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 مدرسة دار السالم  4و3ىف الفصل  استجابة الطالب لتعليم املفردات عن البعد
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 إهداء
 إهداء هذه البحث اجلامعي إىل:

 وينرسةوأمي احملبوبة أتقان سويادي  أيب الكرمي

ما عّلمت أن اهلل يعلي درجاهتم يف اجلنة ويعيد علينا علوم الكتابة ك ومجيع اجلدود
 إليهم

 أينما كانوا يف مجيع اجملالس واملعاهد اليت قد تعّلمت فيها ومجيع األساتيذ واملشايخ

  اإلرشاد من البداية إىل النهاياليت ساعدت يف فنًاديا حيي وأخيت الكربى
 الذين يدعونين للنجاح والسالم والعافية. مجيع املسلمنيوإىل 
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 كلمة الشكر والتقدير
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن 
أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا  –وااله ال حول وال قوة إال باهلل 
العلم، وسهل أخالقنا باحللم، واجعلنا ممن يستمعون  بنور الفهم، وافتح علينا مبعرفة

 القول فيتبعون أحسنه.

أقدم كلمة احلمد والشكر هلل الواحد القهار ولنبيه املرسل سيدنا حممد صل اهلل 
عليه وسلم. وأقدم حتية الشكر جلميع األساتيذ واملعلمني والوالدين والصاحبني املهتدين 

استجابة الطالب لتعليم املفردات البحث اجلامعي  وجلميع من يساعدين يف كتابة هذا
 .االبتدائية فاجت موجوكرطا مدرسة دار السالم  4و3ىف الفصل  عن البعد

 حىت تكمل هذا البحث اجلامعي. وبعد ذلك أشكر شكرا كثريا إىل:

املاجستري. مدير جامعة موالنا  حممد زين الدينفضيلة األستاذ الدكتور احلاج  .1
 م اإلسالمية احلكومية ماالنج.مالك إبراهي

فضيلة الدكتور احلاج نور علي املاجستري بوصفه عميد كلية التربية والتعليم  .2
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

بسري مصطفى املاجستريوابن أمحد املاجستري بوصفهما  فضيلة الدكتور احلاج .3
عربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية رئيس وكاتب قسم تعليم اللغة ال

احلكومية ماالنج على دعمهما الروحي حىت يتم إخراج هذا البحث اجلامعي 
 على هذه الصورة.
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، الذي يفضل بإشراف وتقدمي  دوي محيدة املاجستريفضيلة الدكتورة احلاجة  .4
بحث اإلرشاد النافع والتوجيهات املفيدة الذي ساعدين يف كتابة هذا ال

 اجلامعي.

فضيلة الدكتور احلاج دانيال حلمي املاجستري ، الذي يفضل بأستاذ ويّل الذي  .5
 ساعدين يف كتابة هذا البحث اجلامعي.

مجيع األساتيذ واألستاذات جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  .6
هذا  ماالنج الذين ينورون ويروحون بعلومهم وارشاداهتم حىت تتم كتابة

 البحث اجلامعي.

وخالص الشكر وجزيل الثناء جلميع إخواين وأخوايت يف قسم تعليم اللغة  .7
العربية وكذلك أصحايب الكرام أينما كانوا يف مجيع املقهى واجمللس الذين 

 صاحبوين يف تكميل هذا البحث اجلامعي.

 

 

 

 5٠50نوفمرب  52ج، ماالن
 صاحبة اإلقرار،

 

 
 ريفاواهيودوي سافوتري 

 0002٠٠4٠الرقم اجلامعي :                                                         
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 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 راهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إب
 تقرير املشرف                         

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 الطالبة : هام هذا البحث اجلامعي الذي قدميقدم إىل حضرتك
 دوي سافوتري واهيو : ريفا  االسم

 0002٠٠4٠:  الرقم اجلامعي
مدرسة  4و3ىف الفصل  فردات عن البعداستجابة الطالب لتعليم امل:  املوضوع

 االبتدائية فاجت موجوكرطا دار السالم 
قد نظرنا وأدخلنا فيه حق النظر، وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات  

الالزمة ليكون على الشكل املطلوب الستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول 
ة العربية كلية علوم التربية والتعليم جامعة ( يف قسم تعليم اللغS1على درجة سرجانا )

 م.5٠5٠/5٠50موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام الدراسي 

 5٠50نوفمرب  52ماالنج، 
 املشرف،
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 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 راهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إب
 تقرير عميد كلية علوم التربية والتعليم

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
قد استكملت كلية علوم التربية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 ا الباحثة :ماالنج البحث اجلامعي الذي كتبه
 دوي سافوتري واهيو : ريفا  االسم

 0002٠٠4٠:  الرقم اجلامعي
مدرسة دار السالم   4و3استجابة الطالب لتعليم املفردات عن البعد ىف الفصل  املوضوع

 االبتدائية فاجت موجوكرطا
قد نظرنا وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل  

( يف قسم S1يفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا )املطلوب الست
تعليم اللغة العربية كلية علوم التربية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 م من فائق اإلحترام  وجزيل الشكر.5٠5٠/5٠50ماالنج للعام الدراسي 
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 قسم تعليم اللغة العربية  
 علوم التربية والتعليم كلية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 تقرير جلنة املناقشة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 اجلامعي الذي:البحث مناقشة هذا اكتفت لقد 

 وتريدوي ساف واهيو : ريفا  االسم
 0002٠٠4٠:  الرقم اجلامعي

مدرسة دار السالم  االبتدائية  4و3استجابة الطالب لتعليم املفردات عن البعد ىف الفصل :  املوضوع
 فاجت موجوكرطا

( يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علووم التربيوة S1وقررت اللجنة بنجاحها على درجة سرجانا ) 
 م.5٠5٠/5٠50يم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام الدراسي والتعليم جامعة موالنا مالك إبراه

   وتتكون جلنة املناقشة من :
  ........(.............)         الدكتور أمحد مبلغ املاجستري .1

 0105٠0045٠٠٠٠30٠٠4 رقم التوظيف :
   حممد ياسني فتح الباري املاجستري . 5

   01000٠٠45٠00٠5٠00020رقم التوظيف :
                          الدكتورة دوي محيدة املاجستري.  3

  0102٠1٠05٠٠0٠05٠٠1رقم التوظيف : 
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 قسم تعليم اللغة العربية
 مكلية علوم التربية والتعلي

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 تقرير رئيس قسم تعليم اللغة العربية             

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

م جبامعة موالنا مالك إبراهيم قد استكملت قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم التربية والتعلي
 اإلسالمية احلكومية ماالنج البحثة اجلامعي الذي كتبه الباحثة : 

 : ريفاواهيودوي سافوتري  االسم
 0002٠٠4٠:  الرقم اجلامعي

باملدرسة االبتدائية  4و3استجابة الطالب لتعليم املفردات عن البعد ىف الفصل  املوضوع
 دار السالم فاجت موجوكرطا

نظرنا وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكوون علوى الشوكل قد  
( يف قسوم S1املطلوب الستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا )

تعليم اللغة العربية كلية علوم التربية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسوالمية احلكوميوة 
 م من فائق اإلحترام  وجزيل الشكر.5٠5٠/5٠50دراسي ماالنج للعام ال

 5٠50نوفمرب  52ماالنج، 
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 قسم تعليم اللغة العربية
 التعليمكلية علوم التربية و

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 مواعد اإلشراف

 ريفا واهيو دوي سافوتري:  االسم
 0002٠٠4٠:  الرقم اجلامعي

 دوي محيدة املاجستري: الدكتورة احلاجة   املشرف
مدرسة  4و3ىف الفصل  استجابة الطالب لتعليم املفردات عن البعد:  املوضوع

 االبتدائية فاجت موجوكرطا دار السالم 

  الوصف التاريخ الرقم

 تقدمي موضوع البحث 5٠50فربواري  53 0
 الفصل األول و تصحيحه 5٠50فربواري  54 5
 الثالث -الفصل األول  5٠50يونيو  50 3
 الثالث -تصحيح الفصل األول 5٠50يونيو  3٠ 4
 السادس –الفصل الرابع  5٠50نوفمبري  52 2
 السادس –الفصل الرابع  5٠50ديسمبري  0 0
 السادس –الفصل الرابع  5٠50ديسمبري  05 0
 السادس –تصحيح الفصل الرابع  5٠50ديسمبري  03 0

 5٠50نوفمرب  52، ماالنج
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 حمتويات البحث
 ج ..................................................................... إستهالل

 د ..................................................................   إهداء
 ه ................................................... كلمة الشكر والتقدير 

  ز .......................................................... املشرفتقرير  
 ح ...................................  لتعليم تقرير عميد كلية علوم الرتبية وا

 ي .....................................  تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية 
 ط  .....................................................  قشةجلنة مناتقرير 

 ل  ......................................................  االشرافمواعد 
 ك ..........................................................  حثااقرار الب

 م .......................................................  البحث  حمتويات 
 ف ....................................................  مستخلص البحث 

 الفصل األول
 اإلطارالعام

 0 .............................................................. مقدمة -أ
 4 ....................................................  أسئلة البحث  -ب
  2 ....................................................  أهداف البحث -ج
  2 ......................................................  فوائد البحث -د 
 0 .....................................................  حدود البحث -ه 
  0 ..................................................  صطلحاتديد محت -و
 0 ..................................................  الدراسات السابقة -ز
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 الفصل الثاين
  اإلطار الظري                       

  0٠.......................................................... تعليم عن بعد -أ
 0٠.............................................. م عن بعديتعريف التعل .1
 .0٠.............................................. م عن بعديتعلمزايان ال .2
 0٠............................................. م عن بعديمساوئ التغل .3
 00................................................ م عن بعديانواع التعل .4

 04....................................................... تعليم املفردات -ب 
 04................................................مفهوم تعليم املفردات .1
 00..............................................أهداف التعليم املفردات .2
 00......................................................أنواع املفردات .3
 00............................................املعىن والوظائف املفردات .4
 01............................................استراتيجية تعليم املفردات .5
 5٠.......................................... طرق تدريس املفردات فيما .6
  55.................................................عليم املفرداتتقومي ت .7

 الفصل الثالث
 منهج البحث

 54................. ...................................... مدخل البحث  -أ  

 52 ....................................................... نوع البحث   -ب 

 52 ....................................................... متغريا البحث  -ج
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 50 ....................................................  البيانات و مصادرها -د

 50 ....................................................  أدوات مجع البيانات -ه

 3٠ .................................................... جمتمع البحث والعينته -ز

 30 ..................................................  ليل البياناتأسلوب حت -و

 الفصل الرابع
 عرض البياانت

مدرسة دار السالم   4و3استجابة الطالب لتعليم املفردات عن البعد ىف الفصل 
 االبتدائية فاجت موجوكرطا

 35.............موجوكرحملة تارخيية عن املدررسة االبتدائية دارالسالم فاجت   -أ

 33................................................ تعليم املفردات عن بعد -ب
مدرسة دار السالم   4و3استجابة الطالب لتعليم املفردات عن البعد ىف الفصل 

 االبتدائية فاجت موجوكرطا
 34............................................. أثرتعليم املفردات عن بعد -أ

 34......بتدائية دارالسالم فاجت موجوكراالتأثري تعليم عن بعد املدررسة    -ب

 الفصل اخلامس
 مناقشة البحث

 41..... تعليم املفردات عن بعد املدررسة االبتدائية دارالسالم فاجت موجوكرطا  -أ
 2٠.. أثرتعليم املفردات عن بعد املدررسة االبتدائية دارالسالم فاجت موجوكرطا  -ب
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 الفصل السادس
 تتاماإلخ

 25........................................................ صةخال  -أ
  25.....................................................  قرتاحاتملا  -ب

 22................................... .......................... املراجع
 20.............................................................. املالحق
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 مستخلص البحث

استجابة الطالب  0002٠٠4٠.    5٠50 , ريفا. ,واهيو دوي سافوتري
االبتدائية فاجت  مدرسة دار السالم  4و3ىف الفصل  لتعليم املفردات عن البعد

يم اللغة العريية، كلية علوم التربية والتعليم، حبث جامعي. قسم تعل موجوكرطا
 .جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

  .الدكتورة دوي محيدة املاجستري املشف: 

 املفردات, عن بعدالكاملات املفتاحية : 

يعترب تدريس املفردات من العناصر اللغوية اليت جيب أن ميتلكها متعلمي اللغة 
ية. ميكن للمفردات الصحيحة أن تدعم الشخص يف التواصل والكتابة باللغة. العرب

وجد أن نتائج تعلم الطالب للغة العربية ال تزال منخفضة للغاية ، خاصة يف إتقاهنم 
للمفردات. باإلضافة إىل ذلك ، يف ظل هذه الظروف ، تعتزم الباحثة إجراء حبث 

، بعنوان البحث "استجابات الطالب  حول تأثري التعلم عن بعد على فهم الطالب
للتعلم عن بعد يف الصفني الثالث والرابع يف مدرسة ابتدائية دار السالم باكيت 

 موجوكريتو".

