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 استهالل

 

 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِٰن الرَِّحْيمِ 

ْرِلْ أَْمرِْم  َربِّ اْشرَْح ِلْ َصْدرِْم   يَػْفَقُهْوا قَػْوِلْ  َكاْحُلْل ُعْقَدةن ِمْن ِلَساِنْ  َكَيسِّ
 ٔ(ٕٛ-ٕ٘)طو : 
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 شكر وتقدير
  

كفقٍت إلسباـ ىذا البحث العلمي فلك احلمدهلل رب العادلُت ْحدا يليق جببللو أف 
احلمد ايريب حىت ترضى على كل ما قد أعطيت حليايت. كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ 

 األنبياء كادلرسلُت كعلى آلو كصحبو كسلم أمجعُت.

عدة على إسباـ ىذه الرسالة. كال قدـ شكرا جزيبل لكل من بذؿ جهده يف ادلساأ
أسرتى احملبوبة  إال ابإلرشادات كالتوجيهات كاالقًتاحات كادلساعدات من ا البحثتم ىذي

 ، كأخص ابلشكر إىل:اءمكأساتيذم الكر 

موالان مالك جامعة ، مدير ادلاجستَت ـ. زين الدين األستاذ الدكتور صاحب الفضيلة .ٔ
 إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.

كلية الدراسات العليا  ، عميدادلاجستَت كاحد مورِن الدكتور األستاذصاحب الفضيلة  .ٕ
  موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.جامعة 

رئيس قسم تعليم اللغة العربية  ،ادلاجستَت كلداان كركاديناات الدكتورصاحب الفضيلة  .ٖ
 موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.بكلية الدراسات العليا جامعة 

الدكتورة ك  ىلاألك  ةكادلشرف  ادلاجستَت احلاجة أمي زلمودة ةالدكتور الفضيلة  ةصاحب .ٗ
 االباحثة يف كتابة ىذ ىاكأرشدا ىاقد أشرفا تُتالل ةالثاني ةكادلشرف ادلاجستَت زكية عارفة

  ، جزامها هللا خَت اجلزاء.البحث

الدراسات العليا، األساتيذ الذين قد علموا الباحثة سلتلفة العلـو كالفنوف يف كلية  .٘
 .يف قسم تعليم اللغة العربية كخصوصا

دبدينة  ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانيةكمدير دمحم حسنا ادلاجستَت   صاحب الفضيلة .ٙ
األساتذة كاألستاذات اللغة العربية كمجيع  كمعلم  سوكاردم البكالوريوسك  ماالنج
 .على مساعدهتم يف البحث ادليداِنكالطالبات  ةبكالطل
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 م 

 مستخلص البحث
ابدلدرسة الثانوية  رة الكبلـ )دراسة متعددة احلاالتاسًتاتيجية التعليم االفًتاضي دلها ـ.، ٕٕٔٓ.هداية، ريين ليلنا

رسالة ادلاجستَت، قسم تعليم اللغة  ،احلكومية الثانية مدينة ماالنج كادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو(
 ة: الدكتور ٔ ةالعربية، كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج. ادلشرف

  ادلاجستَت عارفة ةالدكتورة زكي: ٕ ةادلاجستَت. كادلشرفأمي زلمودة 

 رة الكبلـمها التعليم االفًتاضي، التعليم، اسًتاتيجية:  يةدلفتاحالكلمات ا
ائحة. تحتاج ادلعلم على تصميم اسًتاتيجية اجلتعليم مهارة الكبلـ ليس عملية بسيطة كالسيما ذلذا عصر 

تعليم مهارة الكبلـ ادلناسب هبذا احلاؿ حيث هتتم طبيعة أىداؼ التعليم اليت يراد ربقيقها. اسًتاتيجية التعليم ىي 
 .ن اإلجراءات، تضمن ربقيق األىداؼ ادلعينة لفًتة زمانية زلددةخطة منظمة كمتكاملة م

كصف االسًتاتيجية ادلستخدمة يف التعليم االفًتاضي دلهارة الكبلـ ( ٔ)كاف الغرض من ىذا البحث ىو 
العوامل الداعمة ( كصف ٖ) االسًتاتيجية ادلستخدمة يف التعليم االفًتاضي دلهارة الكبلـ خصائص( كصف ٕ)

اتبع ىذا البحث ادلدخل الكيفي دبنهج دراسة متعددة  .اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي دلهارة الكبلـيف كادلعوقات 
مصادر البياانت معلم كالتبلميذ ابدلدرستُت. احلاالت. كأسلوب مجع البياانت ابستعماؿ ادلبلحظة كادلقابلة كالواثئق. 

 .تقـو الباحثة ادلراحل كىي تصنيف البياانت كعرض البياانت كتلخيص البياانتأما أسلوب ربليل البياانت ف
الثانية اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي دلهارة الكبلـ ابدلدرسة الثانوية احلكومية (1)أما نتائج ىذا البحث فهي: 

اتيجية التعليم االستقراء. أما االسًتتيجية ادلًتكزة على ادلعلم كاسًتاتيجية التعليم الشرحية كاسًت : مدينة ماالنج
 الذايت: االسًتاتيجية ادلًتكزة على ادلتعلم كاسًتاتيجية التعليم وة الثانوية احلكومية مدينة ابتاسًتاتيجية للمدرس

: ثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنجاسًتاتيجية للمدرسة ال خصائص(2) كاسًتاتيجية التعليم االستقراء.
دكر ادلعلم يسيطر عملية التعليم، بلغ األستاذ ادلادة أكثر ما إىل التبلميذ، ادلتعلم  االسًتتيجية ادلًتكزة على ادلعلم: )أ(

أعد ادلعلم ذبهيز ادلواد اتما قبل تقدميها، الشكل من : اسًتاتيجية التعليم الشرحية)ب( كمرسل إليو من ادلعلومات
اسًتاتيجية التعليم ج() ادلستخدمة طريقة السؤاؿ كاجلواب كطريقة احملادثةاسًتاتيجية ىو الشرح الشفهي، الطريقة 

 :كومية مدينة ابتوحلاية و للمدرسة الثان خصائص اسًتاتيجيةأما إىل العاـ.  صاخلاادلادة من  :االستقراء
إىل جهد ادلتعلم يف فهم ادلتعلم يلعب دكرا أكثر يف عملية التعليم، أكثر ميوؿ االسًتاتيجية ادلًتكزة على ادلتعلم: )أ(

كفيديو مأخوذ  (e-learning)التعليم اإللكًتكِن  ستخداـ كسائلخصائص اسًتاتيجية التعليم الذايت: ا )ب( ادلعلومات
 استخداـمن يوتيوب، ميكن للتبلميذ ربديد كقتهم كمكاهنم للدراسة، ميكن للتبلميذ ربديد أسلوب التعلم ادلستخدـ، 

جهزت ادلادة من اخلاص :االستقراءاسًتاتيجية التعليم )ج( (project based learning)ع يطريقة التعليم القائم على ادلشار 
صت ادلدرسة دفع الشهرية نق(أ) العوامل الداعمة للمدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج:(3) إىل العاـ
كعي التبلميذ على (د) نفيذ الوسائل التعليمية ادلتنوعةت(جالدكلية )ملك اذلاتف الذكي كالشبكة (ب) للتبلميذ

كالعوامل  الوظيفة ادلنزيلية أكثر.(ٖدكافع التبلميذ )(ٕ(الشبكة الدكلية غَت معتدؿ )ٔ) كادلعوقات:. هتم للتعلماكاجب
 (ملك اذلاتف الذكيٕ) دفع الشهرية للتبلميذ(نقصت ادلدرسة ٔ)الداعمة للمدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو: 

( الشبكة غَت ٕ) عدـ التفاعل الشفهي(ٔادلعوقات: ) .سهولة احلصوؿ على ادلادة التعليمية(ٖ) كالشبكة الدكلية
 ( الوظيفة ادلنزيلية أكثر.ٗ( عدـ فهم ادلادة )ٖمعتدؿ )
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ABSTRACT 

Hidayah, Reni Lailina. 2021. Virtual Learning Strategy of speaking skills (Multisite 

Study of MAN 2 Kota Malang and MAN Kota Batu). Master Tesis, Arabic 

Language Education Departement, Postgraduate Program of State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor I : Dr. Hj. Umi 

Machmudah, M.A. and Advisor II : Dr. Zakiyah Arifa, M. Pd. 
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Teaching speaking skills is not a simple process, especially in this era of a 

pandemic. Teachers need to design strategy to teach appropriate speaking skills 

according to existing conditions and adjust to the goals. Learning strategies are 

organized, and integrated plans and actions ensure the goals are set for a certain 

period. 

The aims of this study are (1) to describe the virtual learning strategy of 

speaking skills; (2) to describe the characteristics of the virtual learning strategy of 

speaking skills; (3) to describe the factors supporting and inhibiting the virtual 

learning strategy of speaking skills.The approach used is qualitative with a multi-

site study method. Data collection techniques are using observation, interviews, 

and documentation. Sources of data are teachers and students from two schools, as 

for the data analysis technique, namely data reduction, data display, and data 

verification. 

The results of this study are: (1) virtual learning strategies for speaking skills 

at MAN 2 Kota Malang: teacher-centered strategies, expository strategies, and 

induction strategies. virtual learning strategies of speaking skills at MAN Kota 

Batu: Student-centered strategies, self-directed learning strategies, and induction 

strategies. (2) Characteristics of learning strategies at MAN 2 Kota Malang: (a) 

Teacher-centered strategy: the teacher's role is dominant in the learning process, 

the teacher conveys as much material as possible to the students, the students are 

passive. (b) expository strategy: the teacher processes the material thoroughly 

before it is delivered in class, the strategy is in the form of the verbal presentation, 

the method used are the question and answer method, and the conversation method. 

(c) induction strategy: the material is conveyed from the specific to the general. 

Characteristics of the learning strategy of MAN Kota Batu: (a) Student-centered 

strategy: the dominant role of students in the learning process, learning leads to 

students' efforts in understanding knowledge (b) self-directed learning strategy: 

using e-learning media and videos from YouTube, students can determine their 

own time and place to study, students can determine their learning style used, and 

use the project-based learning method (c) induction strategy: the material is 

delivered from the specific to the general. (3) Supporting factors the virtual 

learning strategy of speaking skills at MAN 2 Kota Malang: (a) schools reduce 

student tuition, (b) availability of smartphones and the internet (c) utilize varied 

learning media, (d) student awareness of learning obligations. The inhibiting 

factors are (a) unstable internet network, (b) student motivation (c) many school 

assignments. Supprting factors the virtual learning strategy of speaking skills at 

MAN Kota Batu: (a) schools reduce student tuition, (b) availability of smartphones 

and the internet (c) ease of accessing material in e-learning. The inhibiting factors 

are: (a) no verbal interaction, (b) unstable internet network (c) lots of school 

assignments. 
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ABSTRAK 

Hidayah, Reni Lailina. 2021. Strategi Pembelajaran Virtual Maharah Kalam (Studi 

Multisitus MAN 2 Kota Malang dan MAN Kota Batu). Master Tesis, Jurusan 
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Kata Kunci : Strategi Pembelajaran, Pembelajaran Virtual, Maharah Kalam 

Mengajarkan keterampilan berbicara bukanlah proses yang sederhana, terutama di 

era pandemi ini. Guru perlu merancang strategi untuk mengajarkan keterampilan berbicara 

yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada serta menyesuaikan dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Strategi pembelajaran adalah rencana dan tindakan yang terorganisir dan 

terintegrasi yang memastikan pencapaian tujuan yang ditetapkan untuk jangka waktu 

tertentu. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan strategi pembelajaran virtual 

keterampilan berbicara; (2) mendeskripsikan karakteristik strategi pembelajaran virtual 

keterampilan berbicara; (3) mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat strategi 

pembelajaran virtual keterampilan berbicara. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif 

dengan metode studi multisitus. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Sumber data guru dan siswa dari dua sekolah. Adapaun 

teknik analisis data, penulis melakukan beberapa tahapan yaitu reduksi data, display data 

dan verifikasi data. 

Hasil penelitian ini adalah : (1) strategi pembelajaran virtual keterampilan berbicara 

di MAN 2 Kota Malang: Strategi yang berpusat pada guru, strategi ekspositoris dan strategi 

induksi. strategi pembelajaran virtual keterampilan berbicara di MAN Kota Batu: Strategi 

yang berpusat pada siswa, strategi belajar mandiri dan strategi induksi. (2) Karakteristik 

strategi pembelajaran MAN 2 Kota Malang: (a) Strategi yang berpusat pada guru: peran 

guru dominan dalam proses pembelajaran, guru menyampaikan materi sebanyak-banyaknya 

pada siswa, siswa bersifat pasif. (b) strategi ekspositoris: guru mengolah materi secara 

tuntas sebelum disampaikan di kelas, strategi berbentuk penyajian verbal, metode yang 

dinakan adalah tanya jawab dan metode muhadatsah. (c) strategi induksi: materi 

disampaikan dari khusus menuju umum. Karakteristik strategi pembelajaran MAN kota 

Batu: (a) Strategi yang berpusat pada siswa: peran siswa dominan dalam proses 

pembelajaran, pembelajaran mengarah pada usaha siswa dalam memahami pengetahuan (b) 

strategi belajar mandiri: penggunaan media e-learning dan video dari youtube, siswa dapat 

menentukan sendiri waktu dan tempat mereka belajar, siswa dapat menentukan sendiri gaya 

belajar yang digunakan, dan menggunakan metode project based learning (c) strategi 

induksi: materi disampaikan dari khusus menuju umum. (3) Faktor pendukung strategi 

pembelajaran virtual keterampilan berbicara MAN 2 Kota Malang: (a) sekolah mengurangi 

SPP siswa, (b) tersedianya smartphone dan internet (c) memanfaatkan media pembelajaran 

yang variatif, (d) kesadaran siswa atas kewajibab belajar. Adapun faktor penghambat: (a) 

jaringan internet tidak stabil (b) motivasi siswa (c) Tugas sekolah yang banyak. Faktor 

pendukung strategi pembelajaran virtual keterampilan berbicara MAN Kota Batu: (a) 

sekolah mengurangi SPP siswa, (b) tersedianya smartphone dan internet (c) kemudahan 

dalam mengakses materi di e-learning. Adapun faktor penghambat: (a) tidak adanya 

interaksi lisan (b) jaringan internet tidak stabil (c) tugas sekolah yang banyak. 
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 الفصل األكؿ
 اإلطار العاـ

  ادلقدمة  -أ 
جائحة. فمعناىا أف  َتكس كوركان اجلديد أبنوكصفت منظمة الصحة العادلية ف
ـ ٜٕٔٓظهر ىذا الفَتكس منذ نوفيمرب . ٕفَتكس كوركان قد أصبح كابء عادليا

كاف   كبَت من الدكؿ يف العامل.انتشر بشكل خطَت يف عدد   . ك ٖبوكىاف، الصُت
 ، مواطنا قد  4ٕٖٗ4ٙٗٙٔدكلة ينتشر فيها الفَتكس. كإندكنيسيا،  ٖٕٕاليـو

قررت احلكومة التباعد االجتماعي كالتباعد اجلسدم كمحاكلة  ٗأصابوا الفَتكس.
االجتماعي كالتباعد اجلسدم تطلب اجلميع  لوقف انتشاره. يتطلب مفهـو التباعد

 ؿ كأغلقت مرافق العامة حىت الفَتكس ال ينتشر كيتسع.البقاء يف ادلنز 
ت  منظمة األمم ادلتحدة كقد قرر انتشار الفَتكس يؤثر أتثَتا على أم رلاؿ. 

 ٘على رلاؿ التعليم.أبف فَتكس كوركان يعطي أثرا  (UNESCO)للًتبية كالعلم كالثقافة 
كىددكا حقوقهم حوؿ العامل  مليوف طالب تقريبا انزعجت أنشطتهم ٖٓٓقد كاف

الصُت كإيطاليا كالياابف دكلة من بينها  ٖٔكقد أغلقت  التعليمية يف ادلستقبل.
 كذلك إندكنيسيا، ٙ .ادلدارس يف مجيع أضلاء الببلد يف زلاكلة لوقف انتشار الفَتكس

أشار كزير الًتبية كالتعليم كالثقافة على ربويل األنشطة التعليمية بوسيطة ادلباشرة يف 
 ٚـ.ٕٕٓٓدراسي إىل نظاـ التعليم عرب اإلنًتنت منذ مارس الفصل ال
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أحواؿ التعليم يف عصر جائحة كوركان سلتلفة عن األحواؿ قبلو. التعليم 
العصر. من ادلتوقع أف يظل كل بوسيطة ادلباشرة يف الفصل الدراسي اليقاـ يف ىذا 

من ادلدرسُت كالطبلب يف ادلنزؿ مع االستمرار يف أداء كاجباهتم كمسؤكليتهم. 
فحولت ادلدارس يف إندكنيسيا من التعليم بوسيطة ادلباشرة يف الفصل الدراسي إىل 

تصميم كاسًتتيجية التعليم يكوف أىم الشيء ليؤدم إىل ٛالتعليم عرب اإلنًتنت.
عليم. اسًتاتيجية التعليم ىي خطة كقواعد كخطوات ككسائل سيتم أىداؼ الت

شلارستها عمليا كسيتم سبريرىا من االفتتاح إىل االختتاـ يف عملية التعليم من أجل 
جيب على ادلدرسُت أف يقـو ابلتعليم االبتكار الستمرار التدريس ٜربقيق األىداؼ.

 ٓٔ.ادلناسب لدل الطبلب كالسيما يف أحواؿ االفًتاضي
اسًتاتيجية تعليم اللغة العربية ربتوم على الطرؽ ك األساليب كاألىداؼ  

كل مكوانت السابقة ربتاج إىل التصميم   ٔٔ.كالتقومي كالنشاطات كادلهارات كالوسائل
بنظر إىل األحواؿ حىت تكوف اسًتاتيجية مناسبة ابحتياجات التعليم يف ىذا العصر 

عربية لغَت الناطقُت ىو إكساب ادلتعلمُت جائحة. كالتاِل، ىدؼ تعليم اللغة ال
 ٕٔادلهارات اللغوية األساسية األربعة كىي االستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة.
 ٖٔالكبلـ ىو مهارة انتاجية تتطلب من ادلتعلمُت القدرة على التعبَت ما يف ذىنهم.

 و. يعد الكبلـ من أىم كسائل ألجل بناء االتصاؿ حبيث تستخدـ اللغة كوسيلت
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تعليم مهارة الكبلـ ليس عملية بسيطة كالسيما ذلذا العصر جائحة. يتطلب 
تطبيق تعليم مهارة الكبلـ عرباإلنًتنت االستعداد من جهة طرفُت سواء من ادلتعلم 
كادلعلم ألجل بناء التعليم التفاعل. كيف حاؿ التكييف، ال يستطع أف يتجاىل بظهر 

ادلشكبلت، ضعف ادلعلم على التكنولوجي  مشكبلت التعليم عرب االنًتنت. فبعض
ادلعاصر كْحاسة ادلتعلمُت بقياـ التعليم من بيوهتم كادلرافق احملددة ألداء التعليم 

تحتاج ادلعلم على تصميم اسًتاتيجية تعليم مهارة  ٗٔاإلفًتاضي كما أشبو ذلك.
 ٘ٔيقها.الكبلـ ادلناسب هبذا احلاؿ حيث هتتم طبيعة أىداؼ التعليم اليت يراد ربق

 مدارستاف اثنتاف على ىذا البحث، ادلدرسة ربت رائسة كزير الشؤكف الدينية.
األكؿ، ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج. كانت ىذه ادلدرسة مشهورة 
كىي ادلدرسة النموذجية جبول الشرقي أندكنيسي كخاصة دبدينة ماالنج. تقـو ىذه 

 عصر جائحة كوركان. تستخدـ ىذه ادلدرسة الثانوية ادلدرسة التعليم االفًتاضي يف
كوسيلة الرئيسية يف تعليم اللغة الغة   (zoom)احلكومية الثانية مدينة ماالنج زـك

 العربية.
أما ادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو ىي ادلدرسة الثانوية احلكومية الواحدة 

ينة ابتو. كذلك قامت ىذه ادلدرسة دبدينة ابتو. ىذه ادلدرسة مشهورة كمنوذجية دبد
ابلتعليم االفًتاضي يف عصر جائحة كوركان. سلتلفة عن ادلدرسة الثانوية احلكومية 

يف تعليم  (e-learning) الثانية مدينة ماالنج تستخدـ ىذه ادلدرسة التعليم اإللكًتكِن 
 اللغة العربية. 

ادلدرسة الثانوية احلكومية هتتم ىااتف مدرستاف اىتماما على اللغة العربية. 
أربعة برامج للغة العربية يف ادلدرسة كىي  ٙٔالثانية ذلا الربامج لًتقية اللغة العربية.
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برانمج اللغة العربية الفرضي كبرانمج اللغة العربية الرغبيت كبرانمج اللغة العربية لؤلداب 
ة مدينة ابتو برانرلاف كبرانمج اللغة العربية للقواعد. كذلك للمدرسة الثانوية احلكومي

يف اللغة العربية. األكؿ للتبلميذ فصل احلادم عشر كالثاِن للتبلميذ فصل الثاِن 
 ٚٔعشر. جيرم ىذاف برمنجاف إبدارة جيدة.

يهدؼ ىذا البحث األكؿ، كصف االسًتاتيجية ادلستخدمة يف التعليم 
ينة ماالنج كادلدرسة االفًتاضي دلهارة الكبلـ ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مد

 الثانوية احلكومية مدينة ابتو. كالثاِن، كصف خصائص اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي
ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج كادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة 

 دلدرسةاباسًتاتيجية تعليم مهارة الكبلـ ابتو. كصف العوامل الداعمة كادلعوقات يف 
يف عصر  الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج كادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو

جائحة كوركان. اعتمادا على أسئلة البحث السابق ركزت الباحثة ىذا البحث 
ادلوضوع "اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي دلهارة الكبلـ )دراسة متعددة احلاالت 

ثانية مدينة ماالنج كادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابدلدرسة الثانوية احلكومية ال
 ابتو(".

 أسئلة البحث -ب 
شكبلت البحث شلا دباعتمادا على ادلقدمة السابقة ربدد الباحثة ىذا البحث 

 يلي:
دلدرسة الثانوية احلكومية الثانية ابلكبلـ هارة ااالفًتاضي دلتعليم ال اسًتاتيجية كيف .ٔ

 ؟ الثانوية احلكومية مدينة ابتومدينة ماالنج كادلدرسة 
دلدرسة الثانوية اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي دلهارة الكبلـ اب كشليزات خصائصما  .ٕ

 ؟ احلكومية الثانية مدينة ماالنج كادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو

                                                           
)ماالنج: جامعة رسالة ادلاجستَت فريدة آليس، إدارة رئيس ادلدرسة يف ترانمج تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية ابتو، ٚٔ

 .ٛ(، ٕٙٔٓموالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية، 



٘ 

 

هارة الكبلـ االفًتاضي دلتعليم ال اسًتاتيجيةيف  ادلعوقاتما العوامل الداعمة ك  .ٖ
دلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج كادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة اب

 ؟ ابتو
 أىداؼ البحث -ج 

 يهدؼ ىذا البحث لؤلمور اآلتية:
دلدرسة الثانوية احلكومية ابهارة الكبلـ االفًتاضي دلتعليم ال اسًتاتيجيةكصف  .ٔ

 ابتو الثانية مدينة ماالنج كادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة
دلدرسة الثانوية ابهارة الكبلـ دل كصف خصائص اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي .ٕ

  احلكومية الثانية مدينة ماالنج كادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو
هارة الكبلـ االفًتاضي دلتعليم ال اسًتاتيجيةيف  ادلعوقاتكصف العوامل الداعمة ك  .ٖ

مدينة ماالنج كادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة  دلدرسة الثانوية احلكومية الثانيةاب
 ابتو

 أمهّية البحث -د 
 أما أمهية ىذا البحث منها:

علومات كادلعارؼ عن ادلاألمهية النظرية : ترجو الباحثة ىذا البحث يعطي  .ٔ
يف عصر جائحة كوركان، خاصة يف تعليم مهارة االفًتاضي تعليم ال اسًتاتيجية

 الكبلـ.
 األمهية التطبيقية .ٕ

للغة االفًتاضي تعليم ال اسًتاتيجيةيكوف ىذا البحث  مرجعا يف  : للمدرسة (أ 
 العربية يف عصر جائحة كوركان.

 اسًتاتيجيةيكوف ىذا البحث  مرجعا كعبلجا لكشف مشكبلت  : للمعلم (ب 
للغة العربية خاصة يف تعليم مهارة الكبلـ يف عصر جائحة   االفًتاضي تعليمال

 .كمدينة ابتو ماالنجمدينة احلكومية  الثانوية رسايف ادلدكوركان 
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للطبلب : يكوف ىذا البحث دافعا للتبلميد لتعويد النطق ابللغة العربية  (ج 
 بينهم.

للباحثة : يكوف ىذا البحث تدريبا للباحثة يف عملية حبث العلم كيطور  (د 
للغة العربية ادلتوقعة بشكل ادلباشر  االفًتاضي تعليمال اسًتاتيجيةمعلومات عن 

  تعليم مهارة الكبلـ يف عصر جائحة كوركان.خاصة يف
 حدكد البحث -ه 

 تقـو الباحثة ربديد حبثها كما يلي :
تعليم ال اسًتاتيجيةاحلد ادلوضوعي : حددت الباحثة موضوع ىذا البحث عن  .ٔ

 هارة الكبلـ يف عصر جائحة كوركان.االفًتاضي دل
ابدلدرسة  احلد ادلكاِن : أما مكاف ىذا البحث زلدكد لفصل احلادم عشر .ٕ

 الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج كادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو.
 .ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓاحلد الزماِن : جيرم ىذا البحث يف السنة الدراسي  .ٖ

 ربديد ادلصطلحات -و 
    ىذا البحث كما يلي : علىربدد الباحثة ادلصطلحات ادلستخدمة 

منتظمة كمتسلسلة حبيث تكوف شاملة : خطوات إجرائية اسًتاتيجية التعليم .ٔ
كمراعية لطبيعة ادلعلمُت اليت سبثل الواقع احلقيقي دلا تحدث داخل قاعة الدراسة 

 من استغبلؿ االمكاانت متاحة لتحقيق سلرجات تعليمية مرغوب فيها.
التعليم عن بعد ابستخداـ كسائل االتصاؿ احلديثة أم التعليم التعليم االفًتاضي:  .ٕ

 ت. يقاـ ىذا التعليم يف مدراس أندكنيسيا يف عصر جائحة كوركان. عرب االنًتن
انتاجية تتطلب من ادلتعلم القدرة على استخداـ األصوات  مهارة الكبلـ :مهارة .ٖ

بدقة، كسبكن من الصياغ النحوية كنظاـ ترتيب الكلمات اليت تساعده على 
 .التعبَت عما يريد أف يقولو يف مواقف احلديث
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 السابقةالدراسات  -ز 
السابقات تتعلق  بعد مطالعة البحوث العلمية كجدت الباحثة البحوث

 تعليم مهارة الكبلـ، فهي:  سًتاتيجيةاب
 الدراسات السابقة ٔ.ٔاجلدكؿ 

ٔ 

 رشداينة جاحيباكل االسم

اسًتاتيجية تعليم مهارة الكبلـ يف ادلدرسة الثانوية دار  العنواف
 احلكمة بيما

 ٕٛٔٓ السنة
 رسالة ادلاجستَت النوع

كصف اسًتاتيجية تعليم مهارة الكبلـ يف ادلدرسة  أىداؼ البحث
 الثانوية دار احلكمة بيما كخصائصها 

 حبث ميداِن يف شكل حبث نوعي كصفي منهجية البحث

 نتيجة البحث

(اسًتاتيجيات التعليم ادلتفاعبلت كاسًتاتيجية ٔ)
اسًتاتيجيات ( كأما خلصائص ٕادلشاىدة الصور. )

التعليم ادلتفاعبلت كىي: )أ( استخداـ اللغة اليت 
يفهمها الطبلب بسهولة كفقنا لشركط كظركؼ 
الطبلب احلاليُت. )ب( النمط األمثل للتفاعل بُت 
ادلعلم كالطبلب، بُت الطبلب كادلعلم كبُت الطبلب 
كالطبلب. )ج( يناؿ الطبلب اإلجاابت من السؤاؿ 

يسأؿ ادلعلم على الطبلب الذم قدمو بنفسو. )د( 
ليبحث كالكتابة أك طرح أسئلة حوؿ ادلواد اليت سيتم 
مناقشتها. كأما اسًتاتيجية ادلشاىدة الصور. كأما 
خصائص اسًتاتيجية ادلشاىدة الصور ىي: )أ( جيب 
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أف تكوف الصور حقيقية. )ب( الصور بسيطة. )ج( 
حجم الصورة التناسيب. )د( اجلمع بُت اجلماؿ 

)ق( يتداخل  .لتحقيق أىداؼ التعليم كمبلءمتو
التفاعل بُت ادلعلم كالطالب بشكل فعاؿ، حيث يكوف 
للمعلم دكر توفَت حافز يف شكل أمثلة، بينما 
يستجيب الطالب يف شكل التقليد، كاإلجابة على 

 األسئلة كإظهارىا

البحث عن اسًتاتيجية تعليم مهارة الكبلـ يف ادلستول  التشابو
 الثانوم

 الفرؽ

 التعليم االفًتاضي . أ
 دراسات متعددة احلاالت . ب
حبث عن العوامل الداعمة كادلعوقات يف  . ج

 اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي دلهارة الكبلـ

ٕ 

 فيد الرْحن االسم

 العنواف
األفعاؿ الكبلمية لدل طلبة قسم تعليم اللغة العربية 

جبامعة كمسامهتها يف تعليم مهارة الكبلـ: دراسة احلالة 
 موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج

 ٕٕٔٓ السنة
 رسالة الدكتور النوع

 أىداؼ البحث

كصف أنواع األفعاؿ الكبلمية كاسًتاتيجيات 
استخدامها ك مسامهتها لدل طلبة قسم تعليم اللغة 
العربية جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية 

 ماالنج
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 ادلدخل الكيفي بنوع دراسة احلالة منهجية البحث

 نتيجة البحث

أنواع األفعاؿ الكبلمية ادلستخدمة لدل طلبة قسم  (ٔ)
تعليم اللغة العربية ىي األفعاؿ اإلخبارية كاألفعاؿ 
التوجيهية كاألفعاؿ االلتزامية كاألفعاؿ التعبَتية كاألفعاؿ 

( اسًتاتيجية استخداـ األفعاؿ الكبلمية ٕاإلعبلنية، )
لدل طلبة قسم تعليم اللغة العربية تنقسم على نوعُت 

ا اسًتاتيجية ادلباشرة كغَت ادلباشرة. اسًتاتيجية مه
األفعاؿ الكبلمية ادلباشرة ادلقصودة ىي استخداـ 
األفعاؿ الكبلمية اليت تكوف فيها مبلئمة بُت الكبلـ 
ادلنطوؽ كمقصودىا. كأما االسًتاتيجية غَت ادلباشرة 
فهي استخداـ األفعاؿ الكبلمية اليت تكوف فيها 

( ىناؾ ٖادلنطوؽ كمقصودىا، )اختبلفا بُت الكبلـ 
مسامهة األفعاؿ الكبلمية اليت سبكن أف تطبق يف تعليم 

 مهارة الكبلـ من خبلؿ تعليم التعبَتات العربية.
 البحث عن اسًتاتيجية  التشابو

 البحث عن األفعاؿ الكبلمية كمسامهتها . أ الفرؽ
 البحث للمستول اجلامعي . ب

ٖ 

 فكرم موالان حسُت االسم

 العنواف
تعليم مهارة الكبلـ كالعوامل الداعمة كالعائقة دبدرسة 

 اخللفية ادلتوسطة اإلسبلمّية تيكونج لوماجانج 
 ٕٕٓٓ السنة
 الكيفي الوصفي النوع

كصف عملية تعليم مهارة الكبلـ كالعوامل الداعمة  أىداؼ البحث
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ادلتوسطة اإلسبلمّية تيكونج كالعائقة يف ادلدرسة اخللفية 
 لوماجانج

 الكيفي الوصفي منهجية البحث

 نتيجة البحث

مباشر مع بيئة اللغة ادلدعومة ك العقوبو. كتستخدـ .ٔ
ىذه التقنية لتحسُت قدرة الطبلب يف احلصوؿ علي 

. العوامل الداعمة يف التدريس ىي ٕاللغة كتطويرىا. 
ادلعهد الذم يعلم فيها كتب الًتاث كينفذ البيئة اللغة. 

