كل فصل للعمل كمخربين.

 أثناء اجلاححة  .3

كل   ادلرض يف صبيع أضلاء العامل. يف ىذا الوقت كابء فًتةتنتشر  وى أثناء اجلاححة

 أثناء اجلاححة ادلنزؿ. يفطة االنش كل ينفذ حبيث خارج ادلنزؿالشخص ػلظر لنشاطة يف 

 .اإلنتشار 19-رض كوفيد كابء ادل ألف موجوداإلندكنيسي  غلرب
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 ادلبحث الثاين

 الدراسة النظرية

 الدراسات السابقة ادلتعلقة ابلبحث .أ 

 اىذ ،0202 ا سخة أفريليانة يف سنةنور ماليت عسك إستخداـ البحث على

بعنواف "مشكالت تعليم عرب اإلنًتنت يف طالب فصل الرابع من مدرسة  بحثال

ىذا  . األىداؼ اليت غلب ربقيقها يفمبتد انحية صره مقاطعات صومارنج"اإلبتداحية 

احملاكلة كاحللوؿ اليت مت  م عرب اإلنًتنت ،يعرؼيتعل تكالشالبحث ىي معرفة التنفيذ كم

ة بذذلا حلل مشكالت التعليم عرب اإلنًتنت يف طالب فصل الرابع من مدرسة اإلبتداحي

 ادلنهج الوصفي النوعي. كاف ةلباحثاه مبتد انحية صره مقاطعة صومارنج يستخدـ ىذ

. واثحقكال ادلقابلة كادلالحظة أسلوبىي  بحثال البياانت ادلستخدمة يف ىذصبع ا أسلوب

البحث تقليل البياانت كعرض البياانت كاستخالص ا ىذ يتطمن ربليل البياانت يف

النتاحج. التحقق من صحة البياانت ابستخداـ تثليث مصدر البياانت كتثليث الطرؽ. 

د جي بشكل فيذ التعليم عرب اإلنًتنت قد سارتتمثل إحدل نتاحج ىذا البحث يف أف تن



11 
 

 
 

ألف ادلعلم يوفر ادلهاـ كيوفر ادلواد أثناء عملية التعليم عرب اإلنًتنت من حاتف من خالؿ 

 4.استخداـ رلموعة الفصل الرابعة مدام

التعليم عرب  تكالبحث مع حبث ادلذكور ىو مناقشة مشإختالؼ بُت ىذا ال

تؤدم مناقشة  بحثال اا يف ىذبينم ادلذكور أكثر عمومية بطبيعتها،البحث اإلنًتنت يف 

وحدة ال ت، كاناللغة العربية. ابإلضافة إىل ذلكتعليم  م عرب اإلنًتنت إىليتعل تكالمش

 ت الوحدة، بينما كانب الصف الرابع مدرسة االبتداحيةادلستهدؼ يف ىذا البحث طال

 يف ادلدرسة العالية. معادلة ىذا البحث مع البحث ادلذكور ةالبحث ادلعلم ك طالب ايف ىذ

 .صبع البياانت كربليلها أسلوبىي 

ضوم فوليتا قوران كآخركف بعنواف "مشكالت تعليم اللغة  إستخداـ البحث على

لثقافة العربية جامعة األزىر ادراسة حالة لطالب شعبة اللغة ك  العربية على اإلنًتنت:

الذم يعرؼ ادلشكالت اليت تواجو أثناء عملية  إبندكنيسيا". الغرض من ىذا البحث ىو

الباحثة البحث النوعي الوصفي  هستخدـ ىذتيم اللغة العربية عرب اإلنًتنت. تعل

ها من ىذا ستخدـ االستبانة كأسلوب جلمع البياانت. النتاحج اليت مت احلصوؿ عليتك 

اليت يواجهها الطالب ىي مشكالت الشبكة يف عملية التعليم  ةالبحث ىي أكثر ادلعوق

                                                                 
4
Nur Millati Aska Sekha Apriliana, Problematika Pembelajaran Daring pada Siswa Kelas IV MI 

Mubtadin Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang , Skripsi Sarjana Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah, (Lampung : IAIN Salatiga, Tahun 2020) 
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القيود ادلوجودة  باحثةاألخرل. يقسم ال ةالعديد من العقب، ابإلضافة إىل تنفيذىااليت يتم 

يف تعليم مهارات التحدث كمهارة االستماع كمهارة الكتابة  ةكىي العقب إىل أربعة أجزاء،

م إجادة يكمهارة القراءة. كفقنا دلنهج برانمج الدراسة كمناقشتو ابلتفصيل من كل لغة تعل

 5.يتم تنفيذىا

ادلقصود  وحدةث ادلذكور ىو أنو يكمن يف الحب إختالؼ بُت ىذا البحث مع

 وحدةا كانت الالطالب بينم دلذكور كانت ادلواد ادلقصودة ىيكموقع البحث. يف حبث ا

إختالؼ  دلدرسة العالية. كراء ذلك،يف ا البحث ىي ادلعلمُت كالطالبات اادلقصودة يف ىذ

خدمة صبع البياانت ادلست أسلوب ع البياانت. يف حبث ادلذكور كافصبأسلوب أيطنا يف 

 وصبع البياانت ادلستخدمة ى أسلوب ىذا البحث كاف عبارة عن استبياف. بينما يف

مناقشة  وذا البحث مع حبث ادلذكور ى. أما التساكم ىواثحقادلالحظة كادلقابلة كال

 ، تكمن ادلعادلة أيطنا يف تعليم اللغة العربية. كراء ذلكمشكالت التعليم عرب اإلنًتنت يف

 .نوع البحث، أم ابستخداـ البحث الوصفي النوعي

سيسكا يولندا يبحث عن "مشكالت ادلعلم يف تنفيذ  إستخداـ البحث على

يف التعليم ادلوضوعي لطالب  19 -كوفيد  يف أثناء اجلاححة الدراسية عرب اإلنًتنتالفصل 

                                                                 
5
Dwi Felita Corinna, Intan Rembulan, and Faisal Hendra, “Problematika Pembelajaran Bahasa 

Arab Secara   Daring : Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Bahasa Dan Kebuday aan Arab 

Universitas Al-Azhar Indonesia,” 2020. 
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البحث ىو يف مدينة جاميب". الغرض من ىذا  00 مدرسة االبتداحية الفصل الرابع

فيذ ، كادلشكالت اليت يواجو ادلعلم يف عملية تنعملية تنفيذ الفصل عرب اإلنًتنت كصف

، كاجلهود ادلبذكلة للتغلب على ادلشكالت اليت يواجهها الفصل الدراسية عرب اإلنًتنت

ادلالحظة و صبع البياانت ادلستخدمة ى أسلوب  تنفيذ الفصل عرب اإلنًتنت. كافادلعلم يف

ابلعملية كىي التخطيط كالتنفيذ  عملظهر نتاحج البحث عن ادلعلم يية كالتوثيق. كادلقابل

سية عرب اإلنًتنت أثناء كالتقييم. أما مشكالت اليت كاجهها ادلعلم يف تنفيذ الفصل الدرا

أحدىا ىو زلدكدية السحولة كادلعرفة ابلتكنولوجيا غلعل التعليم  ،19 -وفيد كاجلاححة  

، كليس كل الطالب لديهم حاتف يتم فقط عمل بواتساب أفعرب اإلنًتنت ؽلكن 

ادلبذكلة للتغلب على مشكالت ادلعلم يف  احملاكلة اجلاححة. ؿ كغالء إنًتنت يف حُتاحملمو 

تنفيذ الفصل الدراسية عرب اإلنًتنت أحدىا يعطي أمواؿ ادلساعدة الناشئة من ادلساعدة 

 6.كوات اإلنًتنتالعملية ادلدرسة كفقنا لتوصية احلكومة بشراء  

إختالؼ بُت ىذا البحث كحبث ادلذكور ىو يبحث عن التعليم ادلوضوعي بينما 

 تالؼ ىو يفالذم صار االخ يف ىذا البحث يبحث تعليم اللغة العربية. كراء ذلك،

، بينما يف ىذا البحث البحث ىو ادلعلمكحدة  كاف اليت قصد، يف حبث ادلذكور وحدةال

                                                                 
6
Sisca Yolanda, Problematika Guru dalam Pelaksanaan Kelas Daring (Online) Selama Masa 

Pandemi Covid-19 pada Pembelajaran Tematik Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 22/IV Kota 

Jambi, Skripsi Sarjana Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, (Jambi : UIN Sulthan Thaha 

Saifuddin,2020) 
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طالبات. أما معادلة حبث ادلذكور مع ىذا البحث ك  و ادلعلمالبحث ى كحدة الذم يكوف

 .واثحقـ ادلالحظة كادلقابلة كالصبع البياانت ابستخدا أسلوبيف 

 اإلطار النظرى .ب 

 م عرب اإلنًتنتيتعلالمشكالت  .1

 مشكالت التعليم .أ 

 التعليم كعلا: ةكانت مشكلتاف تظهراف عادة يف نشاط 

 العوامل الداخلية .1

ات. من الداخلية من أبعاد ادلعلم كمن أبعاد الطالبؽلكن دراسة العوامل 

، سواء ف الطالب كخصاحصهم، يتعلق ذلك دبواقكجهة نظر الطالب الداخلية

فيما يتعلق ابلتحفيز كاالىتماـ )االنتباه( كاالستعداد كادلهارة )الذكاء( كادلوىبة 

قبل  تكال، ؽلكن أف تنشأ ادلشكيف الوقت نفسو، من كجهة نظر ادلعلم كاخلربة.

 عملية التعليم كتقييم نتاحج التعليم. منذأنشطة التعلم ك 

 العوامل اخلارجية  .0

عوامل اخلارجية من ثالثة جوانب، كىي اجلوانب األسرية كاجلوانب 

، ؽلكن توضيح ذلك من خالؿ الًتبية األسرية ب اجملتمعية. يفادلدرسية كاجلوان
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، من اجلانب عالكة على ذلك ادية.أظلاط األبوة كاألجواء ادلنزلية كالظركؼ االقتص

ادلدرسة، فإنو يشمل جوانب طرؽ التعليم كالعالقة بُت ادلعلم كالطالب كاالنطباط 

كالبنية التحتية ككساحل التعليم ادلستخدمة. أما اجلانب اجملتمعي، فيمكن رؤيتو من 

 7خالؿ شكل احلياة اجملتمعية كالعالقة مع األصدقاء.

 اإلنًتنتم عرب يتعريف التعل .ب 

م الذم يستخدـ الطرز تفاعلينا قاحمنا على اإلنًتنت يالتعليم عرب اإلنًتنت ىو التعل 

نًتنت ىو برانمج التنفيذ تعليم عرب اإل م. كفق لبلفقيو كقمر الدين،يكنظاـ إدارة التعل

كفق دابغ  8.تعليم عرب اإلنًتنت ليمد إىل رلموعة مستهدفة ضخمة ككاسعةدركس 

ًتبوية ال كةأد إبستخداـنتشار اإلمفتوح ك  التعليمم عرب اإلنًتنت ىو نظاـ تعلي كريتالند،

)كساحل تعليمية(، أصبح شلكن من خالؿ اإلنًتنت كالتكنولوجي القاحمة على الشبكة 

 كفق إؽلانيا، 9من خالؿ العمل كالتفاعل اذلادؼ. م كادلعرفةيلتسهيل تشكيل عملية التعل

 إىليف شكل رقمي  م التقليدم الذم يسكنبيتبليغ تعلتعليم عرب اإلنًتنت ىو شكل 

                                                                 
7
Ahmad Syagif Hannany Mustaufiy ,” Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Menggunakan 

Aplikasi  Whattsap  Selama Pandemi Covid-19 Pada Siswa Madrasah Ibtida’iyah di Kota 

Bima”.Jurnal pendidikan dasar dan keguruan.2020: 71 
8
Asmuni, A. “Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid -19 dan Solusi 

Pemecahannya”.  Jurnal Paedagogy. Vol 7, No 4.(2020) : 283 
9
Ni Komang Suni Astini mei . ”Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Tingkat 
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 ليغ ادلادة بُت ادلعلمعرب اإلنًتنت. يعتقد تعليم عرب اإلنًتنت كانت الوحيدة كسيلة تب