تعليم املفردات لوصف اجراء ( 0كان الغرض من هذه الدراسة هو حتديد )
 (5) باملدرسة االبتدائية دار السالم فاجت موجوكرطا 4و3عن البعد ىف الفصل 

باملدرسة االبتدائية دار  4و3لتعليم املفردات عن البعد ىف الفصل للطالب  تجابةاس
 .السالم فاجت موجوكرطا

يف هذه الدراسة ، استخدم الباحثون املنهج الكمي الوصفي وطرق مجع  
 البيانات مع االستبيانات والتوثيق
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الثالث  ( تنفيذ التعلم عن بعد يف الصفني0تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن )
 WhatsAppوالرابع يتم من خالل استخدام مواقع التواصل االجتماعي ، وحتديدًا 

( طالب. ميكن رؤية الردود على التعلم عن 5وتقدمي مواد مثل التعلم وجهًا لوجه ، )
ومعايري معتدلة  ٪20بعد من اجلدول أن التعلم عن بعد يتكون من معايري عالية )

مقبول ، مما يعين أن هناك استجابة إجيابية  Haال وأن فع H0( ، وهذا يعين أن 41٪)
 من الطالب جتاه املسافة التعلم.
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Vocabulary teaching is one of the linguistic elements that must be 

possessed by Arabic learners. The right vocabulary can support a person in 

communicating and writing in the language. It was found that the students' Arabic 

learning outcomes were still very low, especially in their vocabulary mastery. In 

addition, with these conditions, the researcher intends to conduct research on the 

effect of distance learning on students' understanding, with the research title 

"Students' responses to distance learning in grades 3 and 4 at Madrasah Ibtidaiyah 

Darussalam Pacet, Mojokerto" 

The purpose of this study was to determine (1) the implementation of 

mufrodat learning from a distance in grade 3 and 4 SD Madrasah Ibtidaiyah 

Darussalam Pacet Mojokerto (2) student responses to remote learning mufrodat in 

grade 3 and 4 SD Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Pacet Mojokerto 

In this study, researchers used a descriptive quantitative approach and data 

collection methods with questionnaires and documentation 

The results of this study indicate that, (1) the implementation of long-

distance learning in grades 3 and 4 is carried out by utilizing social networking 

sites, namely WhatsApp and delivering material such as face-to-face learning, (2) 

student responses to distance learning can be seen from the table that distance 

learning consists of high standards (51% and moderate standards (49%). This 

means that Ho is effective and Ha is acceptable, meaning that there is a positive 

response from students towards distance learning. 
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ABSTRAK 

Reva Wahyu Dwi Saputri, 17150040, 2021. Respon siwa terhadap pembelajaran 

mufrodat jarak jauh pada kelas 3 dan 4 di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Pacet, 

Mojokerto Universitas Islam NegeriMaulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing :Dr. Hj. Dewi Chamidah, M.Pd 

Kata Kunci :Kosakata bahasa Arab, jarak jauh 

  

Pengajaran kosakata merupakan salah satu unsur kebahasaan yang harus 

dimiliki oleh pembelajar bahasa Arab. Kosa kata yang tepat dapat mendukung 

seseorang dalam berkomunikasi dan menulis dalam bahasa tersebut. Ditemukan 

bahwa hasil belajar bahasa Arab siswa masih sangat rendah, terutama dalam 

penguasaan kosakata mereka. Selain itu, dengan kondisi yang seperti ini, peneliti 

bermaksud melakukan penelitian terhadap pengaruh pembelajaran dari jarak juah 

terhadap pemahaman siswa, dengan judul penelitian “ Respon siwa terhadap 

pembelajaran mufrodat jarak jauh pada kelas 3 dan 4 di Madrasah Ibtidaiyah 

Darussalam Pacet, Mojokerto” 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pelaksanaa 

pembelajaran mufrodat dari jarak jauh pada siswa kelas 3 dan 4  SD Madrasah 

Ibtidaiyah Darussalam Pacet Mojokerto (2) respon siswa terhadap pembelajaran 

mufrodat dari jarak jauh pada siswa kelas 3 dan 4  SD Madrasah Ibtidaiyah 

Darussalam Pacet Mojokerto 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif 

deskriptif dan metode pengumpulan data dengan kuesioner dan dokumentasi 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1)pelaksanaan pembelajaran 

mufordat dari jarak juah pada kelas 3 dan 4 dilaksanakan dengan memanfaatkan 

situs jejaring sosial yaitu WhatsApp dan penyampain materi dilaksankan seperti 

pembelajaran tatap muka, (2) respon siswa terhadap pembelajaran jarak jauh dapat 

diketahui dari tabel bahwa pembelajaran jarak jauh terdiri dari standar tinggi (51% 

dan standar sedang (49%). Ini berarti bahwa Ho efektif dan Ha dapat diterima, 

artinya ada respon yang positif dari siswa terhadap pembelajaran jarak jauh. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام                         
 

 مقدمة .أ

لعام  4رقم  SE قامت وزارة التربية والتعليم بسياسة جديدة من خالل
-Covid). كورونابشأن تنفيذ السياسة التعليمية يف فترة انتشار فريوس  5٠5٠

ا يف إنفاذ عملية التعلم من املنزل من خالل ويتمثل حمتوى إحدى سياساهت (19
التعلم عرب اإلنترنت/عن بعد. والتعلم عن بعد هو اخليار املفضل لتوفري التعليم 
والتدريب للطالب الذين ال يستطيعون التجمع أو التجمع ألن بعض العقبات 

يف إندونيسيا  01-هتدف إىل تقليل معدل انتقال العدوى من وباء كوفيد 
يزال مرتفعا. هذا اخليار هو اخليار األفضل الذي ختتاره احلكومة ملنع  الذي ال

انتقال العدوى ولكن عملية التعلم ال تزال ممكنة. وتنفذ سياسة التعلم عن بعد 
واجلامعات. واملدارس  PAUDهذه يف مجيع مستويات املدارس اليت تتراوح بني 

دائية، وهي املدارس األكثر قلقا بشأن انتقال العدوى هي املدارس االبت
االبتدائية واإلعدادية/املدارس املتوسطة بسبب العدد الكبري من املدارس 
والطالب يف كل منطقة يف إندونيسيا. وباإلضافة إىل ذلك، ال يزال طالب 
التعليم االبتدائي يعتربون غري مفهومني لكيفية محاية أنفسهم من انتقال العدوى 

بتعاد االجتماعي وفقا للربوتوكوالت الصحية اليت ومل يفهموا كيفية القيام باال
اختذهتا احلكومة. كما تعترب املدارس غري قادرة على مراقبة كل خطوة يقوم هبا 
الطالب وتوفري املرافق اليت تتوافق مع معايري االبتعاد االجتماعي.  لذلك فإن 

 (.PJJأفضل خيار يتم اختياره هو القيام بالتعلم عن بعد )
( هو شكل من أشكال التعلم غري املتصل )طالب PJJبعد ) التعلم عن

ميميساخان واملعلمني( وإعطاء بعضهم البعض الفرصة لتكون قادرة على القيام 
بالتعلم بشكل منفصل. ولكن يتم توفريها دائما أو حماولة عقد اجتماع بني 
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املعلمني واملتعلمني يتم فقط عندما يكون هناك حدث خاص أو وجود 
 ت معينة فقط.احتياجا

( PJJ( خصائص التعلم عن بعد )5٠02الدوغمن يف القدس وآخرون )
وجود مؤسسات أو منظمات تنظم كيفية إدارة نظام التعلم بشكل مستقل، 
املواد املقدمة من خالل وسائل اإلعالم دون احلاجة إىل لقاء بعضهم البعض. 

مستوى  لى أعلمسؤولة ع  ومن املتوقع أيضا أن تكون املؤسسات قادرة على
(، هناك حاجة إىل إدارة األزمات حبيث ميكن PJJمن برامج التعلم عن بعد )

للمؤسسات أن تكون أفضل   استعدادا ملواجهة األزمات واحلد من تأثريها 
 حبيث عملية التعلم واألنشطة اإلدارية ال تزال تعمل بشكل مثمر.

بالتأكيد على سيؤثر  PJJيف طريقة التعلم اليت بدأت تطبق مع نظام 
كيفية جوانب القبول من الطالب. ومن املتوقع أيضا أن يكون لدى الطالب 
وعي بأن أنشطة التعلم املنزيل التزام جيب تنفيذه. كما أن أدوار ومسؤوليات 
الوالدين مهمة جدا. من ناحية أخرى القلق واحلزن وامللل الذي يشعر به 

توقع أن يكون ابآباء قادرين املتعلمون سوف تظهر بالتأكيد ، لذلك من امل
 0 على توفري تعزيز داخليا للمتعلمني.

نظرا ألمهية وظيفة اللغة العربية يف املدارس االبتدائية )املدرسة 
االبتدائية(، من املهم دراسة كيفية عملية تعلم اللغة العربية يف املدارس االبتدائية 

ملدرسة االبتدائية( يف هذه احلالة باعتبارها واحدة من املواد الدينية. املدرسة )ا
االبتدائية دارول أولوم هارجوكوجناران هي واحدة من املدارس االبتدائية اليت 
تدرس العديد من املواد الدينية مبا يف ذلك دروس اللغة العربية. ولكن يف هذه 

لم املفردات فقط. والسبب يف اختيار الدراسة سريكز املؤلفون أكثر على تع

                                                             
1 https://jurnal.unibrah.ac.id/index.php/JIWP 
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املفردات كمحور للبحوث هو أن املفردات هو واحد من القدرات املطلقة اليت 
جيب أن يتقنها كل من يتعلم اللغة العربية. يعترب "مفرودات" عنصرا من عناصر 
اللغة اليت جيب أن يعززها متعلمو اللغة العربية الكتساب مهارات التواصل. من 

 5 على الناس التحدث باللغة العربية بدون خزانة مفرودات. املستحيل
يطلب من طالب املفردات الذين يتعلمون باللغة العربية يف املدرسة 

ملفردات يف بداية كل مادة االبتدائية دارول أولوم هارجوكوجناران حفظ ا
جديدة. باإلضافة إىل ذلك، وفقا ملعلم املواد العربية يف املدرسة االبتدائية 
دارول أولوم هارجوكوجناران ، قال إن تعلم املوفرات موجود يف كل فصل يف 
املواد العربية، ألنه مع تعلم طالب املفردات سيكون أسهل يف فهم وترمجة 

ية وهذا سيدعم الطالب يف العمل على اإلعادة يف وتعلم دروس اللغة العرب
العينني دروس اللغة العربية.وفقا للمؤلف يصبح مصلحة يف إجراء البحوث 

دارالسالم فاجت حول كيفية تعلم املفردات يف مواضيع يف املدرسة االبتدائية 
 .موجوكرطا

وينبغي أن يكون تنفيذ تعلم اللغة العربية خالل عصرحائةكورنا 
يتطلب ابآن تنفيذ مجيع  5٠01دة. إن تفشي هذا الوباء منذ عام املستج

أنشطة التعلم بشكل مؤقت عرب اإلنترنت. هذا هو تقليل االتصال اجلسدي 
. هذا التحول يف التعلم يعين covid-19املباشر ، وذلك لكسر سلسلة انتشار 

حبيث إجبار خمتلف األطراف على متابعة التدفق الذي إذا كان ميكن أن يؤخذ 

                                                             
2 Ahmad  Fuad  Effendy,Metodologi  Pengajaran  Bahasa  Arab,(Malang:  Misykat,  2009), hlm. 
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ميكن أن يستمر التعلم لفترة طويلة وهو اخليار هو استخدام التكنولوجيا 
 كوسيلة للتعلم يف الشبكة.

تعترب وسائل اإلعالم عرب اإلنترنت فعالة للغاية كخطوة انقالبية ملنع 
يف البيئة التعليمية. أعطى املعلم للتو سؤاال سيتم إرساله من  Covid-19انتشار 
ر الطالب. مث يأخذ الطالب املهمة من املعلم. يتم إرسال أولياء أمو WAخالل 

أو التطبيق أو مجعها عند  WAنتائج العمل أو الواجب إىل املعلم من خالل 
 القبول يف املدرسة.

