
 البحث اجلامعي 

يف مدرسة الشيخ احلاج هاشم األشعري االبتدائية  لى الشبكة عتعليم مهارة الكالم 
 اإلسالمية ماالنج

 : إعداد 

 حممد يوسريل 

 17150129الرقم اجلامعي : 

 املشرفة:
 الدكتورة احلاجة مملوءة احلسنة املاجستري

 197412052000032001رقم التوظيف : 

 
 العربيةقسم تعليم اللغة 

 كلية علوم الرتبية و التعليم

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

2021



 البحث اجلامعي 

يف مدرسة الشيخ احلاج هاشم األشعري االبتدائية  على الشبكة تعليم مهارة الكالم 
 اإلسالمية ماالنج

لكلية علوم الرتبية و   (S1مقدم إلكمال بعض الشروط للحصول على درجة سرجاان )
 التعليم  يف قسم تعليم اللغة العربية

 : إعداد 

 حممد يوسريل 

 17150129الرقم اجلامعي : 

 املشرفة:
 مملوءة احلسنة املاجستريالدكتورة احلاجة 

 197412052000032001رقم التوظيف : 

 
 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علوم الرتبية و التعليم
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

2021 
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 استهالل
 

 "ان  س  ح   اإلإ اّل إإ  انإ س  ح  اإلإ  اء  ز  ج   ل  "ه  
 60الرمحن : 

  



 ب
 

 إهداء
 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل : 

 والدي احملبيني العزيزين 

 ، الذي بذل جهده ماداي وروحيا لنجاح ابنه احملبوب مستكاريأيب 

 ، اليت أفاضت حمبتها البنها احملبوبة حليمة  وأمي

 يف سالمة اإلميان واإلسالم يف الدنيا واألخرة  اعسى هللا أن يرمحهما وحفظه

 اللهم طول عمرمها ابلطاعة وابألعمال الصاحلات 

 جلميع أسرت 

أخيت الكبرية ليندا مرنيايت، أخيت الكبرية نور فضيلة، أخيت الكبرية نينينج فيت هللا، أخيت  
 نور واحد. الصغري  يأخالكبرية روكميين ، و 

 

اران بنور هدايتك كما نّورت األرض بنور مششك وقمرك أبدا  اللهم نّور قلوبنا ونّور أفك
اللهم افتح علينا فتوح العارفني حبكمتك وانشر علينا رمحتك واذكران ما نسينا ايذا   .أبدا

 اجلالل واإلكرام 

 عسى هللا أن ينفعنا ويبارك لنا مجيعا ... آمني  

  



 ج
 

 كلمة الشكر والتقدير 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

هلل الواحددد القهددار العايا الغفددار مكور الليددن على النهددار تبصددددددددددددددرة لددذوي  احلمددد  
سدددددددددددّيدان حممد وعلى ال حممد بعدد ور   اللهم صدددددددددددن وسدددددددددددلم على  .  ألبصددددددددددداراالقلوب و 
اللهم  ،سدددددّيدان حممد وعلى ال حممد بعدد رمن القفار، اللهم صدددددن وسدددددلم على  األشدددددجار

وعلى اله وأصددحابه   ب والّثمار،  سددّيدان حممد وعلى ال حممد بعدد احلبو  صددن وسددلم على 
 ، أما بعد.وأزواجه وذرّيته واألئّمة املاضيني واملشائخ املتقدمني وأهن طاعتك أمجعني

أقددم شددددددددددددددكري إن هللا عا وجدن على نعمده الكثرية والوفرية ح   كندت يف انتهداء  
درسة يف معلى الشبكة  " تعليم مهارة الكالم كتابة هذا البحث اجلامعي حتت املوضوع  

لنين درجة سرجاان يف قسم  الشيخ احلاج هاشم األشعري االبتدائية اإلسالمية ماالنج " 
تعليم اللغددة العربيددة لكليددة علوم الرتبيددة والتعليم الددامعددة موالان مددالددك إبراهيم اإلسددددددددددددددالميددة  
احلكومية ماالنج. فيسددرأ أن أقدم جاين الشددكر وعظيم التقد  إن من قد سدداعدأ على 

 البحث اجلامعي، وهم : كتابة هذا

فضديلة األسدتاذ الدكتور احلاع عبد احلارا املاجسدتري بوصدفه مدير جامعة موالان مالك  .1
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

فضديلة الدكتور احلاع أووا ميمون املاجسدتري بوصدفه عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة   .2
 النج.موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ما

فضددددددددددديلة الدكتورة احلاجة مملوءة احلسدددددددددددنة املاجسدددددددددددتري والدكتور أمحد مبل  املاجسدددددددددددتري   .3
بوصدفهما رئيسدة وكاتق قسدم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسدالمية  
احلكوميدددة مددداالنج على دعمهمدددا الروحي ح  يتم إخراع هدددذا البىدددث اجلدددامعي على 

 هذه الصورة.
، الذي يفضدن ششدراو وتقد  اإلرشداد  ة احلاجة مملوءة احلسدنة املاجسدتريالدكتور فضديلة  .4

 النافع والتوجيهات املفيدة الذي ساعدأ يف كتابة هذا البحث اجلامعي.



 د
 

الشدددديخ احلاع أيب سددددوينتو، مريب روحي وجسدددددي عسددددى هللا عن يثبته ابلعافية    فضدددديلة .5
 والصحة وميد علّي من براكته وأنواره وعلومه يف الدارين أمني. 

الدذين ينورون ويروحون بعلومهم مبعهدد نور احل  مددانيدة جوكجداكر   مجيع األسددددددددددددددداتيدذ   .6
 وارشاداهتم ح  تتم كتابة هذا البحث اجلامعي.

اتيذ واألسددددددتاذات الامعة موالان مالك إبراهيم اإلسددددددالمية احلكومية ماالنج  مجيع األسدددددد .7
 الذين ينورون ويروحون بعلومهم وارشاداهتم ح  تتم كتابة هذا البحث اجلامعي.

الذين   وخالص الشدددددكر وجاين الثناء جلميع إخواأ وأخوايت يف قسدددددم تعليم اللغة العربية .8
 املقهى الفييت. يف  كتاب هذا البحث اجلامعيل  ساعدوأ

 2021يونيو  27 ماالنج،

 صاحق اإلقرار، 

 

 حممد يوسريل 

 17150129الرقم اجلامعي : 

 

 

  



 ه
 

  قسم تعليم اللغة العربية 
  كلية علوم الرتبية والتعليم 

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
 

 ة تقرير املشرف
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 حضرتكم هذا البحث اجلامعي الذي قدمه الطالق : يقدم إن 

 حممد يوسرين:    االسم

 17150129:   الرقم اجلامعي 

يف مدرسبببببة الشبببببيخ احلاج هاشبببببم على الشببببببكة  تعليم مهارة الكالم :  املوضوع
 األشعري االبتدائية اإلسالمية ماالنج 

التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون قد نظران وأدخلنا فيه ح  النظر، وأدخلنا فيه بعض   
( يف S1على الشدكن املطلوب السدتيفاء شدروط املناقشدة إل ام الدراسدة واحلصدول على درجة سدرجاان )

قسددددددددددددم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسددددددددددددالمية احلكومية 
 م.2020/2021ماالنج للعام الدراسي 

 2021يونيو    27نج، ماال

 ،ةاملشرف

 

 الدكتورة احلاجة مملوءة احلسنة املاجستري

197412052000032001رقم التوظيف :    

 
  



 و
 

  قسم تعليم اللغة العربية 
  كلية علوم الرتبية والتعليم 

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
 

 والتعليم تقرير عميد كلية علوم الرتبية 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

كلية علوم الرتبية والتعليم الامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث   تلمتقد اس
 اجلامعي الذي كتبه الباحث :

 حممد يوسرين:    االسم

 17150129:   الرقم اجلامعي 

الشبببببيخ احلاج هاشبببببم يف مدرسبببببة على الشببببببكة  تعليم مهارة الكالم :  املوضوع
 األشعري االبتدائية اإلسالمية ماالنج 

 

قد نظران وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصددددالحات الالزمة ليكون على الشددددكن املطلوب  
( يف قسدددددم تعليم اللغة S1السدددددتيفاء شدددددروط املناقشدددددة إل ام الدراسدددددة واحلصدددددول على درجة سدددددرجاان )

عددة موالان مددالددك إبراهيم اإلسددددددددددددددالميددة احلكوميددة مدداالنج للعددام  العربيددة كليددة علوم الرتبيددة والتعليم جددام
 م من فائ  اإلحرتام  وجاين الشكر.2020/2021الدراسي 

 2021يونيو    20ماالنج، 

 عميد كلية علوم الرتبية والتعليم،

 

 الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستري 

197212182000031002رقم التوظيف :    

  



 ز
 

 العربية قسم تعليم اللغة  
 كلية علوم الرتبية والتعليم 

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
h 

 تقرير جلنة املناقشة

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمه :   تلقد 

 حممد يوسرين:    االسم

 17150129:   الرقم اجلامعي 

يف مدرسبببببة الشبببببيخ احلاج هاشبببببم على الشببببببكة  تعليم مهارة الكالم :  املوضوع
 األشعري االبتدائية اإلسالمية ماالنج 

( يف قسددددددددددددم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية S1وقررت اللجنة بنجاحه على درجة سددددددددددددرجاان ) 
 م.2020/2021الدراسي والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام 

 وتتكون جلنة املناقشة من :

1.  
 .............()........   الدكتور احلاع حممد عبد احلميد املاجستري  .2

 197302011998031 رقم التوضيف :
 ...............()......    هاشم أمر هللا املاجستري  .3

 1984050420180201115رقم التوضيف :
  .........()............   ة املاجستريسنالدكتورة احلاجة مملوءة احل .4

 197412052000032001رقم التوضيف : 

 عميد كلية العلوم الرتبية والتعليم 
 

 الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستري  



 ح
 

196508171998031003رقم التوظيف :    

 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية علوم الرتبية والتعليم 

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج جامعة موالان مالك  
 

 تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

قد استكملت قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم الرتبية والتعليم الامعة موالان مالك إبراهيم 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذي كتبه الباحث : 

 مد يوسرينحم:    االسم

 17150129:   الرقم اجلامعي 
يف مدرسبببببة الشبببببيخ احلاج هاشبببببم على الشببببببكة  ليم مهارة الكالم تع:  املوضوع

 األشعري االبتدائية اإلسالمية ماالنج 
قد نظران وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصددددالحات الالزمة ليكون على الشددددكن املطلوب  

( يف قسدددددم تعليم اللغة S1الدراسدددددة واحلصدددددول على درجة سدددددرجاان )السدددددتيفاء شدددددروط املناقشدددددة إل ام  
العربيددة كليددة علوم الرتبيددة والتعليم جددامعددة موالان مددالددك إبراهيم اإلسددددددددددددددالميددة احلكوميددة مدداالنج للعددام  

 م من فائ  اإلحرتام  وجاين الشكر.2020/2021الدراسي 
 2021يونيو    20ماالنج، 

 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية،

 

 

 الدكتورة احلاجة مملوءة احلسنة املاجستري 

 197412052000032001رقم التوظيف : 

 



 ط
 

  قسم تعليم اللغة العربية 
  كلية علوم الرتبية والتعليم 

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
 

 إقرار الباحث 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 : أان املوقع أدانه 

 يوسرينحممد :    االسم

 17150129:   الرقم اجلامعي 

أقر أبن هذا البحث اجلامعي الذي حضدره لتوفري شدروط النجاح لنين درجة سدرجاان يف قسدم   
تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسددددددددددددالمية احلكومية ماالنج  

يف مدرسببببببة الشببببببيخ احلاج هاشببببببم  على الشبببببببكةتعليم مهارة الكالم "حتت املوضدددددددوع : 
 "االبتدائية اإلسالمية ماالنج  األشعري

حضدددره وكتبه بنفسدددي وما شدددوره من إبداع وريي أو .ليف ا خر. وإذا أدعى أحد اسدددتقباال  
أنه من .ليفه وتبيني أنه فعال ليس من حبثي فأان أحتمن املسددددددددد ولية على ذلك، ولن تكون املسددددددددد ولية 

لوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك  على املشدددرو أو على مسددد وت قسدددم تعليم اللغة العربية كلية ع
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.  

 2021يونيو    27ماالنج، 

 صاحق اإلقرار، 

 

 حممد يوسريل 

12917150الرقم اجلامعي :    



 ي
 

 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية علوم الرتبية والتعليم 

 ماالنج جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  
 

 مواعد اإلشراف
 حممد يوسرين:    االسم

 17150129:   الرقم اجلامعي 
 الدكتورة احلاجة مملوءة احلسنة املاجستري :    ةاملشرف

يف مدرسبببببة الشبببببيخ احلاج هاشبببببم على الشببببببكة  تعليم مهارة الكالم :  املوضوع
 األشعري االبتدائية اإلسالمية ماالنج 

 التوقيع الوصف التاريخ  الرقم
  تقد  موضوع البحث  2020  أكتوبر  28 1
  الثالث   –الفصن األول   2021 فربوير  12 2
  الثالث   –صحيح الفصن األول  ت 2021 فربوير  22 3
  الثالث   –تصحيح الفصن األول   2021مارا   22 4
   آدات البحث تقد  2021إبرين   15 5
  السادا    –الفصن األول   2021  يونيو  21 6
  ساداال  –تصحيح الفصن األول   2021  يونيو  28 7
  ذا البحث املوافقة هل 2021  يونيو  28 8

 

 2021يونيو    27ماالنج، 

 لعربية، عليم اللغة ارئيسة قسم ت

 

 الدكتورة احلاجة مملوءة احلسنة املاجستري  
197412052000032001رقم التوظيف :   



 ك
 

 مستخلص البحث 
يف مدرسددددددددة الشدددددددديخ احلاع هاشددددددددم   على الشددددددددبكةتعليم مهارة الكالم ب   ،2021،حممد، يسببببببريل 

. البحث اجلامعي، قسددددددددم تعليم اللغة العربية، كلية األشددددددددعري االبتدائية اإلسددددددددالمية ماالنج
:   ةعلوم الرتبية والتعليم، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسددددددددالمية احلكومية ماالنج. املشددددددددرف

 احلسنة املاجستريالدكتورة احلاجة مملوءة 
 عرب اإلنرتنت، مهارة الكالمالكلمات املفتاحية : 

، وميكن للمعلمني  ميستىدام التكنولوجيا واملعلومات ميكن أن تساعد أيضا يف عملية التعلاب 
  م دون القيام وجها لوجه. يأو التعل  على الشدددددبكةم  ياسدددددتىدام تكنولوجيا املعلومات إلجراء عملية التعل

م هي مهارة يبذلك، ميكن أن نرى أن هناك مشدددددددددددداكن حتد  عندما تكون عملية التعلذات الصددددددددددددلة  
يف مدرسدددددة    على الشدددددبكة    م من مهارة كالمييطب  هذا من قبن املعلمني يف تنفيذ عملية التعل الكالم.