العائقة ىي عدـ ادلصاحبة يف التكّلم . العوامل ٖ
للطبلب، الذين ال يسكنوف يف ادلعهد اكثر قدرهتم 

 .التكلم ضعيفة

البحث عن تعليم مهارة الكبلـ كالعوامل الداعمة  التشابو
 كمعوقاتو

 الفرؽ

 اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي . أ
 دراسات متعددة احلاالت يف ادلستول الثانوم . ب
العوامل الداعمة كادلعوقات يف  حبث عن . ج

 اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي دلهارة الكبلـ

ٗ 

 أمامي صفية القرين االسم

 العنواف
يف تعليم اللغة   استخداـ طريقة ادلناظرة عرب اإلنًتنيت

 لطبلب مركز التنوير اللغوم ببوجونغارل  العربية
 ٕٕٓٓ السنة
 العربيةادلؤسبر الوطٍت للغة  النوع

كصف كيفية تعليم اللغة العربية ابستخداـ طريقة  أىداؼ البحث
ادلناظرة عرب اإلنًتنت كامتيازىا لدل طبلب مركز التنوير 
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 اللغوم ببوجونيغارل
 الوصفي الكيفي منهجية البحث

 نتيجة البحث
كالنتيجة يف تعليم اللغة العربية ابستخداـ طريقة ادلناظرة 

أف ىذه الطريقة تساعد الطبلب عرب اإلنًتنيت ىي 
 ترقية كفائتهم يف مهارة الكبلـ

 البحث عن تعليم مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنت التشابو

 استخداـ طريقة ادلناظرة يف تعليم مهارة الكبلـ . أ الفرؽ
 نوع الدارسة، دراسة حالة . ب

٘ 

 سعدة يف الدارين، فاريد فرماان، دكِن أْحد رمضاف االسم

 Cangkal تعليم مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنيت دبجتمع العنواف

Bahasa Arab 
 ٕٕٓٓ السنة
 الندكة العادلية يف تعليم اللغة العربية النوع

دبجتمع كصف تعليم الكبلـ عَت اإلنًتنيت كعقوابهتا  أىداؼ البحث
Cangkal Bahasa Arab  

 الوصفي الكيفي منهجية البحث

 نتيجة البحث

األىداؼ كتوظيف ٕمثل ربديد  ( التخطيطٔ
( التنفيذ مثل توصيل ادلواد ٕاألعضاء كربديد ادلواد. 

من كتاب "العربية بُت يديك" خبلؿ ادلبلحظات 
( التقييم إبعطاء ٖ. Zoom meetingالصوتية كالفيديو ك

األسئلة كالواجبات، كجييب ادلشاركُت إرساؿ اإلجابة 
 أك مباشرة عرببواسطة  ادلبلحظات الصوتية أك الفيديو 

Zoom meeting كأما العقوابت ادلواجهة ىي أف  .
بعض ادلشاركُت مل يتمكنوا من ادلشاركة يف الدرس ألهنم 
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 مقيدكف إبشارة ضعيفة
 البحث عن تعليم مهارة الكبلـ عرب اإلنًتنت التشابو

 الفرؽ
 أ. نوع ىذا البحث دراسة حالة )يف مكاف كاحد(

ب. ادلبحث عن زبطيط كتنفيذ كتقومي تعليم مهارة 
 الكبلـ 

ٙ 

 ْحيدم االسم

 العنواف
اسًتاتيجية تعليم اللغة العربية يف عصر كوركان فَتكس 

(covid-19)  يف اجلامعة شيخنا دمحم خليل اإلسبلمية
  بنكاالف مدكرا

 ٕٕٓٓ السنة
 ادلؤسبر الوطٍت للغة العربية النوع

 أىداؼ البحث
لعربية يف عصر كوركان معرفة اسًتاتيجية تعليم اللغة ا

 بنكاالف اإلسبلميةة شيخنا دمحم خليل فَتكس جبامع
 الوصفي الكيفي منهجية البحث

 نتيجة البحث

تعليم مادة االستماع ابسًتتيجية فهم ادلسموع عرب 
التسجيبلت، تعليم مادة اإلنشاء ابسًتاتيجيات اصغاء 

احملادة ابسًتاتيجية ادلناظرة، تعليم النص، تعليم مادة 
 مادة القراءة ابسًتتيجية تقدمي القصة.

 البحث عن اسًتاتيجية التعليم يف عصر جائحة التشابو 

 الفرؽ 

 ىذا البحث ربتوم على أربع مهارات . أ
 قيم البحث يف مرحلة اجلامعة . ب

ج. ال يبحث عن خصائص اسًتاتيجية كالعوامل 
 الداعمة كادلعوقات
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 الدراسات السابقة، كقع ىذا البحث: من ستة
حبثت الباحثة على ىذا البحث عن اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي دلهارة  .ٔ

الكبلـ. فكانت الدراسات السابقة تتعلق ابسًتاتيجية التعليم ادلباشر يف 
 الفصل الدراسي.

نوع ىذا البحث دراسة متعددة احلاالت. كقامت الباحثة حبثها يف ادلدرستُت  .ٕ
ادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ماالنج كابتو. أما الدراسات السابقة  كمها

 فكاف البحث دراسة حالة، أينما البحث عن اسًتاتيجية يف مدرسة كاحد.

كاف ىذا البحث عن اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي كخصائصها كتكمل  .ٖ
مل من ابلعوامل الداعمة كادلعوقات فيها. أما الدراسات السابقة مل بكن أك

 ىذا البحث.
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 اسرتاتيجية التعليم :   ادلبحث األول
 مفهوم اسرتاتيجية التعليم-أ

كلمة االسًتاتيجية مشتقة من الكلمة اليواننية اسًتاتيجوس، تعٍت فن 
كالضوابط ادلوجهة كادلنظمة ألساليب العمل، القيادة، كتعرؼ أهنا رلمل القواعد 

كتندرج االسًتاتيجية ربت إطار ادلصطلحات العسكرية، كيقصد هبا استخداـ 
الوسائل لتحقيق األىداؼ يف العديد من رلاالت احلياة منها األنشطة كادليادين 

اسًتاتيجّية ىي تعبَت عن  ٛٔالًتبوية، كسنتحدث عن مفهـو اسًتاتيجية التعليم.
منطق أك أسلوب جديد ذم أدكات جديدة يف تفكَت اصطنعتو علـو جديدة، 

 ٜٔكقد ظهر ىذا ادلفهـو ىبلؿ األربعُت سنة األخرة.
اسًتاتيجية التعليم ىي خطة منظمة كمتكاملة من اإلجراءات، تضمن 

ىي رلموعة احلركات  إمساعيلربقيق األىداؼ ادلعينة لفًتة زمنية زلددة. كقاؿ 
 ٕٓأك اإلجراءات التدريسية ادلتعلقة بتحقيق سلرجات تعليمية مرغوب فيها.

الطريقة. حيث أف ية أمشل كأعم من اسًتاتيجية فرؽ بطريقة التعليم. االسًتاتيج
االسًتاتيجية تقـو على عدة طرؽ، أك طريقة كاحدة حبسب األىداؼ ادلرجو 
ربقيقها من االسًتاتيجية. أما الطريقة فإهنا زبتار لتحقيق ىدؼ متكامل خبلؿ 

اعتمادا على الشرح السابق، الطريقة جزء من  ٕٔموقف تعليمي كاحد.
الفهم. يسهل يف ٔ.ٕاسًتاتيجية التعليم. حيث اجلدكؿ 
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 ٖٜ(، ٕ٘ٓٓ)عماف : دار الشركؽ، اللغة العربية مناىجها كطرائق تدريسهاطو حسُت الدليمي كسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي،  ٜٔ
ادلناىج للنشر كالتوزيع، بليغ ْحدم إمساعيل، إسًتاتيجيات تدريس اللغة العربية: أطر نظرية كمناذج تطبيقية، )عماف: دار  ٕٓ

 .٘ٚٔـ(، ٕٔٔٓ
21

 ٕٙ-ٖٕ، اسًتاتيجيات التدريس شاىُت، 



ٔ٘ 

 

 االسرتاتيجية

 الطريقة

 األسلوب

 بُت اسًتاتيجية كطريقة كأسلوب العبلقة  ٔ.ٕاجلدكؿ 
 (ٕٓٔٓالتعليم )ادلصدر: شاىن 

( ٔكماؿ زيتوف، على أهنا )مخس مكوانت يف اسًتاتيجية التعليم لدل  
( التحركات اليت يقـو هبا ادلعلم، كينظمها ليسَت كفقا ٕاألىداؼ التدريسية. )

كالتدرابت كادلسائل ادلستخدمة يف الوصوؿ إىل ( األمثلة ٖذلا يف تدريسو. )
( استجاابت ٘( اجلو التعليمي كالتنظيم الصفي للحصة. )ٗاألىداؼ. )

 ٕٕالتبلميذ الناذبة عن ادلثَتات اليت ينظمها ادلعلم كخيطط ذلا.
 أمهية اسرتاتيجية التعليم-ب

اسًتاتيجية التعليم ىي احدل العناصر اليت البد ذلا أف تكوف يف عملية 
التعليم ألف يف اكتساب ىدؼ التعليم أك يف جهد تشكيل كفاءة التبلميذ 
زلتاجا إىل طريقة كاالسًتاتيجية الفعالية. يف استخداـ االسًتاتيجية ك الطريقة 

التبلميذ كادلعلم حىت تكوف البّد لو أف جيعل اإلشًتاؾ بُت التبلميذ آخر أك بُت 
عملية التعليم على غايتها.  كتعد االسًتاتيجيات مهمة يف تعليم اللغة على كجو 
اخلصوص، حيث أهنا أدكات مهمة تتسم ابلفاعلية كالتوجيو الذايت كاليت تعد 

كانت الفوائد ادلتعددة يف استخداـ   ٖٕضركرية لتطوير كفاءة االتصاؿ اللغوم.
يم حينما علم ادلعلم مادة التعليم للتبلميذ هبا، كعلى ضلو اسًتاتيجيات التعل

صحيح. "على ضلو الصحيح" دبعٌت أف ادلعلم يستخدـ اسًتاتيجيات التعليم 
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ابىتماـ بعض األحواؿ، إما من ادلعلم نفسو، أك من التبلميذ أك من األحواؿ 
 :24التعليمي أك من غَت ذلك. كتلك الفوائد كما تلي

 مية أك البٍت ادلعرفة حملتول ادلناىجإتقاف ادلادة العل .ٔ
زايدة التواصل يف حجرة الدراسة بُت ادلعلم كتبلميذه، كبُت الطالبة كبعضهم  .ٕ

 البعض، األمر الذم يسهم يف بناء رلتمع التعليم.
تنمية اجلوانب الوجد ادلتعددة كاحلب كاالستطبلع، كاالذباه اإلجايب ضلو  .ٖ

يف العلم كثقة كل من التبلميذ كادلعلم  تعليم كالقاـ االجتماعية كاالستقالية
 بنفسهم.

تنمية اجلوانب ادلهارية لدم كل من التبلميذ كادلعلمُت، حيث تسمح  .ٗ
 االسًتاتيجية دبمارسة كل التبلميذ على حدة ذلذه ادلهارات كإتقاهنا

 اندماج النشاط يف عملية التعليم .٘
 تنفذ ادلنهج الدراسي كربقيق أىدافو على ضلو صحيح.  .ٙ

 معايري اختيار اسرتاتيجية التعليم ادلالئمة-ج
إف اختيار اسًتاتيجية التعليم ادلبلئمة يرجع إىل فعالية ادلعلم كىذه الفعالية 

 ٕ٘ميكن تعلمها عن طرؽ تعلم كيفية معاجلة مخس مواىب:
 تدبَت الزمن. .ٗ
 اختيار ما تسهم بو. .٘
 معرفة أين تستخدـ قوتك لتحقيق أفضل؟ ككيف؟ .ٙ
 الصحيحة.ربديد األكلوايت  .ٚ
 الربط بُت ىذه الواىب كلها يف نسيج كاحد ابزباذ قرارات فعالة. .ٛ

كحُت يتحذ ادلعلم قرارا ابسًتاتيجية التعليم، فإنو ينبغي أ، تؤخذ ككل ىذه 
 النقاط يف االعتبار.
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 تصنيف اسرتاتيجيات التعليم-د
ينبغي للمعلم أف خيتار اسًتتيجية التعليم ادلناسبة لتحقيق األىداؼ 
ادلرجوة، كىناؾ تصنيف اسًتاتيجيات التعليم لؤلىبلء اليت ميكن ادلعلم اختيارىا 

 ٕٙيف عملية التعليم:
عناصر التعليم كالتعلم. تنقسم ىذه إىل ثبلثة  اسًتاتيجية التعليم حسب .ٔ

 ٕٚأقساـ كىي:
 االسًتاتيجية ادلًتكزة على ادلعلم (أ 

كيسمى  التعليم.يتمثل دكر ادلعلم فيها يف السيطرة التامة على مواقف 
التخطيط كالتنفيذ كادلتابعة بينما التعليم من حيث  ىذه ابسًتاتيجية تقليدية.

يكوف التلميذ ىو التلقي السليب كيًتكز االىتماـ على النواتج ادلعرفية للعلم من 
كمن أمثلتها طرؽ: احملاضرة كاستخداـ الكتاب النظرم  .حقائق مفاىيم كنظرايت

كرلموعة التعليم كاإلقًتاحات كادلظاىرة كغَت الفنوف ٕٛكحل ادلسائل العلميك 
 ٜٕالعلمية.

 كزة على ادلتعلمًت االسًتاتيجية ادل (ب 
أتسست ىذه االسًتاتيجية على أف ىدؼ التعليم جعل ادلتعلم يتعلم. 
كىذا يعٍت أف يطور ادلعلم قدرة ادلتعلم يف إجياد ادلعلومات كفهمها. ليس ادلتعلم 

اعبل رئيسيا، كىو ستعلم تعليما ربت إشراؼ ادلعلم. يف ىذا النوع مفعوال بل ف
تعطي ىذه االسًتاتيجية ادلتعلم أف يلعب دكرا فعاال يف عملية التعليم كالتعلم، 
كادلعلم مساعد. كربقق ىذه االسًتاتيجية أبسلوب كحدات التعليم ادلناقشة 

 ٖٓكاالسًتاتيجية كالتحريب كادلسرحية كتقدمي احلالة.
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 ًتكزة على ادلواد التعليميةاإلسًتاتيجية ادل (ج 
ميكن تصنيف ادلواد التعليمية إىل مادة مقررة كغَت مقررة. فادلادة ادلقررة 
ىي ما يكتب يف الكتاب التعليمي يف الربانمج أك ادلدرسة، كأما ادلادة غَت مقررة 
ىي ما يصدر من البيئة حوؿ ادلتعلم، كىذه ادلادة مهمة ألجل مناسب التعليم 

 ٖٔقعة.ابحلالة الوا
أتسست ىذه االسًتاتيجية على أف التعليم يهدؼ حلصوؿ ادلعلومات 
كادلعارؼ، كىي تتطور مع تطور العلـو كالتكنولوجيا يف العصر العودلة حىت يؤدم 
ذلك إىل ضعف كظيفة ادلعلم كمصدر ادلعلومات، كربقق ىذه االسًتاتيجية 

 ٕٖاىرة.أبسلوب اإلرشاد كالتوجيو كدليل التعليم كالتحريب كادلظ
تنقسم إىل قسمُت عملية ذبهيز ادلواد التعليمية.  حسباسًتاتيجية التعليم  .ٕ

 ٖٖ:كمها
 (Ekspository)اسًتاتيجية التعليم الشرحية  (أ 

تتصّور ىذه االسًتاتيجية يف صورة الشرح، إما شرح ادلادة ادلكتوبة أك 
الدراسي. الغرض الشفهي. يعد ادلعلم ادلواد التعليمية قبل تقدميها يف الفصل 

كهتدؼ ىذه االسًتاتيجية إىل إيصاؿ ادلواد التعليمية إىل ادلتعلم على كجو مباشر 
كادلعّلم يف ذلك يلعب دكرا أكثر من ادلتعلم. كميكن تنفيذ ىذا النوع أبسلوب 

 احملاضرة كادلناقشة كادلظاىرة كرلموعة التعليم.
 (Heuristik) االسكتشافيةاسًتاتيجية التعليم  (ب 

زبتلف ىذه االسًتاتيجية عن االسًتاتيجية الشرحية، إف يف ىذا النوع 
يلعب ادلتعلم دكرا يف عملية التعليم كالتعلم أكثر من ادلعلومات اليت تحتاج إليها 
جيدىا بنفسو ربت توجيو ادلعلم. تتحق ىذه االسًتاتيجية أبسلوب ادلبلحظة 

 ادلشكلة كاإلكتشاؼ كدراسة احلالة.كحل 
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 ين : التعليم االفرتاضيثاادلبحث ال
 مفهوم التعليم االفرتاضي-أ

التعليم االفًتاضي ىو التعليم عن بعد ابستخداـ كسائل االتصاؿ احلديثة. 
حيث أف التعليم االلكًتكِن أك االفًتاضي ىو ذلك النوع من التعليم الذم يعتمد 
على استخداـ الوسائط االلكًتكنية يف االتصاؿ بُت ادلعلمُت كادلتعلمُت كبُت 

ات كثَتة تستخدـ ابلتبادؿ مع ىذا ادلتعلمُت كادلؤسسة التعليمية برمتها. مصطلح
 electronicك web based educationك online educationادلصطلح منها 

education.ٖٗ  تعلق كذلك ىذا ادلصطلح ابلتعليم اجلواِلmobile learning  أينما
 ٖ٘اجلواؿ. بوسيلةالتعليم 

عرب  ميكن تفسَت التعليم االفًتاضي على أنو إقامة عملية التعليم كالتعلم
االنًتنت. التعليم عرب االنًتنت ليس فقط تحصص ادلادة بوسيلة االنًتنت بل 
كجود عملية يف ايصاؿ ادلعلومات. كىذا ليس عملية بسيطة. الـز للمعلم أف 

 يصصم عملية التعليم جيدا ك يقـو ابلتعليم االبتكار لتحقيق أىداؼ التعليم.
 قامة التعليم االفرتاضيإ-ب

كزير الًتبية كالتعليم كالثقافة على ربويل األنشطة  اعتمادا على تقرير
التعليمية بوسيطة ادلباشرة يف الفصل الدراسي إىل نظاـ التعليم عن بعد، ىذه ىي 

 :ٖٙالنظاـ يف اقامة التعليم االفًتاضي
 اقامة التعليم االفًتاضي للمعلم .ٔ

 :ينبغي للمعلم أف يعد ىذه األشياء قبل اقامة التعليم االفًتاضي كىي 
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 خطة التعليم االفًتاضي ( أ
يستطيع ادلعلم أف ينظر ادلراجع عن خطة التعليم االفًتاضي يف 

https://guruberbagi.kemdikbud.go.id/.   الستعداد التعليم، للمعلم أف يعُت
( أىداؼ التعلم. شلنوع للمعلم أف جيرب التبلميذ يف ربقيق ادلنهج. ٔاالشياء التاِل: 

( مادة التعليم. تركز ادلادة يف عصر جائحة عن مادة معُت مثل  شيئ الذم ٕ
ـ ( الطريقة كالوسائل ادلستخدمة يف عملية التعليم اليت ستقاٖ. ٜٔتتعلق بكوفيد 

( للمعلم أف ينمي كفاءتو يف التعليم مثل مشاركة برامج لتنمية كفاءة ادلعلم ٗهبا. 
 يف اقامة التعليم االفًتاضي اليت تقاـ احلكومة أك ادلؤسسة غَت احلكومة. 

 الوسائل يف التعليم االفًتاضي ( ب
يكيف ادلعلم كقت اقامة التعليم االفًتاضي أبحواؿ التبلميذ. أما عملية 

 فًتاضي تتكوف من: التعليم اال
اللقاء االفًتاضي بوسيلة الفيديو أك ادلناقشة يف رلموعة كاتثاب أك  (ٔ

 تطبيق اآلخر. للمعلم أف يؤكد التعامل ادلباشر بُت ادلعلم كالتبلميذ.
كىي إدارة يف  (Learning management systemإدارة النظاـ التعليمي ) (ٕ

 ق.تنظيم عملية التعليم االفًتاضي بوسيلة التطبي
أما خطوات عملية التعليم االفًتاضي للمعلم تتكوف من عمليات قبل 

التعليم كعند التعليم كبعد التعليم االفًتاضي. عمليات قبل بداية التعليم  
( يعد رقم اذلاتف لدل التبلميذ أك كالدىم كيصنع ٔاالفًتاضي كما يلي: 

يقـو ( ٕالتعامل.  اجملموعة االفًتاضية يف كاتثأب أك تطبيق اآلخر ألجل اقامة
ادلشاكره مع التبلميذ أك كالدىم عن األشياء التاِل كىي ملك اجلواؿ أك احلاسوب 
ك الشبكة الدكلية، كتعيُت التطبيق القامة التعليم االفًتاضي، ككيفية استخداـ 

( يعد خطة التعليم االفًتاضي مناسبا أبحواؿ ٖالتطبيق، كمادة التعليم االفًتاضي. 
 يد دبوافقة كالد التبلميذ القامة التعليم االفًتاضي.( أتكٗجائحة.

https://guruberbagi.kemdikbud.go.id/
https://guruberbagi.kemdikbud.go.id/
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( تبداء بتفتيش حضور ٔأما العمليات عند التعليم االفًتاضي كما يلي: 
 . ( يدعوىم لقراءة الدعاء يف بداية كهناية التعلم. ٕالتبلميذ كيعدىم للتعليم اليـو

ف يعرب ما يف ( أعطى الفرصة للتبلميذ أٗ( إلقاء مادة التعليم بطريقة معينة. ٖ
 ذىنهم أك إلقاء السؤاؿ.

كالعمليات بعد التعليم االفًتاضي كما يلي: تحفظ كصوؿ التعامل بُت ادلعلم 
( يذكر التبلميذ العماؿ الوظيفة كدلشاركتهم يف الفصل ٕكالتبلميذ أك كالدىم. 

 ( أعطى ادلعلم استجابة للتبلميذ.ٖاالفًتاضي. 
 اقامة التعليم االفًتاضي للتبلميذ .ٕ

ىذه العمليات قبل التعليم كعند التعليم كبعد التعليم االفًتاضي. للتبلميذ 
( يعد ٔأف يقـو التبلميذ ىذه العمليات قبل مشاركتها يف الفصل االفًتاضي: 

( التأكيد على ادلشاركة يف اجملموعة ٕ اجلوؿ أك احلاسوب كيؤكد أف الشبكة كافة.
( مطالعة عن كيفية استخداـ التطبيق ٖم. االفًتاضية ادلوجودة اليت قد أعدهتا ادلعل

 ( يستعد ادلكاف ادلناسب للتعلم كأدكات التعلم.ٗالذم سيستخدـ. 
( يبلغ التلميذ أف نفسو ٔأما العمليات عند الفصل االفًتاضي كما يلي: 

، بكتابة االسم أك من ادلمكن أف يؤكد أف الفيديو مرفع ككجو  استعد للتعلم اليـو
( يفهم التلميذ جدكؿ ٖالدعاء عند بداية كهناية التعلم.  (ٕالتلميذ مظهور. 
( مشاركة يف صياغ الفصل التفاعل. ٘( طاعة دبا قاؿ ادلعلم. ٗالتعلم كأىدافو. 

 ( أخذ اخلبلصة من الدرس الذم مت تعلمو.ٚ( يعمل الوظيفة من ادلعلم. ٙ
كانت ( يعمل كرقة التعلم )إذا  ٔكالعمليات بعد هناية الفصل االفًتاضي 

( جيمع الواثئق )الصور( عن ٖ( جيمع الوظيفة )إذا كانت موجودة(. ٕموجودة(. 
 . . ٗالتعلم اليـو ( يكتب ٗ( يقوؿ إىل ادلعلم إذا كجد الصعوابت يف التعلم اليـو

 عمليات بعد التعلم.



ٕٕ 

 

 أنواع التعليم االفرتاضي-ج
 ٖٚعملية االتصاؿ يف التعليم االفًتاضي نوعاف:

 (Syncronous Learning) التعليم ادلتزامن ( أ
ذبرم يف كقت كاحد على الرغم أف  تعليم كالتعلم يف التعليم ادلتزامنعملية ال

ادلعلم كادلتعلم اليقوماف يف نفس ادلكاف جسداي. مثل ادلناقشة بوسيلة رسالة 
. تتطلب ىذه zoomقصَتة من خبلؿ الوتسأب، أك اللقاء االفًتاضي بوسيلة 

نشط الطبلب حىت  zoomادلناقشة بوسيلة رسالة قصَتة كلقاء االفًتاضي بوسيلة 
 أصبح التعليم تفاعليا.

 (Asyncronous Learning) ادلتزامنتعليم غَت ال ( ب
أينما عملية التعليم ال ذبرم يف  ىذا التعليم عكس التعليم ادلتزامن تطبيق

ة ادلعلم كادلتعلم. ككاف ادلعلم كقت كاحد أم كجود مسافة الوقت بُت عملي
 ٖٛكادلتعلم يف مكاف سلتلف. مثل تنفيذ الربيد االلكًتكِن، تنفيذ حقائب األعماؿ

 كما أشبو ذلك.
 اسرتاتيجية التعليم االفرتاضي-د

كما ادلذكور يف مفهـو اسًتاتيجية التعليم كالتعليم االفًتاضي، أخذت 
الباحثة مفهـو اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي ىي كل ما خطط ادلعلم لعملية 
التعليم االفًتاضي تتكوف من أىداؼ التعليم كطرؽ التعليم ككسائل التعليم ككل ما 

تاـ اليت مت زبطيطها لزماف معُت ربركات يف عملية التعليم من االفتتاح إىل االخت
أك على األقل حصة كاحد. بعد عُت ادلعلم األىداؼ ينبغي للمعلم أف يعُت 
الوسائل القامة التعليم. اقامة التعليم االفًتاضي ربتاج إىل الوسائل اإللكًتكنية. يف 
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ٕٖ 

 

ذ تعيُت ىذه الوسيلة ينبغي للمعلم أف ينظر إىل أحواؿ التبلميذ أك إمكانية التبلمي
 يف استخداـ الوسائل التعليم اإللكًتكِن.

 رة الكالممها:  لثادلبحث الثا
 مفهوم مهارة الكالم-أ

فن نقل ادلعتقدات كادلعاشر كاألحاسيس كادلعلومات  الكبلـ اصطبلحا
كادلعارؼ اخلربات كاألفكار كاألراء من شخص إىل آخرين نقبل يقع من ادلستمع 

 إذا كاف كالفهم كالتفاعل كاالستجابة. أك ادلستقبل أك ادلخاطب موقع القبوؿ
ن ادلتكلم أك السامع، ال يعد كبلما بل ىي أصوات ىالكبلـ ليس لو داللة يف ذ

مهارة الكبلـ من ادلهارات األساسية للغة. ينبغي الًتكيز عليها  ٜٖ.ال معٌت ذلا
ب من ادلتعلم القدرة على لكالكبلـ مهارة انتاجية تتطٓٗألف العربية لغة اتصاؿ.

ستخداـ األصوات بدقة، كسبكن من الصياغ النحوية كنظاـ ترتيب الكلمات ا
إذا، ميكن  ٔٗ.اليت تساعده على التعبَت عما يريد أف يقولو يف مواقف احلديث

تعريف الكبلـ أبنو ما يصدر عن اإلنساف من صوت يعرب بو عما يف ذىن 
 ادلتكلم أك السامع.

 أمهية مهارة الكالم-ب
الكبلـ يف اللغة الثانية من ادلهارات األساسية اليت سبثل غاية من غاايت 
الدراسة اللغوية، كإف كاف ىو نفسو كسيلة للتصاؿ مع اآلخرين. كلقد اشتدت 
احلاجة ذلذه ادلهارة يف بداية النصف الثاِن من ىذا القرف بعد انتهاء احلرب 

ؾ الواسع من بلد إىل بلد، حىت العادليىةالثانية، كتزايد كسائل االتصاؿ، كالتحر 
لقد أدل تزايد احلاجة للتصاؿ الشفهي بُت الناس إىل إعادة النظر يف طرؽ 
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تعليم اللغة الثانية. ككاف أف انتشرت الطريقة السمعية الشفوية كغَتىا من طرؽ 
 ٕٗتوِل ادلهارات الصوتية اىتمامها.

 ٖٗأما أمهية الكبلـ فهو:
 ابة يف الوجود.الكبلـ كوسيلة افهاما سبق الكت .ٔ
 التدريب على الكبلـ يعود اإلنساف الطبلقة يف التعبَت عن األفكار. .ٕ
نشاط إنساِن يقـو بو الصغَت كالكبَت، كادلتعلم كاجلاىل، كالذكر كاألنثى،  .ٖ

حيث يتبح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، كالتعبَت عن مطالبو 
 الضركرية.

كثقافة، يف حاجة ماسة إىل ادلناقشة كإبداء  احلياة ادلعاصرة دبا فيها من حرية .ٗ
الرأم كاإلقناع، كال سبيل إىل ذلك إال ابلدريب الواسع على التحدث الذم 

 سيؤدم إىل التعبَت الواضح عما يف النفس.
للحكم على ادلتكلم، كمعرفة مستواه  -إىل حد ما-الكبلـ مؤشر صادؽ .٘

ذلك ألف ادلتكلمُت على الثقايف، كطبقتو االحتماعية، كمهنتو أك حرفتو، 
اختبلؼ أنواعهم، إمنا يستخدموف اصطبلحات لغوية تنبئ عن عملهم، من 
ىنا فإف الكبلـ ىو اإلنساف، كلذلك قاؿ بعض علماء ادلنطق: إف اإلنساف 

 حيواف انطق.
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 أهداف مهارة الكالم -ج
 ٗٗأما أىداؼ تعليم الكبلـ فهي:

يؤدم أنواع النرب كالتنغيم ادلختلفة أف ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية كأف  .ٔ
 كذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.

 أف ينطق األصوات ادلتجاكرة كادلتشاهبة. .ٕ
 أف يدرؾ الفرؽ يف النطق بُت احلركة القصَتة كاحلركة الطريلة. .ٖ
 أف يعرب عن أفكاره مستخدما الصبغ النحوية ادلناسبة. .ٗ
يح لًتكيب الكلمة يف العربية أف يعرب عن أفكاره مستخدما النظاـ الصح .٘

 خاصة يف لغة الكبلـ.
أف يستخدـ بعض خصائص اللغة يف التعبَت الشفوم مثل التذكَت كالتأنيث  .ٙ

 كسبييز العدة كاحلاؿ كنظاـ الفعل أزمنتو كغَت ذلك شلا يلـز ادلتكلم العربية.
أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية ادلقبولة كادلناسبة لعمره كمستواه  .ٚ

االجتماعي كطبيعة عملو، كأف يكتسب بعض ادلعلومات األساس عن 
 الًتاث العريب كاالسبلمي.

 أف يعرب عن نفسو تعبَتا كاضحا كمفهوما يف مواقف احلديث البسيطة. .ٛ
أف يتمكن من التفكَت ابللغة العربية كالتحدث هبا بشكل متصل كمًتابط  .ٜ

 لفًتات زمنية مقبولة.
 أنواع مهارة الكالم-د

 ةاحملادث .ٔ
كقعت ىذه احملادثة بُت األستاذ كالتلميذ كبُت التلميذ كالتلميذ األخر 

 ٘ٗللممارسة كلنيل ادلفردات الكثَتة.
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 تعبَت الشفهي .ٕ
يف تعبَت الشفهي، صنع التبلميذ انشاء الشفهي تطور كفاءة التبلميذ 

 ٙٗلتبيُت شعورىم.
 ممواد تعليم مهارة الكال-ه

 احملادثة .ٔ
متحدث كمستمع أك أكثر، متحدث ىو احملادثة ىي عملية تتم بُت 

مرسل للفكرة، كمستمع ىو مستقبل للفكرة. كل منهما لو دكر يف عملية 
اإلتصاؿ، كدكر ادلتحدث يلتخص يف توضيح أفكاره عن طريق نظم الكلمات 
بعضها مع بعض يف كاحدات ربمل فكرة كاإلستفسار عن ادلعٌت الغامض يف 

 ٚٗاحلديث.
ألواف النشاط للصغار كالكبار. فإذا أضفنا إىل لذلك، أف احملادثة من أىم 

ذلك ما تقتضيو احلياة اجلديثة من اىتماـ ابحملادثة. كجدان أف احملادثة ينبغي أف 
ربفلي دبكانة كثَتة يف ادلدرسة فبلبد أف يتعلم التلميذ أف تكوف لديو قدرة على 

ديث، كمعرفة زلاكلة غَته يف أثناء احملادثة، كأف يكوف قادرا تغيَت رلرل احل
األماكن كاألكقات اليت الينبغي الكبلـ فيها، كالبد أف يكوف قادرا على تقدمي 

 ٛٗالناس بعضهم لبعض.
 ادلناقشة .ٕ

ادلناقشة ىي احلديث ادلشًتؾ الذم يكوف فيو مؤيد كمعارض، كسائل 
كفيها  ٜٗكرليب. كأساس ادلناقشة ىي أهنا نشاط إلاثرة التفكَت الناقد.

م عند اخلبلؼ يف مسألة ما، أك عند كضع خطة للقياـ ادلناقشات اليت ذبر 
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بعمل، أك عند تقدمي عمل ما، كل ىذه اجملبلت للمناقشة. كينبغي أف نلتفت 
 ٓ٘اآلف للقدرات كادلهارات كادليوؿ اليت تحب أف نستهدفها يف تعليمنا.