يف الواقع، ال ميكن للتعلم باللغة العربية اليوم أن خيلق طالبا قادرين 
سة ال يستطيع تطبيق ما على فهم الدروس اليت يتم تقدميها، لذلك خارج املدر

تعلمه يف املدرسة، إذا كان ذلك حفظ املفردات باللغة العربية أو القيم 
األخالقية اليت يقدمها معلم املواد العربية. وذلك ألن الطالب مل حيبوا الدرس 

 من قبل، مما جيعل الطالب يشعر باالكتئاب ويصبح الدرس آفة بالنسبة له.
عوبات ومشاكل يواجهها املعلمون يواجه تعلم اللغة العربية ص

والطالب، خاصة خالل اجلائحة احلالية. املشكلة اليت تواجه يف هذا الوقت هي 
عدم إتقان التكنولوجيا يصبح عقبة أمام املعلمني لتوفري املواد التعليمية 
للطالب. وباإلضافة إىل ذلك، تنشأ العقبات أيضا من بعض الطالب الذين 

 نتصف أسفل يف شراء حصة اإلنترنت.وضعهم االقتصادي هو م
 أسئلة البحث .ب

 :قدمت الباحثة أسئلة البحث كما بلى

باملدرسة االبتدائية  4و3عن البعد ىف الفصل تعليم املفردات  اجراءكيف  .أ
 ؟ دار السالم فاجت موجوكرطا
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 4و3لتعليم املفردات عن البعد ىف الفصل  للطالب استجابة كيف تكون .ب
 ؟ البتدائية دار السالم فاجت موجوكرطاباملدرسة ا

 أهداف البحث .ت
 :هذا البحث هي

باملدرسة االبتدائية  4و3عن البعد ىف الفصل تعليم املفردات لوصف اجراء  .أ
  دار السالم فاجت موجوكرطا

لتعليم املفردات عن البعد ىف الفصل للطالب  استجابةلوصف ما مدى  .ب
  ر السالم فاجت موجوكرطاباملدرسة االبتدائية دا 4و3

 فوائد البحث .ج

 :أما فوائد هذا البحث كمايلي
 العوائد النظرية .1

ميكن استخدام نتائج هذه الدراسة كمرجع يف تعلم املفرودات عرب  .أ
 .اإلنترنت أثناء اجلائحة

ميكن لنتائج هذه الدراسة أن تضيف إىل خزينة املعرفة يف جمال التعليم ،  .ب
 .راسة مفردة تعلم اللغة العربيةوخاصة يف د

 الفوائد التطبيقية .2

 الفوائد للطالب  .أ

هناك زيادة يف نشاطونتائج التعلم يف تعلم اللغة العربية للصف  الطالب
 .دارالسالم فاجت موجوكرطااخلامس مدرسة ابتدية 

 الفوائد للمعلمني .ب
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، فإن طريقة  كمدخالت حىت يكون هناك زيادة يف مهارات املعلم ومعرفته
هي إحدى  whatsappالتعلم عرب اإلنترنت من خالل تطبيق جمموعة 

 .عمليات التعلم الفعالة خالل الفترة العادية اجلديدة ، وخاصة املواد العربية

 الفوائد للمدارس .ج

هلا تأثري إجيايب على أنشطة تعلم الطالب من خالل الطريقة عرب اإلنترنت 
 .خالل الفترة العادية اجلديدة WhatsApp من خالل تطبيق جمموعة

 الفوائد للباحثني .د

زيادة معرفة ورؤية الباحثني حول تطبيق األسلوب عرب اإلنترنت من خالل 
تطبيق جمموعة الواتس اب خالل هذه الفترة العادية اجلديدة ، وخاصة 

 .املواد العربية
 حدود البحث .د

يم املفردات عن البعد ىف الفصل استجابة الطالب لتعل يف الدراسة بعنوان "
". أجرى الباحثون باملدرسة االبتدائية دار السالم فاجت موجوكرطا 4و3

 االبتدائية يف املدرسة الثالث والرابع دراسة مع قيود املشكلة على طالب

   ., يف يوليو إىل أغسطس التعلمدارالسالم فاجت موجوكرطا
 املوضوعي احلد .1

م املفردات العربية عن يتعل يعينع يف هذه الدراسة حددت الباحثة أن املوضو
الثالث والرابع يف املدرسة االبتدائية  يف الفصلبعد وأثرها على فهم طالب 

 .دارالسالم فاجت موجوكرطا

 زمان ال احلد  .2

 .أشهر يف نوفمرب إىل يناير 3قد مت إجراء هذا البحث ملدة 
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 احلد املكان .3

 .دارالسالم فاجت موجوكرطااإلبتدائية مت إجراء البحث يف املدرسة 
 
 تعريف املصطلحات .ه

أثر: من حيث األساس الفلسفي القائل بأن األنواع املختلفة من الوسائط  .1
اليت تنتجها التكنولوجيا اجلديدة يف الفصل الدراسي جتعل عملية التعلم أقل 

ة اإلنسانية إنسانية ، فإن تطبيق التكنولوجيا يف التعلم يتسبب يف نزع الصف
، ألن وسائل اإلعالم ستقود الطالب إىل األنانية ، ستفعل روح الطالب. 
اهدأ بسبب ظروف الوسائط ، يقل التواصل االجتماعي مع األصدقاء ألنك 

 .مع الوسائط ال حتتاج إىل مساعدة األصدقاء

التعليم الرمسي املعتمد على املؤسسة والذي يوجد فيه التعلم عن بعد:  .2
ب واملعلمون يف مواقع منفصلة ، مما يتطلب نظام اتصاالت تفاعلًيا الطال

لربط االثنني واملوارد املختلفة املطلوبة فيه. التعلم اإللكتروين )التعلم 
اإللكتروين( أو التعلم عرب اإلنترنت )عرب اإلنترنت( هو جزء من التعليم عن 

رونية بعد الذي جيمع على وجه التحديد بني التكنولوجيا اإللكت
والتكنولوجيا القائمة على اإلنترنت. ويف هذه املدرسة تستخدم وسائل 

 للتعلم اليومي. whatsappالتواصل االجتماعي يف شكل تطبيقات 

 تعليم املفردات: يسهل على الطالب إتقان املفردات بشكل فعال. .3

 الدراسات السابقة .و

الصلة لتجنب  أصالة هو البحث إى الدراسات السابقة واألعمال ذات
 .االزدواجية واالنتحال والتكرار وللتأكد من صحة وصحة البحث املنفذ
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اللغة العربية يف  فاهتو خريونيسا, تقييم تنفيذ التعلم املختلط يف التعلم .1
SMPIT IBADURRAHMAN دراسة حالة يف الصف السابع :

 , جملة حبوث اللغة العربية واألدب والثقافة5٠01اخوات,

  البحث: التعلم املختلطمشكلة 

 منهج البحث: دراسة حالة مع هنج نوعي 

  نتائج البحث: تطبيق التعلم املخلوطة التعلم يف تعلم احلروفHijaiyah 
     Akwatالقيام به من قبل املعلم يف الصف السابع يتم تضمني مهارات 

 SMPIT .بالفعل جدا ، أحسنت جدا ووفقا للنظريات املوجودة
خلوطةالتعلم الذي ميكن أن يكون الطريق للخروج من وكذلك امل

مشاكل تنفيذ التعليم املسافة الفرق مع حبث املؤلف هو شرح حول 
باملدرسة االبتدائية  4و3استجابة الطالب للتعلم عن بعد الفصل 

 .دارالسالم فاجت موجوكرطا
رونية لولوك هومايرو فيمادا و حممد عفيف أمر اهلل, تطبيق الوسائط اإللكت .2

 , حلجة العربية.5٠5٠لتعلم اللغة العربية, 

    مشكلة البحث: اإلعالم اإللكتروين ، أنشطة التعليم والتعلم ، تعلم
 اللغة العربية

 منهج البحث: وصفي كمي 

  نتائج البحث : جيب تنفيذ مجيع أنشطة التعليم والتعلم من املنزل لكل
ة التدريس والتعلم اليت ال منهما ، ولكن مع توفري ساعات تنفيذ أنشط

-٠0,3٠تزال تنفذ كأنشطة تعليمية التدريس يف املدرسة ، بدءا من 
02,٠٠ WITA. 
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الفرق مع حبث املؤلف هو شرح حول ما مييز البحث الذي يناقشه 
 املؤلف حول تعليم البهاسا العربية عن بعد وتأثريه على الطالب.

الطالب لتعلم اللغة  استجاباتجوهر فؤاد روحا ، دوي سابوترو,  .3
/ ردود الطالب  0العربية عرب اإلنترنت يف مدرسة تساناويه سوراكارتا 

, 0على تعلم اللغة العربية عرب اإلنترنت يف مدرسة تساناويه سوراكارتا 
 .5٠50يونيه 

  ، مشكلة البحث:ا ستجابة الطالب ، تعلم اللغة العربية عرب اإلنترنت
 3.مدرسة التسناوية

 منهج البحث: النهج الوصفي النوعي 

  نتائج البحث: يف عملية التفاعل ، أصبحت وسائل التواصل االجتماعي
واحدة من تعلم وسائل اإلعالم الذين يرغبون يف حتسني تعلم اللغة 

ب التحدث وغريها الكثري. خطأ أحد العربية مع تطوير أسلو
 .WhatsAppو  Telegramالتطبيقات اليت حتظى بشعبية كبرية هو 

الفرق مع حبث املؤلف هو شرح حول ما مييز البحث الذي  
يناقشه املؤلف حول تعليم البهاسا العربية عن بعد وتأثريه على 

 .الطالب

 

د كان أقل جاذبية للطالب. بناًء على نتائج الدراسة ، استنتج أن التعلم عن بع
تتوافق نتائج هذه الدراسة مع تلك املوصوفة يف الدراسات السابقة ، حيث ناقش 
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الباحثون الثالثة التعلم أثناء اجلائحة / التعلم عن بعد. ويف الوقت نفسه ، فإن ما مييز 
 .أطروحة املؤلف هو تعلم املفردات وتأثريات التعلم
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 مفهوم تعليم املفردات .أ

 مفهوم املفردات .1

هي  املفردات أو باللغة العربية يسمى املفردات ، فياإلجنليزية املفردات
جمموعة من الكلمات أو كنوز الكلمات اليت يعرفها شخص أو كيان آخر 

فردات هي أحد العناصر الثالثة للغة اليت من املهم هو جزء من لغة معينة. امل
جًدا إتقاهنا ، وتستخدم هذه املفردات يف اللغة املنطوقة واملكتوبة ، وهي 

 4إحدى األدوات لتطوير مهارات اللغة العربية. 

املفردات هي جمموعة من الكلمات اليت ستشكل لغة. الكلمات هي 
 .Mofren أصغر جزء جماين يف اللغة. هذا الفهم مييز بني الكلمات واملورفني

هي أصغر وحدة لغوية غري مقسمة إىل أجزاء ذات معىن أصغر واليت يكون 
 .معناها مستقًرا نسبًيا

ت من املكونات األساسية اليت جيب إتقاهنا. كلما زاد إتقان املفردا
الطالب للمفردات ، كان إتقان اللغة العربية أفضل. من خالل الفهم 

 .احملدود ، سيجد الطالب صعوبات يف إتقان القراءة واملهارات األخرى

هو عبارة عن جمموعة من الكلمات أو املفردات ما هو معروف من 
خر، أو هو جزء من لغة معينة. ُتعر َّف مفردات قبل شخص أو كيان آ

الشخص على أهنا جمموعة من مجيع الكلمات اليت يفهمها ذلك الشخص 
ومن املرجح أن يستخدمها لبناء مجل جديدة. تعترب ثروة مفردات 

 .الشخص بشكل عام انعكاًسا لذكائه أو مستوى تعليمه

اليت تتكون  وفًقا هلورن ، فإن املفردات هي جمموعة من الكلمات
منها اللغة. إن دور املفردات يف إتقان املهارات اللغوية األربع ضروري 
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هو أن القدرة على فهم املهارات اللغوية األربع  Vallet للغاية كما ذكر
تعتمد بشكل كبري على إتقان الفرد للمفردات. ومع ذلك ، فإن تعلم 

ك مهارات لغوية ، ال اللغة ليس مرادًفا لتعلم املفردات فقط. مبعىن امتال
 .يكفي جمرد حفظ الكثري من املفردات

 أهداف التعلم املفرودات .1

 :تتمثل األهداف العامة لتعلم مفردات املفردات يف ابآيت

إدخال مفردات جديدة للطالب أو الطالب سواء من خالل قراءة  .1
 .املواد أوفهم املصمم

وصحيح ألن تدريب الطالب على نطق املفردات بشكل صحيح   .2
النطق اجليد والصحيح يؤدي إىل مهارات التحدث والقراءة اجليدة 

 والصحيحة

قائمة بذاهتا وعند استخدامها  )معجمًياأوداللًيا(فهم معىن املفردات ،  .3
 )يف سياق مجل معينة )املعاين الضمنية والنحوية

القدرة على تقدير وعمل املفردات يف التعبري الشفهي )التحدث(  .4
 2لكتابة )التأليف( وفًقا للسياق الصحيح. وا

 أنواع املفردات .2

ويصنف الثعيمة إىل أربعة ، كل منها مقسم حسب واجباته ووظائفه 
 :، وهي

 سيم املفردات يف سياق إتقان اللغةتق .1

 مفردات لفهم كل من اللغة املنطوقة والنصوص 
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  مفردات الكالم. عند التحدث ، من الضروري استخدام املفردات
 .الصحيحة ، سواء حتدثت بشكل رمسي أو غري رمسي

  مفردات للكتابة. تتطلب الكتابة أيًضا اختيار املفردات الصحيحة حىت
 .ارئ فهمهايسهل على الق

  املفردات احملتملة. يتكون هذا النوع من املفردات من
اليت ميكن تفسريها وفًقا لسياق املناقشة ، واملفردات السياقمفردات

التحليلية ، أي املفردات اليت ميكن حتليلها بناًء على خصائص اشتقاق 
 .الكلمات ليتم تضييقها أو توسيعها

 تقسيم املفردات حسب معناها .2

 لكلمات األساسية )مفردات احملتوى(. هذه املفردات هي املفردات ا
 األساسية اليت تتكون منها كتابة صحيحة: األمساء ، األفعال ، إخل.

  الكلمات الدالة. تربط هذه الكلمات املفردات واجلمل وتوحدها
لتشكل عرًضا جيًدا يف قطعة من الكتابة: حروف اجلرة وعدوة 

 .كاالستفهام وما إىل ذل

  الكلمات العنقودية. هذه املفردات هي مفردات ال ميكن أن تقف
وحدها ، ولكن دائًما ما يتم دجمها مع كلمات أخرى لتكوين معاين 

 خمتلفة.

