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 لالهتسا

 

 :ىلاعت هللا لاق

 َنْوُـنِقْوُـيَال َنْيِذَّلٱ َكَّنَّفِخَتْسَي َالَو  ۖ  ٌّقَح َِّ�ٱ َدْعَو َّنِإ ِْربْصٱَف

 )٦٠ : مورلا(

 

 1ُّبُِحت اـَم ىَلَع ٌرـْبَصَو ُهَرـْكَت اـَم ىَلَع ٌرـْبَص ِناَرـْبَص ُرـْبَّصلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ١٨٩ ةحفصلا .١٨ ج .ةغالبلا ج� حرش .ديدحلا يبأ نبا 1
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 ءادها

 

 :يعماجلا ثحبلا اذه ادهأ

 ىلاعت هللا يضر هيف نم ىلإ

 

 ريغصلا يخأو ةنسحلا ةدروو ةنسحلا رون نيتريبكلا يتخأ ىلإو .يديبز دمحأ يبأو يت�اجو كينين يمأ
 ابحم موص يذلا

 ةرخألاو ايندلا يف مهظفحو مهضبري نٔا هللا ىسع

 

 يئاقدصأ لكلو دحاو فرح ىتح ينملع يذلا وه نمو يملعمو يتوخإو نيبوبحملا يتلئاع لكلو
 ملعلا بلط يف تقولا اذه لاوط ينوقفارو ينودعاس نيذلا
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 ريدقتلاو ركشلا ةملك

 اهيف لعجو اجورب ءامسلا يف لعج يذلا كرابت ،اريصب اريبخ هدابعب ناك يذلا ® دمحلا
 اريشب قحل² هثعب يذلا هلوسرو هدبع ادمحم نا دهشأو هللا الإ هلإ ال نا دهشأ .ارينم ارمقو اجارس
 .اريثك اميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو هيلع لص مهللا .ارينم اجارسو هنذ³ قحلا ىلإ ايعادو ،اريذنو
 .دعب امأ

 هذه .حاجنب ثحبلا هذه لامكإ نم بتاكلا نكمتيل هقيفوتو هلضفل هنانتماو ® دمحلا
 ةّيموكحلا ةّيمالسالا ميهاربإ كلام Wالوم ةعماج لخاد نييميداكألا تابلطتملا دحأ يه ةحورطألا
 ىلع بيردتلا تقولا سفن يفو قيبطتلا وحن هجتي يذلاو ،ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق يف ةصاخ جنالام
 .اهيلع لوصحلا مت يتلا ةفرعملا

 فلتخم نم عيجشتو ةدعاسم نود تكردأ نكمم ريغ ةحورطألا هذه ةباتك نأ كاردإ مت دقل
 :ركشي نأ فلؤملا دوي ةبسانملا هذه يف ،كلذل .فارطألا

 ميهاربإ كلام Wالوم ةعماج ريدم هفوصوب ريتسجاملا نيدلا نيز دمحم جاحلا .د.أ ةليضف .1
 ،جنالام ةّيموكحلا ةّيمالسالا

 Wالوم ةعماج ميلعتلاو ةيبرتلا مولع ةيلك ديمع هفوصوب ريتسجاملا يلع رون جاحلا .د.أ ةليضف .2
  ،جنالام ةّيموكحلا ةّيمالسالا ميهاربإ كلام

 ةعماج ةّيبرعلا ةغّللا ميلعت مسق سيئر هفوصوب ريتسجاملا ىفطصم يرشب جاحلا .د ةليضف .3
 هتاهيجوت ىلع ثحبلا فرشم هفوصوبو ،جنالام ةّيموكحلا ةّيمالسالا ميهاربإ كلام Wالوم
 فلؤملا ديفت ةوطخ لكب هيجوتلاو ملعلا مدق يذلا .وه امك يعماجلا ثحبلا اذه لامكإ ىتح
 ،هتامدخ ىلع اريخ هللا هازج

