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 الباب األول

 مقدمة

حيتوم هذا الباب األول على خلفية البحث, مسائل البحث، أهداف البحث, 

 فوائد البحث، حتديد البحث، توضيح املصطلحات، البحوث السابقة و اإلطار الفكري.

 خلفية البحث .أ

يف هذا العصر احلديث واملعقد من العوملة ، يتحرك تطور العلم بسرعة وبسرعة  

يد ولإلجابة على ديناميكيات تطور العلم ويف نفس الوقت تلبية متطلبات عصر متزاكبرية ، 

التعقيد ، هناك حاجة متزايدة إىل طريقة تستخدم الوسائط اليت تدعم أنشطة التدريس 

والتعلم الفعالة. ليس ممالً مع اإلصدار احلايل ، من انحية أخرى ، لن يتخلف عامل التعليم 

 العصر املتطور ابلكامل. عن الركب مع تطور هذا

التعليم هو يف األساس حاجة جيب تلبيتها طوال احلياة. بدون تعليم ، من املستحيل 

م على أنه  يننرر إىل التعليمتاًما على جمموعة بشرية أو أمة أن تتطور وتتقدم وتزدهر. ال

جهد لتوفري املعلومات وتكوين املهارات فحسب ، بل يتم توسيعه ليشمل جهوًدا لتحقيق 

رغبات واحتياجات وقدرات األفراد حىت يتم حتقيق منط حياة شخصي واجتماعي منرٍض. 

 يذكران أن التعليويف الوقت نفسه ، يف كتاب سوتريسنو و حميدين 
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اخلربات والتغيريات املرغوبة يف األفراد واجلماعات من خالل التفاعل  هو عملية تكوين

 1مع الطبيعة والبيئة.

التعليم أيًضا له أهداف جيب حتقيقها ، أي أن األفراد الذين تتطور قدراهتم حبيث تكون 

مفيدة يف التعليم لديهم أيًضا أهداف جيب حتقيقها ، أي األفراد الذين تتطور قدراهتم حبيث 

نون مفيدين لصاحل حياهتم كأفراد أو مواطنني أو مواطنني. اجملتمع. لتحقيق هذا اهلدف ، يكو 

حيتاج املعلمون إىل بذل جهود مدروسة وخمططة يف اختيار املواد واألساليب والوسائط 

واالسرتاتيجيات وتقنيات التقييم املناسبة. يتم تقدمي هذه األنشطة يف األسرة واملدرسة واجملتمع 

 2ليم الرمسي وغري الرمسي.والتع

يعتمد جناح املعلم يف تقدمي املواد اعتماًدا كبريًا على التواصل مع الطالب. لذلك ، هناك 

حاجة لوسائل اإلعالم التعليمية لتسهيل التواصل بني املعلمني والطالب. استخدام الوسائط قادر 

وبة املعلم إىل ذلك ، تقل صععلى جعل عملية التدريس والتعلم أكثر عملية وكفاءة. ابإلضافة 

يف تقدمي املواد بشكل أو آبخر بسبب وجود وسائل اإلعالم. ألنه يف أنشطة التدريس والتعلم ، 

ميكن املساعدة يف عدم وضوح املواد من خالل تقدمي الوسائط كوسيط. ميكن أيًضا املساعدة يف 

                                                           
1 Sutrisno & Muhyidin, Pendidikan Islam Berbasis Probem Sosial, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), 

hlm. 19  
2 Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 6.  
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توعب هبذه الطريقة سوف يستعقيد املواد التعليمية من خالل تقدمي الوسائط كأداة وسائط. 

 3الطالب ويفهمون املواد املقدمة بسهولة أكرب.

أثناء التعلم من خالل استخدام الوسائط جيعل املواد أكثر إاثرة لالهتمام ألنه من خالل 

 الوسائط ميكن تقدمي مواد التعلم يف شكل مرئي أو مسعي بصري.

اة البشرية ، يف خمتلف جماالت احلي أثر التطور السريع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مبا يف ذلك جمال التعليم. إىل جانب هذه التطورات ، فإن احلاجة إىل مفهوم وآلية للتعليم والتعلم 

)التعليم( على أساس تكنولوجيا املعلومات أمر ال مفر منه. إن تطوير تكنولوجيا املعلومات 

ميم وصنع تقنيات تعليم يركز على الطالب. مت تصواالتصاالت يف التعليم يفتح أيًضا فرًصا إلنشاء 

خمتلفة لتحسني جودة التعلم ، وهذا له أتثري على حتديث مكوانت التعلم من حيث الوسائط أو 

 4األساليب أو مناذج التعلم املستخدمة.