 .الشيخ احلاع هاشم األشعري االبتدائية اإلسالمية ماالنج
 يف  على الشبكة   مكال ة  تنفيذ التعليم مهار   عرفة عمليةمل (  1: )  اهلدو من هذا البحث هو 

يف تنفيذ   انعة الداعمة واملعرفة العوامن  ( مل2. ) نجمدرسة الشيخ احلاع هاشم األشعري اإلبتدئية ماال
. املدخن نج مدرسة الشيخ احلاع هاشم األشعري اإلبتدئية ماال  يف   على الشبكةم مهارات الكالم  يتعل

 جيمع الباحث البياانت ابستىدام  ،للحصول على بياانت دقيقة.  الوصفي  الكيف  يعينالبحث  يف هذا  
ميليس  من  البياانت  حتلين  أسلوب  الباحث  يستىدم  البحث  هذا  والواثئ .يف  املالحظة،  املقابلة، 

 وهوبرمان. 
من ورض مهارة (  1،   على الشدددددددددددبكةم  ييف عملية التعل(  1):والنتائج من هذا البحث هي

الصددددوت الذي يتلوه املعلم،    الطالب قادرون على تالوة هيم  يأشددددرطة فيديو التعلكالم ابسددددتىدام 
( 2 .هاعلى القيام ابملهام اليت يعطيها املعلم من ون ب قادر الطالو   ،ميفيديو التعل من  يقولون ويسددددمعون 

  الطالب فهم املواد املرسددددددددددلة يف  موعة  يابسددددددددددتىدام املالحظات الصددددددددددوتية ه  من ورض مهارة كالم
وفقا لتفسددددددددددددري املعلم من خالل املالحظات الصددددددددددددوتية والطالب قادرون على تقليد طريقة   واتسددددددددددددأب

للطالب ممددارسددددددددددددددددة مهددارة الكالم مع أوليدداء  و التحددد  ابللغددة العربيددة اليت ميثلهددا معلم اللغددة العربيددة،  
يديو  ف  م مهارة الكالم على اإلنرتنت هي: اسدددددددتىداميعوامن الداعمة يف عملية تنفيذ تعلال(  2)األمور.
م مهدارة ييف حني أن العقبدات اليت تعرتض عمليدة التعل،واتسدددددددددددددددأب  م واملالحظدة الصددددددددددددددوتيدة علىيالتعل

( القدرة املنىفضددددددة للمشدددددداركني يف قول  2( عار يف قول أو قراءة النص، 1 يالكالم على االنرتنت ه
 مهارة الكالم  ميتعل ب علىالهتمام الوالدين يف فهم قدرة الط( عدم ا3أو قراءة النص.  
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 The use of technology and information can also help in the learning process, 

teachers can use the information technology to conduct a process of online learning 

activities or learning without doing face-to-face. Related to that, it can be seen that there 

are problems that occur when the learning process is maharah kalam. This is applied by 

teachers in carrying out the learning process of maharah kalam at KH. Hasyim Asy'ari 

Islamic Elementary School Malang  

The research has a purpose that is: (1) To know the process of implementing 

learning maharah kalam online at KH. Hasyim Asy'ari Islamic Elementary School Malang. 

(2) To know the supporting factors and inhibitions in the implementation of online learning 

in MI KH. Hasyim Asyari Malang. In this study, researchers used qualitative approach 

methodology with descriptive type. Then researchers obtained the data needed by using 

interviews, observations, and also documentation in learning maharah kalam online  at KH. 

Hasyim Asy'ari Islamic Elementary School Malang  

The results of this study include: The results of this research are: (1) in the online 

education process, 1) of the purpose of speech skill using education videos are students 

able to recite the voice that the teacher reads, and then they say and hear from the education 

video, and students are able to do the tasks that the teacher gives them. 2) The purpose of 

the speech skill using voice notes is students understand the materials sent in the wassab 

group according to the teacher's interpretation through voice notes and students are able to 

imitate the way they speak Arabic represented by the Arabic teacher, and students may 

practice the skill of speaking with parents. (2) Supporting factors in the process of 

implementing learning maharah kalam online are: using learning videos and Voice Notes 

in WhatsApp media, while the obstacles of the learning process of maharah kalam online 

is 1) shame in saying or reading text, 2) the low ability of participants to speak or read text. 

3) lack of parental attention in understanding a student's ability to learn Arabic. 
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ABSTRAK 
Yusril, Muhamad, 2021, Pembelajaran Maharah Kalam secara Daring di MI KH. 
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Kata Kunci : Maharah Kalam, Daring. 

Pemanfaatan teknologi dan informasi juga dapat membantu dalam proses 

pembelajaran, guru dapat memanfaatkan teknologi informasi tersebut untuk 

melakukan suatu proses kegiatan pembelajaran secara daring atau pembelajaran 

tanpa melakukan tatap muka. Berkaitan dengan itu, dapat dilihat bahwa ada 

problematika yang terjadi ketika proses pembelajaran maharah kalam. Hal ini 

diterapkan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran maharah kalam di 

MI KH Hasyim Asy’ari Malang.  

Adapun peneitian ini memiliki tujuan yakni: (1) Untuk mengetahui proses 

pelaksanaan pembelajaran maharah kalam secara daring di MI KH. Hasyim Asyari. 

(2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksaan 

pembelajaran maharah kalam secara daring di MI KH. Hasyim Asyari Malang. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi pendekatan kualitatif 

dengan jenis deskriptif. Kemudian peneliti memperoleh data yang dibutuhkan 

dengan menggunakan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi dalam 

pembelajaran maharah kalam secara daring di MI KH Hasyim Asy’ari Malang. 

Adapun hasil penelitian ini diantaranya: (1)Dalam proses pembelajaran 

maharah kalam online, 1)Tujuan keterampilan berbicara menggunakan video 

pendidikan adalah siswa dapat membaca suara yang dibaca guru, dan kemudian 

mereka mengatakan dan mendengar dari video pembelajaran, dan siswa dapat 

melakukan tugas yang diberikan guru. 2) Tujuan keterampilan berbicara 

menggunakan catatan suara adalah siswa memahami materi yang dikirim dalam 

Group Whatsapp sesuai dengan penjelasan guru melalui Voice Note dan siswa dapat 

meniru cara mereka berbicara bahasa Arab, dan siswa dapat mempraktikkan 

keterampilan berbicara dengan orang tua (2) faktor pendukung dalam proses 

pelaksanaan pembelajaran maharah kalam secara daring adalah: menggunakan 

video pembelajaran dan Voice Note dalam media WhatsApp, Sedangkan Adapun 

hambatan dari proses  pembelajaran maharah kalam secara daring adalah 1) rasa 

malu dalam mengucapkan atau membacakan teks, 2) rendahnya kemampuan 

peserta didk dalam mengucapkan atau membacakan teks. 3) kurangnya perhatian 

orangtua dalam memahami kemampuan seorang siswa mempelajari bahasa arab. 
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 الفصل األّول

 اإلطار العام
 خلفية البحث  .أ

التعل يالتعل  بيئة  التعلم يف  املعلمني وموارد  املتعلمني مع  تفاعن  م. يم هو عملية 
واملهارات  يالتعل  واملعرفة،  املعرفة  اكتساب  أجن  من  املعلمون  يقدمها  مساعدة  هو  م 

مساعدة الطالب   والعادات الرئيسية، وتشكين املواقف واملعتقدات للطالب من أجن
 . على التعلم اجليد

لرتينتو ) املعلم  17:  2011وفقا  املتعلمني هي يف األساا جهد واع من   ،)
طال ملتعليم  مع  الطالب  تفاعن  )توجيه  حتقي     صدربه  أجن  من  األخرى(  التعلم 

أن  بوضوح  نعرو  أن  منحازون  ترينتو حنن  من  التعريف  هذا  من  املتوقعة.  األهداو 
ن فصلها عن التفاعن يف االجتاهني: من املعلم واملتعلمني، حيث بني  املتعلمني ال ميك

 1.االثنني هناك اتصاالت مكثفة )نقن(، وموجهة لتحقي  هدو حمدد سلفا
ميكن أن يتم عملية التعلم يف أي مكان ويف أي وقت، ليس فقط يف الفصول 

ر أنشطة التعلم. الدراسية ولكن خارع الفصول الدراسية ح  يف املنال، ميكن أن تستم
وميكن   ، التعلم  عملية  يف  أيضا  تساعد  أن  ميكن  واملعلومات  التكنولوجيا  استىدام 
م يللمعلمني استىدام تكنولوجيا املعلومات إلجراء عملية التعلم عرب اإلنرتنت أو التعل 

 دون القيام وجها لوجه. 
م  يح التعل م عرب اإلنرتنت معروو جدا بني اجلمهور واألكادمييني مع مصطل يالتعل 

م الذي حيد  يعرب اإلنرتنت. مصطلح آخر شائع جدا هو التعلم عرب اإلنرتنت هو التعل 
على االنرتنت حيث املعلمني وأولئك الذين يدرسون ال .يت وجها لوجه. وفقا لإلسالم  

 م.ي( التعلم عرب اإلنرتنت هو استىدام شبكة اإلنرتنت يف عملية التعل 2006)
قال مليداواكما  وفقا   ،( وآخرون  التعل 2019يت  فهم  اإلنرتنت ي( ميكن  م عرب 

نفسه على أنه تعليم رمسي تنظمه املدارا اليت يوجد طالهبا ومعلموهنا )املعلمون( بشكن  
 

1 Sutiah, Teori belajar dan pembelajaran,( Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2016) , Hal:  
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منفصن حبيث يتطلق نظام اتصاالت تفاعلي لربط االثنني واملوارد املىتلفة الالزمة فيه.  
اعتمادا على توافر أدوات الدعم   وميكن التعلم عرب اإلنرتنت من أي مكان ويف أي وقت

 2املستىدمة.
للطالب يتعل  العربية  اللغة  لتعليم  املعلمون  به  يقوم  نشاط  هو  العربية  اللغة  م 

م اللغة العربية هو نشاط تعليمي  ي م اللغة األجنبية. وهكذا، فإن تعل يلتحقي  أهداو تعل 
نشطة تعليمية بشكن  يقوم به املعلم إن أقصى حد ح  يقوم الطالب الذين يعلمهم أب

 م اللغة العربية بشكن جيد. يجيد ويفضي إن حتقي  أهداو تعل 
تعل  املهرة ييف  وهي  تطوير،  إن  حتتاع  اليت  املهرة  أربعة  هناك  العربية  اللغة  م 

املهرة، أحد اإلستماع األربعة  "آه ومهارة َكيتوبة. من بني  الكالم، مهرة قريو  ،' مهرة 
ابلنسبة لنا هو مهاهرة الكالم. مهارة الكالم هي واحدة من أنواع املهارات  األمور املهمة  

اللغوية اليت تريد مت حتقيقه يف تدريس اللغات احلديثة مبا فيها اللغة العربية. التحد  هو 
اللغة كوسيلة. املتبادل، ابستىدام  والتواصن  املتبادل  التفاهم  لتعايا  الرئيسية   3الوسيلة 

التحد  يف املتكلم   أنشطة  التواصن يف اجتاهني، وهي بني  اللغة هلا جوانق من  فئة 
واملستمع بطريقة متبادلة.وابلتات جيق أن تستند ممارسة التحد  أوال على القدرة على 
االستماع، والقدرة على الكالم، وإتقان املفردات والتعابري اليت تسمح للطالب التواصن 

جلق التحد  إن احلياة هو شجاعة الطالب   نواايهم أو أفكارهم. عامن مهم آخر يف
من الشعور بعدم اخلوو من أن يكون خمطئا. لذلك، جيق على املعلم تشجيع الطالب 

 على التجرؤ على التحد  ح  لو كان اخلطر خاطئاً.   

املدرسني، أبن اللغة  ، استناداً إن مقابلة أجراها أحد  يتم إبالغ امل لف بناء على
أنه يف تعلم اللغة العربية   مالنجيخ احلاع هاشم األشعري  الش ة أإلبتدائية  املدرسالعربية يف  

ابستىدام تعلم مراح الكالم الذي هو تعلم كلمة ماهرة يتم تطبيقه مع نظام التعلم عرب 
اإلنرتنت. يف تنفيذ املعلمني هناك العديد من العقبات بسبق عملية التدريس اليت ختتلف 

 
2 rt Efendi, Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan Ilmiah,(Purwodadi: CV Sarnu 

Untung, 2020) Hal:2 
3 Budi E, efektifitas media pembelajaran pantomime untuk meningkatkan kemahiran berbicara 

(maharah kalam), Lahjah arabiyah, 2020 hal: 133 
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ة، بدءا من أي نوع من األساليق املستىدمة يف عملية عن التعلم وري متصن السابق
ما التقييم مثن  لعملية  اإلنرتنت  الطالب حبيث .  التعلم عرب  وابملثن، ختتلف خلفيات 

ووسائن اإلعالم املناسبة للتطبي  يف هذا   لى املعلمني اختيار نوع األساليقيصعق ع 
 التعلم عرب اإلنرتنت  

م كيف ميكننا التحد  ابللغة العربية بشكن  يالكالم هو تعل م  يم أن تعل يوكما نعل 
م من يجيد وصحيح. ومع ذلك، إذا نظران إن الوضع احلات والظروو يف عملية التعل 

مهاراه الكالم على االنرتنت سيكون ابلتأكيد ذات الصلة ابلتعلم خارع اإلنرتنت كما  
على الشبكة مهارة الكالم  تعليم  "  ذلك أيخذ امل لف العنوان  هو موضح سابقا. ول

من أجن معرفة املشاكن   نج"هاشم األشعري اإلبتدئية مااليف مدرسة الشيخ احلاج  
 .والعمليات أو تنفيذ تعلم مهاراح الكالم على االنرتنت

 أسئلة البحث  .ب
تنفيذ   .1 الشبكة كالم  الهارة  امل تعليم  الكيف  هاشم   على  احلاع  الشيخ  يف مدرسة 

 نج؟ ماال االبتدائية اإلسالميةاألشعري 

  على الشبكة   كالمالهارة  امل  يف تنفيذ التعلم  انعة العاثقة . ما هي العوامن الداعمة وامل 2.  
 نج؟ ماال االبتدائية اإلسالميةت يف مدرسة الشيخ احلاع هاشم األشعري 

 أهداف البحث   .ج
اع مدرسة الشيخ احل  يفعلى الشبكة    مكالة  التعليم مهار عرفة عملية تنفيذ  مل .1

 نجهاشم األشعري اإلبتدئية ماال
  يف   على الشبكةعرفة العوامن الداعمة واملوانع يف تنفيذ تعلم مهارات الكالم  مل .2

 نج اع هاشم األشعري اإلبتدئية ماالمدرسة الشيخ احل

 فوائد البحث  . د
قصد الباحث أن يستنفد املعلومات من  سبقت املقدمة اليت قدمه الباحث،  وقد  

 هذا البحث كما يلي:
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 ة النظري ةئدالفا .1
ويفيدها، ال  العلوم  البحث يف مصاحل  أن يسهم هذا  نظرايً  املتوقع  ومن 
سيما ابلنسبة للم سسات التعليمية يف املدارا االبتدائية واملدرسية. املسامهة  

 بعملية أو تنفيذ كلمة ماهرة على اإلنرتنتمرتبطة 
 التطبيقي  الفائدة  .2

درسة  امليف  على الشبكةكالم الرة اللمدرسة : كمادة تقو  عن تعلم  مه -
 الشيخ احلاع هاشم األشعري اإلبتدئية مالنج  