 11.اححةأثناء حالة الطوارئ اجليف ب الطكال

تعليم عرب اإلنًتنت ىو التعليم  أف ىلإالباحثة  ستخلصت بناءن على الرأم أعاله،

الطرز تفاعل قاحم اإلنًتنت بشكل تبليم التعليم التقليدية الذم يسكب  الذم يستخدـ

يف التنسيق الرقمي عرب اإلنًتنت مع نظاـ تعليم مفتوح كمنتشر ابستخداـ األجهزة الًتبوية 

 .)الوساحل التعليمية(

 م عرب اإلنًتنتيأنواع التعل .ج 

 ، كعلا:إىل قسمُت واإلنًتنت يتم تصنيفالتعليم عرب 

 متزامن  .1

متزامن يعٍت يف نفس الوقت. ربدث عملية التعليم يف نفس الوقت بُت   

الطالب عرب ادلعلميم كالطالب. ىذا يسمح ابلتفاعل ادلباشر بُت ادلعلمُت ك 

، يتطلب التدريب ادلتزامن من ادلعلمُت كالطالب الوصوؿ إىل اإلنًتنت. يف التنفيذ

م يف شكل أكراؽ أك شراحح التعلياإلنًتنت يف كقت كاحد. يوفر ادلعلموف ادلواد 

الطالب أيطنا طرح . الطالب إستماع إىل اإلصلازة مباشرة عرب اإلنًتنتإصلاز ك 

األسئلة أك التعليقة مباشرةن أك يف انفذة الدردشة. التدريب ادلتزامن ىو صورة 
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التدريب  كصبيع الطالب متصلوف عرب اإلنًتنت. ، لكنو افًتاضيلصف حقيقي

 يشارعلى أنو فصل دراسي افًتاضي. ادلتزامن أيطنا

 غَت متزامن .0

تعليم سلتلفة مع  تا كقغَت متزامن ال يعٍت يف نفس الوقت. الطالب أف أيخذك  

قياـ ادلعلمُت بتوفَت ادلواد. يعد التدريب غَت ادلتزامن شاحعنا يف التعليم عرب اإلنًتنت ألنو 

م يالطالب فرض التعل. الطالب الوصوؿ إىل ادلواد التعليمية يف أم مكاف كزماف

كإكمالو يف أم كقت كفقنا جلدكؿ زمٍت زلدد مسبقنا. أيخذ التعليم شكل القراءة 

كصبع  كالرسـو ادلتحركة كاحملاكاة كاأللعاب التعليمية كاالختبارة كاالختبارة القصَتة

 11.واجبةال

 أثناء جاححة يف م عرب اإلنًتنتيفواحد التعل .د 

يف أثناء اجلاححة يوفر فواحد كآاثرنا ؽلكن أف تساعد يف تنفيذ التعليم عرب اإلنًتنت  

م عرب اإلنًتنت يف أثناء عملية التعليم. فيما يلي كصف للتأثَت اإلغلايب لتنفيذ التعلي

 ، من منظور ادلعلمُت كالطالب كمراجعة األدبية ذات الصلة.اجلاححة
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 فَتكس كوركانمن ذبنب  .1

الفاحدة الرحيسية للتعليم عرب اإلنًتنت أثناء اجلاححة ىي ذبنب فَتكس كوركان. 

لتجنب االتصاؿ اجلسدم بُت  احملاضرةيتم تنفيذ التعليم عرب اإلنًتنت كبديل للتعليم 

الصحة كنز شبُت كادلعرفة مفتاح النجاح. التعليم عرب اإلنًتنت ىو . الطالب كادلعلمُت

للخركج أثناء اجلاححة للبقاء بصحة جيدة مع اكتساب ادلعرفة الطريقة األكثر أماانن 

 بنشاط.

 مركنة يف الوقت كادلكاف .0

لو خصاحص كاحتياجة كتفطيلة سلتلفة. يوفر تنفيذ التعليم عرب  كل الطالب

قاؿ . اإلنًتنت الفرصة للمعلمُت كالطالب الختيار الوقت كادلكاف الذم يريدكهنم

احتو يف اختيار الوقت كادلكاف الذم يناسبهم. ؽلكن أابيدك إف لكل طالب ر أركافوؿ ك 

قاؿ أمي كمولياننجسيو أيطنا إف الوقت  تعديل ذلك كفقنا لرغبة ادلعلمُت كالطالب.

يف  كادلكاف غَت احملدكد للتعليم ؽلنح الطالب حرية اختيار الوقت كادلكاف ادلناسبُت

ادلواد التعليمية أعلى من ، حبيث القدرة على استيعاب التعليم بناءن على اىتمامتهم

، مل من ادلنزؿالتعليم يف الفصل. البقاء نشيطنا يف أثناء اجلاححة على الرغم من الع

ؽلكن استخداـ الوقت الذم . الطالب كاجبةغلعل ادلعلم يتمتع دبزيد من الوقت لتقييم 
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 يقطيو عادةن يف التحطَت للذىاب إىل العمل كالتنقل من كإىل العمل لتعظيم عملية

كتقييم أنشطة التعليم. يتم إجراء تقييم ألنشطة التعليم لتحسُت جودة  واجبةتقييم ال

 التعليم كاحلصوؿ على أقصى نتاحج التعليم كربقيق أىداؼ التعليم األكلية.

 كفاءة التكلفة .3

، سيتحمل كل من الطالب كادلعلم تكاليف اجلامعة التعليم كجهنا لوجو يف يف

اجلامعة كتكاليف الطعاـ كتكاليف مستحطرة  نزؿ إىلتشمل تكاليف السفر من ادل

التجميل كتكاليف السكن ألكلئك الذين يعيش يف اخلارج كلديهم منزؿ بعيد عن 

 اجلامعة. من ادلؤكد أف تنفيذ التعليم عرب اإلنًتنت يقلل من ىذا التكاليف.

 ستقلادلالؽ ك اخلنشط ك التنوع ك ادلتعليم  .8

غلعل ادلعلم أكثر نشاطنا يف إنشاء كتقدًن  فإف تطبيق التعليم عرب اإلنًتنت

من ادلؤكد أف قيود احلركة  زلتول تعليمي أكثر تنوعنا على أمل أال يكوف التعليم رتيبنا.

أثناء اجلاححة جعل الطالب كادلعلمُت مستقلُت يف إكماؿ مهامهم كلعب دكر نشط 

الذاتية ستكوف يف الواقع  كخالؽ. ادلواد التعليمية اليت مت احلصوؿ عليها من نتاحج التعلم

أطوؿ كأعمق مسجلة يف الذاكرة من ادلواد اليت مت احلصوؿ عليها من رلرد االستماع إىل 

 شرح ادلعلم.
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 حصوؿ على ادلعلومة أكثر .5

التعليم كجهنا لوجو لو مدة زمنية زلددة مسبقنا حبيث أف كمية ادلواد ادلقدمة 

م عرب اإلنًتنت الذم يوفر ادلزيد ستتبع ابلطبع ذلك الوقت. على عكس حالة التعلي

الطالب  أكثر تعقيدنا. عندما يبحث من الوقت حبيث سبيل ادلواد اليت يقدمها ادلعلم

 ، سيحصل ابلتأكيد على معلومة إضافية حوؿ ادلادة.عن معلومة من مراجع أخرل

 تشغيل التكنولوجيا بشكل أفطل .6

التكنولوجيا. دبعٌت  خداـال ؽلكن فصل تطبيق التعليم عرب اإلنًتنت عن است

يفهم ا. ابلنسبة اليعمل التعليم عرب اإلنًتنت بدكف دكر التكنولوجي لن آخر،

ىذا الطبع فرصة لزايدة ادلعرفة ابلتكنولوجيا ألننا ظلارس استخداـ  التكنولوجيا،

 التكنولوجيا على الفور.

 العالقة مع األسرة تصبح أكثق .7

من األنشطة خارج ادلنزؿ. معظم  منا البقاء يف ادلنزؿ كاحلد يتطلب جاححة

ساعة يف اليـو يكوف يف ادلنزؿ مع العاحلة. ابلطبع ىذا سيجعل  08الوقت الذم نقطيو 

 العالقة مع العاحلة أقرب ألهنم يقطوف ادلزيد من الوقت معنا.
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 ؽلكن قراءة ادلواد مرة أخرل  .8

زبزينها جيدنا يف شبكة ميزة ىذا التعليم عرب اإلنًتنت يف أف ادلادة اليت ننقلها يتم 

، خاصة ػلتاج إىل مزيد ىذا ابلتأكيد أمر إغلايب للطالب فتحها كدراستها يف كل كقت.

من الوقت لفهم ادلادة مقارنة ابآلخر. ؽلكن للطالب أيطنا اختيار ادلادة اليت يريد الًتكيز 

 عليها أكثر للتعليم كالفهم.

 مسجيل صبيع األنشطة .9

دث منذ التعليم ػل ذمصبيع األنشطة ال ،ًتنتمن خالؿ التعليم عرب اإلن

، القياـ بو، كمىت تنفيذه ياف ماكمسجيلها جيدنا على الشبكة. ال داعي للخوؼ من نس

 مهارة يف استخداـ التكنولوجيا ك يتطلب األمر سول كمن كاف حاضرنا منذ التعليم.

 عمل كل ما يتعلق ابلتسجيل.

 ادةالتوزيع ادلتساكم لتسليم ادل .1

يم العادؿ للمادة التعليم ابلفيديو كواحد من التعليم عرب اإلنًتنت التسليتيح 

تعديل تقدًن ادلادة يف التعليم كجهان لوجو بشكل موافق مع حالة  جلميع الطالب.

 10.كظركؼ التعليم حبيث ال توزيعها ابلتساكم بُت فصل كآخر
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 م عرب اإلنًتنتيالتعل حصكالنقاشليزات  . ق

 ثر مركزية ك يدربالذم عمل أك ىو التعليم شليزاتالتعليم عرب اإلنًتنت ؽللك 

ادلرف. كراء ذالك يف التعليم عرب اإلنًتنت، ؽللك كصوؿ غَت زلدكد  ةادلوقعمركنة الوقت ك 

ص التغذية الراجعة الذم ا، كىي نقتعليم عرب اإلنًتنت يف يف تطوير ادلعرفة. أما النقاص

ىذا التعليم عرب  . يفادلعلم احتاج كقت لالستعداد التدريس كالتعليم،تاج يف عملية رب

السلوؾ احملبط  يصنع أحياف بعص األشخاص ال صحيح مع كاف إمكاف يظهراإلنًتنت 

 13.كالقلق كاالرتباؾ

التعليم  شليزات يقدـ عنو أندرم نوغراىا . احلاؿ ؼلتلف قليل ابلرأم الذم ىذا

اإلنًتنت أعملية كمسًتيح. أعملية ألنو تعطي الوظيفة كل  عرب اإلنًتنت ىو التعليم عرب

أف يعمل  يستطيع م عرب اإلنًتنت أكثر مركنةيتعلكاإلخبار الوظيفة كل كقت. ىذا  كقت

هم حُت ػلدث يتبُت طالب كيرافق كالدي إجراؤه يف أم كقت كيف أم مكاف. كراء ذلك،

لو إشًتاؽ الطالب. إشًتاؽ الطالب م عرب اإلنًتنت ىو انقص اكميتعلم. أما لنقاص يالتعل
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م عرب اإلنًتنت بشكل مالف من يتعلمن حاصل إشًتاؽ الطالب يف تبع  ادلقصود يرل

 14.بداية التعليم إىل هناية التعليم

رب اإلنًتنت ىي ال يستغرؽ يف التعليم ع شليزات ، يف مقالة كمفسياان.ذلك كراء

ألف التعليم يستخدـ التكنولوجيا كستكوف إندكنيسيا أكثر تقدـ  من الوقت، الكثَت

ما نقاصو ىي ػلوج إىل اتصاؿ إنًتنت مناسب.نقاص آخر يبسط منَت يف ىذا أ ابلفعل،

كاجب كافية، تفاعل بشكل ادلباشر بُت ادلعلم  كةم عرب اإلنًتنت يستخدـ شبيالتعل

ب سيعوؽ ألهنم معزكؿ بشكل جسدم ككذلك الطالب عن بعطهم البعص يف لكالطا

شى أف يؤدم تكوين ادلواقف كالقيم ك أخالقي يف التعليمىذه احلا  15.لة ؼلخ

 اللغة العربيةتعليم . 0

 تعريف اللغة العربية .أ 

اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. كقد كصلت إلينا 

من طريق النقل. كحفظنا لنا القرآف الكرًن كألحاديث الشريفة كما ركاه الثقات من منثور 
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no. 3 (2020): 282–89 
15
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الذم اتفق عليو العرب منذ  فاللغة العربية ىي النظاـ الرمزم الصويت 16العرب كمنظومهم.