 حكاية القصص .ٖ
 حكاية القصص ىي حكاية نثرية تستمد أحداثها من اخلياؿ أك الواقع أك
منهما معا، كتبٌت على قواعد معينة، كحكاية القصص من ألواف الكبلـ اذلامة، 
فالقصة خَت معُت للتدريب على مهارات الكبلـ، فحب الناس للقصص جيعلها 

 ٔ٘عامبل من عوامل ترقية الكبلـ.
 بعض اجلوانب ادلهمة يف تعليم الكالم-و

يرل الباحثوف الكبلـ ىو أحد كسيلة االتصاؿ بُت األفراد كاجملتمع. إذ 
% من النشاط اللغوم يكوف نشاطا ٜ٘اللغويوف )يف معظمهم( أف حواِل 

 ٕ٘شفهيا.
 النطق .ٔ

من أىم ىذه اجلوانب اجلانب الصويت، إذ يرل الًتبيوف األمهية الكربل 
لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا، فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة يف 
تغيَته أك تصحيحو بعد تعلمو بشكل خاطئ. إف كثَتا من الدارسُت يعتمدكف 

بلمة نطق ادلعلم كدقة بعملهم النطق الصحيح على تقليد ادلعلم، كمع التسليم بس
إال أهنم تحتاجوف للتدريب ادلنظم على تقليد األصوات كإخراجها، كلذلك ينبغي 
على ادلعلم أال يًتؾ فرصة يساعد فيها طلبة على إصدار األصوات اجلديدة 
كالغريبة عليهم، كعليو أف يستعُت يف ذلك بكل السبيل كوصف حركة اللساف 

ريبهم فيها على سبييز األصوات. كتدريبهم على كشفاه. كتكرار بعض ادلقاطع كتد
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االستماع الواعي للعبارات كاجلمل اليت دخلت يف حصيلتهم اللغوية، إف األذف 
ينبغي أف تدريب على أف تسمع األصوات اجلديدة بشكل دقيق. كثَت من 
الدارسُت الذين يظنوف أهنم يسمعوف األصوات اجلديدة بشكل جيد، ىم 

ة سول تلك األصوات يف لغتهم األـ القريبة من أصوات اليسمعوف يف احلقيق
اللغة اليت يتعلموهنا، فعادة يستمع الدارس فقط إىل األصوات اليت تعود أذانه 
على مساعها كتعود عقلها على استقباذلا كاالستجابة ذلا، أما معظم األصوات 

لى فتظل سلتلفة عن أصوات اللغة األـ كىي تلك األصوات اليت مل يسمعها ع
 اإلطبلؽ.

من ىنا على معلم العربية أف يقـو بعمليو تقومي لنطق الدارسُت 
لؤلصوات، كتحدد األصوات العربية اليت يصعب نطقها عليهم، أك ينطقوهنا 
بشكل بعيد جدا عن نطقها الصحيح مث يقـو بتوضيح الفرؽ بُت نطقهم 

ذلم عن للصوت كالنطق الصحيح لو كاألسباب اليت أدت إىل ذلك، مث يكشف 
اخلطاء الذم يرتكبونو يف ربريك اللساف كالشفاه، مث يدرهبم مرة اثنية على النطق 

 الصحيح.
 ادلفردات .ٕ

تعد تنمية الثورة اللفظية ىدفا من أىداؼ أم خطة لتعليم اللغة األجنبية، 
كذلك أف ادلفردات ىي أدكات تعليم ادلعٌت، كما أهنا يف ذات الوقت كسائل 

يستطع ادلتكلم أف يفكر مث يًتجم فكرة إىل كلمات  التفكَت. فبادلفردات
االستقباؿ كىي االستماع كالقراءة. مث أتيت مهارة الكبلـ كالكتابة فتفسحاف 
اجملاؿ لتنميتها كالتدريب على استخدامها، أف الكلمات التعمل إال من انحية 
السياؽ، أم من خبلؿ استخدامها يف مواقف شفوية أك يف موضوعات للقراءة، 
كلذلك يفّضل تقدمي الكلمات للدارسُت من خبلؿ موضوعات يتكلموف فيها. 
حبيث تتناكؿ ىذه ادلوضوعات جوانب مهمة من حياهتم. كىناؾ كثَت من 
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اخلربات كالطرؽ اليت ميكن استخدامها يف تنمية ادلفردات لتطوير القدرة على 
كتقدمي  الكبلـ لدل الدارسُت من ضلك طرح رلموعة من األسئلة كاألجوبة،

 مواقف حوارية كقصصية تدكر كلها حوؿ مواقف من حياة الدارسُت.
 



 

ٖٓ 

 

 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه-أ

تقـو الباحثة ىذا البحث على ىدؼ كصف االسًتاتيجية ادلستخدمة يف 
. البياانت احملتاجة هاالكبلـ كالعوامل الداعمة كادلعوقات في هارةدل االفًتاضي تعليمال

تعليم الالظواىر احلقيقية كليس رلموعة األرقاـ، كىي البياانت ادلتعلقة ابسًتاتيجية 
هارة الكبلـ كالعوامل الداعمة كادلعوقات. قاؿ غريسويل هتدؼ البحث االفًتاضي دل

 ٖ٘اجملتمع أك التعامل االجتماعية. الكيفي لفهم األحواؿ أك الواقعة أك الدكر أك
عند بوغداف كتيلور البحث الكيفي ىو اجراءات البحث لتحصل ادلعلومات أك 
البياانت الوصفية من عمليات اإلنساف اليت تبلحظ أك من كلماهتا ادلكتوبة أك 

إذا، تستخدـ الباحثة ادلدخل الكيفي دلعرفة كلوصف الظواىر احلقيقية  ٗ٘ادلنطوقة.
تعليم الالبياانت من سلطوطة ادلقابلة كادلبلحظة كالواثئق ادلتعلقة ابسًتاتيجية ك 

ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج كادلدرسة هارة الكبلـ االفًتاضي دل
 .الثانوية احلكومية مدينة ابتو

كفقا دبا قاؿ بركفيسور أبو  .دراسة متعددة احلاالتالبحث فهو  منهجأما 
حبثها على  تقـو الباحثة ألف ىذا بدراسة متعددة احلاالتيسمى ذار كاآلخرين 

 مدينة ماالنج كادلدرسة الثانوية عدة ادلدارس كىي ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية
( ربديد ٔالت كما يلي: )خطوات دراسة متعددة احلا ٘٘احلكومية مدينة ابتو.

( ربديد ادلفاىيم ككضع الفركض ٕالظاىرة أك ادلشكلة أك احلاالت ادلراد دراساهتا )
( ربديد كسائل مجع البياانت:ٗ( اختيار العينة ادلمثلة للحالة )ٖالعلمية )
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( ٙ( مجع البياانت كتسجيلها كربليلها )٘كادلبلحظة كادلقابلة كالواثئق الشخصية )
 ٙ٘لنتائج ككضع التوصيات.استخبلص ا

  حضور الباحثة-ب

أف حضور الباحثة يف ىذا البحث ىو لتحديد مراكز البحث كالختيار 
مصادر البياانت، لعمل مجيع ادلعلومات، دلقايس جودة البياانت كربليلها، كتبيُت 

البياانت مث لتلخيص مجيع ادلعلومات قد مجعت كحللت من قبل. كمع ذلك  تفسَت
حضور الباحثة يف البحث الكيفي مهمة نظرا إىل كظيفتها ككأهنا سبلك دكرا أساسيا 
يف مجيع اإلجراءات كمجيع طبقات عملية البحث كالـز عليها فهم البحث الكيفي 

االفًتاضي تعليم الابسًتاتيجية كحضورىا يف ىذا البحث لبحث البياانت اليت تتعلق 
هارة الكبلـ ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج كادلدرسة الثانوية دل

احلكومية مدينة ابتو. إذا، كانت الباحثة كاألدة األكىل يف عملية ادلبلحظة كادلقابلة 
يث تعمل كالتوثيق. يف عملية مجع البياانت، حضور الباحثة كادلشاركة الناشطة ح

 .ما عمل مصادر البياانت يف ىذا البحث

 البياانت ومصادرها-ج

 .الثانويةك  مصادر البياانت األساسيةمصادر البياانت ىذا البحث نوعاف 
 ادلصادر األساسية .ٔ

كادلصادر  ٚ٘من ادلصادر األساسية يناؿ الباحثة البياانت بشكل ادلباشر.
األساسية ىذا البحث ىي ادلعلم كالطبلب الذم قابلتهم الباحثة للحصوؿ على 
ادلعلومات من اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي دلهارة الكبلـ ابدلدرسة الثانوية احلكومية 

 الثانية مدينة ماالنج كادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو.
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 ادلصادر الثانوية  .ٕ
ية ىي ادلصادر الذم منها ربصل الباحثة البياانت بشكل غَت كادلصادر الثانو 

ادلدرسة الثانوية احلكومية كادلصادر الثانوية ىذا البحث ىي الواثئق من  ٛ٘مباشر.
 .الثانية مدينة ماالنج كادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو

 أسلوب مجع البياانت-د

الباحثة ثبلثة أساليب كىي للحصوؿ على البياانت احملتاجة إليها، تستخدـ 
 ادلبلحظة كادلقابلة كالواثئق:

 ادلبلحظة  .ٔ
ادلبلحظة ىي عملية ادلراقبة أك ادلشاىدة لسلوؾ الظواىر كادلشكبلت 
كاألحداث كمكوانهتا ادلادية كالبيئية كاذباىتها كعبلقتها أبسلوب علمي منظم كسلطط 

سلوؾ الظاىرة كتوجيهها خلدمة بقصد التفسَت كربديد العبلقة بُت ادلتغَتات كالتنبؤ ب
( مرحلة الوصف ٔأما مرحلة ادلبلحظة فهي ) ٜ٘أغراض اإلنساف كتلبية احتياجاتو.

( مرحلة االتزاؿ )حدد تركيز ٕ)إدخاؿ حالة ادلكاف: ادلكاف كادلمثل كالنشاط(، )
( مرحلة االختيار )تقسم الًتكيز إىل مكوانت ٖادلبلحظة: اخًت بُت ما مت كصفو(، )

  ٓٙ.دقائق(
ادلبلحظة قد تكوف إفًتاضية. ستستخدـ الباحثة ادلبلحظة بشكل االفًتاضي 
أم تقاـ يف الفصل االفًتاضي حبلؿ عملية التعليم للحصوؿ على البياانت حوؿ 
حالة احلقيقة ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج كادلدرسة الثانوية 

 احلكومية مدينة ابتو.
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 ادلقابلة .ٕ
تعترب ادلقابلة استباان شفواي، أم احملادثة بُت الباحثة كالشخص جلمع 

نوع طريقة ادلقابلة يف ىذا البحث  ٔٙادلعلومات كبياانت شفوية من ادلفحوص.
مقابلة منظمة. كانت األسئلة اليت قدمت الباحثة إىل ادلخرب ركبت أكال يف توجيو 

( إعداد ٕستجرم ادلقابلة، ) ( ربديد منٔادلقابلة. اما خطوات ادلقابلة فهي: )
( ٗ( بدء أك فتح تدفق ادلقابلة،  )ٕالقضااي الرئيسية اليت سيتم مناقشتها، )

( اكتب ٙ( أتكيد ملخص نتائج ادلقابلة كإهنائها، )٘مواصلة تدفق ادلقابلة، )
( اكتب نتائج ادلقابلة يف ادلبلحظة ٚنتائج ادلقابلة يف ادلبلحظات ادليدانية، )

 ٕٙادليدانية.
تقـو الباحثة األسئلة مباشرة إىل ادلخرب اليت تعلقت ابسًتاتيجية التعليم 
االفًتاضي دلهارة الكبلـ ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج كادلدرسة 

كمعلموا مدير ادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو. كتقـو الباحثة ادلقابلة مع 
احلادم عشر ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة  اللغة العربية كالتبلميذ لصف

 ماالنج كادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو.
 الواثئق .ٖ

دراسة الواثئق ىي اجدل طرؽ مجع البياانت الكيفية من خبلؿ النظر أك 
الواثئق  ٖٙربليل الواثئق اليت تصدرىاادلوضوعات نفسها أك غَتىا حوؿ ادلوضوع.

ة جلمع البياانت كادلعلومات على طريقة نظر الواثئق ادلوجودة يف ىي طريقة عملي
 ٗٙمكاف معُت من الكتب أك الصور أك التسجيبلت أك قائمة اجلدكؿ كغَتىم.
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تستخدـ الباحثة التوثيق لتسهيل يف مجع البياانت كاسباـ حصوؿ ادلقابلة 
عليم مهارة كادلبلحظة لتكوف البياانت أعمق كموثوؽ هبا كزايدة ادلعلومات يف ت

الكبلـ يف الفصل االفًتاضي. التوثيق احملتاجة ذلذا البحث ىي الكتب كالصور 
كالتسجيبلت كحقائب األعماؿ لدل معلم اللغة العربية ربتوم على خطة التعليم 

 ككشف حضور التبلميذ كمبلؼ كظيفة مهارة الكبلـ لدل التبلميذ.

 حتليل البياانت-ه

اكلة اليت تقاـ بطريقة العمل ابلبياانت ربليل البياانت الكيفية ىي احمل
كتنظيمها كاختيارىا لتكوف كحدة ميكن إدارىا كأتليفها كطلب ككجداف النمط 

يف ىذا البحث  ٘ٙككجداف الشيئ ادلهم كما يدرس كتقرير ما ميكن حكايتو آلخر.
اختارت الباحثة أسلوب ربليل البياانت يف البحث الكيفي على مذىب ميلس 

 ٙٙكىوبرماف كما بلي:
 زبفيض البياانت .ٔ

أخذ اإلختصار، اختيار األشياء الرئيسية الًتكيز ضلو األمور اذلامة، كإزالة 
األشياء اليت ال فائدة فيها. إذا، البياانت ادلختارة ستوضح صورة كاضحة كتسهل 
الباحثة ألجل البياانت التالية. كأما البياانت اليت ذبمع هبا الباحثة إلقامة ىذا 

عملية تعليم مهارة الكبلـ يف الفصل البحث فهي كل البياانت ادلتعلقة ب
االفًتاضي ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج كادلدرسة الثانوية 

كالعوامل احلكومية مدينة ابتو حىت يتصور االسًتاتيجية ادلستخدمة كاخلصائص 
 .الداعمة كادلعوقات يف التعليم االفًتاضي
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 عرض البياانت .ٕ
فعرضها. شيئ مهم على ىذا األمر يعٍت يكوف ترتيبا بعد اختيار البياانت 

ككاضحا كاحتصارا كمستمرا. إف ىذا تفعلو الباحثة من أجل تسهيل ترتيب مجع 
البياانت. ستعرض الباحثة على ىذا البحث البياانت بنظاـ خاص عن 

ينة اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي دلهارة الكبلـ ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مد
 ماالنج كادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو. 

 استنباط البياانت التحقيقية .ٖ
اخلطوة التالية ىي أخذ خبلصة البياانت كفهمها كتسجيل البياانت كما 
أشبو ذلك. فاستنتج كاستنبط الباحثة عن اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي دلهارة 

مدينة ماالنج كادلدرسة الثانوية احلكومية  الكبلـ ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية
 مدينة ابتو.

 ثالتأكيد من صحة البياان-و

تفحص الباحثة صدؽ نتائج حبثها قبل ربليل كتفسَت البياانت. كىذه الطرائق 
 حيث تستخدـ الباحثة لفحص صحة البياانت، كما يلي:

 التثليث  .ٔ
التثليث ىو جيمع بُت تقنيات سلتلفة من مجع البياانت كمصادر 
البياانت ادلوجودة. أسلوب التثليث لصحة البياانت ابستخداـ شيئا آخر حلاجة 

تعريف التثليث ىو ذبربة البياانت من إىل التأكيد أك مقارنة إىل تلك البياانت. 
ث تستخدـ هبا الباحثة تثلي ثبلثةمصادر سلتلفة بطريقة سلتلفة كأبكقات سلتلفة. 

 ٚٙىي:
تثليث ادلصادر: تقـو الباحثة تفحص البياانت من عدة ادلصادر احملصولة،  (أ 

 بتحليلها كمقارهنا.
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ستفحص الباحثة صحة البياانت بتطبيق اثناف أك ثبلثة تثليث التقنية:  (ب 
أساليب على مصدر كاحد. ستقـو الباحثة ادلبلحظة أك الواثئق بعد اقامة 

 مصدر كاحد حىت تكوف البياانت صحة.ادلقابلة من 
تثليث الزماف: أحواؿ البيئة يؤثر أتثَتا إىل البياانت احملصولة. ادلقابلة أك  (ج 

ادلبلحظة يف الصباح كالنهر شلكن ستحصل البياانت ادلتفرقة. ستأخذ 
 الباحثة البياانت من عدة الزماف.

ت اليت عمق ادلبلحظة : لكشف اخلصائص يف الظركؼ ادلبلئمة ابدلشكبل .ٕ
أرادت الباحثة حلها كدلعرفة صحة البياانت ففي حاجة إىل ادلبلحظة العميقة 

 الدقيقة.
 مناقشة األصحاب : تستخدـ الباحثة مناقشة األصحاب لتأكيد البياانت. .ٖ

 جدول منهجية البحث-ز

 منهجية البحث ٔ.ٖاجلدكؿ 

أدكات 
 البحث

 الرقم أسئلة البحث البياانت مصادرىا

 ادلبلحظة -
 

 ادلقابلة -
 
 الواثئق -

عملية التعليم يف  -
 الفصل االفًتاضي

 خطة التعليم -
 األساتيذ كالطبلب -
برتوبوليو لدل  -

 ادلعلم

أحواؿ  -
 الدراسة

كصف  -
األساتيذ 
 كالطبلب

تعليم الاسًتاتيجية  كيف
هارة الكبلـ االفًتاضي دل

ابدلدرسة الثانوية 
احلكومية الثانية مدينة 
ماالنج كادلدرسة الثانوية 

 ة مدينة ابتو؟احلكومي

ٔ 

 ادلبلحظة -
 

 ادلقابلة -

عملية التعليم يف  -
 الفصل االفًتاضي

 األساتيذ كالطبلب -

أحواؿ  -
 الدراسة

كصف  -

اسًتاتيجية خصائص ما 
هارة االفًتاضي دلتعليم ال

ابدلدرسة الثانوية  الكبلـ

ٕ 
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 الواثئق -

األساتيذ  خطة التعليم -
 كالطبلب

احلكومية الثانية مدينة 
الثانوية ماالنج كادلدرسة 

 ؟ احلكومية مدينة ابتو
 ادلبلحظة -

 
 ادلقابلة -

 
 الواثئق -

عملية التعليم يف  -
 الفصل االفًتاضي

 األساتيذ كالطبلب -
 خطة التعليم -

أحواؿ  -
 الدراسة

كصف  -
األساتيذ 
 كالطبلب

ما العوامل الداعمة 
اسًتاتيجية كادلعوقات يف 

هارة دل االفًتاضي تعليمال
الكبلـ ابدلدرسة الثانوية 
احلكومية الثانية مدينة 
ماالنج كادلدرسة الثانوية 

 احلكومية مدينة ابتو ؟

ٖ 
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

درسة الثانوية دلابهارة الكالم دل االفرتاضيتعليم الاسرتاتيجية ادلبحث األول : 
 الثانية مدينة ماالنج وادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتواحلكومية 

اسًتاتيجية التعليم ىي خطة منظمة كمتكاملة من اإلجراءات، تضمن ربقيق 
ىي رلموعة احلركات أك اإلجراءات  إمساعيلنية زلددة. كقاؿ ااألىداؼ ادلعينة لفًتة زم

مكوانت يف اسًتاتيجية  ةمخس 68التدريسية ادلتعلقة بتحقيق سلرجات تعليمية مرغوب فيها.
( التحركات اليت يقـو هبا ٕاألىداؼ التدريسية )( ٔكماؿ زيتوف، على أهنا )التعليم لدل  

 ادلستخدمةسائل ت كالو ( األمثلة كالتدريباٖ) ادلعلم، كينظمها ليسَت كفقا ذلا يف تدريسو
( استجاابت ٘) و التعليمي كالتنظيم الصفي للحصة( اجلٗ) يف الوصوؿ إىل األىداؼ

  69ة عن ادلثَتات اليت ينظمها ادلعلم كخيطط ذلا.يذ الناذبالتبلم
اعتمادا على ادلفهـو السابق، ستكشف الباايانت اليت حصلتها الباحثة عن 
اسًتاتيجية التعليم ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج كادلدرسة الثانوية 
احلكومية مدينة ابتو. كربتوم ىذا ادلبحث على أىداؼ تعليم مهارة الكبلـ كعمليات 

كالتدريبات يف مهارة الكبلـ. حيث تبحث يف عملية التعليم تعليم أثناء الفصل االفًتاضي 
التحركات كاألمثلة كالتدريبات كالوسائل كاستجاابت التبلميذ على الناذبة عن ادلثَتات 

سبت الباحثة إبقامة ادلبلحظات كادلقاببلت كالتوثيق اليت ينظمها ادلعلم كخيطط ذلا. 
 .حلصوؿ على البياانت
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اسرتاتيجية التعليم االفرتاضي دلهارة الكالم ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية . أ
 مدينة ماالنج

قامت ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج ابلتعليم االفًتاضي منذ 
يتم ذلك على أساس . تعليم اللغة العربيةكذلك يف ـ ك ٕٕٓٓشهر مارس سنة 

 االفًتاضيم يكادلعلمُت اليت ذبعل التعل ميذبلتال أحواؿالتوجيو من احلكومة ككذلك 
 يوتيوبك  whatsapp كاتسأبك  zoomقاـ ادلدرس التعليم بوسيلة زـك . شلكننا

youtube .االفًتاضي كالعواض عملية التعليم يف  لعملية التعليم زـكاألستاذ  استخدـ
  يوتيوبك  ،ما قبل كما بعد التعليم االتصاؿكوسيلة   كاتسأبك  الفصل بشكل ادلباشر،

 ىذه النتيجة من عملية ادلقابلة مع األستاذ : كالواحد من كسائل يف عملية التعليم.
ـ، كال ٕٕٓٓ"جرل التعليم افًتاضيا هبذه ادلدرسة منذ شهر مارس سنة 

مىت سوؼ يبدأ التعليم يف الفصل مواجها. فقط مطيع إبرشاد كزير شؤكف  نعرؼ
سريعا، ألف التعليم هبذا  االفًتاضيالًتبية كالثقافة. نتمٌت ننتهي ىذا التعليم 

الشكل زلدكد من أم انحية كاف، مثل زلدكد كقت التعلم، زلدكد التفاعل بُت 
قبة ادلعلم إىل ادلتعلم كما أشبو ذلك. ادلعلم كادلتعلم أك ادلتعلم كادلتعلم، زلدكد مرا

 whatsapp  كاتسأبلعملية التعليم، ك  zoom زـكأما لتعليم اللغة العربية أستخدـ 
 .youtube"70 يوتيوبدلساعدة التواصل ما قبل كما بعد التعليم ك 

من ىذه ادلقابلة معركؼ أف ادلعلم أكثر ميوال إبقامة التعليم يف الفصل بشكل 
افًتاضيا. بل األحواؿ يف عصر جائحة قد أجرب ادلعلم على ىذا التغَت. ادلباشر كال 

أثر إجيايب على ىذا التغَت ىو جيتهد ادلعلم نفسو تكييفا على األحواؿ ادلوجودة يعٍت 
كيوتيوب  whatsappككاتسأب  zoom إبقامة التعليم ليس كالعادة، مثل استخداـ زـك

youtubeيء جائحة.، كىذه الوسائل ال يستخدـ قبل رل 
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للمدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج ثبلثة برامج لتعليم اللغة العربية 
كىي برانمج اللغة العربية الفرضي كبرانمج اللغة العربية الرغبيت كبرانمج اللغة العربية 
لآلداب. برانمج اللغة العربية الفرضي ىو الربانمج الـز مشاركتو لكل التبلميذ يف 

ادلدرسة. التبلميذ يف شعبة الديٍت كاللغوم كالعلـو اإلجتماعية كالعلـو الطبيعية  ىذه 
كلها يتعليم اللغة العربية يف ىذا الفصل بربانمج اللغة العربية الفرضي. أما برانمج 
اللغة العربية الرغبيت خاص للتبلميذ يف شعبة الديٍت كبرانمج اللغة العربية لؤلداب 

 .71بة اللغوم. كىذه ىي اجلدكؿ لتفريق بينهمسلصوص للتبلميذ يف شع

من ىذه الثبلثة ركزت الباحثة إقامة حبثها يف برانمج اللغة العربية الفرضي. 
فهذه البياانت عن اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي دلهارة الكبلـ للفصل احلادم عشر 

الباحثة من برانمج ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج، اليت مت أخذىا 
 اللغة العربية الفرضي.

ابدلدرسة الثانوية  االفًتاضيعملية التعليم  مشاركة على الباحثةكابلتاِل، بدأت 
. كىهي عملية تعليم مهارة الكبلـ ستقدـ  احلكومية الثانية مدينة ماالنج بوسيلة زـك

بياانهتا بًتتيب التاِل: األكؿ، عملية استعداد كافتتاح التعليم كالثاِن، عملية التعليم 
 كالثالث، عملية اختتاـ التعليم.

األكؿ، عملية استعداد كافتتاح التعليم. كجدت الباحثة أف ادلعلم يستعد التعليم 
ندما التعليم سيقاـ يف الساعة السابعة كالنصف، قد انتشر قبل دخوؿ الفصل. ع

يف الساعة السابعة. دخل األستاذ يف الفصل  zoomادلعلم التبلميذ كالباحثة رابط زـك 
يف الساعة السابعة كالنصف تبسما، كاليتأخر التبلميذ إال  zoomاالفًتاضي أم زـك 

. رأت zoomقد اشًتكوا زـك قليل. حينئذ ثبلثوف طالبا من أربع كثبلثوف طالبا 
الباحثة أف ادلعلم يستخدـ الزم مت بسماعتو اللوف أزرؽ على رأسو. كىذا يدؿ على 
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. كجو األستاذ ظاىر يف الشاشة خبلفية صورة شاطئ البحر مت  ىو مستعد لتعليم اليـو
ابلسماء األزرؽ كشجرة انرجيلة تتحرؾ إىل اليمٌت كاليسرل كرقتها. كمن اآلسف، ال 

كىذا ما قاؿ األستاذ  التبلميذ الفيديو إال قليل حىت كجو التبلميذ غَت منظور. يفتح
  72عندما سألت الباحثة عن ىذا األمر.
يف التعليم، ألزمت كل التبلميذ أف يفتحوا  زـك"يف البداية، يعٍت أكؿ استخداـ 

الفيديو كي أستطع أف أنظر مشاركتهم بشكل الواضح، بل احلاؿ كادلكاف يؤثر  
ف بفتح الفيديو يسبب صوت األستاذ غَت . ىم يقولوف إا يف استمرار التعليمكثَت 

 73كاضح كالشبكة غَت معتدؿ".
 

 

 

 

 

 

 

ب
دأ األستاذ التعليم ابلسبلـ يف الساعة السابعة كمخسة كثبلثُت، بعض التبلميذ جييبوف 

 عملية افتتاح  التعليم كالتاِل:فيسأؿ سؤاال بسيطا، فتجرم  السبلـ.
 : السبلـ عليكم كرْحة هللا كبركاتو  األستاذ
 : كعليكم السبلـ كرْحة هللا كبركاتو  التبلميذ
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 : كيف حالكم مجيعا؟ األستاذ
 هلل خبَت أستاذ : احلمد التبلميذ
 : استحممتم كلكم؟ األستاذ
 : )ضحك التبلميذ( خبلص أستاذ التبلميذ
 هللا مل يستحم أستاذ استحممت أستاذ، عطاء:  التلميذ
 هللا.. استحممت؟  : )فضحك( "عطاء األستاذ
 : خبلص أستاذ عطاءهللا
 موالان؟  : )فضحك( أيوه... أيوه... احلمد هلل. استحممت اي األستاذ 

 .74: استحممت أستاذ  موالان
التعليم. العملية السابقة تصور أف األستاذ قد مارس اللغة العربية يف بداية 

ربادث األستاذ كالتبلميذ عن األمور البسيطة تتعلق أبعماؿ اليومية كاألحواؿ الواقعية 
قبل بداية التعليم. كجدت الباحثة احملادثة شلا يلي، عندما التعليم يقاـ يف شهر 

 رمضاف.
 ىل كلكم صائموف؟:  األستاذ
 نعم:  التبلميذ
 أنت تصومُت اي فانيا؟:  األستاذ

 نعم أستاذ، أان صائمة:   فانيا
هلل، فمن ادلمكن بعض منكن التصومن ألف الفرصة  : أيوه، احلمد األستاذ 
 75للفطور.

بعد التحادث عن األمور البسيطة، فتح األستاذ كشف احلضور على الشاشة 
كيدع أمساء التبلميذ كاحدا فواحدا. أجاب التبلميذ "حاضر" أك "حاضرة". إذ ليس 

ستاذ "ىل منكم السبلـ من الفبلف أك الفبلنة؟". ىذه ىناؾ اإلجابة فسأؿ األ
يعمل األستاذ مرتُت، يعٍت يف بداية التعليم مثل  -أم فتش كشف احلضور–العملية 
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أم يف عملية اختتاـ التعليم. ألف أحياان بعض التبلميذ مل  –ىذا، كهناية التعليم 
التعليم. قبل استمرار إىل تحضركا من بداية بل منهم تحضركف متأخرا أم أثناء عملية 

. يشرح األستاذ أىداؼ تعليم مهارة  ادلادة، شرح األستاذ عن ىدؼ التعليم اليـو
 الكبلـ.

، يرجى أنتم تقدركف على التعبَت الشفهي عن مادتنا اليـو كىي  "بعد مت تعلمنا اليـو
األدايف يف إندكنيسيا. كقبل نتكلم عنها سنطلع مادتنا ادلاضي أم يف أسبوع 

 اضي."ادل

جرت عملية مطالعة عن ادلادة ادلاضية بشكل تساءؿ بُت ادلعلم كالتبلميذ. 
بعد  طرح األستاذ األسئلة مث يدع اسم التبلميذ كاحدا فواحدا ليجيب السؤاؿ.

مطالعة ادلادة ادلاضية، فتمت ىذه عملية افتتاح التعليم. حصلت النتيجة أف عملية 
( ألقي السبلـ ٔاالفًتاضي تتكوف من: ) افتتاح تعليم مهارة الكبلـ يف الفصل

( ٕكاستخبار أحواؿ التبلميذ كالتحادث عن األمور البسيطة حسب احلاؿ الواقع )
مطالعة ادلادة ادلاضية بشكل السؤاؿ كاجلواب. إف   (ٖكصل األستاذ ىدؼ التعليم )

كانت ىذه عمليات تطالع خبطوات ادلكتوبة على خطة التعليم لدل معلم اللغة 
 بية، سبت اخلطوات مناسبة.العر 

الفكرات إبببلغ الثاِن، عملية تعليم مهارة الكبلـ. بدأ األستاذ ىذه العملية 
اليت سيتكلم التبلميذ عنها. فتح األستاذ شاشة احلاسوب كمكتوب فيها أربع 

. كقاؿ األستاذ: "سنتكلم اليـو عما أييت: 76فكرات الرئيسية اليت مت استعدادىا
ف يف إندكنيسيا. كالثاِن، أنواع األدايف يف إندكنيسيا. كالثالث، األكؿ، عدد األداي

مكاف العبادة دلعتنقي العبادة يف إندكنيسيا. الرابع، مثاؿ التسامح الديٍت يف 
إندكنيسيا." سكت التبلميذ سكوات أك فمن ادلمكن مسع التبلميذ مسعا. فيديو 
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ثَتات ادلوجودة. كفقا ىذه التبلميذ مغلوؽ، فبل يسطيع بتأكيد على انذبة عن ادل
 التالية.  ٕ.ٗالعملية ابلصورة 

 

كجرت عملية تعليم مهارة الكبلـ شلا يلي: دعا األستاذ اسم التلميذ فسأؿ عن 
 فكرة األكىل مث الثانية شلا يلي:

 ؟شيد: كم عدد األدايف يف إندكنيسيا اي ر  األستاذ
 أدايف أستاذ: ستة  رشيد

 ذكر ثبلثة أدايف، اي رشيد!ا:  األستاذ 
 : اإلسبلـ كالكاتوليكية كبركتستانتية.  رشيد 

 : أحسنت!. األستاذ 
ىذه العملية مستمرة بدعوة أمساء ىؤالء التبلميذ كاحدا فواحدا. لو التبلميذ 

ليبل يصعبوف يف التكلم ابللغة العربية فأعطى األستاذ الفرصة لو بتجريب التكلم ق
 .77فقليبل دبساعدة األستاذ كالتبلميذ األخرل

 : أذكرم دين اآلخر اي نيبل! األستاذ 

                                                           
 ـٕٕٔٓأبريل  ٚٔمبلحظة يف الفصل اإلفًتاضي ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج يف يـو السبت التاريخ  77

 عملية تعليم مهارة الكبلـ ٕ.ٗالصورة 



ٗ٘ 

 

 ية ككوصلهوجو : اذلندكسية كالبوذ نيبل
 : كيف نقوؿ كوصلهوجو ابلعربية؟ األستاذ 
 ية: الكونفشيوس التبلميذ
 : كررم اينيبل األستاذ

 ية: اذلندكسية كالبوذية كالكونفشيوس  نيبل
 أحسنت!:  األستاذ

 ميذه ليس اإلجابة فيو. كما الصورة التالية:بعض األحياف عندما يدع األستاذ تبل
 : اي كااناي، كم عدد األدايف يف إندكنيسيا؟ األستاذ

 )ما فيو اإلجابة(
اي، أنت معنا؟ )ما فيو اإلجابة، فاستمر األستاذ إىل التلميذ : اي كاان األستاذ 

 اآلخر( ايسلسابيبل، أنت معنا؟
 : نعم أستاذ سلسبيبل
 ذكرم األدايف يف إندكنيسيا!:ا األستاذ 

التبلميذ يصعبوف إلجابة السؤاؿ. أف كصل إىل فكرة الرابعة. كجدت الباحثة 
يساعد األستاذ كي يتكلم التبلميذ ابلعربية. كىذه الصورة الواقعية يف الفصل 

 :78االفًتاضي
 اي فكرم ىيدار!: أعطي مثبل سلوؾ التسامح الديٍت      األستاذ

 )ما اإلجابة من فكرم(
 اي فكرم، أنت معنا؟:   األستاذ
 : نعم أستاذ  فكرم

 )فكرر األستاذ السؤاؿ كترجم إىل اللغة العربية(
 : الـز أف أجب ابللغة العربية أستاذ؟ )قاؿ فكرم ابللغة اإلندكنيسي( فكرم

 : نعم، فطبعا!  األستاذ
 )سكت فكرم سكوات( 
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 !أكال مث ترجم إىل اللغة العربية ابللغة إندكنيسي: جرب    األستاذ 
 orang-orang muslim melaksanakan sholat idul fitri dan tentara :   فكرم

kristen mengamankannya 
 أيوه، ما ادلفردة اليت ال تعرؼ؟ :   األستاذ 

 أستاذ. tentara ،mengamankan : فكرم
 ؟tentara: ما العربية  األستاذ 
 : جيش التلميذ
: طيب، جيش مجعها جيوش إذا جيوش بركتستانتية. ككيف نقوؿ  األستاذ

mengamankan  ابلعربية؟ 
 )سكت التبلميذ(

 . جرب كرر إجابتك ابللغة العربية اي فكرم!keamanan أمن :  األستاذ
 : قاـ ادلسلموف صبلة عيد الفطرم كيساعد جيوش بركتستانتية األمن فكرم

 : أبمنها. األستاذ
 : قاـ ادلسلموف صبلة عيد الفطرم كيساعد جيوش بركتستانتية أبمنها فكرم

: أيوه أحسنت!، لكن ىل ىذا الصحيح؟ يقـو بركتستانتية األمن للمسلمُت؟  األستاذ
 .79كجدان يف الواقع الضد، نعم؟، لكن أحسنت اي فكرم

العربية. اختيار الطريقة السؤاؿ من ىذه البياانت، جرت عملية التعليم ابللغة 
كاجلواب يستطع أف يثَت التبلميذ لتكلم اللغة العربية. استعمل األستاذ اللغة العربية 
الفصحى كاختار ادلفردات حسب كفاءة التبلميذ. كىذا مناسبا دبا قاؿ التبلميذ إهنم 

ألستاذ بعض األحياف، ترجم ا 80يفهموف دبا قاؿ ادلعلم كلو كانوا يصعبوف للكبلـ.
كحصلت  بعض ادلفردات الصعوابت إىل اللغة األـ كي يسهل ادلتعليم يف الفهم.