تتضمن أحدث وسائط التعلم تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ال ميكن للمعلمني 

هذا العصر. بداًل من ذلك ، من املأمول أن يستمر ظهور اإلبداع واالبتكار. جتاهل تطورات 

تقدم وسائل اإلعالم القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مزااي قادرة على التغلب على 

                                                           
3 Ma’mur Syukron dan Nur Hasaniyah. 2019. Penggunaan Media E learning Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Membaca Bahasa Arab. UIN Maliki Malang. Jurnal Pendidikan Islam dan Bahasa Arab Vol. 1. No. 2 Hal : 44  
4 Iga Setia Utami. 2016. Implementasi E-Learning untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa. Universitas 

Bung Hatta. Jurnal Komputer Terapan Vol.2, No. 2 hal: 171.  
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العديد من مشاكل التعلم مثل قلة ساعات االجتماعات ، وحمدودية مصادر املواد املطبوعة 

 5لب على املسافات الطويلة. غالًبا ما يشار إليه ابسم التعلم اإللكرتوين.والقدرة على التغ

أحد أنواع وسائط التدريس والتعلم هو استخدام التعلم اإللكرتوين الذي يسمح بتسليم 

املواد التعليمية للطالب ابستخدام اإلنرتنت أو اإلنرتانت أو وسائط شبكات الكمبيوتر األخرى. 

ين ضرورة للمجتمع األكادميي ، مع األخذ يف االعتبار أن كالً من املعلمني أصبح التعلم اإللكرتو 

والطالب واملؤسسات التعليمية قد استخدموا تكنولوجيا الكمبيوتر يف عملية التدريس وأنشطة 

 التعلم.

انطالقًا من جانب استخدام وسائط التعلم ، أي مدى مالءمتها ألهداف التعلم ، 

الية الوقت ، ومدى مالءمة مستوايت تفكري الطالب مع وسائط التعلم وسهولة االستخدام ، وفع

املستخدمة ، ميكن استخدام وسائط التعلم اإللكرتوين يف عملية التعلم يف تطبيق قواعد البياانت 

الدورات التدريبية ، لذلك من املتوقع أن يؤدي استخدام هذه الوسائط إىل زايدة أنشطة تعلم 

 6الطالب.

" اليت تعين التعلم eطة ، فإن مصطلح التعلم اإللكرتوين هو مزيج من كلمة "بعبارات بسي

اإللكرتوين و "التعلم". يعين التعلم اإللكرتوين التعلم الذي يتم دعم تنفيذه من خالل اخلدمات 

                                                           
5 5 Uwes A. Chaeruman (2008). Mendorong penerapan e-learning di sekolah. Jurnal Teknodik, Vol. 12 No 

1  Juni 2008, 26-32.   
6 Ibid, Iga Setia Utami. 2016. Implementasi E-Learning....  
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التكنولوجية مثل اهلاتف أو الصوت أو أشرطة الفيديو أو اإلرسال عرب األقمار الصناعية أو 

تر. على الرغم من أنه ينرهر بوضوح وجود املعدات التكنولوجية املستخدمة ، إال معدات الكمبيو 

أن الرتكيز األكثر أمهية يف التعلم اإللكرتوين يرل على عملية التعلم )التعلم( ألن "اإللكرتوين" أو 

التعلم  ماإللكرتوين يف هذه احلالة يعمل كأداة فقط. غالًبا ما ينطلق على التعلم اإللكرتوين أيًضا اس

 7عرب اإلنرتنت أو الدورات التدريبية عرب اإلنرتنت.

ميكن أيًضا تفسري التعلم اإللكرتوين على أنه عملية حتويل التعلم من كونه مدرًسا متمركزًا  

على الطالب. مع دعم مرافق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، يوفر التعلم اإللكرتوين إمكانية 

 8على التعلم يف أي مكان ويف أي وقت.للطالب ليكونوا قادرين 

خطوات حقيقية يف توقع انتشار هذا الفريوس ، أصدرت احلكومة سياستني جديدتني ، 

 9ومها توسيع التعلم وجهاً لوجه للمنطقة الصفراء ومنهاج الطوارئ.

                                                           
7 Munir. (2009). Pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Bandung: Penerbit 

Alfabeta  
8  Soekartawi. (2003). Prinsip dasar e-learning teori dan aplikasinya di Indonesia. Jurnal Teknodik, 

No.12/VII/TEKNODIK/Oktober 2003, 5-27. 
9 Surat Edaran Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020  Tentang “ Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam 

Masa Darurat Penyebaran Cornavirus Diesease  (COVID-19). 
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جيب أن يكون املنهج مصمًما وفًقا لرروف وتطورات العلم. يتم ذلك حبيث يتم ترتيب 

ملستخدمة للتعلم وفًقا لالحتياجات أثناء الوابء ، ويتطلب ذلك فهًما للرتتيب حبيث ال األدوات ا

 10يركز املعلمون على أساليب التعلم وجًها لوجه.

