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 الباب الثاين

 النظرايت

 تعليم اللغة العرابية . أ

 مفهوم تعليم اللغة العربية .1

اللغة العربية ىي اللغة ذات  1التعلم ىو عملية تكييف هتدف إىل التعلم الفعال يف الفصل الدرسي.

يف غضون ذلك، وفقا 2التأثَت األكرب دلئات ادلاليُت من ادلسلمُت يف مجيع أضلاء العامل، سواء كانوا عراب أم ال.

إن التعم ىو منظمة بيئية عن (Miarso)ميارسو قال , (Indah Komsyah)دلا نقلتو إنداه كومسيا

 3إجيايب يف ظروف معينة. عمد حىت يتمكن الشخص من تكوين نفسو بشكل

ديكن ببساطة تفسَت التعلم على أنو زلاولة للتأثَت على ادلستوى العاطفي والفكري والروحي 

من خالل التعلم ستكون ىناك عملية تنمية األخالق  4للشخص حىت يرغب يف التعلم من تلقاء نفسو.

الدينية والنشاط واإلبداع لدى الطالب من خالل التفاعل وخربات التعلم. التعلم ىو زلاولة لتعليم يؤدي 

 5للطالب.

مادة التعلم ىو نشاط تدريسي يتم تنفيذه إىل أقصى حد بواسطة ادلعلم حبيث يقوم 

أبنشطة تعليمية بشكل جيد. مبعٌت اخر، التعلم ىو جهد يبذلو  الطالب الذين يدرسهم مواد معينة

ادلعلم يف إنشاء أنشطة تعليمية مادية معينة تساعد على حتقيق األىداف. وابلتايل، فإن تعلم لغة 

أجنبية ىو نشاط تدريسي يتم تنفيذه على النحو األمثل من قبل ادلعلم حبيث يقوم الطالب الذين 
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ة أبنشطة التعلم بشكل جيد، حبيث يؤدي إىل حتقيق ىدف تعلم لغة يدرسهم لغة أجنبية معين

 6أجنبية.

التعلم ىو خطوة تتكون من رلموعة من العناصر البشرية وادلرافق وادلعدات واإلجراءات اليت 

التعلم ىو نشاط لتنظيم أو إدارة أفضل بيئة شلكنة  7تؤثر بشكل كبَت على حتقيق أىداف التعلم.

 8يث حتدث عملية التعلم.وربطها ابلطالب حب

ويف الوقت نفسة، تعداللغة العربية إحدى لغات العامل اليت شهدت تطوًرا اجتماعيا وعلما. 

تشمل اللغة العربية يف الدراسات التارخيية عائلة اللغة الضيقة، وىي عائلة اللغة ادلستخدمة من قبل 

شبو اجلزيرة العربية )الشروق الشعوب اليت عاشت حول هنري دجلة والفرات والسهول السورية و 

 9األوسط(.

اللغة العربية ىي إحدى اللغات األجنبية اليت لطادلا درسها أجيال من ادلسلمُت يف العامل. 

يف إندونيسيا، يتم تعلم اللغة يف سن مبكرة، ألن غالبية الناس مسلمون، حيث لديهم القرآن الذي 

 10نزل ابللغة العربية.

بية عملية معقدة ذات ظواىر معقدة، لذا فليس من ادلستغرب أن يعترب تعلم اللغة األجن 

أحدىا تعلم اللغة العربية، تعلم اللغة العربية ىو عملية تفاعل  11تعٍت أشياء سلتلفة ألانس سلتلفُت.

 بُت الطالب وادلعلمُت يف عملية تعلم اللغة العربية هبدف تسهل فهم الطالب للغة العربية.
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ل بُت تلميذ وادلعلم ومصدر ادلرس للبيئة درسية. تعليم كخدمة من التعليم ىي عملية تعام

 12ادلعلم ليحصل عملية لوجد العلم وادلعرفة، والغلبة مهارة وتكوين اذليئة وأتمُت يف ذىٍت تلميذ.

ألن اللغة العربية يف ادلدارس مهيأة لتحقيق الكفاءات اللغوية األساسية، واليت تشمل أربع مهارات 

 13ريسها بشكل متكامل، وىي االستماع والكالم والقراءة والكتابة.لغوية يتم تد

 

 

 مهارة التعليم اللغة العربية .2

فيتعلم اللغة العربية، ىناك عدة مهارة، وىي مهارة القراءة والكتابة ومهارة االستماع ومهارة الكالم. 

القراءة والكتابة. ادلهارات  يف اكتساب من خالل العالقات ادلنتظمة، أوال يف مرحلة الطفولة يتعلم الطفل

األربع ىي يف األساس وحدة واحدة. عالوة على ذلك، ترتبط كل مهارة ارتباط وثيقا ابلعمليات اليت تكمن 

 14وراء اللغة.