الفعالية  للطالب :  ومن املتوقع أن تايد نتائج هذه الدراسة من املعرفة و   -
 على الشبكةيف تعلم مهارة كالم 

 للمعلمني :  كمواد لتقو  نفسك لتصبح معلم حمرتو -

 حدود البحث  .ه
 : كما سيأيت  الامانية و  يةكان املو  ية وضوعأما حدود امل

تطبي  تعليم مهارة    احلدود املوضوعية: حتّدد الباحث املوضوع يف هذا البحث .1
 احلاع هاشم األشعري اإلبتدئية مالنج يف مدرسة الشيخ  على الشبكةالكالم 

  م شها مدرسة إبتدائية كياهي حاعري هذا البحث يف  جيوقد احلدود املكانية:  .2
 .اخلامس صنفاليف االن  مب أشعاري

  شهر ، سيقوم الباحثون شجراء البحو  يف الا البحثيف هذاحلدود الامانية:   .3
 2020/2021العام الدراسي  يفمارا إن أبرين 

 حتديد املصطلحات . و
م الذي جيري خارع الفصول  يكالم عرب اإلنرتنت هو التعل ال  ةم مهار يتعل .  1

 الدراسية من قبن معلمة ومتعلمني 
هوالرة  امهم  يتعل .  2 الدراسية    كالم  املناهج  يف  املدرجة  العربية  اللغة 

 والصحيحللم سسات التعليمية لتحسني نوعية الكالم اجليد 
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ي تتم دون وجها  ذم الي عملية التعل   يه  على الشبكةكالم   ال  ةمهار   ميلتعل ا.  3
الوضع بسبق  وذلك  التعليمية   لوجه،  امل سسات  تطب  معظم  الوابء حبيث 

 .م عرب اإلنرتنتيالتعل 

 الدراسة السابقة .ز
 منها:  الدراسات  من هناك عديد الباحث هاستىدما اليتأما الدراسة السابقة 

البحث: .1 يوكا خوليسا موت،موضوع  اجلامعي،  الشبكة م  يالتعل   ةطرقالبحث  على 
التطبيقات   الشبكة  ابستىدام  املتوسطة يف    Covid-19على جائحة  على     مدرسة 

أهداو 2019،  رازينساهرة  ال وأما  الكمي.  املدخن  البحث  هذا  يستىدم   .
التعليم   تطبي   ملعرفة  اإلنالبحث هو  التطبيقات عرب  وفهم    ميتعل   رتنت ابستىدام 

 البياانت اليت حصن عليها الباحث  . نتائجعلى الشبكةم  يالتعل الطالب يف عملية 
التعل  الظروو  الشبكة  لى  عم  يأن  على  تطبيقها  ميكن  اليت  الوحيدة  الطريقة  هو 
خالل   Covid-19اجلائحة   من  الطالب  تقييم  واملعلمني  حاليا،  احلال  هو  كما 

 .الطالب للمواد املستقبلة اليت يتم تسليمها عرب اإلنرتنتالواجبات ملعرفة مدى فهم  
مدرسة    يف رحلة الثامنة  ملالبحث اجلامعي، نرمال فيلذا فرخاان، تعليم املهارة الكالم   .2

.  يستىدم هذا البحث املدخن الكمي.  2017احلكومية بنجارنكارا،    املتوسطة
 يف   لتعليم اللغة العربية   املهارة الكالم  التعليم  عمليةملعرفة    وأما أهداو البحث هو 

 البياانت اليت حصن عليها الباحث   بنجارنكارا. نتائج  احلكومية  مدرسة املتوسطة
ميكن تطبيقها، ابلنظر    لنظرية القائمة على الروم من أن ليس كن النظرايت اوفقا    أن

 جارنكارا احلكومية بن  مدرسة املتوسطة  يفم اللغة العربية  يإن أنه على مستوى تعل 
 األون.  ال ياال يف مرحلة 

البحث اجلامعي، حيايت دأما، تطبي  الكالم اجلامعي لرتقية مهارة الكالم: بطالب  .3
يستىدم هذا البحث .  2015مدرسة عاياستان الثانوية اإلسالمية فطاأ  يالند،  

الوصف. وأما أهدو هذا البحث هي لوصف عملية ونتائج بعد تطبي  املدخن  
امعي لرتقية مهارة الكالم يف املدسة عاياستان الثانوية اإلسالمية فطاأ الكالم اجل
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تطبي  الكالم اجلامعي لرتقية   أن  البياانت اليت حصن عليها الباحث   يالند. نتائج
مهارة الكالم يضمن على ترحك املعلم وأنشطة التالميذ، يسمع املعلم إن معاوفة 

   على معاوفة التالميذ.  التالميذ وبعد ذلك يعطي املعلم التقو 
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 الدراسات السابقة من هذا البحث 
 1.1اجلدول 

 االختالف ات هباش املت املوضوع  اسم الباحثة رقم 

يوكا خوليسا   1
 ،  موت

2019 . 

م عرب يالتعل  ةطرق
اإلنرتنت ابستىدام 

على  التطبيقات 
على جائحة   الشبكة

Covid-19  مدرسة يف
اهرة  ال  املتوسطة

 ،رازينس

م يالتعل  ةطرق •
 على الشبكة 

املنهج الكيفي   •
 الوصفي

تبحث الباحثة  
تطبي  عن 

التعليم 
ابستىدام 
 التطبيقات 

نرمال فيلذا  2
  فرخاان
2017 .. 

فرخاان، تعليم املهارة  
  يفرحلة الثامنة ملالكالم 

  مدرسة املتوسطة
 احلكومية بنجارنكارا 

ليعرو تطبي    •
املهارة  تعليم 
 الكالم

واملشاكال اليت  •
 يواجهها  

ملنهج الكيفي  ا •
 الوصفي

تبحث الباحثة  
عن تطبي  

األلعاب الدورية 
لرتقية مهارة  

 الكالم

حيايت دأما   3
2015 . 

تطبي  الكالم اجلامعي 
لرتقية مهارة الكالم:  

بطالب مدرسة 
عاياستان الثانوية  
اإلسالمية فطاأ 

  يالند 

ليعرو تطبي    •
تعليم املهارة  

 الكالم
املنهج الكيفي   •

 الوصفي

تبحث الباحثة  
عن عملية 
ونتائج بعد  

تطبي  الكالم 
 اجلامعي 
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 الفصل الثان 

 اإلطار النظري 
 ث األول : تعليم اللغة العربيةبح امل

 تعريف تعليم اللغة العربية  .أ
هذه   فعاال.  الشيء  الطالب  يتعلم  أن  إن  تسبق  اليت  احملاولة  هو  التعليم 
التعليم  وحتلين مصادر  الطالب  تدريس  وتشىيص  املقاصد  بتحلين  تعين  احملاوالت 
وتقرير اسرتاتيجية املنظمة واملواد التعليمية وتقرير اسرتاتيجية التعليم وتنظيمها وتقرير  
اختيار   يف  واملهارة  الكفاءة  للمعلم  ينبغي  ذلك،  أجن  ومن   التقو .  نظام  على 

 وبعد ذلك يصن إن هدو التعليم املرجو.  اسرتاتيجية التعليم املناسق. 
أبحسن  الطالب  إن  املعلم  قبن  من  التعليم  عملية  هو  املضمون  يف  التعليم 
ماميكن لتحصين على املقاصد املعيىنة. ويف تعريف األخرى أن تعليم اللغة األجنبية  

ين  هو عملية التعليم اللغة األجنبية من قبن املعلم إن الطالب أبحسن ماميكن لتحص
 4على املقاصد املعيىنة للغة األجنبية. 

اللغة عند ابن جين  أصوات يعرب هبا كن قوم عن أوراضهم. اللغة العربية  هي 
ويف تعريف األخرى أن اللغة العربية  هي اللغة   5أصوات تتكون من األحرو اهلجائية. 

لم احلديث القرآن واحلديث كالمها أساسان يف اإلسالم مثن الفلسفي وعلم الكالم وع
ومن التعارو التالية ان اللغة العربية هي ا لة اليت تتكون    6وعلم التفسري وما وري ذلك.

 من األحرو اهلجائية تعرب هبا العرب يف االتصال واملعاملة شفهيا أم كتابيا. 
اللغات املتعلمة على سائر املسلمني يف العامل.   العربية هي إحدى من  اللغة 

لمة يف إندونيسيا من املرحلة الطفولة، ألن معظمهم من املسلمني وكذلك هذه اللغة متع
إندونيسيا قد  العربية يف  اللغة  إذا نظران  القرآن واحلديث.  يتعلمون كتبهم تعين  كما 

 
4 Acep Hermawan, “Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011), Hal. 67 
16(، ص. 2018نج: مكتبة لسان عربي، )ماال، " العربية وعلم اللغات الحديث "أوريل بحرالدين،  5

6 Busyairi Madjidi, “Metodologi Pengajaran Bahasa Arab”, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 

1994), Hal. 43 
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يكون اللغة الثانية يف حياهتم. نستطيع أن ننظر تلك الظاهرة يف الرتبية اإلسالم على 
مون اللغة العربية فيطبقها يف الكالم. ولكن سبين املثال يف املعهد احلديث. هم يتعل 

 يف إندونيسيا تقع اللغة العربية مادة يف تعليمه وليس كلغة االتصن بن يف منهاع التعليم. 

 أهداف تعليم اللغة العربية .ب
أهداو تعليم اللغة العربية من انحية النظري هي هتدو أن ينّمي كفاءة اللغة 

ألهداو بقسمني يعين للمعلم وللمتعلم. أما للمعلم  العربية. وانطالقا على هذا، يقسم ا
فهو جيعن اللغة العربية سهلة يف استيعاهبا عند الطالب، وللمتعلم هو الستعاب اللغة 

أما أهداو تعليم اللغة العربية من انحية التطبيقي، يقال أمحد مهتدي عنصار    7العربية.
العربية عاما حبيث يتمكن أن يس  اللغة  العربية  أن هدو تعليم  اللغة  تىدم الطالب 

كما وظيفة اللغة العربية يف حياة اإلفراد واجلماعات سنتبني أنه    8سواء فعاليا أو سلبيا. 
 :9ميكنن حصر استعمال اللغة يف املواقف الوظيفية التالية 

 : تدريق التالميذ على القراءة الفصيحة ( القراءةأ
 الكتابة الفصيحة: تدريق التالميذ على  ( الكتابة ب 
التالميذ  :  الكالم ع( واملشاعر  تدريق  األفكار  عن  التعبري  واحلاجات على 

 ابلفحصى 

 ( االستماع: تدريق التالميذ على اإلصعاء ملا يقال ابلفحصى من أجن فهمةد

مهتدي   أمحد  يقال  التطبيقي،  العربية من انحية  اللغة  تعليم  أهداو  أما 
ة عاما حبيث يتمكن أن يستىدم الطالب اللغة عنصار أن هدو تعليم اللغة العربي

 : 11وأهداو تعليم اللغة العربية عند عبد الرمحن هي   10العربية سواء فعاليا أو سلبيا.
 

7 Bisri Mustofa & Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-

Maliki Press, 2012), hal. 5 
8  Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab dan Metode-Metodenya, (Yogyakarta: Teras, 

2009), hal. 8 
19(،ص.2002،)عمان:دارالفكر،تدريساللغةالعربية:مفاهمنظريةوتطبيقاتعمليةوليدأحمدجابر، 9

10  Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab dan Metode-Metodenya, (Yogyakarta: 

Teras, 2009), hal. 8 
،)دونمدينة:العربيةدروسالدوراتالتدريبيةلمعلمياللغةالعربيةلغيرالناطقينبهاعبدالرجمنبنإبرهيمالفوزان، 11

27ه(،ص.1424للجميع،
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للغة  -1 النظام الصويت  املتعلم على  اللغوية، واملقصود هبا سيطرة  الكفاية 
األساسية:   وقواعدها  اللغة،  برتاكيق  ومعرفته  وإنتاجا،  العربية،  يياا 

لفهم  ن اللغة،  مفردات  من  مالئم  بقدر  اإلملام  ووظيفيا؛  ظراي، 
 واالستعمال.

الكفاية االتصالية، واملقصود هبا قدرة املتعلم على استىدام اللغة العربية  -2
من  مع  كنه  وخرباته،  أفكاره  عن  بطالقة  والتعبري  تلقائية،  بصورة 

 استعاب ما يتلقى من اللغة يف يسر وسهولة. 
ة، ويقصد هبا فهم ما حتمله اللغة العربية من ثقافة، تعرب الكفاية الثقافي -3

 عن أفكار أصحاهبا وجتارهبم وقيمهم وعاداهتم وآداهبم وفنوهنم.

م يلكي كما الشرح الساب  أن أهداو تعليم اللغة العربية هي عملية التعل 
 لتطوير كفاءة الطالب يف اللغة خاصة للغة العربية.  

يقال حممد مثنا وإير  حمي الدين أن أهن اللغة يعتربون اللغة يتكون من 
. األجااء املعلوم بعضها البعضأجااء اليت تستطيع أن تنفّك وتستطيع أن تفر  من  

ويعترب عبد    12بعناصر اللغة يتكون من األصوات، واملفردات، والقواعد أو تراكيق. 
احلميد أن عناصر اللغة يف اللغة العربية مهما لدرسها، وهذا املقصود لتناسق نط  

احملددة. العربية ابلرتاكيق  اللغة   13اللغة  عناصر  الطالب من  يفهم  أن  أي جيق 
 لتحقي  أهداو تعليم اللغة العربية لتطوير املهارات األربعة. 

 

 

 
12 Moh. Matsna & Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, (Tangerang Selatan: 

alkitabah, 2012), hal. 87  
13 M.Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islam, (Malang: UIN-Maliki 

Press, 2010) hal. 31 
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 املهارات اللغوية  .ج
 مهارة االستماع .أ

مهارة االستماع هو كفاءة املرء يف فهم الكلمة التنتي  برفي  الكالم أو وسيلة  
املهارة األون لفهم اللغة العربية هي مهارة اإلستماع وهي احدى من    14املعينة. 

 املهارة االستقبالية وينبغي على الطالب الفهم يف هذا العنصور األول.
 مهارة الكالم  .ب 

ن عما تعلمه االنسان عن طري  االستماع والقراءة  مهارة الكالم هو ترمجة اللسا
 15والكتابة. وهو من العالمات املياة لالنسان ألن الكالم هو اللفظ واإلفادة. 

 ومهارة الكالم احدى من املهارة االنتاجية. 
 مهارة القرأة.ع

مهارة القرأة هي املهارة اللغوية االستقبالية تعين يستقبن املعلومات من املرء يف  
الكتابة. القرأة تغيري الكتابة إن املعىن. تصبح القرأة  آدة لربط االنسان بعامله  

 16الذي يعيش فيه وأدة حلن مشكلته ووسائن تسليته واستمتاعه. 
 مهارة الكتابة .د

الكتابة هي أداء منظم وحمكم يعرب به االنسان عن أفكاره ومشاعره احملبوسة يف 
ببا يف حكم الناا عليه. وتشتمن مهارة  نفسه وتكون دليال على وجهة نظره وس

الكتابة على ثاللثة أحوال هي شكن األالدية والتهجئة وحتقي  األفكار بوسيلة  
 17الكتابة ويسمى أيضا "اإلنشاء التحريري.