ة وفًقا للوائح احلكومية واستناًدا إىل األحباث اليت متت يف هذا اجملال ، يف تعلم اللغة العربي

ابليتار ، مت استخدام التعلم اإللكرتوين كوسيلة للتعلم  1يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

عن بعد. يستخدم تعليم املفردات العربية بشكل كامل وسائط التعلم اإللكرتوين اليت ميكن يف 

يف التعلم اإللكرتوين حبيث  YouTubeالتعليم اإللكرتوين تضمني مقاطع فيديو أو روابط 

و لشروحات اليت يتم مشاركتها يف شكل مقاطع الفيدييرل الطالب قادرين على االستماع إىل ا

، من انحية أخرى ، ميكن للمدرس أيًضا اإلشراف على الطالب النشطني يف غرف الدراسة عرب 

 اإلنرتنت أم ال.

ابليتار أن حياول  1وفًقا للوائح احلكومية ، ميكن لـ املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

يف  اي والعيوب املختلفة املوجودة للتعامل مع التغيريات يف عامل التعليمقدر اإلمكان فقط مع املزا

هذا الوقت الصعب ، أي من خالل فرض التعلم عرب اإلنرتنت ابستخدام الوسائط القائمة على 

WEB  يف شكل التعلم اإللكرتوين. ابإلضافة إىل التوفري يف استخدام بياانت اإلنرتنت ، ميكن

                                                           
10 Hasbi, R., & Mahmudah, F.N. (2020). Pengembangan Kurikulum Sekolah. Nidhomul Haq : Jurnal 

Manajemen Pendidikan Islam, 5(2), 1-6. https://doi.org/10.31538/ndh.v5i2.563   

https://doi.org/10.31538/ndh.v5i2.563
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ابليتار مراقبة الطالب  1وظفني يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية للطالب واملدرسني وامل

 أو املعلمني الناشطني أو غري الناشطني يف الوصول إىل التعلم اإللكرتوين يف عملية التعلم عن بعد.

تعلم اللغة العربية على إتقان املفردات اليت مت تدريسها يف املدارس ابستخدام وسائط 

وين بشكل عام ، يبدأ الطالب يف أن يكونوا قادرين على فهم ومتييز األصوات التعلم اإللكرت 

والكتابة من املفردات يف املادة يف التعلم اإللكرتوين ، ويتضح ذلك عند وجهًا لوجه تقتصر 

االجتماعات على مراجعة التعلم عن بعد. وابلتايل سوف يفهم الطالب بشكل أفضل وميكن 

 إىل الطالب الذين ال يزالون جيدون صعوبة يف فهم املواد.للمدرسني أيًضا الوصول 

هو أن املدرسة  ابليتار 1سبب اختيار الباحث ملوقع املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

ابليتار هي مدرسة نفذت التعلم عرب اإلنرتنت ابستخدام مدرسة  1املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

الدعم يف تنفيذ التعلم  ة حبيث ميكن أن تكون بشكل غري مباشرالتعليم اإللكرتوين أثناء اجلائح

حتت رعاية مؤسسة املعهد  ابليتار 1يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  عرب اإلنرتنت

العصري اإلسالمي الكمال الداخلية املتكاملة حيث يطلب املعهد من كل طالب استخدام اللغة 

اعتمدت املدرسة أيًضا منهًجا منقًحا من ألفني وثالثة عشر منهًجا  . كما العربية يف اليحاة اليومية

يهدف إىل تلبية احتياجات طالهبا. وبناًء على ذلك ، يريد الباحث أن يدرس بعمق أكثر فيما 

 يتعلق بتطبيق التعلم اإللكرتوين القائم على املدرسة يف املواد العربية.