لتكفَت كالتعبَت كالتفاىم, كاستخدموه أيطا يف االتصاؿ كاستخدموه يف ا ،القدـ

 17كالتواصل.

 مزية اللغة العربية .ب 

يستطيع ، ىا هللا دبيزات صريف قياسي دقيقفكاف من ميزات العربية أف حبا

متحدث العربية بواسطتو اشتاؽ عدد كبَت من ادلفردات من صيغة الفعل اك ادلصدر. 

كما تساعد على إختصار الوقت ،  للغة حيةعظيمة تساعد على بقاء اكىذه خاصية 

 18ادلطلوبة لتعلمها ك إتقاهنا.

 أعلية اللغة العربية . ج

 أعليةاللغة العربية إىل األسباب اآلتية :   

إهنا لغة القرآف,كىى بذلك اللغة الىت ػلتاجها كل مسلم ليقرأ، أك يفهم القرآف  .1

 الشرعية.الذل يستمد منو ادلسلم األكامر كالنواىى ك األحكاـ 
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 8(,0222) بَتكت : ادلكتبة العصرية, جامد الدركس العربيةالشيخ مصطفى الغالييٍت, 

17
)االزىر: دار ناىجهاكطراحق تدريسها اللغة العربية مطو علي حسُت الدليمي ك سعاد عبد الكرًن الواحلي, 

 59(,0225الشركؽ للنشركالتوزيع,

18
)الرائسة العامة لشؤكف ادلسجد احلراـ كادلسجد منزلة اللغة العربية بُت لغاة ادلعاصرة عبد اجمليد الطيب عمر, 

 9(,0218النبوم,
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إهنا لغة الصالة. إف كل مسلم يريد أف يؤدل الصالة عليو أف يؤديها ابلعربية،  .0

كلذلك فإف العربية مرتبطة بركن أساسى من أركاف األسالـ فيصبح تعلم العربية 

 بذلك كاجبا على كل مسلم.

إهنا لغة احلديث الشريف، فإف كل مسلم يريد قراءتو كاستيعابو عليو أف يعرؼ  .3

 .العربية

عدد متكلمى اللغة العربية. أف سبع دكؿ العامل تتكلم العربية لغة أكىل، كما أف كثَتا  .8

 19من شعوب الدكؿ اإلسالمية تستخدمها كلغة اثنية.

 م اللغة العربيةيأىداؼ تعل . د

فهم الطالب، كخاصة طالب ادلستول األعلى، أف اللغة ىي تعبَت عن ادلعٌت  .1

معٌت، إال إذا كاف ذلا ىدؼ. تعليم اللغة كاألفكار، فالكلمات ليس ذلا أم 

  العربية فعاؿ للغاية يف تنمية مهاة التفكَت كاإلبداع لدل الطالب.

ؽلكن للطالب قراءة النص بسرعة معدلة كؽلكنهم فهمو بشكل صحيح،   .0

كؽلكنهم التمييز بُت الفكرة الرحيسية )اجلملة الرحيسية( كاجلمل اإلضافية، كالقدرة 
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 7ك6(,1998األحكاـ,
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القراءة يف ادلستول األعلى، كالقدرة على تقدًن النقد دلا يقرأ،  ةعلى تطوير مهار 

  كؽلكن أف أيخذ دركسنا شلا يقرأه ليطبقها يف حياتو.

أف يكوف قادرنا على تنمية قدرة الطالب على االستماع إىل ما يسمعو كالقدرة  .3

على فهمو بشكل صحيح كعلى نطاؽ كاسع كالقدرة على تقدًن النقد إذا  

 ة ادلسموعة ال تتناسب مع ادلستول التعليمي الذم ؼلطع لو.كانت ادلاد

القدرة على تنمية ىواية الطالب للقراءة كاالستمتاع دبا يقرؤكنو من خالؿ  .8

 ، خاصة يف أكقات فراغهم.ىم على قراءة الكتب اليت ػلبوهناربفيز 

، كما ؽلكنهم ـ القاموس كحل العديد من األسئلةيستطيع الطالب استخدا .5

 العديد من ادلراجع العربية.استخداـ 

 ، عندما يقرأ القرآف كعند تالكة قصيدة.ٌت اجلملةيستطيع الطالب فهم مع .6

، خاصة ار ادلواىب اخلاصة دلختلف الطالبتعليم اللغة العربية قادر على إظه .7

 02.يف اجلانب األديب

 مشكالت تعليم اللغة العربية . ق

 ، كعلا:العربية لغَت العرب إىل قسمُتغة تنقسم ادلشكالت اليت تنشأ عادة يف تعليم الل 
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 اجلانب اللغوم  .8

 نظاـ الصوت .أ 

، ىناؾ العديد من مشكالت نظاـ الصوت اليت فيما يتعلق ابلنظاـ الصويت

غلب االنتباه إليها من قبل ادلعلم غَت العرب ، كمن بينها األصوات العربية اليت ال 

َث ، َق، َخ، َذ، َض، َص، َت، مثيل ذلا يف اللغة اإلندكنيسية. على سبيل ادلثاؿ:

 غَ َز، َع، 

 ادلفردات  .ب 

، خاصة يف إندكنيسيا من األشياء الذم تفيد غَت العرب أحد  

. مت استيعاب العديد من ادلفردات العربية كاستخدامها يف اللغة الوطنية تىوادلفردا

اإلندكنيسية. ىذا غلعل من السهل على أم شخص يستخدمو ليتذكر. كمع 

ارىا ؽلكن أف يسبب نقل الكلمات من العربية إىل اإلندكنيسية كانتشذلك، فإف 

 :، دبا يف ذلكمشكالت سلتلفة

تطييق مثل كاف كأصبح كما شابو ذلك غلب التخلص من قيود يف اللغة  .1

العربية. ىذا احلاؿ ألف طعم اإلندكنيسية ال يقبل استخدامو ألنو ليس من اجليد 

 مساعو.
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يف الًتصبة الصادقة إىل ترصبة رديئة أك مقركءة.  يؤدم التوسع يف بعص احلالة .0

 غلب إضافة نص أك نصُت عربيُت عند ترصبتهما إىل اللغة اإلندكنيسية.

يات كتغَت ادلعٌت مثل كلمة قصيدة. القصيدة ابللغة العربية ىي رلموعة من أب .3

ك ، غَتت القصيدة معناىا إىل األغاين العربية فقط أالشعر. يف اللغة اإلندكنيسية

 إيقاعة الصحراء ذات الكلمات الشعرية كاألغاين ذات الفركؽ الدينية.

 نظاـ اجلملة .ج 

، غلب أف يفهم ادلعلموف كالطالب أكالن. هبذه الطريقة عند قراءة النصوص العربية

سيكونوف قادرين على قراءهتا بشكل صحيح. ال ؽلكن فصل ىذا عن معرفة علم الّنحو 

 يحة كفقنا لقواعد اللغة العربية.لكيفية القراءة الصحابللغة العربية، أم توفَت فهم 

 كتابةال .د 

من االختالفات ادلختلفة ادلوجودة بُت الكتابة العربية كاإلندكنيسية، ليس من 

السهل على الطالب اإلندكنيسيُت كتابة احلركؼ العربية، انىيك عن كضعها يف مقاالت 

الذين يتعاملوف مع اللغات األجنبية طويلة. سيوفر التعليم ادلستمر طريقة سهلة للطالب 

 كخاصة اللغة العربية.
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 اجلوانب غَت اللغوية .9

 العوامل االجتماعية كالثقافية .أ 

زبتلف الثقافة االجتماعية لألمة العربية ابلتأكيد عن الثقافة االجتماعية 

لألمة اإلندكنيسية. يثَت ىذا االختالؼ مشكالتو اخلاصة ادلتعلقة بعملية تعليم 

ثقافية بُت العربية العربية. بصرؼ النظر عن االختالفة االجتماعية كالاللغة 

. ، ىناؾ أيطنا اختالفة يف التعبَتة كادلصطلحات كأمساء األشياءكاإلندكنيسية

 ال ادلشكلة اليت تنشأ بعد ذلك ىي أف التعبَتة كادلصطلحة كأمساء األشياء اليت

من قبل الطالب العرب من  ؽلكن فهمها بسهولة توجد ابللغة اإلندكنيسية ال

 اإلندكنيسيُت الذين ال يعرفوف أدىن لغة عربية اجتماعية ثقافية.

 مل الكتاب ادلدرسيواع .ب 

الكتب ادلدرسية اليت ال تلتفت إىل مبادئ تقدًن ادلادة العربية كلغة أجنبية 

ستكوف مشكلة حبد ذاهتا يف ربقيق األىداؼ. ىذه ادلبادئ ىي االختيار كالتدرج 

 كاالرتباط.

، بل ؽلكن أيطنا أف تكوف بيت موارد التعلم فحسب على الكتبال يتم تث

ارج الفصل الدراسي. يف ىذا من خالؿ ذبربة الطالب ادلباشرة اليت احلصوؿ عليها خ
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، غلب أف يكوف ادلعلموف كمعلمُت ماىرين يف اختيار ادلصادر كادلواد الصدد

 .التعليمية ادلستخدمة

 الجتماعيةعوامل البيئية ا  .ج 

عوامل البيئة االجتماعية بشكل عاـ ىي مشكلة منفصلة يف تعليم  تشَت احلقاحق

 اللغة العربية يف إندكنيسيا. ؽليل طالب اللغة العربية يف مناطق معينة إىل استخداـ اللغة

االجتماعية ادلوجودة يف ادلنطقة. سيكوف ىذا الشرط نقالن سلبينا يف تعليم اللغة العربية 

 إندكنيسيا.يف 

  ادلوقف اذلامشي اللغة العربية .د 

، فيهم الطالب يف ادلدارس الدينية ، ؽليلوف إىل االنطباع أبف ناسال يزاؿ بعص ال

تعليم اللغة العربية أصعب بكثَت من تعليم لغات أجنبية أخرل. ىم يدرسوف اللغة العربية 

دكر . العملية الرباغماتية مدفوعة يف الغالب دبصاحل دينية أيديولوجية بدالن من ادلصاحل

اللغة العربية يقاؿ أيطنا ىامشي ألف الناس بشكل عاـ ال يشعركف ابحلاجة إىل تعلم 

 اللغة العربية ككذلك تعلم اللغة اإلصلليزية أك غَتىا من اللغات.
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 قلة الدافع كاالىتماـ ابللغة العربية .ق 

، عوامل. من بُت أمور أخرلإىل عدة قلة االىتماـ كاحملرض بتعلم اللغة العربية 

، ادلوضوعية من األشياءاطلفاض التقدير اللغة العربية الذم يرجع كفقنا ألفندم إىل العديد 

 ، مثاؿ:كالذاتية

التأثَت الالكعي لبعص اإلندكنيسيُت الذين يشعركف أبهنم أدىن من كل ما تفوح  .1

 .منو راححة اإلسالـ كالعربية كؽلجد كل ما أييت من الغرب

شعور ابلقلق كالكراىية لتقدـ اإلسالـ كادلسلمُت دبا يف ذلك اللغة العربية  ىناؾ .0

 ألف اللغة العربية تعترب مرادفة لإلسالـ.

زلدكدية ادلعرفة كالبصَتة بسبب نقص ادلعلومة ادلنقولة للجمهور فيما يتعلق  .12

 دبوقف ككظيفة اللغة العربية.