 
 
 

 
)الرباط: المنشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم،  تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجة وأساليبة. رشيد طعيمة،   14

 44(، ص. 1989
 22(، ص. 1990)قاهرة: مكتبة النهضية المصرية، )طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية، إبراهيم محمد،  15
 64ه(، ص. 1413)رياض: دار المسلم للنضر والتوزيع، ماهيتها وطرائق تدريسها المهارات اللغوية، أحمد علييان، 16

17 Ahmad Izzan, “Metodologi Pembelajara Bahasa Arab”, (Bandung: Humaniora, 2009), Hal. 98 
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 مهارة الكالم  م يتعل:  نبحث الثاامل

 الكالم ةمهار تعريف  .أ
حوار بني شىصني أو  ه يف شكن  التحد  هو نشاط تواصلي أو ميكن القيام ب

األدوار  أكثر تبادل  لذلك   ، يستمع  وا خر  جيد  بشكن  التحد   على  قادر  واحد   ،
18ابلتناوب 

19هي كلمة، حمادثة، ونط / تعبري.  اِنَدَتَمثَدَلُهَمّيًة )كالم(
لذلك وفقا للباحثني  

األفكار من  الذين يتحدثون هو نشاط أن مجيع البشر القيام به كوسيلة لنقن األفكار أو  
خالل احلوار اليت ميكن أن يفهمها احملاور كما للحوار الذي يتحد  بلغة مفهومة ومفهومة. 
هذا النشاط التحد  هو نشاط مهم جدا يف احلياة اليومية بني الناا ألنه هو أداة لنقن 

 اإلرادة.

دز  وفقا للىرباء اللغويني ابللغة العربية ، فإن مهارات التحد  )الكالم( هي الفا
اليت توفر مياة أو فائدة تتم عن قصد. مهارة الكالم )الكالم( يف املصطلحات هي نط  
إمجاع   أصبح  الذي  اهلوروو  من خمرع  والصوت خيرع  بشكن صحيح  العربية  األصوات 

 20. اللغويني

أو   األصوات  عن  التعبري  على  القدرة  هي  )مهارات كالم(  التحد   مهارات 
األفكار يف شكن أفكار أو آراء أو روبات أو مشاعر لشريك الكلمات التعبريية للتعبري عن  

 21.املتحد  

الكالم  من خالل  اإلرادة  أو  النية  نقن  يف  الشىص  روبة  هي  الكالم  مهارات 
الشفوي املباشر وميكن أن يسمعها احملاور بوضوح وبشكن جيد. احلديث مهم جدا للجميع  

22.من األطفال أو البالغني كن حاجة للحديث
مى مهارات التحد  أيضا الفن، .  وتس  

فن التحد  حيث جيق استىدام الفن مع الكالم مهذاب ومفهومة من قبن احملاور. أما  
 

18 Ahamad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: 2017) :149   
19 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Interaktif, (Jakarta: 2015) : 95   
20 Ibid, 95   
21 Acep Hermawan, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: 2014) : 135   
22 Fakhrr Rosikh, “Mengajarkan Keterampilan Berbicara Kepada Penutur Non Arab”, Jurnal 

Ummul Qura, Vol. 3 No. 2, (Agustus: 2013),   
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ابلنسبة للمعىن األوسع للتكلم، فهو عالمة ميكن أن يسمعها احملاور وقادر على التواصن  
 23بشكن جيد ومعقول مع اللغة اليت يفهمها. 

حثني أن إذن مهارة التحد  ابللغة العربية هي وميكن استنتاع التفسري أعاله للبا 
البسيطة   العربية  العربية من خالل املفردات  قدرة الطالب على نقن فكرة أساسية ابللغة 

 ابستىدام احملاور مع خمرع مناسق ومفهوم 

 الكالمة مهار من  أهداف .ب
من تعلم الكالم )مهارة كالم( هو أن الطالب قادرون على التواصن من    أهداو

اللغة اليت ميكن فهمها من قبن احملاور  خالل 24. الفم بشكن جيد وطبيعي ابستىدام 


الباحثني هو أن الطالب قادرون على التحد   الغرض من مهارات التحد  حسق 
ابللغة العربية بشكن جيد ومعقول يف التحد  ابللغة العربية وهو أمر سهن ومفهوم من  

حيحة. ومع ذلك، جيق على املعلمني يف  قبن احملاور ابستىدام احلروو املهارجة الص
 هذا النشاط الناط  ابللغة العربية أن ينظروا إن وضع الطالب وحالتهم.

 األهداو األخرى لتعلم مهارات التحد  هي: 

. جيق تدريق املتعلمني على تطوير مهارات التحد  من أجن أن يكونوا 1
 واثقني يف نطقهم.

لتدريق  2 الوضوح،  ودقيقة يف  .  واضحة  التعبري  مع  التحد   املتعلمني على 
 النط .

. مس ول، وتدريق للمتعلمني على التحد  بشكن جيد، وميكن وضع يف  3
 احلاالت املناسبة من أجن أن تكون مس ولة. 

 
23 M. Ivan Alfian, “Keterampilan Berbicara Dan Pengajarannya”, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, 

Vol. 7 No. 2, (2015), 
24 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: 2014), 136   
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. إنشاء مستمعني انقدين، وتدريق املتعلمني على االستماع إن احملاور والقدرة  4
 اب خاطئ. على تصحيح إذا كان هناك خط

. تشكين عادة، وهي تعريف املتعلمني يف قول مفردات بسيطة أو مجن جيدة  5
 وهذا ينبغي أن يساعد أيضا من قبن البيئة املدرسية أو املعلمني.

 مبادئ مهارات التحدث .ج
 م الكالم لتكون جيدة لغري العرب، فمن الضروري أن نالحظ ما يلي يمن أجن تعل 

 املعلمون على درجة عالية من املهارة حول هذه املهارات جيق أن يكون  أ.
 ابدأ أبصوات مشاهبة بني لغتني )تعلم اللغة والعربية( ب.

ع. جيق على الباحثني واملعلمني االنتباه إن مراحن تدريس الكالم، مثن 
 سهلة تتكون من مجلة واحدة، مجلتني وهلم جرا.لفظ البدء يف 

 د. ابدأ مع املفردات سهلة 

 الرتكيا على قسم املهارات الالزمة ملهارات التحد ، أي ه.

 بشكن جيد وصحيح.خمرع . كيف تنط  الصوت و 1

 .  ييا نط  حركات ابنج و قصرية 2

. التعبري عن األفكار ابلطريقة الصحيحة من خالل إيالء االهتمام 3
 للقواعد القائمة أو قواعد اللغة 

 احملادثة بشكن صحيح. تدريق الطالب على كيفية بدء وإهناء 4
.  ارين الضرب ، مثن ممارسة التمييا بني النط  من األصوات ، 5

 والتمارين اليت تعرب عن األفكار وهلم جرا.
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 م مهارات التحدث ابللغة العربيةيتعلمشكلة  . د
هو منط يظهر الفر  يف البنية بني لغة واحدة وأخرى. يف حني أن    مشكلة

اللغة   تعلم  عملية  ويبطئ  يعي   أن  ميكن  عامن  هي  العربية  اللغة  تعلم  مشكلة 
25.العربية

املشكلة هي أن هناك مشكلة لتحقي  شيء ما ، لذلك ال يتف  مع  
 التوقعات وهناك أيضا شيء ال ميكن حله. 

لغوية يف عملية تعلم اللغة العربية إن مشكلتني مها  تنقسم مشكلة الناحية ال
املشاكن اللغوية / اللغوية ووري اللغوية / وري اللغوية. املشاكن اللغوية هي املشاكن 
املرتبطة مباشرة ابللغة يف حني أن اللغوايت هي عقبة أو مشكلة ميكن أن ت ثر ، 

26. ميكن أن تعو  ح  جناح الربانمج الذي سيتم حتقيقه
وتنقسم املشكلة على  

 مهارات التحد  إن قسمني، ومها املشاكن اللغوية ووري اللغوية.

 . املشاكن اللغوية1

املشاكن اللغوية هي الصعوابت اليت يواجهها الدارسون يف عملية التعلم 
العربية ليست لغات أصلية بن لغات أجنبية اللغة  27. ألن خصائص 

مشاكن 
ملدرسية ، وعدم وجود مفردات عربية ، واالختالفات  املتعلمني هي جتربة اخللفية ا

مع اللغة األم أو اللغة اإلندونيسية ، واملشاكن األخرى هي الكتابة واملفردات 
 ونظام الصوت. 

الداخلية  اللغة  من  ومشكلة  عقبة  هي  اللغوية  مشكلة  للباحثني  وفقا 
ة اليت هي عن  نفسها يف تعلم اللغة، أما ابلنسبة لتلك املدرجة يف مشكلة اللغوي

 أمناط اجلملة، والكتابة املنهجية وإتقان املفردات. 

 
25 Nandang Syarif Hidayat, “Problematika Belajar Bahasa Arab”, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 37 

No. 1 (Januari-Juni 2012), 84   
26  Aziz Fahrurrozi, “Pembelajaran Bahasa Arab Problematika dan Solusinya”, Jurnal Pendidikan 

Bahasa Arab dan kebahasa Araban, Vol. I No. 2 (Desember: 2014), 162   
27 Nandang Syarif Hidayat, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab”, Jurnal Pemikiran Islam, 

Vol. 37 No. 1 (Januari-Juni: 2012), 85 
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 وري اللغوية مشكلة . 2

28. أو صعوبة مشتقة من مادة اللغة  مشكلةوري اللغوية هي    مشكلة


وعلى ورار املعلمني، يُعاى ذلك إن عدم وجود احلافا ملتابعة تعلم مواد مهارات  
التحد ، والبيئة األسرية، وعدم كفاية املراف  أو وسائن اإلعالم يف امل سسة.  

اليت .يت من اللغة اخلارجية نفسها ، واليت تشمن مشاكن مشكلة  املعىن هو   
أقن دعما واملراف  اليت مل تكن متاحة ح  مثن حتفيا املتعلمني يف التعلم ، وبيئة  

 ا ن.

 الشبكة على م يتعل:  لثبحث الثاامل

 الشبكة  على   م يالتعل تعريف .أ
  موعة إن للوصول الشبكة  على حصص توصن برانمج هو  الشبكة  على ميتعل 

 نطا  على ميالتعل  عملية تنفيذ ميكن الشبكة، ابستىدام .وكبرية واسعة مستهدفة
 أو دفاعا  الشبكة  على ميالتعل  إجراء  وميكن ب،الطال من حمدود وري عدد مع واسع
 . اانً 

مصطلح على االنرتنت هو اختصار "على االنرتنت" وهو نشاط نفذت مع نظام  
وفق االنرتنت.  شبكة  تستىدم  اليت  االنرتنت  )على  وجومرودين  لبلفقيه  ، 2015اً 

( "التعلم عرب اإلنرتنت هو برانمج لتنظيم دروا التعلم عرب اإلنرتنت للوصول إن 1ص
النطا ".   واسعة  مستهدفة  ص  Kuntarto  (2017يف    Thorme موعة   ،102 )

والفصول  املتعددة،  الوسائط  تكنولوجيا  ابستىدام  التعلم  هو  اإلنرتنت  عرب  "التعلم 
الفي وتدف   املد ة،  واألقراص  اإللكرتوأ، االفرتاضية،  والربيد  الصويت،  والربيد  ديو، 

وهواتف امل  رات، والنص املتحرك عرب اإلنرتنت، وبث الفيديو عرب اإلنرتنت". ويف 
( أن  338، ص  2015الوقت نفسه، ت كد روزنربغ يف عليم الدين، وتواأ وجنيق )

 
28Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: 2011), 41   
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من احللول التعليم اإللكرتوأ يشري إن استىدام تكنولوجيا اإلنرتنت لتقد  سلسلة  
 اليت ميكن أن حتسن املعرفة واملهارات. 

التعليم عن بعد هو عملية التدريس والتعلم اليت أجريت عن بعد من خالل   أما
 29استىدام وسائن االتصال املىتلفة.

من خالل الفهم أعاله، ميكن استنتاع أن التعلم عرب اإلنرتنت أو التعلم اإللكرتوأ  
التكنولوجيا ابستىدام اإلنرتنت حيث ال يتم يف عملية التعلم وجًها  هو تعلم يستىدم  

لوجه ولكن ابستىدام الوسائط اإللكرتونية اليت ميكن أن تسهن على الطالب التعلم 
 يف أي وقت ويف أي مكان

 الشبكة  على ميتعل أنواع  .ب
  (E-Learning) اإللكرتوأ ميتعل  -1

 املستىدمة الوسائط إحدى  ة. إلكرتوني ميتعل ال عملية هو اإللكرتوأ ميتعل 
 ابستىدام بعد عن ميالتعل  أبنه أيًضا اإللكرتوأ التعليم ترب يع .احلاسوب  شبكة هي

 عملية عن عبارة اإللكرتوأ ميتعل  .ابإلنرتنت عادةً  يسمى ما أو احلاسوب  تكنولوجيا
 وتقييم ونقن وتعايا إنشاء يف اإللكرتونية املعدات  استىدام تتضمن ميتعل  أو إرشاد

 تنفيذها ويتم املركا، هم الطالب  يكون  حيث م،يوالتعل  التدريس عملية وتسهين
 30. مكان أي ويف وقت  أي يف تفاعلي بشكن

  (Mobile Learning)  املتنقن ميتعل  -2

 وجود  هدوي ف.اهلات تكنولوجيا تستىدم تعليميةال وسيلة هو املتنقن ميتعل 
 لدراسة للطالب  الفرص توفري إن  ابإلضافة ميللتعل  مكمالً  يكون  أن م املتنقن إنيالتعل 
 الطالب  من العديد ياال ال.  وقت أي ويف مكان أي يف هافهمي ال اليت املواد

 .املدرسة يف ميالتعل  لدعم اليدوية الكتق أو احملمولة احلاسوب  أجهاة يستىدمون

 
29 Permendikbud   2010/2013 
30 Ratna Tiharita Setiawardhani, “Pembelajaran Elektronik (E-Learning) dan 

Internet Dalam Rangka Mengoptimalkan Kreativitas belajar Siswa”, (Jurnal 

Edunomic, Vol. 1, No. 2, 2013), Hal. 23 
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 محن الطالب  على الصعق من تعليمي  كوسيط احملمول احلاسوب   استىدام سيجعن
 وسائط تطوير فإن اإلمكاانت، هذه إن انظر  .ماعًجا أيًضا ويبدو ثقين ألنه اجلهاز
 املتنقن ميالتعل  استىدام ةطريق عن يتم  احملمولة  اهلواتف استىدام خالل من ميالتعل 

 31. األساسي )Android (اندرويت بنظام تعمن اليت احملمولة اهلواتف جلميع املىصص

 (Quantum Learning) الكمي ميتعل  -3

 ميالتعل  وعملية إسرتاتيجية وإرشادات  نصائح عن  عبارة الكمي ميالتعل 
   انفعة.و  ممتعة عملية ميالتعل  جعن وكذلك  والذاكرة، الفهم زايدة ميكنها اليت أبكملها