تعكس لغة الشخص أفكره، فكلما أكثر إشراقا ووضوحا. ديكن أن يعٍت تطوير ادلهارات اللغوية 

ىذه ادلهارات وإتقاهنا إال من خالل ادلمارسة والكثَت من تطوير مهارات التفكَت، ال يتم اكتساب 

 15ادلمارسة.

 :عدة مهارة يف تعلم اللغة العربية  
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 مهارة االستماع . أ

مهارة االستماع ىي قدرة الشخص على ىضم أو فهم الكلمات أو اجلمل اليت يتحدث هبا شريك 

يتحدث أو وسائط معينة. ديكن حتقيق ىذه القدرة فعليا من خالل التدريب ادلستمر على االستماع إىل 

اشرة االختالفات يف صوت الكلمات ) الصوتيات ( مع العناصر األخرى وفقا لؤلحرف الصحيحة، إما مب

من السماعة األصلية أو من خالل التسجيل. االستماع مهارة حىت اآلن مت إمهاذلا إىل حد ما ومل حتصل على 

مكان معقول يف تدريس اللغة. كمهارة واحدة، تصبح مهارات االستماع عنصرا جيب أن يتقنة الطالب. إهنا 

لسمع. يف ضوء ىذا ادلفهوم، يتم االستماع بطبيعة احلال أول مرة يفهم فيها اإلنسان لغة اآلخرين من خالل ا

 16إىل مهارات اللغة األجنبية اليت جيب أن تكون ذلا األسبقية.

 مهارة الكالم . ب

مهارة الكالم ىي القدرة على التعبَت أو الكلمات للتعبَت عن األفكار يف شكل أفكار أو آراء أو 

نظام من العالمات اليت ديكن مساعها  رغبات أو مشاعر إىل شريك الكالم. ابدلعٌت األوسع، الكالم ىو

ورؤيتها واليت تستخدم عددا من العضالت واألنسجة العضلية يف جسم اإلنسان لنقل األفكار من أجل تلبية 

احتياجاهتم. يف مهارة الكالم العامة هتدف إىل دتكُت الطالب من التواصل بشكل جيد لفظي وبطبيعة احلال 

معقول يعٍت نقل الرسائل لآلخرين بطرق مقبولة اجتماعيا. ولكن بطبيعة احلال مع اللغة اليت يتعلموهنا. جيد و 

للوصول إىل مرحلة التواصل االستخبارايت يتطلب أنشطة تدريب كافية وداعمة. أنشطة مثل ىذه ليست 

 17أشياء سهلة لتعلم اللغة، ألهنا جيب أن ختلق بيئة لغة توجو الطالب إىل ىذا االجتاه.

 مهارة القراءة . ج

                                                           
16

Ibid, hlm 149 - 121 
17

Ibid, hlm 125-126 



5 
 

مهارة القراءة ىي مهارات أساسية للطالب جيب عليهم إتقاهنا من أجل ادلشاركة يف مجيع األنشطة 

مهارة القراءة ىي مهارات تقبل اللغة ادلكتوبة، والقراءة كنشاط تفاعلي 18يف العملية التعليم والتعلم.

يتم تنفيذىا واستخدامها من قبل  الختيار ادلعٌت وفهمو أو ادلعٌت الوارد يف اللغة ادلكتوبة. ادلامباكا كعملية

 19القراء للحصول على الرسالة يريد الكاتب أن ينقل عرب وسائل اإلعالم الكلمات / اللغة ادلكتوبة.

 مهارة الكتابة  . د

مهارة الكتابة ىي إحدى ادلهارات اللغوية ادلثمرة والشاملة اليت تستخدم للتواصل بشكل غَت 

خرى. كتابة ادلقاالت أو التأليف ىو وضع األفكار يف لغة مباشر وليس وجها لوجو مع األطراف األ

 20مكتوبة من خالل مجل مرتبة بشكل كامل وواضح حبيث ديكن توصيلها للقراء بنجاح.

 طرق التعليم اللغة العربية .3

الطريقة عبارة عن خطة برانمج شاملة ترتبط ارتباطا وثيقا بتقنية تقدمي ادلوضوع ابنتظام وال تتعارض 

 21ىل هنج معُت. إذاكان النهج أكثر بديهية، فإن الطريقة إجرائية.وتستند إ

الطريقة تعٍت حرفيا الطريقة. يف االستخدام العام، يتم تعريف الطريقة على أهنا طريقة أو إجراء 

يستخدم لتحقيق ىدف. إذاكانت مرتبطة ابلتعليم، فإن طريقة التعلم ىي طريقة لتقدمي ادلواد التعليمية 

طريقة تعلم اللغة العربية تعٍت طريقة لتقدمي مواد تعلم اللغة العربية 22يق أىداف زلددة مسبقا.للطالب لتحق

 للطالب لتحقيق تعلم جيد.
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يتم استخدام الطريقة لتنفيذ اخلططة اليت مت إعدادىا يف االسًتاتيجية. حبيث ال تتطلب 

لم لتنفيذ اسًتاتيجيات التعلم. مبا اسًتاتيجية واحدة طريقة واحدة لتطبيقها. ىناك العديد من طرق التع

 23يف ذلك احملاضرات والعروض وادلناقشات واحملاكاة واألسئلة واألجوبية وادلناقشات وما إىل ذلك.