ل مقارنة ابللغة ابلفع فاحدة اللغة العربية من منظور عملي عملي منخفطة .11

 ، كخاصة اللغة اإلصلليزيةاألجنبية األخرل

 مشكالت منهجية .10

 تدين مهارة معلم اللغة العربية .أ 

 هنج غَت دقيق .ب 

 عدـ اليقُت يف مصدر اختيار ادلادة .ج 
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 01منهج غَت متكامل .د 

 اجلاححة أثناء. 3

غَت الذم ينتشر كاسع اإلندكنيسية الف كاف الداء  حلةأثناء اجلاححة رلرب يف عا

ال فحسب ينتشر يف إندكنيسية فقط ك لكن يف أجزاء  الوابء الف احلد. يسمى ىذا الداء

. كحبسب منظمة الصحة 19 -م ىذا الوابء ىو فَتكس كوفيدالعامل. أما اس سلتلفة

أمراض أكثر جرح  ادلعتاد حيت يسبب إنفلونزا ، فَتكس كوركان ىو فَتكس الذمالعادلية

التنفسية كمتالزمة اجلهاز التنفسي احلادة الوخيمة. نشأ ىذا  مثل متالزمة الشرؽ األكسط

من  19 -أثبت فَتكس  22.الفَتكس من الصُت اليت انتقلت دكؿ أخرل أحده إندكنيسية

 0202.23مارس  11قبل منظمة الصحة العادلية على أنو جاححة منذ 

ر عُت السلسلة إلنتشا يسبب أف يصب سلتلفة ػلكم 19 -عاقبة من كابء كوفيد

إحدل اجلهود اليت تبذذلا احلكومة يف  يف إندكنيسيا. يعمل السعي 19 -فَتكسكوفيد

نداء للحفاظ على ، أم ء للجمهور لتنفيذ التباعد اجلسدمإندكنيسيا يف تقدًن ندا

، كذبنب ة، كاجلمعييف صبيع أشكاؿ احلشود، كاالبتعاد عن األنشطة مسافة بُت الناس
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اليت تتطمن كثَت من الناس. يقصد سعي ادلذكور اي اجملتمع ليعمل أف ينقطع  ةاالجتماع

 24الذم كقع يف ىذا الوقت. 19 -السلسلة الوابء كوفيد

، نفذت احلكومة أيطا سياسة ىي العمل من ادلنزؿ. ىذه السياسة ىي كراء ذلك 

يف إندكنيسيا أيطنا جهد يتم تطبيق إىل اجملتمع ليتم كل األعماؿ يف ادلنزؿ. أصبح التعليم 

جود حد التفاعل ،ؼلرج كزارة و . دب19 -ذم يؤثر العقب كوف كابء كوفيدأحد اجملاؿ ال

التعليم يف إندكنيسيا أيطنا سياسة كىي إغالؽ ادلدارس كاستبداؿ عملية أنشطة التدريس 

    25كالتعلم ابستخداـ نظاـ عرب اإلنًتنت.

  هيكل البحث. ج

أما ىيكل  26موضوع ادلشكلة. ىيكل البحث ىو شرح مؤقت لظواىر اليت كاف 

 البحث ك ىو : البحث يف ىذا
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Matdio Siahaan, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan,” Jurnal Kajian 

Ilmiah 1, no. 1 (2020): 73–80 
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26
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ىيكل البحث 0.1الشكل    

 التعليم تكالالبحث ػلاكؿ ربليل مش اىذ أف، يستنتج يكل البحثاذلن ىذا م

اللغة العربية عرب اإلنًتنت يف أثناء اجلاححة لطالبات ادلدرسة العالية داتوؾ سليماف 

 فالوفو. احلديث 

مشكالت تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت  
يف أثناء اجلاححة لطالبات ادلدرسة العالية 

 دبعهد داتوؾ سليماف احلديث فالوفو

 ادلعلموف الطالبات

 جهود حلل ادلشكالت



 
 

34 
 

 ادلبحث الثالث

 البحث هجمن

 هونوع البحث هنج .أ 

البحث ىو هنج تربوم. يصف ىذا النهج البياانت  االنهج ادلستخدـ يف ىذ

 .البحث مرتبط ابلتعليم االصلة ألف موضوع ادلناقشة يف ىذ ابلتفصيل ككثيق

نوع ىذا البحث لو نوع من حبث النوعي الوصفي. كفقنا لدنزًن كلينكولن، فإف 

البحث النوعي ىو حبث يستخدـ خلفية طبيعية،بقصد تفسَت الظواىر اليت ربدث كيتم 

يهدؼ البحث النوعي إىل فهم الظواىر  27.من خالؿ إشراؾ األساليب احلالية تنفيذه

االجتماعية من كجهة نظر ادلشًتؾ. حيث يكوف ادلشًتؾ أشخاصنا يخطلب منهم إجراء 

صفة من  28.مقابلة كمالحظتهم كطلب منهم تقدًن البياانت كاآلراء كاألفكار كالتصورة

كادلتغَتات  البياانت ادلتعلقة ابحلقاحق كالظركؼأما الوصفي ىو  ىذا البحث ىو كصفية.

كيعرضها كما ىي. يبصر شكل ادلرصود يف شكل  بحثال منذكالظواىر اليت ربدث 

البحث لوصف عن شيئنا حوؿ  أما نوع ىذا 29مواقف ككجهات نظر تدؿ على اآلف.

                                                                 
27

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung:PT Remaja RosdaKarya,2007),14 
28

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya 

offset,2007),94 
29

Subana.Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2005),89 



35 

 

 
 

درسة العالية معهد ادليف  اححةنت اللغة العربية يف أثناء اجلم عرب اإلنًت يالتعل تكالمش

 .فالوفواحلديث قسم البنات داتوؾ سليماف 

 البحث وحدات .ب 

 :فهمىذا البحث  أما كحدات  

مسو عبد إفالوفو  احلديث اللغة العربية يف ادلدرسة العالية معهد داتوؾ سليماف علمم .1

 ادلهيمن ادلاجستَت.

 .فالوفواحلديث بعص طالبات ادلدرسة العالية معهد داتوؾ سليماف  .5

 وفرتة البحث مكان .ج 

فالوفو  احلديث مافلطالبات ادلدرسة العالية دبعهد داتوؾ سلي يجرمس ىذا البحث

، مقاطعة ، قرية تومفوتيكا، منطقة كارا، مدينة فالوفواخلامسداكد رقم  شارع احلاج دمحم

يونيو  32إىل  0201يناير  18مت إجراء ىذا البحث يف الفًتة من  سوالكيزم اجلنوبية.

0201. 

 عينة مصدر البياانت . د

سفردي يف سوغييونو  يستخدـ مصطلح السكاف. يذكرالبحث النوعي ال  

، كىي: ادلكاف كاجلهات الفاعلة كاألنشطة جتماعية تتكوف من ثالثة عناصرإة حال
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، ادلوقع ىو معهد داتوؾ فيما يتعلق هبذا البحث 31اليت تتفاعل بشكل آتزرم.

قسم البنات فالوفو . اجلناة ىو مدرس كطالبات اللغة العربية.  احلديث سليماف

 األنشطة ىي أنشطة تعليم اللغة العربية أثناء االتصاؿ ابإلنًتنت.

تقنية أخذ العينات ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي أخذ عينات من كرة الثلج.  

البداية أخذ عينات كرة الثلج ىو أسلوب جلمع مصادر البياانت اليت تكوف يف 

 31صغَتة العدد مث تصبح كبَتة.

 البياانت ومصادرها . ه

 البياانت .1

يف تقرير السياسة. البياانت ىي العنصر األكي الذم يصبح أساسنا للنظر 

، البياانت عبارة عن رلموعة من احلقاحق اليت ؽلكن أف تقدـ صورة بعبارات بسيطة

 32.عامة عن ادلوقف

 مصادر البحث .0

 البياانت األساسية . أ

                                                                 
30
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31
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32
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ىي البياانت اليت يتم احلصوؿ عليها مباشرة من موضوع  البياانت األساسية

البحث. مت احلصوؿ على بياانت البحث من نتاحج ادلالحظات كادلقابالت مع ادلعلم 

يف  اححةكالطالب خبصوص مشكالت التعليم عرب اإلنًتنت اللغة العربية يف أثناءاجل

 .فالوفو احلديث داتوؾ سليمافدرسة العالية معهد ادل

 البياانت الثانوية .0

 ةالبياانت اليت رعىفي شكل سلطوط البياانت الثانوية أك البياانت الداعمة ىي

. ىذه البياانت ىي بياانت مت احلصوؿ عليها من ادلدرسة العالية مكتوبة أك كاثحق

فالوفو يف شكل كصف عاـ للمدرسة كالرؤية كالرسالة  احلديث معهد داتوؾ سليماف

 .كادلرافق كالبنية التحتية اتبالالطانت من ادلعلمُت كبياانت كبيا

 مجع البياانت أسلوب . و

 صبع البياانت يف ىذه البحث ىي كما يلي: أسلوبأما     

 ادلالحظة  .1

ليناؿ  كاحن قيد الدراسة إما بشكل مباشر أك غَت مباشر ادلالحظة ىي

جلمع البياانت يتم  أسلوبادلالحظة ىي  33.البياانت اليت غلب صبعها يف البحث
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تنفيذىا عن طريق إجراء حبث شامل كتسجيل منهجي.غرض من صبع البياانت هبذه 

 34.على شيئ الواقعة ادلالحظة عادة ليصنع كصف اك فاعل التكرر

تستخدـ الباحثة ادلالحظة دلراقبة احلالة العامة لػطالبات ادلدرسة العالية دبعهد 

شمل ادلرافق كالبنية التحتية كالظركؼ فالوفو كاليت تاحلديث داتوؾ سليماف 

 االجتماعية يف ادلدارس كأنشطة تعليم اللغة العربية كطرؽ التدريس.

 قابلةادل .0

ادلقابلة ىي زلادثة اليت يوجو إىل مشكلة معينة كىي عملية سؤاؿ ك جواب لساف 

. مقابلة معموؿ اف يناؿ بياانت اك  أين يواجو شخصاف أك أكثر بعطهما البعص جسداين

 35.اعالـ بكثرة شلكن اىل فاعل البحث

أما نوع ادلقابلة اليت تستخدمها الباحثة ىي ادلقابلة غَت ادلنظمة. ىذه ادلقابلة ىي 

مقابلة رلانية حيث ال تستخدـ الباحثة إرشادة ادلقابلة اليت مت ترتيبها بشكل منهجي 

ريطة للمشاكل ككامل جلمع البياانت. كاف دليل ادلقابلة ادلستخدـ رلرد اخلطوط الع

 ادلطلوبة.
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 Imam Gunawan, Metode Penelitian Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara,2014),143 
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 Imam gunawan. 
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، ت اليت ربتاج إىل شرح من ادلخربهتدؼ طريقة ادلقابلة إىل احلصوؿ على البياان

كيف تنفيذىا تكوف الباحثة كجهان لوجو مع ادلخرب. يف ىذه احلالة مدرس اللغة العربية 

 فالوفو. احلديث كطالبات يف ادلدرسة العالية دبعهد داتوؾ سليماف

 واثحقال .3

سواء كانت مكتوبة أك  واثحقال كربليل كاثحق، صبع البياان جبمع أسلوبىو الواثحق 

 36.مركز ادلشكلةغلمع اف إختار مناسب بغرض ك  لذمصور أك إلكًتكنيات. كاثحق ا

، تستخدـ الباحثة الواثحق للحصوؿ على السجالت أك احملفوظة يف ىذا البحث

، كاذليكل التنظيمي للمدرسة. ادلرافق ادلدرسية ة ابلبحث. من بينها كاثحق الطالبادلتعلق

 فالوفو احلديث كالبنية التحتية ككذلك حالة معلمي مدرسة العالية دبعهد داتوؾ سليماف

 حتليل البياانت أسلوب . ي

 البياانت تقليص .1

.  َت، لذلك ففرض مقيد بشكل التفصيلادليداف صبلتو كفي الكث البياانت ادلنوؿ من

. صعبك  فجملة البياانت كلما مركب ادليداف لفًتة أطوؿ، كلما ذىبت الباحثة إىل

يعٍت ، كاجب معموؿ ربليل البياانت على الفور من خالؿ تنقيص البياانت. لذالك

بحث يص البياانت التلخيص كاختيار األشياء الرحيسية كالًتكيز على األشياء ادلهمة كاللقت
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يعطي صورة أكضح،كتسهل على البياانت التنقيص  ،عن ادلوضوع كاألظلاط. بكذالك