 وتتواف  ممتعة ميتعل ال عملية تصميم الرئيسية مهمتها ميتعل ال عملية هو الكمي ميتعل 
.ثر جناح    عن التفاعالت  هذه تتضمن .الطالب  تطور  مستوى مع للتعلم  عناصر 

 .ب الطال

 اإلنرتنت عب  ميالتعل خصائص .ج
 32: التالية  ابخلصائص اإلنرتنت عرب ميالتعل  يتمياوفقا لئي واوان ايكا سانتكا,       

 .(البنائية) انشائهاو  املعرفة بناء يف مستقلني يكونوا  أبن الطالب  مطالبة.أ
 (. االجتماعية الب رية) مجاعة املشكالت  وحن املعرفة بناء  يف الطالب  بني التعاون.ب 
 ( املتعلمني  تمع) الطالب   تمع تكوين.ع
 اإلنرتنت عرب إليها الوصول ميكن اليت (الويق مواقع)  الصفحات  استىدام.د

 .االفرتاضية والفصول الرقمية والفصول احلاسوب  على القائم ميوالتعل 
 .واإلثراء واالستقالل الوصول وسهولة التفاعن.ه

 
31 Abdul Aziz dan Nana, “Mobile Learning Sebagai Inovasi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Pada Pembelajaran di Sekolah”, (Jurnal Of Educational Research and Riview, Vol.3 No. 1, 

2020), Hal. 92 
32 I Wayan Eka Santika, “Pendidikan Karakter Pada Pembelajaran Daring”, (Jurnal Indonesian 

Values and Character Education, Vol. 3, No. 1 2020), Hal. 204 
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 نقائص مزايت و  . د
 33: يلي ما  منها عديدة ماااي له اإلنرتنت عرب ميالتعل  فإن  سهريي وحبسق
 تكون أن دون اإلنرتنت عرب بسهولة التواصن والطالب  نيسللمدر  ميكن.أ

 الوقت  أو ابملسافة مقيدة
 عرب واجملدولة املنتظمة التدريس مواد استىدام والطالب  للمدرسني ميكن.ب 

 اإلنرتنت
 احتيج  إذا متكرر بشكن املواد دراسة للطالب  ميكن .ع
 ميالتعل  عملية إن الوصول ميكنهم الذين الطالب  من حمدود وري عدد.د
 شطني ان طالب  إن للتحول يكفي مبا لطالب ل كبرية فرصة.ه
 وزمان  مكان أي يف إجراؤها ميكن ألنه كفاءة أكثر ميالتعل  عملية تصبح. و

 :يلي كما هي اإلنرتنت عرب ميالتعل  تنفيذ يف والنقائص

 املعلم  قدمها اليت وجبةال إن ميين تنفيذه  يتم الذي ميالتعل .أ
 تكنولوجيا ابستىدام ميالتعل  إتقان والطالب  املعلمني على جيق .ب 

 ITC)) واالتصاالت  املعلومات 
 عملية يف الفشن إن مييلون ميللتعل  الدافع إن يفتقرون الذين الطالب  .ع

 م يالتعل 
 مباشرة  الطالق تقدم مراقبة للمدرسني ميكن ال.د
 عرب ميالتعل  عملية يف للمشاركة التسهيالت  لديهم الطالب  كن ليس.ه

 اإلنرتنت
 اإلنرتنت  عب  ميالتعل لنجاح احلامسة العوامل .ه

 يف االعتماد كان حيث هائلة، نشوة إن اإلنرتنت عرب ميالتعل  أدى لقد
 يف ا ن  بدأ  والوقت، ابملسافة وحمدوًدا  لوجه فقط وجًها  التواصن على الساب 

 
33 Suhery, Trimardi Jaya Putra, dkk, “Sosialisasi Aplikasi Zoom Meeting dan Google Classroom 

Pada Guru di SDN 17 Mata Air Padang Selatan”, (Jurnal Inovasi Pendidikan. 1 (3), 2020), Hal. 

72 
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 التكنولوجيا ألن نظرًا .مشكلة العقبات  هذه  تعد مل حيث اإلنرتنت، إن التحول
 ستتىلف هلا املستعدة وري التعليمية امل سسات  فإن االستىدام، وسهلة متاحة
 34. التكنولوجي والتطور العوملة حنو السبا  عن

 وفًقا اإلنرتنت عرب ميالتعل  يف النجاح حتدد اليت العوامن بعض يلي فيما
 35. جوانوارديناو  ديلون أجراه الذي للبحث

 التكنولوجيا .أ
 ميالتعل  عملية تتم حبيث سهاًل، وصوالً  طالب وال للمدرسني يكون أن جيق
 .طويالً  وقًتا تستغر  وال مقصود هو كما اإلنرتنت عرب

 املعلم خصائص .ب 
 والتطبي  اإلنرتنت،  عرب  ميالتعل  فعالية يف  للغاية مركاايً  دورًا املعلم تمثني

 .ميالتعل  عملية على .ثري له الذي املعلم لتكنولوجيا التعليمي
 الطالق خصائص.ع

 والثقة العات الذايت واالنضباط  الذكاءلديهم    الذين  الطالب  سيتمكن
 .جيد بشكن اإلنرتنت عرب ميالتعل  إجراء من ابلنفس

 : الوسائل التعليمية  لثبحث الثاامل

 الوسائل التعليمية بشكل الفيديو .أ
 التعريف الفيديو التعليميةأ. 

تعترب مقاطع الفيديو التعليمية وسيلة لنقن املعرفة وميكن استىدامها كجاء 
وأكثر   تفاعلية  أكثر  التعلم.  عملية  والدروا  من  حماضرة،  أو  من كتاب  حتديدا 

 . تسعى جاهدة لتعليم مع األمثلة وتوفري املعلومات إلكمال مهمة حمددة

 
34 T. Volery and D. Lord, “Critical Succes in Online Educations”, (Int. J. Educ.Manag., 2000),  

Hal. 98 
35 C. L. Dillon and C. N. Gunawardena, “A Frame Work For The Evaluation of 

Telecomunications-Based Distance Education”, (in Selected Papers From the 17th World Congress 

of The International Council for Distance Education, 1995), Hal. 122 
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بشكن   2011:218رمسان  وفقا   مصممة  وسيلة  هو  الفيديو  تعلم  أن 
تطبي   تطويره  ويف  هبا  املعمول  الدراسية  ابملناهج  االسرتشاد  من خالل  منهجي 

ج للطالب ملراقبة املواد التعليمية بسهولة أكرب مبادئ التعلم حبيث يسمح الربانم
 ومثرية لالهتمام. 

 ب. أهداف الفيديو التعليمية

( بعض أهدافه يف التعلم ابستىدام 104:  1987يشرح روانلد أندرسون )
املعرفية والتأثريية والنفسية احلركية.   الفيديو، مبا يف ذلك األهداو   -10وسائن 

 الثالثة على النحو التات: ويرد وصف هلذه األهداو  
 أ( األهداو املعرفية

( ميكن تطوير القدرات املعرفية املتعلقة ابلقدرة على إعادة االعرتاو والقدرة  1
 على توفري احملفاات يف شكن حركة واإلحساا. 

( ميكن عرض سلسلة من الصور الصامتة دون صوت وكذلك وسائط الصور  2
 أقن اقتصادا. وإطارات األفالم على الروم من 

،  األداء  ( ميكن استىدام مقاطع الفيديو لعرض أمثلة على كيفية التصرو أو3
 وخصوصا عندما يتعل  األمر التفاعن البشري.

 األهداو العاطفيةب. 
، ميكن أن تكون مقاطع الفيديو وسيلة جيدة  ابستىدام التأثريات والتقنيات 

 جليد جدا يف التأثري على املواقف والعواطف. 
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 ج. األغراض احلركية النفسية 
املهارات املتعلقة ابحلركة.    . الفيديو هو الوسيلة املناسبة إلظهار أمثلة من1

إبطاء أو تسريع احلركة    مع هذه األداة هو واضح على حد سواء من قبن
 املعروضة. 

. من خالل طالب الفيديو على الفور احلصول على ردود الفعن البصرية  2
 عن احلركة.  قدراهتم ح  تكون قادرة على حماولة املهارات  على

 فوائد استخدام فيديو التعلم . د

لتحقي  أهداو التعلم املثلى، من الضروري استىدام الوسائط كأداة  
يف عملية التعلم. فوائد استىدام وسائط الفيديو يف عملية التعلم هي على 

 النحو التات: 

حتقي  فعالية التعلم، وخاصة يف املواد اليت هي  مفيدة جدا للمعلمني يف   .1
 ممارسة األولبية. 

 حتقي  أهداو التعلم يف وقت قصري.  .2
 ميكن حتفيا الطالب على تعلم االهتمام لتكون أكثر استقاللية.  .3
 ميكن للطالب مناقشة أو طلق تفسري من زمالئهم. .4
 ميكن للطالب تعلم الرتكيا أكثر. .5
 كثر تركياا وأكثر كفاءة. التفكري السلطة املتعلمني هي أ .6
 يصبح الطالب نشطني ومتحمسني ملمارسة التمارين.  .7
 ميكن أن تكون ملموسة األشياء اجملردة.  .8

 Voice Note صوتية وسيلةب. 

 Voice Note" صوتية وسيلةالتعريف أ.  



24 
 

ال الصويت يف  الربيد  مياة  إن  تشري  اليت  على مالحظة صوتية   واتساب   لتقف 
WhatsApp.  وسيلة صوتية  مع مياة  "Voice Note  واتساب   " هذه ، ميكن ملستىدمي 

 إرسال رسائن يف شكن صوت / صوت إن الشىص الذي يهدفون إليه.   WhatsAppا
التعلم عرب اإلنرتنت هناك   أيأ    مالحظة صوتيةأهداو    أنه يف  ميكن استنتاع 

للتواصن بني املعلمني والطالب بسهولة وعملية  مياة صوتية  حاجة إن استىدام مالحظة
 Voice  وسيلة صوتية  ابستىدام وسيلة التعليم التعلم بسالسة ،   املواد اليت يتم تسليمها

note  الطالب السهن فهما جيدا  جيعن. 
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 الثالث الفصل 

 البحثمنهجية 
 دخل البحث ومنهجةملا .أ

وهوبرمان، البياانت النوعية هي مصدر وصف واسع ومتني، فضال    يش  ل وفقا ألم 
عن وصف للعمليات اليت حتد  داخن اجملال احمللي. مع البياانت النوعية ميكننا متابعة  

مسار   احملاالدا   وفهم  السكان  من  الفكر  يف  ال  السببية  وتقييم  وذلك زمنيا،  ليني 
للحصول على تفسريات كثرية ومفيدة. البياانت النوعية هي أكثر ميال إن توجيه من أجن 
احلصول على اكتشافات وري متوقعة قبن وتشكين إطار نظري جديد. وساعدت البياانت  

 36الباحثني على املضي قدماً يف االفرتاض واإلطار األوليني

ت الذي أجراه الباحثون، ي كدون أكثر على النوعي جلمع البياان  دخن ابستىدام امل
الوضع من أجن فهم، إجياد، شرح، واحلصول على نظرة عامة حول كيفية تنفيذ عملية 
تنفيذ التعلم مهارات الكالم على اإلنرتنت يف خمتلف امل سسات التعليمية. البياانت اليت 

مهار  التعلم  تنفيذ  يف  املعلمني  عملية  أشكال  من  هي شكن  على مت مجعها  الكالم  ات 
لتحسني جودة  االنرتنت وما هي املشاكن اليت تعرتض تنفيذ التعلم. لكي تكون مرجعاً 

 الطالب يف التعلم ح  نفهم تعلم كلمة ماهرة جيداً.

علم كالم املهرة  الغرض من هذا األسلوب البحثي هو وصف كيفية تنفيذ النثر لت
مع ذلك، سيقوم .  االن   مب  أشعاري  مشها  مدرسة إبتدائية كياهي حاع  على اإلنرتنت يف

 الباحثون ابستكشاو وتوضيح مشكلة من خالل وصف البياانت املتعلقة ابملشكلة.

 
36 Dr. Ulber Silalahi, MA, Metode Penelitian Sosial, Bandung, 2012, hal:284-285 
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 أنواع البحث .ب
هذا النوع من البحو  هو البحث امليداأ ابستىدام النهج النوعي. طريقة البحث  

تستىدم   حث النوعي هي طريقة حبثية تستىدم للبحث عن حالة األشياء الطبيعية. طر  الب
 37. نوعياً للحصول على بياانت متعمقة، أو بياانت فعلية

انه يفسر أن البحث النوعي هو البحث الذي يستىدم اخللفية   moleongل  اوفق
األساليق  إشراك خمتلف  وتنفذ عن طري   اليت حتد   الظواهر  تفسري  بقصد   ، الطبيعية 

 38. املوجودة

البحث، للحصول على وهكذا سيقوم امل لف شجراء البحو    مباشرة يف موقع 
مدرسة الشيخ احلاع هاشم )  البياانت املتعلقة بتنفيذ التعلم عرب اإلنرتنت مهرة الكالم يف

مالنج اإلبتدئية  امل لف    (. األشعري  وقت الح   عليها يف  احلصول  مت  اليت  البياانت  من 
على االنرتنت، وابلتات فإن النهج    الكالم  سوو تصف أو تصف عملية التعلم من املهرة

 املستىدم يف هذه الدراسة هو وصف. 

 البحث كانم .ج
وقد مت    مدرسة الشيخ احلاع هاشم األشعري اإلبتدئية مالنج   يقع هذا البحث يف

 قع العتبارات التالية: اختيار املو 
حول تنفيذ التعلم عرب   مدرسة الشيخ احلاع هاشم األشعري اإلبتدئية مالنج.أ

 اإلنرتنت من مهرة كالم
 مل يتم إجراء أي حبث على اإلطال  مشابه للبحث الذي قام به امل لفون.ب 

 
37 Sugiono, Metode Penelitian pendidikan kuantitaif, kualitatif, ( Bandung, Alfabeta:2014), hal: 

15. 