 عدة طرق يف تعلم اللغة الربية : 

 طريقة القواعد والًتمجة . أ

اللغات يف تعتمد ىذه الطريقة على افًتاض أن ىناك "منطقا عادليا" واحدا تقوم عليو مجيع 

العامل، وأن القواعد ىي جزء من الفلسفة وادلنطق. وابلتايل فإن تعلم اللغات ديكن أن يعزز القدرة على 

إنو يف األساسي للقدرة ضلوي، وابلتايل فإن إتقان القواعد  24التفكَت ادلنطقي وحل ادلشكالت واحلفظ.

لغة األم أو اللغة األوىل ىي نظام شرط أساسي للقدرة على التحدث. تفًتض ىذه الطريقة أيضا أن ال

 يصبح مرجعا للحصول على الكفاءة الثانية.

 طريقة مباشرة . ب

مت تطوير ىذه الطريقة علي أساس افًتاض أن عملية تعلم لغة اثنية أو أجنبية ىي نفس اللغة 

األم. يعتمد أيضا على افًتاضات مستمدة من نتائج دراسات علم النفس النقايب. بناء على ىذين 

الفًتاضُت، جيب أن يكون تدريس اللغة، وخاصة تعليم الكلمات واجلمل، مرتبط مباشرة ابألشياء أو ا

العينات أو الصور، أو من خالل العروض التوضيحية وماإىل ذلك. يف ىذه الطريقة، جيب أن يكون 

 25علمُت دتاما.التعلم معتادا على التفكَت ابللغة اذلدف، وابلتايل يتم جتنب استخدام اللغة األم للمت

                                                           
42

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Pada Standar Proses Pendidikan, ( Jakarta : Prenada Media, 

4116 ), hlm 147 
42

Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, ( Malang : Misykat, 4114), hlm 24 
45

Ibid, hlm 27 
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 طريقة القراءة . ج

مت تطوير ىذه الطريقة على أساس افًتاض أن تعليم اللغة ال ديكن أن يكون متعدد األغراض، 

وأن القدرة على القراءة ىي اذلدف األكثر واقعية من حيث احتياجات متعلمي اللغة األجنبية وسهولة 

رفتهم بشكل مستقل. وىكذا فإن االفًتاض احلصول عليها. إتقان القراءة ىو شرط للمتعلمُت لتطوير مع

 26برامجايت وليس فلسفيا نظراي.

 طريقة مسعية شفوية . د

تعتمد ىذه الطريقة على افًتاض أن لغات ىذا العامل ختتلف عن بعضها البعض. لذلك، جيب 

ادلستهدفة اليت أن يعتمد اختيار ادلواد التعليمية على نتائج التحليل ادلقارن بُت اللغة األم للطالب واللغة 

يتعلمها. إىل جانب ذلك، ىناك افًتاض آخر وىو أن ىذه الطريقة تعتمد أيضا على نظرية 

 27القواعدالبنائية. يف ىذه النظرية، يفًتض أن تكون البنية النحوية ىي نفسها أمناط اجلملة.

 طريقة إتصالية . ه

اليت تنحرف عن احتياجات يف ىذه الطريقة، تعلم لغة اثنية وأجنبية ىو نفس تعلم لغة أوىل، و 

 28ومصاحل التعلم. ولذلك فإن حتليل احتياجات واىتمامات الطالب ىو األساس يف تطوير ادلوضوع.

 طريقة إنتقائية . و

                                                           
46

Ibid, hlm 52 
47

Ibid, hlm 59-61 
45

Ibid, hlm 65 
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ديكن أن تكون ىذه الطريقة الكهرابئية طريقة مثالية إذاكانت مدعومة إيتقان كاف للمعلم 

قاط القوة لكل طريقة وتكييفها مع احتياجات لطرق سلتلفة، حبيث ديكنها أن أتخذ على وجو التحديد ن

 29برانمج التدريس الذي تتعامل معو، مث تطبقها بشكل متناسب.