 ةعماج ةّيبرعلا ةغّللا ميلعت مسق يف يساردلا يلاو هفوصوب ريتسجاملا غلابم دمحأ .د ةليضف .4
 هذه يف يساردلا لوط يندشرا يذلا ،جنالام ةّيموكحلا ةّيمالسالا ميهاربإ كلام Wالوم
 ،ةعماجلا
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 ةّيمالسالا ميهاربإ كلام Wالوم ةعماج ةّيبرعلا ةغّللا ميلعت مسق يف تاذاتسالاو ذيتاسالا عيمج .5
 ،جنالام ةّيموكحلا

 يذلاو ،مارغتسنإلا ىلع ةريغصلا ةنودملا يف arabiyahtalks باسح بحاص ،ارتوباس يداه .6
 هذه لامكإ يف ةلئسألاو تاظحالملا ميدقتل هتقاطو هتقو ءاطعإل دادعتسا ىلع ناك
 نأو ومنلا يف مارغتسنإلا ىلع ةريغصلا ةنودملا يف arabiyahtalks رمتست نأ لمآ .ةحورطألا
 ،ةيبرعلا ةغللا يملعتم ت�وتسم عيمجل دئاوف مدقت

 مكتايح نوكت نأ ىنمتأ ،ةايحلا ىدم داشرالاو بحلا اومدق نيذلا ءازعألا نيدلاولا ةليضف .7
 .ةرخآلاو ايندلا يف ةمعن نوكتو ةكرابم ةليوط

 ةعماج ةّيبرعلا ةغّللا ميلعت مسق يف يميلعت ءانثأ ينوقفار نيذلا تابلاطلاو بالطلا يئالمز عيمج .8
 ثحبلا اذه لامكإل يقفارمل دادعتسا ىلعو  ،جنالام ةّيموكحلا ةّيمالسالا ميهاربإ كلام Wالوم
 ،دعب اميف ةنجلا يف سبالم لضفÒ مكتامدخ ددسو ًاعيمج انل بحلا هللا مكازج .ءاهتنالا ىتح
 نيمآ
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Approach 

Learning material is an important thing in learning Arabic. In this era, 

learning materials are modified into a more modern form. One of them is the use of 

Instagram as an Arabic learning microblog. The Instagram microblog is equipped 

with audiovisuals that support the presentation of Arabic learning materials, 

especially maharah kalam. The relevant Maharah kalam learning uses a 

communicative approach. However, in the Instagram microblog, there are still 

various problems when presenting material and forms of evaluation related to the 

communicative approach. This was found on the Instagram microblog 

arabiyahtalks which presents Arabic learning materials but there are still some 

obstacles. 

From there, the objectives of this study are as follows: 1) To describe the 

presentation of Arabic learning materials for microblog instagram arabiyahtalks 

from the perspective of a communicative approach, and 2) To describe the 

evaluation of learning materials for Arabic microblog instagram arabiyahtalks from 

the perspective of a communicative approach. 

In this study, the researcher used a qualitative method and the type was 

descriptive. Because the data needed is in the form of detailed information related 

to the scope of the research and the researcher describes the data to the maximum. 

The research data collection used instruments in the form of documentation, 

interviews, and observations. 

The results of the research are as follows: 1) The material in the Instagram 

microblog arabiyahtalks refers to the 4 basic competencies of a communicative 

approach in the form of strategic competence, discourse competence, grammatical 

competence, and sociolinguistic competence by using all the various Instagram 

features. Constraints in presenting the material in the form of a lack of number of 

slides when presenting complex material, and 2) Evaluation of material in the 

Instagram arabiyahtalks microblog adheres to the principle of communication, the 

principle of duty and the principle of full meaning. Constraints in evaluating the 

material in the form of no value recap because the number of followers is very large. 
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Komunikatif 