عملية تعليم مهارة الكبلـ شلا يلي: األكؿ، عُّت األستاذ أربعة فكرات عن ادلوضوع. 
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كالثاِن، سأؿ األستاذ عن الفكرة ادلعينة إىل التبلميذ كاحد فواحد. كالثالث، أجاب 
 طركحة. التبلميذ حسب السؤاؿ ادل

اذ عملية تعليم مهارة الكبلـ كما يلي: فتح األست ، جرتخريف اللقاء اآلك 
األستاذ احلوار كالتبلميذ يقلد بعده. ترجم األستاذ  نص احلوار على الشاشة مث يقرأ

مزدكجا كمتبادال. مارس التبلميذ احلوار  بعد مت فهم احلوار، مع التبلميذ نص احلوار.
.بل زلدكد الوقت يسبب بع  ض التبلميذ ال ميارس احلوار عرب زـك

اعتمادا على اكتشاؼ البياانت ادلذكورة أف الوسيلة ادلستخدمة يف عملية 
جو التعليم يف الفصل االفًتاضي متسلط . power pointالتعليم ىي زـك كابكر بوينت 

على على توجيو ادلعلم. كجرت التعليم منظم دبا قد خطط ادلعلم. استجاب التبلميذ 
انذبة عن ادلثَتات، ابلرغم  قليل منهم ال يستجيبوف عن ادلثَتات ادلوجودة. مغلوؽ 
الفيديو لدل التبلميذ يسبب الصعوبة يف أتكيد أحواؿ التبلميذ أثناء عملية التعليم، 

 ىل ىم يهتموف جيدا أك يًتؾ التعليم.

كف الدينية كابلتاِل، مواد تعليم اللغة العربية ادلستخدمة، متتابعة من كزارة شؤ 
. جيب على ادلعلم إعداد ادلواد اليت سيتم تسليمها يف عملية التعليم. استنادا ٖٛٔ

إىل نتائج ادلقاببلت مع معلم اللغة العربية الكتاب ادلستخدـ يف ىذه ادلدرسة كتاب 
أما كتب ادلساعدة ىي ادلعاجم  ٖٛٔاللغة العربية متتابع من كزارة شؤكف الدينية 

جامع الدركس  كدلهارة الكبلـ كاالستماع فيديو العريب من الناطقُت كالنحو الواضح ك 
 الذم أخذه من يوتيوب. كقاؿ األستاذ:

ستعددت أدكات للتعليم قبل دخوؿ الفصل، مثل خطة التعليم، الرابط لفصل زـر "ا
تكلم كاضحا، مث الشبكة كأدكات احملتاجة مثل السماعة اليت تساعدِن يف استماع ك 

 أف األدكات تكوف مستعدا كي التعليم جيرم جيدا". أكدالدكلية ك 
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من ادلقابلة أيضا قاؿ األستاذ إف عدد ادلعلم يف ادلدرسة الثانوية احلكومية 
الثانية مدينة ماالنج أربعة كىو يقوؿ إنو يستخدـ زـك ككاتسأت كيوتيوب لعملية 

. كهبذا ما تناسق التعليم كال يعرؼ دبعلم اآلخر ىل متسواي يف استخداـ الوسائل أـ ال
بُت معلموا اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج يف استعداد 

مقاببلت مع  التعليم مثل زبطيط خطة التعليم كالتنفيذ كتقومي التعليم.سبت الباحثة
 التبلميذ يف الصف احلادم عشر، كقالوا :

، أحب بتعلم اللغة العربية معو. شرح "علم أستاذ سوكاردم اللغة العربية مفرحا
للفهم كيعّدؿ بكفاءة التبلميذ. عندما تحتاج سريعا أك  ةلو بتأّف كسهادلادة األستاذ 

 81تكرار ادلادة للفهم".
أم ابستخداـ زـك  االفًتاضي"تعلم اللغة العربية مع أستاذ سوكاردم مفرحا. التعليم 

جيرم متفاعبل. أخرب األستاذ عن ما سيتعلم اليـو يف األسبوع ادلاضي إذا، نستطع 
أف نستعد ادلادة قبل دخوؿ الفصل. كهبذا عندما سأؿ األستاذ يف فصل زـك نستطع 
أف صلب ألننا مستعدان للتعلم. بعض األحياف عند ما كجدان الصعوابت لئلجابة، 

رلموعات كاتسأب. أما لئلختبار، أعطى األستاذ فرصة  نشاكر مع أصحابنا يف
 82تكرار لتلميذ الذم منخفضة نتيجتو".ال

من نتيجة ادلقاببلت اليت حصلت عليها الباحثة، كاف ادلتعلم يشعركف ابلفرح 
يف إقامة عملية تعليم اللغة العربية خاصة مهارة الكبلـ. قاـ ادلعلم التعليم بنظر إىل 

 تار االسًتاتيجية حسب احملتاج.أحواؿ التبلميذ كاخ

كالثالث، عملية اإلختتاـ. يف ىذه اخلطوة زكد معلم اللغة العربية ابدلدرسة 
الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج تبلميذه ابلوظيفة ادلنزيلية يف طرؼ عملية 
 التعليم. ألقى إىل التبلميذ الوظيفة ادلنزيلية كىي تكلم عن األدايف يف إندكنيسي
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كشكل التسامح فيها، على األقل ربتوم الكبلـ على أربع فكرات السابق. تسجيل 
الكبلـ ذبمع إىل رئيس الفصل كيرسل رئيس الفصل التسجيبلت إىل ادلعلم عرب 

ككجدت الباحثة شكل اآلخر من الوظيفة ادلنزيلية بتعليم مهارة  83الربيد اإللكًتكِن.
ص احلوار كيسجلها مث ذبمع يف شكل الكبلـ، كىو الـز على التبلميذ صياغة ن

 84الفيديو. جيوز التبلميذ إعماؿ الوظيفة نفسا أك مزدكجا أم شخصُت.

بعد ألقى إىل التبلميذ الوظيفة، عمل األستاذ بفتح كشف احلضور مرة أخرل. 
فتش األستاذ اسم التبلميذ الذم مل تحضر حُت تدعى امسو. دعى األستاذ اسم 

طالبا ك أربعة الطبلب يتأخر  ٖٗخره. عدد التبلميذ التبلميذ كسأؿ عن سبب أت
يف دخوؿ الفصل االفًتاضي. الطالب األكؿ يقوؿ أف الشبكة الدكلية قد انتهى 
فذىب لشراء الشبكة الدكلية حىت يتأخر يف خوؿ الفصل.الطالب الثاِن كالثالث 

بسبب  يقوالف أهنما يتأخراف بسبب لديهما الشغل الفردم. كالطالب الرابع يتأخر
نتيجة ادلبلحظة تقوؿ أف التعليم االفًتاضي هبذه 85الشبكة الدكلية غَت معتدؿ.

دقائق  ٘ٗ"التعليم عرب زـك فقط  كقاؿ األستاذ:دقائق.  ٘ٗادلدرسة جيرم حوىل 
 86لتعلم الفردم مثل إعماؿ الوظيفة." الباقيك 

البياانت تتعلق ابسًتاتيجية التعليم. فمن عرض البياانت السابقة،  عرضمت 
بلغ  معركؼ أف ادلعلم أيخذ دكرا أكثر من ادلتعلم يف عملية تعليم مهارة الكبلـ.

سؤاؿ كاجلواب لطريقة ادلستخدمة طريقة الكا .ادلادة أكثر ما إىل التبلميذاألستاذ 
سًتاتيجية حسب عناصر التعليم كالتعلم كاحملادثة. من اخلصائص السابقة مت مناسبة اب

 ىي االسًتاتيجية ادلًتكزة على ادلعلم، يعٍت دكر ادلعلم يسيطر عملية التعليم.
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، حصلت اخلطوات كما يلي : الشكل األكؿ عملية ذبهيز ادلادةأما من انحية 
( سأؿ ٕعُّت األستاذ أربعة فكرات عن ادلوضوع "األدايف يف إندكنيسيا" ) (ٔ)

( أجاب التبلميذ حسب ٖذ عن الفكرة ادلعينة إىل التبلميذ كاحد فواحد )األستا
تكلموا عن األدايف يف إندكنيسي ( طلب األستاذ تبلميذه أف يٗالسؤاؿ ادلطركحة )

أما  .كشكل التسامح فيها، على األقل ربتوم الكبلـ على أربع فكرات السابق
ترجم األستاذ مع ( ٕ) يقلد بعدهقرأ األستاذ احلوار كادلتعلم ( ٔالشكل الثاِن)
صاغ التبلميذ احلوار كما ( ٗ) رس التبلميذ احلوار مع زمبلئوام( ٖ) التبلميذ احلوار

فدخلت ىذه العمليات من تطبيق استنادا على العمليات السابقة، . ادلثاؿ
 .(expository) الشرحيةاسًتاتيجية التعليم 

خطوات ذبهيز ادلواد يلي:  ، كانت العمليات كماحسب ذبهيز ادلوادكأما 
( ٕ) ( عُّت األستاذ أربعة فكرات عن ادلوضوع "األدايف يف إندكنيسيا".ٔاألكؿ )

سأؿ األستاذ عن الفكرة ادلعينة إىل التبلميذ كأجاب التبلميذ حسب السؤاؿ 
تكلم عن األدايف يف إندكنيسي ( أعطى األستاذ الوظيفة ادلنزيلية كىي ٗادلطركحة)

 فيها، على األقل ربتوم الكبلـ عن أربع فكرات السابق.كشكل التسامح 

طلب  (ٕ) شرح األستاذ احلوار كترمجو( ٔ) خطوات ذبهيز ادلواد الثاِن شلا يلي:
انطبلؽ على اخلطوات السابقة كانت  .احلوار كما ادلثاؿ ةصياغ هتبلميذ األستاذ

 (.induksiاخلطوات مناسبة بتطبيق اسًتاتيجية التعليم االستقراء )
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اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة  ٔ.ٗاجلدكؿ 
 ماالنج

اسًتاتيجي
 ة التعليم

حسب عناصر 
 التعليم كادلتعلم

 

حسب عملية 
 ذبهيز ادلادة

حسب ذبهيز 
 ادلواد

االسًتاتيجية ادلًتكزة على ادلعلم : دكر ادلعلم يسيطر 
التعليم،  كيبلغ ادلادة أكثر ما إىل التبلميذ، عملية 

 كالطريقة ادلستخدمة طريقة السؤاؿ كاجلواب كاحملادثة.
 

 :  الشرحيةاسًتاتيجية التعليم 
( عُّت األستاذ أربع فكرات عن ٔالشكل األكؿ )

( سأؿ األستاذ ٕادلوضوع "األدايف يف إندكنيسيا" )
( ٖفواحد )عن الفكرة ادلعينة إىل التبلميذ كاحد 

( طلب ٗأجاب التبلميذ حسب السؤاؿ ادلطركحة )
األستاذ تبلميذه أف يتكلموا عن األدايف يف إندكنيسي 

وم الكبلـ على كشكل التسامح فيها، على األقل ربت
 (audioكجيمع بشكل أكديو ) أربع فكرات السابق

( قرأ األستاذ احلوار كادلتعلم يقلد ٔالشكل الثاِن: )
( ٖاألستاذ مع التبلميذ احلوار )( ترجم ٕبعده )

( صاغ التبلميذ ٗمارس التبلميذ احلوار مع زمبلئو )
 احلوار كما ادلثاؿ.

األستاذ  قرأ(: induksiاسًتاتيجية التعليم االستقراء )
طلب األستاذ تبلميذه صياغة احلوار   .احلوار كترمجو

 .كما ادلثاؿ
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 انوية احلكومية مدينة ابتواسرتاتيجية التعليم االفرتاضي ابدلدرسة الث. ب

ستعرض الباايانت اليت حصلتها الباحثة عن سواء على ادلبحث السابق، 
كربتوم ىذا ادلبحث على  مدينة ابتو. اسًتاتيجية التعليم ابدلدرسة الثانوية احلكومية

أىداؼ تعليم مهارة الكبلـ كعمليات تعليم اثناء الفصل االفًتاضي كالتدريبات يف 
مهارة الكبلـ. حيث تبحث يف عملية التعليم التحركات كاألمثلة كالتدرابت 
كالوسائل كاستجاابت التبلميذ على الناذبة عن ادلثَتات اليت ينظمها ادلعلم كخيطط 

 ثة إبقامة ادلبلحظات كادلقاببلت كالتوثيق حلصوؿ على البياانت.سبت الباحذلا. 

كقفت عمليات التعليمية بشكل ادلباشر أم مواجها ابدلدرسة الثانوية احلكومية 
مدينة ابتو منذ رليء جائحة كوركان. جرت عملية التعليم ابدلدرسة الثانوية احلكومية 

تعليم خارج الشبكة. حصلت على مدينة ابتو نوعُت كمها التعليم عرب الشبكة ك ال
 نتيجة ادلقابلة شلا يلي:

"قيم التعليم يف عصر اجلائحة بطريقتُت كمها التعليم عرب الشبكة ك التعليم خارج 
( لعملية التعليم عرب الشبكة. أما e-learning) اإللكًتكِنالشبكة. نستخدـ التعليم 

 اذلاتف الذكيمثل  االفًتاضيالتعليم  قامةالتبلميذ الذين ليس لديهن األدكات إل
أك الشبكة الدكلية فيجيؤكف إىل ادلدرسة ألخذ الوظيفة كل يـو اإلثنُت مث يتعلموف 
يف بيوهتن سوؼ تحضركف التبلميذ إىل ادلدرسة يف األسبوع اآليت جلمع الوظيفة 

 87كألخذ ادلادة أك الوظيفة ىذا األسبوع."

م خارج الشبكة أحواؿ ادلتعلم. التعلي إقامةمن ىذه ادلقابلة معركؼ أف سبب 
كىذا تتعلق خبلفية اقتصادية التبلميذ. بعض التبلميذ ابدلدرسة الثانوية احلكومية 

 إقامةالذكي كمنهم معاّقة بِقَصر الشبكة الدكلية. كيفية  اذلاتفمدينة ابتو ال ميلكوف 
وف يف التعليم خارج الشبكة ىي: جاء التبلميذ إىل ادلدرسة ألخذ الوظيفة كيتعلم
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بيوهتن، سوؼ تحضركف إىل ادلدرسة األسبوع اآليت جلمع الوظيفة كألخذ ادلادة أك 
-e) اإللكًتكِنالوظيفة اجلديدة. أما التعليم عرب الشبكة جيرم ابستخداـ التعليم 

learning.) :كابلتاِل قاؿ ادلعلمة 
ادلنهج عند " ذبرم عملية التعليم يف عصر اجلائحة ابلرغم كل احملصور. انطبلقا على 

الضركرة، يقاـ التعليم أكثر ميوال إىل تطبيق التعليم الذايت. تطبيق التعليم الذايت بقطع 
دقيقة كفيما  ٘ٗادلادة كقصة التعليم. مدة التعليم فيما قبل جائحة يف قصة كاحدة 

 88دقيقة. كللغة العربية قصتاف اثنتاف يف األسبوع الواحد." ٖٓعند جائحة 

بنظر إىل ادلنهج عند الضركرة قامت عملية تعليم مهارة الكبلـ بنقص قصة 
سبت الباحثة إبقامة ادلبلحظة عرب التعليم اإللكًتكِن. حيث الصورة التالية  التعليم.

تساعد تصور أحواؿ تعليم مهارة الكبلـ ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو 
 (.e-learningكالتعليم عرب التعليم اإللكًتكِن )

ة على عملية تعليم مهارة الكبلـ ابدلدرسة الثانوي ٖ.ٗدلت ىذه الصورة 
احلكومية مدينة ابتو. كىذه ىي خطوات عملية التعليم: كتبت األستاذة السبلـ على 

                                                           
مارس  ٕٙسبت ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية )أستاذة نوركؿ( يف ادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو يف يـو اجلمعة التاريخ  88

 ـٕٕٔٓ

  (e-learning)عملية التعليم االفًتاض عرب التعليم اإللكًتكِن  ٖ.ٗالصورة 
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، كسألت األستاذة أحواؿ ادلتعلم كقالت ىيا نبدأ (e-learning)التعليم اإللكًتكِن 
 دراستنا اليـو بقرأة بسمميحرلا نمحرلا هللا . ىذه كلها مكتوب كال منقوؿ. 

ستعلم اليـو كىي مهارة الكبلـ يف ادلوضوع ألقت األستاذة عن ادلادة اليت 
"تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ". أمرت األستاذة التبلميذ دبشاىذة مثاؿ احلوار 
بشكل الفيدك عن اإلنًتنت. كالوظيفة الـز على كل التبلميذ اختار ادلوضوع ادلعُت 

على  كصياغة احلوار حسب ادلوضوع ادلختار. الـز للتبلميذ أف يكتب ىذا احلوار
الكراسة كالوظيفة. كيف النهاية كتب الرابط يوتيوب. ربت الرابط مكتوب 
الوضوعات اليت سيختار ادلتعلم. تكتب ادلوضوعات كما يلي: "اخًت موضوعا من 

( التجارة عرب االنًتنت ٕ( التعلم اإللكًتكِن )ٔادلوضوعات التالية، مث تكلم عنو. )
اِل، ترمجت األستاذة أمر سابق كسألت ( كام فام."كابلتٗ( مكادلات فيديو )ٖ)

األستاذة عما مل يفهم هبا التبلميذ. كأعطى الفرصة للتبلميذ على تقدمي السؤاؿ." من 
 89ىذه ادلثَتة تسعة أجوبة.

انتشاره ادلعلم يف التعليم  مت باحثة دبطالعة الفيديو حسب الرابط الذمسبت ال
. احلوار ن قناة رْحي فطرم فاكزايمأخود م ىذا الفيديو (.e-learningاإللكًتكِن )

عن الشبكة الدكلية. نص احلوار مأخود من كتاب اللغة العربية بُت يديك اجلزء 
دقائق. من انحية ادلوضوع، ىذا  ٘األكؿ كالوحدة التاسعة. مدة الفيديو حواىل 
تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ. أما من احلوار مناسبا. الشبكة الدكلية ىي جزء من 

اللغوية رأت الباحثة أف ىذا احلوار موافقا دلرحلة الثانوية كالسيما مت ىذا خبلؿ 
الفيديو بًتمجة إىل اللغة اإلندكنيسي. من انحية اخراج الفيديو، كاف اخراجو جيد 
تتم ابلصوار احلركية كشلتع للمشاىدة. دبواصفات السابقة اختارت األستاذة  الفيديو 

 90ة احلكومية ابتو يف الصف احلادم عشر.مناسبا لتبلميذ ادلدرسة الثانوي
                                                           

 ـٕٕٔٓأبريل  ٜٔكومية مدينة ابتو يف يـو اإلثنُت يف التاريخ مبلحظة يف التعليم االلكًتكِن ابدلدرسة الثانوية احل 89
 ـٕٕٔٓيونيو  ٚيف يـو اإلثنُت يف التاريخ رْحي فطرم فاكزاي لدل  يوتيوبالواثئق قناة  90
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نتيجة ادلبلحظة السابقة تدؿ على تعليم مهارة الكبلـ زلدد يف فصل التعليم 
اإللكًتكِن كعدـ التوصل أك التحادث مباشرة بُت ادلعلم كادلتعلم. فقط مكتوب  
 كلها. رأت الباحثة أف عدد التبلميذ الذين جييبوف ما ادلثَت عشرة التبلميذ كثبلثة

كىذا يدؿ على أف عملية االتصاؿ يف التعليم اإللكًتكِن  (.likeعشر استجااب )
 موجودة كلو كانت ادلنخفضة. 

ابدلدرسة  التعليم اإللكًتكِن تعليم مهارة الكبلـ عرب كابلتاِل، ىذه ىي خطوات
( فتحت األستاذة التعليم ابلسبلـ كسؤاؿ ٔشلا يلي: ) الثانوية احلكومية مدينة ابتو

( أمرت االستاذة التبلميذ دلشاىدة الفيديو ٕؿ ادلتعلم مث تبدأ التعليم ببسم هللا )أحوا
( طلبت األستاذة التبلميذ لصياغة نص احلوار كيكتب ٖحسب الرابط ادلكتوب )

خطوات تعليم مهارة الكبلـ السابقة يدؿ على أف معلم اللغة العربية  على الكراسة.
طوة ادلطالعة عن مادة ادلاضية. ابلرغم كتب ال يبلغ أىداؼ التعليم كما فيها خ

( صياغة نص ٔاألستاذة يف خطة التعليم على مؤشرة تعليم مهارة الكبلـ ىي )
( تطبيق احلوار ٖ( تعبَت احلوار ابلطبلقة )ٕتكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ )احلوار عن 

ي ىذه عن تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ يف أعماؿ اليومية. الـز للمعلم أف يلق
 ادلؤشرة يف خطوة افتتاح التعليم.

ستصور أحواؿ عملية يف  ٗ.ٗاخلطوة التالية عملية االختتاـ. كىذه الصورة 
 هناية التعليم.
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بعد حواىل عشركف دقيقة. كتبت األستاذة على التعليم اإللكًتكِن "فهمتم؟ ىل 
السؤاؿ؟". مث ترمجت األستاذة موضوعات للوظيفة. كيف النهاية اختتاـ عملية عندكم 

التعليم بكلمة "ْحاسة يف التعامل كالتدريب". من ىذه الصورة معركؼ أف بعض 
عملية اختتاـ التعليم غَت مناسبة دبا كتبتها اادلعلمة يف خطة التعليم. مكتوب يف 

ادلعلمة تبلميذىا الختتاـ التعليم بقراءة خطة التعليم أف يف عملية االختتاـ ستدعو 
مكونة أخرل غَت موجودة يف ىذه العملية يعٍت تلخيص ادلادة  91الدعاء مجاعة.

 ادلطركحة قبل اختتاـ التعليم.

البياانت تتعلق ابسًتاتيجية التعليم ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة  عرضمت 
دلتعلم أيخذ دكرا أكثر من ادلعلم يف ابتو. فمن عرض البياانت السابقة، معركؼ أف ا

أرشاد األستاذة عما سيعمل التبلميذ لعملية التعليم.  عملية تعليم مهارة الكبلـ.
لطريقة أكثر ميوؿ إىل جهد ادلتعلم يف اكتشاؼ كفهم كابتكار ادلعلومات. كا

(. من project based learningطريقة التعليم القائم على ادلشارع )ادلستخدمة 
ائص السابقة مت مناسبة االسًتاتيجية ادلستخدمة حسب عناصر التعليم كالتعلم اخلص

 .(student center strategies)ىي االسًتاتيجية ادلًتكزة على ادلتعلم
                                                           

 ـٕٕٔٓأبريل  ٜٔمبلحظة يف التعليم االلكًتكِن ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو يف يـو اإلثنُت يف التاريخ  91

 عملية التعليم عرب التعليم اإللكًتكِن ٗ.ٗالصورة 
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بدأت  (ٔ، حصلت اخلطوات كما يلي : )عملية ذبهيز ادلادةأما حسب 
-e)األستاذة التعليم ابلسبلـ كسألت أحواؿ ادلتعلم مكتواب على التعليم اإللكًتكِن 

learning) (ٕ أعطت األستاذة رابط فيديو يوتيوب كأرشادت دلشاىدة الفيديو عن )
( أعطت األستاذة موضوعات ادلعينة كطلبت التبلميذ الختيار موضوع ٖاحلوار )
استنادا على  يسجل تقدميهم بشكل الفيديو.( صاغ التبلميذ احلوار ك ٗكاحد )

 الذايتاسًتاتيجية التعليم خلت ىذه العمليات من تطبيق د دالعمليات السابقة، ق
(self directed learning strategies). 

، اسًتاتيجية التعليم حسب ذبهيز ادلواد، كانت العمليات التعليمية كما كابلتاِل
( طلبت ٖ) الذم مت إرسالو األستاذة رابطوالفيديو ( يشهد التبلميذ ٔ)يلي: 

انطبلؽ على اخلطوات  .على الكراسة مكتواباألستاذة التبلميذ لصياغة نص احلوار 
 (.induksi) االستقراءالسابقة كانت اخلطوات مناسبة بتطبيق اسًتاتيجية التعليم 
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 احلكومية مدينة ابتواسًتاتيجية التعليم االفًتاضي ابدلدرسة الثانوية  ٕ.ٗاجلدكؿ 

اسًتاتيجية 
 التعليم

حسب عناصر 
 التعليم كادلتعلم

 

حسب عملية 
 ذبهيز ادلادة

حسب ذبهيز 
 ادلواد

االسًتاتيجية ادلًتكزة على ادلتعلم :ادلتعلم أيخذ دكرا 
أكثر من ادلتعلم يف عملية التعليم مهارة الكبلـ. أرشاد 

لعملية التعليم. أكثر األستاذة عما سيعمل التبلميذ 
  .ميوؿ إىل جهد ادلتعلم يف فهم ادلعلومات

 اسًتاتيجية التعليم الذايت:  .
( بدأت األستاذة التعليم ابلسبلـ كسألت أحواؿ ٔ)

( أعطت األستاذة رابط فيديو يوتيوب ٕادلتعلم )
( أعطت ٖكأرشادت دلشاىدة الفيديو عن احلوار )

التبلميذ الختيار  األستاذة موضوعات ادلعينة كطلبت
( صاغ التبلميذ احلوار كيسجل ٗموضوع كاحد )

 تقدميهم بشكل الفيديو.
 

( قاـ ٔ:))induksi(اسًتاتيجية التعليم االستقراء 
التبلميذ دبشاىدة الفيديو الذم مت إرسالو األستاذة 

( طلبت األستاذة التبلميذ لصياغة نص ٖرابطو )
 احلوار مكتواب على الكراسة.
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درسة ادليف دلهارة الكالم  االفرتاضيبحث الثاين : خصائص اسرتاتيجية التعليم ادل
 الثانية مدينة ماالنج وادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتوالثانوية احلكومية 

دلهارة الكبلـ ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية  االفًتاضيخصائص اسًتاتيجية التعليم  . أ
 مدينة ماالنج

الباحثة على ادلبحث األكؿ أف الوسائل ادلستخدمة يف عملية كما ذكرت 
التعليم ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج زـك ككاتسأب كيوتيوب كابكر 

ىذه الوسائل ادلذكورة تساعد ادلعلم يف عملية التعليم كمت الشرح  .power point بوينت
  92عن كظيفة الوسائل يف ادلبحث السابق

بُت  الشفهيادلزااي ابستخداـ زـك لعملية تعليم مهارة الكبلـ كجود التفاعل 
. كما قد شرحت الباحثة ادلعلم كادلتعلم كلو كاف ادلعلم كادلتعلم ال جيلساف نفس ادلكاف

ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة أف تعليم مهارة الكبلـ  93يف ادلبحث السابق
اجلواب. طرح السؤاؿ يشجع التلميذ لتكلم ابللغة العربية. بطريقة السؤاؿ ك  ماالنج

تدريب الكبلـ إلجابة السؤاؿ احدل الطريقة كي التلميذ يريد أف جيرب تكلم ابللغة 
يف الفصل االفًتاضي يؤادم إىل خصائص التعليم  الشفهيكجود ىذا التفاعل العربية. 
 . (Syncronous Learning)ادلتزامن 

ة ادلبلحظة مع التبلميذ ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية سبت الباحثة إبقام
 مدينة ماالنج عن التفاعل بُت ادلعلم كادلتعلم ابللغة العربية. 

                                                           
يجة ادلبلحظة كما قد كتبتها الباحثة يف ادلبحث األكؿ اسًتاتيجية تعليم مهارة الكبلـ ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة نت 92

 ماالنج
نتيجة ادلبلحظة كما قد كتبتها الباحثة يف ادلبحث األكؿ اسًتاتيجية تعليم مهارة الكبلـ ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة  93

 االنجم
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. أحب يوتيوبك  كاتسأبك  زـك"عملية تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة بوسيلة 
العربية سهلة تعلم مع أستاذ سوكاردم ألنو يعلمنا بتأِن. استخدـ األستاذ اللغة 

  94للفهم، إذا كنا النفهم ترجم األستاذ ابللغة اإلندكنيسيا".
ألف طريقة الشرح سهلة الفهم "أحب تعلم اللغة العربية مع أستاذ سوكاردم، 

تحب ، كيف بعض األحياف التعليم تفاعلعلى الرغم من أهنا عرب اإلنًتنت، ك 
 95ية العليم سائمة."عملحىت ال تكوف األستاذ مزاح اثناء عملية التعليم 

من ىذه ادلقابلة معركؼ أف التبلميذ يشعركف ابلفرح يف تعلم اللغة العربية مع 
أستاذ سوكاردم. كالوسائل ادلستخدمة يف التعليم االفًتاضي ىو زـك ككاتسأب 

. الشرح عن استخداـ ىذه الوسائل مكتوب  power point كيوتيوب كابكر بوينت
حظة كذلك رأت الباحثة أف األستاذ يستخدـ اللغة يف ادلبحث األكؿ. من ادلبل

، بعض األحياف 96العريب الفصحى كسهل الفهم كاستخدـ األستاذ الوسائل ادلذكور
مثل يف  97عملية العليم سائمة.حىت ال تكوف تحب األستاذ مزاح اثناء عملية التعليم 

عملية افتتاح التعليم كما الشرح السابق. التعليم بوسيلة االنًتنت ال تحدد ابتكار 
ادلعلم أك ادلتعلم بل جيعل ادلعلم كادلتعلم يفكركا عبلج ادلشكلة ادلوجودة كيظهر 

 الشيء اجلديد. 

كابلتاِل ىذا ما قاؿ ادلتعلم: "جرل التعليم مرتبا كأعد األستاذ فيديو عن مادة 
. نتيجة ادلبلحظة اليت حصلتها الباحثة يصحح تلك 98غة العربية يف قناة يوتيوب"الل

العبارة أف التعلم مرتبا كأكثر مناسبا خبطة التعليم. أما تتعلق بقناة يوتيوب ستبحث 
 دقيقا يف احملث الثالث عن عوامل الداعمة يف إقامة التعليم االفًتاضي.

                                                           
 ـ.ٕٕٔٓيونيو  ٜٔادلقابلة مع تلميذ )إذلاـ رشيدم( ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج، يف يـو اجلمعة التاريخ  94
 ـ.ٕٕٔٓيونيو  ٜٔادلقابلة مع تلميذ )شارفة( ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج، يف يـو اجلمعة التاريخ  95
 ـٕٕٔٓمايو  ٜالفصل اإلفًتاضي ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج يف يـو السبت التاريخ مبلحظة يف  96
 ـٕٕٔٓمايو  ٘مبلحظة يف الفصل اإلفًتاضي ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج يف يـو األربعاء التاريخ  97
 ـ.ٕٕٔٓيونيو  ٜٔثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج، يف يـو اجلمعة التاريخ ادلقابلة مع تلميذ )فاتح عثمانية( ادلدرسة ال 98
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ا ما قاؿ التلميذ "كصل األستاذ ادلادة مث التاِل، يف عملية ايصاؿ ادلادة. ىذ
مكيف بكفاءة التبلميذ. شرح األستاذ كل ما ضلتاج. ترجم األستاذ نص احلوار 

كذلك رأت   99كأعطى األمثلة اجليدة مثل الفيديو عن احلوار كما أشبو ذلك".
ادلادة األستاذ بلغ الباحثة من عملية ادلبلحظة يطبق األستاذ طريقة ااحملاضرة كىي 

. كادلعلم يلعب دكرا أكثر يف عملية تعليم مهارة الكبلـ من ترمجة ر ما إىل التبلميذأكث
 احلوار. 