 أهداف تعليم اللغة العربية .4

اذلدف الرئيسي من تعلم لغة أجنبية ىو تطوير قدرة الطالب على استخدام اللغة ادلنطوقة 

خالل أىداف التعلم. ابدلعٌت الضيق، فإن تعليم  وادلكتوبة. ديكن معرفة الغرض من تعلم اللغة العربية من

اللغة العربية ىو تعلم اللغة نفسها. إن الغرض من تعلم اللغة العربية مبعناىا الواسع يعٍت تنمية مهارات اللغة 

العربية. مع التعلم ادلستمر للغة، ديكن احلصول على ادلهارات اللغوية، وىي االستماع والتحدث والقراءة 

 30والكتابة.

الغرض من تعلم اللغة العربية للمعلمُت ىو جعل اللغة العربية يتقنها بسهولة. بينما ىدف 

 31الطالب إتقان اللغة العربية.

أىداف التعلم ىي نتائج التعلم اليت حيققها األفراد واليت تشمل ادلعرفة وادلهارة وادلواقف اجلديدة 

 32اف التالية :بعد عملية التعلم. ادلواد العربية نفسها ذلا األىد

 دتنية القدرة على التواصل ابللغة العربية حتداث وكتابة، مبا يتضمن أربع مهارات. . أ

رفع مستوى الوعي أبمهية اللغة العربية كلغة أجنبية كأداة تعليمية رئيسية خاصة يف دراسة مصادر  . ب

 التعاليم اإلسالمية.
                                                           
49

Ibid, hlm 96-97 
21

Bisri Mustofa & Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab.., hlm 5 
21

Ibid , hlm 5 
24

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 4112, Tentang Kurikulum 4112  Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Bhasa Arab di Madrasah, hlm 27 
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اآلفاق الثقافية. وابلتايل من ادلتوقع أن  تطوير فهم العالقة ادلتبادلة بُت اللغات والثقافات وتوسيع . ج

 يكون لدى الطالب نظرة اثقبة عرب الثقافات وأن يشاركوا يف التنوع الثقايف.

يعمل تعليم الوطٍت على تنمية القدرات وتشكيل شخصية وحضارة األمة، هبدف تنمية إمكاانت 

ن بشخصية نبيلة، يتمتعون بصحة الطالب ليصبحوا بشرا يؤمنون وخيافون هللا سبحانو وتعاىل، ويتمتعو 

من ىذه  33جيدة، ومعرفة، وقادر، ومبدع، ومستقل. وأن يصبحوا مواطنُت دديقرا طيُت ومسؤولُت إجابة.

الصيغة، ديكن فهم أن الغرض األساسي من التعليم والتعليم ىو حتسُت جودة اإلخالص هللا تعاىل. منذ 

ن خالل مسار التعليم، من ادلأمول أن يتم تعزيز ىذه الوالدة يتم إعطاء البشر القدرات األساسية، وم

القدرات األساسية. دتاشيًا مع الصيغة أعاله، تو ضح وزارة الدين أن األىداف العامة لتعلم اللغة العربية 

 34ىي :

 القدرة على فهم القرأن واحلديث كمصدر لتعليم الشريعة اإلسالمية. . أ

 قافية اإلسالمية ادلكتوبة ابللغة العربية.أن يكون قادرا على فهم الكتب الدينية والث . ب

 أن يكون قادرا على التحدث والتأليف ابللغة العربية. . ج

 الستخدامها كأداة لدعم ادلهارة األخرى. . د

 رعاية خرباء اللغة العربية، أي ادلهنيُت احلقيقيُت. . ه

وتعميق  الغرض من تعلم اللغة العربية يف إندونيسيا ىو الدافع لؤلغراض الدينية، وىي دراسة

التعاليم اإلسالمية من مصادر اللغة العربية، مثل القرآن وغَتىا. ألنو يظهر مصطلح تعلم اللغة العربية 

                                                           
22

UU. RI. Nomor 41 Tahun 4112 Tentang SISDIKNAS, BAB II Pasal 2 
22

Departemen Agama, Kurikulum IAIN/STAIN Tahun 1999 yang disempurnakan, (Jakarta : Ditbinperta, 

1997), hlm 117 
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للدراسات اإلسالمية. ابإلضافة إىل الدراسات اإلسالمية، ىناك العديد من األغراض األخرى لتعلم 

اللغة العربية لو أىداف سلتلفة وفقا اللغة العربية، مثل الدبلوماسية واحلج وما إىل ذلك. كل من يتعلم 

 دلا يريد حتقيقو.