كل  يص البياانت،لقت إستيمار ك يبحث اذا حاج. يف تصبع البياان الباحثة اف يعمل

من البحث النوعي ىو يف إقتشاؼ.  مابألىداؼ ادلراد ربقيقها. فرض أى سَتشدابحثة 

، فإنو غلد أم شيء يخنظر إليو على أنو أجنيب كغَت لذلك، لو يعمل الباحثة ابلبحث

 االنتباه ، ىذا ما غلب على الباحثُتلدل الباحثُت ظلط معُت حىت اآلف . ليسمعركؼ

 37.إليو لتنقيص البياانت

 البياانت عرض  .0

 ،البياانت. يف البحث النوعي عرض، فإف اخلطوة التالية ىي يص البياانتلقبعد ت     

زة ك سلطط كالرابطة بُت الطبقة البياانت شلكن يعما يف شكل أكصاؼ موج عرض

، ذكر مايلز كىوبرماف يقوالف عن األكثر نسيابية كما شابو. يف ىذه احلالةزبطيطي اك 

، سيكوف البياانت عرضاستخدامنا لتقدًن بياانت حبث النوعي ىو بنص القصصي . ب

 38.عمل التاي بناءن على ما مت فهموكؼلطط ال من األسهل اف فهم ما حدث

 نسحاب اخلالصةأ .3

البياانت النوعية تبعا دلايلز كىوبرماف ىي االنسحاب اخلطوة الثالثة يف ربليل 

، كسوؼ تتغَت إذا مل يوجد لذم يقوالف ال تزاؿ موصوؼ بينمااخلالصة. اخلالصة األكال
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 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta,2014),92-93 
38

 Sugiono.,95 
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 ، إذا كانت اخلالصةة صبع البياانت التالية. كمع ذلكالقوم الذم يعطد يف مرحل احلجج

اىل ميداف صبع يرجع  ةلباحثادلقدـ يف مرحلة األكؿ، يعطد حجج صحيح كإتساؽ حُت ا

ىي خالصة ادلوثوقة. خالصة يف البحث النوعي  اخلالصة الذم يقوالفالبياانت، فإف 

ىي نتاحج جديدة مل تكن موجودة من قبل. ؽلكن أف تكوف النتاحج يف شكل كصف أك 

حبيث يصبح كاضحنا بعد  صورة الفكرية ادلوضوع الذم قبلو اليزاؿ غَت كاضح أك مظلم

 39.تفاعليةسببية أك  ةأك نظري ةضيأك فر  ةكؽلكن أف يكوف يف شكل عالق، صوفح
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 ادلبحث الرابع

 هاالبياانت و حتليل وصف

 وصف موقع البحث والغرض منه .أ 

 ادلدرسة العالية دبعهد داتوؾ سليماف فالوفونبذة اترؼلية عن  .1

طريق يف  فالوفو احلديث قسم البنات ليمافدبعهد داتوؾ س ليةاتقع ادلدرسة الع

، مقاطعة سوالكيزم اجلنوبية. وفالو ف، مدينة طنفوتك، منطقة كارا، قرية 5رقم داكد  حاج

قبوؿ طالب ادلدارس ، مت افتتاح حـر النساء مع 1985/1986 بداية العاـ الدراسي يف

يبنا كىو كقف ىكتار تقر  0الثانوية. )يقع موقع احلـر اجلامعي للطالبات على مساحة 

 معهد داتوؾ سليمافالذم كاف أحد مؤسسي فلنغمئ تندم  احلاجالراحل الدكتور 

 .فالوفو( احلديث

الوفو ف احلديث ، أنتجت معهد داتوؾ سليماف0226يف هناية ديسمرب 

، كؽلكن إثبات اف. كؽلكن أيطنا احتساب اخلرغلُتخرغلُت منتشرين يف كل مك اإلسالمية

جامعات الدكلة. يتم استيعاهبم يف  خالؿ النظر يف عدد اخلرغلُت الذمذلك من 

ؾ خرغلُت عملوا كموظفُت )زلاضرين، مدرسُت، أطباء، موظفو ، ىناابإلضافة إىل ذلك
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اجليش الوطٍت اإلندكنيسي كالشرطة ، ألعطاء مكتب حكومي(، رجاؿ أعماؿ، سياسيوف

 .الوطنية اإلندكنيسية

فالوفوا ليست فقط  احلديث الطالبات اليت يدرسن حالينا يف معهد داتوؾ سليماف

، كلكن أيطنا من خارج ادلنطقة كاحملافظات األخرل. تتميز حياة ادلعهد داتوؾ لوككامن 

نشطة الالمنهجية للطالبات يف فالوفو ابلديناميكية للغاية مع كجود األ احلديث سليماف

رلاالت الفنوف كالرايضة كتطوير اللغة )العربية كاإلصلليزية( من أجل تطوير اإلمكاانت 

 األكادؽلية ككذلك اىتمامات كمواىب الطالبات.

 الرؤية كالرسالة  .0

 الرؤية . أ

، فطالن عن كوهنا مركزنا متميزنا درسة الكيفية كادلستقلة كتنافسيةأف يصبح ادل 

للًتبية اإلسالمية كتنمية اجملتمع يف زلاكلة إلصلاب جيل من ادلسلم ادلؤمن كادلطلع كاخلَت 

 .ليصبح مواطن مسؤكؿ

 الرسالة  . ب

 يعد العماؿ الذين لديهم إؽلاف كتقول .1

 التنمية ةصادؽ كجدير ابلثقة لسد احتياج .0
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 تكوين قول عاملة مؤىلة كمهنية يف رلالة الدين كادلعرفة العامة. .3

القادر على أف يكوف مستقل، قادر على توفَت ادلهارة ادلهنية  ادلتخرجإنتاج  .8

 لتحسُت كرامتهم.

 ربويل مكانة اإلنساف إىل أصوؿ بشرية لألمة كالدين .5

 أف نصبح أحد مراكز تعزيز كفاءة العلم كتنمية العقيدة. .6

 حالة ادلعلمُت .3

. ابإلضافة الباتم حالة الطادلعلم ىو شخص لديو القدرة على إدارة التعليم كفه

، ػلتاج ادلعلموف إىل ادلعرفة كالقدرة على تنفيذ األدكار كادلهاـ اليت تقع على إىل ذلك

عاتقهم بصفتهم اجلهات الفاعلة الرحيسية يف عملية التعلم كؽلكنهم تطبيق مبادئ التدريس 

 بشكل جيد.

عاـ بشكل احلديث ادلعلم يف طالبات ادلدرسة العالية دبعهد داتوؾ سليماف 

، مع شخصنا 36اإلصباي يف اخلدمة ىو  لديهم مؤىل تعليمي لدرجة البكالوريوس. العدد

معلمة. كبلغ عدد موظفي اخلدمة ادلدنية  03مدرسنا من بينهم ادلدير ك  13تفاصيل عن 

 شخصا. ؽلكن رؤية بياانت ادلعلم يف ادللحق. 00شخصا. بينما الشرؼ  18
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 حالة الطالبات .8

لوفو فا احلديث طالبات مدرسة العالية دبعهد داتوؾ سليماف يبلغ إصباي عدد

 115لعلـو االجتماعية. يوجد كا الطبيعة ، علا العلـوطالبتا يتألف من زبصصُت 870

 57مع  علـو اإلجتماعيفصل العاشر فئة ك  الطبيعةعلـو  العاشرا يف الفصل تطالب

فصل  فئة، بينما تطم اتطالب 91ىناؾ ، الطبيعةعشر  حدلا. ابلنسبة للفصل اإلتطالب

 علـوفصل الثانية عشر ا. ابلنسبة للفئة تطالب 61 علـو اإلجتماعيحدل عشر اإل

 اتطالب 52يوجد  علـو اإلجتماعيفصل الثانية عشر ا كللصف بتن طال 98، يوجد الطبيعة

كعينة معهد داتوؾ سليماف احلديث فالوفو   يف اتبالدلعرفة ابلتفصيل حالة الط

 ؽلكن رؤيتها يف اجلدكؿ على النحو التاي:، حبثية

 : كعينة حبث اتبياانت الطالب 8.1اجلدكؿ 

 قسم إسم موضع
 1 نور الفاربة سلسبيلة الطالبة
 0 كحيوين الطالبة
 3 زسكية سلسابيلة الطالبة
 8 نور عزيزة راجيماف الطالبة
اراينوتيا ماىادل نور الطالبة  5 
 6 دينا عليكا فًتم الطالبة
 7 عهديياين الطالبة
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 ادلرافق كالبنية التحتية .5

م ألنو مع ادلرافق يادلرافق كالبنية التحتية ىي عوامل داعمة لتنفيذ عملية التعل

، كابلتاي فإف كجودىا تجعل عملية التعلم تعمل بشكل جيدكالبنية التحتية الكافية س

 ضركرم للغاية حىت تتمكن من العمل بفعالية ككفاءة.

كالبنية التحتية ادلعنية ىي ادلرافق ادلستخدمة يف عملية التعليم يف كل ادلرافق 

مؤسسة تعليمية من أجل ربقيق األىداؼ التعليمية. ؽلكن إرفاؽ تفاصيل ادلرافق كالبنية 

 فالوفو على النحو التاي: احلديث التحتية يف طالبات ادلدرسة العلية دبعهد داتوؾ سليماف

 كالبنية التحتيةادلرافق  8.0اجلدكؿ 
 قسم أنواع ادلرافق والبنية التحتية مجلة
 1 غرفة الفصل 15
 0 غرفة ادلكتبة 1
 3 غرفة ادلعلم 1
 8 غرفة ادلكتب 1
 5 غرفة الكومبيوتر 1
 6 غرفة احلماـ 8
 7 غرفة األعماؿ الصحية ادلدرسية 1
 8 تعاكين 1
 9 حفل ميداين 1
 12 ملعب كرة الريشة 3
 11 كرة الطاحرةملعب   1
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 10 ملعب كرة السلة 1
 13 غرفة تنظيم الطالب داخل ادلدرسة 1
 18 مستودع 0

 15 سبورة 16
 16 مكرب الصوت 3
 17 شاشات الكريستاؿ الساحل 8
 18 أجهزة الكمبيوتر احملمولة 0

 19 الكومبيوتر 30
 02 ميكركفوف دبكرب الصوت 0
 01 طابعة 8

 
 البياانت وصف .ب 

معركؼ أف ىناؾ ىدفُت حبثيُت مذكورين يف ادلبحث األكؿ. األىداؼ من كما ىو 

ىذا البحث ىو عن مشكالت الطالبات كادلعلمُت يف أثناء التعليم عرب اإلنًتنت. 

 كلتحقيق أىداؼ البحث كصفها الباحثة بعدة أكصاؼ على النحو التاي:

اإلنرتنت يف أثناء  تعليم اللغة العربية عربعند الطالبات  اليت تواجهها مشكالت  .1

 لطالبات ادلدرسة العالية مبعهد داتوك سليمان احلديث فالوفو اجلائحة

الباحثة مقابلة مع  فيما يتعلق دبشكالت الطالبات منذ التعليم عرب اإلنًتنت،

 العالية دبعهد داتوؾ سليماف احلديث فالوفو. العديد من شلثلي طالبات ادلدرسة
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تكمن ادلشكالت اليت يواجهها الطالبات منذ التعليم عرب اإلنًتنت يف أف الشبكة 

، الطالبات صعوبة يف مساع ادلادة اليت يقدمو تنفيذ عند زـك حبيث عند التعليمغَت كافية 

ادلعلم بشكل أكثر كضوحنا شلا ذبعل الطالبات ال يفهمن ادلادة ادلقدمة. كىذا بناء على 

 لبة إمسها نور عزيزة رجيماف قالت:نتاحج مقابلة مع طا

، ال أفهم ألف الشبكة ليست جيدة حبيث فإف صوت يف زـك عند تنفيذ التعليم"
 82".ادلعلم غَت كاضح

ابإلضافة إىل ذلك، تواجها الطالبات أيطنا صعوبة يف إرساؿ ادلهاـ إىل تطبيقة 

 :وين قالتإمسها كحي كاتساب كجوجل فصلي. ىذا ابء على نتاحج مقابلة مع طالبة

اإلرساؿ  التعلم ىي الشبكة. تصبح الوجيبة بطيئة يف إحدل مشكاليت منذ"
 81"، أخرج من التطبيق ألف الشبكة ليست جيدةالتعلم يف زـك كعندما