استنادا على البياانت السابقة، أخذت الباحثة خصائص االسًتاتيجية حسب 
عناصر التعليم كادلتعلم كما يلي : األكؿ، دكر ادلعلم يسيطر عملية التعليم. الثاِن، 

  ر ما إىل التبلميذ. الثالث، ادلتعلم كمرسل إليو من ادلعلومات.بلغ األستاذ ادلادة أكث

أما اسًتاتيجية التعليم حسب عملية ذبهيز ادلادة شلا يلي: األكؿ، أعد ادلعلم 
ذبهيز ادلواد اتما قبل تقدميها. الثاِن، الشكل من اسًتاتيجية ىو الشرح الشفهي. 

كطريقة احملادثة. أما خصائص  الثالث، الطريقة ادلستخدمة طريقة السؤاؿ كاجلواب
حسب ذبهيز ادلواد: بلغ األستاذ ادلادة من اخلاص إىل العاـ. بدأ األستاذ بقراءة نص 

 ٖ.ٗاحلوار كترمجتو، مث طلب األستاذ تبلميذه لصياغة نص احلوار. كىذا اجلدكؿ 
 حيث يسهل يف الفهم.

  

                                                           
 ـ.ٕٕٔٓيونيو  ٜٔادلقابلة مع تلميذ )فائز( ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج، يف يـو اجلمعة التاريخ  99
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دلهارة الكبلـ ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة  االفًتاضيخصائص اسًتاتيجية التعليم  . ب
 ابتو

االنج تستخدـ التعليم ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة مكما ادلذكور أف 
لعملية التعليم يف عصر جائحة كما بعد جائحة. ستعرض على  (e-learning)اإللكًتكِن

يف  (e-learning)ًتاضي بوسيلة التعليم اإللكًتكِنىذا ادلبحث عن خصائص التعليم االف
هبذه ادلدرسة جيرم بعدـ التفاعل الشفهي سواء تعليم مهارة الكبلـ. تعليم مهارة الكبلـ 

ىذه اخلاصة يدؿ على  100بُت ادلعلم كادلتعلم أك ادلتعلم كادلتعلم، فقط التفاعل الكتابيت.
مناسبا بنموذج على التعليم غَت متزامن أف التعليم االفًتاضي هبذه ادلدرسة 

(asyncronous learning). 
                                                           

 ـٕٕٔٓأبريل  ٜٔو يف يـو اإلثنُت يف التاريخ مبلحظة يف التعليم االلكًتكِن ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابت 100

 اخلصائص النمرة

التعليم االفًتاضي  ٔ
 (Syncronous Learning)ادلتزامن

 ابكر بوينتك  youtube كيوتيوبwhattsapp زـك ككاتسأب 

power point 

 كجود التفاعل الشفهي بُت ادلعلم كادلتعلم

 االسًتاتيجية ادلًتكزة على ادلعلم ٕ
(teacher center strategies) 

 دكر ادلعلم يسيطر عملية التعليم

 بلغ األستاذ ادلادة أكثر ما إىل التبلميذ

 ادلتعلم كمرسل إليو من ادلعلومات

 الشرحيةاسًتاتيجية التعليم  ٖ
(expository) 

 أعد ادلعلم ذبهيز ادلواد اتما قبل تقدميها

 الشفهيالشكل من اسًتاتيجية ىو الشرح 

 الطريقة ادلستخدمة طريقة السؤاؿ كاجلواب كطريقة احملادثة.

 بلغ األستاذ ادلادة من  اخلاض إىل العاـ (induksi)اسًتاتيجية التعليم االستقراء  ٗ

سة الثانوية احلكومية الثانية خصائص اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي ابدلدر  ٖ.ٗاجلدكؿ 
 مدينة ماالنج
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اإللكًتكِن ربتاج إىل الشبكة الدكلية. حيث   كابلتاِل، عملية التعليم عرب التعليم
كاف التبلميذ ال يستطيعوف أف يقوموا التعليم عرب التعليم اإللكًتكِن بدكف الشبكة 
الدكلية كأدكات التعليم مثل اذلاتف الذكي أك احلاسوب. كما الشرح السابق أف أكثر 

ف الذكي إال قليل. من التبلميد ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو ميلكوف اذلات
ادلبلحظة قالت األستاذة نوركؿ أف لصف احلادم عشر ثبلثة تبلميذ ال ميلكوف 

 101اذلاتف الذكي كىم يقوموف التعليم خارج الشبكة.

قامت األستاذة اببداع ادلادة إىل التعليم اإللكًتكِن كل األسبوع حسب 
احملتاج. مادة القراءة كمادة احلوار كمادة الًتكيب كمادة الكتابة كلها جاىزة. كشلكن 
التبلميذ كادلعلم على كصوؿ إىل ادلادة التعليمية ادلوجودة ابلتعليم اإللكًتكِن يف أم 

 102كقت كأم مكاف. كىذه صورة بعض ادلادة اجلاىزة ابلتعليم االفًتاضي.

يدؿ على أف التعليم يقاـ بطريقة التعليم عرض البياانت يف ادلبحث األكؿ 
الذايت. يتطلب ادلتعلم أف جيتهد يف عملية التعلم يف بيوهتم. حيث كاف ادلتعلم 
يستطيع أف يزيد ادلعلومات من أم ادلصادر كاف. ألقى األستاذة ادلواد التعليمية 

                                                           
مارس  ٕٙسبت ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية )أستاذة نوركؿ( يف ادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو يف يـو اجلمعة التاريخ  101
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 ـٕٕٔٓ أبريل ٜٔالواثئق التعليم اإللكًتكِن للمدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو يف التاريخ  

 بعض ادلادة اجلاىزة ابلتعليم اإللكًتكِن ٘.ٗالصورة 
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يو كأعطت األستاذة ارشادات مثبل، رسلت األستاذة رابط يوتيوب كيتكوف عن فيد
احلوار مناسبا دبوضوع ادلادة. أرشدت األستاذة دلشاىدة الفيديو مث تكوف الوظيفة 

 صياغة احلوار عن موضوع معُت.

كالتاِل، رأت الباحثة أف التبلميذ ال يتحمسوف يف التفاعل ابلتعليم اإللكًتكِن. 
 سواء كاف التفاعل بُت ادلعلم كادلتعلم أك ادلتعلم كزمبلئو. حُت ادلعلمة أعطت

، كثَت من ادلتعلم ال جييب ما سأؿ (e-learning)التعليم اإللكًتكِن االرشادات 
  103ادلعلم. قليل منهم جييبوف السبلـ فحسب.

استنادا على البياانت السابقة أخذت الباحثة خصائص اسًتاتيجية التعليم 
حسب عناصر التعليم كادلتعلم كما ادلستخدمة شلا يلي: األكؿ، خصائص اسًتاتيجية 

أكثر ميوؿ إىل جهد يلي : األكؿ، ادلتعلم يلعب دكرا أكثر يف عملية التعليم. الثاِن،  
 .ادلعلوماتفهم ادلتعلم يف 

( ٔالثاِن خصائص اسًتاتيجية التعليم حسب عملية ذبهيز ادلادة شلا يلي: )
 (e-learning) اإللكًتكِنالتعليم الوسائل التعليمية ادلستخدمة ىي التعليم اإللكًتكِن 

 ربديد كقتهم كمكاهنم للدراسةميكن للتبلميذ ( ٕ. )كفيديو مأخوذ من يوتيوب
الطريقة ادلستخدمة طريقة ( ٖ) ميكن للتبلميذ ربديد أسلوب التعلم ادلستخدـ( ٖ)

كالبياانت ذلذه اخلصائص  (.project based learning) التعليم القائم على ادلشارع
 104مذكور على ادلبحث األكؿ.

كالثالث، حسب ذبهيز ادلواد، جهزت ادلادة من اخلاص إىل العاـ. بدأ األستاذ 
ابرساؿ احلوار، مث طلب األستاذ تبلميذه لصياغة نص احلوار كادلثاؿ من ادلوضوع 

                                                           
 ـٕٕٔٓأبريل  ٜٔمبلحظة يف التعليم االلكًتكِن ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو يف يـو اإلثنُت يف التاريخ  103
 ادلبحث األكىل عن اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو. ٔ٘-ٛٗراجع إىل الصفحة  104
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هل حيث يس 105ادلعُت. كالبياانت ذلذه اخلصائص مذكور على ادلبحث األكؿ.
 على الفهم. ٗ.ٗاجلدكؿ 
 

 

 اخلصائص النمرة

ٔ 
غَت  التعليم االفًتاضي

 asyncronous)متزامن

learning). 

 يوتيوبك  (e-learning) اإللكًتكِنالتعليم 

 كادلتعلم عدـ التفاعل الشفهي بُت ادلعلم

شلكن على كصوؿ إىل ادلادة التعليمية ادلوجودة 
 يف أم كقت كأم مكاف اإللكًتكِنابلتعليم 

ٕ 
االسًتاتيجية ادلًتكزة على 

 student  center)ادلتعلم

strategies) 

 ادلتعلم يلعب دكرا أكثر يف عملية التعليم

 اتادلعلومفهم ر ميوؿ إىل جهد ادلتعلم يف أكث

ٖ 
الذايت اسًتاتيجية التعليم 

(self directed learning 

strategies) 

 ربديد كقتهم كمكاهنم للدراسةكن للتبلميذ مي

 .ميكن للتبلميذ ربديد أسلوب التعلم ادلستخدـ

طريقة التعليم القائم على الطريقة ادلستخدمة 
 (.project based learningادلشارع )

اسًتاتيجية التعليم االستقراء  ٗ
(induksi) 

 جهزت ادلادة من اخلاص إىل العاـ

                                                           
 األكىل عن اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو. ادلبحث ٔ٘-ٛٗراجع إىل الصفحة  105

خصائص اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي ابدلدرسة الثانوية احلكومية  ٗ.ٗاجلدكؿ 
 مدينة ابتو
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 االفرتاضيتعليم الاسرتاتيجية العوامل الداعمة وادلعوقات يف  ادلبحث الثالث : 
ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج وادلدرسة الثانوية هارة الكالم يف دل

 احلكومية مدينة ابتو

ادلدرسة هارة الكبلـ يف دل االفًتاضيتعليم الاسًتاتيجية العوامل الداعمة كادلعوقات يف  . أ
 الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج

قامت الباحثة ادلقابلة مع ادلعلم كادلتعلم ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة 
 ماالنج. كحصلت الباحثة البياانت عن العوامل الداعمة كادلعوقات يف عملية التعليم. 

 نقصت ادلدرسة دفع الشهرية للتبلميذ  .ٔ
تعليم االفًتاضي ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج ترفد إقامة ال

للطبلب مخسُت ألف ركبية. قصدت ادلدرسة إىل صريفها  بنقص دفع الشهرية
 كقاؿ التبلميذ  106الشبكة الدكلية. حلاجات التبلميذ يف إقامة التعليم مثل لشراء

نقصت ادلدرسة دفع الشهرية مخسُت ألف ركبية تبدأ من شهر مارس سنة "
 107ـ(".ٕٕٔٓـ حىت اليـو )أم شهر يونيو ٕٕٓٓ

أما للمعلم أعطت ادلدرسة لكل شهر مائة ألف ركبية. كلو كاف ىذا جيرم 
يف ادلرحلة األكىل فحسبو كال للمرحلة بعده. كمن اآلسف ليس للمدرسة برانرلا 
خاصا لتزكيد ادلعلم يف توجيو التعليم االفًتاضي. بناء على نتائج ادلقاببلت مع 

 ية، كما يلي:أستاذ سوكاردم فهو مدرس اللغة العرب
"ابلرغم ليس للمدرسة برانرلا خاصا لتزكيد ادلعلم يف توجيو التعليم يف عصر 
جائحة، جيتهد ادلعلم يشارؾ العمليات لتحسُت الكفاءة التعليمية مثل حضور 

الدكرات التدريبية أك الندكات اليت تعقدىا احلكومة أك اجلامعات يف على 

                                                           
 ـ.ٕٕٔٓمارس  ٖسبت ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية )أستاذ سوكاردم( يف ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج،  106
 ـ.ٕٕٔٓيونيو  ٗالثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج، ادلقابلة مع تبلميذ )فائز، فتاح هللا، فضل الرْحن( ادلدرسة  107
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دفع الشهرية ليم االفًتاضي بنقص التع قامة. رفدت ادلدرسة إبإندكنيسيا
للطبلب مخسُت ألف ركبية كأعطى مدرسُت مائة ألف ركبية. كمع ذلك، 

التعليم االفًتاضي يف  قامةأعطت ادلدرسة الفرصة الواسعة للتبلميذ كادلدرسُت إل
 108ادلدرسة بدكاـ التباعد االجتماعي كالنظاـ الصحية يف عصر اجلائحة".

كربسُت ادلهارات أحد العوامل الداعمة لعملية يعد ْحاس ادلعلم لتطوير 
على الرغم من عدـ كجود توجيو من ادلدرسة، فإف ادلدرسُت يف  التعلم أثناء الوابء.

ماالنج لديهم مبادرة لتحسُت ادلهارات حىت  الثانوية احلكومية مدينةادلدرسة 
ايتمكنوا من مس ادلعلمُت  جهود بعض أثناء الوابء. اعدة الطبلب على التعلم جيدن

حضور الدكرات التدريبية أك الندكات اليت تعقدىا احلكومة أك اجلامعات يف 
 إندكنيسيا.

 ملك اذلاتف الذكي كالشبكة الدكلية .ٕ
دكر األدكات التعليمية يف عملية التعليم مهمة. األدكات التعليمية األساسية 

ذ ابدلدرسة الثانوية يف التعليم االفًتاضي ىي اذلاتف الذكي كالشبكة الدكلية. التبلمي
احلكومية الثانية مدينة ماالنج لديهم اذلاتف الذكي، كميكن إبقامة التعليم 

% ٜٜاالفًتاضي. سبت الباحثة إبقامة ادلبلحظة يف الفصل االفًتاضي كعارفة أف 
( كىذا يدؿ على التبلميذ لديهم األدكات zoomالتبلميذ يشاركوف التعليم عرب زـك )

 فًتاضي. كقاؿ التبلميذ:إلقامة التعليم اال
"شيئ الذم ميكنٍت دبشاركة التعليم االفًتاضي يعٍت لدم اذلاتف الذكي كالشبكة 

".  الدكلية. أقـو بتنفيذه إلقامة التعليم عرب زـك
 "أستخدـ اذلاتف الذكي دلشاركة التعليم االفًتاضي."

، كيف "عندم اذلاتف الذكي كأحياان أستخدـ احلاسوب دلشاركة التعليم عرب  زـك
 بييت كام فام فيساىلٍت كجودىا على إقامة التعليم."

                                                           
 ـ.ٕٕٔٓمارس  ٖسبت ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية )أستاذ سوكاردم( يف ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج،  108
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نتيجة ادلقابلة السابقة تدؿ على إحدل العوامل الداعمة يف اسًتاتيجية 
 التعليم االفًتاضي ملك اذلاتف الذكي كالشبكة الدكلية.

 تنفيذ الوسائل التعليمية ادلتنوعة .ٖ

احلكومية الثانية مدينة كما ذكرت الباحثة يف السابق أف ادلدرسة الثانوية 
ماالنج تستخدـ زـك لعمية العليم. جبانب ذلك، قاـ األستاذ بتنفيذ كسائل 
التعليم األخرل دلساعدة جراية عملية التعليم كىي الفيديو على 

 (. power point( كابكر بوينت )youtubeيوتيوب)

 اة يوتيوبسبت الباحثة مطالعة الواثئق لدل ادلعلم اللغة العربية. للمعلم قن
youtube channel " ابسمSayyid Sukardi ،ربتوم قناة يوتيوب على: األكؿ "

عملية تعليم اللغة العربية. عدد الفيديو دلوضوع عملية التعليم إحدل عشر فيديو. 
أكثر ما عن مطالعة ادلادة ادلاضية كرجى األستاذ، الفيديو يساعد التبلميذ إبقامة 
التعلم الذايت يف البيت استعدادا على مواجهة اإلختبار النصفي أك اإلختبار 
النهائي. كبعض الفيديو يكوف مبدؿ من أستاذ إف كاف األستاذ عذكرا لدخوؿ 

. كاف ٕٕٔٓمن شهر مارس  سنة  ٖٓالفصل، مثل ما حدث يف التاريخ 
 األستاذ معذكرا حلضور الفصل فحوؿ التعليم إىل يوتيوب. 

كالثاِن، تسعة فيديو عن احلوار مت مناسبا موضوعها على ادلادة التعليمية. 
وار عن الطعاـ، كالسياحة، كادلدرسة، كزايرة الطيب، كحجز موعد طيب، كىي احل

 كاألسرة، كيف سوبرماركت، كالتعارؼ. قاؿ األستاذ سوكاردم:
"الوظيفة دلهارة الكبلـ صياغة الفيديو عن ادلوضوع ادلعُت. ألفت الفيديو دلساعدة 

 التبلميذ كللمثاؿ على صياغة الفيديو عن احلوار."

 التلميذ عن قناة يوتيوب أستاذ.كىذا ما قاؿ 



ٜٙ 

 

عن تعليم اللغة العربية. الفيديو يف ىذه القناة يساعدِن  يوتيوب"أعد األستاذ قناة 
لفهم ادلادة ألنٍت أستطيع أف أكرر تكريرا حسب احملتاج. ىذه يساعدِن أكثر 

 109كالسيما يف مواجهة االختبار".

األستاذ يساعدىن يف تعلم اللغة العربية ألف الفيديو مناسبا ابلكتاب  يوتيوب"قناة 
ادلستخدـ يف ادلدرسة. الكتاب ابللغة العربية كلو. جهز األستاذ ترمجة نص احلوار 

  110كالقراءة يف الفيديو بقناتو".
أستاذ سوكاردم يساعدِن كثَتا. كصنع األستاذ ابجلد حىت  يوتيوب"الفيديو يف قناة 

 111جيدا كال عشوائيا. الفيديو شلتع كمناسب لًتافقٍت يف التعلم". الفيديو

اعتمادا على البياانت ادلذكورة اذلدؼ بتأليف الفيديو يف قناة يوتيوب 
يساعد التبلميذ كثَتا دلطالعة ادلادة كالستعداد مواجهة االختبار النهائي كتكمل 

التبلميذ من كالديهم.  بفيديو احلوار العريب. العامل الداعم التاِل يعٍت تشجيع
نتيجة ادلبلحظة مع التبلميذ تتعلق برفد كالديهم. التبلميذ تقوؿ أف شكل رفد 
كالديهم إبقامة التعليم االفًتاضي ىو ذبهيز الشبكة الدكلية، كأدكات التعليمية مثل 
اذلاتف الذكي كاحلاسوب، دافع للتعلم كالعماؿ الوظيفة، كالرفيق لعبلج مشكبلت 

 االنًتنت ادلواجهة، كيساعد يف التعلم كادلبدؿ من ادلعلم يف ادلدرسة. التعلم عرب

 دكافع التبلميذ .ٗ

العامل التاِل دكافع التبلميذ للتعلم. دكافع التعلم يؤثر كثَتا يف عملية التعليم. 
، حصلت الباحثة أف التبلميذ لديهم اعتمادا على نتيجة ادلقابلة مع التبلميذ

 لم. سألت الباحثة إىل سبعة تبلميذ عن تشجيعهم : الدكافع ادلتنوعة يف التع
 112يف تعلمها". ة"اللغة العربية لغة شلتعة كمفرح

                                                           
 ـ.ٕٕٔٓيونيو  ٜٔيف يـو اجلمعة التاريخ ادلقابلة مع تلميذ )إذلاـ رشيدم( ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج،  109
 ـ.ٕٕٔٓيونيو  ٜٔادلقابلة مع تلميذ )فتاح هللا( ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج، يف يـو اجلمعة التاريخ  110
 ـ.ٕٕٔٓيونيو  ٜٔاريخ ادلقابلة مع تلميذ )فاتح عثمانية( ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج، يف يـو اجلمعة الت 111
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 113انؿ النتيجة اجليدة بدكف تكرار االختبار".أ" كي 
دلادة اللغة "ألِن كادلتعلم فواجب ِل للتعلم، قد اجتهد كالدم لتكليفة ادلدرسية. ال 

 114العربية فقط بل كل الدرس يف ادلدرسة".
 115"أربمس تعلم اللغة العربية، ألف اللغة العربية لغة ادلسلمُت كلغة القرآف".

اعتمادا على استجاابت التبلميذ السابقة، أخذت الباحثة أف دكافع التبلميذ 
، كعي ادلتعلم النتيجة اجليدة. كالثاِنلنيل يف إقامة التعلم االفًتاضي ىي األكؿ، 

على كاجبتهم للتعلم. كالثالث، زلب ابللغة العربية. من سبعة تبلميذ، كلهم جييبوف 
 .ٙ.ٗأهنم زلب ابللغة العربية كما الصورة 

كابلتاِل، ادلعوقات يف اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي. قاؿ التبلميذ عن 
 ادلعوقات يف إقامة التعليم :

 116"الشبكة الدكلية معطل مرارا".

                                                                                                                                                               
يونيو  ٜٔ( ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج، يف يـو اجلمعة التاريخ لميذ )إذلاـ رشيدم، كفائزادلقابلة مع ت 112

 ـ.ٕٕٔٓ
يونيو  ٜٔة التاريخ ادلقابلة مع تلميذ )فتاج هللا كفالوسفا كشارفة( ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج، يف يـو اجلمع 113

 ـ.ٕٕٔٓ
 ـ.ٕٕٔٓيونيو  ٜٔادلقابلة مع تلميذ )ساطريو( ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج، يف يـو اجلمعة التاريخ  114
115

 ـ.ٕٕٔٓيونيو  ٜٔفاتح عثمانية( ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج، يف يـو اجلمعة التاريخ مع تلميذ ) ادلقابلة 

 التبلميذ زلبوف ابللغة العربية ٙ.ٗالصورة 



ٚٔ 

 

"ادلعوقات يف التعليم االفًتاضي يعٍت أكثر الوظيفة، بل بعض ادلعلم ال يقـو التعليم 
عرب زـك فقط أعطى الوظيفة كثَتة. أشعر ابلتعب، كأفضل التعليم مباشرة يف الفصل 

 117كال افًتاضيا".

  118"قيم التعليم افًتاضيا، كأشعر الكسل أكثر ألف أتعلم ابلفرد يف البيت".

 119الشبكة الدكلية كالوظيفة أكثر"."ادلعوقات يف 

( ٔاعتمادا على البياانت السابقة ادلعوقات يف اسًتاتيجية التعليم ىي )
الشبكة الدكلية غَت معتدؿ، كإذا كانت الشبكة غَت معتدؿ شكى التبلميذ إىل 
رئيس الفصل أك زمبلئهم اآلخر كي التبلميذ يستطيعوف أف خيربكا إىل ادلعلم حُت 

لكسل، ألف التعليم يقاـ دكافع التبلميذ. التبلميذ يشعركف اب( ٕيذ )طلب بو التبلم
من البيت كمنفرد يسبب الكسل كثَت احلضور. كإغراء كثَت مثل كسائل اإلعبلـ 

( الوظيفة أكثر، ليس ٖ)إنستغراـ، لُت، فسبوؾ( كاللعبة اإللكًتكنية كدراما كورية. )
ت من الدرس اآلخر، كىذا من الدرس اللغة العربية فحسب بل كذلك الوظيفا

 جيعل التبلميذ منقبض.

ادلدرسة هارة الكبلـ يف دل االفًتاضيتعليم الاسًتاتيجية العوامل الداعمة كادلعوقات يف  . ب
 والثانوية احلكومية مدينة ابت

بناء على نتائج ادلقاببلت كادلبلحظات ىذه البياانت تتعلق بعوامل الداعمة 
 كادلعوقات يف اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي. 

 
 

                                                                                                                                                               
116

( ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج، يف يـو اجلمعة ، فالوسفاإذلاـ رشيدم، فتاج هللا، فاتح عثمانيةمع تلميذ ) دلقابلة 
 ـ.ٕٕٔٓيونيو  ٜٔالتاريخ 

117
 ـ.ٕٕٔٓيونيو  ٜٔ ( ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج، يف يـو اجلمعة التاريخشارفةادلقابلة مع تلميذ ) 

118
 ـ.ٕٕٔٓيونيو  ٜٔ( ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج، يف يـو اجلمعة التاريخ فائزادلقابلة مع تلميذ ) 

119
 ـ.ٕٕٔٓيونيو  ٜٔساطريو( ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج، يف يـو اجلمعة التاريخ ادلقابلة مع تلميذ ) 
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 نقصت ادلدرسة دفع شهرية التبلميذ .ٔ
سبت الباحثة إبقامة ادلقابلة مع أستاذة نوركؿ فيما يتعلق ابلعوامل الداعمة 

درسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو، كقالت عن اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي ابدل
 :120األستاذة

"التعليم يف عصر جائحة يقاـ افًتاضيا. رفدت ادلدرسة بنقص الشهرية مخسوف 
ألف ركبية كأعطت ادلدرسة رصيد الشبكة الدكلية مرة. جبانب ذلك انؿ التبلميذ 

تبلميذ يف إقامة رصيد الشبكة من كزير الًتبية كالتعليم كالثقافة، أظن ىذا يساعد ال
التعليم االفًتاضي. أما للمعلم أذنت ادلدرسة للمعلم أف يقـو التعليم من ادلدرسة 

 بدكاـ مضبط الصحي مثل استعماؿ الكمامة كالتباعد اجلسدم".

من ىذه ادلقابلة، العوامل الداعمة األكىل يف إقامة التعليم االفًتاضي رفد 
ادلدرسة على قيامها بنقص دفع الشهرية لدل التبلميذ ابدلدرسة الثانوية احلكومية 
مدينة ابتو. كأذنت ادلدرسة للمعلم أف يقـو التعليم من ادلدرسة بدكاـ مضبطة 

 الصحي. 

 ليةملك اذلاتف الذكي كالشبكة الدك  .ٕ
األدكات التعليمية ذلا دكرا أكثر على عملية التعليم. كاألدكات الرئيسية 
إلقامة التعليم االفًتاضي ىو اذلاتف الذكي أك احلاسوب كالشبكة الدكلية. قالت 

 معلمة:
، من التبلميذ صف احلادم اإللكًتكِن"التبلميذ يستخدموف اذلاتف الذكي يف التعليم 

عشر فقط تلميذاف الذاف ال ميلكاف اذلاتف الذكي. فهما يقوماف التعليم خارج 
 الشبكة". 
 كقاؿ التبلميذ:

                                                           
مارس  ٕٙبلة مع مدرس اللغة العربية )أستاذة نوركؿ( يف ادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو يف يـو اجلمعة التاريخ سبت ادلقا 120

 ـٕٕٔٓ
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"العوامل الداعمة دلشاركة التعليم االفًتاضي يعٍت كجود اذلاتف الذكي كالشبكة 
 121الدكلية".

 122.تعليم عرب اإلنًتنت""دفع كالدم كام فام يف البيت كىذا يسهلٍت كثَتا يف ال
 123، كأستخدمو إلقامة التعليم االفًتاضي".اذلاتف الذكي"عندم 

التبلميذ ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو لديهم اذلاتف الذكي، كىذا 
 أحد من العوامل الداعمة يف إقامة التعليم االفًتاضي.

 ِنالسهولة على حصوؿ ادلادة التعليمية عرب التعليم اإللكًتك  .ٖ
استخداـ التعليم اإللكًتكِن تحضر سهولة التوصل على ادلادة التعليمية يف أم 
كقت كيف أم مكاف.  كىذه استجاابت التبلميذ تتعلق بشعورىم على إقامة التعلم 

 بوسيلة التعليم اإللكًتكِن:

من الصورة السابقة، معركؼ أف التبلميذ الذين تحبوف ابلتعليم عرب التعليم 
 قالت أاننتا:اإللكًتكِن أكثر من التبلميذ ال تحبوف ابلتعليم اإللكًتكِن. كابلتاِل 

                                                           
 ـٕٕٔٓيونيو  ٕٔسبت ادلقابلة مع تلميذة )أكليا( ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو يف يـو اجلمعة التاريخ  121
 ـٕٕٔٓيونيو  ٕٔابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو يف يـو اجلمعة التاريخ سبت ادلقابلة مع تلميذ )رْحة(  122
 ـٕٕٔٓيونيو  ٕٔ)دافا( ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو يف يـو اجلمعة التاريخ  ادلقابلة مع تلميذسبت  123

 استجاابت التبلميذ على التعليم اإللكًتكِن ٚ.ٗالصورة 
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يف  اإللكًتكِنأستطع حصوؿ على التعليم  اإللكًتكِن"بعض السهولة يف التعليم 
ؿ التعليم حسب ما أريد. كاجراج أم كقت كأم مكاف. أستطع أف أرتب جدك 

التعليم اإلكًتكِن مرتبا. ادلادة التعليمية كالوظيفة ادلنزيلية مكتوبة فيها. السهولة 
 124األخرل أستطع أف أمجع الوظيفة حسب التعليم اإللكًتكِن".

"كلو كاف التعليم افًتاضيا نلنا الكتاب اإللكًتكِن كالفيديو الذم مت ابداعو ادلعلم يف 
 125م اإللكًتكِن"التعلي

"أحب التعليم اإللكًتكِن ألف ادلادة تكمل بفيديو التعليمي، كأشعر أسهل لًتكيز 
 126التعلم" 

أكثر التبلميذ تحبوف التعليم اإللكًتكِن بسبب كجود سهولة على حصوؿ 
ادلادة التعليمية كتااب اإللكًتكنيا كاف أك الفيديو. ابستخداـ التعليم اإللكًتكِن ميكن 

أف يرتب جوذلم حسب احلاؿ كميكن إبقامة التعليم يف أم كقت كأم  التبلميذ
 مكاف. بل بعض منهم يشعركف أسهل لًتكيز التعلم.

عدـ التفاعل الشفهي يف عملية تعليم مهارة أما العوامل ادلعوقات األكىل، 
سواء عند ادلعلم أك ادلتعلم.  منخفض كفاءة التعليم اإللكًتكِنالكبلـ. كالسبب  

تعليم بوسيلة التعليم اإللكًتكِن شيئ جديد للمدرسة الثانوية احلكومية إقامة ال
مدينة ابتو كمل يعمل التعليم هبذه الكيفية فيما قبل اجلائحة. فأحواؿ اجلائحة جيرب 
ادلعلم كادلتعلم يتكيفاف هبا. منخفضة على الكفاءة التكنولوجية يؤثر أتثَتا على 

 لمة:عملية التعليم االفًتاضي. قالت ادلع
"التعليم ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو افًتاضيا بتنفيذ التعليم اإللكًتكِن. 
كيف احلقيقة شلكن التعليم ابلتفاعل الشفهي عمليتها، بل مل نستفيذىا ألف مل 

 127.نفهم اتما كيفية تنفيذىا"
                                                           

 ـٕٕٔٓيونيو  ٕٔيـو اجلمعة التاريخ سبت ادلقابلة مع تلميذة )أكليا( ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو يف  124
 ـٕٕٔٓيونيو  ٕٔسبت ادلقابلة مع تلميذ)دافا( ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو يف يـو اجلمعة التاريخ  125
 ـٕٕٔٓيونيو  ٕٔسبت ادلقابلة مع تلميذ )نيلي( ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو يف يـو اجلمعة التاريخ  126
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 ميكن تعليم مهارة الكبلـ بوسيلة التعليم اإللكًتكِن على التفاعل الشفهي 
بتنفيذ الفيديو ادلؤسبر بل الكفاءة لدل ادلعلم كادلتعلم جيعل التعليم زلدد ابلتفاعل 
الكتايب. بعض التبلميذ كذلك يصعبوف يف الكتابة اللغة العربية ابحلاسوب أك 
اذلاتف الذكي. لعل السبب يرجع إىل التبلميذ نفسهم يعٍت عدـ ادلمارسة بكتابة 

 اللغة العربية.
الدكلية غَت معتدؿ. التعليم بوسيلة التعليم اإللكًتكِن يلـز  كالثاِن، الشبكة

على حصوؿ الشبكة عند عملية التعليم. إف كاف الشبكة غَت معتدؿ فبل يستطع 
 التبلميذ للحصوؿ على التعليم اإللكًتكِن. قاؿ فيصاؿ

"ادلعوقات يف التعليم اإللكًتكِن يعٍت الشبكة غَت معتدؿ، فموقع الوب للمدرسة 
. ىذا احلاؿ تعطل . أحياان ال أستطع أف أسجل على حضور لتعلم ذلك اليـو

 128جيعلٍت الكسل على احلصوؿ إىل التعليم اإللكًتكِن".

"أحب التعليم يف ادلدرسة مباشرة كال افًتاضيا. التعليم االفًتاضي يكثر الوظيفة 
ربية. قد أشعر ادلنزيلية. كال أفهم عن ادلادة التعليمية. السيما يف التعليم اللغة الع

الصعب يف تعلم اللغة العربية كلو كاف التعليم يقاـ يف الفصل مباشرة كال سيما 
 129.على ىذا احلاؿ االفًتاضيا"

دليل ادلقالة السابق يشَت أف ادلعوقات التاِل أكثر الوظيفة كمنخفضة الفهم عن ادلادة 
ادلادة ككذلك اليستطيع أف التعليمية. مخسة كثبلثوف تبلميذ يقولوف أهنم يصعبوف يف فهم 

 ميارس الكبلـ مباشرة أماـ ادلعلم ألف عدـ التفاعل الشفهي.