 ب. مهارة القراءة 

 مفهوم مهارة القراءة  .1

فهم القراءة ىي عملية ترمجة الرموز ادلكتوبة إىل كلمات منطوقة. كعملية تفكَت، تتضمن القراءة 

 35داعي.أنشطة للتعرف على الكلمات والفهم احلريف والتفسَت والقراءة النقدية والفهم اإلب

مهارة القراءة ىي مهارات أساسية للطالب جيب عليهم إتقاهنا من أجل ادلشاركة يف مجيع األنشطة  

مهارة القراءة ىي مهارات تقبل اللغة ادلكتوبة، والقراءة كنشاط تفاعلي الختيار 36يف العملية التعليم والتعلم.

ادلامباكا كعملية يتم تنفيذىا واستخدامها من قبل القراء ادلعٌت وفهمو أو ادلعٌت الوارد يف اللغة ادلكتوبة. 

 37للحصول على الرسالة يريد الكاتب أن ينقل عرب وسائل اإلعالم الكلمات / اللغة ادلكتوبة.

 أهداف تعليم مهارة القراءة  .2

جيب أن يكون للقراءة ىدف واحد، ألن الشخص الذي يقرأ لغرض مادييل إىل الفهم أكثر من 

ليس لديو ىدف. يف سياق التعلم يف الفصول الدراسية، يتمثل دور ادلعلم يف عملية القراءة، الشخص الذي 

 38من بُت أمور أخرى، يف إنشاء جتارب تقدم قدرات الطالب على فهم النص أو حتافظ عليها أوتوسعها.

                                                           
25

Keraf gorys, Terampil Berbahasa Indonesia, ( Jakarta : Balai Pustaka,1996) hlm 4 
26

Sri Prastisi, Membaca..., hlm 1 
27

Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu  Keterampilan Berbahasa..., hlm 7 
25

Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, ( Jakarta : Bumi Aksara,4115 ), hlm 6 
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 39، ىناك سبعة أىداف للقراءة، وىذه األىداف ىي:(Anderson)وفقا أندرسون 

 تفاصيل أوحقائقاحلصول على  . أ

 احصل على األفكار الرئيسية . ب

 تعرف على الًتتيب أو الًتتيب . ج

 أنواع القراءة اجلماعية . د

 تقييم أو تقييم زلتوى اخلطاب أو القراءة . ه

 أنواع مهارة القراءة  .3

 40مهارات القراءة ادلختلفة :

 بناء على اجلمهور ادلستهدف : اقرأ البداية، اقرأ ادلزيد. . أ

 : اقرأ بصوت عال واقرأ بصمت. بناء على كيفية القراءة . ب

بناء على نطاق ادلادة، يتم تقسيم كل من نوع ونطاق مادة القراءة إىل نوعُت، ومها القراءة ادلكثفة  . ج

 والقراءة ادلكثفة.

 مزيد من التفاصيل حول أنواع مهارات القراءة :

 اقرأ بصوت عايل . أ

الطالب أو القراء مع القراءة بصوت عال ىي نشاط أو نشاط ديثل أداة للمعلمُت أو 

 41أشخاص آخرين أو مستمعيُت اللتقاط وفهم ادلعلمومات واألفكار وادلشاعر اخلاصة ابامؤلف.

                                                           
29

Henri Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa..., hlm 9-11 
21

Praptanti, Paparan Kuliah Menbaca, ( Semarang : PBSI, 4111 ), hlm 29 
21

Henri Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa..., hlm 42 
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 اقرأ بصمت  . ب

 ديكن تقسيم قراءة اخلطوط العريضة بصمت إىل قسمُت، ومها : 

 قراءة واسعة  .1

ت ىذا ىو، قراءة على نطاق واسع. يتضمن الكائن أكرب قدرشلكن من النص يف أقصر وق

شلكن. مع زلتوى مواد القراءة وىو اذلدف وادلتطلبات ألنشطة القراءة ادلكثفة ىو فهم احملتوى ادلهم 

 42بسرعة حبيث ديكن تنفيذ القراءة بكفاءة.

 قراءة مكثفة .2

ادلقصود ابلقراءة ادلكثفة ىو الدراسة ادلتأنية والدراسة ادلتأنية وادلعاجلة التفصيلية اليت يتم 

همة قصَتة من صفحتُت إىل أربع صفحات تقريبا يوميا. جيب أن خيتار ادلعلم إجراؤىا يف الفصل دل

 43نصوص القراءة اليت تناسب ىذا الغرض من حيث الشكل واحملتوى.

 مشكالت مدرس مهارة القراءة  .4

مشكالت يف تنفيذ التعلم اليت يعاين منها ادلعلمون ىي مشاكل يف : إعداد ظروف الطالب، وتعزيز 

اإلجيابية جتاه أنشطة القراءة، وتقدمي أىداف التعلم، وتقدمي ادلواد التعليمية، واستخدام االسًتاتيجيات ادلواقف 

النشطة، واستخدام الوسائط، ونقل أنشطة التعلم الرئيسية، وتنفيذ قراءة متابعة، واختتام التعلم، وتنظيم 

ار وفقا لذلك، جيد ادلعلم صعوبة يف جعل الوقت ادلناسب، يواجو ادلعلمون صعوبة يف استخدام عناصر االختب

 44الطفل قادرا على القراءة جيدا.