8 
 

 

 
 

ة جراها أحد مدرسي اللغة العربية يف املدرسبناًء على نتائج املالحرات األولية اليت أ

، أنه يف تعلم اللغة العربية ، يكون األطفال أكثر نشاطًا  ابليتار 1املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

إذا استخدموا الوسائط يف شكل مقاطع فيديو حتتوي على شروحات أو قصص أو أغاٍن معبأة 

يو دون كة. ميكن للطالب مشاهدة مقاطع الفيديف العربية مث تعديلها كرسوم كاريكاتورية مضح

الشعور ابمللل. ميكن للطالب أيًضا فهم وتذكر مفردات التعلم بسهولة استيعاب الدروس ، 

ابليتار هم ابملصادفة  1ابإلضافة إىل أن معرم طالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

رسة الداخلية ملواد اليت يتم تسليمها يف املديف بيئة مدرسة داخلية إسالمية ، حبيث ال ختتلف ا

اإلسالمية كثريًا أيًضا عن تعلم اللغة العربية يف املدرسة ، سيكونون قادرين على زايدة معارفهم 

 ومهاراهتم. مفردات جديدة حبيث تكون نتائج تعلم الطالب أكثر كماال.

عرب اإلنرتنت  حول وسائط التعلم بناءً على الوصف أعاله ، يهتم الباحثون ابلبحث ودراسة املزيد

يف تعليم  كرتوينلإلاتطبيق التعليم  ابستخدام التعلم اإللكرتوين ، لذلك رفع الباحثون عنوان "

ابليتار ستة  1املفردات لطالب الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

0201/0200 ." 

 مسائل البحث .ب

 : يدكن للباحث عرض الدشكالت التاليةبواءن على خلفية البحث فيما سبق 
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رسة يف تعليم املفردات لطالب الصف الثامن يف املد كرتوينلاإلتطبيق التعليم كيف  .1

  0201/0200ابليتار ستة  1املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

امن يف يف تعليم املفردات لطالب الصف الث كرتوينلاإلتطبيق التعليم كيف مشكالت  .0

  0201/0200ابليتار ستة  1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

امن يف يف تعليم املفردات لطالب الصف الث كرتوينلاإلتطبيق التعليم  كيفية حل املشكلة   .3

 0201/0200ابليتار ستة  1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

  ثج. أهداف البح

 أتسيسا على أسئلة البحث يهدف هذا البحث إيل :

املدرسة  يف تعليم املفردات لطالب الصف الثامن يف كرتوينلاإلتطبيق التعليم  لوصف .1

  0201/0200ابليتار ستة  1املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

الثامن يف  يف تعليم املفردات لطالب الصف كرتوينلاإلتطبيق التعليم لوصف مشكالت  .2

  0201/0200ابليتار ستة  1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

ردات يف تعليم املف كرتوينلاإلتطبيق التعليم  لوصف احملاوالت يف حل مشكالت يف .3

ابليتار ستة  1لطالب الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

0201/0200 

 وائد البحثف .د
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 ينبغي من إستفادة البحث العلمي فشرح الباحث هذا فوائد البحث كما يلي :وملا 

 الفوائد الوظرية .1

ميكن أن توفر نتائج هذه الدراسة وضوًحا نرراًي حول تطبيق وسائط التعلم 

اإللكرتوين على العقبات وحلوهلا يف تعلم اللغة العربية على إتقان مفردات الطالب وميكن 

تكون مفيدة يف تقدمي مسامهات علمية يف تطوير العلوم ، خاصة تلك املتعلقة بتطبيق أن 

 وسائط التعلم اإللكرتوين يف املواد العربية.

 فوائد التطبيقية .0

 لرئيس اجلامعة .(1

 يرجى من رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج أف يئتيا

 وفالعربية يف تومية كفأهتم ليكبعض القضي اللزمة لشا يسعد طالب قثم تعلم 

 الددرس اللغة العربية اجليدين.

 لرئيس املدرسة .(0

ملدرسة انتائج الدراسة إلضافة نررة اثقبة يف تطوير تنفيذ التعلم عرب اإلنرتنت يف 

وميكن استخدامها كمعيار لتحديد مستوى  ابليتار 1املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 إنتاجية مؤسسة مدرسي.
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 للمدرسني .(3

، ميكنهم تقدمي شرح  ابليتار 1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ابلنسبة للمعلمني يف 

بشأن تطبيق وسائط التعلم اإللكرتوين. وميكن أن حتسن جودة التعلم عرب اإلنرتنت ، 

 حبيث ميكن تقدمي التعلم بشكل صحيح.

 لطالب .(4

على متابعة  وا قادرينيتم توفري مواد عرب اإلنرتنت ملساعدة الطالب على أن يكون

املوضوعات اليت ال ميكن للمدرس تقدميها مباشرة ، حبيث ال يزال إبمكان الطالب تنفيذ 

أنشطتهم التعليمية حىت يف املنزل. ميكن للطالب أيًضا تشغيلها عدة مرات إذا مل يفهموا 

 املادة.