 راين قالت:اطي مهو دلقابلة مع طالبات إمسها نور ادلمث بناء على نتاحج ا

صبع الواجبة عند االقًتاب  ، ال تكوف الشبكة جيدة حبيثم يف الفصلعندما التعل"
سالو إىل رلموعة كاتساب. اإلر  من االختبار.الوساحط ادلستخدمة عبارة عن الكتاب

، فإف صورة الكتاب غَت كاضحة لذلك من الصعب معرفة كتابة كمع ذلك
 80"ادلادة
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Nur Azizah Rajiman, Wawancara Santri kelas XI IPA III SMA PMDS Putri Palopo , Pada 

Tanggal 02 Juni 2021 
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Wahyuni, Wawancara Santri kelas X IPA II SMA PMDS Putri Palopo , Pada Tanggal 02 Juni 

2021 
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Nurul Mutia Maharani, Wawancara Santri kelas X IPA III SMA PMDS Putri Palopo , Pada 

Tanggal 02 Juni 2021 
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احلل عندما شبكة الطالبات غَت جيدة ىو القياـ ابلواجبة اليت قدمها ادلعلم. ىذا 

 احج مقابلة مع طالبة إمسها كحيوين قالت:بناء على نت

اليت مدركسو  حوؿ ادلادة "عندما يكوف لدّم شبكة غَت جيدة، تكليفي بواجبة
 83"الواجبة بديالن لوجودم عند التعليم عرب اإلنًتنت.ادلعلم، ك 

، تواجها الطالبات أيطنا صعوابت بسبب احلصة ابإلضافة إىل تغطية الشبكة

ال تتمكن الطالبات اليت ليس لديهم حصة زلددة من ادلشاركة  احملدكدة لإلنًتنت حبيث

م عند حدكث التعلم. ىذا بناء على نتاحج مقابلة مع طالبة إمسها زاسكيا ييف عملية التعل

 بيال قالت :اسلس

عليم ألف حصيت ، يف بعص األحياف ال أاتبع عملية التيف ىذا التعليم عرب اإلنًتنت"
ت بنشرىا على أصدقاحي دلنح اإلذف عند بدء ، لذا قمعلى اإلنًتنت تنفد

 88".التعلم

 :تأىدايين قال اامسه البةمع ط ة بناء على نتاحج مقابلمث

العقبة اليت أكاجهها عند التعليم عرب اإلنًتنت ىي حصة اإلنًتنت اليت تنفد " 
دما تنفد حصة ، لذلك عنمةأحياانن كال أحصل على حصة اإلنًتنت من احلكو 

 85"، ال ؽلكنٍت متابعة عملية التعليمصة يباإلنًتنت اخلا
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 Wahyuni, Wawancara Santri kelas X IPA II SMA PMDS Putri Palopo , Pada Tanggal 29 

september 2021 
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 Zaskia Salsabila, Wawancara Santri kelas X IPA IV SMA PMDS Putri Palopo , Pada Tanggal 

02 Juni 2021 
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 Ahdiyani, Wawancara Santri kelas XI IPA IV SMA PMDS Putri Palopo , Pada Tanggal 02 

Juni 2021 



51 
 

 
 

احلل الذم يقدمو الطالبات ىو توقع أف تقدـ احلكومة مساعدة شاملة حلصص  

 :اإلنًتنت. حسب رأم طالبة إمسها زاسكية سلسبيال قالت

ال أحصل على مساعدة يف حصة اإلنًتنت من احلكومة مثل أصدقاحي كآمل أف "
 86".من تنفيذ تعليم دكف نفاد احلصة أحصل على احلصة أيطنا حىت أسبكن

نو يف ىذا التعليم ، ألها الطالبات ىي صعوبة فهم ادلادةأما مشكالت أخرل تواجه

، فإف الصور يف لمادة إىل تطبيق كاتساب. كمع ذلك، يرسل ادلعلم صورنا لعرب اإلنًتنت

قدمها بعص األحياف غَت كاضحة حبيث غلد الطالبات صعوبة يف معرفة ادلادة اليت 

 الطالبات. ىذا بناء على نتاحج مقابلة مع طالبة إمسها نور ادلوطي مهراين قالت:

كيفية تعلم ادلعلم ابستخداـ الكتب كشرحها بشكل زـك مث ابلصور كإرساذلا عرب "
ليس كاضح.  كاتساب. عملية التعلم عرب اإلنًتنت ليست مفهومة جيدنا ألف حركتو

، كمع ذلكالكتب ادلرسلة إىل رلموعة كاتساب. اإلجابة كالوساحط ادلستخدمة ىي 
 87".فإف صورة الكتاب غَت كاضحة لذلك من الصعب معرفة كتابة ادلادة

 : اليت قالت إمسها دينا عليكا مث بناء على نتاحج ادلقابلة مع طالبة

ككاتساب كغوغل فصلي  ، يستخدـ ادلعلم تطبيقة زـكعند التعليم عرب اإلنًتنت"
عرب ة الصورة ال أفهمها ألف الصور غَت كاضح كعندما أتعلم كلكن يف مرسل ماد
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إذا كاف ىناؾ شيء غَت  ، فأان كسوؿ لطرح األسئلة كالبحث على غوغلاإلنًتنت
 88".مفهـو

احلل إلرساؿ ادلادة األقل كضوحنا ىو توفَت مادة أكضح كأسهل يف القراءة. كما 

 :تدينا عليكا اليت قال نتاحج مقابالت مع طالبات إمسها

يف شكل كتب مصورة ، لكن يف  يف ىذا التعليم عرب اإلنًتنت ، يوفر ادلعلم ادلادة"
بعص األحياف أشعر ابلكسل لقراءهتا ألف الصور غَت كاضح. لذلك آمل إيصاؿ 
ادلادة أكثر كضوحنا كإاثرة لالىتماـ حبيث يسهل علي تعلم ادلادة اليت قدمها 

 ".ادلعلم

تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت يف أثناء  عندادلعلمني اليت يواجهها مشكالت  .2

 اجلائحة لطالبات ادلدرسة العالية مبعهد داتوك سليمان احلديث فالوفو

فيما يتعلق دبشكالت ادلعليم منذ التعليم عرب اإلنًتنت. لذلك أجرت الباحثة 

 نعمة. عبد ادلهيمن، كمبشَتة، كركزاليا اللغة العربية إمسهم مقابلة مع معلم

يوجد يف ىذا التعلم عرب اإلنًتنت العديد من التطبيقة اليت يستخدمو ادلعلم 

استخداـ  جل مييت كجوجل فصلي ككاتساب. يفلتقدًن ادلادة. من بُت أخرل زـك كجو 

جوجل مييت، غلتمع ادلعلم مقيدنا يف شرح ادلادة ألف الطالبات ليست لديهن شبكة 

 :ة مع أستاذة مبشرة اليت قالتجيدة. كىذا بناء على نتاحج مقابل
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، ال سبكن جلميع الطالبات ادلشاركة يف اجتماع يف ىذا التعليم عرب اإلنًتنت"
 89"جوجل مييت بسبب قيود الشبكة

الشبكة غَت جيدة. كىذا بناء على نتاحج  التفاعل بُت ادلعلم أيطنا إنقطاعا عندما

 : مقابلة مع األستاذ مهيمن الذم قاؿ

، حبيث ال على ىذا االستخداـ عرب اإلنًتنت الطالبات على شبكة جيدةال صبيع "
ؽلكننا استخداـ سول عدد قليل من التطبيقة اليت الطالبات الوصوؿ إليها مثل 

بعص اجتماع زـك مث جوجل فصلي ككاتساب كجوجل مييت. لذلك ىناؾ 
ست جيدة جتماعة زـك ألف أدكة ذبميع الفيديو ليإالطالبات اليت ابلفعل لشبكة 

جدنا حبيث ال ؽلكن نقل التعليم التاي إال عربكاتساب فقط ابلنسبة لألسئلة 
، فهو يفتقر إىل حد ما كالتفاعل بُت ادلعلمُت كاألجوبة بُت الطالبات كادلعلمُت

 52"كالطالبات عند استخداـ كاتساب ليس جيدنا ألف الشبكة

 :يت قالتركزاليا نعمة التاذة األسمع  ةابإلضافة إىل ذلك، بناءن على نتاحج ادلقابل

ادلشكلة ىي أف الشبكة غَت جيدة. انىيك عن بياانت اإلنًتنت الطالبة كشبكة "
ا لذلك يصعب شرحها. من  الطالبات خارج ادلنطقة كىي ليست جيدة جدن

 51".الصعب على الطالبات تلقي ادلواد بشكل جيد
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إعطاء كاجبة ربتوم احلل الذم يقدمو ادلعلم عند حدكث اضطراب يف الشبكة ىو 

اليت تدريسها للطالبات اليت يشاركن يف التعليم. كىذا بناء على نتاحج مقابلة  على ادلادة

 :مع األستاذة مبشرة اليت قالت

تتمكنن من تلقي ادلادة. كمع  أعطي كاجبة للطالبات اليت لديهم شبكة سيئة حىت"
ليست بقدر  لواجة فقط،لطالبات اليت يقمن اب، فإف ادلادة اليت حصل عليها اذلك

 50"ادلادة اليت حصل عليها الطالبات اليت يشاركن يف التعليم كاليت يقمن ابلواجبة.

، ال تتم منح الطالبات كقتنا معيننا لتجميع الواجبة لتسهيل األمر ابإلضافة إىل ذلك

على الطالبات اليت لديهم شبكة ضعيفة. ىذا بناء على نتاحج مقابلة مع األستاذ مهيمن 

 :الذم قاؿ

يف كقت التعليم عرب اإلنًتنت، ال نعطي كقتنا سريعنا، على سبيل ادلثاؿ عند إعطاء "
الواجبة، نعطي فًتة زمنية أطوؿ ألنو قد يكوف ىناؾ طالبات تشكن عن 

 53".الشبكة

إال النظر عن الشبكة الفقَتة. يف ىذا التعليم عرب اإلنًتنت ، غلد ادلعلم صعوبة يف 

 :ضوعية. كىذا بناء على نتاحج ادلقابلة مع األستاذ مهيمن الذم قاؿإعطاء الدرجة دبو 
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التفاعل مع الطالبات قلة  تكمن مشكلة ادلعلم منذ التعليم عرب اإلنًتنت ىي يف"
حبيث ال يتمكن ادلعلم من تقدًن تقييمة موضوعية للطالبات كغَت قادر على 

الواجبة ادلعطاة ىي رلرد يعرؼ ادلعلم أف ة الواجبة اليت تقمن هبا. حىت المالحظ
نًتنت جيدة يف منتجهم أك منتج شخص آخر. درجة الطالبات منذ التعليم عرب اإل

، فإف ادلوضوعية موضع تساؤؿ، سواء حصل الطالب حقنا ادلتوسط. كمع ذلك
ادلعلم بتقييم  احملاضرة،على عكس ما يعمل بو . على تقدير بناءن على قدرتو أـ ال

، كعلا تقييم العملية كتقييم النتاحج. م ألف ىناؾ تقييمُتنذعملية التعلمباشر م
، فإف التقييم ادلستخدـ ىو تقييم للنتاحج كال ؽلكن لنسبة ذلذا التعليم عرب اإلنًتنتاب

 58".أف يوفر تقييمنا صاحلنا لتقييم العملية

أما احلل الذم يقدمو ادلعلم عند صعوبة إعطاء الدرجة دبوضوعية فهو تقدًن تقييم 

كإذا كانت ىناؾ مشكالت يف البات كفقنا لوجودىن منذ التعليم عرب اإلنًتنت للط

، فيجب أف يكوف ىناؾ توصيل من األصدقاء أك العاحلة لذلك ؽلكن للمغلم الشبكة

 :تعديل الدرجة للطالبات. كىذا يتوافق مع نتاحج مقابلة مع األستاذ مهيمن الذم قاؿ

اء تقييم من خالؿ إعطاء درجة كاملة ، أفعل إبجر عند التعليم عرب اإلنًتنت"
، دلنح الدرجة للطالبات اليت ال نشطُت يف عملية التعليم. كمع ذلكللطالبات ال

، أقـو بتعديلها مع إيصاؿ األسباب من تيستطعن حطور التعليم عرب اإلنًتن
احلطور بسبب  الباتستطيع الطتالعاحلة ألنو يف بعص األحياف ال األصدقاء أك 