                                                                                                                                                               
مارس  ٕٙبلة مع مدرس اللغة العربية )أستاذة نوركؿ( يف ادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو يف يـو اجلمعة التاريخ سبت ادلقا 127

 ـٕٕٔٓ
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 الفصل اخلام 

 مناقشة نتائج البحث

درسة الثانوية دلابهارة الكالم دل االفرتاضيتعليم الاسرتاتيجية ادلبحث األول : 
 الثانية مدينة ماالنج وادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتواحلكومية 

قاـ التعليم ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج كادلدرسة الثانوية 
احلكومية مدينة ابتو التعليم االفًتاضي كىذا مناسبا دبا أرشد كزير الًتبية كالتعليم كالثقافة 

( daring)ة تعليم من بيت سواء داخل الشبكة. أما أىداؼ إقامٖٜٕٓٔٔٓسنة  ٖٖمنرة 
ضماف إعماؿ حقوؽ الطبلب يف احلصوؿ على ( ٔ( ىي : )luring) أك خارج الشبكة

 ْحاية مواطٍت الوحدات التعليمية (ٕ) ٜٔاجلائحة كوفيد اخلدمات التعليمية أثناء حالة 
يف كحدات  ٜٔمنع انتشار كانتقاؿ كوفيد ( ٖ) ٜٔمن اآلاثر السلبية لفَتكس كوفيد 

 ٖٔٔ.ضماف استيفاء الدعم النفسي كاالجتماعي لتعليم الطبلب كأكلياء األمور(ٗ) التعليم
ابدلدرسة  بشكل ادلباشر أم مواجها بتكرير السابق، كقفت عمليات تعليمية

الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج كادلدرسة الثانوية مدينة ابتو. العوامل الرائيسية ىي 
سبت الباحثة إبقامة سبلمة كصحة التبلميذ كاألساتذة ككل اجملتمع يف كحدات التعليم. 

ا. التعليم أف تعليم اللغة العربية هبتُت مدرستُت افًتاضي كعرفت ادلبلحظة كادلقابلة كالواثئق
التعليم عن بعد ابستخداـ كسائل االتصاؿ احلديثة. حيث أف التعليم االفًتاضي ىو 

اإللكًتكِن أك االفًتاضي ىو النوع من التعليم الذم يعتمد على استخداـ الوسائط 
بُت ادلعلمُت كادلتعلمُت كبُت ادلتعلمُت كادلؤسسة التعليمية  اإللكًتكنية يف االتصاؿ

 ٕٖٔبرمتها.
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ٚٚ 

 

 بدأت الباحثة مناقشة حبثها من اجلدكؿ التاِل: 

 اسرتاتيجية النمرة
ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية 

 مدينة ماالنج
ادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة 

 ابتو

ٔ 
كسائل 
 التعليم

 ، ككاتسأب zoom زـك

whattsappكيوتوب ،youtube  ،
 .power pointابكر بوينتك 

(، e-learning) التعليم اإللكًتكِن
 youtubeكيوتيوب

ٕ 
االسًتاتيج

 ية

 االسًتاتيجية ادلًتكزة على ادلتعلم ( أ االسًتاتيجية ادلًتكزة على ادلعلم ( أ

اسًتاتيجية التعليم  ( ب
 (expository)الشرحية

 self) الذايتاسًتاتيجية التعليم ب( 

directed learning strategies) 

اسًتاتيجية التعليم ج( 
 (induksi)االستقراء

 اسًتاتيجية التعليم االستقراءج( 
(induksi) 

 الطريقة ٖ
طريقة السؤاؿ كاجلواب، طريقة 

 احملادثة
ادلشارع  القائم على طريقة التعليم

(project based learning.) 

 التقومي ٗ
بشكل  هاصياغة احلوار كتسجل

 الفيديو
بشكل  هاصياغة احلوار كتسجل

 الفيديو

 

من اجلدكؿ السابق دلت على الفرؽ يف استخداـ الوسائل  ٔالنمرة  ٔ.٘اجلدكؿ 
التعليمية للتعليم االفًتاضي بُت ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج كادلدرسة 

انية مدينة ماالنج الثانوية احلكومية مدينة ابتو. استخدمت ادلدرسة الثانوية احلكومية الث
للوسيلة الرئيسية يف عملية تعليم مهارة الكبلـ يف عصر جائحة. ككانت كسائل زـك 

كسائل اإلعبلـ التعليمية كاتسأب كيوتوب كفوكر فوين كالوسيلة ادلساعدة. زـك ىو من 

 اسًتاتيجية التعليم ابدلدرستُت ٔ.٘اجلدكؿ 



ٚٛ 

 

. ىذه الوسيلة رلانية كميكن استخدامو لعملية التعليم. احلد الزمٍت ذلذا ابستخداـ الفيديو
التطبيق اجملاِن أربعُت دقيقة كليس حد زمٍت إذا مت دفع احلساب. ابستخداـ زـك ميكن 

بعض ادلزااي من استخداـ زـك يف عملية التعليم،  ٖٖٔادلعلم للتواصل مع التبلميذ مباشرة.
عملي كفعاؿ يف استخدامها. عملية التعليم بوسيلة زـك شلكن على التفاعل الشفهي 
مباشرة كلو كاف ادلعلم كادلتعلم ال يقوماف نفس ادلكاف. كجود التفاعل الشفهي أسهل 

هبا، يستهلك زـك أما بعض عيو  ٖٗٔللمتعلم يف استقباؿ ادلادة من التفاعل الكتايب.
كفقا بنتيجة البحث  ٖ٘ٔحصص االنًتنت ادلرتفعة كعدـ كجود إشارات يف ادلناطق النائية.

 ٖٙٔالسابق أف طريقة ادلناظرة عرب زـك تساعد الطبلب لًتقية كفاءهتم يف مهارة الكبلـ.

 (e-learning)أما ادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو تستخدـ التعليم اإللكًتكِن 
عملية تعليم مهارة الكبلـ. التعليم اإللكًتكِن ىو عملية التعليم ابستخداـ اإللكًتكِن يف 

يف احلقيقة  ٖٚٔمثل احلاسوب كاجلواؿ كعملية التعليم ذبرم دبساعدة الشبكة الدكلية.
، بل تعليم (e-learning)اإللكًتكِن للمستخدـ أف يقـو التفاعل ادلباشر ابلتعليم  شلكن

دلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو ال يقـو هبا. لعل السبب يرجع إىل مهارة الكبلـ يف ا
. التعليم (e-learning)التعليم اإللكًتكِن أف ادلعلم كادلتعلم منخفض كفاءتو يف استخداـ 

يف ىذه ادلدرسة تصمم بدكر التلميذ انشط كادلعلم   (e-learning)التعليم اإللكًتكِن عرب 
كفقا دبا نتيجة البحث التاِل، قد تطور التكنولوجيا تطورا كيؤثر كادلشرؼ هبا. كادلذكور 
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كثَتا يف رلاؿ التعليم، لذا ينبغي للمعلم أف يكوف مشرفا كالتبلميذ انشطا، فيلعب 
  ٖٛٔالتبلميذ دكرا كثَتا يف عملية التعليم.

 ذكرت الباحثة يف الفصل الرابع عن اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي ابدلدرسة الثانوية
التعليم يف الفصل بشكل ادلباشر كال  قامةأف ادلعلم أكثر ميوال إب احلكومية مدينة ماالنج

افًتاضيا. بل األحواؿ يف عصر جائحة قد أجرب ادلعلم على ىذا التغَت. أثر إجيايب على 
عليم ليس  الت قامةىذا التغَت ىو جيتهد ادلعلم لتكييف نفسو على األحواؿ ادلوجودة يعٍت إب

يستخدـ قبل رليء كالعادة، مثل استخداـ زـك ككاتسأب كيوتوب، كىذه الوسائل ال 
ادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو قامت عملية تعليمها ابلتعليم  أما جائحة.

من كسيلة أكثر استخدامها لدعم عملية  كالتعليم اإللكًتكِنزـك ككتسأب  اإللكًتكِن.
ىذا عصر جائحة، ابلرغم بعض العوائق يف استخدامها مثل مقطع  التعليم االفًتاضي يف

كابلتاِل، قاؿ حامدم يف حبثو أف التعليم بوسيلة زـك أحسن  ٜٖٔ.كغَتىا الشبكة الدكلية
( لعل السبب أف google classroomنتيجتو من التعليم بوسيلة التعليم غوغل كبلسرـك )
نقص  ٓٗٔ(.google classroom) رـكالتعليم بوسيلة زـك أكضح شرحها من غوغل كبلس

غوغل كبلسرـك سواء على التعليم اإللكًتكِن كىو عدـ التفاعل مباشر بُت ادلعلم كادلتعلم 
 ابلرغم الدرس مهارة الكبلـ.

 praخطوة افتتاح التعليم )كىي األكؿ، عميلة التعليم يف ثبلث خطوات أساسية 

instruksioanal( كالثاِن إيصاؿ ادلادة )Instruksional ). ينبغي التعليم  ٔٗٔكالثالث التقومي
. الثاِن، مراجعة ادلادة م حضور التبلميذفتش  ادلعل : األكؿ، عملية افتتاحها كما يلي
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. الرابع، بلغ مميذ ألف ألقي الصعوابت يف التعلالفرصة للتبل ادلاضية. الثالث، أعطى
. خطوات عملية افتتاح التعليم ابدلدرسة الثانوية احلكومية أما  ٕٗٔأىداؼ التعليم اليـو

السبلـ كاستخبار أحواؿ التبلميذ  إلقاء األكؿ،الثانية مدينة ماالنج جيرم كما يلي: 
. الثاِن، كصل األستاذ ىدؼ يكالتحادث عن األمور البسيطة حسب احلاؿ الواقع

. ىذه اخلطوات مت عملها اجلوابالتعليم. كالثالث، مطالعة ادلادة ادلاضية بشكل السؤاؿ ك 
أما . مميذ ألف ألقي الصعوابت يف التعلالفرصة للتبل أعطىمناسبا ابلنظرية إال كاحد كىو 

افتتاح التعليم ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو ذبرم بدكف اببلغ أىداؼ  عملية
 .فهـو عن أىداؼ التعليمالتعليم كمطالعة ادلادة ادلاضية. فهذه احلالة جيعل التبلميذ غَت م

كابلتاِل، عملية ايصاؿ ادلادة. ىذه العملية يؤثر كثَتا يف تعيُت اسًتاتيجية التعليم. 
خطة منظمة كمتكاملة من اإلجراءات، تضمن ربقيق األىداؼ مفهـو اسًتاتيجية ىي 

أما تصنيف اسًتاتيجية التعليم األكؿ، اسًتاتيجية التعليم  ٖٗٔ.نية زلددةاادلعينة لفًتة زم
اتيجية ادلًتكزة على االسًت  كىي تنقسم إىل ثبلثة أقساـ عناصر التعليم كالتعلمحسب 
 .اإلسًتاتيجية ادلًتكزة على ادلواد التعليميةكزة على ادلتعلم ك ًت االسًتاتيجية ادلادلعلم ك 

حصلت الباحثة النتيجة أف ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج كادلدرسة 
.أ. معركؼ من اجلدكؿ ٕالنمرة  ٔ.٘الصورة الثانوية احلكومية مدينة ابتو كما اجلدكؿ يف 

أف ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج تستخدـ اسًتاتيجية التعليم السابق 
دكرا أكثر من ادلتعلم أخذ ادلعلم  ى ادلعلم. كيسمى كذلك ابسًتاتيجية التقليدية.ادلًتكزة عل

. من اخلصائص ادلادة أكثر ما إىل التبلميذاألستاذ بلغ  يف عملية تعليم مهارة الكبلـ.
يتمثل دكر ادلعلم فيها يف سًتاتيجية ادلًتكزة على ادلعلم. حيث ابالسابقة مت مناسبة 
بلغ ادلعلم مواقف التعليم. مفهـو التعليم عند ىذه االسًتاتيجية ىي يالسيطرة التامة على 
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م كمصدر ادلعلومات كادلتعلم كمرسل إليو عن م. ادلعلادلعلومات أكثر ما إىل ادلتعل
 ٗٗٔ.ادلعلومات

الدراسة السابقة دلت على أكثر ادلتعلم ال تحب ىذا النموذج، أما النتيجة من 
ادلعلومات اليت بلغتها ادلعلم. كىذه االسًتاتيجية ادلًتكزة على أينما ادلتعلم كادلرسل إلىو من 

اعتمادا على البياانت اليت  ٘ٗٔادلعلم جيعل التبلميذ أكثر سكوات أم ادلتعلم غَت فعاؿ.
ذكرهتا الباحثة يف الفصل الرابع، التبلميذ ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج 

تخدمتها ادلعلم. أعطى ادلعلم فرصة للمتعلم أف يتعلم يف تحبوف االسًتاتيجية اليت اس
صياغة احلوار كجيمعها بشكل الفيديو. أحواؿ التعليم يؤثر كثَتا يف تعيُت اسًتتيجية 
التعليم مثل عدد التبلميذ كتكييف احلصة ادلوجودة. اسًتاتيجية التعليم مًتكزة على ادلعلم 

انطبلقا على الشرح ادلذكور أحسن دلعلم  ٙٗٔ.مناسب لتعليم ادلادة بعدد التبلميذ الكثَت
اللغة العربية ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج أعطى الفرصة األكثر للمتعلم 
ليمارس تكلم ابللغة العربية. أحسن يف عملية السؤاؿ كاجلواب، أعطى ادلعلم للمتعلم أف 

 يلعب دكرا أكثر فيها.

اتيجية ادلًتكزة على ادلتعلم. االسًت أما ادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو تستخدـ 
ادلتعلم أيخذ دكرا أكثر من ادلعلم كما ادلذكور أف التعليم جيرم بوسيلة التعليم اإللكًتكِن. 

أرشادت األستاذة عما سيعمل التبلميذ لعملية التعليم.  يف عملية تعليم مهارة الكبلـ.
ميوؿ إىل جهد ادلتعلم يف اكتشاؼ كفهم كابتكار ادلعلومات. من اخلصائص  كأكثر

السابقة مت مناسبة االسًتاتيجية ادلستخدمة حسب عناصر التعليم كالتعلم ىي 
. ىذه االسًتاتيجية مضاد من االسًتاتيجية قبلو. االسًتاتيجية ادلًتكزة على ادلتعلم
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م جعل ادلتعلم يتعلم. لذا ادلتعلم يلعب أتسست ىذه االسًتاتيجية على أف ىدؼ التعلي
  ٚٗٔعملية التعليم.يف كادلعلم كمرشد  دكرا كثَتا فيها

تدؿ على سلالطة  أك ادلتعلم أما الدراسة السابقة عن التعليم ادلًتكزة على ادلعلم
اسًتاتيجية أفضل من اسًتاتيجيتاف ادلذكوراتف. أفضل التبلميذ دبخلطة اسًتاتيجية، أينما 

كشلكن تطبيقها على عملية  ٛٗٔادلعلم يعطى ادلادة كالفرصة كثَتة للمتعلم يف عملية التعليم.
ل الشفهي يف التعليم ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو دبجيئ عملية التعليم ابلتفاع

تعليم مهارة الكبلـ. كسيلة األخرل لعملية التعليم اليت شلكن التفاعل الشفهي ىي 
( ىو أحد منتجات google meet)غوغل مييت (. google meet)استخداـ غوغل مييت 

غوغل كىي خدمة اتصاالت فيديو مت تطويرىا بوسيطة غوغل. عملية التعليم بوسيلة 
ميكن للمعلم كادلتعلم التقاء مواجها مباشرة. ميكن أيضا ( google meet)غوغل مييت 

حصص ( أرخص على google meet)يستهلك غوغل مييت التفاعل الشفهي بينهما. 
.  ٜٗٔاالنًتنت من زـك

اسًتاتيجية .ب دؿ على كجود الفرؽ يف استخداـ ٖالنمرة  ٔ.٘اجلدكؿ كابلتاِل، 
 ذبهيز ادلادةاسًتاتيجية التعليم حسب عملية  تنقسم. ذبهيز ادلادةالتعليم حسب عملية 

 اسًتاتيجية التعليمك  (ekspository)اسًتاتيجية التعليم الشرحية ا كمه ُتقسمالإىل 
استخدمت ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية  .(self directed learning strategies)الذايت

االسًتاتيجية يف صورة الشرح، إما  تتصّور ىذه. اسًتاتيجية التعليم الشرحيةمدينة ماالنج 
قبل تقدميها يف  اتما شرح ادلادة ادلكتوبة أك الغرض الشفهي. يعد ادلعلم ادلواد التعليمية

الفصل الدراسي. كهتدؼ ىذه االسًتاتيجية إىل إيصاؿ ادلواد التعليمية إىل ادلتعلم على 
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ن تنفيذ ىذا النوع أبسلوب كجو مباشر كادلعّلم يف ذلك يلعب دكرا أكثر من ادلتعلم. كميك
  ٓ٘ٔاحملاضرة كادلناقشة كادلظاىرة كرلموعة التعليم.

ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية عملية ذبهيز ادلادة ىذه ادلذكورة مناسبا خبصائص 
مثل استعد ادلعلم  شلا يلي: األكؿ، أعد ادلعلم ذبهيز ادلواد اتما قبل تقدميهامدينة ماالنج 

. ر أك صناعة فيديو على يوتوب أعد ادلفردات تتعلق ابدلوضوع ادلعُتلًتمجة نص احلوا
بعد شرح ترمجة نص احلوار أعطى   الثاِن، الشكل من اسًتاتيجية ىو الشرح الشفهي

. الثالث، ادلعلم يلعب دكرا أكثر من ادلتعليم. الرابع، كذلك األستاذ مثبل يف تطبيق احلوار
 ادلتعلم كمرسل إليو من ادلعلومات.

األكؿ، أما اخلطوات  ذبهيز ادلادة ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو كما يلي:  
دلشاىدة الفيديو عن  ىاطلبت األستاذة تبلميذالثاِن،  رابط يوتيوب.ت األستاذة أعط

 تكفق صاغ التبلميذ احلوار.. الرابع، اختار التبلميذ ادلوضوع ادلعُت. الثالث، احلوار
 self directed learning)الذايت اسًتاتيجية التعليممفهـو  عمليات السابقة على

strategies .)الذايت اسًتاتيجية التعليم(self directed learning strategiesى )عملية  ي
 ٔ٘ٔ.من خبلؿ القراءة كالدراسة كفهم ادلعرفة كفقا دلوضوع ذم صلةلتبلميذ قاـ بو ا تعلم

 أعطت األستاذة رابط فيديو تتعلق ابدلوضوع. للمدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتوك 
زبتلف ىذه االسًتاتيجية عن االسًتاتيجية الشرحية، إف يف ىذا النوع يلعب ادلتعلم دكرا 
يف عملية التعليم كالتعلم أكثر من ادلعلومات اليت تحتاج إليها جيدىا بنفسو ربت توجيو 

 ٕ٘ٔادلعلم.

( ىو بناء self directed learning strategies)الذايت اسًتاتيجية التعليماذلدؼ من 
مسؤكلية التبلميذ. ميكن إقامتها منفرد أك ابجملوعة التعليمية الصغَتة. شلكن التبلميذ إقامة 
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التعليم الذايت كمصادرىا الكتب كالفيديو ككل شيء الذم قد استعد ادلعلم. أما ابدلدرسة 
عليم مهارة الكبلـ بشكل الفيديو من الثانوية احلكومية مدينة ابتو أعطت ادلعلمة مواد ت
كأحياان أعطت ادلعلمة فيديو احلوار يف قناة يوتوب كتكتب رابطو يف التعليم اإللكًتكِن 

  ٖ٘ٔالتعليم اإللكًتكِن.

الطركؽ ادلتنوعة يف تطبيق اسًتاتيجية التعليم الذايت. أما الطريقة ادلستخدمة يف 
 project basedة التعليم القائم على ادلشارع )ادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو طريق

learning ) كىي طريقة تعلم تتضمن الطبلب يف تعلم ادلعرفة كادلهارات من خبلؿ عملية
 ٗ٘ٔ.طويلة كمنظمة من ادلنتجات كادلنتجات ادلصممة بعناية. كادلشارع ىو فيديو احلوار

يف عصر جائحة،كثَت من ادلدارس اليت تتطبق ىذه اسًتاتيجية التعليم الذايت. 
ينبغي للمعلم أف يشرؼ تبلميذه يف عملية التعليم الذايت كليس فقط ابعطاء الوظيفة 

كثَت من ادلؤسسة التعليمية اليت مستعدة دلساعدت الكثَتة بدكف اىتماـ على الوقت.  
(. ذلذه ادلوسسة التعليمية كيفيات إقامة التعليم الذايت zeniusالتعليم الذايت مثل زنيوس )

 ٘٘ٔ( الفيديو الكثَت دلساعدة التعليم.zeniusمن بيت فعاؿ كغَت شليل. جهز زنيوس )

ذبهيز اسًتاتيجية التعليم حسب .ج، ىو اجلدكؿ عن ٖالنمرة  ٔ.٘اجلدكؿ أما 
ىتاف مدرستاف تستخدماف . ىااتف مدرستاف تستخدماف االسًتاتيجية ادلستوية. ادلادة

أما  ٙ٘ٔ. كىي ذبهيز ادلادة من اخلاص إىل العاـ.(induksiاسًتاتيجية التعليم االستقراء )
شكل استخدامها على ىاتُت مدرستُت يعٍت بتجهيز احلوار عن ادلوضوع ادلعُت، كبعد 

 ذلك طلب من التبلميذ أف يصاغوا احلوار كادلثاؿ، مث يسجلها بشكل الفيديو.
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درسة دلابدلهارة الكالم  االفرتاضيادلبحث الثاين : خصائص اسرتاتيجية التعليم 
 الثانية مدينة ماالنج وادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتوالثانوية احلكومية 

( كغَت Syncronous Learningتعليم ادلباشر )عملية التعليم االفًتاضي نوعاف، ال
يسمى التعليم االفًتاضي بنوع التعليم ادلباشر إذا   ٚ٘ٔ.(Ansyncronous Learningادلباشر )

كانت عملية التعليم كالتعلم ذبرم يف كقت كاحد على الرغم أف ادلعلم كادلتعلم ال يقوماف 
نفس ادلكاف جسداي. أما التعليم غَت ادلباشر يكوف ابلعكس، أينما عملية التعليم ال ذبرم 

عملية ادلعلم كادلتعلم. ككاف ادلعلم كادلتعلم يف يف كقت كاحد، أم كجود مسافة الوقت بُت 
 ٛ٘ٔمكاف سلتلف. مثل تنفيذ الربيد اإللكًتكِن يف عملية التعليم.

 النمرة
ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة 

 ماالنج
 ادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو

 التعليم ادلتزامن ٔ
(Syncronous Learning) 

 متزامنالتعليم غَت 
(asyncronous learning) 

ٕ 
كجود التفاعل الشفهي بُت ادلعلم 

 كادلتعلم
 عدـ التفاعل الشفهي بُت ادلعلم كادلتعلم

ٖ - 
شلكن على كصوؿ إىل ادلادة التعليمية ادلوجودة 

 ابلتعليم االلكًتكِن يف أم كقت كأم مكاف

 

دلت على كجود الفرؽ يف نوع التعليم االفًتاضي. تعيُت نوع  ٔالنمرة  ٕ.٘الصورة 
التعليم االفًتاضي من الوسائل ادلستخدـ. استخدمت ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية 
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مدينة ماالنج زـك يف إقامة تعليم مهارة الكبلـ. إذا كاف التعليم يقاـ بوسيلة زـك فممكن 
ال يقوماف نفس ادلكاف جسداي. كىذا   ُت ادلعلم كادلتعلم ابلرغم منهماالتفاعل الشفهي ب

 نوع. فدخل زـك من كسيلة التعليم االفًتاضي بٕالنمرة  ٕ.٘كما ادلذكور يف الصورة 
مزية استخداـ زـك أسهل لفهم ادلادة، ألف  ٜ٘ٔ(.syncronous learningالتعليم ادلباشر)

لتبلميذ اليفهم ما شرح ادلعلم فممكن بطرح كجود التفاعل الشفهي مباشر. إذا كاف ا
السؤاؿ مباشرة. كذلك شلكن إبقامة ادلناقشة سواء بُت ادلعلم كادلتعلم أك ادلتعلم 

 ٓٙٔكادلتعلم.

أما ادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو قامت عملية تعليم مهارة الكبلـ فيها 
يعٍت عدـ  ٕالنمرة  ٕ.٘ابلصورة . مت مناسب (e-learning)بوسيلة التعليم اإللكًتكِن 

التفاعل الشفهي يف عملية التعليم. كتعليم مهارة الكبلـ تحتاج كثَتا إىل شلارسة تعبَت 
يف احلقيقة شلكن إبقامة التفاعل  ٔٙٔالشفهي مثل احملادثة كادلناقشة كما أشبو ذلك.

سبب تعليم الشفهي مباشر هبذه الوسيلة بل ادلتعلم مل يستطيع على استخدامها. لعل ال
ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو تقاـ بدكف الفيديو أم التفاعل  مهارة الكبلـ

( asyncronous learningالتعليم غَت ادلباشر) نوعالتعليم االفًتاضي بالشفهي، كتكوف 
 عملية التعليم ال ذبرم يف كقت كاحد. ألف ٕٙٔ

شلكن على كصوؿ إىل ادلادة مزية التعليم االفًتاضي بوسيلة التعليم اإللكًتكِن يعٍت 
كما ادلكتوب يف اجلدكؿ   لكًتكِن يف أم كقت كأم مكافادلوجودة ابلتعليم اإلالتعليمية 
. نتيجة الدراسة السابقة تدؿ على التعليم بوسيلة التعليم ٖالنمرة  ٕ.٘ابلصورة 
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. بل التعليم بوسيلة زـك أكثر فعاؿ اإللكًتكِن فعاؿ سواء يف  التعليم بوسيلة زـك
بعض األساس يف إقامة التعليم اإللكًتكِن عند مونَت اعطاء األمثلة الظاىرة  ٖٙٔمنهما.

سبت ادلدرسة هبذه ادلدرسة إقامتها، ٗٙٔكارشادات الصارحة كي يسهل التبلميذ يف التعلم.
يعٍت إبداع الفيديو عن ادلوضوع ادلعُت كبعد ذلك طلبت ادلدرسة تبلميذىا لصياغة 

 الفيديو كادلثاؿ. 

ىذه السابقة، خصائص التعليم على شكل االفًتاضي تتعلق بوسيلة ادلستخدمة. 
جية التعليم حسب كابلتاِل ستبحث يف اسًتاتيجية التعليم. حيث التفسَت عن اسًتاتي

 اجلدكؿ التاِل:

 االسًتاتيجية النمرة
ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة 

 ماالنج
 ادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو

ٔ 
حسب عناصر 
 التعليم كادلتعلم

 

 ادلتعلم يلعب دكرا أكثر يف عملية التعليم دكر ادلعلم يسيطر عملية التعليم

 ادلادة أكثر ما إىل التبلميذبلغ األستاذ  ٕ
أكثر ميوؿ إىل جهد ادلتعلم يف فهم 

 ادلعلومات

 - ادلتعلم كمرسل إليو من ادلعلومات ٖ

ٗ 
حسب عملية 

 ذبهيز ادلادة

سؤاؿ الطريقة ادلستخدمة طريقة ال
 كاجلواب كطريقة احملادثة

الطريقة ادلستخدمة الطريقة ادلستخدمة 
طريقة التعليم القائم على ادلشارع 

(project based learning.) 

 أعد ادلعلم ذبهيز ادلواد اتما قبل تقدميها ٘
يكن للتبلميذ ربديد كقتهم كمكاهنم 

 للدراسة
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ٙ 
الشكل من اسًتاتيجية ىو الشرح 

 الشفهي
ميكن للتبلميذ ربديد أسلوب التعلم 

 ادلستخدـ

ٚ 
حسب ذبهيز 

 ادلواد
 جهزت ادلادة من اخلاص إىل العاـ عاـإىل ال اصجهزت ادلادة من اخل

 

 ،للمدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج ٖإىل  ٔالنمرة  ٖ.٘ اجلدكؿ
خصائص تدؿ على نوع االسًتاتيجية ادلًتكزة على ادلعلم. كما ادلذكور ىذه  ثبلث

اسًتاتيجية مت تركيزىا على ادلعلم. كثبلث خصائص اسًتاتيجية ابدلدرسة الثانوية احلكومية 
مدينة ابتو تدؿ على نوع االسًتاتيجية ادلًتكزة على ادلتعلم. كالفرؽ بينهما يف تركيز عملية 

أكثر ميوؿ إىل جهد ادلتعلم يف درس. االسًتاتيجية ادلًتكزة على ادلتعلم التعليم أثناء ال
ادلادة كلها من شرح  علمادلًتكزة على ادلاالسًتاتيجية أما  اكتشاؼ كفهم كابتكار ادلعلومات

. دؿ ادلعلم كل ما عمل التبلميذ حىت ٖادلعلم كادلتعلم كادلرسل إليو كما اخلصة يف النمرة 
الفرصة الكثَتة لتعامل كادلناقشة مع زمبلئهم داخل الفصل. خصائص التبلميذ ال ميلك 

االسًتاتيجية ادلًتكزة ادلذكورة سواء على نتيجة البحث السابقة، كالزايدة على خصائص 
 ٘ٙٔ بتطبيق طريقة التفاعل مثل عمل الوظيفة اجملموعية أكادلزدكجة.على ادلتعلم 

ادلستخدمة للمدرستُت. استخدمت بُت عن الطريقة  ٗالنمرة  ٖ.٘اجلدكؿ 
ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج طريقة السؤاؿ كاجلواب كطريقة احملادثة. 

الغرض من  طريقة لعرض مواد تعلم اللغة العربية من خبلؿ احملادثة. طريقة احملادثة ىي
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فهينا بلغة عربية ىو تدريب الطبلب على التواصل ش ادلبتدئ كادلتوسط لستو دلدثة ااحمل
 ٙٙٔبسيطة.

أما ادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو تستخدـ طرقة التعليم القائم على ادلشارع 
(project based learning.)  فقا خبصائص اسًتاتيجية التعليم ك  ٙ-ٗخصائص للنمرة

( ٕ) التعليمية ادلختلفة لاستخداـ ادلصادر كالوسائ( ٔ)عند حارس موصليماف كىي الذايت 
ربديد أسلوب التعلم  تبلميذللميكن ( ٖ) ربديد كقتهم كمكاهنم للدراسة تبلميذللميكن 

 ٚٙٔ.يتم إجراء تقييم نتائج التعلم الذايت من قبل ادلتعلمُت أنفسهم( ٗ) ادلستخدـ
اخلصائص ادلذكورة مناسبا خبصائص اسًتاتيجية ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو إال 

. إجراء تقييم نتائج ء تقييم نتائج التعلم الذايت من قبل ادلتعلمُت أنفسهمإجراكاحد كىو 
التعلم الذايت هبذه ادلدرسة من قبل ادلعلم كالنتيجة مأخوذ من فيديو حوار الذم مت صناعو 

 التبلميذ كذبمع عرب التعليم اإللكًتكِن.

دلادة، اسًتاتيجية التعليم حسب عميلة ذبهيز ا ٘النمرة  ٖ.٘كفقا ابجلدكؿ 
من  تبلميذسبكُت ال سوؼدبفهـو اسًتاتيجية التعليم الذايت  اخلصائص ادلذكورة مناسبا

. ادلرجوة من ىذه ادليسر يف أنشطة التعلم كادلعلم يعمل فقط مسؤكليتهم اخلاصة ىي التعلم
. فالتعليم تعتمد على اآلخرينببل ميكن أف تتعلم تبلميذ من ادلتوقع أف الاالسًتاتيجية، 

 ٛٙٔالنموذج زلتاج على التشجيع العاِل. هبذا

كالتاِل اسًتاتيجية حسب ذبهيز ادلادة. تطبيق ىذه االسًتاتيجية تعٍت ابعطاء 
األمثلة قبل شرح ادلادة. كتطبيقها على عملية التعليم ابرساؿ فيديو احلوار عن ادلوضوع 
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احلكومية مدينة ماالنج أك ادلعُت مث طلب التبلميذ لصياغة احلوار. سواء ابدلدرسة الثانوية 
مدينة ابتو. مت ىذه اسًتاتيجية دبفهـو اسًتاتيجية التعليم االستقراء كىي ذبهيز ادلادة من 

  ٜٙٔاخلاص إىل العاـ.

هارة االفرتاضي دلتعليم الاسرتاتيجية العوامل الداعمة وادلعوقات يف ادلبحث الثالث : 
مدينة ماالنج وادلدرسة الثانوية احلكومية دلدرسة الثانوية احلكومية الثانية ابالكالم 
 مدينة ابتو

لكل شيئ العوامل الداعمة كادلعوقات، كذلك إبقامة التعليم االفًتاضي يف عصر 
جائحة. ىذه العوامل الداعمة يف اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي ابدلدرسة الثانوية احلكومية 

 مدينة ابتو: الثانية مدينة ماالنج كادلدرسة الثانوية احلكومية

 النمرة

العوامل 
 الداعمة

ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية 
 مدينة ماالنج

ادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة 
 ابتو

ٔ 
نقصت ادلدرسة دفع الشهرية 

 للتبلميذ
نقصت ادلدرسة دفع الشهرية 

 للتبلميذ

 اذلاتف الذكي كالشبكة الدكلية اذلاتف الذكي كالشبكة الدكلية ٕ

ٖ 
 تنفيذ الوسائل التعليمية ادلتنوعة

، youtubeيوتوب ك ،  zoom)زـك
 (power pointكابكر بوينت 

سهولة احلصوؿ على ادلواد 
 التعليمية يف التعليم اإللكًتكِن

 تشجيع كمساعدة الوالدين تشجيع كمساعدة الوالدين ٗ
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٘ 
كعي التبلميذ على كاجبتهم 

 للتعلم
 للتعلمكعي التبلميذ على كاجبتهم 

 

معركؼ أف كجود ادلستول بُت ادلدرستُت يف رفد إقامة  ٔالنمرة  ٗ.٘من اجلدكؿ 
التعليم االفًتاضي كىو نقصت ادلدرسة بدفع الشهرية. قصدت ادلدرسة على التبلميذ أف 

 ٓٚٔالدكلية. كفقا دبا قاؿ فطراييستخدمو لرفد عملية التعليم اإللكًتكِن مثل شراء الشبكة 
أف ملك رصيد الشبكة الدكلية شيئ ضركم يف إقامة التعليم االفًتاضي. بدكف الرصيد ال  

 يستطع التبلميذ حصوؿ على التعليم اإللكًتكِن.