 للباحثُت القادمتُ  .(5

حًقا يف واليت ميكن استخدامها الميكن استخدامها كنررة وخربة إضافية للباحثني 

 املستقبل عندما يواجه الباحثون طالهبم.

 حتديد البحثه. 
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يتم استخدام حتديد املشكلة لتجنب أي احنرافات أو توسيع يف املوضوع حبيث يكون 

البحث أكثر تركيزًا ويسهل املناقشة حىت تتحقق أهداف البحث. فيما يلي بعض القيود يف 

 هذه الدراسة:

 املوضوع حتديد .1

القيود عنوان هذه الدراسة هو تعلم اللغة العربية ابستخدام وسائط التعلم اإللكرتوين 

 ابليتار 1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية على إتقان املفرودات للفصل الثامن 

 حتديد املواقع .0

يقع  ابليتار, 1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية اختار الباحثون للفصل الثامن 

 يف شارع املعهد الكمال ، كونري ، وونودادي ، بليتار.

 حتديد الزمان .3

مية املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكو مت حبث هذا الباحث على طالب الصف الثامن 

 مارس. 02يف  0201/0200للعام الدراسي  ابليتار 1

 توضيح املصطلحات .و
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األطروحة. اهلدف هو احلصول على أتكيد املصطلحات هو شرح للنررايت املهمة يف 

تصورات ووجهات نرر مشرتكة والرتكيز على ما يتم البحث عنه يف هذا العنوان. هلذا السبب ، 

 من الضروري شرح أتكيد املصطلح من الناحية املفاهيمية والتشغيلية.

 التوضيح النرري .1

 ا. وسيلة

سيط أو املقدمة الوسط أو الو  اليت تعين حرفياً  وسيلةمن الالتينية ، أي  وسيلةأتيت كلمة 

، يف الوسائط العربية هي وسيط أو تسليم الرسائل من املرسل إىل مستلم الرسالة ، وابلتايل 

 11فإن الوسائط هي أداة تنقل أو تقدم التدريس رسائل.

 ب. التعلم اإللكرتوين

راؤه ، فإن التعلم اإللكرتوين هو نشاط تعليمي يتم إج ايل ليدييا و هارطونووفًقا 

ليس وجهاً لوجه يف الفصل الدراسي مما قد جيعل الطالب يشعرون ابمللل ألن املعلم أكثر 

ا هيمنة يف تقدمي املواد التعليمية ولكن يتم تنفيذ األنشطة التعليمية ابستخدام تكنولوجي

 12املعلومات وأجهزة الكمبيوتر.

                                                           
11 Arsyad, Azhar, Media  pembelajaran (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada) hal .6  
12 Lidia Simahuruk, dkk, E-Learning: Implementasi, Strategi, dan Inovasinya, (Jakarta: Yayasan Kita 

Menulis, 2019), hal. 4   
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يم اإللكرتوين هو تطبيق جماين ملنتجات املدارس يهدف إىل دعم مدرسة التعل

عملية التعلم يف املدارس واليت ميكن الوصول إليها عرب   

13https://elearning.kemenag.go.id/web.20  لذا فإن التعليم اإللكرتوين للمدرسة هو

عملية التدريس  تطبيق عرب اإلنرتنت مت تطويره من أجل التفاعل بني الطالب واملعلمني يف

 والتعلم.

 ج. مفردات

املفردات هي أحد العناصر اللغوية اليت جيب أن ميتلكها متعلمي اللغة األجنبية ومن 

ضمنهم اللغة العربية. ميكن للمفردات املناسبة للغة العربية أن تدعم الشخص يف التواصل 

هارات لغوية ، ، ومها م والكتابة بتلك اللغة. وابلتايل ، ميكن القول إن التحدث والكتابة

 14جيب أن تدعمهما املعرفة وإتقان مفردات غنية ومنتجة وفعلية.

 التوضيح التلبيقي .0

عنوان هذا البحث واملفاهيم اليت مت وصفها حبيث ميكن استخالص االستنتاجات التالية. 