                                                           
24

Ibid,hlm 24 
22

Ibid,hlm 26-27 
22

Radiesta, Problematika Membaca, ( http://radiesthamanuist.blogspot.com, diakses 12 April 4112 jam 

41.11) 

http://radiesthamanuist.blogspot.com/
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 تعليم الشبكة   . ج

 مفهوم تعليم الشبكة .1

تعلم الشبكة ىو نظام تعليمي يتم تنفيذه ليس وجها لوجو، ولكن ابستخدام الوسائط اليت ديكن أن 

 45بعيدة. تساعد يف عملية التدريس والتعلم اليت يتم تنفيذىا على الرغم من أهنا

تعليم الشبكة ىو تعليم رمسي يعتمد على ادلؤسسات اليت يوجد فيها الطالب وادلدرسون يف مواقع 

منفصلة حبيث يتطلب نظام اتصاالت تفاعليا لربط االثنُت وادلوارد ادلختلفة ادلطلوبة فيهما. التعلم عرب 

لوجيا اإللكًتونية والتكنولوجيا اإلنًتنت ىو جزء من التعليم الشبكة الذي جيمع بشكل خاص بُت التكنو 

 46القائمة على اإلنًتنت.

لذلك، يعد تعلم الشبكة نشاطا تعليميا وتعليميا يتم تنفيذه ليس وجها لوجو مباشرة، ولكن 

 ابستخدام األدوات أو الوسائط يف تعلم الشبكة.

وادلتعلم.  تعلم الشبكة ىو عندما ال حتدث عملية التعلم يف شكل اتصال وجها لوجو بُت ادلعلم

حيدث االتصال يف اجتاىُت يتم ربطهما بوسائل اإلعالم مثل أجهزة الكمبيوتر، والتلفزيون، والراديو، واذلاتف 

 47واإلنًتنت والفيديو وما إىل ذلك.

تتمثل خصائص تعلم الشبكة يف وجود منظمة تنظم التعلم ادلستقل،  ,(Dogmen)وفقا دوكمُت 

 48ويتم تسليم ادلواد التعليمية من خالل وسائل اإلعالم، وال يوجد اتصال مباشر بُت ادلعلم وادلتعلم.

                                                           
25

https://s.docworkspace.com/d/AJKOkkLlu-crirzi1JynFA, http://journal.unesa.ac.id/index.php/jpap 
26

http://id.m.wikipedia.org/wiki/pendidikan_jarak_jauh 
27

Munir, Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Bandung : 

Alfabeta.CV, 4119), hlm 17 
25

Ibid, hlm 41 

https://s.docworkspace.com/d/AJKOkkLlu-crirzi0JynFA
http://journal.unesa.ac.id/index.php/jpap
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تعلم الشبكة، فإن التعلم يركز على التعلم ادلستقل. يتم تنظيم التعلم  (Dogmen)وفقا دوكمُت 

هجي يف تقدمي ادلواد التعليمية. تقدمي التوجيو للمتعلمُت واإلشراف على صلاح التدريس ادلستقل بشكل من

 49والتعلم.

 أهداف تعليم الشبكة .2

اذلدف من التعلم الشبكة ىو تقدمي خدمات تعليمية عالية اجلودة يف شبكة ضخمة ومفتوحة 

شبكة مهم جدا إذا كان ىناك ىدف. يف عملية التعليم ال 50للوصول إىل ادلزيد من ادلتحمسُت دلساحة التعلم.

 ألن إذاكان ىناك شيئ ال يعتمد على األىداف، فلن يصل إىل الرضا عن التعلم.

تعليم الشبكة للمتعلمُت احلصول على التعليم جبميع أنواعو ومستوايتو بشكل مستقل عن طريق 

هم واحتياجاهتم وظروفهم. استخدام رلموعة متنوعة من موارد التعلم مع برامج التعلم اليت تناسب خصائص

يورف التعلم الشبكة امناط سلتلفة وبرامج التعلم الشبكة خلدمة احتياجات اجملتمع وتطوير وتشجيع االبتكار 

 51يف عمليات التعلم ادلختلفة مع مصادر التعلم ادلختلفة.