Materi pembelajaran merupakan hal yang penting keberadaanya di dalam 

pembelajaran bahasa Arab. Di era ini, materi pembelajaran termodifikasi ke dalam 

bentuk yang lebih modern Salah satunya adalah penggunaan Instagram sebagai 

microblog pembelajaran bahasa Arab. Microblog instagram dilengkapi audiovisual 

yang mendukung penyajian materi pembelajaran bahasa Arab, khususnya maharah 

kalam. Pembelajaran Maharah kalam relevan menggunakan pendekatan 

komunikatif. Namun, dalam microblog Instagram masih ditemukan berbagai 

permasalahan saat menyajikan materi dan bentuk evaluasi berkaitan dengan 

pendekatan komunikatif. Hal ini ditemukan di dalam microblog instagram 

arabiyahtalks yang menyajikan materi pembelajaran bahasa Arab namun masih ada 

beberapa kendala. 

Dari situ, tujuan penelitian ini sebagaimana berikut: 1) Untuk 

mendeskripsikan penyajian materi pembelajaran bahasa Arab microblog 

instagrama arabiyahtalks perspektif pendekatan komunikatif, dan 2) Untuk 

mendeskripsikan evaluai materi pembelajaran bahasa Arab microblog instagram 

arabiyahtalks perspektif pendekatan komunikatif. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dan jenisnya 

deskriptif. Karena data yang dibutuhkan dalam bentuk informasi secara rinci terkait 

cakupan penelitian dan peneliti mendeskripsikan data tersebut dengan maksimal. 

Adapun pengumpulan data penelitian menggunakan instrument berupa 

dokumentasi, wawancara, dan observasi. 

Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut: 1) Materi di dalam microblog 

Instagram arabiyahtalks mengacu pada 4 kompetensi dasar pendekatan komunikatif 

yang berupa kompetensi strategis, kompetensi wacana, kompetensi gramatikal, dan 

kompetensi sosiolinguistik dengan menggunakan seluruh fitur instagram yang 

bervariasi. Kendala yang dalam penyajian materi berupa kurangnya jumlah slide 

saat menyajikan materi yang rumit, 2) Evaluasi materi di dalam microblog 

Instagram arabiyahtalks menganut prinsip komunikasi, prinsip tugas dan prinsip 

penuh makna. Kendala evaluasi materi berupa tidak adanya perekapan nilai karena 

jumlah followers yang sangat banyak. 
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 د ................................................................................ استهالل
 ه .................................................................................. اهداء

 و ................................................................... كلمة الشكر والتقدير
 ح .......................................................................... تقرير املشرف

 ط ..................................................  تقرير عميد كلية علوم الرتبية والتعليم
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 م .......................................................................... موعد االشرف
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 املقدمة .أ
م بسرعة ابستخدام نظام إدارة ي، تنمو وسائط التعل١٩-وابء كوفيد إنتشاريف 

م اليت ال يم لدعم أنشطة التعلي. يتم نشر أنواع خمتلفة من وسائط التعل(LMS)م يالتعل
ميكن تنفيذها وجًها لوجه. بدأت املؤسسات التعليمية يف إنشاء صفحات الويب 
اخلاصة هبا كعالمة مميزة للتعلم عرب اإلنرتنت يف عصر األلفية. األكثر إاثرة لالهتمام 
هو نقل وظيفة وسائل التواصل االجتماعي إىل وسائط التعلم. ما يستخدم عادة فقط 

 يوتوبو  إنستغراممت حتويله كوسيلة تعليمية. األمثلة هي  كأداة تواصل اجتماعي،
يتماشى منو مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي   وما إىل ذلك. تويتريو فيسبوك و 

م كوسيلة يمع العدد املتزايد ملستخدمي اإلنرتنت. يوفر هذا فرصة الستخدامها يف التعل
وسائل التعلم ألن  كملف  إنستغرامالسبب األساسي الستخدام  ١لنقل املعلومات.