يكوف ىناؾ سبب من ألف الشبكة ليست جيدة. عندما ال أك نفاد حصة اإلنًتنت
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، فإف الدرجة اليت حصلت عليها الطالبات قد تكوف حلةاألصدقاء أك العا
 55".خاطئة

 ادلناقشة  .ج 

بعد أف تعرؼ البياانت كما ىي معركضة يف احلقاحق أعاله ، مث كإجراء إضايف 

البياانت اليت صبعها ابستخداـ األساليب الوصفية النوعية،  ذلذا البحث، كىو ربليل

كربليل البياانت اليت كجدىا الباحثة فيما يتعلق دبشكالت تعليم اللغة العربية عرب 

 :اإلنًتنت على النحو التاي

تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت يف أثناء عند الطالبات اليت تواجهها مشكالت  .1

 .ادلدرسة العالية مبعهد داتوك سليمان احلديث فالوفولطالبات  اجلائحة

مشكالت التعليم عرب اإلنًتنت ىي مشكلة مهمة للغاية غلب أف يعرفها الكثَت من 

م عرب يالناس، كخاصة األشخاص الذين يتابعوف عملية التعليم. تتنوع مشكالت التعل

كف اتصاؿ ابإلنًتنت. كذلك اإلنًتنت بشكل كبَت عند مقارنتها ابلبوليماتية منذ التعليم د

ين ادلعلمُت كالطالبات حبيث  احملاضرة  اإلنًتنت يتم من خالؿ عدـ لقاءألف التعليم عرب

 يواجهوف صعوابهتم اخلاصة يف تنفيذ عملية التعليم.
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مشكالت التعليم عرب اإلنًتنت، كخاصة يف ادلواد العربية طالبات كمعلمو اللغة 

دبعهد داتوؾ سليماف احلديث فالوفو. مشكالت الطالبات اليت العربية يف مدرسة العالية 

 كجدىا الباحثة يف ادلواد العربية ىي:

 تغطية الشبكة .1

ىي مشكلة كبَتة للطالبات يف تنفيذ عملية تعليم اللغة  الشبكة غَت الكافية

 العربية عرب اإلنًتنت، خاصة يف ادلدرسة العالية دبعهد داتوؾ سليماف احلديث قسم البنات

فالوفو. عدد الطالبات اليت يعيشن بعيدنا عن ادلراكز احلطرية غلعل من الصعب على 

، ال ؽلكن للطالبات اليت لذلك يف عملية التعليم الطالبات احلصوؿ على شبكة جيدة.

ـ لديهم شبكة ضعيفة االستماع بوضوح إىل ادلواد اليت قدمها ادلعلم من خالؿ تطبيقة زك 

، إعاقة تسليم الواجبة أيطنا بسبب ضعف الشبكة  ذلككجوجل مييت. ابإلضافة إىل

 .إىل ادلعلم حبيث تتأخر الطالبات يف إرساؿ الواجبة

 حصة اإلنًتنت زلدكدة. .0

سليماف ادلدرسة العالية دبعهد داتوؾ  علي نتاحج ادلقابلة كادلالحظة يفبناء 

جلميع الطالب يف شاملة توفَت حصة اإلنًتنت اليت مل تكن  ،احلديث قسم البنات فالوفو

سليماف احلديث قسم البنات ، خصوصا يف ادلدرسة العالية دبعهد داتوؾ إندكنيسيا
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أدل إىل الطالبات اليت لديهم شبكة كافية تقيد عملية التعليم اخلاصة هبن ألف  ،فالوفو

حصة اإلنًتنت اليت تنفد ذبعل الطالبات غَت قادر على  اإلنًتنت نفدت احلصة فجأة.

ا  اد اليت يوفرىا ادلعلم حبيث إعاقة أنشطة التعليم. ىذه حصة اإلنًتنتمعرفة ادلو  مهمة جدن

للتعليم عرب اإلنًتنت ألف حصة اإلنًتنت ىي كسيط لعملية التعليم لتعمل بشكل جيد. 

 ال أنسجاـ بشكل جيد. ، فإف التعليمذا نفدت حصة الطالبة من اإلنًتنتإ

 صعوبة فهم ادلادة .3

كل معلم مادة إىل الطالبات من خالؿ تطبيق   ، يرسلادلادة يف تسليم

، يف ىذا ادة اليت قدمها ادلعلم. كمع ذلككاتساب.تسليم ادلادة يف شكل دفًت صور عن ادل

، كخاصة يف ادلدرسة العالية دبعهد داتوؾ سليماف اللغة العربية عرب اإلنًتنت ليمالتع

، كصور الكتب اليت فكاضح يف بعص األحياتسليم ادلواد غَت  احلديث قسم البنات،

أحياانن غَت مقركءة بوضوح من قبل الطالبات. لذلك ال  يرسلها ادلعلم إىل تطبيق كاتساب

الطالبات   ،قصود ابدلعلم. ابإلضافة إىل ذلكىو ادل لطالبات اليت يركف ادلواد فهم ماؽلكن ل

 كساىل أيطنا يف سؤاؿ ادلعلم عن ادلادة حبيث ؽلكن أف يؤدم ذلك إىل عدـ سبكن

 الطالبات من فهم ادلواد اليت قدمها ادلعلم.
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 جهود الطالبات للتغلب على ىذه ادلشكالت الثالثة ىي:

الذين لديهم شبكة  يف مشكالت تغطية الشبكة، تعطى الطالبات كاجبة إضافية

ضعيفة حىت يتمكنوا من تغطية غياهبم عن طريق صبع الواجبة اليت قدمها ادلعلم. ابإلضافة 

إذا الواجبة مقيدة أيطنا ابلشبكة، فإف ادلعلم يوفر الراحة من خالؿ عدـ إعطاء إىل ذلك، 

 الطالبات من إرساؿ الواجبة عندما الشبكة مناسبة. حد زمٍت إلرساؿ الواجبة حىت

توفَت حصة اإلنًتنت  اإلنًتنت احملدكدة ، تتوقع الطالبات ةأما ادلشكالت حص

ندكنيسيا ألف بعص الطالبات يف ادلدرسة العالية من احلكومة إصباال جلميع الطالبات يف إ

دبعهد داتوؾ سليماف احلديث قسم البنات ال أيخذف التعليم عرب اإلنًتنت ألهنن مقيد 

بنقص حصة اإلنًتنت حبيث من خالؿ توفَت حصة رلانية شاملة من احلكومة أدل إىل 

 اجليد.الطالبات اليت لديهة حصة اإلنًتنت زلدكدة للمشاركة يف التعليم 

ابإلضافة إىل ذلك ، فيما يتعلق دبشكالت صعوبة الطالبات يف فهم ادلادة ،من 

الطركرم إرساؿ مواد أكثر إاثرة لالىتماـ كسهلة القراءة من قبل الطالبات مثل إرساؿ 

تتعلم  إرساؿ ادلادة على الواتساب حىت الطالبات ادلواد يف شكل عرض تقدؽلي. خصوصا

لكل  العربية جيدنا دكف احلاجة إىل العثور على صعوبة يف قراءة احلركةمواد تعليم اللغة 

 .مادة قدمها ادلعلم



59 

 

 
 

تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت يف أثناء  عندادلعلمني  اليت تواجهها مشكالت .2

 اجلائحة لطالبات ادلدرسة العالية مبعهد داتوك سليمان احلديث فالوفو

ليس فقط الطالبات اليت لديهم مشكالت يف يف ىذا التعليم عرب اإلنًتنت، 

عملية التعليم. كمع ذلك، يف ىذا التعليم عرب اإلنًتنت، يواجو ادلعلم أيطنا 

عملية التعليم ليست مثالية عند  مشكالت سلتلفة يف عملية التعليم شلا يؤدم

 . مشكالت ادلعلم منذ التعليم عرباحملاضرةإجراؤىا  مقارنتها بعملية التعليم اليت

 اإلنًتنت يف ادلدرسة العالية دبعهد داتوؾ سليماف احلديث فالوفو ىي:

 تغطية الشبكة .1

م عرب اإلنًتنت ػلتاج حقنا إىل جهاز إلكًتكين كيرافقو شبكة يىذا التعل

جيدة كحلقة كصل عملية التعليم بُت ادلعلمُت كالطالبات. إذا كانت الشبكة اليت 

فستكوف مشكلة بينهما ألف عملية التعليم ؽلتلكو ادلعلم أك الطالبة ليست جيدة، 

الرحيسية عندما ػلدث مشكالت الشبكة ىي ادلشكالت . تصبح أقل فاعلية

تشتكي الطالبات من ىذه مشكلة الشبكة، بل تصبح أيطنا مشكلة التعليم. ال

لدل الطالبات شبكة ضعيفة، سيواجو ادلعلم صعوبة يف نقل  للمعلمُت ألنو عندما

 بات.ادلواد إىل الطال
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يف ادلدرسة العالية دبعهد داتوؾ سليماف احلديث قسم البنات، يعيش صبيع 

معلمي اللغة العربية يف ادلناطق احلطرية، حيت يسهل احلصوؿ على شبكة جيدة. 

لدل الطالبات شبكة ضعيفة، ال ؽلكن للمعلم  كمع ذلك، ادلشكالت يف أنو عندما

الشبكة الطعيفة من الصعب على التحكم يف الطالبات يف عملية التعليم. ذبعل 

 .ادلعلم تسليم ادلواد للطالبات اليت تقيدىن الشبكة

 صعوبة القيمة دبوضوعية .0

كاف اختالؼ زلدد للغاية بُت التعليم عرب اإلنًتنت كالتعليم خارج اإلنًتنت 

غلعل من الصعب على ادلعلمُت إعطاء القيم بشكل موضوعي للطالبات. ىذا يرجع 

عل بُت ادلعلمُت كالطالبات منذ التعليم عرب اإلنًتنت. ابإلضافة إىل عدـ كجود تفا

إىل ذلك، ال ؽلكن للمعلم مراقبة الواجبة ادلعطاة للطالبات مباشرة، لذلك ال يعرؼ 

ادلعلم أف الواجبة ىي عملت الطالبات أنفسهم فقط أك بسبب مساعدة أطراؼ 

. الناس من حوذلن معينة مثل البحث عن إجابة على جوجل أك من خالؿ مساعدة

ؽلكن للمعلم اإلشراؼ على ىذه الواجبة كتواجها  ، احملاضرةم يتعلؼلتلف عندما 

ظر عليهم  الطالبات صعوبة يف العثور على إجابة من جوجل ألف الطالبات ػلخ

ادلعطاة عمالن شاقنا سبامنا من كل  الواجبة إحطار اذلاتف احملمولة إىل ادلعهد حبيث
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أخذ عينة منهن يف ىذا البحث  النتاحج تقييم ادلعلم للطالبات اليتطالبة. كىذا من 

 منذ تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت:

 عينة البحثالبات لاللغة العربية للطا نتاحج 8.3اجلدكؿ 

 قسم إسم درجة
 1 نور الفاربة سلسبيلة 90
 0 كحيوين 83
 3 زسكية سلسابيلة 83
 8 نور عزيزة راجيماف 92
وتيا ماىاراينادل نور 80  5 
 6 دينا عليكا فًتم 83
 7 عهديياين 90

 

نًتنت ، ؽلكن مالحظة أف الطالبات يف ىذا التعليم عرب اإلبناء على نتاحج التقييم 

العربية. الطالبات قد أتقن تعليم اللغة  اليطمن أف صل على درجة متنوعة جدنا، كلكنػل

للمعلم تقدًن قيمة موضوعية ألنو ال يركف بشكل ، ال ؽلكن كمع ذلك، يف ىذه احلالة

 .مباشر أنشطة التعليم كالواجبة اليت قدمها الطالبات
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، كعلا جوانب التقييم الذم يقدمو ادلعلم، ىناؾ جانباف من يف كل عملية التعليم 

تقييم العملية، يعطي ادلعلم قيمة عندما يرل عملية  ىذا قييم العملية كتقييم النتاحج. يفت

تعلم اليت تفعل هبا الطالبات. تقييم النتاحج ىو تقييم من خالؿ النظر يف نتاحج الواجبة ال

، ؽلكن للمعلم فقط تقدًن يف ىذا التعليم عرب اإلنًتنت. أك االختبارة ادلعطاة للطالبات

، ال ؽلكن نو يف ىذا التعليم عرب اإلنًتنتتقييم للنتاحج كال ؽلكنو تقدًن تقييم للعملية أل

م رؤية أنشطة الطالبات مباشرة منذ عملية التعليم حىت ال يتمكن ادلعلم معرفة تطوير للمعل

 ادلعرفة اليت ؽلتلكها الطالبات منذ عملية التعليم.