الءمة من ادلتوقع أن يتغلب تعلم الشبكة على مشكلة تفاواتت تكافؤالفرص، وحتسُت اجلودة، وادل

والكفاءة يف رلال التعليم بسبب عوائق سلتلفة مثل ادلسافة وادلكان والزمان. لذلك، جيب أن يتم تنفيذ تعليم 

الشبكة وفقا خلصائص ادلتعلمُت وأىداف التعلم وعملية التعلم. وابلتاىل، فإن اذلدف من التعيم الشبكة ىو 

 52ادلشاركة يف التعلم التقليدي وجها لوجو.توفَت فرص تعليمية ألفراد اجملتمع غَت القادرين على 

 أنواع وسائل يف تعليم الشبكة  .3

                                                           
29

Ibid, hlm 41 
51

https://s.docworkspace.com/d/AJKOkkLlu-crirzi1JynFA, http://journal.unesa.ac.id/index.php/jpap 
51

Munir, Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi..., hlm 45 
54

Ibid, hlm 45 

https://s.docworkspace.com/d/AJKOkkLlu-crirzi0JynFA
http://journal.unesa.ac.id/index.php/jpap
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دييل مفهوم الوسائط يف عملية التدريس إىل أن يتم تفسَته على أنو أدوات رسومية أو فوتوغرافية أو 

الوسائط يف أنشطة التعلم، ديكن تعرف 53إلكرونية اللتقاط ومعاجلة وإعادة بناء  ادلعلومات ادلرئية أو اللفظية.

 54على أهنا شيء ديكنو نقل ادلعلومات وادلعرفة يف التفاعالت ادلستمرة بُت ادلعلمُت والطالب.

وسائل اإلعالم أحد وسائل الدعم يف عملية التعلم. يتم حتديد صلاح وفشل عملية التعلم إىل حد  

ائل من ادلرسل إىل كبَت من خالل الوسائط ادلستخدامة. الوسائط ىي أى شيئ ديكن استخدامو لنقل الرس

 55ادلتلقي حبيث ديكن أن حيفز أفكار الطالب ومشاعرىم واىتمامهم واىتماماهتم بطريقة حتدث عملية التعلم.

يف كل تعلم الشبكة يستخدم الوسائط دائما، ىناك العديد من الوسائط اليت يستخدمها ادلعلمون 

 غالبا يف تعلم الشبكة : 

 .(WhatsApp)وسائط تعلم السبكة األكثر اشتخداما ىي وسائط رلموعة  . أ

 (Google)وابلتحديد رلموعة , (Google)أتيت الوسائط التعليمية التالية الشبكة من  . ب

 للتعليم.

 الوسائط ادلستخدمة غالبا ىي تطبيق التكبَت/ التصغَت. . ج

أن يكون ادلعلم أو احملاضر ذكيا يف بناًء على ماسبق، رؤية ادلوقف والظروف أثناء اجلائحة، جيب 

اختيار وسائط التعلم اليت جيب استخدامها يف عملية التعلم حىت التفوت ادلواد. لذلك، يطلب من 

 56ادلعلمُت إتقان العديد من وسائط التعلم.

                                                           
52

Azhar Rasyad, Media Pembelajaran...,  hlm 2 
52

Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno, Strategi Mewujudkan Pembelajaran Bermakna Melalui 

Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islami.., hlm 67 
55

Ahmad Arsyad, Media Pembelajaran, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 4115 ) hlm 25 
56

Baca Nasution, Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar dan Mengajar, ( Jakarta : Bumi Aksara, 

4115 ), hlm 65 
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استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت كوسيلة من وسائل التعليم اليت حتتاج إىل حتسُت مستمر 

الل االستخدام األمثل لتطبيقاهتا. استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت لدعم األنشطة من خ

حصول على معلومات سلتلفة من مصادر سلتلفة للمعلومات، نشر ادلعلومات، 57التعليمية، مبا يف ذلك :

 القائم على العامل. تشاور مع ادلعلمُت، مكتبة الرقمية، فوائد تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف التعليم

 مشكالت يف تعليم الشبكة  .4

يف تعلم الشبكة ابلطبع ىناك العديد من ادلشكالت اليت تواجو عملية التدريس والتعلم. ىناك 

 العديد من ادلشكالت اليت يوجهها الطالب بشكل شائع إلجراء التعلم الشبكة ، وىي :

 حصة إنًتنت زلدودة . أ

 زلمولة وعليهم القيام ابلدروس مع أصدقائهم.بعض الطالب ليس لديهم ىواتف  . ب

 صعوبة الشبكة حبيث ديكنها إبطاء فتح الطالب للتطبيقات أو الوسائط التعليمية. . ج

من حيث اللغة نفسها، ال خيتلف مستوى الصعوبة يف تعلم اللغة العربية كثَتا عن اللغة األجنبية 

لى مدى أوجو التشابو واالختالف يف جوانب اللغة األخرى. تعتمد الصعوبة ادلوجودة يف تعلم لغة أجنبية ع

األم ولغة األطفال. يف الوقع، يف بعض احلاالت، اليوجد معادل يف اللغة اإلندونيسية لنظام الصوت 

 58وادلفردات والنحو والدالت للغة العربية، ولكن ديكن التغلب علىذلك ابستخدام النهج الصحيح.