 عمليا تعريف "تعلم اللغة العربية ابستخدام وسائط التعلم اإللكرتوين على إتقان املفرودات يف

                                                           
13 Siti Johar Insiyah, E-Learning Madrasah dan Solusi Pembelajaran di tengah-tengah Pandemi Covid-19, 

(Khazanah: Jurnal Edukasi, Vol. 2, No. 2, 2020), hal. 142-143    
14 Umi Hijriyah, Analisis Pembelajaran Mufrodat Dan Struktur Bahasa Arab Di Madrasah Ibtidaiyah, 

(Cv.Gemilang Media Pradaban Gemilang :2018) 



15 
 

 

 
 

" يف حتقيق  ابليتار 1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامن الثامن الفصل الثامن 

التعلم عند الدراسة يف املنزل خالل اجلائحة احلالية. ستدرس الباحثة تنفيذ التعلم عرب  أهداف

اإلنرتنت من خالل شبكة املدرسة اإلسالمية أو املعروف ابسم مدرسة التعليم اإللكرتوين يف 

هلذا السبب ، استخدم  ابليتار 1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامن الصف الثامن 

حثون يف نتائج هذه الدراسة طرق املقابلة واملالحرة والتوثيق املستخدمة جلمع بياانت البا

البحث. واليت تشمل: تنفيذ التعلم واملشكالت واحللول يف استخدام وسائط التعليم اإللكرتوين 

 املستخدمة يف املدرسة.

 البحوث السابقة ز.

لم اإللكرتوين يف وسائط التع سبق للباحثني شرح موضوع البحث السابق املتعلق مبوضوع

 مدارس أخرى. مت إجراء البحث على النحو التايل:

م دراسة كتبها ايؤنينعتيياس اواتمي  بعنوان أتثري استخدام تطبيقات التعل البحث الذي كتبه  .1

ائية إسالمية املدرسة ابتداإللكرتوين على مهارات التحدث ابللغة العربية للفصل اخلامس 

ترهر نتائج الدراسة أن هناك  .0202/0201جريبون يف العام الدراسي  متكاملة تيهاماه

أتثري الستخدام تطبيقات التعلم اإللكرتوين على مهارات التحدث لدى طالب الصف 

اخلامس يف املدرسة ابتدائية إسالمية متكاملة تيهاماه جريبون يف العام الدراسي 
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له  ام تطبيقات التعلم اإللكرتوين. ميكن القول يف هذه الدراسة أن استخد0202/0201

أتثري على مهارات التحدث ابللغة العربية للصف اخلامس يف مدرسة هتامة لتكنولوجيا 

املعلومات االبتدائية يف سرييبون. على الرغم من تصنيف أتثريه على أنه قوي جًدا ، إال أنه 

ل خمتلفة لنقل بدائجيب احلفاظ عليه من قبل املعلمني )الرتبويني( من خالل البحث عن 

 تعلم اللغة العربية بوضوح.

حبث كتبه نور الفوزية بعنوان استخدام الوسائط املرئية يف تعلم اللغة العربية يف املدرسة  .0

سوكاراجا الوسط سوكاراجا ابنيوماس. مع نتائج الدراسة ،  1إبتدائية معارف هنضة العلما 

املدرسة إبتدائية  ة يف تعلم اللغة العربية يفمت التوصل إىل أن تنفيذ استخدام الوسائط املرئي

سوكاراجا الوسط سوكاراجا ابنيوماس. ابنيوماس يعترب مناسًبا لتعلم  1معارف هنضة العلما 

اللغة العربية للطالب يف الصفني الرابع أ والرابع ب. وسائط التعلم املرئي يف تعلم اللغة 

ائط ابملوضوع املطروح. ابستخدام الوسالعربية ميكن أن جتذب وتزيد من اهتمام الطالب 

املرئية ، يتقن الطالب املادة بسرعة أكرب تعلم اللغة العربية ، يتضح ذلك من خالل نتائج 

تقييمات الطالب وهو أمر جيد جًدا فوق معايري احلد األدىن من املتطلبات. يف عملية 

 التعلم ، يقوم املعلم بذلك خيتلف استخدام الوسائط املرئية.

: منوذج التعلم Busuu.com"حبث كتبه الدكتور إتش آر توفيقورومشان ، ماجستري بعنوان  .3

هو  Busuu.comالعريب املستقل املستند إىل موقع الويب" مع نتائج الدراسة ، استنتج أن 
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أحد مناذج التعلم املستقلة على شبكة اإلنرتنت هو جمرد حق. السبب هو أن موقع 

Busuu.com  ص التعلم املستقل ، أي: أ( التعلم الذايت ، ب( االستقاللية خصائ 5قد حقق

التعلم ، ج( التفسري الذايت ، د( التعليم الذايت ، هـ( التعلم املفتوح. منوذج الدراسة الذاتية 

تتمحور حول املستخدم )املستخدم أو الطالب(. يستمر  Busuu.comاليت طورها موقع 

يا ، سواء من حيث املواد التعليمية أو التكنولوجتطوير مجيع عمليات التعلم حىت اآلن 

ابسم التدريب املستند إىل الويب  أو التعليم  Busuu.comحبيث ميكن أيًضا اإلشارة إىل 

مبادئ تعليمية تعتمد على موقع الويب ، وهي: أ( تفاعلية  3املستند إىل الويب  ألنه حيقق 

 ، ب( تبعية ، ج( أمهية.