، ال حيتاج املعلمون إىل ، عالوة على ذلكإنستغرامابستخدام  الطالب معتادون على
فعل أجهزة كمبيوتر حممولة الكثري من املال لتطبيقه ألن مجيع الطالب تقريًبا لديهم ابل

، مما خاص تدريًبا مكثًفا. ستغرامإن، ال يتطلب استخدام وأدوات، ابإلضافة إىل ذلك
 2يسهل التقدمي يف أي مستوى تعليمي.

يهدف التطبيق إىل مساعدة الطالب واملعلمني يف التعلم من خالل استخدام 
لتواصل األجهزة املتصلة ابإلنرتنت فقط. ابلعودة إىل قضية التأثري السليب لوسائل ا

كوسيلة   إنستغرامالتواصل االجتماعي ، خيتار املؤلف وسائل االجتماعي، يف هذه احلالة

                                                             
1 Dimas Yusuf Afrizal, “Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Pembelajaran Menulis Teks 
Deskripsi,” PROSIDING SAMASTA Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia 1, no. 1 (2020): 
62–66. 
2 LODYA SESRIYANI and NUR NAJIBAH SUKMAWATI, “Analisis Penggunaan Instagram Sebagai  
Media Pembelajaran Bahasa Inggris Pada Program Studi Pendidikan Ekonomi,” EDUKA : Jurnal 
Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis 4, no. 1 (2019). 
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ستخدام وسائل للتعلم ليتم استخدامها. إىل جانب قدرته على تقليل التأثري السليب ال
أيًضا على ميزات تتوافق مع تعلم الوصف. على  إنستغرام، حيتوي التواصل االجتماعي

اصل هي إحدى وسائل التو  إنستغرامم عرب اإلنرتنت األخرى. يعكس تطبيقات التعل
االجتماعي املتخصصة يف استخدامها ملشاركة اللحظات على شكل صور أو مقاطع 

هلا  إنستغرامفيديو ميكن أن يصاحبها وصف للصورة. وسائل التواصل االجتماعي يف 
نظام أبسط وال جتعل الطالب مرتبكني يف تشغيلها. ميكن للطالب الوصول إىل 
التطبيق من خالل أجهزهتم اخلاصة أو أجهزة الكمبيوتر اليت توفرها املدرسة. الطالب 

الوسائط االجتماعية من تطبيقات التعلم عرب اإلنرتنت  إنستغرامأكثر دراية ابستخدام 
 3ية التعلم ألنه جيعل الطالب ال يشعرون ابمللل.احلالية. سوف يدعم ذلك عمل

كن أن على العديد من امليزات اليت مي إنستغرام، حيتوي على وجه اخلصوص
، شر، وهو نفس التداول عرب اهلاتف، مبا يف ذلك البث املباتدعم التعلم عرب اإلنرتنت

طالب. أيًضا ميزة مما يسهل تفاعل املعلم يف مراقبة مجيع احتياجات املواد التعليمية لل
 إنستغراماليت تتيح للطالب مجع املهام أو األعمال اليت سيتم إرساهلا الحًقا عرب  ةبريد

مما يسهل على الطالب مجع املهام ويعمل  نستغرامتلفاز إليف شكل منشورات. حىت 
دقيقة  30يف شكل مقاطع فيديو أو رسوم متحركة متعلقة ابلتعلم مع مدة أقصاها 

، وهي متابعة أيًضا على ميزة احلضور إنستغرامة على األقل. حيتوي ودقيقة واحد
حساب املعلم أواًل وبعد ذلك ميكن متابعة احلضور يف شكل وجهًا لوجه من خالل 

كتطبيق وسائط تعليمية عرب   إنستغرامميزة البث املباشر.من خالل تكييف تطبيق 
، ب بطريقة أكثر إجيازًا وحداثةطالاإلنرتنت. ميكن للمدرسني بسهولة رؤية تقدم تعلم ال

، هو التقاط اللحظات لذي حيب تطويره العديد من الطالب، اإنستغرامألن تطبيق 
 4والصور يف شكل منشورات.