 
38 Tohirin, Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, (Jakarta, PT 

RajaGrafindo Persada: 2012), hal:2. 
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ع. إصدار لوائح تطبقها بعض امل سسات التعليمية على التعلم عرب اإلنرتنت  .ع
يروق   عرب  حبيث  الكالم  مهارات  تعلم  تطبيقات  عن  البحث  يف  امل لف 

 اإلنرتنت

 مواضيع وكائنات البحث.  . د
 أ. موضوع البحث  

وكانت املواد يف هذه الدراسة مدير املدرسة، مدرا تعليم اللغة العربية، والصف   
 مدرسة الشيخ احلاع هاشم األشعري اإلبتدئية مالنج اخلامس 

 كائن البحث ب.
مدرسة  واهلدو يف هذه الدراسة هو تنفيذ التعلم عرب اإلنرتنت من كالم مهرة يف  

 الشيخ احلاع هاشم األشعري اإلبتدئية مالنج 
 البياانت ومصادرها  .ه

شكن شيء معروو ب  البياانت البياانت هي معلومات حول شيء ما، وميكن أن تكون  
ألرقام  اب  اليت تصورهاأو يعترب أو يتم النظر فيه. ميكن القول أيًضا أن البياانت هي حقيقة  

تستىدم الباحثة البياانت يف هذا البحث هي البياانت األساسي    39. أو الرموز أو وريها
من خالل  لبياانت الثانوي. البياانت األساسي هي البياانت احلصول يف املصدر األول  وا

شكن مقابالت أو مالحظات أو بمجع البياانت اليت ميكن أن تكون أسلوب اإلجراءات و 
. وأما البياانت الثانوي هي  استىدام أدوات القياا املصممة خصيًصا وفًقا للغرض منها

احملفوظات املصدر وري مباشرة اليت ميكن أن تكون بشكن الواثئ  و البياانت احلصول من 
أنفا،    40.الرمسية شرح  لذلك كما  األساسي.  البياانت  لكمن  الثانوي  البياانت  يستىدم 

 تستىدم الباحثة البياانت األساسي والبياانت الثانوي كما يف التات: 
 البياانت األساسي  -1

 
39 Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 82 
40 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 36s 
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مدرسة  يف  اإلنرتنت  عرب  العربية  اللغة  تعليم  تنفيد  عن  املعلومات  حلصول  أ.( 
اإلسالمية   اشعاري  ومن االبتدائية هاشم  العربية  اللغة  ماالنج من معلمني 

 رئيس املدرسة. 
ب.( حلصول املعلومات عن مشكلة املعّلم يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت 

تثبيط التقييم  العوامن الداعمة والعوامن المنذ ختطيط ح  نتائج احملصولة و 
 الواقعي يف تعليم اللغة العربية من معلمني اللغة العربية.

 اانت الثانوي البي -2
أ.( حلصول املعلومات الداعمة كمثن نتائج الدراسة من كن اجلوانق فيها اجلانق  

 املعريف، واجلانق الوجداأ، واجلانق املهاري 
ب.( حلصول املعلومات الداعمة عن استجاابت من الطالب مبشكلة يف تعليم 

 اللغة العربية عرب اإلنرتنت. 
 أسلوب مجع البينات  . و

البياانت هو خطوة مهمة جدا يف األساليق العلمية ألنه يتم استىدام البياانت مجع  
مت  اليت  الفرضيات  واختبار  االستكشافية  البحو   ابستثناء  عام،  بشكن  مجعها  مت  اليت 
صياوتها. مجع هو إجراء منهجي و موحد للحصول على البياانت الالزمة. هناك دائما  

لذلك يف هذه الدراسة    41. كلة البحث اليت تريد حلهاعالقة بني طريقة مجع البياانت ومش 
 سوو يستىدم الباحثون تقنيات مجع البياانت ابلطر  التالية: 

 املالحظة  .1
وسيلة السرتجاع  هو  املباشرة  املراقبة  أو  املباشرة  املراقبة  طري   البياانت عن  مجع 

وراض. البياانت ابستىدام العينني دون مساعدة من أدوات قياسية أخرى هلذه األ
املالحظة هي أساا كن العلوم. ال ميكن للعلماء العمن إال على أساا البياانت، 

 42أي احلقائ  عن العامل احلقيقي اليت مت احلصول عليها من خالل املالحظة. 
 

41  Moh. Nazir, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, hal:174 
 
42 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Bandung: Alfabeta, Thn.2016, Hal: 226 
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مدرسة الشيخ   وهذا لتسهين الباحثني يف إجراء البحو . املالحظة املشار إليها يف
هذه الدراسة هي أن نالحظ مباشرة تنفيذ   اإلبتدئية مالنج احلاع هاشم األشعري  

يف الكالم  مهارا   من  اإلنرتنت  على  على  التعلم  احلصول  امل لف  فإن  وابلتات 
 .الكالم على االنرتنتمهارة البياانت املتعلقة بتنفيذ عملية التعلم 

 املقابلة .2
، واألفكار من خالل س ال وجواب مات  املقابلة هي اجتماع لشىصني لتبادل املعلو 

معني.  موضوع  يف  معىن  بناء  ميكن  43حبيث 
هذه   املقابلة  طريقة  استىدام  يتم 

بتنفيذ  املتعلقة  املدارا واملعلمني والطالب  للحصول على معلومات من مديري 
 التعلم على االنرتنت مراح الكالم.

تم طرحها على موضوع  يف إجراء املقابلة سوو يقوم امل لف شعداد األسئلة اليت سي
عرب  ابلتعلم  املتعلقة  البياانت  على  احلصول  لتعمي   املقابلة  إجراء  عند  البحث 

 . مدرسة الشيخ احلاع هاشم األشعري اإلبتدئية مالنج  اإلنرتنت يف

 الواثئ    .3
، أو أعمال صورةالواثئ  هي سجن ساب  للحد . واثئ  متحياة يف شكن كتابة،  

44ضىمة من شىص. 
التقنية كمكمن يف مجع بياانت املالحظة    وتستىدم هذه

واملقابالت املفيدة لنتائج البحو . قبن اإلدالء ابملالحظات، يبحث الباحثون أوالً 
على اإلنرتنت ابإلضافة إن املصادر مقالة  عن مراجع من خالل الكتق واجملالت و  

الباحثون  األخرى اليت تعترب ذات صلة هبذه املشكلة اليت يتعني دراستها. يستىدم  
مدرسة الشيخ  التوثي  كأحد البياانت / األدلة ملعرفة تنفيذ التعلم عرب اإلنرتنت يف  

 . احلاع هاشم األشعري اإلبتدئية مالنج 

 
43 Ibid hal:317 
44 Ibid, hal 240. 
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 حتليل البياانت  .ز
لتحلين بياانت هو عملية البحث عن البياانت بشكن منهجي    45فمقال بغدان     

وجتميعها من املقابالت والسجالت امليدانية ووريها من املواد، حبيث يسهن فهمها، ويتم  
يف   ووصف  البياانت،  تنظيم  خالل  من  البياانت  حتلين  ويتم  لآلخرين.  النتائج  إبالغ 

لك اليت هي مهمة للتعلم، واختاذ  وحدات، وإجراء سينستا، ووضع معا أمناط، واختيار ت
االستنتاجات اليت ميكن نقلها إن ا خرين. يشري مايلا وهوفرمان إن أن األنشطة يف حتلين 
، حبيث   تكتمن  بشكن مستمر ح   إجراؤها  ويتم  تفاعلي  بشكن  تتم  النوعية  البياانت 

البياانت  أي  البياانت،  حتلين  يف  األنشطة  البياانت كاملة.   reduction, data  تكون 

display dan data conclusion drawing/ferificatian.  

 خفض البياانت  .1

البياانت اليت مت احلصول عليها خالل هذا اجملال هي الكثري جدا، وابلتات فإنه 
األشياء  تلىيص  يعين  البياانت  تقلين  إن  وابلتفصين.  بعناية  تسجين  إن  حيتاع 

شياء اليت هتم، والبحث عن املواضيع واألمناط. الرئيسية، واختيارها، والرتكيا على األ
السهن على  توفر صورة أوضح وجتعن من  البياانت سوو  وهكذا فإن اخنفاض 
الباحثني القيام المع البياانت التالية، والبحث عند احلاجة. يف احلد من البياانت، 
البحث  الرئيسي من  الغرض  اليت جيق حتقيقها.  يسرتشد كن ابحث ابألهداو 

 ابعي هو النتائج. الر 

يف هذه الدراسة، مت إجراء خفض البياانت عندما حصن الباحثون على بياانت 
مالنجمن   اإلبتدئية  احلاع هاشم األشعري  الشيخ  تعلم مهرة   مدرسة  تنفيذ  على 

امل لف   االنرتنت.  على  يف كالم  الداعمة  البياانت  أخذ  خالل  من  البياانت 
 تكون البياانت يف استنتاع ميكن حساهبا.مناقشة هذه الدراسة. حبيث 

 عرض البياانت   .2

 
45 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.2016. Hal: 244 
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البحث  البياانت. يف  لعرض  التالية هي  الندرة  البياانت،    تقلين  يتم  أن  مبجرد 
البيانية،   والرسوم  موجا،  البياانت يف شكن وصف  يتم عرض  أن  النوعي ميكن 

احلالة األكثر   هذهوالعالقات بني الفئات، وخمططات االنسيابية وما شابه ذلك. يف  
 teksهي مع    qualitatyلتقد  البياانت يف أحبا   هوبرمني  استىداما ميليس و 

البياانت، ابإلضافة إن  isnarativeاليت   أداء عرض  املاليني يف    tekx. ويوصى 
السرد ميكن أيضا أن يكون يف شكن خمططات، املصفوفات، والشبكات والرسوم 

 البيانية. 

ال لعرض  ابلنسبة  املتعلقة أما  البياانت  الباحثون  الدراسة، يصف  بياانت يف هذه 
بتنفيذ عملية التعلم يف مهاراتة الكالم على اإلنرتنت يف ح  يكون معىن التعلم 

 الفهم.  مدرسة الشيخ احلاع هاشم األشعري اإلبتدئية مالنج  الذي نعرفه أسهن يف

 سحق االستنتاجات  .3

األخرية هي سحق االستنتاجات والتحق . وال  ويف حتلين البياانت، تكون اخلطوة  
تاال االستنتاجات األون املقدمة م قتة، وسوو تتغري إذا مل يتم العثور على أدلة 
قوية وداعمة يف املرحلة التالية جلمع البياانت. ومع ذلك، إذا كانت االستنتاجات 

باحثون إن املقدمة يف مرحلة مبكرة، مدعومة أبدلة صحيحة ومتسقة عندما يعود ال
 ال مجع البياانت، فإن االستنتاجات املقدمة هي استنتاجات موثوقة. االستنتاع 
يف البحث النوعي هو اكتشاو مل يكن موجودا من قبن. ميكن أن تكون النتائج  
بعد أن يصبح   أنه  الساب  حبيث  أو داكناً يف  لكائن كان ابهتاً  أو وصفاً  وصفاً 

 سببية أو التفاعلية أو االفرتاضية أو النظرية. البحث واضحاً، ميكن أن يغري ال
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 أتكيد صحة البياانت  .ح
وصحة البياانت نشاط يتم تنفيذه ح  يتسىن حساب نتائج البحو  من مجيع 
الداخلي  الصالحية  اختبار  يشمن  النوعي  البحث  يف  البياانت  صحة  اختبار  اجلوانق. 

 46)املصداقية(، واملوضوعية ).كيد( 

لتحق  الداخلي هذا )املصداقية( عن طري   ديد املالحظة، وزايدة  يتم إجراء اختبار ا .1
السلبية،   احلاالت  وحتلين  األقران،  مع  واملناقشات  والتنكين،  البحث،  يف  املثابرة 

 memberchek.47 عليها الباحثون ملقدمي البياانت  والتحق  من البياانت اليت حصن
عي. لكي يفهم ا خرون نتائج  قابلية النقن هي صالحية خارجية ميكن البحث النو  .2

ومنهجياً  وواضحاً  مفصالً  تقرير يقدم وصفاً  إنشاء  للباحثني  النوعي، ميكن  البحث 
 وجديراً ابلثقة. 

 يف البحو  النوعية، يتم إلغاء االستدامة من خالل مراجعة عملية البحث أبكملها.  .3
إذا .4 أجريت.  اليت  العملية  املرتبطة  البحو   نتائج  اختبار  يعين  نتائج    .كيد  كانت 

، فإن البحث قد استوىف معايري دالة على عملية البحث اليت أجريتالبحث هي  
 التأكيد. 

 . استىدام اختبار صالحية الداخلية التقنيات املستىدمة يف صحة هذه البياانت  .5

اختار امل لفون صحة البياانت مع هنج مثلث املصدر للكشف عن وحتلين املشاكن 
مدرسة    للدراسة. الختبار املصداقية يف تعلم كالم املهرة عرب اإلنرتنت يفاليت كانت خاضعة  

البياانت اليت مت احلصول   الشيخ احلاع هاشم األشعري اإلبتدئية مالنج  إن مجع واختبار 
عليها من مصادر حمددة سلفاً. يتم وصف البياانت، وتعيني طر  العرض اليت هي نفسها،  

من تلك املصادر.   أسفرت البياانت اليت مت حتليلها من واليت ختتلف، واليت هي حمددة  
 قبن الباحثني يف التوصن إن استنتاع   طلق التوصن إن اتفا  مع مصادر البياانت. 

 
46 Ibid, hal 270. 

 
47  Loc.Cit, hal 270. 
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 الفصل الرابع 

 عرض البياانت وحتليلها 


يف الكشف عن البياانت، قدم الباحث نتائج البحث اليت مت احلصول عليها من  
والواثئ  حول تعيلم مهارة الكالم ابستىدام إنرتنني يف مدرسة    املالحظات واملقابالت 

 الشيخ احلاع هاشم األشعر االبتدائية االسالمية مالنج.

األول:   الكالم  تنفيذ  املبحث  املهارة  الشبكةتعليم  احلاج    على  الشيخ  مدرسة  يف 
 نج. هاشم األشعر االبتدائية االسالمية ماال

الكالم  .أ املهارة  التعليم  الشبكةختطيط  الشيخ احلاع هاشم األشعر على  يف مدرسة 
 االبتدائية االسالمية مالنج. 

 لتعليم املهارة الكالم ابستىدام فيديو  على الشبكةم  ختطيط التعليم املهارة الكال  .1
مدرسة   املدرسة  ورئيس  العربية  اللغة  معلمي  مع  املقابالت  نتائج  إن  استنادا 

 حلاع هاشم األشعر االبتدائية االسالمية ماالنج. الشيخ ا

كان التىطيط التعلم ابستىدام الفيديو التعليم يف البداية، كان املعلمة تلقي 
التعلم  فيديو  جعن  مالحظة صوتية،  أو  الفيديو  ابستىدام  مهارة كالم  املواد 

احلوار  ابستىدام شاشة التطبي  بعد ذلك تلقي املعلمة عن كيفية قراءهتا مثن  
يوتيوب،   شكن  على  الفيديو  حتمين  تتم  األحيان  بعض  يف  ذلك.  أشبه  زما 

 وأحياان ترسن مباشرة يف  موعة الواتس أب.
الثاأ  وفصن  األول  الفصن  لطالب  خمتص  التعليمي  الفيديو  استىدام  عادة 
السادا، حيث كان   الرابع وفصن اخلامس ح  فصن  الثالث وفصن  وفصن 

يتم   اليت  املواد  الناسبة  شكن  النصوص  وقراءة  احلوار،  هو  للطالب  تدريسها 
ابلدرا الذي يتم تدريسها. وفقا ملعلمة اللغة العربية، كان املواد اليت يصعق 
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املواد   إذا كانت  أن  مع  التعلم،  فيديو  املعلمة  تستىدم  وهو  فهما  الطلبة 
 ابستىدام مالحظة صوتية شعر الطلبة سهال وكذلك فهما جيدا. 