         قسمة املفردات حسب خصائص الكلمة.3

  كلمات اخلدمة هي الكلمات اليت تستخدم لإلشارة إىل املهام ، سواء
 مسية وغري الرمسية وهي ذات طبيعة رمسية.يف جماالت احلياة الر
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  كلمات ذات حمتوى خاص. هذه املفردات عبارة عن جمموعة من
الكلمات اليت ميكن أن تنقل املعىن إىل معىن معني وتستخدم يف 

 .جماالت خمتلفة ملراجعة معينة

 :تقسيم املفردات حسب االستخدام.4

 دم بشكل عام يف املفردات النشطة ، وهي املفردات اليت تستخ
اخلطابات املختلفة ، سواء كانت منطوقة أو مكتوبة أو حىت مسعت 

 كثرًيا.

  املفردات السلبية )الكلمات السلبية( ، أي املفردات اليت تصبح
مفردات الشخص فقط ولكنها نادًرا ما تستخدم. يستخدم عادة 

 0كمرجع يف تأليف الكتب أو األعمال العلمية. 

 املعىن والوظائف املفردات  .3

املفردات كنز دفني من الكلمات أو املعجم سيكون هلا وظيفة إذا كان هلا 
( أصلي)داليلمعىن. معىن كلمة ميكن تقسيمها إىل معىن

يتكومنن املعىن األساسي واملعىن اجملازي، واملعىن  denotive ايف(.معىنتلميحيومعىن
األم( يف اللغة )ام-اهللاألصلي ومعىن هذا املصطلح. على سبيل املثال، فإن كلمة

، بينما يظهر املعىن اجملازي عند  "األم اليت تلد طفالً  "العربية ، فاملعىن األساسي هو
 .كتاب األموليف"األم"استخدام كلمة

املعاين التوضيحية هي اإلضافات اليت حتتوي على فروق دقيقة أو انطباعات 
املعنىهو معىن كلمة هلارميوريت ، فإنالضميننتيجة لتجربة مستخدمي اللغة. وفًقا

أو جمموعة من الكلمات بناًء على املشاعر أواألفكار اليت تنشأ أو يتسبب فيها 
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معناها  "األم"القارئ(. على سبيل املثال ، كلمةاملتحدث )الكاتب( واملستمع )
 0هو احلب أو احلماية. 

 استراتيجية تعليم املفرودة .4

ستوى األساسي )مبتدي( على املستوى استراتيجيات تعلم مفردات امل .1
 0األساسي ، ميكن للمدرسني استخدام االستراتيجيات التالية 

 الل هذه األغنية أن تقضي على استخدام األغاين / األغاين. نأمل من خ
ملل الطالب أثناء الدراسة وتوفر املتعة من أجل زيادة إتقان املفردات أو 

 .زيادة خزينة املفردات

  عرض الكائن املعين يشبه إحضار العينة أو الكائن األصلي. 

  اطلب من الطالب القراءة مراًرا وتكراًرا. 

  راءهتا وكتابتها حىت يفهمها الطالب االستماع للقراءة وتقليدها وتكرار ق
 .حًقا ويتقنوهنا

)املتوّسط( ، تشمل العديد من استراتيجيات تعلم مفردات املستوى املتوسط  .2
ما االستراتيجيات اليت ميكن استخدامها يف تعلم مفردات املستوى املتوسط 

 :يلي

  باستخدام عروض اجلسد ، ميكن للمدرس إظهار معىن الكلمات من
 .خالل إظهارها

  كتابة الكلمات ، سيكون إتقان مفردات الطالب مفيًدا جًدا إذا ُطلب من
 .الطالب كتابتها

 من خالل لعب األدوار. 
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  إعطاء كلمات متشاهبة )مرادفات( 

 إعطاء األضداد )املتضادات( 

 إحتاد املعىن 

 ( ، وهذا يذكر املعلم الكلمات اجلذرية وتنوعاهتا )الكلمات اليت تغريت
 .ميكن أن يساعد الطالب على فهم املفردات وفًقا للتغيريات يف اجلملة

تتضمن استراتيجيات تعلم املفردات املتقدمة )املتقدم( ، االستراتيجيات اليت  .3
 :ميكن استخدامها يف تعلم مفردات التني املتقدمة

 شرح معىن الكلمة بشرح معناها 

 احبث عن معىن كلمة يف القاموس 

 قم بترتيب املفردات عشوائيًا للحصول على الترتيب الصحيح للكلمة 

 ضع الكلمة يف اجلملة 

 نذر لكلمة 

 دارالسالم فاجت موجوكرطا االبتدائية املدرسةطرق تدريس املفردات يف  .6

 1يلي بعض الطرق اليت ميكن استخدامها يف تدريس املفردات للطالب ومنها: 

، يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة من خالل   (namdzij)بإعطاء مثال .1
 .إظهار كائن له معىن الكلمة اجلديدة املعنيةإعطاء مثال ، أو 

التمثيل بالدراما )متتسيل املأوى( ، يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة من  .2
خالل املمارسة ، أو التمثيل الدرامي ملعىن الكلمة املعنية. كما هو احلال عند 

 شرح الكلمات ، حيرك املعلم يديه مثل أي شخص يكتب

، يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة من خالل  dawr) -l-a'b(lلعب األدوار .3
القيام بدور شخص آخر ، أو مطالبة الطالب بالتصرف حسب الرغبة. على 
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سبيل املثال ، يلعب املعلم دور مريض يعاين من اضطراب يف املعدة ، مث يقوم 
 .الطبيب بفحصه

اجلديدة بذكر  من خالل ذكر املتضادات ، يشرح املعلم معىن املفردات .4
ميكن للمدرس أن يشرح معىن املفردات  .harلوbaridالعكس ، مثل قول

اجلديدة بكلمات أخرى معاكسة ، طاملا أن الكلمة قد فهمها الطالب أو مت 
 .نقلها من قبل

بذكر املرادفات ، يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة بذكر الكلمات  .5
طاملا أن الكلمة مفهومة سيدذكر كلمةبموىلاملكافئة ، مثل شرح معىن كلمة
 .من قبل الطالب ومت نقلها سابًقا

من خالل توفري اجلمعيات ، يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة من خالل  .6
تكوين ارتباطات املعىن ، أي الشرح من خالل عرض الكلمات األخرى اليت 

 .تشري إىل املعىن املطلوب

رح املعلم معىن املفردات اجلديدة من خالل من خالل ذكر أصل الكلمة ، يش .7
شرح أصل الكلمة. على سبيل املثال ، عند شرح معىن كلمة ميكن للمدرس 

 .، وما إىل ذلكشدرا ، شدر ، مصدرأن يذكر أصل الكلمة بذكر الكلمات

شرح املعىن )املراد بيهه( يشرح املعلم معىن املفردات اجلديده بشرح معناها.  .8
فسري بعض املفردات اجلديدة من خالل تقدمي وصف لعدة مجل ميكن أحياًنا ت

 .تشري إىل املعىن املقصود

تكرار القراءةيشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة من خالل توجيه الطالب  .9
أو الطلب منهم إعادة قراءة املفردات اجلديدة مراًرا وتكراًرا مع سلسلة من 

 .املعىن وفًقا للسياق من اجلملةاجلمل يف النص ، حبيث يتم العثور على 



 

00 

 

الترمجة املباشرة )ترمجة فوريية( يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة من  .11
خالل ترمجتها مباشرة إىل اللغة اليت يستخدمها الطالب )اللغة األوىل(. 
جيب أن تكون هذه الطريقة هي املالذ األخري يف شرح معىن املفردات 

 0٠.اجلديدة

 كرر القراءة .11

 االستماع والتقليد .12

بوضع الكلمات يف اجلمل بعد تدريس مفردات جديدة ، جيب على املعلم  .13
بة ، وتعليم االنتباه إىل ما يلي: تعليم النطق ، وتعليم املعىن ، وتعليم الكتا

 .القراءة ، وتعليم االستخدام يف اجلمل

 تقومي تعلم املفردات العربية .7

كجزء مهم من مكون اللغة ، شفهيًا وكتابيًا ، وأحد أسس تنمية مهارات 
اللغة العربية. ملعرفة مدى املهارات اللغوية للفرد ، خاصة على مستوى املعلمني 

 .ختبار هذه القدرات، من الضروري إجراء اختبار قادر على ا
 :تشمل مناذج اختبار املفردات العربية اليت ميكن استخدامها ما يلي

من خالل ذكر معىن الكلمة املعنية ، ميكن للمدرس أن يطلب من   .1
 ..الطالب تقدمي فهم أو تعريف للمفردات اليت ُطرحت يف االختبار

ل اجلمل ميكن أن ُيطلب من الطالب إكمال اجلمل )التكامل( إكما .2
بالكلمات املناسبة. يوجد هذا النوع من االختبارات عادًة يف اختبارات 

 .االختيار من متعدد واختبارات املقاالت
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عند ذكر الكلمات املتكافئة ، ُيطلب من الطالب تسمية كلمات أخرى  .3
 00هلا نفس املعىن مثل املفردات املعنية. 

 التعلم عن بعد .أ

 تعريف التعلم عن بعد .1

التعلم عن بعد هو التعلم عندما الطالب واملعلمني ليست دائما موجودة 
جسديا يف وقت واحد يف املدرسة. ميكن أن يكون التنفيذ عن بعد 

مع الطبقة )املخلوطة(.  بالكامل )هجني( أو خليط من املسافة بعيدا
واحدة من اجلهود املبذولة للتعلم عن بعد أقرب ظهرت يف إعالنات 
كالب فيليبس ، املعلم من طريقة جديدة من ناحية قصرية اليت نشرت من 

كما جهود املعلمني  0050خالل الصحف ، اجلريدة بوسطن يف عام 
ل تطوير تبحث عن الطالب الذين يرغبون يف تعلم هبذه الطريقة. جع

استخدام اإلنترنت التعلم عن بعد أسهل وأسرع ، حىت اليوم املدارس 
  05واجلامعات االفتراضية تقدم املناهج الدراسية عرب اإلنترنت بالكامل.

 مزايا التعلم عن بعد .2

جعل تطوير استخدام اإلنترنت التعلم عن بعد أسهل وأسرع ، حىت 
اليوم املدارس واجلامعات االفتراضية تقدم املناهج الدراسية عرب اإلنترنت 

 بالكامل.

 

 

 

                                                             
11Abdul Hamid.Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam.Malang: UIN Maliki 

Press, 2010. 
12 Adib Rifqi Setiawan, Lembar Kegiatan Literasi Saintifik untuk Pembelajaran Jarak Jauh Topik 

Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19), Vol 2 No 1 April 2020 
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 مساوئ التعلم عن بعد .3

بات األسرة والتكنولوجيا ليست احلواجز أمام التعلم فعالة مثل اضطرا
موثوقة ، والتفاعل غري كافية بني الطالب واملعلمني ، فضال عن احلاجة إىل 

 جتربة أكثر.

يف اتصال مع هذه الظروف ، والتعلم عن بعد ، وهو ما نقوم به 
. اخلدمة إذا مت اختيار هذه الرسالة ألهنا WhatsAppباستخدام منصة ال 

علم )املؤلف( والطالب )عينة( وكذلك السماح تستخدم عادة من قبل امل
للمستخدم بإرسال رسائل نصية ورسائل صوتية وإجراء مكاملات صوتية 
ومرئية ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو واملستندات ومواقع املستخدم 
والوسائط األخرى. الوقت املتفق عليه من قبل املعلم والطالب هو يف وقت 

كل عام. يتم أخذ اتفاق الوقت حبيث تكون مبكر بعد الظهر كمدرسة بش
عملية التعلم هي التفاعل مباشرة. يتم التنفيذ عن طريق إعطاء دليل املواد 
األنشطة اليت مت تقامسها كل يوم من أجل تنفيذها مث يتم اإلبالغ عن النتائج 
يف القطاع اخلاص. العيوب يف هذه الطريقة ليست مباشرة الرد على األسئلة 

 رير الطالب ، ولكن له ميزة أكثر شخصية بدال من الكالسيكية.و/أو تقا
 انواع التعلم عن بعد .4

التعلم عن بعد هو نظام التعلم الذي ال حيدث يف غرفة واحدة وليس 
هناك وجها لوجه التفاعل مباشرة بني املعلمني واملتعلمني. يف عصر تطور 

كن حتقيق التعلم عن التكنولوجيا واالتصاالت واملعلومات بسرعة أكرب ، مي
بعد يف الوباء باستخدام جمموعة متنوعة من املنصات ، سواء يف شكل نظام 
إدارة التعلم الختاذ شكل مؤمتر بالفيديو. نظام إدارة التعلم الذي يستخدم 

 porta-e-learningوبوابة  google classroomعلى نطاق واسع فيما بينها ، 
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الكلية.ويف الوقت نفسه ، تطبيق مؤمتر فيديو  اليت متلكها املدرسة الثانوية أو
 app zoom  ،googleيستخدم على نطاق واسع للتعلم عن بعد مبا يف ذلك ، 

meet  و ،visco webex باإلضافة إىل هذه التطبيقات ، أصبحت جمموعة .
Whatsapp  أيضا بديال يف تنفيذ التعلم عن بعد. ومع ذلك ، ليس هناك عدد

واملتعلمني الذين جيدون صعوبة يف استخدام التطبيقات  قليل من املعلمني
بسبب حمدودية وسائل دعم التعلم عن بعد ، وخاصة دعم التكنولوجيا 

  03وشبكة اإلنترنت.
 حتليل املزايا احملتملة 

التعليم عن بعد يعطي قيمة حماذاة القوى العاملة حتتاج إىل أن تكون 
موثوقة وفقا الحتياجات التنمية بني املناطق املطلوبة وفقا إلسقاط البناء 
 نفذت ، فيما يتعلق باخلطة االستراتيجية للتنمية اإلقليمية وبرنامج

بيمبينغونان املستدامة. ومن احملتمل جدا تطوير املوارد الطبيعية والبيئات 
املتنوعة وتوجيهها من خالل منط تنفيذ التعليم عن بعد. ميكن تطبيق 
التنظيم وعملية التنفيذ كجهد لزيادة املوارد البشرية يف املنطقة من أجل 

املبين كمؤشر  تعزيز الرعاية االجتماعية واالقتصاد مع التعليم الشبكي
  04إلمكانات املوارد البشرية.