                                                             
3 Afrizal, “Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Pembelajaran Menulis Teks Deskripsi.” 
4 Ahmad Veygid, Sandy M. Aziz, and Wildan Said S.R., “Analisis Fitur Dalam Aplikasi Instagram 
Sebagai Media Pembelajaran Online Mata Pelajaran Biologi Untuk Siswa Sekolah Menengah Atas,” 
ALVEOLI: Jurnal Pendidikan Biologi 1, no. 1 (2020): 39–48. 
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ُيطلب من املعلمني أن يكونوا قادرين على استخدام األدوات اليت تستخدمها 
األوقات. ميكن للمدرسني املدارس ومن املمكن أن تكون هذه األدوات متوافقة مع 

على األقل استخدام أدوات فعالة وذات كفاءة يف حماولة لتحقيق أهداف التدريس 
املتوقعة. ميكن لوسائط التعلم أن تعمل كمحفز ألفكار الطالب ورسائلهم واهتمامهم 
واهتمامهم بتوضيح املوضوع ألنه إذا استخدموا التفسريات اللفظية فقط فسوف 

 5ينساها الطالب.
م اللغة العربية حديث إىل حد ما. يم اللغة العربية. اليوم، تعليوابملثل مع تعل

م يمن خالل استخدام التكنولوجيا املتجددة، فإن اللغة العربية قادرة على تعزيز التعل
األكثر صلة ابلعصر. خالل هذا الوابء على وجه اخلصوص، منت العديد من وسائل 

نت بسرعة كبرية. املثال امللموس األكثر تطوراً هو مدونة تعليم اللغة العربية على اإلنرت 
صغر أبولوية عالية يف هذا العصر، حتظى املدون امل إنستغرامالصغرية. يف عامل  إنستغرام

صغر أسهل يف نقل املعلومات مبيزات . والسبب هو أن املدون املإنستغراممن قبل فريق 
صغر تخدميها. يتم تقدمي مدونة املدون املوهلا أتثري جيد على مس إنستغرامخمتلفة على 

م اللغة يبشكل جذاب قدر اإلمكان من قبل املصممني. ليس ذلك فحسب، فإن تعل
هو أكثر إاثرة لالهتمام، ويكمله تقدمي املواد السمعية  إنستغرامالعربية ابستخدام 

أللفية والبصرية اليت ميكن الوصول إليها من قبل مجيع مستوايت الناس، وخاصة جيل ا
 اليوم.

لم اجليد. من خالل هي أحد العوامل اليت تدعم تنفيذ التع ميالتعلوسائل 
، ميكن للمدرسني الشرح بسهولة أكرب وتقليل التفسريات اللفظية ميالتعلوسائل 

وسائل  واملكتوبة وميكنهم اإلجابة على املشكالت حىت مع حمدودية املساحة والوقت.
، ميكن ميالتعللم اجليد. من خالل وسائل هي أحد العوامل اليت تدعم تنفيذ التع ميالتعل

للمدرسني الشرح بسهولة أكرب وتقليل التفسريات اللفظية واملكتوبة وميكنهم اإلجابة 
                                                             
5 Asni Furoidah, “Media Pembelajaran Dan Peran Pentingnya Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran 
Bahasa Arab,” Al-Fusha : Arabic Language Education Journal 2, no. 2 (2020): 63–77. 
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على املشكالت حىت مع حمدودية املساحة والوقت. جيب أن يتم تعلم اللغة العربية 
ات كل لغة هي نفسها بشكل أساسي حبيث تصبح هبدف املهارات اللغوية. إن مهار 

مقياًسا لشخص ما إذا كان يتقن لغة معينة أم ال. املهارات اللغوية املعنية هي: مهارات 
 6والقراءة والكتابة. لكالماالستماع وا