 لتعليمابستىدام فيديو  تعليم املهارة الكالم أهداو .أ
 . يستطيع الطالب تقليد صوت الفيديو الذي يتلوه املعلم 1
 . ميكن للطالب نط  العبارات واجلمن من خالل االستماع من فيديو التعلم2
 . ميكن للطالب اإلجابة على األسئلة يف نص احملادثة ويف فيديو التعلم3

 على الشبكةالكالم عملية التعليم املهارة ب. 
 املعلم يفتح التعلم بتحية الطالب.أ

     املعلم يقول للطالب لقراءة الصالة أوال.ب 
يف  موعة .ع تعليمية  مواد  على  حيتوي  تعليمي  فيديو  املعلم  عرب   يرسن 

  .WhatsAppب واتسا
 بشكن جيد   املعلم أيمر الطالب مبشاهدة الفيديو التعليمي واالستماع إليه .د
 الطالب مبمارسته مع األصدقاء أو ا ابء أو العائلةاملعلم أيمر .ه
 يسمح املعلمون للطالب ابلس ال عن املواد اليت  ت دراستها . و
 املعلم أيمر الطالق للقيام ابملهمة اليت قام هبا . ز
 انتهاء املعلمني من التعلم بقراءة الصلوات ومحدلة.ح

أن   التعلم  فيديو  أشرطة  ابستىدام  مهارة كالم  ورض  اليت  من  النتائج 
للغرض األول الطالب قادرون على تالوة   حصن عليها الطالب هي: 
الصوت الذي يتلوه املعلم،   ميكن للطالب أن يقولوا عبارة ما يسمع يف 
فيديو التعلم وأخريا الطالق قادر على القيام ابملهام اليت يعطيها املعلم من 

 خالل فيديو التعلم
  Voice Note عرب االترتنت ابستىدام مالحظة صوتيةالتعليم املهارة الكالم  .2

التعل  التىطيط  املعلمة  ييف  البداية كانت  م ابستىدام مالحظة صوتية يف 
 املعلمة  تعد إعداد املواد التعليمية يف مهارة الكالم. عند القاء املعلمة الدرا بنّي 
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واتسا  استىدام  صوتية.  عن كيفية  مالحظة  استىدام  عن كيفية  منها  ب، 
تىدام املالحظات الصوتية خمتص لطالب الفصن األول وفصن الثاأ وفصن اس

الثالث وفصن الرابع وفصن اخلامس ح  فصن السادا، حيث كان املواد يف  
شكن نص احلوار، والتأكيد شعر الطالب صعبا للغاية إذا كان التعليم ابستىدام 

 فيديو التعليم، دون بيان املعلمة ابستىدام مالحظة صوتية. 

 Voice Noteصوتية ال لةيوسأهداو تعليم املهارة الكالم أ.  
. الطالب قادرون على فهم النص أو املواد يف ما  موعة التطبي  1

 Voice Noteصوتية وسيلة ابستىدام 
. الطالب قادرون على ممارسة مهارة الكالم مع أولياء األمور  2

 الصوتية وسيلة من خالل 
. ميكن للطالب تقليد الطريقة اليت تتجسد هبا اللغة العربية من 3

 قبن معلمي اللغة العربية
يف   Voice Note  صوتية  وسيلةاخلطوات يف عملية التنفيذ ابستىدام  ب.  

 :  هي كما يلي WhatsApp ب عرب واتسا
 م ابلقول حتية االفتتاحياملعلم يفتح التعل .أ

   املعلم يرشد الطالب للصالة قبن بدء التعلم .ب 
حتتوي على مواد   Voice Note  صوتية  سيلةو    بع املعلم أرسن مذكرة.ع

 تعليمية
 م يوإرشاد الطالب لالستماع إن شرح التعل .د
 املعلم يعطي الطالق بضع دقائ  لفهم التفسري  .ه
   املعلم يقول للطالق أن يسأل عن املواد اليت مل يفهم بعد. و
 و بع املعلم أجاب على الس ال . ز
اليت  ت .ح للمواد  وفقا  للطالب  مستقلة  مهام  بتوفري  املعلمون  يقوم 

 دراستها 
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 انتهى التعلم األخري مع حتية اخلتامية .ط
ا عرب  التعلم  من  املالحظات الغرض  ابستىدام  إلنرتنت 

 الصوتية هو أن يتمكن الطالب من فهم املواد املرسلة يف  موعة 
وفقا لتفسري املعلم من خالل املالحظات     WhatsAap  ب واتسا

الصوتية والطالب قادرون على تقليد طريقة التحد  ابللغة العربية 
اليت ميثلها معلم اللغة العربية ،   أخريا ميكن للطالب ممارسة مهارة  

 الكالم مع أولياء األمور. 
األشعر   يف مدرسة الشيخ احلاع هاشمعلى الشبكةعملية التعليم املهارة الكالم  .ب 

 االبتدائية االسالمية مالنج. 
ويف الوقت نفسه، يف عملية تعلم مهارة الكالم على االنرتنت يف مدرسة  
أشرطة  استىدام  مالنج.املعلمة  االسالمية  االبتدائية  األشعر  هاشم  احلاع  الشيخ 

هو مالحظة صوتية   الذي  أب.  الواتس  وفيتور  يف  التعلم   Voice Noteالفيديو 
  مواد اللغة العربية.للتفاعن وتقد 

فيما يلي عرض لنتائج مقابلة الباحث مع األستاذة يف كلية اللغة العربية يف  
 نج. مدرسة الشيخ احلاع هاشم األشعر االبتدائية االسالمية ماال

 على الشبكةاستىدام فيديو التعليم مهارة الكالم  .1
الفصن   املواد  لتقد   التعليمية  الفيديو  أشرطة  الثاأ استىدام  وفصن  األول 

وفصن الثالث وفصن الرابع وفصن اخلامس ح  فصن السادا، لبعض هذه  
 الفصول يف شكن احلوار. 

 يتم احلصول على هذا من قبن الباحثني من املقابالت 

يف مدرسة الشيخ احلاع  على الشبكة  يف عملية تعلم مهارة الكالم على  
على املعلم والطالب ابلتعلم    هاشم األشعر االبتدائية االسالمية مالنج. يقوم

تتواف  مع الشبكة   اليت  املواد  املعلم  التحيات ،   يشرح  يبدأ ابفتتاح  الذي 
خطة التعلم. أول تعلم يقوم به املعلم هو املعلم الذي يقدم مادة مهارة كالم  
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من خالل الفيديو أو املالحظة الصوتية من خالل الطريقة اليت يصنع هبا املعلم  
ي ابستىدام تطبي  الشاشة تلقائي   يف ذلك جيسد املعلم كيفية فيديو تعليم

 قراءته مثن احلوار و وريها. 
وعالوة على ذلك، يف بعض األحيان جعن املعلمني أشرطة الفيديو  

  تسليمها  املوادالتعلم حبيث الطالب ليست رتيبة جدا وصعبة يف فهم وتعلم  
  plotagon   عادة املعلمني جعن أشرطة الفيديو ابستىدام تطبيقات  كاملعتاد

الفيديو مثرية لالهتمام من خالل تقد  الصور املتحركة    اليت جتعن  املتحركة 
الرسوم املتحركة   املعلم   أو مثن فيديو املتحركة، وهناك شىصيات على شكن

واحلرو   األول امسه أمحد  يتحد  وكن طالق له طابعه اخلاص مثن احلرو
خمتلف حبيث يشعر الطالب   ، ولكن كن صوت يلقيه املعلم الثاأ امسه يوسرين

 أبهنم مهتمون بتعلم مهارة الكالم.

األشعر  يف مدرسة الشيخ احلاع هاشم على الشبكة أما ابلنسبة للتعلم 
مالنج.  االسالمية  استىدام حلواراالبتدائية  األحيان  ،    يف كثري من  )حمادثة( 

وح  الطالب ،    وهو مثال واحد من الطالب ممارسة احلوار  ابئهم وأقارهبم
الواجبات للطالب   أنفسهم ، ولكن يف بعض األحيان أيضا املعلمني إعطاء

التعلم حبيث املعلم يعرو ح  أن الطالب يقومون   قايف شكن أشرطة فيديو 
أيضا األولوية للمهام يف   هبذه املهمة. ابإلضافة إن ذلك ، ال يعطي املعلمون
اليت فيديو ، بسبق مشكلة ذاكرة اجلوال  لتىاينها    شكن  ال تكفي سعتها 
 شكن فيديو.   ويعرتض ا ابء أيضا إن حد ما على املهمة يف

 خطوات عملية الفيديو التعلم على النحو التات:
 لتعليمابستىدام فيديو  أهداو تعليم املهارة الكالم .أ
 . يستطيع الطالب تقليد صوت الفيديو الذي يتلوه املعلم 1
 . ميكن للطالب نط  العبارات واجلمن من خالل االستماع من فيديو التعلم2
 . ميكن للطالب اإلجابة على األسئلة يف نص احملادثة ويف فيديو التعلم3

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=ar&a=delivered.usual
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 التعلم بتحية الطالباملعلم يفتح .أ
     املعلم يقول للطالب لقراءة الصالة أوال.ب 
يف  موعة .ع تعليمية  مواد  على  حيتوي  تعليمي  فيديو  املعلم  عرب   يرسن 

  .WhatsAppب واتسا
 بشكن جيد   املعلم أيمر الطالب مبشاهدة الفيديو التعليمي واالستماع إليه .د
 األصدقاء أو ا ابء أو العائلةاملعلم أيمر الطالب مبمارسته مع .ه
 يسمح املعلمون للطالب ابلس ال عن املواد اليت  ت دراستها . و
 املعلم أيمر الطالق للقيام ابملهمة اليت قام هبا . ز
 انتهاء املعلمني من التعلم بقراءة الصلوات ومحدلة.ح

 من ورض مهارة كالم ابستىدام أشرطة فيديو التعلم أن النتائج اليت حصن 
  الب هي: للغرض األول الطالب قادرون على تالوة الصوت الذي عليها الط

  يتلوه املعلم،   ميكن للطالب أن يقولوا عبارة ما يسمع يف فيديو التعلم وأخريا 
 م يالطالق قادر على القيام ابملهام اليت يعطيها املعلم من خالل فيديو التعل 

   Whatsappب عرب واتسا Voice Noteصوتية  وسيلةاستىدام  .2
يستىدم لتسليم      Voice Noteو WhatsApp  وسيلة صوتية يف تطبي   

الر اباملواد   وفصن  الثالث  وفصن  الثاأ  وفصن  األول  وفصن  لفصن  ابع 
السادا، نص    اخلامس ح  فصن  مادة يف شكن  يرسن  املعلم  أن  أي 

واتس سردي يتبعها شرح يف شكن مذكرة عرب الصوت ابستىدام تطبي   
  يفهم الطالق التفسري الذي قدمه املعلم، ويطلق املعلم من الطالق   ,أب 

أن يسأل عن املادة اليت يفهمها الوالوم، تليها إجابة املعلم على الس ال 
 الذي طرحه الطالق.

تطبي   Voice Note  صوتية  وسيلة واتسا  يف   WhatsApp  ب عرب 
اخلامس  ل الرابع وفصن  الثالث وفصن  الثاأ وفصن  األول وفصن  لفصن 

وهي املادة اليت يقدمها املعلم يف شكن نص سردي   ح  فصن السادا،  
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يف كتاب التعلم ، وحمتوى املذكرة الفوية هو أن املعلم يتحد    احلوارأو  
التعلم ،   يسأل املعلم عن فهم الطالق للمواد  ويشرح املادة يف كتاب 
 املدروسة ، ويعطي املعلم املهمة للطالق للتعلم بشكن مستقن يف املادة.

 Voice Noteصوتية  وسيلةأهداو تعليم املهارة الكالم  أ. 
. الطالب قادرون على فهم النص أو املواد يف ما  موعة التطبي  1

 Voice Noteصوتية  وسيلةابستىدام 
. الطالب قادرون على ممارسة مهارة الكالم مع أولياء األمور  2

 من خالل املالحظات الصوتية 
. ميكن للطالب تقليد الطريقة اليت تتجسد هبا اللغة العربية من 3

 عربيةقبن معلمي اللغة ال

ابستىدام  ب.   التنفيذ  عملية  يف  عرب يف    Voice Note  صوتية  وسيلةاخلطوات 
 :  هي كما يلي WhatsApp واتساب 

 م ابلقول حتية االفتتاحياملعلم يفتح التعل .أ
   املعلم يرشد الطالب للصالة قبن بدء التعلم .ب 
حتتوي على   Voice Note  صوتية  وسيلة  و   بع املعلم أرسن مذكرة.ع

 مواد تعليمية
 م يوإرشاد الطالب لالستماع إن شرح التعل .د
 املعلم يعطي الطالق بضع دقائ  لفهم التفسري  .ه
   املعلم يقول للطالق أن يسأل عن املواد اليت مل يفهم بعد. و
 و بع املعلم أجاب على الس ال . ز
يقوم املعلمون بتوفري مهام مستقلة للطالب وفقا للمواد اليت  ت .ح

 دراستها 
 انتهى التعلم األخري مع حتية اخلتامية .ط
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أن  هو  الصوتية  املالحظات  ابستىدام  اإلنرتنت  عرب  التعلم  من  الغرض 
وفقا لتفسري    WhatsApp  ب واتسا  يتمكن الطالب من فهم املواد املرسلة يف  موعة

املعلم من خالل املالحظات الصوتية والطالب قادرون على تقليد طريقة التحد  
ابللغة العربية اليت ميثلها معلم اللغة العربية ،   أخريا ميكن للطالب ممارسة مهارة 

 الكالم مع أولياء األمور. 

 على الشبكةكالم  املبحث الثان: العوامل الدافعة والعرائقة تنفيد التعليم املهارة ال
 نج. يف مدرسة الشيخ احلاج هاشم األشعر االبتدائية االسالمية ماال

يف مدرسة الشيخ احلاع هاشم علىالشبكةالعوامن الدافعة التعليم املهارة الكالم  .أ
 األشعر االبتدائية االسالمية مالنج. 

يف حني أن العوامن الداعمة يف عملية تنفيذ تعلم مهارة الكالم على 
يف وسائن    صوتية  االنرتنت هي: استىدام أشرطة الفيديو التعلم واملالحظات 

الفوية  التطبي .    ب واتسا واملالحظات  التعليمية  الفيديو  مقاطع  استىدام  إن 
، حيث مهارة الكالم مهارة  على الشبكة  جيعن من السهن على الطالب التعلم  

بسبق العقبات   يف التحد  وتسهين تعلمها جيق أن .يت وجها لوجه، ولكن
واألسباب اليت تتطلق التعلم عرب اإلنرتنت، جيق أن تتطلق إشرافا جيدا من 

 أولياء األمور أو املعلمني.
 . عامن املعلم 1

يف العربية  اللغة  ملعلم  االبتدائية    ووفقا  األشعر  هاشم  احلاع  الشيخ  مدرسة 
 االسالمية مالنج. 