  ميول ومطالب املستقبل 

كن تطوير املكونات ، مث مي KKNIامليل إىل الواجهة مع حتديد 
األساسية لتنفيذ التعليم عن بعد من خالل السياسة املثلى وحتديد أساس 
تنفيذ نظام التعليم موجهة. ميكن أن يكون استعداد مؤسسة احلكومة 
                                                             
13 Abdul Latip, Peran Literasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Pembelajaran Jarak  

Jauh Di Masa Pandemi Covid-19, Volume 1, No. 2 Edisi Juni 2020 

14 Ali Taufik, Perspektif Tentang Perkembangan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Di 

Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Vol. 3 No. 2, April 2019 
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احمللية للتعليم العايل والوسط والقاعدة يف طور تطوير مثل هذا النظام 
ريس. يتطلب مستقبل حتسبا لنطاق القيود يف الوضع والظروف يف التضا

توتوتان تقنيات تنظيمية وإعدادية من نتائج التحول بني اجلزر إىل تطبيق 
املنطقة املشتركة بني املناطق يف احلكومة احمللية. ال تغطي فقط يف 
مستويات التعليم احملدد بل ميتد إىل التعليم الذي يطور اإلمكانات 

  02والوضع يف اجملتمع.
 تباقية وجهود التحسنيالتدابري االس 

يف تنظيم أنشطة التعليم عن بعد ، فإن التوقع املطلوب هو إعداد مجيع 
املكونات اليت تنفذ وتنظم العملية لإلدارة واإلعدادات املناسبة باإلضافة 
إىل حتديد التنفيذ األساسي للنظام. كمحاولة إلصالح مث كل أساس من 

يف املخزون ألنشطة االستفادة األصول وإمكانات مباشرة أو غري مباشرة 
املثلى من تنفيذ النظام تنفيذ التعليم عن بعد عن طريق حتسني البنية 
التحتية القائمة وكذلك دعم تنفيذ اهلندسة جودة التعليم عن بعد 

  00وموثوق هبا.

يف اجملتمع املدرسي بشكل  Covid-19من أجل منع انتشار انتقال 
نشرت وزارة التعليم والثقافة رسالة التعميم خاص واجملتمع بشكل عام ، 
على  5٠5٠من  4. رقم التعميم Covid-19مرتبطة بالوقاية والعالج من 

تنفيذ السياسة التعليمية يف فترة الطوارئ انتشار مرض فريوس كورونا 
(Covid-19 بني احلمل الذي عملية التعلم من املنزل عن طريق التعلم )

دث كل يوم جلمع النشاط والتفاعل بني عن بعد.املدرسة ، حيث حي
. مث حلماية اجملتمع Covid-19املعلم والطالب ميكن أن يكون وسيلة لنشر 

                                                             
15 ibid 
16 ibid 
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، يتعلم الكثريون يف املناطق املتقدمة  Ovid-19املدرسي من التعرض لو 
من سياسة املنزل.وهتدف هذه السياسة إىل مجيع مستويات التعليم بدءا 

إىل التعليم العايل يف القطاعني العام واخلاص.   من مرحلة ما قبل املدرسة 
سياسة التعليم يف املنطقة املنفذة مبشاركة رفات املعلمني واملتعلمني من 

 00خالل التعلم عن بعد )التعلم عن بعد(.
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54 
 

 الفصل الثالث
 منهج البحث

 مدخل البحث .أ

،  الكمية مع النهج الكمي الوصف يستخدم هذا البحث الطريقة
ويتطلب طريقة للدراسة. كان الغرض من هذه الدراسة هو حتديد تأثري 

ترنت يف تعلم الطالب العرب يف البهاسا. استخدام النظام عرب اإلن
للكشف عن جوهر هذه الدراسة البيانات املطلوبة وعرض النتائج من 

 .البيانات
البحث الكمي هو بيانات البحث يف شكل أرقام واستخدام البيانات 
اإلحصائية للتحليل. يستخدم هذا البحث البحث الكمي ألن البيانات 

ت تستخدم لتحليل واختبار النظرية ، البحثية يف شكل أرقام وإحصاءا
وحتديد احلقيقة ، وتبني العالقة بني املتغريات ، وإعطاء وصف 
لإلحصاءات ، وتقييم وتطبيق النتائج. سبب آخر الستخدام البحث 

 الكمي باستخدام عينة من أجل حل املشكلة احلالية.
طريقة البحث هي طريقة يستخدمها الباحثون إلجياد أو استكشاف 

قائق بالبيانات املوجودة الختبارها للتأكد من صحتها. تستخدم هذه احل
الدراسة طريقة البحث الكمي اليت تستخدم فيها عملية مجع البيانات 
االرتباط الكمي وترتبط بتعلم اللغة العربية عرب اإلنترنت يف مدرسة 
ابتدائية دار السالم باكيت موجوكريتو. للحصول على البيانات ، 

هذه الدراسة استبيان. وهذا يعين أن الطريقة الكمية هي حتقيق استخدمت 
يف املشكالت االجتماعية بناًء على اختبار نظرية تتكون من متغريات ، 
تقاس باألرقام ، وُتحلل باإلجراءات اإلحصائية لتحديد ما إذا كانت 

 التعميمات التنبؤية للنظرية صحيحة.
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 نوع البحث .ب

لرغبتها يف اختبار الفرضيات  وصفال ةالبحثتستخدم هذه الدراسة 
 4و3استجابة الطالب لتعليم املفردات عن البعد ىف الفصل وحتديد 

. مث مجع البيانات لدعم أو دحض الفرضية. وعالوة باملدرسة االبتدائية
على ذلك، يتم مجع البيانات مبساعدة أدوات خاصة مصممة لتقييم 

ومات بعد ذلك باستخدام السلوكيات، يف حني يتم حتليل املعل
 اإلجراءات اإلحصائية واختبار الفرضيات.

 متغريات البحث .ج

متغريات البحث هي يف األساس كل شيء يف شكل أي شيء حيدده 
الباحثون حبيث ميكن دراستها ، حبيث ميكن احلصول على معلومات 
حوهلا ، مث ميكن استخالص استنتاجات. املتغريات البحثية هي يف 

كل شيء يف شكل أي شيء حيدده الباحثون حبيث ميكن األساس 
دراستها ، حبيث ميكن احلصول على معلومات حوهلا ، مث ميكن 

 استخالص استنتاجات.
ميكن تعريف املتغريات نظريا كسمات للشخص، أو الكائنات اليت 
لديها جمموعة متنوعة من االختالفات بني بعضها البعض.وفقا ملتغريات 

sugiyono ت أو خصائص أو قيم للشخص، والكائنات تعرف هي مسا
األنشطة اليت لديها بعض االختالفات اليت وضعها الباحثون لدراسة ومن 
مث استخالص استنتاجات. وفقا للبحث الذي سيتم إجراؤه ، وفقا 
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X Y 

للعالقة بني متغري ومتغري آخر ، ميكن متييز أنواع املتغريات يف الدراسة 
 إىل:

 م إجراؤه هو كما يلي:تصميم البحث الذي سيت
Gambar: 3.1 Desain Penelitian  

                           

 

 مالحظات:

X :استجابة الطالب لتعليم 

Y :املفردات عن البعد 

 السكان والعينات .أ

صفات السكان هي منطقة معممة تتكون من مواضيع أو أشياء هلا 
 وخصائص معينة حيددها الباحثون ليتم دراستها مث استخالص استنتاجات.

لذلك فإن السكان ليسوا فقط الناس، ولكن أيضا األشياء وغريها من 
األشياء الطبيعية. مث السكان ليس فقط عدد من املواضيع أو األشياء اليت متت 

أو الكائن  دراستها، ولكن يغطي مجيع الصفات أو اخلصائص اليت املوضوع
لديه. إذا أراد الباحث فحص مجيع العناصر املوجودة يف جمال البحث. لذا 

 فإن البحث هو البحث السكاين.

يف حني أن العينة هي ممثلة للسكان الذين متت دراستهم. مث وفقا  
لسوهارتو أن السكان يف الدراسة هو جزء مت اختياره بطريقة معينة لتمثيل 

 توزيع السكان.
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الدراسة باستخدام نوع من أخذ العينات االحتمالية وهو يف هذه 
تقنية أخذ العينات اليت توفر التشابه بني الفرص لكل فرد من السكان 
املختارين ليكون عضوا يف العينة. تقنية أخذ العينات املستخدمة يف هذه 
الدراسة هي أخذ عينات عشوائية بسيطة يف أخذ العيناتويتم ذلك عشوائيا 

ن بغض النظر عن الطبقات يف السكان ألن أفراد من السكان يف من السكا
 هذه الدراسة متجانسة.

، فمن  0٠٠أنه بالنسبة ملوضوع حبثي أقل من  Arikuntoوفقا ل 
األفضل أن تأخذ كل ذلك حبيث يكون البحث دراسة سكانية ، وعالوة 

 52-5٠أو  ٪ 02-0٠على ذلك إذا كان عدد األشخاص كبريا تؤخذ بني 
أو أكثر. ويستند سحب العينة على اعتبارات معينة على أساس أمهية  ٪

الباحثني البحوث تأخذ طالب الصف اخلامس كعينات ألن الصف اخلامس 
املدرسة  2-4هو فئة منتجة. يف هذه الدراسة، كانت العينة طالبة يف صف

 .ادارالسالم فاجت موجوكرط االبتدائية
 

 البيانات مصادر .ب

دد من املعلومات اليت ميكن أن توفر نظرة عامة على البيانات هي ع
املوقف. ميكن أن توفر املعلومات اليت مت احلصول عليها نظرة عامة أو حقيقة 
حول مشكلة يف شكل فئات وأحرف وأرقام أيضا. البيانات اليت مت احلصول 
عليها من خالل البحث هي بيانات جتريبية أو ملحوظة هلا معايري صحيحة 

وموضوعية. مت احلصول على مصدر البيانات يف هذه الدراسة من  وموثوقة
 منها: قبل شيئني،

 البيانات األولية .أ
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مت احلصول على البيانات مباشرة من اجمليبني يف هذه الدراسة. والبيانات 
يف املدرسة  2-4مستمدة من مالحظات االستبيان يف طالب الصف 

 .دارالسالم فاجت موجوكرطا االبتدائية

 البيانات الثانوية .ب

إهنا البيانات اليت مت مجعها أوال من قبل أطراف أخرى غري الباحثني. 
وتستخدم البيانات الثانوية لتوفري معاجلة إضافية أو تكميلية أو إضافية. مث 
نوع البيانات املستخدمة يف هذه الدراسة هو بيانات الفاصل الزمين الذي 

 التابعة. variabelاملستقلة و يهدف إىل حتديد مستوى املتغريات 

 البحثأدوات  .ج

 ستبانةالا .1

وزع  االستبيان هو إحدى الطرق املستخدمة جلمع البيانات بواسطة
قائمة باألسئلة املكتوبة على املستجيبني. تقنية الدقة هي التقنية 
الرئيسيةاليت يستخدمها الباحث مللء البيانات. مت استخدام هذه الدراسة 

ات حول تعلم املفردات العربية من مسافة بعيدة وتأثريها على بيان جلمع
. هوتقنية املسح دارالسالم فاجت موجوكرطا االبتدائيةالطالب يف 

من خالل حتديد  املستخدمة هي استبيان مغلق ، عندما ترسل اإلجابات
حتديث اخليارات  إجابات معينة حبيث تكون كافية للمجيبني فقط

الستبيان املستخدمة عبارة عن استبيان مغلق ، ومت كانت تقنية ااملتاحة.
تقدمي اإلجابات عن طريق وضع عالمات أو إجابات معينة ، حبيث كان 

 على اجمليب فقط حتديد اخليارات املتاحة.

 أ. استبانة شبكة الصك

 استبانة التفاعل التربوي( ۷
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يتم احلصول على شبکات أداة استبانة حول التفاعالت 
فهم التفاعالت التعليمية نفسها. ميكن االطالع على التعليمية من 

شبكات األدوات اليت تعمل كإرشادات لعمل استبانة حول 
 التفاعالت التعليمية ل ملعلم يف امللحق.

 
 

 التعلم الدافع االستبيان( ۲
يتم احلصول على أداة استبانة حول الدافع ل لتعلم من فهم دوافع 

امللحقات اخلاصة باألدوات اليت تعمل  التعلم نفسها. ميكن االطالع على
 كإرشادات لعمل استبانات حول دوافع تعلم الطالب يف امللحق.