 أسئلة البحث  .ب
صغر إلنستغرام "عربية تلكس" املدون املتعليم اللغة العربية يف  حمتوى ضكيف عر  .١

 ؟اإلتصايل املدخل على ضوء
صغر إلنستغرام "عربية تلكس" على املدون املتعليم اللغة العربية يف كيف التقومي يف  .2

 ؟اإلتصايل املدخل ضوء
 أهداف البحث .ج

صغر إلنستغرام "عربية تلكس" على املدون املتعليم اللغة العربية يف  وصف حمتوى .١
 .اإلتصايل املدخل ضوء

صغر إلنستغرام "عربية تلكس" على املدون امليف تعليم اللغة العربية وصف التقومي  .2
 .اإلتصايل املدخل ضوء

 فوائد البحث .د
 الفوائد النظرية .١

من املتوقع أن يكون هذا البحث مفيًدا وأن يتوسع ويضيف مراجع لتطوير 
، استخدام وسائل التواصل االجتماعياملعرفة يف جمال تعلم اللغة العربية يف جمال 

واليت تضع  نستغرامإوتوفري مدخالت عامة تتعلق بوسائل التواصل االجتماعي على 
العربية يف العصر احلديث م اللغة كوسيلة لنقل املواد حول التعلصغر  املدون امل

 . مبنهج النظرية االتصالية.مالئمة

                                                             
6 Muhammad Arif Mustofa, “Analisis Penggunaan WhatsApp Sebagai Media Pembelajaran Bahasa 
Arab Di Era Industri 4.0,” Arabiyatuna : Jurnal Bahasa Arab 4, no. 2 (2020): 333. 
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 تطبيقيةالفوائد ال .2
، ميكن أن تكون نتائج هذه الدراسة مفيدة يف استكمال هذه اجلامعةابلنسبة إىل  (١

األدبيات اخلاصة بدراسة العلوم على وسائل التواصل االجتماعي من خالل 
 تعليمية.فهم استخدامها كوسيلة 

، من املتوقع أن يكون هذا البحث أساًسا ملزيد من ابلنسبة للباحثني اآلخرين (2
، خاصة يف توصيل ادمييني آخرين كمرجع ومرجع إضايفالدراسات من قبل أك

 .انستغرام استخدام وسائل التواصل االجتماعي
املدون ، ميكنك إضافة نظرة اثقبة ومدخالت حلساب عربية تلكسابلنسبة  (3

كوسيلة صغر  املدون امليف حول استخدام  "عربية تلكس"ر إلنستغرام صغامل
 .اإلتصايل املدخل على ضوءم اللغة العربية يلتعل

 حدود البحث .ه
تعليم اللغة العربية يف  البحث هذا يف املوضوع الباحث ددحي: املوضوعية احلدود .١

خاص يف  اإلتصايل املدخل صغر إلنستغرام "عربية تلكس" على ضوءاملدون امل
 كل احملتوى والتقومي ملشاركة مهارة اللغوية )مهارة الكالم(

-١5 عربية تلكس حساب اإلنستغرام يف البحث الباحث ددحي : الزمانية احلدود .2
 2022فرباير  28

 حتديد املصطلحات .و
ملوضوع وتسهيل يد املصطلحات هذا البحث لتوضيح ادحيحاول الباحث أن 

 البحث كما يلي:الفهم وتركيز 
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 مواد التعليم .1
م هي أدوات وأساليب وتقنيات يوحبسب عمر محاليك، فإن وسائط التعل

ملية تستخدم جلعل التواصل والتفاعل بني املعلمني والطالب أكثر فاعلية يف ع
  7س.التعليم والتدريس يف املدار 

مدعومة بتوافر الوسائط ستعمل عملية التعليم والتعلم بفعالية وكفاءة إذا كانت 
م واملنهجيات التعليمية يالداعمة. هناك حاجة ماسة إىل توفري وسائل التعل