 البحوث السابقة . د

                                                           
57

Munir, Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi..., hlm 22 
55

Radliyah Zaenuddin, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab,(Yogyakarta : 

Pustaka Raihlah dan STAIN Cirebon, 4115), hlm 25 
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قبل إجراء البحث، جيب على الكاتب أن يبحث أو يدرس عدة حبث العلمي تشرح مشاكل تعلم 

 اللغة العربية، خاصة يف مهارة القراءة. وىنا جيد ادلؤلف عدة حبث العلمي تشرح ذلك : 

حبث العلمي امحد سكراي ابدلوضوع " مشاكل تعلم اللغة العربية وحلوذلا )دراسة حالة على  أوال،

(. يشرح ىذا البحث 2007/2008سوكورجيو كندال العام الدراسي  4رحلة اإلعدادية يف احملمدية طالب ادل

 59العلمي ادلشاكل اليت تنشأيف تعلم اللغة العربية وكيفية حلها. ىذا البحث العلمي وصفي نوعي.

لة يف ، حبث العلمي تري رمحي لستاري ابدلوضوع "مشكالت تعلم اللغة العربية واحللول البدياثنيا

اثنوية الفالح اإلسالمية مبدينة جاميب". يشرح ىذا البحث العلمي كيف تنشأ ادلشاكل يف تعلم اللغة العربية 

 60واحللول البديلة للمشكلة من أجل خلق تعلم جيد.

 10، حبث العلمي رؤوف دتيم ابدلوضوع "مشكالت يف تعلم مهارة القراءة طالب الصف الثالث

" يصف ىذا البحث 2012/2013ية ونوساري جونونج كيدول العام الدراسي ادلدرسة الثانوية احلكوم

العلمي ماىية مكوانت تعلم مهارة القراءة، ومشكالت تعلم مهارة القراءة، وحلول مشاكل تعلم مهارة 

 61القراءة.

حبث العلمي ودايتون ابدلوضوع "مشكالت إعداد إتقان القراءة اللغة العربية يف ادلدرسة  الرابع،

توسطة مفتاح السالم ابنيوماس". تصف ىذه الدراسة الصعوابت اليت بواجهها ادلعلمون والطالب يف ادل

                                                           
59

Ahmad Sukria, 4115, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab dan Pemecahannya, skripsi Jurusan 
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تدريس القراءة مبا يف ذلك مهارة القراءة، سواء من حيث ادلفردات أو القواعد أو من حيث إعادة فهم زلتوى 

 62القراءة واجلهود ادلبذولة للتغلب عليها.

لزىر ابدلوضوع "مشكالت الطالب يف تعلم اللغة العربية حبث العلمي سيف الدين ا اخلامس،

ابدلدرسة ادلتوسطة البنون". يشرح ىذا البحث العلمي مشاكل تعلم اللغة العربية اليت يسببها ادلدرسون الذين 

اندرا ما يدخلون، كما أن رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية اخذة يف التناقص، سواء من حيث العوامل 

 63أو اخلارجية.الداخلية 

يف الدرس توجد دائما مشاكل سواء يف شكل مشاكل من الطالب أو من ادلعلم، ويف ىذه الدراسة 

توضح ىذه الدراسة مشاكل معلمي اللغة العربية يف تعلم الشبكة. من ادلؤكد أن تعلم الشبكة صعب للغاية 

لتعلم. يف تعلم اللغة العربية، ىناك بسبب ادلسافة بُت الطالب وادلعلمُت وجيب استخدام الوسائط إلجراء ا

أربع مهارات جيب أن تؤخذ وىي القراءة والكتابة والكالم واالستماع. من بُت ادلهارات األربع، ادلهارات اليت 

غالبا ما تواجو مشاكل ىي مهارات القراءة، ألنو وفقا للباحثُت ديكن أن يقوم أي شخص مبهارات القراءة، 

حة يف تنفيذ مهارات القراءة، خاصة يف مهارات القراءة يف تعلم الشبكة. لذلك لكنها ليست ابلضرورة صحي

ىناك العديد من ادلشكالت ادلتعلقة مبهارات القراءة يف تعلم الشبكة. يف ىذه الدراسة، توجد مشاكل كثَتة 

ة ادلتوسطة جدا مع ادلعلم الذي يقوم بتدريس مهارة القراءة يف تعليم الشبكة لطالب الصف السابع ابدلدرس

 .اإلسالمية سنان كاليجاغا كاليداوير
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