العوامل الداعمة الثانية ملك اجلواؿ الذاكي كالشبكة الدكلية. كفقا بنتيجة البحث 
كالشبكة الدكلية من عوامل الرئيسية يف إقامة التعليم ملك اجلواؿ الذاكي  السابق،

 ٔٚٔاالفًتاضي. بدكف ىذاف شيئاف لن جيرم عملية التعليم االفًتاضي.

تدؿ على الفرؽ بينهما. احدل العوامل الداعمة للمدرسة  ٖالنمرة  ٗ.٘الصورة 
،  zoomزـك الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج ابستخداـ الوسائل ادلتنوعة تتكوف من

دلساعدة عملية التعليم االفًتاضي. ميكن  power point، كابكر بوينت youtubeيوتوب ك 
التفاعل الشفهي ابستخداـ زـك يف تعليم مهارة الكبلـ. كللمدرسة الثانوية احلكومية 
مدينة ابتو كجود سهولة احلصوؿ على التعليم اإللكًتكِن، أينما ادلواد التعليمية جاىزة  

وتوب الذم يتعلق ابدلواد كلها على التعليم اإللكًتكِن مثل الكتاب كالفيديو أك رابط ي
 كتكمل جبدكؿ الوظيفة.
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 النمرة

العوامل 
 ادلعوقات

ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة 
 ماالنج

 ادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو

 الشبكة غَت معتدؿ  الشبكة الدكلية غَت معتدؿ  ٔ

 الوظيفة ادلنزيلية أكثر الوظيفة ادلنزيلية أكثر ٕ

 الصعب يف فهم ادلادة دكافع التبلميذ ٖ

 عدـ التفاعل الشفهي - ٗ

 

الصورة السابقة إىل معوقات يف التعليم االفًتاضي ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة 
النمرة  ٘.٘ابتو أكثر عوائقها من ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج. الصورة 

تدؿ على معوقات عملية التعليم االفًتاضي الشبكة غَت معتدؿ. ىذاف متسوايف بُت  ٔ
ادلدرستُت. كفقا دبا قالت اثنُت كأخواهتا أف العيوب ابستخداـ زـك كالتعليم اإللكًتكِن 
كيوتوب يعٍت الشبكة الدكلية غَت معتدؿ. ابلرغم التعليم بوسيلة زـك يتمثل التعليم ادلباشر 

 استخدامو يعٍت يستهلك زـك رصيد الشبكة الدكلية أكثر من كسيلة اآلخر. عيوب
ادلعوقات الثانية، الوطيفة ادلنزيلية أكثر. كفقا بنتيجة حبث أككتاكيراكاف أما عوامل 
قلق التبلميذ يف إقامة التعليم االفًتاضي الوظيفة ادلنزيلية الكثَتة. كثَت من التبلميذ 

 ٕٚٔلكثَتة كادليقات قصَتة ذبعل التبلميذ مشغولوف كمتحَتكف.الوظيفة ا يشعركف ابلظغط.
كفقا دبا قاؿ قاسم دكافع التبلميذ منخفضة يف إقامة التعليم االفًتاضي. كذلك 

، ٖالنمرة  ٘.٘ابلتبلميذ يف ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج كفقا ابلصورة 
علم أف يهتم كيستفيد ادلزااي كالعيوب من ىم يكسلوف يف التعليم. قالت سارم، الـز للم

الواسائل ادلستخدمة حىت ادلتعلم ال يشعركف ابدللل يف عملية التعليم. ابلرغم التعليم 

                                                           
172

 DwiHardaniOktawirawan,‘FaktorPemicuKecemasanSiswaDalamMelakukanPembelajaran
Daring Di Masa Pandemi Covid-19’, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 20, no. 2 (1 July 
2020): 541–44 

 ادلعوقات ابدلدرستُت ٘.٘اجلدكؿ 



ٜٖ 

 

التبلميذ  ٖٚٔافًتاضيا، ينبغي للمعلم أف ال جيعل التبلميذ كادلرسل إليو من ادلعلومات.
ة الكبلـ. أكثر شلارسة الكبلـ تحتاج الفرصة الكثَتة لًتقية كفاهتم كالسيما يف تعليم مهار 

 تستطيع أف تبدأ من عملية التعليم داخل الفصل.
كابلتاِل، أعطت نينعرـك كأخواهتا احلل ابلسائم على التعليم االفًتاضي للمتعلم. 

( تنظيم األكقات جيدا. للمتعلم أف ينظم أكقاهتم للتعلم كدلساعدة الوالدين ٔكىي )
جيدا يسهل ادلتعلم يف تركيز أفكارىم على األشياء  كللًتكيح كغَتىا. تنظيم األكقات

( مفهـو على منوذج التعليم ادلناسب أبنفوسهم. ىل التعليم ابلرفيق ادلوسيقي، ٕادلعينة )
( أعد ادلعلم األدكات احملتاجة كادلساعدة يف التعليم ٖىل األحواؿ اخللوة أك العامرة. )

يمية األخرل. إذا كاف التعليم تحتاج إىل االفًتاضي. مثل الشبكة الدكلية كأدكات التعل
الكتاب كاقلم فبلـز للمتعلم أف يعد الكتاب كالقلم. إذا كاف التعليم تحتاج إىل السماعة 

( اليفكر صعوبة التعليم االفًتاضي. الفكر يؤثر كثَتا ٗفبلـز أف يعدىا للتعلم )
( تعيُت النتيجة ٘) السكولوجي فللمتعلم ينبغي ابلفكرة أف التعليم االفًتاضي الصعب

( أعطى التبلميذ كقت ٙادلرجوة. بتعيُت النتيجة ادلرجوة سًتفع ْحاسة ادلتعلم يف التعلم )
 ٗٚٔالًتكيح ألنفسهم مثل يعد الوقت دلشاىدة األفبلـ أك الرايضة البدنية كما أشبو ذلك.

الثانوية تدؿ على معوقات عملية التعليم االفًتاضي للمدرسة  ٖالنمرة  ٘.٘الصورة 
أينما  ٗاحلكومية مدينة ابتو الصعب يف فهم ادلادة. كىذا تتعليق كثَتا دبعوقات النمرة 

عملية التعليم بوسيلة التعليم اإللكًتكِن عدـ التفاعل الشفهي كىذه عملية التعليم مهارة 
الكبلـ. تعليم مهارة الكبلـ تحتاج دبمارس الكبلـ أكثر. ربتاج ىذه ادلمارسة دبراقبة 

 ٘ٚٔدلعلم.ا
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 الفصل السادس

 اخلامتة

 ملخص نتائج البحث-أ 

 اعتمادا على البياانت كربليلها خلصت الباحثة ضلو التاِل:

اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي دلهارة الكبلـ ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة  .ٔ
 كادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتوماالنج 

استخدمت ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج االسًتتيجية ادلًتكزة  . أ
كاسًتاتيجية التعليم الشرحي  (teacher center strategies)على ادلعلم

(ekspositoris ) كاسًتاتيجية التعليم االستقراء(induksi.) 
نوية احلكومية مدينة ابتو االسًتاتيجية ادلًتكزة على كاستخدمت ادلدرسة الثا . ب

 self directed)الذايت  اسًتاتيجية التعليمك  (student  center strategies)ادلتعلم 

learning strategies) كاسًتاتيجية التعليم االستقراء (induksi). 
الثانوية احلكومية خصائص اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي دلهارة الكبلـ ابدلدرسة  .ٕ

 الثانية مدينة ماالنج كادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو
خصائص اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي دلهارة الكبلـ ابدلدرسة الثانوية  . أ

( خصائص االسًتتيجية ادلًتكزة ٔ)احلكومية الثانية مدينة ماالنج كما يلي: 
بلغ األستاذ ادلادة أكثر ما إىل ، دكر ادلعلم يسيطر عملية التعليملم: على ادلع
خصائص اسًتاتيجية ( ٕ. )ادلتعلم كمرسل إليو من ادلعلومات، التبلميذ

الشكل من ، أعد ادلعلم ذبهيز ادلواد اتما قبل تقدميها:  التعليم الشرحية
السؤاؿ كاجلواب الطريقة ادلستخدمة طريقة ، اسًتاتيجية ىو الشرح الشفهي

ستقراء : ذبهز ادلادة من خصائص اسًتاتيجية التعليم اال (ٖ) كطريقة احملادثة
.العاـاخلاض إىل 
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خصائص اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي دلهارة الكبلـ ابدلدرسة الثانوية   . ب
( خصائص االسًتاتيجية ادلًتكزة على ٔاحلكومية مدينة ابتو كما يلي:  )

أكثر ميوؿ إىل جهد ، لعب دكرا أكثر يف عملية التعليمادلتعلم يادلتعلم: 
الوسائل الذايت:  اسًتاتيجية التعليم( خصائص ٕ) ادلتعلم يف فهم ادلعلومات

 (e-learning)التعليمية ادلستخدمة ىي التعليم اإللكًتكِن التعليم اإللكًتكِن 

، اسةميكن للتبلميذ ربديد كقتهم كمكاهنم للدر ، كفيديو مأخوذ من يوتيوب
الطريقة ادلستخدمة طريقة ، ميكن للتبلميذ ربديد أسلوب التعلم ادلستخدـ

 ( خصائصٖ) (project based learning) عيالتعليم القائم على ادلشار 
 جهزت ادلادة من اخلاص إىل العاـ.اسًتاتيجية التعليم االستقراء : 

دلهارة الكبلـ ابدلدرسة العوامل الداعمة كادلعوقات اسًتاتيجية التعليم االفًتاضي  .ٖ
 الثانوية احلكومية مدينة ماالنج كادلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو

( نقصت ٔالعوامل الداعمة ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج: ) . أ
( ٖ) ملك اذلاتف الذكي كالشبكة الدكلية( ٕادلدرسة دفع الشهرية للتبلميذ )

، كابكر بوينت youtubeيوتوب ك ،  zoom)زـك التعليمية ادلتنوعةتنفيذ الوسائل 
power point) (ٗ :كعي التبلميذ على كاجباهتم للتعلم. كالعوامل ادلعوقات )

( الوظيفة ادلنزيلية ٖ( دكافع التبلميذ )ٕ( الشبكة الدكلية غَت معتدؿ )ٔ)
 أكثر.

( نقصت ٔابتو: ) أما العوامل الداعمة ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة . ب
( سهولة احلصوؿ ٖ( ملك اذلاتف الذكي )ٕادلدرسة دفع الشهرية للتبلميذ )

( ٕ( عدـ التفاعل الشفهي )ٔعلى ادلادة التعليمية. كالعوامل ادلعوقات: )
 ( الوظيفة ادلنزيلية أكثر.ٗ( عدـ فهم ادلادة )ٖالشبكة غَت معتدؿ )
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 التوصيات-ب 
 للتبلميذ .ٔ

ينبغي للتبلميذ أف يعد أنفسهم مستعدكف دلشاركة التعليم االفًتاضي. كىذه خطوات 
( ٔشلكن تساعد التبلميذ يف استعداد أفكارىم كأنفسهم حىت التعليم يكوف مفيد. )

( أعد ادلتعلم ٖ( مفهـو على منوذج التعليم ادلناسب أبنفوسهم )ٕتنظيم األكقات جيدا )
( تيقن أف التعليم االفًتاضي شلتعة ٗيف التعليم االفًتاضي )األدكات احملتاجة كادلساعدة 

 ( يعد الوقت لًتكيح أنفسهم ٙ( تعيُت النتيجة ادلرجوة )٘كسهولة )

 دلعلم اللغة العربية .ٕ

للمعلم أف يهتم ادلزااي كالعيوب من كسائل التعليمية ادلستخدمة يف عملية التعليم. ينتفع  
وسيلة األخرل. كينبغي للمعلم أف ال يكلف التبلميذ كثَتا عن ادلزااي كيغلق العيوب ابل

 ابلوظيفة ادلنزيلية الكثَتة فيمكن حسب احملتاج.

 للمدرسة  .ٖ

عملية التعليم االفًتاضي شيء جديد تطبيقها يف ادلدرسة. الندكة العلمية ككرشة التعليمية 
 حسن لًتقية كفاءة التعليم لدل ادلعلم كلتكييف أحواؿ اجلائحة. 

 ستقبلللبحث ادل .ٗ

ينبغي للباحث ادلستقبل لتوسيع ادلناقشة اليت سيتم مناقشتها مثل اسًتاتيجية التعليم 
االفًتاضي دلهارة أخرل. كينبغي للباحث األيت أف يقـو البحث يف ادلدرسة احلكومية 

 كالعامة للدراسات احلاالت.
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 االقرتاحات-ج 
 للتبلميذ .ٔ

ابجلهد كيكثر شلارسة الكبلـ ابلرغم عدـ  ترجو الباحثة التبلميذ إقامة التعليم االفًتاضي
ادلراقبة من معلم اللغة العربية يف الفصل االفًتاضي كيكثر ادلراجع حيث شلكن استفادة 

 مثل الفيديو العربية للناطقُت من أم مصادر.

 دلعلم اللغة العربية .ٕ

 ترجو الباحثة دلعلم اللغة العربية أف يشجع تبلميذه يف التكلم العربية. 

 سةللمدر  .ٖ

ترجو الباحثة للمدرسة على مراقبة ادلعلم يف عملية التعليم االفًتاضي كتشجع ادلعلم 
 كادلتعلم فيها.

 للبحث ادلستقبل .ٗ

ترجو الباحثة للبحث ادلستقبل دلضاعفة ادلراجع ادلتعلقة دبهارة الكبلـ. كزايدة تعزيز 
 ادلبلحظة كادلقابلة مع اخلابرين.
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 قائمة ادلصادر وادلراجع

 ادلراجع العربية

. إسًتاتيجيات تدريس اللغة العربية: أطر نظرية كمناذج تطبيقية. بليغ ْحدم، إمساعيل
 .ـٕٔٔٓعماف: دار ادلناىج للنشر كالتوزيع، 

 ـٜٜٙٔادلصرل: مكتبة األصللو ادلصرية، . اسًتاتيجيات تعليم اللغة. ربيكا، أكسفورد

ة يف عصر كوركان فَتكس يف اجلامعة شيخنا دمحم اسًتاتيجية تعليم اللغة اللغة العربي. ْحيدم
 ادلؤسبر الوطٍت للغة العربيةادلقالة تقدـ يف  يف ،خليل اإلسبلمية بنكاالف مدكرا

 ـ.ٕٕٓٓ، جلامعة احلكومية ماالنجاب

. الرايض: ادلملكة العربية السعودية، طرائق تعليم اللغة العربية. دمحم إبراىيم اخلطيب،
 .ـٖٕٓٓ

-"ادلعوقات كالتحدايت اليت تواجو التعليم االفًتاضي اجلامعي .عبد الكرمي سناء اخلناؽ،
التجربة ادلاليزية كالعربية،" جامعة دمحم خيضر بسكرة، كلية العلـو االقتصادية 

 أحباث اقتصادية كإدارية العدد احلادم عشر جوافكالتجارية كعلـو التسيَت، 
(ٕٕٓٔ ،)ٜٔٔ-ٕٕٓ. 

اللغة العربية مناىجها كطرائق . عبد الكرمي عباس الوائليكسعاد  حسُت طو، الدليمي
 ـ.ٕ٘ٓٓعماف : دار الشركؽ، . تدريسها

 رللة أسلوب ادلناظرة ابدلدخل الفعاؿ يف تعليم مهارة الكبلـ،. فحركر الرازم،
WARAQAT ـ.ٕٚٔٓيونيو، -يناير 

يف مدرسة أمانة األمة تكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكبلـ ابلعربية . زلموة الزىرية،
، يف مقالتها اليت القاىا يف اجلامعة الثانوية الدكلية دبوجوكرتو جاكل الشرقية

 ـ.ٕٚٔٓاإلسبلمية احلكومية ماالنج، 
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التعلم كأمناط اسًتاتيجيات التدريس ادلتقدمة كاسًتاتيجيات . عبد احلميد حسن شاىُت،
 ـ.ٕٓٔٓمصرل: جامعة اإلسكندرية،  .التعلم

، يف مقالتها اليت تكوين البيئة اللغوية كدكرىا يف تطوير مهارة الكبلـ. فطمى زىرة صاحلة،
 .ـٕٙٔٓالقاىا يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية ماالنج، 

"دراسة مقارنة بُت التعليم التقليدم كالتعليم االفًتاضي  .ميس الرمي عضيد ،الصائغ
، رللة الرافدين لعلـو احلاسبات كالرايضيات)تصميم نظاـ تعليمي افًتاضي(،" 

ٙ (ٕٜٓٓ ،)ٚٛ-ٜٛ. 

الرايض: منشورات ادلنظمة . تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا. رشدم أْحد طعيمة،
 .ـٜٜٛٔاإلسبلمية للًتبية كالعلـو الثقافة، 

الرايض: دار أساسة . البحث العلمي مفهومو كأدكاتو كأساليبو. ذكقاف كآخركف، عبيدات
 ـ.ٜٜٚٔللنشر كالتوزيع، 

الرايض: دار ادلسلم للنشر . ادلهارات اللغوية ماىيتها ك طرائق تدريسها. أْحد فؤاد علياف،
 ـ.ٕٜٜٔكالتزيع، 

 .ـٜٜ٘ٔأْحد ايسن، عماف: مكتبة . أساليب البحث العلمي. انئل العواملة،

استخداـ طريقة ادلناظرة عرب األنًتنت يف تعليم اللغة العربية لطبلب . القرين، أمامي صفية
 ادلؤسبر الوطٍت للغة العربيةادلقالة تقدـ يف  يف ،مركز التنوير اللغوم ببوجونغارل

 ـ.ٕٕٓٓ، جلامعة احلكومية ماالنجاب

 .ـٕٚٔٓالرايض:دار التدمورية،  .ادلهارات اللغوية. ابتساـ زلفوظ أبو، زلفوظ

طرؽ -مدخلة-تعليما للغة العربية للناطقُت بلغات أخرل أسسو. دمحم كامل ادلناقة،
 ـ.ٜ٘ٛٔالرايض: اجلامعة أـ القرل، . التدريس
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 كوركان" فَتكس "مرض العادلية، الصحة منظمة
،https://www.who.int/ar/emergencies/ ، ٕٕٔٓفرباير  ٕٚمتيسر يف التاريخ. 
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 قائمة ادلالحق
 دليل ادلالحظة

A. Tujuan  

Untuk memperoleh informasi dan data tentang strategi pembelajaran 

keterampilan berbicara di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Malang dan MAN 

Kota Batu selama pandemi covid-19. 

 

B. Pedoman Observasi 

1. Observasi Proses Pengajaran Bahasa Arab 

Nama Guru  : 

Tanggal  : 

Kelas  : 

Materi  : 

NO. INDIKATOR/ ASPEK YANG DIAMATI YA TIDAK DESKRIPSI 

PRA PEMBELAJARAN 

1 Membuka pelajaran dengan menyapa siswa    

2 Menertibkan kelas online    

3 Memeriksa kehadiran siswa    

KEGIATAN APERSEPSI 

4 Mengingat materi sebelumnya    

5 
Mengaitkan materi yang akan dipelajari 

dengan materi sebelumnya 

   

6 

Menanyakan pengetahuan siswa tentang hal 

yang berkaitan dengan materi yang akan 

dipelajari 

   

KEGIATAN INTI 

A. PENGUASAAN MATERI PELAJARAN  

7 Menunjukkan penguasaan materi     

8 
Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan 

   

9 Menyampaikan materi dengan jelas    

10 
Menyaimpaikan materi dengan mudah 

dipahami 

   

11 Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan     

 a. media     

 b. contoh    

PENDEKATAN/ STRATEGI PEMBELAJARAN 

12 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi (tujuan) yang telah ditentukan 

   

13 Melaksanakan pembelajaran secara runtut    

14 Menguasai kelas    
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15 
Melaksanakan pembelajaran yang bersifat 

kontekstual 

   

16 
Melaksanakan pembelajaran sesuai alokasi 

waktu yang telah ditentukan 

   

PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR/ MEDIA PEMBELAJARAN 

17 Menggunakan media secara efektif dan efisien    

18 Menghasilkan pesan yang menarik    

19 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media    

20 Menguasai media yang digunakan    

PEMBELAJARAN YANG MEMICU DAN MEMELIHARA KETERLIBATAN 

SISWA 

21 
Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran 

   

 
a. memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya 

   

 
b. Tanya jawab berbagai hal terkait tema 

yang dipelajari 

   

22 
Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon 

siswa 

   

 
a. Merespon siswa yang bertanya dengan 

baik 

   

23 
Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme 

siswa dalam belajar 

   

 a. Ice breaking    

PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR  

24 
Memantau kemajuan belajar selama proses 

pembelajaran 

   

 
a. Penguatan kembali kosakata dan tata 

bahasa terkait materi yang dipelajari 

   

 
b. Meminta siswa menggunakan kosakata 

dalam kalimat sederhana 

   

 
c. Memita siswa berbicara/ bercakap 

dengan bahasa Arab 

   

 
d. Melakukan penilaian akhir sesuai 

dengan kompetensi (tujuan) 

   

PENGGUNAAN BAHASA 

25 Menggunakan bahasa Arab aktif di kelas    

 a. Menggunakan bahasa Arab fusha    

 
b. Menggunakan bahasa Arab yang 

mudah dipahami siswa 

   

26 
Menyampaikan pesan dengan gaya yang 

sesuai 

   

PENUTUP 

27 
Membuat refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa 
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28 
Melaksanakan tindak lanjut dengan 

memberikan arahan, kegiatan atau tugas 

   

29 Memberikan tes lisan    

30 Memotivasi siswa untuk belajar di rumah    

31 Menutup pelajaran    

2. Observasi Guru 

Nama Guru : 

Tanggal : 

Guru Kelas : 

NO ASPEK YANG DIAMATI YA TIDAK DESKRIPSI 

A. Penampilan Guru  

1 Wajah guru terlihat jelas dalam 

pembelajaran virtual 
   

2 Guru ceria dalam mengajar    

3 Guru bersemangat dalam mengajar    

4 Guru berpenampilan rapi    

B. Penggunaan Media 

5 Media membantu guru dalam 

penyampaian materi 

   

6 Media memudahkan dalam pemahaman 

materi 

   

7 Media bersifat efisien    

8 Guru menguasai media yang digunakan    

9 Media bersifat fleksibel    

10 Media mudah didapat    

11 Media dapat dijangkau siswa dengan 

mudah 

   

C. Pengelolaan Waktu 

12 Guru memulai pembelajaran sesuai 

jadwal yang telah ditentukan 

   

13 Guru menggunakan waktu secara efisien    

14 Guru mengakhiri pembelajaran sesuai 

jadwal yang telah ditentukan 

   

D. Pengelolaan Kelas 

15 Guru dapat mengendalikan kondisi kelas    

E. Teknik Bertanya 

16 Guru menarik perhatian siswa dengan 

bertanya 

   

17 Guru memberikan kesempatan siswa 

untuk bertanya 

   

18 Guru menanggapi pertanyaan siswa 

dengan mimik yang bersahabat dan 

ramah 
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19 Guru memberikan jawaban dengan 

bahasa yang mudah pihami siswa 

   

 

3. Observasi Siswa 

Tanggal  : 

Kelas  : 

NO ASPEK YANG DIAMATI YA TIDAK DESKRIPSI 

1 siswa memperhatikan penjelasan guru    

2 Siswa membuka kamera video    

3 siswa mengikuti instruksi guru    

4 Siswa antusias mengikuti pembelajaran di 

kelas 

   

5 Siswa aktif bertanya/ berinteraksi    

6 Siswa menjawab pertanyaan guru    

7 Siswa mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru 

   

8 Siswa berdiskusi atau memecahkan 

masalah 

   

9 Siswa memanfaatkan sumber belajar yang 

ada 

   

10 Siswa menilai dan memperbaiki 

pekerjaannya 

   

11 Dapat bekerjasama dan berhubungan 

dengan siswa lain 

   

12 Siswa mau mencoba dan berusaha 

menggunakan bahasa Arab secara aktif 

   

13 Siswa terbiasa dengan bahasa Arab aktif    
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 دليل ادلقابلة
 

A. Instrumen Wawancara Guru Bahasa Arab 

Nama   : 

Pengajar kelas : 

Tanggal  : 

Waktu   : 

Tempat   : 

 

1. Bagaimana Anda melakukan pembelajaran bahasa Arab di masa pendemi? 

2. Bagaimana sekolah menerapkan kurikulum darurat? Apa saja yang 

dipangkas? 

3. Bagaimana langkah-langkah Anda dalam melakukan pembelajaran 

keterampilan berbicara? 

4. Apakah Anda membuat dan menggunakan RPP? 

5. Berapa alokasi waktu untuk mata pelajaran bahasa arab?  

6. Apakah Anda terbiasa menggunakan bahasa arab di kelas? 

7. Apakah semua siswa selalu mengikuti pembelajaran virtual? 

8. Bagaimana Anda menyikapi siswa yang tidak ikut kelas virtual? 

9. Apakah siswa diharuskan membuka video? 

10. Apakah siswa semangat belajar virtual? 

11. Apakah semua siswa aktif di kelas virtual? 

12. Bagaimana Anda menyikapi siswa yang tidak aktif? 

13. Apa metode yang Anda gunakan dalam pembelajaran virtual? 

14. Mengapa menggunakan metode tersebut? 

15. Apa media yang Anda gunakan dalam pembelajaran virtual? 

16. Apa buku dan buku penunjang yang digunakan? 

17. Apa kendala Anda melakukan pembelajaran online ini? 

18. Bagaimana Anda memberikan latihan keterampilan berbicara mengingat 

waktu dikelas virtual terbatas? 

19. Bagaimana Anda melakukan evaluasi pembelajaran?  

20. Apa media yang digunakan untuk evaluasi? 

21. Bagaimana hasil evaluasi selama pandemi ini? 

22. Berapa kkm untuk mata pelajaran bahasa arab? 

23. Bagaimana tindak lanjut siswa yang belum mencapai KKM? 
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B. Instrumen Wawancara Siswa 

Nama  : 

Guru kelas : 

Tanggal : 

Waktu  : 

Tempat  : 

1. Apakah Anda suka pelajaran Bahasa Arab? 

2. Apakah Anda suka belajar Bahasa Arab di sekolah? 

3. Apakah pembelajaran bahasa Arab menyenangkan? 

4. Bagaimana pendapat Anda mengenai pembelajaran yang dilakukan 

secara virtual selama pamdemi ini? 

5. Apakah guru masuk kelas online sesuai jadwal yang telah ditentukan? 

6. Aplikasi apa yang biasa di gunakan guru bahasa Arab? 

7. Apakah guru mengakhiri pelajaran sesuai jadwal yang telah 

ditentukan? 

8. Apakah Anda dapat memahami pelajaran yang disampaikan guru 

dengan mudah? 

9. Apa kesulitan yang Anda alami saat belajar bahasa Arab? 

10. Apakah guru menggunakan media pembelajaran? 

11. Apakah guru sering memberikan permainan dalam pembelajaran? 

12. Apakah guru sering memberikan tugas? 

13. Apa tugas yang diberikan guru dalam pembelajaran kalam? 
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(KURIKULUM DARURAT MASA PANDEMI COVID-19) 

 
Nama Madrasah : MAN 2 KOTA MALANG 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab (Wajib) 

Materi Pokok : التسامح كادلعابد، األدايف( إندكنيسيا يف أدايف(  

Alokasi Waktu : 4 JP (2 Pertemuan) 

 
I.  Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan pembelajaran dengan metode tanya jawab, inkuiri, dan pemodelan dengan 
pendekatan saintifik, peserta didik dapat mengungkapkan informasi secara rinci dalam bacaan 

terkait tema التسامح كادلعابد، األدايف( إندكنيسيا يف األدايف(  dan menerapkan kaidah tentang susunan 

gramatikal الفعلية كاجلملة االمسية اجلملة   dalam menyusun  teks bahasa Arab yang berkaitan dengan 

tema: التسامح كادلعابد، األدايف( إندكنيسيا يف أدايف(  serta terampil  dalam menyampaikan informasi terkait 

tema التسامح كادلعابد، األدايف( كنيسياإند يف األدايف(  dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari 

susunan gramatikal الفعلية كاجلملة االمسية اجلملة    

baik sedara lisan maupun tulisan, sehingga peserta didik dapat meyakini bahwa bahasa Arab 
merupakan bahasa pengantar memahami ajaran Islam; mengamalkan perilaku pro-aktif dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dunia serta 
dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, 
berkreasi (4C) dan berliterasi. 

II. Kompetensi Dasar 
3.11. Memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, dan makna)  

dari teks yang berkaitan dengan tema: 

 )التسامح كادلعابد، األدايف( إندكنيسيا يف األدايف
 yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi beberapa ajaran agama 
di Indonesia dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan 

gramatika الفعلية كاجلملة االمسية اجلملة sesuai dengan konteks   

4.10. Mendemonstrasikan tindak tutur memberi dan meminta informasi beberapa 
ajaran agama di Indonesia dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi 
dari susunan gramatika  

 الفعلية كاجلملة االمسية اجلملة
baik secara lisan maupun tulisan. 
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III. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.11.1. Mengungkapkan informasi secara rinci dalam bacaan terkait tema يف األدايف 
)التسامح كادلعابد، األدايف( إندكنيسيا  

3.11.2. Mengindentifikasi susunan gramatikal الفعلية كاجلملة االمسية اجلملة   dalam teks 

3.11.3. Menyusun kalimat menggunakan susunan gramatikal اجلملةك  االمسية اجلملة 

 الفعلية
4.11.1. Menyusun paragraf terkait tema التسامح كادلعابد، األدايف( إندكنيسيا يف األدايف(  

4.11.2. Menyampaikan informasi secara lisan terkait tema األدايف( إندكنيسيا يف األدايف 

)التسامح كادلعابد،  

 
IV. Materi Pembelajaran 

 Daftar kosa kata berkaitan dengan tema:  كادلعابد، األدايف( إندكنيسيا يف األدايف 

)التسامح  

 Struktur teks الفعلية كاجلملة االمسية اجلملة  

 Teks bacaan dengan tema: التسامح كادلعابد، األدايف( إندكنيسيا يف األدايف(  

V. Metode Pembelajaran 
a. Pendekatan : Saintifik 
b. Metode : Tanya jawab dan inkuiri 
c. Model  : PBL 

 VI. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar.  

 Media/Alat 
Laptop/hp, aplikasi Zoom 

 Bahan - 

 Sumber Belajar  

 Kemenag RI. 2020. Bahasa Arab. Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah. 

VII. Kegiatan Pembelajaran.  

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN 
ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan  Guru memberi salam; 

 Guru mengecek kehadiran peserta didik; 

 Guru menjelaskan lingkup materi yang akan 
dipelajari 

 Guru meminta beberapa siswa menjawab 
pertanyaan terkait materi bacaan pada 
pertemuan sebelumnya 

15 menit 
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KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN 
ALOKASI 

WAKTU 

Inti  Guru membacakan teks bacaan terkait agama 
di Indonesia. 

 Guru memberikan pertanyaan kepada 
beberapa siswa secara acak. 

 Guru meminta siswa untuk menyimpulkan isi 
bacaan. 

 Guru meminta siswa menyampaikan isi bacaan 
secara lisan. 

60 menit 

Penutup  Guru meminta respon siswa terhadap kegiatan 
pembelajaran; 

 Guru menyampaikan kegiatan yang akan 
dilaksanakan pada pertemuan yang akan 
datang. 

 

VIII. Penilaian, pembelajaran remidi, dan pengayaan 
1. Tehnik Penilaian 

a. Sikap 

 Teknik : Observasi 

 Bentuk : Lembar observasi 
b. Pengetahuan 

 Teknik : Tes tulis 

 Bentuk : Soal pilihan ganda 
c. Keterampilan 

 Jenis : Produk 

 Bentuk : Monolog (menyimpulkan isi teks bacaan) 
2. Remidial dan Pengayaan 

Pembelajaran Remedial 

a. Mengerjakan soal-soal latihan;  

b. Mendapatkan penjelasan dari teman atau guru; 
c. Mengerjakan kembali soal-soal penilaian harian. 

Pembelajaran Pengayaan 

a. Mengerjakan soal-soal latihan lanjutan;  

b. Mendapatkan penjelasan dari guru. 
 