 جهود ادلعلم يف التغلب على ادلشكلتُت ىي:

، يعطي ادلعلم الواجبة اليت تتوافق مع ادلواد اليت يوفره ادلعلم أما ادلشكالت الشبكة

ت النشطُت يف عملية التعليم. ابإلضافة إىل ذلك، ال يوفر ادلعلم أيطنا فًتة زمنية للطالبا

لتجميع الواجبة للطالبات اليت تقيدىن الشبكة حبيث إرساؿ الواجبة عندما تتحسن 

  الشبكة.

جهود ادلعلم حلل مشكالت صعوبة القيمة دبوضوعية ىي من خاللتقدًن تقييم  

كامل للطالبات اليت تنشط يف عملية التعليم كتنشط يف إرساؿ الواجبة. ابإلضافة إىل 

ذلك، يعطي ادلعلم أيطنا درجة مناسبة للطالبات اليت تقيدىن عدة أسباب مثل نفاد 
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ظة التسليم ادلباشر من األصدقاء أك العاحلة حصة اإلنًتنت أك ضعف الشبكة. مع مالح

عن الطالبات اليت مل يكن لديهن كقت للحطور ألسباب معينة. إذا مل تشارؾ الطالبة يف 

 لو غاحبنا، فستكوف القيمة اليتالتعليم عرب اإلنًتنت كمل تكن ىناؾ أيطنا أسباب زلددة ذبع

احلصوؿ عليها عن طريق اخلطأ.
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 ادلبحث اخلامس

 اخلامتة

 اخلالصة . أ

بناء على كصف كربليل البياانت حوؿ مشكالت تعليم اللغة العربية عرب 

 ،ث فالوفواإلنًتنت يف أثناء اجلاححة لطالبات ادلدرسة العالية دبعهد داتوؾ سليماف احلدي

 : استخالص االستنتاجة التالية

مشكالت الطالبات منذ تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت لطالبات ادلدرسة  .1

العالية دبعهد داتوؾ سليماف فالوفو ىي يف تغطية الشبكة كحصة اإلنًتنت 

للجهود ادلبذكلة للتغلب على ىذه أما  احملدكدة كصعوبة فهم ادلواد.

بواجبة عندما الشبكة غَت جيدة كال ، تكليف الطالبات الثةادلشكالت الث

فرىا اليت تو  يوجد حد لتجميع الواجبة، كتتوقع الطالبات حصة اإلنًتنت

كتتوقع الطالبات تسليم ادلواد أكثر تشويقنا كسهولة لتقرأىا  ،إصباالاحلكومة 

، ثةابلنسبة للجهود ادلبذكلة للتغلب على ىذه ادلشكالت الثال الطالبات.

 تكليف الطالبات بواجبة عندما تكوف الشبكة غَت جيدة
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ادلدرسة العالية مشكالت ادلعلم منذ تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت لطالبات  .0

، كصعوبة إعطاء حلديث فالوفو ىي يف تغطية الشبكةدبعهد داتوؾ سليماف ا

أما للجهود ادلبذكلة للتغلب على ادلشكلتُت ، فإف  الدرجة بشكل موضوعي.

اليت لديهم شبكة ضعيفة كال توجد فًتة زمنية ادلعلم يعطي كاجبة للطالبات 

ديهن شبكة ضعيفة. مث إذا كاجو معينة لتسهيل األمر على الطالبات اليت ل

، يقـو ادلعلم فقط بتقييم الطالبات النشطُت دبوضوعيةادلعلم صعوبة يف التقييم 

يف التعليم كيقـو بتعديل تقييمهم للطالبات اليت لديهم قيود معينة مثل 

 الشبكة الطعيفة.

 إقرتاحات. ب

 وفالو فدلكتب التعليم يف مدينة  .1

للطالبات ك ادلعلمُت كل  ليجهز كوات اإلنًتنتدلكتب التعليم يف مدينة فالوفو 

 .19-شهر يف عملية التعليم كالتعلم أثناء اجلاححة كوفيد 

 للمعلمُت .0

غلب ادلعلموف مبدعُت يف ىذا التعليم عرب اإلنًتنت من أجل تدريب 

 إبداع الطالبات.
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 للمعلمُت دلراقبة تطور عملية التعليم داحمنا كتقدًن ادلشورة كالتحفيز داحمنا

 عرب اإلنًتنت. علم على الرغم من أف التعليم حىت ينشط الطالبات يف الت

 للطالبات .3

غلب أف يكوف أكثر نشاطا يف التعلم حىت بدكف إشراؼ مباشر من ادلعلم كعدـ 

 االستهانة ابلتعلم.
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PEDOMAN OBSERVASI 

 Dalam melakukan observasi, peneliti melengkapi pedoman observasi atau 

pedoman pengamatan yang disusun berdasarkan aspek-aspek yang menjadi fokus 

pengamatan. Hal ini  dilakukan agar observasi berjalan secara efektif dan efisien. 

 Aspek-aspek yang diamati : 

1. Lokasi SMA PMDS Putri Palopo 

2. Jumlah guru/ Pendidik SMA PMDS Putri Palopo 

3. Jumlah santri SMA PMDS Putri Palopo 

4. Sarana dan Prasarana SMA PMDS Putri Palopo 

5. Proses Pembelajaran bahasa Arab yang dilakukan secara daring 

  



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU  

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pembelajaran daring bahasa arab di 

Sekolah ini ? 

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang desain kurikulum selama 

pembelajaran daring, khususnya pada mata pelajaran bahasa Arab di sekolah 

ini?  

3. Bagaimana penerapan perangkat pembelajaran dan struktur kompetensi pada 

pembelajaran daring bahasa arab di sekolah ini? 

4. Bagaimana cara bapak/ibu mendesain Aktivitas Belajar Santri  selama 

pembelajaran daring bahasa arab, serta media dan sumber belajar apa saja 

yang digunakan dalam pembelajaran daring bahasa arab di sekolah ini ? 

5. Metode apa yang digunakan bapak/ibu selama pembelajaran daring bahasa 

arab dan bagaimana cara ibu/bapak dalam menerapkan metode tersebut? 

6. Bagaimana respon siswa terhadap metode yang digunakan pada pembelajaran 

daring bahasa arab? 

7. Bagaimana hasil belajar siswa selama pembelajaran daring bahasa arab? 

8. Apa hambatan  atau kendala yang ibu/Bapak alami dalam pembelajaran 

daring bahasa Arab di sekolah ini? 

  



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SANTRI  

1. Bagaimana pendapat siswa tentang pembelajaran daring khususnya pada 

pembelajaran bahasa Arab? 

2. Bagaimana aktifitas belajar yang dilakukan guru selama pembelajaran daring 

bahasa arab? 

3. Apakah proses pembelajaran daring bahasa Arab yang dilakukan oleh guru 

dapat dengan mudah dimengerti oleh siswa? 

4. Bagaimana metode yang digunakan oleh  guru selama pembelajaran daring 

bahasa Arab, Apakah metode yang digunakan sudah memudahkan siswa 

dalam memahami pembelajaran daring bahasa arab?  

5. Media dan sumber belajar apa yang digunakan guru dalam pembelajaran 

daring bahasa Arab? 

6. Apa hambatan siswa dalam pembelajaran daring terkhusus pada pembelajaran 

bahasa Arab? 

 



  



  



 

  



 

  



  



  



  



  



  



 



 

KEADAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

No NAMA L/P JABATAN STATUS 

1 HIJAZ THAHA, S.Pd L KEPALA SEKOLAH PNS DPK 

2 ABD. MUHAEMIN, S.Ag.,M.Ag L WAKASEK KURIKULUM PNS DPK 

3 HAERIL ANWAR, S.Ag.,M.Pd.I L WAKASEK HUMAS PNS DPK 

4 NONA RADHIA AHMAD, S.Pd P WAKASEK KESISWAAN PNS DPK 

5 ARFIN ULY, S.Pd L WAKASEK SARANA PNS DPK 

6 DRA. HJ. ST YAMANG WAHAB P GURU/WALI KELAS PNS DPK 

7 INDRA JUNI SIBENTENG, S.Ag L GURU/WALI KELAS PNS DPK 

8 MUHAMMAD ANWAR, S.Pd L GURU/WALI KELAS PNS DPK 

9 ABD. WARIS, S.Pd L GURU/WALI KELAS PNS DPK 

10 DAMNA, S.Pd P GURU/WALI KELAS PNS DPK 

11 NISMA MANSYUR, S.Pd P GURU/WALI KELAS PNS DPK 

12 LESRA, S.Pd P GURU/WALI KELAS PNS DPK 

13 DARNIATI, S.SOS P GURU/WALI KELAS PNS DPK 

14 ZAKIYYAH ICHSAN YUNUS, S.Pd P GURU/WALI KELAS PNS DPK 

15 Hj. MUBASSYIRAH BAKRI, S.Sos., M.Pd.I P GURU MAPEL HONORER 

16 INDRAWATI BAHRUM, S.Pd P GURU MAPEL HONORER  

17 ADE DIAN WAHYUNI, S.Ag P GURU MAPEL HONORER 

18 INGGRIANI SAPUTRI, S.Pd P GURU/WALI KELAS HONORER 

19 AL FILLA, S.Si P GURU MAPEL HONORER 

20 ARIFUDDIN, S.Pd L GURU MAPEL HONORER GYT 

21 IRWAN, S.Pd L GURU MAPEL HONORER GYT 

22 MASITA SUPARDI, S.Pd P GURU/WALI KELAS HONORER GYT 

23 FAHRIYANSYAH. S.FIL.,M.Pd.I L GURU MAPEL HONORER GYT 

24 SARNI ARSYAD, S.Pd.,M.Pd P GURU MAPEL HONORER GYT 

25 ABD. HUSNI, S.KOM L GURU/WALI KELAS HONORER GYT 

26 ARIFAH, S.Pd P GURU/WALI KELAS HONORER GYT 

27 HELVI LATIF, S.Pd P GURU MAPEL HONORER GYT 

28 NUR HIDAYAH, S.Pd P GURU MAPEL HONORER GYT 

29 ROSALIAH NI'MAH, S.Pd P GURU/WALI KELAS HONORER GYT 

30 ROSNAENI, S.Pd P GURU MAPEL HONORER GYT 

31 NUR AINI, S.Pd.,M.Pd P GURU MAPEL HONORER GYT 

32 NURUL HAPSARI, S.Pd P GURU MAPEL HONORER GYT 

33 NURUL AINUN HUSTI, S.Pd P GURU MAPEL HONORER GYT 

34 LUSI, S.Pd P GURU/WALI KELAS HONORER GYT 

35 DRS. H. MARJUNI, M.KES L GURU MAPEL HONORER GYT 

36 DRS. HAERUDDIN, M.Pd L GURU MAPEL HONORER GYT 

37 SUSIYANI, S.Pd P GURU/WALI KELAS HONORER GYT 



DOKUMENTASI 

Foto Lingkungan Sekolah 

 

Struktur Organisasi Sekolah 
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 سرية ذاتية

. الباحثة هي 6443 أكتوبر 61ت يف ويالوي ، ولدنور العناية دمحم
أربعة أشقاء من األب دمحم رمحن و األم سوحاغيما. اإلبنة الثالثة من بني 

تعيش الباحثة حاليا يف قرية ويالوي مبقاطعة مالنكي الغروبية. التعليم 
ويالوي. التايل، يف نفس  641ية يف املدرسة اإلبتدائ 1166األساسي للباحثة يف عام 

قسم  احلديث العام واصلت الباحثة التعليم يف املدرسة الثانوية مبعهد داتوك سليمان
. مث واصلت الباحثة التعليم يف معهد نفسه يعين يف 1164البنات فالوفو حيت عام 

وبعد . 1162البنات فالوفو حيت عام قسم  احلديث املدرسة العالية مبعهد داتوك سليمان
بة تدريس اللغة العربية كلية الرتبية والعلوم التعليمية صلت الباحثة التعليم يف شعتخرج واال

 ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو.

 

 

Contact person penulis : nurulinayahmuhammad@gmail.com 
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