 ب. استبانة معاي ير التسجيل

 ميكن االطالع على معاي ير تسجيل استبانة التفاعل و استبانة

 الدافعية التعلم يف اجلدول التايل :
 اجلدول

 التفاعلالنتيجة البديلة اإجلابة على االستبانة 
 سجيل األسئلة إجابات بديلة رقم
 2 موافق جدا .0
 4 موافق .5
 3 شك .3
 5 َغت موافق .4
 0 َغت موافق جدا .2
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 وثائق .2

يتم إجراء التوثيق جلمع البيانات من األرشيف مثل املستندات يف املدرسة 
يانات من وخارج املدرسة، واليت تتعلق بالبحث. وثائق الدراسة هي تقنية جلمع الب

خالل بصمات املستندات ، كال املستندين الكتابة أو الصور أو املستندات ، غري 
مكتوبة. يتم استخدام هذه التقنيةللحصول على البيانات يف شكل مقاطع وبيانات 

 حسب طلب البيانات ادارالسالم فاجت موجوكرط االبتدائيةاملدرسة 

 د. جمتمع البحث والعينة

 جمتمع البحث .1

ع البحث هو جمال للتعميم يتكون من كائنات / مواضيع هلا جمتم
صفات وخصائص معينة حيددها الباحثون لدراستها مث االستنتاجات 
املستخلصة. من الناحية الفنية ، ال يشمل جمتمع البحث وفًقا لإلحصاء 
األفراد أو األشياء يف جمموعة معينة فحسب ، بل يشمل بداًل من ذلك نتائج 

مت احلصول عليها من بعض املتغريات. ميكن تعريف جمتمع البحث  القياس اليت
على أنه جانب خاص بالكامل من مسات أو ظاهرة أو مفهوم ميثل مركز 
االهتمام. يف هذه الدراسة ، أخذ الباحث جمتمع البحث بطالب الصف 
احلادي عشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باتو يف السنة الدراسي 

5٠01/5٠5٠. 

 العينة .2

العينة جزء من العدد واخلصائص اليت ميتلكها جمتمع البحث. تتم 
طريقة أخذ العينات باستخدام أخذ العينات العشوائي ، وهو أخذ العينات 
العشوائي البسيط ، والذي يتم ضبطه وفًقا ألهداف الباحث. صرح 

ة مع سوجيونو أن "أسلوب أخذ العينات العشوائي البسيط هو أخذ عين
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بطريقة حبيث يكون لكل عينة  Nخمتارة من جمموعة من عناصر  nعناصر 
نفس فرصة االختيار. هذا يعين أن مجيع أفراد اجملتمع هم  nممكنة مع عناصر 

 أعضاء يف إطار العينة."

، أي بالنسبة  Arikuntoعند أخذ العينة أعاله ، يعتمد ذلك على رأي 
، فمن األفضل أن تأخذ كل  0٠٠من  للتخدير فقط ، إذا كان املوضوع أقل

-0٠، مث أخذ  0٠٠شيء. ويف الوقت نفسه ، إذا كان املوضوع أكثر من 
 5٠أو أكثر. يف أخذ هذه العينة ، أخذ الباحثون  % 52-5٠أو  % 02
 من جمتمع البحث الذين مشلتهم الدراسة. %

 

 ه. أسلوب حتليل البيانات

يتعلق بأمهية اختبار  الغرض من حتليل البيانات هو الفحص فيما
الفرضية اليت صاغها الكاتب ، وبالتايل يتم اختيار البيانات اليت مت مجعها أثناء 
البحث وجتميعها وحتليلها. يهدف حتليل البيانات هذا إىل إظهار العالقة بني 
الظواهر الواردة يف الدراسة. هذه الظاهرة هي حالة حتدث يف الفصل العاشر 

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باتو، وتتعلق بتأثري  لربنامج العلمية يف
تفاعالت املعلم التعليمية مع الطالب على حتفيز الطالب يف املواد العربية ، 

 Simpleوتقنية حتليل البيانات املستخدمة هي حتليل االحندار اخلطي البسيط )

Linear Regression ، تستخدم (. ولكن يف معاجلة البيانات اإلحصائية
 مراحل من التحليل على النحو التايل: 3الباحثة 

 حتليل أويل .1

لتحويل البيانات النوعية إىل كمية ، يستخدم الكاتب معايري 
 درجات معينة بالشروط التالية:
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 2بالنسبة لإلجابات دائًما ما حتصل على درجة  .أ

 4بالنسبة لإلجابات غالًبا ما يتم منحها عالمة   .ب

 3ابات يف بعض األحيان أعطيت درجة لإلج .ث

 5لإلجابات نادًرا ما يتم منحها عالمة  د. 

 0لإلجابات مل تعط درجة ه. 

 حتليل اختبار الفرضية. 5

لإلجابة على مشكلة البحث يف املتغريين األول والثاين استخدم صيغة 
 النسبة املئوية على النحو التايل:

 
 املعلومات:

Pالنسبة املئوية لألرباح : 

Fالتردد : 

Nالعدد اإلمجايل للمستجيبني : 

باملدرسة  4و3استجابة الطالب لتعليم املفردات عن البعد ىف الفصل 
 spss (Statisticalباستخدام االبتدائية دار السالم فاجت موجوكرطا

Package for the Social Sciences بصيغة االحندار اخلطي البسيط  )
(Simple Linear Regression :على النحو التايل ) 

 
Y= a + bx  

 املعلومات:

Y )موضوع املتغري التابع القابل للتنبؤ )دافع التعلم = 
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X  موضوع املتغريات املستقلة اليت هلا قيمة معينة )التفاعالت =
 التعليمية(

a  رقم ثابت لالحندار لو =X = 0  قيمة(y  عندx )صفر 

b  معامل اجتاه االحندار الذي يظهر عدد الزيادة أو النقصان يف =
 املتغري ص عند الزيادة أو النقصان مبقدار وحدة واحدة.

 صنع القرار .2

ميكن أن يشري أساس إجراء اختبار االحندار اخلطي البسيط إىل شيئني 
 مها:

 ، بالشروط التالية: ٠,٠2قارن قيمة الداللة بقيمة احتمالية  .أ

له  X، فهذا يعين أن املتغري  ٠,٠2إذا كانت قيمة الداللة > (1
 Yتأثري على املتغري 

 X، فهذا يعين أن املتغري  ٠,٠2إذا كانت قيمة الداللة<  (2
 Yليس له تأثري على املتغري 

 بالشروط التالية: t احملسوبة جبداول tمقارنة قيم   .ب

 X، فهذا يعين أن املتغري  tاحملسوبة < قيمة  tإذا كانت قيمة  (1
 Yيؤثر على املتغري 

يف اجلدول ، فهذا يعين أن  tاحملسوبة >قيمة  tإذا كانت قيمة  (2
 .Yليس له تأثري على املتغري  Xاملتغري 
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 وثائق .2

 00ا من خالل الوثائق.التوثيق هو ضبط البيانات اليت مت احلصول عليه
استخدم الباحثة التوثيق للحصول على البيانات عن التحصيل الدراسي لدى 

 الطالب يف مقرر اللغة العربية للطالب.

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                             
18Moh Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Yogyakarta : Erlangga, 2009) Hlm 69 
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 الفصل الرابع                           

 عرض البيانات و حتليلها                    
باملدرسة االبتدائية  4و3عن البعد ىف الفصل تعليم املفردات اجراء  املبحث األول:

 دار السالم فاجت موجوكرطا
وقامت   5٠50نفمرب  0٠و  0قامت الباحثة يف التعليم منذ تاريخ  

ني إلتقاء متتابعات من  اثنني و أربعاء. بناًء على نتائج مالحظات الباحثة مرت
أمناط التعلم املفرودة عن بعد ، قام الباحثون بتخصيص الطالب للصفني 
الثالث والرابع يف مدرسة دار السالم ابتدائية باسيت موجوكريتو. لذلك رأى 

ت التعلم عن الباحث هذايف الفصول الدراسية الفردية ، تنفذ املدرسة مفرودا
 بعد.

كطالب مع كل سنام ، مت تعريف أحد أوضاع التراخي على أنه نوع ثنائي 
الصوت )مستقبل الفعل(. )رد فعل( كوضع تذبذب ثنائي )تفاعل بت 
األسطوانة( كوضع اهتزازات متعددة.يقدم الباحثون استبيانات على الطالب 

ب حكومة مقاطعة يف الفصل الدراسي الفردي ملدرسة ابتدائيةبلغ عدد طال
طالًبا. يتكون االستبيان من عشرة آالف سؤال.قامت  24موجوكريتو 

الباحثة بتصفح البيانات املتوفرة للحصول على اجابات حول مفرودات 
  التعلم عن بعد. 

 أما يف تطبيق التعليم كما يلي:
 أللقاء األول:

صالة ، مث وقد قامت الباحثة يوم االثنني بتحية الطالب أواًل ودعوهتم لل
حيت الطالب مث نقلت أهداف التعلم ومن مث حثت الباحثة على أمهية تعلم 
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اللغة العربية. مث يالحظ الطالب املادة اليت أعدها املعلم ، ويستمع الطالب 
إىل نطق املعلم ، ومييز املشاركون أصوات املفرودات حىت يتضح االختالف 

 WhatsApp .ع التواصل االجتماعيتعلم اللغة العربية من خالل مواق .يف خمراج

مث قام الباحث أواًل بعمل املقدمة قبل التعلم. تقدم الباحثة شرحًا لالستمارة 
اليت جيب على الطالب تعبئتها ، وبعد تقدمي الشرح يقوم الباحث بتوفري 

لكل طالب مللئه. وأفادت الباحثة أن االستبانة مجعت  google لنموذجرابط 
وأهنى الباحث اللقاء وأعادته إىل مدرس املادة ، ودرس يف اليوم العاشر ، 

يقوم الباحثون أواًل باملقدمة قبل التعلم.  .الواتس آبالباحث يوم االثنني عرب 
تقدم الباحثة شرحًا لالستمارة اليت جيب على الطالب تعبئتها ، وبعد تقدمي 

أفاد لكل طالب مللئه.  google لنموذجالشرح يقوم الباحث بتوفري رابط 
الباحث جبمع االستبانة يف اليوم الثاين ، وانتهت الباحثة من اللقاء بالصالة 

 .وإعادهتا إىل مدرس املادة
 أللقاء الثاىن:

قامت الباحثة بتحية الطالب أواًل ودعوهتم للصالة ، مث حيت يوم األربعاء ، 
الطالب مث نقلت أهداف التعلم مث بدأ الباحثون بالدراسة مرة أخرى عرب 

. سأل الباحثون نتائج االستبيان. مث واتسآبمواقع التواصل االجتماعي 
أخذت الباحثة االستبانة ، مث أهنت الباحثة االجتماع بالصالة وإعادهتا إىل 

 مدرس املادة
 4و3عن البعد ىف الفصل استجابة للطالب لتعليم املفردات املبحث الثاين: 

 كرطاباملدرسة االبتدائية دار السالم فاجت موجو
الطالب ، يتم تعيني املعلم  بناًء على نتائج البحث عن استجابة

يف مدرسة باسيت اإلسالمية ، موجوكريتو.  4و   3كطالب يف الفصل
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لذلك رأى الباحث هذا يف الفصول الدراسية الفردية، تنفذ املدارس 
استجابات الطالب للتعلم عرب اإلنترنت. قدمت الباحثة استبانة للطالب يف 

سؤااًل.  55ل الفردي باملدرسة االبتدائية ، وتألف االستبانة من الفص
يستكشف الباحث البيانات املتاحة للحصول على إجابات حول استجابات 

 الطالب ملفردات التعلم عن بعد باستخدام التحليل الوصفي يف شكل:

 

  :علوماتامل
P  : النسبة ادلئو ية 
F  : التكرار 
N :رلتمع البيانات 

 راالتكر جوبةاأل الفاصل الرقم

 00 موافق جدا %0٠٠ - 00% 1

 0 موافق % 00 - 00% 2

 3 شك %0٠ - 24% 3

 5 غري موافق 23% - 30% 4

 - غري موافق جدا % 30 - % 5٠ 5

 55 اجملموع 
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الطالب  %0٠٠ - %00الباحثة على أن يف الفصل  من جدول السابق حصلت

أمنط  0األسئلة عن األمنط التفاعل )تكّون من  00موافق جدا مع 
 0أمنط التفاعل ثنائي االجتاه )متلقي الفعل ورد الفعل( و  4، التفاعألحادياالجتاه

األسئلة  0الطالب موافق مع % 00 - %00أمنط متعدد االجتاهات(، يف الفصل 
أمنط التفاعل ثنائي االجتاه )متلقي الفعل ورد  0ط التفاعل )تكّون من عن األمن

أمنط متعدد االجتاهات(،  3أمنط ثنائي االجتاه )التفاعل بني الطالب( و  5الفعل( و 
األسئلة عن األمنط التفاعل )تكّون من  3مع  شكالطالب %0٠ - %24يف الفصل

 د الفعل((.أمنط التفاعل ثنائي االجتاه )متلقي الفعل ور 3
 

 (4،0اجلدول )