البحث الذي كتبته عفيفاان رسكي استقامة بعنوان "استخدام وسائط التعلم اإللكرتوين  .4

ملدرسة املتوسطة اومقاطع الفيديو على يوطوب يف تعليم حماروه استيما الفصل الثامن يف 

". التعلم واليوتيوب يف 0202/0201عاجنوك للعام األكادميي  5اإلسالمية احلكومية 

 5 كوميةاملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلالصف الثامن ملهرة استيما  تعلم اللغة العربية يف

، وهي جتميع خطط الدروس ، وإعداد املواد التعليمية  0202/0201للعام الدراسي 

والتقييمات ، واحلصول على حساابت التعلم اإللكرتوين وحساابت يوطوب جنًبا إىل جنب 

راد الفتتاح ابإلضافة إىل جدول األعمال املمع اخلطوات ، وهي حتديد املعلم الذي يعطي ا

دراسته ، أيخذ الطالب احلضور يف وسائط التعلم اإللكرتوين ، ويقدم املعلم املواد اليت مت 
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توفريها ، ويغلق الدرس ، ابإلضافة إىل أشكال قياس القيمة ، أي تقييمات املهام اليومية 

تبارًا ي ، وحضور الطالب ابعتباره اع، واالختبارات القائمة على العالج املعريف السلوك

.( مشكلة استخدام وسائط التعلم اإللكرتوين ويوتيوب يف 0لتقييم الطالب ، والنشاط 

وسطة اإلسالمية املدرسة املتالتعلم املبدأ العريب يف الفصل الثامن من حماربة االستقامة يف 

ص الباهرة ، وقلة ، وهو رسوم احلص 0202/0201عاجنوك للعام الدراسي  5احلكومية 

النشاط الطاليب ، ومقاطع الفيديو األقل إاثرة ، وقلة االهتمام بتعلم الطالب ، وغالًبا ما 

( حلول يف استخدام التعلم اإللكرتوين ووسائط 3ينسى الطالب أن أيخذوها. احلضور. 

إلسالمية توسطة ااملدرسة املاليوتيوب يف تعلم اللغة العربية مهارة استمع 'الصف الثامن يف 

، وهي توفري املساعدة يف احلصص ،  0202/0201للعام الدراسي  عاجنوك 5احلكومية 

وبناء اهتمام الطالب ابلتعلم ، وتوفري قيمة مضافة للطالب الذين جيتهدون يف احلضور ، 

 وإعطاء قيمة أكرب للطالب الذين يسألون بنشاط.

م الوسائط القائمة على التعل البحث الذي كتبها الدين عني هكمة بعنوان "استخدام  .5

املتوسطة  املدرسةيف يف تعلم املفردات العربية للطالب  Quizizzاإللكرتوين ابستخدام تطبيق 

ي للعام األكادمي مدرسة سبيل املتقني اتنني راجواتعان تولنج اجنونجاإلسالمية 

بيق ط" مع نتائج الدراسة خلصت إىل أن توفر عملية التعلم ابستخدام ت0202/0201

Quizizz  1 يف تعلم املفردات ، يف  ٪22( زايدة استجابة اهتمام الطالب ابلتعلم بنسبة
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( من الصعب الوصول إىل الطالب ابستخدام 0حني أن العوائق اليت يواجهها املعلمون هي 

حسابني عند حدوث التعلم عرب اإلنرتنت ، املخرج من هذه املشكلة هو استخدام التعلم 

( صعب االستخدام ألهنم ما زالوا مستخدمني جدد 3اجملدول لدخول الفصل. غري املتصل 

( حزم البياانت مهدرة وإشارة 4، احلل يسرتشد ابخلطوات القادرة على فهم الطالب. 

اإلنرتنت مقيدة.حل من املدرسة هو توفري حصة اإلنرتنت مرة واحدة شهر للطالب حىت 

 .تستمر أنشطة التعلم عرب اإلنرتنت بسالسة

 

 التشابه الفرق املوضوع اإلسم الرقم
ايو نينعتيياس  .1

 هواتمي 
أتثري استخدام تطبيق 
التعلم اإللكرتوين على 
مهارات التحدث 
ابللغة العربية للفئة 
اخلامسة املدرسة 
إبتدائية ات تيهامة 
جريبون يف العام 

الدراسي 
0202/0201. 