Malang, 17 April 2021 
Mengetahui,          
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran 
 
 
Drs. Mohammad Husnan, M.Pd Sukardi, S.Pd 
NIP. 19621101 199003 1 007 NIP. 197504202006041016 
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG 

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 
Jalan Bandung Nomor 7 Kota Malang 

Telepon (0341) 551357, 558333; Faksimili (0341) 559779; Kode Pos 65113 
Website : www.man2kotamalang.sch.id Email : admin@man2kotamalang.sch.id 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(KURIKULUM DARURAT MASA PANDEMI COVID-19) 

 

Nama Madrasah : MAN 2 KOTA MALANG 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab (Wajib) 

Materi Pokok : (السوكبرماركيت يف التقليدم، السوؽ يف) التسوؽ  

Alokasi Waktu : 2 JP  
 

I. Tujuan Pembelajaran 
Melalui kegiatan pembelajaran dengan metode tanya jawab, inkuiri, dan pemodelan 
dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat memahami fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan  (bunyi, kata, dan makna) dari teks yang berkaitan dengan tema 

(السوكبرماركيت يف التقليدم، السوؽ يف) التسوؽ  :  

mendeskripsikan bentuk, timbangan, sifat dan karakteristik suatu benda dengan 
memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal 

 كبليوف كمليار كمليوف ألف عدد

terampil  Mendemonstrasikan tindak tutur mendeskripsikan bentuk, timbangan, sifat 
dan karakteristik suatu benda dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari 
susunan gramatikal  

 كبليوف كمليار  كمليوف ألف عدد

baik secara lisan maupun tulisan., sehingga peserta didik dapat meyakini bahwa 

Bahasa Arab merupakan bahasa pengantar memahami ajaran Islam melalui 

pembelajaran tidak langsung; mengamalkan perilaku peduli (gotong royong, kerja 

sama, toleran, damai) dalam berkomunikasi dengan lingkungan social dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dunia serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, 

berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi (4C) dan berliterasi. 

II. Kegiatan  Pembelajaran 
a. Pendahuluan (10 menit) 

- Guru mengucapkan salam; 
- Guru mengecek kehadiran peserta didik; 
- Guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai;  
- Guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan;  
- Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan; dan 
- Guru meminta peserta didik mempersiapkan peralatan belajar. 
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- Guru menanyakan beberapa kosa kata yang sudah dipelajari sebelumnya. 
b. Kegiatan Inti (70 menit) 

Peserta didik melakukan kegiatan berikut: 

- Memperhatikan contoh dialog yang dipaparkan di slide; 

- Menyimak ungkapan-ungkapan dalam teks dialog; 

- Menirukan ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam dialog; 

- Memeragakan ungkapan dalam dialog terbimbing; 

- Membuat teks dialog; 

- Mengoreksi teks dialog kepada guru; 

- Berlatih melakukan dialog; 

- Mempraktekkan dialog. 

c. Penutup (10 menit) 
- Guru bersama peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran; 
- Guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan; 
- Guru bersama peserta didik memberikan umpan balik terhadap proses dan 

hasil pembelajaran; 
- Guru merencanakan pembelajaran remidi, program pengayaan, layanan 

konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas kelompok sesuai dengan 
hasil belajar peserta didik; dan 

- Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 
berikutnya. 

III. Penilaian, pembelajaran remidi, dan pengayaan 
1. Tehnik Penilaian 

a. Sikap 

 Teknik: Observasi 

 Bentuk: Lembar observasi 
b. Keterampilan 

 Praktek: Dialog 

 Bentuk: Video 
2. Remidial dan Pengayaan 

Pembelajaran Remedial 

a. Berlatih dialog. 

b. Mengulang praktek 

Pembelajaran Pengayaan : Menyimak lagu dengan judul: Mawju’ Qalbi oleh 

Najwa Farouk 

Mengetahui, 
Kepala Madrasah Guru Mata 
Pelajaran 
 
 
Drs. Mohammad Husnan, M.Pd Sukardi, S.Pd 
NIP. 19621101 199003 1 007 NIP. 
197504202006041016 
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RPP MAN KOTA BATU 

 

Hari/Tang

gal 

Sabtu, 30 Januari 2021 

Jam  Ke 8-9 

Pertemuan ke 4 Semester Genap 

Materi Khiwar : Haji dan Umroh 

KI/KD KI-4 Keterampilan 

--4.7.Mendemonstrasikan tindak tutur mengenalkan diri dan orang 

lain, meminta maaf, berpamitan dengan memperhatikan tasrif fi‟il 

madhi al-lughawi baik secara lisan maupun tulisan. 

Tujuan 

Pembelaja

ran 

Melalui pendekatan genre, diharapkan setelah mengikuti 

pembelajaran ini siswa mampu :  

(1) Membuat dialog sederhana tentang haji dan umroh dengan 

baik dan benar 

(2) Mendemonstrasikan dialog tentang haji dan umroh dengan 

Metode Ceramah dan diskusi online 

Media/Su

mber 

E-learning madrasah e-book kemenag, youtube (video), Kamus 

Kegiatan 

Pembelaja

ran 

1. Guru melakukan salam, sapa dan absensi kepada peserta didik 

melaui e-learning. 

2. Guru mengajak siswa untuk memulai pembelajaran dengan 

membaca do‟a. 

3. Guru melakukan Appersepsi dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

4. Peserta didik diminta untuk membuka, menyimak dan 

memahami video pembelajaran tentang kosakata dan contoh 

percakapan tentang haji dan umroh. 

5. Peserta didik diminta untuk membuka bahan ajar halaman 71 

6. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

bertanya/mendiskusikan materi yang belum difahami. 

7. Guru menugaskan peserta didik untuk membuat dialog 

sederhana tentang haji dan umroh sesuai contoh di Video atau 

dibahan ajar. 

8. Siswa diminta mempraktekkan percakapan tersebut dan 

mengumpulkannya dalam bentuk video di E learning. 

9. Guru menyiapkan link penilaian/ media pengumpulan tugas. 

10. Guru menutup pelajaran dan mengajak siswa mengakhiri 

pembelajaran dengan membaca do‟a. 

Penilaian  Penilaian Sikap              :  Observasi 

 Penilaian Pengetahuan   :  Tes Tulis 

Tes Lisan                                         

 Penilaian Ketrampilan    : Unjuk kerja/praktek 
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Hari/Tanggal Sabtu, 27 Maret 2021 

Jam  Ke 8-9 

Pertemuan Pertemuan ke 12 Semester Genap 

Materi Al-Kalam : Teknologi al-I'lam wal Ittishal (TIK) 

KI/KD KI-4 Keterampilan 

--4.10.Mengevaluasi gagasan dari teks bahasa Arab yang 

berkaitan dengan tema : “Tehnologi Al-I‟lam wal Ittishal” 

(Alhasub,Wal Jawwal wal Online)” dengan memperhatikan 

bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal Tasrif Fi‟il 

Madhi Al-Lughawi 

Tujuan 

Pembelajaran 

Melalui pendekatan genre, diharapkan setelah mengikuti 

pembelajaran ini siswa mampu : 

1. Membuat dialog sederhana tentang Teknologi Al-I‟lam 

waal Ittishal (TIK) dengan baik dan benar. 

2. Mendemonstrasikan dialog tentang Teknologi Al-I‟lam 

waal Ittishal(TIK)  dengan tepat dan lancer. 

3. Mempraktekkan dilalog tentang Teknologi Al-I‟lam waal 

Ittishal(TIK)  dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat 

dan benar. 

Metode Ceramah dan diskusi online,tanya jawab 

Media/Sumber 

Belajar 

E-Learning Madrasah E-Book Kemenag, Youtube (video), 

Kamus 

Kegiatan 

Pembelajaran 

1. Guru melakukan salam, sapa dan absensi kepada peserta 

didik melaui e-learning 

2. Guru mengajak siswa untuk memulai pembelajaran dengan 

membaca do‟a 

3. Guru melakukan Appersepsi dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

4. Peserta didik diminta untuk membuka, menyimak dan 

memahami Video pembelajaran tentang kosakata dan 

contoh percakapan tentang Tehnologi Al-I‟lam wal Ittishal 

5. Peserta didik diminta untuk membuka bahan ajar halaman 

85 

6. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

bertanya/mendiskusikan materi yang belum difahami 

7. Guru menugaskan peserta didik untuk membuat dialog 

sederhana tentang Tehnologi Al-I‟lam wal Ittishal sesuai 

contoh di Video atau dibahan ajar 

8. Siswa diminta mempraktekkan percakapan tersebut dan 

mengumpulkannya dalam bentuk video di E learning 



ٔٔٚ 
 

 

9. Guru menyiapkan link penilaian/ media pengumpulan tugas 

10. Guru menutup pelajaran dan mengajak siswa mengakhiri 

pembelajaran dengan membaca do‟a. 

Penilaian  Penilaian Sikap              :  Observasi 

 Penilaian Pengetahuan   :  Tes Tulis 

Tes Lisan                              

Penilaian Ketrampilan    : Unjuk kerja/praktek 
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FORM PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH GURU  

(DI MASA PANDEMI COVID -19) 

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA  MALANG 

TAHUN PELAJARAN 2020 - 2021 

NAMA GURU      :  SUKARDI, S.PD SEMESTER  : 4 

BIDANG STUDI  : BAHASA ARAB PEMINATAN : MIPA 4 

      
  

                  

NO NAMA SISWA L/P 

KETRAMPILAN 

KD :     

K1 K2 K3 

1 ABDUL FATTAH MAULANA L 88 90 85 

2 ABIYYU MUHAMMAD BAIHAQI WIBISONO L 90 90 90 

3 AHMAD PUTRA AHSAN L 85 80 85 

4 AKHMAD MAULADANI FIRMANSYAH L 88 90 85 

5 AMIRUL IS'AD DERISTIANTO L 85 90 85 

6 ANDRA FIRDAUSY AKMAL L 85 90 85 

7 ARCHIE VIAN NIZAM EFENDI L 85 88 85 

8 ARDELIA FRARAMADHANI AZZAHRO P 88 90 85 

9 ATAULLAH IZZAT KHUSAIDI L 90 80 85 

10 ATHOILLAH FARHAN ABSHOR L 80 80 80 

11 BINTANG FIQHI ALFARA L 90 90 90 

12 CHUSNUL RIZAL WICAKSONO L 88 90 85 

13 FATAHILLAH TSABIT FATONI L 88 90 85 

14 FIKRI HAIDAR AHMADI L 85 80 80 

15 FIRZA HAIQAL SETYAPUTRA L 85 85 85 
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16 ILHAM RASYID SUBAGYO L 88 90 85 

17 KEEVAN AL RASYID UMAR L 88 80 80 

18 NABILAH AFLAH ANDIFA P 90 80 85 

19 NAJWA HABIBAH ZAHRA P 90 80 80 

20 NANDA NUZULA KHAIRUNNISA P 88 90 85 

21 NATASYA MAGHFIROTUNNISA' P 90 90 85 

22 NAYLA AULIA ANANDA P 88 85 85 

23 NISRINA AZKA SYIFA P 90 80 85 

24 PHALOSAFA GHASSANI ZAKIRAH ZAMAN P 88 90 85 

25 PUSPA WIDYA SAFITRI P 88 80 85 

26 PUTRI DK PRADANA P 88 80 85 

27 PUTRI RAHMA FATIMATUZ ZAHRO P 88 90 85 

28 QUEENNUHA ASA EL FARID P 88 90 85 

29 RANIA JILAN HANIYAH P 80 90 85 

30 SAFINA ANNAJAH RAMADHANIA HERMANTO P 90 90 90 

31 SALSABILA ALIFIA SASHNA P 90 80 85 

32 SAYYIDATINA AISYAH WAFI P 88 90 85 

33 SHIDQI ZAFIRA SYAM P 88 90 85 

34 VANIA AULIA SUWANDI P 88 90 85 

35 
YESENIA ZABRINA MAHARANI YAFFA 
HARDIANTO 

P 88 90 85 

                            

NOTE : 
            

    
            K

1 Dialog haji dan umrah 
            K

2 Dialog game online 
            

K
3 Monolog agama di Indonesia 
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FORM PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH GURU  

(DI MASA PANDEMI COVID -19) 

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA  MALANG 

TAHUN PELAJARAN 2020 - 2021 

NAMA GURU      :  SUKARDI, S.PD SEMESTER  : 4 

BIDANG STUDI  : BAHASA ARAB PEMINATAN : MIPA 3 

      
  

                  

NO NAMA SISWA L/P 

KETRAMPILAN 

KD :     

K1 K2 K3 

1 
FAIZAH PUTRI CAHYANI P 90 90 90 

2 
FANISSA EMILIA FAISHAL P 90 90 90 

3 
FARAH SALMA FIKRIYAH P 90 90 90 

4 
FIRDA AQILATUL IZZAH P 90 90 90 

5 
ILMA DIAS KURNIASARI P 90 90 90 

6 
KEISHA RAFA KIANANDA P 88 80 85 

7 
KEISYA ZAHRA PUTRI P 88 90 85 

8 
KEYSHA KINANSIH WINDIAZ PUTRI P 88 90 85 

9 
KHALIS NADHIRA SANTOSA P 90 90 90 

10 
KHILMA TSANIA IZZATUL MUNA P 90 90 90 

11 
KHOIRUNNISA' HANIFAH P 90 90 90 

12 
LATIFAH AZ-ZAHIDAH P 90 90 90 

13 
LUTFIYA HASNA IZZA RAHIMA P 90 90 90 

14 
MADINA AULIA ZAHRA P 90 90 90 

15 
MARITZA ALIYYA DEVY P 88 80 80 
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16 
MARITZA WINONA KHANSA P 88 90 85 

17 
MARSA JAUZA SYAIRAH P 88 90 85 

18 
MARYAM MUHIBBU SYAHIDAH P 88 90 85 

19 
MAWADDATUN NAJWA P 90 90 90 

20 
MUHAMMAD NABIL HANIF L 90 90 90 

21 
MUHAMMAD NAJWAN HAFIZH ALBAIHAQI L 80 80 80 

22 
MUHAMMAD NIZAR HIDAYATULLAH L 90 80 90 

23 
MUHAMMAD POETRA FADILLAH L 90 80 80 

24 
MUHAMMAD RAFIF L 90 80 85 

25 
MUHAMMAD RAIHAN ABDILLAH L 88 80 85 

26 
MUHAMMAD SULTHAN L 80 80 80 

27 
NABILA NAFILIA DYANTI P 90 80 85 

28 
NAFIES SHIDQIY MADANIY L 90 80 85 

29 
RAYHAN EGAR SADTYA NUGRAHA L 90 80 85 

30 
RIZKY DHAFIN ZARKASYA L 88 80 85 

31 
SYIFA NAJA KAMALUL MAZAYA L 90 80 85 

32 
ZAIM AYDIN NAZIF L 90 80 85 

33 
ZAYED SULTHON L 90 80 85 

                            

NOTE : 
            

    
            K

1 Dialog haji dan umrah 
            K

2 Dialog game online 
            

K
3 Monolog agama di Indonesia 
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FORM PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH GURU  

(DI MASA PANDEMI COVID -19) 

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA  MALANG 

TAHUN PELAJARAN 2020 - 2021 

NAMA GURU      :  SUKARDI, S.PD SEMESTER  : 4 

BIDANG STUDI  : BAHASA ARAB PEMINATAN : MIPA 2 

      
  

                  

NO NAMA SISWA L/P 

KETRAMPILAN 

KD :     

K1 K2 K3 

1 
ADLIN ARUM ANINDITA P 90 80 80 

2 
AHMAD RIZKI HABIBI L 90 90 90 

3 
AHMAD SYIFA' BIFANA L 90 90 90 

4 
AISYAH ARUM PUSPITA P 90 90 90 

5 
AISYAH SALSABILLA NUR P 90 85 85 

6 
AJI BAYU YUDHO AMRULLOH L 90 90 90 

7 
ALYA FATIMAH AZZAHRAH P 90 90 90 

8 
ANABELA ZENOBIA FACHRI P 90 90 90 

9 
ANIF QORIN HAFIYYA P 88 90 85 

10 
ANINDYA NAYLA CAHYANI P 88 80 80 

11 
ANNISA CAHYA REZA PAHLEVI P 90 80 80 

12 
ARYASATYA RAFIF MUSYAFFA RAMADHAN L 85 85 85 

13 
AULIA NAURAH SALSABILLA P 90 90 90 

14 
AZHARDIAN RIZQY L 90 90 90 

15 
BALQIS NAURINA RABBANI P 90 90 90 



ٕٖٔ 
 

 

16 
DHANA REYHAN PUTRA SANTOSA L 88 85 85 

17 
DHIDA ALFARES PUTRA L 88 85 85 

18 
ELMA AMALIA RUFAIDAH P 88 90 85 

19 
ELVI RAHMAWATI P 90 90 90 

20 
FADHIL ABDUL ADZIM L 90 80 80 

21 
FADILA SHAHNUN NAJA P 90 90 90 

22 
FAKHRISAL CENDEKIA PUTRA L 88 90 85 

23 
FARAH VEDA BIDZIKRILLAH P 90 90 90 

24 
FASYA EGA NABILLA P 90 90 90 

25 
GENTA PUTRA PRAYOGA L 88 80 85 

26 
GHINA MALIKHA SALSABILA P 88 80 80 

27 
GIRFI NISRINA ALIYAWINATA P 88 90 85 

28 
HAYA AILIA FITARAKHMAN P 90 90 90 

29 
HILDA THUFAILLINA PRAMESTYA P 90 90 90 

30 
ILHAM AKBAR TAUHID L 85 80 85 

31 
MOCHAMAD ZIDAN ALFIRMANSYAH L 88 90 85 

32 
MUHAMMAD ABDULLAH IHSAN L 90 90 90 

33 
MUHAMMAD AFAF L 85 80 85 

34 
MUHAMMAD MIRZA NABIL ALDILLA L 88 85 85 

                            

NOTE : 
            

    
            K

1 Dialog haji dan umrah 
            K

2 Dialog game online 
            

K
3 Monolog agama di Indonesia 
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FORM PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH GURU  

(DI MASA PANDEMI COVID -19) 

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA  MALANG 

TAHUN PELAJARAN 2020 - 2021 

NAMA GURU      :  SUKARDI, S.PD SEMESTER  : 4 

BIDANG STUDI  : BAHASA ARAB PEMINATAN : BAHASA 

      
  

                  

NO NAMA SISWA L/P 

KETRAMPILAN 

KD :     

K1 K2 K3 

1 
ABDURRAHMAN HANIF L 90 80 85 

2 
ADAM WINDRAYA PARAMUDYA L 90 90 90 

3 
ASHFIYAH EL-NIMAH SYABANA P 90 80 85 

4 
ATHALLAH AKHYAR RESWARA L 90 90 90 

5 
ATHYA NAILUFARA P 90 90 90 

6 
CECILIA ADE NATASYA P 88 90 85 

7 
DAFFA ABRAR NUR FAUZAN L 90 90 90 

8 
DEFRIO SAKA WAHID L 90 80 85 

9 
GHUMAIDA MUTHIAH P 90 80 85 

10 
IFTITAH AULYA RIDAYU P 90 90 90 

11 
IKA ARISTA PUTRI P 80 80 80 

12 
KANIA MAHIRA YAHYA P 90 90 90 

13 
KHARISMA AFWAN L 90 90 90 

14 
M. RAIHAN IBRAHIM L 90 80 80 

15 
MOHAMMAD NAUFAL L 90 80 85 



ٕٔ٘ 
 

 

16 
MUHAMMAD AMMAR RASYID L 90 90 90 

17 
MUHAMMAD CHOSNUL ROVIQ L 90 80 85 

18 
MUHAMMAD FADHLURRAHMAN KHOOLISH L 80 80 80 

19 
MUHAMMAD IQBAL HANIF L 85 80 80 

20 
MUHAMMAD RADITYA ALFIN GHIFARI L 90 90 90 

21 
MUHAMMAD TAN TULADHA L 88 80 85 

22 
NADHIFA PUTRI NANDIA P 88 80 85 

23 
NASYAFA ARNINDYA SALSABILLA P 85 80 80 

24 
NURSYIFA QALBY PRIBADI P 90 90 90 

25 
NURULIZZA ESHAL ALISHA P 90 90 90 

26 
RAFILA NISRINA SALSABILA P 90 90 90 

27 
RIFDAH RAHMAH ZAKIYYAH P 90 80 85 

28 
RUGAYYAH BINTI ALWI P 80 80 80 

29 
SALSABILA WULAN SYAWWALLY P 90 90 90 

30 
VANIA KUSUMAWARDANI HIDAYAT P 90 90 90 

                            

NOTE : 
            

    
            K

1 Dialog haji dan umrah 
            K

2 Dialog game online 
            

K
3 Monolog agama di Indonesia 
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FORM PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH GURU  

(DI MASA PANDEMI COVID -19) 

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA  MALANG 

TAHUN PELAJARAN 2020 - 2021 

NAMA GURU      :  SUKARDI, S.PD SEMESTER  : 4 

BIDANG STUDI  : BAHASA ARAB PEMINATAN : AGAMA 

  
 

  
  

                  

NO NAMA SISWA L/P 

KETRAMPILAN 

KD :     

K1 K2 K3 

1 
ALYARATTU HERMAWAN P 85 80 80 

2 
ARIF NAILAL WIDADI L 88 80 80 

3 
AZZAHRA PUTRI AFFANDI P 85 80 80 

4 
BINTANG HAMDARU ADIWANGSA L 90 90 90 

5 
DHEA NAJWA IMANIAR P 90 80 80 

6 
DIANA PUSPITA P 88 85 85 

7 
EVELYN MARSHANDA TIARA RAHMAN P 88 80 80 

8 
FAATIH UTSMAANOVAH P 90 90 90 

9 
FAIZ HIBATULLOH ABROR L 90 85 85 

10 
FARREL AL HAFIZ L 90 85 85 

11 
MUHAMMAD AKMAL HAFIZHI L 90 85 85 

12 
MUHAMMAD ALIF RAMADHANI L 90 80 80 

13 
MUHAMMAD AQNA HIZBULHAQ L 88 90 85 

14 
MUHAMMAD HABIBUL MUJIB MUCHIYYIDDIN L 90 80 85 

15 
MUHAMMAD HAFIDZ DAROS AIRLANGGA L 90 90 90 
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16 
MUHAMMAD RIZKI ALFATTAH L 90 90 90 

17 
MUHAMMAD YUSUF JAMIL L 80 85 85 

18 
NAZAL BAIHAQI L 90 90 90 

19 
NIRINA AULIA P 85 90 85 

20 
SANG SATRIO ALIF AKHIRU SYAH'BAN L 90 85 85 

21 
SHILFA ZAKIYYAH PUTRI DEWI PURNAMA P 88 80 80 

22 
SYARIFA AULIA PUTERI P 90 90 90 

23 
WAHYU WIKHDA AINIA P 90 90 90 

24 
YUSUF MUHAMMAD ABDILLAH L 90 90 90 

                            

NOTE : 
            

    
            K

1 Dialog haji dan umrah 
            K

2 Dialog game online 
            

K
3 Monolog agama di Indonesia 
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NILAI MAHAROH KALAM MAN KOTA BATU 

XI IPS 

NO N AM A 

الحج 

 والعمرة

التكنولوجي 

 اإلعالم

1 ABIDATUL NUR RIZZA 83 92 

2 AHMAD YUDA SYAHRONI 83 82 

3 ALDI MUNCAR PUJIARTO 83 78 

4 ALHAUDY DAFFA AKHSANA 76 78 

5 AMELIA PUTRI 76 78 

6 ANGGUN DINDA SAFIRA 83 80 

7 ANTI LAILATUL QODRIYAH 83 80 

8 ASA GESANG LAILATURROHMAH 83 82 

9 AURELIA NATASYA JELITA PUTRI 83 83 

10 AZIZATUL KHOIR 83 83 

11 DUWI FITRI LESTARI 78 83 

12 ELVARA RIZKA RAMADHANI 83 83 

13 ELVIRA RIZKY RAMADHANI  83 83 

14 HABIBULLOHILMA'SUM 78 78 

15 HAFID DIMAS SAPUTRA 80 80 

16 HAFIZ UDABI ERSYAN SYAHPUTRA 83 80 

17 HALIZA KHUMAIRA 78 80 

18 ILSA AKHILA ZAHRA 78 80 

19 INDIRA KHOIRUN NAJAH 83 80 

20 INTAN KARISMANING PERTIWI 83 83 

21 MOCHAMMAD IFAN ADIPUTRA 78 83 

22 MUHAMMAD AMIN ALVARO 78 80 

23 MUHAMMAD LUQMAN HAKIM A 83 78 

24 NADHIFA TRI RAHMADINA 80 80 

25 NADILLA FEBRIKA PUTRI 83 92 

26 NA'IIMATUS SHOLICHAH 83 83 

27 NUR ANIFI KHUSNUL CHOTIMAH 78 78 

28 RAKHMA YULIA FADZILAH 75 75 

29 RIFKI MAULAN EKO SAPUTRA 80 80 

30 RISKA DWI AFIFA  80 80 

31 VEBY NUR ISNAINI 83 83 

32 YULINDA TRISYIANTI 83 80 

33 ACHMAD SYIFA 80 78 
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NILAI MAHAROH KALAM MAN KOTA BATU 

XI BAHASA 

NO N AM A التكنولوجي اإلعالم الحج والعمرة 

1 AHMAD FAISHAL RAFIF 83 80 

2 AILSA NABILA NIRWASITA 92 85 

3 AINUN KHAMNA 92 95 

4 ALFRIDA MAYANG ARUM MAF'ULA 83 80 

5 ALMAS RONA AQILAH 80 78 

6 ALYA PUTRI IRAWAN 78 78 

7 ANNE EKA YUNIAR 80 83 

8 ARFIAN ADAM PAMUNGKAS  83 80 

9 AULIA PUTRI AMRULLAH 92 83 

10 CHERIL RISTA NAFARA 83 83 

11 DEVINA ANGGRAENI 83 92 

12 FADIA NURULITA FEBRIYANTI 80 78 

13 

FATIKHAH TUNJUNG NILAM 

NURLAILI 
80 80 

14 HARUM SAKINAH HERMAWAN 92 92 

15 JUNDA IMARATUL FARADISA 92 95 

16 MEIRY KRISTINA ONIK 85 80 

17 MOCH. SUGENG PURWOHADI 83 83 

18 MUHAMAD FAISAL FIRDAUS 80 80 

19 MUHAMMAD FAIZUL FIKRI 80 80 

20 MUHAMMAD FARUQI RABBANI 80 78 

21 MUHAMMAD SYAMSIDH DHUHA 80 80 

22 NADIA PUTRI WULANDARI  80 80 

23 NAZRIEL IRCHAM RAMADHAN 80 80 

24 OVELA YUSMA VALENDA 83 80 

25 RAHMAT 80 78 

26 RAISAH DIVA AMALIA 83 78 

27 RIZQY DWI PREMITHASARI  80 80 

28 SALASATIN NUR AZIZAH 80 78 

29 SALIYA RACHMAYANTI 83 83 

30 SALSA DWI RAMADINA 83 80 

31 SITI NURHALIZA AZ-ZAHRA 80 80 

32 TRI ZIANATUNNISA' 83 80 

33 YULINDA TRI WAHYUNINGSIH 80 80 

34 YUNISA RIZKIA SUWANDI 80 83 
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NILAI MAHAROH KALAM MAN KOTA BATU 

XI AGAMA 

NO N AM A الحج والعمرة 

التكنولوجي 

 اإلعالم

1 ADINDA SAYYIDA SALWA 83 85 

2 ALFI KAMILA RAHMA 78 82 

3 AMELIA NADIA PRASETYA NINGRUM 83 82 

4 ANNISA RANI ANGGRAINI 83 82 

5 AULADI SANI 80 80 

6 AUSTHENYA ZAHRA DC ZULKARNAEN 83 82 

7 DAUD FIRMANSYAH  78 80 

8 DIAN CAHYA BENING 92 85 

9 DICKY KUSUMA WHARDANA 83 80 

10 DIRRA KHUSNUL FATIMAH 83 82 

11 HILMA NURUL LATIFAH 83 82 

12 INZAGHI MAULANA SAKTI SAPUTRA 83 82 

13 KIKI WULANDARI 83 82 

14 LILIA AIS ANDINI 92 85 

15 MOCHAMMAD FAIRUZ DZAKI AZZAHRA 78 80 

16 MUHAMMAD SULTHAN MAULANA A 78 80 

17 MUARIFATUL AULIYA 92 85 

18 MUCHAMMAD IRSYAD MAHILA 80 82 

19 MUFADILA SHALSA NURJANAH 80 82 

20 MUHAMAD HUDAY ALHAQ 78 78 

21 MUHAMMAD ALVAN NUR HUDA 80 80 

22 NIRWANDANI (KELUAR)     

23 NUR'AINI NADYA SA'ADA 83 84 

24 NURCHOLILLAH MAULIDINNA  83 84 

25 RAHIMA WANDRA PRASETYA 92 90 

26 RAIHAN MUJAYYID ASSYA'BANI 92 88 

27 SALMAN ALFARIS 83 82 

28 SALSABILA AL MUFIDATUN NAZHIFAH 92 84 

29 SALSABILA ISNA ARIFINA 83 82 

30 SALWA AWALIA RAHMA 83 82 

31 SIVA ARZILA 85 84 

32 SOFROUL KARIMAH 83 82 

33 TIA DWI RAHMADANI 83 82 

34 VIOLA FARADILLA 80 80 

35 YESI PRATIWI 83 82 

36 WILDAN RIDYA PUTRA PAMUNGKAS 83 82 
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NILAI MAHAROH KALAM MAN KOTA BATU 

X MIPA-5 

NO N AM A الحج والعمرة 

التكنولوجي 

 اإلعالم

1 A'AN DWI ARDIANTO 82 80 

2 ADELIA SUPRAMASTI SUKMA DEWI 84 80 

3 ADITYA ARIEF RAHMAN 78 80 

4 AMELIA CHRISTIN WULANDARI 83 82 

5 ANANTA HAFIDZ PRAMUDYA 82 80 

6 ANGGI DWI AMARANI 83 82 

7 ANGGUN WAHYUNING GUSTI 84 82 

8 CHORINAH NADHIVA ISTIFADLAH 83 85 

9 CITRA ALMA HASNADYA 78 82 

10 DILLA PUTRI AWALIA 83 85 

11 DINDA AISYAH 83 82 

12 DIVA NAFISATUZ ZAHRO 80 82 

13 ELVINA NUR NAQIYAH 85 85 

14 FANISA NOVITA SARI  80 78 

15 GABRIELLA FARAH ADELLIA R 80 85 

16 ISMA ANDRIANI 83 85 

17 ISMATUR ROFIAH 85 85 

18 KHENNA MELINDA APRILIA 80 85 

19 KHUSNUL KHOTIMAH  85 85 

20 M RAMADHANI PASULLERI 80 78 

21 MOHAMAD RIZKI ALDIANSYAH 80 80 

22 NADILA FIRNANDA RAMADHANI 83 80 

23 NA'ILA ATHAYA PUTRI 80 80 

24 NUR HUDHA AL FARIZQI 83 85 

25 NUR MUFIDAH VALENTINA SARI 83 85 

26 PUTRI KHANZA HERMAWAN 83 85 

27 RAHILZA AFANDI PUTRI 80 85 

28 SALSABILLA REVINA EKA PUTRI E 83 85 

29 TARISSA AULIA WIDIANTO PUTRI 83 85 

30 ULIVIA MARDHIYAH 83 85 

31 YANUWAR DYO ADI SAPUTRA 80 80 

32 YOLANDA ALMADEA PUTRI 80 82 
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 الثانية مدينة ماالنجصورة ادلقابلة مع معلم اللغة العربية ابدلدرسة الثانوية احلكومية 

 عملية التعليم االفًتاضي ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية مدينة ماالنج
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 إبداع فيديو على قناة يوتوب مهافيديو حوار لدل ز يداف كفاضل. كقاما 

 فيديو حوار لدل غَتيف كفضيلة



ٖٔٗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فيديو حوار لدل رتحاف كأيدين 
 (tik tokبتنفيذ تيك توؾ )

كبينتانج بتنفيذ كاتسأب  اؿفيديو حوار لدل رجي
(whattsapp) 

فيديو حوار لدل عبد الفتاح كأمَت. كقاما 
 إبداع فيديو على قناة يوتوب مها

 فيديو حوار لدل نبيل كنيزار
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 للمدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو( e-learning)التعليم اإللكًتكِن 

 صورة ادلقابلة مع معلمة اللغة العربية ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو
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 فيديو حوار لدل أاننتا حفيظ 
 تلميذ ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو

 فيديو حوار لدل نور ىدل 
تلميذ ابدلدرسة الثانوية احلكومية 

 مدينة ابتو

 فيديو حوار لدل عديلة 
 تلميذة ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة ابتو

 فيديو حوار لدل ديبل 
تلميذة ابدلدرسة الثانوية احلكومية مدينة 

 ابتو
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 السرية الذاتية

 
 ادلعلومات الشخصية. أ

 ريٍت ليلنا ىداية:  االسم
 ٜٜٙٔمايو  ٘بليتار، :  يبلدخ ادلير ، اتادلكاف

 ٖٕٜ٘ٓٓٚٔ:  لرقم اجلامعيا
 ٖٕٕٜٛٓٔٚٚ٘ٛٓ:  اتفرقم اذل

 lailinah1@gmail.com:  كًتكِنالربيد اإلل

 
 ادلستوى الدراسي:. ب

 السنة الدراسيادلستوى 

 ـٜٕٓٓ – ٖٕٓٓ بليتار-نور منبع احلساف كانيغارارسة اإلبتدائية ادلد

 ـٕٕٔٓ – ٜٕٓٓ ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية كونَت بليتار

 ـٕ٘ٔٓ – ٕٕٔٓ ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية كونَت بليتار 

قسم تعليم اللغة العربية كلية  بكلوريوس )سرجاان( يف
براىيم علـو الًتبية كالتعليم جبامعة موالان مالك إ

 جاإلسبلمية احلكومية ماالن
 ـٜٕٔٓ-ٕ٘ٔٓ

الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان 
 مالك إبراىيم اإليبلمية احلكومية ماالنج

 ـٕٕٔٓ-ٜٕٔٓ

 