 التقرير األوىل اإلستبانة
 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak 

setuju 

5 9.3 9.3 9.3 

Tidak setuju 9 16.7 16.7 25.9 

Ragu 7 13.0 13.0 38.9 

Setuju 25 46.3 46.3 85.2 

Sangat setuju 8 14.8 14.8 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

طالب  2بناًء على البيانات أعاله حول التعلم عن بعد ، من املعروف أن هناك 
طالب اختاروا )مل  0طالب اختاروا )ال أوافق( ،  1اختاروا )ال أوافق بشدة( ، 

 طالب اختاروا )موافق بشدة( 0طالًبا اختاروا )موافق( و  52يقرروا( ، 
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 (5،4اجلدول )
 التقرير الثاين من اإلستبانة

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak 

setuju 

2 3.7 3.7 3.7 

Tidak setuju 3 5.6 5.6 9.3 

Ragu 12 22.2 22.2 31.5 

Setuju 26 48.1 48.1 79.6 

Sangat setuju 11 20.4 20.4 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

طالب  5بناًء على البيانات أعاله حول التعلم عن بعد ، من املعروف أن هناك 
طالب اختاروا  05طالب اختاروا )ال أوافق( ،  3اختاروا )ال أوافق بشدة( ، 

 طالب اختاروا )موافق بشدة(. 00طالًبا اختاروا )موافق( و  50)مل يقرروا( ، 
 (4،3اجلدول )

تبانةالتقرير الثالث من اإلس  

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak 

setuju 

7 13.0 13.0 13.0 

Tidak setuju 10 18.5 18.5 31.5 

Ragu 2 3.7 3.7 35.2 

Setuju 24 44.4 44.4 79.6 

Sangat setuju 11 20.4 20.4 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

لبيانات أعاله حول التعلم عن بعد ، من املعروف أن هناك بناًء على ا
 5طالب اختاروا )ال أوافق( ،  0٠طالب اختاروا )ال أوافق بشدة( ،  0

طالب  00طالًبا اختاروا )موافق( و  54طالب اختاروا )مل يقرروا( ، 
 اختاروا )موافق بشدة(.
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(4،4اجلدول )  

 التقرير الرابع من اإلستبانة
 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak 

setuju 

4 7.4 7.4 7.4 

Tidak setuju 9 16.7 16.7 24.1 

Ragu 12 22.2 22.2 46.3 

Setuju 23 42.6 42.6 88.9 

Sangat setuju 6 11.1 11.1 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

طالب  4تعلم عن بعد ، من املعروف أن هناك بناًء على البيانات أعاله حول ال
طالب اختاروا )مل  05طالب اختاروا )ال أوافق( ،  1اختاروا )ال أوافق بشدة( ، 

 طالب اختاروا )موافق بشدة(. 0طالًبا اختاروا )موافق( و  53يقرروا( ، 

(4،2اجلدول )  

 التقرير اخلامس من اإلستبانة
 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak 

setuju 

2 3.7 3.7 3.7 

Tidaksetuju 9 16.7 16.7 20.4 

Ragu 27 50.0 50.0 70.4 

Setuju 11 20.4 20.4 90.7 

Sangat setuju 5 9.3 9.3 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

أن هناك بناًء على البيانات أعاله حول التعلم عن بعد ، من املعروف 
 50طالب اختاروا )ال أوافق( ،  1طالب اختاروا )ال أوافق بشدة( ،  5

طالب اختاروا  2طالًبا اختاروا )موافق( و  00طالب اختاروا )مل يقرروا( ، 
 )موافق بشدة(.
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(4،0اجلدول )  

 التقرير السادس من اإلستبانة
 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak 

setuju 

23 42.6 42.6 42.6 

Tidak setuju 18 33.3 33.3 75.9 

Ragu 10 18.5 18.5 94.4 

Setuju 2 3.7 3.7 98.1 

Sangat setuju 1 1.9 1.9 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

طالب  53بناًء على البيانات أعاله حول التعلم عن بعد ، من املعروف أن هناك 
طالب اختاروا  0٠طالب اختاروا )ال أوافق( ،  00ختاروا )ال أوافق بشدة( ، ا

 طالب اختاروا )موافق بشدة(. 0طالًبا اختاروا )موافق( و  5)مل يقرروا( ، 
 (4،0اجلدول )

 التقرير السابع من اإلستبانة

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak 

setuju 

26 48.1 48.1 48.1 

Tidak setuju 18 33.3 33.3 81.5 

Ragu 6 11.1 11.1 92.6 

Setuju 2 3.7 3.7 96.3 

Sangat setuju 2 3.7 3.7 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 

طالب  50بناًء على البيانات أعاله حول التعلم عن بعد ، من املعروف أن هناك 
طالب اختاروا  0طالب اختاروا )ال أوافق( ،  00دة( ، اختاروا )ال أوافق بش

 طالب اختاروا )موافق بشدة(. 5طالًبا اختاروا )موافق( و  5)مل يقرروا( ، 
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 (4،0اجلدول )

من اإلستبانة الثامنالتقرير   

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak 

setuju 

20 37.0 37.0 37.0 

Tidak setuju 24 44.4 44.4 81.5 

Ragu 5 9.3 9.3 90.7 

Setuju 3 5.6 5.6 96.3 

Sangat setuju 2 3.7 3.7 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

طالب  5٠بناًء على البيانات أعاله حول التعلم عن بعد ، من املعروف أن هناك 
طالب اختاروا  2ال أوافق( ، طالب اختاروا ) 54اختاروا )ال أوافق بشدة( ، 

  طالب اختاروا )موافق بشدة(. 5طالًبا اختاروا )موافق( و  3)مل يقرروا( ، 

(4،1اجلدول )  
 التقرير التاسع من اإلستبانة

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak 

setuju 

18 33.3 33.3 33.3 

Tidak setuju 28 51.9 51.9 85.2 

Ragu 7 13.0 13.0 98.1 

Setuju 1 1.9 1.9 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

طالب  00بناًء على البيانات أعاله حول التعلم عن بعد ، من املعروف أن هناك 
طالب اختاروا )مل  0طالب اختاروا )ال أوافق( ،  50اختاروا )ال أوافق بشدة( ، 

 تاروا )موافق(.طالًبا اخ 0يقرروا( ، 
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(4،0٠اجلدول )  

 التقرير العاشر من اإلستبانة
 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak 

setuju 

18 33.3 33.3 33.3 

Tidak setuju 18 33.3 33.3 66.7 

Ragu 14 25.9 25.9 92.6 

Setuju 4 7.4 7.4 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 00بناًء على البيانات أعاله حول التعلم عن بعد ، من املعروف أن هناك 
طالب  04طالب اختاروا )ال أوافق( ، 00طالب اختاروا )ال أوافق بشدة( ، 

 طالًبا اختاروا )موافق(. 4اختاروا )مل يقرروا( ، 

(4،00اجلدول )  

 التقرير احلادي عشر من اإلستبانة

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak setuju 1 1.9 1.9 1.9 

Ragu 2 3.7 3.7 5.6 

Setuju 10 18.5 18.5 24.1 

Sangat setuju 41 75.9 75.9 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 5طالب اختاروا )ال أوافق( ،  0بناًء على البيانات أعاله حول التعلم عن بعد ، 
طالب اختاروا  40طالًبا اختاروا )موافق( و  0٠اختاروا )مل يقرروا( ، طالب 

 )موافق بشدة(.
(4،05اجلدول )  

 التقرير الثاين عشر من اإلستبانة
 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak 
setuju 

1 1.9 1.9 1.9 
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Tidak setuju 2 3.7 3.7 5.6 

Ragu 2 3.7 3.7 9.3 

Setuju 14 25.9 25.9 35.2 

Sangat setuju 35 64.8 64.8 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

طالب  0بناًء على البيانات أعاله حول التعلم عن بعد ، من املعروف أن هناك 
طالب اختاروا )مل  5طالب اختاروا )ال أوافق( ،  5اختاروا )ال أوافق بشدة( ، 

 طالب اختاروا )موافق بشدة(. 32طالًبا اختاروا )موافق( و  04 يقرروا( ،

(4،03اجلدول )  

 التقرير الثالثة عشر من اإلستبانة
 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ragu 1 1.9 1.9 1.9 

setuju 5 9.3 9.3 11.1 

Sangat setuju 48 88.9 88.9 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

طالب  0بناًء على البيانات أعاله حول التعلم عن بعد ، من املعروف أن هناك 
طالب اختاروا )موافق  40طالًبا اختاروا )موافق( و  2اختاروا )مل يقرروا( ، 

 بشدة(.

 

(4،04اجلدول )  
 التقرير الرابعة عشر من اإلستبانة

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak 
setuju 

10 18.5 18.5 18.5 

Tidak setuju 16 29.6 29.6 48.1 

Ragu 20 37.0 37.0 85.2 

Setuju 7 13.0 13.0 98.1 

Sangat setuju 1 1.9 1.9 100.0 

Total 54 100.0 100.0  
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طالب  0٠عروف أن هناك بناًء على البيانات أعاله حول التعلم عن بعد ، من امل
طالب اختاروا )مل  5٠طالب اختاروا )ال أوافق( ،  00اختاروا )ال أوافق بشدة( ، 

 طالب اختاروا )موافق بشدة(. 0طالًبا اختاروا )موافق( و  0يقرروا( ، 
 

(4،02اجلدول )  
 التقرير اخلامسة عشر من اإلستبانة

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak setuju 1 1.9 1.9 1.9 

setuju 11 20.4 20.4 22.2 

Sangat setuju 42 77.8 77.8 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

طالب  0بناًء على البيانات أعاله حول التعلم عن بعد ، من املعروف أن هناك  
طالب اختاروا )موافق  45فق( و طالًبا اختاروا )موا 00اختاروا )مل يقرروا( ، 

 بشدة(.

(4،00اجلدول )  

 التقرير السادسة عشر من اإلستبانة

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak 
setuju 

25 46.3 46.3 46.3 

Tidak setuju 22 40.7 40.7 87.0 

Ragu 4 7.4 7.4 94.4 

Setuju 3 5.6 5.6 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

طالب  52بناًء على البيانات أعاله حول التعلم عن بعد ، من املعروف أن هناك 
طالب اختاروا )مل  2طالب اختاروا )ال أوافق( ،  55اختاروا )ال أوافق بشدة( ، 

 طالًبا اختاروا )موافق(. 3يقرروا( ، 
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(4،00اجلدول )  

انةالتقرير السابعة عشر من اإلستب  

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak setuju 4 7.4 7.4 7.4 

Ragu 11 20.4 20.4 27.8 

Setuju 20 37.0 37.0 64.8 

Sangat setuju 19 35.2 35.2 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 4وف أن هناك  بناًء على البيانات أعاله حول التعلم عن بعد ، من املعر
طالًبا اختاروا  5٠طالب اختاروا )مل يقرروا( ،  00طالب اختاروا )ال أوافق( ، 

 طالب اختاروا )موافق بشدة(. 01)موافق( و 
(4،00اجلدول )  

 التقرير الثامنة عشر من اإلستبانة

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak setuju 4 7.4 7.4 7.4 

Ragu 14 25.9 25.9 33.3 

Setuju 26 48.1 48.1 81.5 

Sangat setuju 10 18.5 18.5 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

طالب  4بناًء على البيانات أعاله حول التعلم عن بعد ، من املعروف أن هناك  
اروا )موافق( و طالًبا اخت 50طالب اختاروا )مل يقرروا( ،  04اختاروا )ال أوافق( ، 

 طالب اختاروا )موافق بشدة(. 0٠
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(4،01اجلدول )  

 التقرير التاسعة عشر من اإلستبانة
 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak 
setuju 

6 11.1 11.1 11.1 

Tidak setuju 5 9.3 9.3 20.4 

Ragu 7 13.0 13.0 33.3 

Setuju 25 46.3 46.3 79.6 

Sangat setuju 11 20.4 20.4 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

طالب  0بناًء على البيانات أعاله حول التعلم عن بعد ، من املعروف أن هناك 
طالب اختاروا )مل  0طالب اختاروا )ال أوافق( ،  2اختاروا )ال أوافق بشدة( ، 

 طالب اختاروا )موافق بشدة(. 00( و طالًبا اختاروا )موافق 52يقرروا( ، 

(4،5٠اجلدول )  

 التقرير عشرون من اإلستبانة
 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak setuju 2 3.7 3.7 3.7 

Ragu 10 18.5 18.5 22.2 

Setuju 25 46.3 46.3 68.5 

Sangat setuju 17 31.5 31.5 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

طالب  5بناًء على البيانات أعاله حول التعلم عن بعد ، من املعروف أن هناك  
طالًبا اختاروا )موافق( و  52طالب اختاروا )مل يقرروا( ،  0٠اختاروا )ال أوافق( ، 

 طالب اختاروا )موافق بشدة(. 00
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(4،50اجلدول )  
 التقرير واحد و عسرون من اإلستبانة

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak setuju 2 3.7 3.7 3.7 

Ragu 13 24.1 24.1 27.8 

Setuju 22 40.7 40.7 68.5 

Sangat setuju 17 31.5 31.5 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 5هناك بناًء على البيانات أعاله حول التعلم عن بعد ، من املعروف أن 
طالًبا اختاروا  55طالب اختاروا )مل يقرروا( ،  03طالب اختاروا )ال أوافق( ، 

 طالب اختاروا )موافق بشدة(. 00)موافق( و 
(4،55اجلدول )  