 الكالم هي كما يلي:فإن العوامن الداعمة يف تعلم مهارة 
( املعلمني قادرون على جعن أشرطة الفيديو التعلم ابستىدام التطبيقات يف  1

 اهلاتف احملمول حبيث املواد اليت سلمت للطالب مثرية لالهتمام وليس رتيبة 
( يف تقد  املواد املعلمني إيالء االهتمام لوضع املتعلمني حبيث ميكن جلميع 2

 علم بسالسةالطالب متابعة عملية الت
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( قدرة املعلمني على تقد  مواد مهارة كالم بشكن جيد ميكن أن تسهن 3
 على الطالب احلصول على مواد مهارة كالم 

 ( التواصن اجليد بني املعلمني والطالب وأولياء األمور4
 ( املعلمون حيصلون على مساعدة احلصص من املدارا5

 امن الطالب. ع2
 لتعلم مهارة الكالم على االنرتنت احلاسقبعضهم لديه ما يكفي من  (1
العوامن العرائقة التعليم املهارة الكالم عرب االترتنت يف مدرسة الشيخ احلاع  (ب 

 هاشم األشعر االبتدائية االسالمية مالنج. 
 أما ابلنسبة لبعض العملية التقنية لتطبي  مهارة كال 

م التعلم عرب اإلنرتنت، وهي: عندما يرسن املعلمون مواد تعليمية يف شكن 
الصفية، والبا ما يشكو ا ابء من عدم  ب واتسا مقاطع فيديو تعليمية إن  موعة 

على  وجود حصة كافية  وعدم  التكنولوجية  القيود  بسبق  املواد  تعلم  على  قدرهتم 
وفق وذلك  التعلم.  فيديو  إن  للوصول  نتائج  اإلنرتنت  من  عليه  احلصول  مت  ملا  ا 

يف مدرسة الشيخ احلاع هاشم األشعر املقابالت مع األستاذة يف لغة اللغة العربية  
 االبتدائية االسالمية مالنج. 

وحبسق مدرا اللغة العربية مهارة الكالم فإن مهمة عادة ما تكون الكثري  
عض املشاكن الصغرية  من املشاكن اليت حتد ، وقال مدرا اللغة العربية أن هناك ب

ومقاطع فيديو    ليت عادة ما تكون يف شكن مالحظات املتعلقة بتحصين واجباته ا
ملمارسة الطالب. ويتماشى ذلك مع نتائج مقابالت الباحثني بعض الطالب، واعترب 

 جاء صغري منهم مهارة الكالم من الصعق مهارة لعدة أسباب منها: 
 أو قراءهتا  أ.  عار كبري خوفا من سوء نط  النصوص

ضعف قدرة املشاركني على قراءة الكتابة العربية. أما يف هذا الشأن، قالت    .ب 
املعلمة هبسا عرب إن هذه املشكلة حتد  فقط يف طفن أو طفلني ألهنم  

 ال يدعمون قدرهتم على ممارسة أنشطة الدراسة يف املنال.
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 اللغة العربيةع. عدم اهتمام الوالدين بفهم قدرة الطالق على تعلم 
إن العوائ  يف تعلم مهارة الكالم على اإلنرتنت اليت مت حبثها، وهي حسق 
معلمة اللغة العربية، هي عدم اهتمام الوالدين ابلطالب ح  ال يتم إجناز املهام اليت 
ي هلها املعلم أحدهم يف صنع مقاطع فيديو التعلم، وابلتات فإن العوامن الداعمة اليت 

الفعالية يف تعلم مهارة الكالم ال ميكن فصلها عن روح وإحساا    ميكن أن توفر
 ا ابء ابلقل  يف تعلم اللغة العربية.

 مهارة الكالم عرب االترتنت كما يلي: اخلطوات يف عملية التنفيذ 
 العوامن اليت حتول دون تعلم مهارة الكالم على اإلنرتنت

 . عوامن تثبيط املعلم1
 ليست كافية الستيعاب املهمة اليت قدمها الطالق  تليفون( ذاكرة املعلم 1

 . العوامن املثبطة للطالب2
 روح التعلم من املتعلمني تفتقر (1
بعض ا ابء وري قادرين على مرافقة أطفاهلم أثناء التعلم عرب اإلنرتنت بسبق   (2

 عمن الوالدين الذين ال ميكن تركهم وراءهم
 الب الذين مقيدون ابإلنرتنت بسبق صعوبة العيشال ياال هناك بعض الط (3
 الطالب ال يشاركون يف اإلعادة اليومية  (4
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 الفصل اخلامس

 مناقسة البحث 
 

 على الشببببكةتعليم مهارة الكالم ب حول يف هذا املبحث، انقش الباحث عن 
. واملناقشددة من نج ماال يف مدرسببة الشببيخ احلاج هاشببم األشببعري االبتدائية اإلسببالمية

  الباحث كما يلي:
يف مدرسة الشيخ احلاج هاشم  على الشبكة  املبحث األول: تنفيذ التعليم املهارة الكالم  

 االبتدائية االسالمية مالنج.  ير ااألشع

العربية يف   اللغة  ومديري  مع معلمي  املقابالت  نتائج  إن  الشيخ  استنادا  مدرسة 
يف التىطيط لتعلمه ابستىدام أشرطة    . احلاع هاشم األشعاري االبتدائية االسالمية مالنج

الفيديو التعلم، وذلك ألن أشرطة الفيديو التعلم سهلة االستىدام من قبن مجيع الدوائر،  
 ا يتم إجراء مواد التعلم يف شكن أشرطة الفيديو. ومثرية لالهتمام عندم

أن تعلم الفيديو هو وسيلة مصممة بشكن منهجي من    2011:218رمسان  وفقا  
حبيث   التعلم  مبادئ  تطبي   تطويره  ويف  هبا  املعمول  الدراسية  ابملناهج  االسرتشاد  خالل 

 لالهتمام. يسمح الربانمج للطالب ملراقبة املواد التعليمية بسهولة أكرب ومثرية 

ونظرية   البحث  نتائج  جدا   رمسانمن  السهن  من  التعلم  الفيديو  أن  وآخرون 
أشرطة الفيديو    وكانلالستىدام، ألنه يسمح للمتعلمني ملراقبة مواد التعلم بسهولة أكرب  

 التعلم هي مناسبة لالستىدام يف التعلم عرب اإلنرتنت. 

أول شيء يفعله املعلم هو   Voice note  صوتية  يف ختطيط التعلم ابستىدام مالحظة
  مياة املعلم املواد من خالل    ألقى  التعلم  عند جراءإعداد املواد التعليمية من مهارة الكالم  

 هيف التطبيق
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أن    وفقا والطالب واتساب  على  موعة    مياات   خدمات لكوانوان  للمعلمني 
عن طري  إرسال احلوار أو البيان  ابلتواصن يف أنشطة التدريس والتعلم، على سبين املثال  

التعليماحملادثة   وسيلة  وسيلة    وكذلك   Voice note  صوتية   مالحظة  ابستىدام  ابستىدام 
 الفيديو. التعليم

 دام مالحظةلذلك ميكن استنتاع أنه يف التعلم عرب اإلنرتنت هناك حاجة إن استى
للتواصن بني املعلمني والطالب بسهولة وعملية التعلم بسالسة ،   املواد اليت   مياة  صوتية 

الطالب السهن   جيعن   Voice note صوتية   مالحظة  ابستىدام وسيلة التعليم يتم تسليمها 
 .فهما جيدا

حبيث وعالوة على ذلك، يف بعض األحيان جعن املعلمني أشرطة الفيديو التعلم  
جعن املعلمني أشرطة الفيديو    الطالب ليست رتيبة جدا وصعبة يف فهم وتعلم املواد عادة

جتعن الفيديو مثرية لالهتمام من خالل تقد  الصور    أي  plotagonابستىدام تطبيقات  
املعلم يتحد    كان  أو مثن الرسوم املتحركة    فيديو  شكنباملتحركة، وهناك شىصيات  

  العقو   أمحدسم  اب  يف القصة  األول  كان اسم العقاخلاص مثن    ة ابعط  يفب  طالال  الميع
يشعر الطالب أبهنم    كان   ت يلقيه املعلم خمتلف حيثاصو أ، ولكن كن    يوسرينالثاأ امسه  
 م مهارة الكالم.يمهتمون بتعل 

عقيق فوائد    :وحبسق  وإاثرة الفإن  وضوحا  أكثر  التعلم  أن  هي  الفيديو  تعلم 
وتنتج   أكثر كفاءة،  والطالب  املعلمني  بني  للتفاعن  التعلم  تكون عملية  لالهتمام حبيث 
املعلمون  يقدمها  تعليمية  ومواد  جيدة  تعلم  التعليمية جودة  الفيديو  مقاطع  فوائد  جودة 

 . بشكن أكثر إجيابية 

هي أن التعلم الذي يقوم به املعلمون والطالب لذا فإن خالصة فوائد تعلم الفيديو  
أكثر  والطالب  املعلمني  بني  التعلم  عملية  تكون  حبيث  لالهتمام،  وإاثرة  وضوحا  أكثر 
كفاءة، ونوعية التعلم أفضن حبيث جتعن الطالب يشعرون ابالهتمام بفيديو تعلم مهارة 

 الكالم.
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يف  على الشبكة  لتعليم املهارة الكالم  املبحث الثان: العوامل الدافعة والعرائقة تنفيد ا
 مدرسة الشيخ احلاج هاشم األشعر االبتدائية االسالمية مالنج. 

وحبسددددددددددددددق مددرا اللغدة العربيدة مهدارة الكالم فدإن مهمدة عدادة مدا تكون الكثري من 
املشدددداكن اليت حتد ، وقال مدرا اللغة العربية أن هناك بعض املشدددداكن الصددددغرية املتعلقة 

ومقاطع فيديو ملمارسدددددددددددة     واجباته اليت عادة ما تكون يف شدددددددددددكن مالحظات بتحصدددددددددددين  
الطالب. ويتماشدى ذلك مع نتائج مقابالت بعض الطالب الباحثني، فنسدبة صدغرية منهم 
يعتربون مهارة الكالم من املهرة الصددددعبة لعدة أسددددباب منها: عار كبري مبا يكفي خوفا من 

 .سوء نط  النص أو قراءته

 ارات التحد  هي: أهداو تعلم مه

سهولة الكالم، جيق تدريق املتعلمني على تطوير مهارات التحد  من أجن أن   .1
 يكونوا واثقني يف النط .

 الوضوح، لتدريق املتعلمني على التحد  بوضوح ودقة يف النط . .2

لذا فإن نتيجة البحث ونظرية أهداو التعلم مهارة كالم خلصت إن أن العقبات  
املعلمون يف تعلم مهارة الكالم على اإلنرتنت ترتبط بثقة الطالب منىفضة  اليت يواجهها  

للغاية، عندما يكون الغرض من تعلم مهارة كالم جيعن الطالب يروبون يف التحد  ابللغة 
مدرسة الشيخ احلاع هاشم األشعر   العربية. يف هذه احلالة، حاول مدرا اللغة العربية يف

 االبتدائية االسالمية مالنج. 

قدرة   ضعف  هي  اإلنرتنت  على  الكالم  مهارة  تعلم  دون  حتول  اليت  العقبة  إن 
املشاركني على قراءة الكتابة العربية. ولكن فيما يتعل  هبذا األمر، قالت املعلمة هبسا عرب 
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إن هذه املشكلة حتد  فقط يف طفن أو طفلني ألهنم ال يدعمون قدرهتم على أنشطة  
 . م الوالدين يف فهم قدرة الطالق على تعلم اللغة العربيةالدراسة يف املنال وعدم اهتما

قدرة   ضعف  هي  اإلنرتنت  على  الكالم  مهارة  تعلم  دون  حتول  اليت  العقبة  إن 
املشاركني على قراءة الكتابة العربية. ولكن فيما يتعل  هبذا األمر، قالت املعلمة هبسا عرب 

يدعمون قدرهتم على أنشطة    إن هذه املشكلة حتد  فقط يف طفن أو طفلني ألهنم ال
 . الدراسة يف املنال وعدم اهتمام الوالدين يف فهم قدرة الطالق على تعلم اللغة العربية

على  الكالم  مهارة  تعلم  عند  تواجهها  اليت  الطرو  ومشكلة  العقبات  خالصة 
العربية اليت حيصن عليها الطالب ودعم أولياء األمور  االنرتنت هو عدم إتقان املفردات 

ذين يفتقرون إن تقدم الطالب يف تعلم اللغة العربية حبيث مهارات التحد  ابللغة العربية ال
 . اليت حيصن عليها الطالب ال تاال ضئيلة

مهار  الضروري كالم.  ال  ة مبادئ  من  العرب،  لغري  اخلري  الكالم  تعلم  أجن  من 
 مالحظة ما يلي: 

ابدأ   .هذه املهارات جيق أن يكون لدى املعلمني مستوى عال من القدرة على   .1
 أبصوات متشاهبة بني لغتني )تعلم اللغة العربية(

جيق على الباحثني واملعلمني االنتباه إن مراحن تدريس الكالم ، مثن البدء سهن  .2
 تتكون من مجلة واحدة ، ومجلتني وهلم جرا. الفاز

 ابدأ ابستىدام مفردات سهلة .3
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 الفصل السادس 

 اخلامتة
 ملخص نتائج البحث .أ

، خلص  حتلين البياانت يف الفصن الساب   بعض البياانت املقدمة ونتائج من  
 : الباحث إن نتائج البحث التالية

هاشم  .1 احلاع  الشيخ  مدرسة  يف  االترتنت  عرب  الكالم  املهارة  التعليم  تنفيذ 
 األشعاري االبتدائية االسالمية مالنج. 

استىد االنرتنت هو:  مهارة كالم على  التعلم  تنفيذ  أشرطة  يف عملية  ام 
يف وسائن اإلعالم التطبي  ماذا. إن استىدام   صوتيةالفيديو التعلم واملالحظات  

الطالب  على  السهن  من  الفوية جيعن  واملالحظات  التعليمية  الفيديو  مقاطع 
التعلم عرب اإلنرتنت، حيث مهارة الكالم مهارة يف التحد  وتسهين تعلمها 

ات واألسباب اليت تتطلق التعلم جيق أن .يت وجها لوجه، ولكن بسبق العقب
 عرب اإلنرتنت، جيق أن تتطلق إشرافا جيدا من أولياء األمور أو املعلمني.

العوامن الدافعة والعرائقة تنفيد التعليم املهارة الكالم عرب االترتنت يف مدرسة   .2
 الشيخ احلاع هاشم األشعر االبتدائية االسالمية مالنج.

عملية تنفيذ التعلم مهارة الكالم على االنرتنت هو: العوامن الداعمة يف  
يف وسائن    Voice note  صوتية  استىدام أشرطة الفيديو التعلم واملالحظات 

التعليمية   الفيديو  مقاطع  استىدام  يسهن  أن  ميكن  ماذا.  التطبي   اإلعالم 
 واملالحظات عرب الصوت على الطالب تعلم اللغة العربية. 

عقبة يف عملية تعلم مهارة الكالم على اإلنرتنت  ويف الوقت نفسه، فإن ال
هي أن مدرا اللغة العربية قال إن هناك بعض املشاكن الصغرية املتعلقة المع 
املهام اليت عادة ما تكون يف شكن مالحظات وفيديوهات تعرب عن ممارسات 
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الطالب. ويتماشى ذلك مع نتائج مقابالت الباحثني بعض الطالب، واعترب 
 منهم مهارة الكالم من الصعق مهارة لعدة أسباب منها: جاء صغري 

 عار كبري خوفا من سوء نط  النصوص أو قراءهتا  .1
قالت   .2 الشأن،  هذا  أما يف  العربية.  الكتابة  قراءة  على  املشاركني  قدرة  ضعف 

املعلمة هبسا عرب إن هذه املشكلة حتد  فقط يف طفن أو طفلني ألهنم ال  
 ممارسة أنشطة الدراسة يف املنال. يدعمون قدرهتم على 

 عدم اهتمام الوالدين بفهم قدرة الطالق على تعلم اللغة العربية  .3
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