 . املوقع1
. موضوع 0

 البحث
 . العنوان3

ت املهارامعا حتسني 
 اللغوية

اللغة العربية 
ابستخدام تطبيقات 

 التعلم اإللكرتوين

استخدام الوسائط  زيةنورول فو  .0
املرئية يف تعلم اللغة 
العربية يف املدرسة 

 . املوقع1
. موضوع 0

 البحث

أوجه التشابه هي 
 سهانف
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إبتدائية معارف هنضة 
سوكاراجا  1العلما 

 الوسط
 سوكاراجا ابنيوماس.

استخدام التعلم  . العنوان3
القائم على اإلنرتنت 

 للتحسني
القدرة على تعلم 

 اللغة العربية
الدكتور فطحر  .3

 الرمحن املاجستري
 

Busuu.com : منوذج
 التعلم العريب املستقل
املستند إىل املوقع 

 اإللكرتوين

 . املوقع1
. موضوع 0

 البحث
 . العنوان3

أوجه التشابه هي 
 نفسها

استخدام التعلم 
القائم على اإلنرتنت 

 للتحسني
القدرة على تعلم 

 اللغة العربية
عفيفاان رسكي  .4

 استقامة
استخدام وسائط التعلم 
اإللكرتوين ومقاطع 
الفيديو على يوطوب 

ما يف تعليم حماروه استي
الفصل الثامن يف 
املدرسة املتوسطة 

 5اإلسالمية احلكومية 
عاجنوك للعام 

األكادميي 
0202/0201 

 املوقع. 1
. موضوع 0

 البحث
 . العنوان3

أوجه التشابه هي 
 نفسها

استخدام التعلم 
القائم على اإلنرتنت 

 للتحسني
القدرة على تعلم 

 اللغة العربية
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استخدام الوسائط  الدين عني هكمة .5
القائمة على التعلم 
اإللكرتوين ابستخدام 

 يف تعلم Quizizzتطبيق 
املفردات العربية 

املدرسة يف للطالب 
املتوسطة اإلسالمية 
مدرسة سبيل املتقني 
اتنني راجواتعان تولنج 

للعام األكادميي  اجنونج
0202/0201 

 . املوقع1
. موضوع 0

 البحث
 . العنوان3

أوجه التشابه هي 
 نفسها

استخدام التعلم 
القائم على اإلنرتنت 

 للتحسني
القدرة على تعلم 

 اللغة العربية

 

بناًء على الشرح أعاله ، ميكن االستنتاج أنه بني البحث السابق واألحباث اليت أجراها 
، ومكان البحث ، وطريقة البحث املستخدمة ، ومعادلة البحث اليت  Xالباحثون على املتغري 

 أجراها ابحثون سابقون ابستخدام الوسائط القائمة على اإلنرتنت.
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 االطر الفكري .ح
 وينالتعلم اإللكرت تطبيق وسائط 

 
Universitas lllionis (Urbana-Chapaign) 

 

 الوسائط املستخدمة

 

تطبيق التعليم االكرتوين يف تعليم املفردات لطالب الصف الثامن يف 
 ابليتار  1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 

  ترتيب البحثط.

كتابة حبث بعنوان "تعلم اللغة العربية ابستخدام وسائط التعلم اإللكرتوين حول إتقان 

يف  ابليتار 1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامن املفرودات للصف الثامن 

". حيتوي على مناقشة منهجية هبدف تسهيل فهمه. تتضمن املناقشة املنهجية 0201/0200

 يف هذا البحث ما يلي:
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يف هذا الفصل يصف املؤلف القضااي الرئيسية ، مبا يف ذلك:  الباب األول مقدمة ، .أ

أهداف البحث,فوائد البحث, حتديد البحث, توضيح مسائل البحث, خلفية البحث, 

 املصطلحات, ترتيب البحث

 ث,نررايت البح , يف هذا الفصل حيتوي على حوايلنظرايت البحث الباب الثاين .ب

 االطر الفكريالبحوث السابقة, 

يف هذا الفصل حيتوي ابلتفصيل على البحث الذي استخدمه الباحث الباب الثالث ،   .ج

مع املدخل و نوع البحث, حضور الباحث, موقع البحث, مصادر البياانت, تقنيات 

 تقنية حتليل البياانت, التحقيق من صحة البياانت, مراحل البحث. مجع البياانت,

 ن: عرض البياانت ، نتائج البحث البحث, يتكون م تقدمي نتائجالباب الرابع  .د

 املناقشة ,الباب اخلامس .ه

 االقرتاحات اخلالصة ,االختتام السادس الباب .و

 

 

 

 