 التقرير إثنا و عشرون من اإلستبانة

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat tidak 
setuju 

1 1.9 1.9 1.9 

Tidak setuju 2 3.7 3.7 5.6 

Ragu 11 20.4 20.4 25.9 

Setuju 28 51.9 51.9 77.8 

Sangat setuju 12 22.2 22.2 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

طالب  0بناًء على البيانات أعاله حول التعلم عن بعد ، من املعروف أن هناك 
طالب اختاروا  00اروا )ال أوافق( ، طالب اخت 5اختاروا )ال أوافق بشدة( ، 

 طالب اختاروا )موافق بشدة(. 05طالًبا اختاروا )موافق( و  50)مل يقرروا( ، 
( ، ٪20يتضح من اجلدول أن التعلم عن بعد يتكون من معايري عالية )
 .(٪41والطالب الذين ذكروا أن التعلم عن بعد يتكون من معايري معتدلة )
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     الباب اخلامس                         
 مناقشة البحث                         

بناًء على سؤال البحث ، تعلم املفردات العربية من املسافة وتأثريها على 
استيعاب طالب الصفني الثالث والرابع يف مدرسة ابتدائية دار السالم باكيت 

 .  موجوكريتو
 دارالسالم درسةيف تعليم املفردات م عن بعدعلم تالبحث األول :اجراء  .أ

 فاجت موجوكرطا االبتدائية
التعلم عن بعد هو التعلم عندما الطالب واملعلمني ليست دائما 
موجودة جسديا يف وقت واحد يف املدرسة. ميكن أن يكون التنفيذ عن بعد 

احدة بالكامل )هجني( أو خليط من املسافة بعيدا مع الطبقة )املخلوطة(. و
من اجلهود املبذولة للتعلم عن بعد أقرب ظهرت يف إعالنات كالب فيليبس ، 
املعلم من طريقة جديدة من ناحية قصرية اليت نشرت من خالل الصحف ، 

كما جهود املعلمني تبحث عن الطالب  0050اجلريدة بوسطن يف عام 
التعلم  الذين يرغبون يف تعلم هبذه الطريقة. جعل تطوير استخدام اإلنترنت

عن بعد أسهل وأسرع ، حىت اليوم املدارس واجلامعات االفتراضية تقدم 
 املناهج الدراسية عرب اإلنترنت بالكامل.

مث اخلطوة التالية يبحث الباحث عن مدى القيمة ويصنف فئات رغبة التعلم 
 بالطريقة التالية:
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( ٪20يتضح من اجلدول أن التعلم عن بعد يتكون من معايري عالية )
 .(٪41، والطالب الذين ذكروا أن التعلم عن بعد يتكون من معايري معتدلة )

 

 4و3فردات عن البعد ىف الفصل استجابة الطالب لتعليم امل البحث الثاين: .2
 فاجت موجوكرطا االبتدائية مدرسة دار السالم

اللغة العربية هي إحدى اللغات األجنبية اليت تتم دراستها على نطاق واسع 
قبل شعب إندونيسيا. لذلك ، من الضروري دراسة وجود تعلم لغة مناسب من 

للمتعلمني من غري اللغة العربية. ميكن تعلم اللغات األجنبية ، مبا يف ذلك اللغة 
وباملثل مع تعلم املفردات .العربية يف هذه احلالة ، بطرق وأساليب خمتلفة

 جيب أن ميتلكها متعلمي )املفردات(. املفردات هي أحد العناصر اللغوية اليت
اللغة األجنبية ومن ضمنهم اللغة العربية. وبالتايل ، ميكن القول إن التحدث 
والكتابة ، ومها مهارات لغوية ، جيب أن تدعمهما املعرفة وإتقان مفردات غنية 
ومنتجة وفعلية. تعترب إضافة مفردات الشخص بشكل عام جزًءا مهًما ، سواء 

أو يف تطوير قدرة الفرد يف لغة مت إتقاهنا. أفاد العديد من  يف عملية تعلم اللغة
أن التعلم عن  ٪20الطالب أن التعلم عن بعدمتعدداألبعاد كان له تأثري. قال 

أن التعلم عن بعد هو نفسه التعلم السابق  ٪41بعد كان ذا تأثري كبري وقال 
اس الطالب للوباء. ينشأ أحد تأثريات التعلم من درجات الطالب. اخنفض مح

للمشاركة يف التعلم ، ومل يشارك العديد من الطالب يف الدرس بسبب قيود 
 حزمة البيانات.
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 الباب السادس

 اإلختتام
 اخلالصة .أ

وقامت الباحثة   5٠50نفمرب  0٠و  0قامت الباحثة يف التعليم منذ تاريخ   .ب
نتائج مالحظات أمناط مرتني إلتقاء متتابعات من  اثنني و أربعاء. بناًء على 

التعلم املفرودة عن بعد ، قام الباحثون بتخصيص الطالب للصفني الثالث 
والرابع يف مدرسة دار السالم ابتدائية باسيت موجوكريتو. لذلك رأى 
الباحث هذايف الفصول الدراسية الفردية ، تنفذ املدرسة مفرودات التعلم عن 

 بعد.

أوضاع التراخي على أنه نوع كطالب مع كل سنام ، مت تعريف أحد 
ثنائي الصوت )مستقبل الفعل(. )رد فعل( كوضع تذبذب ثنائي )تفاعل 
بت األسطوانة( كوضع اهتزازات متعددة.يقدم الباحثون استبيانات على 
الطالب يف الفصل الدراسي الفردي ملدرسة ابتدائيةبلغ عدد طالب 

ان من عشرة آالف طالًبا. يتكون االستبي 24حكومة مقاطعة موجوكريتو 
سؤال.قامت الباحثة بتصفح البيانات املتوفرة للحصول على اجابات حول 

 مفرودات التعلم عن بعد.
بناًء على نتائج البحث عن استجابة الطالب ، يتم تعيني املعلم كطالب يف  .ت

يف مدرسة باسيت اإلسالمية ، موجوكريتو. لذلك رأى  4و   3الفصل
لدراسية الفردية، تنفذ املدارس استجابات الطالب الباحث هذا يف الفصول ا
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للتعلم عرب اإلنترنت. قدمت الباحثة استبانة للطالب يف الفصل الفردي 
  سؤااًل.  55باملدرسة االبتدائية ، وتألف االستبانة من 

الطالب موافق  %0٠٠ - %00السابق حصلت الباحثة على أن يف الفصل 
أمنط  0فاعل )تكّون من األسئلة عن األمنط الت 00جدا مع 

أمنط التفاعل ثنائي االجتاه )متلقي الفعل ورد الفعل( و  4، التفاعألحادياالجتاه
 0الطالب موافق مع % 00 - %00أمنط متعدد االجتاهات(، يف الفصل  0

أمنط التفاعل ثنائي االجتاه )متلقي  0األسئلة عن األمنط التفاعل )تكّون من 
أمنط  3ط ثنائي االجتاه )التفاعل بني الطالب( و أمن 5الفعل ورد الفعل( و 

األسئلة عن  3مع  شكالطالب %0٠ - %24متعدد االجتاهات(، يف الفصل
أمنط التفاعل ثنائي االجتاه )متلقي الفعل ورد  3األمنط التفاعل )تكّون من 

 الفعل((.
 املقترحات   .ب

قتراحات اليت حيتاج بناًء على نتائج حبث التعلم عن بعد ،هناك العديد من اال
 الباحثون إىل نقلها إىل عدة جهات ،ها هو:

 على النحو التايل:

 . مدرس0

جيب أن يكون املعلم إعداد واضح للمواد.واليت ستستخدم كمادة تعليمية 
لآلباء واألمهات.حبيث ميكن للوالدين تطبيق وعدم اخللط مع أنشطة اللعب. 

هتمام.ظروف وأوضاع البيئة األسرية حيتاج املعلمون إىل إيالء املزيد من اال
للطالب وخذوا املنتصف املعلمون دائما يعلمون أولياء األمور.أول شيء عن 
التعلم يف مرحلة الطفولة املبكرة هو التعلم يف حني إذا كنت تلعب، جيب أن 

 يكون املعلم نشطا يف التواصل مع ابآباء حول مساعدة الطفل يف كل نشاط.
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 أولياءاالمور .2

فتك أحد الوالدين ، جيب أن تكون قادًرا على لعب دور نشط ومفتوح بص
تقدمي تقرير إىل املعلم عن معلومات التقدم طفل أثناء وجوده يف املنزل. جيب 
على ابآباء اإلبالغ بصدق إبالغ املعلم بنتائج تعلم الطفل يف املنزل.من املتوقع 

حول حالة الطوارئ احلالية أن يقوم ابآباء دائًما بتوفري التعليم لواألطفال 
وباء. إقناع الطفل بسبب عدم قيامه بذلك يسمح هلم Covid-19لفريوس 

بالذهاب إىل املدرسة والدراسة يف املنزل.جيب على ابآباء أيًضا احلفاظ على 
الروح كمعلمني يف املنزل حىت يكون األطفال أكثر محاًسا يف القيام باألنشطة 

 تلعب يف املنزل.
 الطلبة .3

كما مررنا ، واجهت أنشطة التدريس والتعلم عرب اإلنترنت اليت مت تنفيذها 
حىت ابآن العديد من العقبات.كيف ال ، بصرف النظر عن التسبب يف امللل 
من التعلم ، فإن التعلم عن بعد أقل فعالية من التعلم وجهًا لوجه.للتغلب 

تعلم عرب اإلنترنت على هذا ، هناك نصائح ميكننا القيام هبا جلعل أنشطة ال
اخلاصة بك أكثر فعالية ، وممتعة بالطبع. إذا مت تنفيذ أنشطة التعلم بكل 

 سرور ، فإن النتائج اليت مت احلصول عليها ستكون بالتأكيد أفضل.

لذلك ، كطالب ، جيب على الطالب تنظيم وإدارة وقت الدراسة 
إعداد مجيع اجليد ، والعثور على مكان مريح للتعلم عرب اإلنترنت ، و

املعدات قبل بدء أنشطة التعلم ، وتشكيل التواصل ، واحلفاظ على النظافة 
 .، وتناول األطعمة املغذية وتناول الفيتامينات
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 املدرسة .4

خالل الوباء احلايل ، جيب على املدارس إعداد جهود خمتلفة لتشجيع محاس الطالب. 
 وما العمل هو:

 لمساعدة يف شرح املواد التعليمية للطالب استخدم وسائط التعلم األخرى ل 

  حيتاج املعلمون إىل االنتباه إىل عدد ومستوى الصعوبة وتاريخ تقدمي املهام 

 من الضروري إقامة اتصال جيد مع أولياء األمور أو األوصياء على الطالب 
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0٠ 
 

ANGKET TENTANG PEMBELAJARAN MUFRODAT DARI JARAK 

JAUH DAN DAMPAK BAGI SISWA DI MADRASAH IBTIDAIYAH 

DARUSSALAM PACET MOJOKERTO 

No Pertanyaan SL SR KK TP 

1. Apakah menurut anda pelajaran bahasa arab sulit 

? 

    

2. Apakah penyampaian pembelajaran mufrodat 

oleh guru bahasa arab anda baik? 

    

3. Apakah kamu melaksanakan pembelajaran dari 

rumah? 

    

4. Apakah menurut anda menghafal kosakata 

bahasa arab sangat sulit ? 

    

5. Apakah usaha anda untuk menghafal kosa kata 

bahasa arab sudah maksimal ? 

    

6. Apakah dengan pembelajaran jarak jauh sangat 

membantu anda dalam belajar kosakata bahasa 

arab ? 

    

7. Apakah pembelajaran menggunakan sistem jarak 

jauh lebih menarik minat anda dalam 

mempelajari kosakata bahasa arab? 

    

8. Apakah dengan belajar dari jarak jauh efektif 

dalam pembelajaran kosakata bahasa arab ? 

    

9. Apakah dengan belajar dari jarak jauh anda lebih 

mudah dalam pembelajaran kosakata bahasa 

arab? 

    

10. Apakah  efektif melaksanakan kegiatan belajar 

dari rumah? 

    

11. Saya lebih mudah memahami pembelajaran di 

sekolah daripada pembelajaran dari jarak jauh 

    

12. Saya merasa bosan jika kegiatan belajar mengajar 

dilakukan dari jarak jauh 

    

13. Saya lebih bersemangat mengikuti pelajaran dari 

sekolah 

    

14. Saya rasakan manfaat pembelajaran jarak jauh      

15. Saya lebih mudah memahami pelajaran dari 

sekolah daripada pembelajaran jarak jauh  

    

16. Saya merasa lebih terbantu memahami materi 

saat jarak jauh daripada di sekolah 

    

17. Apakah anda mempunyai motivasi untuk belajar 

kosakata bahasa arab ? 

    

18. Apakah dalam pembelajaran mufrodat (kosakata)     
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guru menggunakan media pembelajaran? 

19. Saya berusaha untuk mengikuti pembelajaran 

mufrodat bahasa arab dari jarak jauh dengan baik. 

    

20. Saya memperhatikan seluruh penjelasan yang 

disampaikan guru dengan baik. 

    

21. Saya mengajukan pertanyaan kepada guru jika 

ada materi bahasa Arab yang belum paham atau 

jelas. 

    

22. Saya membuat catatan yang lengkap jika sedang 

belajar  Bahasa Arab. 
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