الديناميكية واملواتية واحلوارية من أجل التنمية املثلى إلمكاانت الطالب. وذلك 
ألن إمكاانت الطالب سيتم حتفيزها بشكل أكرب عندما يساعدها عدد من 

 التحتية اليت تدعم عملية التفاعل اليت يتم تنفيذها. الوسائط أو املرافق والبنية

 ملصغراملدون ا .2

. مايكرو blogو  micro، مها من كلمتنيصغر املدون املأتيت  ،انطالقا من االسم
واليت تعين املصغر واملدون واليت تعين النظام األساسي الذي حيتوي على مقاالت. 

عبارة عن منصة مقاالت مصغرة هبا صور موحدة يف شكل  Microblogلذا فإن 
 أنه على عكس املدون بشكل عناوين أو ترمجات أو تصنيفات معلومات. هذا يعين

ن أقصر مع خصائص عناوين النصوص على لتكو صغر املدون امل، مت تصميم عام
 8الكبرية واأللوان املتباينة.

 املدخل اإلتصايل .3
م على إتقان يم اللغة يركز على التعليلتعل مدخلهو  اإلتصايل املدخل

على  اإلتصايل املدخليعتمد  ٩املهارات اللغوية بداًل من إتقان اهلياكل اللغوية.

                                                             
7 Oemar Hamalik, Media Pendidikan (Bandung : Citra Aditya, 1989), Hal. 12. 
8 “Arti Microblog Instagram Dan Cara Jitu Desain Feed Instagram.,” accessed November 17, 2021, 
https://www.mobitren.com/blog/microblog-instagram. 
9 Jack C. Richards, Curriculum Development in Language Teaching, terjemah Nâshir bin 'Abdullâh 

bin Ghâlı dan Sha ̂ ̂lih bin Nâshir al-Syuwairikh: Tathwîr Manâhij Ta'lîm al Lughah, PDF, Hal. 64. 
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، يهدف إىل حتقيق التواصل الواقعيعدد من نظرايت اللغة وعلم نفس التعلم الذي 
 تعلمها كأداة اتصال. مبعىن أي ميكن للطالب استخدام اللغة األجنبية اليت مت

هو أن يتمتع الطالب ابلكفاءة للتواصل ابستخدام  املدخل، الغرض من هذا آخر
  ١0املختلفة.اللغة اليت تعلموها يف املواقف االجتماعية 

 سات السابقةاالدر  .ز
، سيتم إجراء مراجعة األدبيات على الدراسات السابقة. البحث يف هذا القسم

السابق أو البحث السابق هو مراجعة األدبيات اليت أتيت من الدراسات اليت أجراها 
سيستخدمها ابحثون سابقون مت إجراء حبثهم ابستخدام نفس طريقة طريقة البحث اليت 

الباحث يف هذه الدراسة. يف هذه الدراسة السابقة وصف بشكل منهجي نتائج 
البحث اليت حصل عليها ابحثون سابقون فيما يتعلق ابلبحث الذي سيقوم به 

، ، وإطار الفكرف هذا القسم ابلتفصيل هوية البحث، ونطاق البحثالباحث. سيص
؛ وأوجه القصور يف البحث ايتومنهجية البحث، ونتائج البحث، وحتليل األولو 

 ابلطرق املماثلة اليت مت إجراؤها سابًقا.
وسيلة ك  املدون انستغرامأجرت خريينا نور عفيفة البحث األول بعنوان البحث " .١

، كلية خصصون يف االتصال والبث اإلسالمي، طالب متملعلومات التنمية الذاتية"
الدراسة إىل حتديد مظهر . هذا هتدف 202١، أصول الدين األدب والدعوة

وحمتوى املعلومات يف جمال التطوير الذايت يف  satupersenofficial املدونة الصغرية
بناًء على نظرية حتليل احملتوى. نوع البحث  satupersenofficial املدونة الصغرية

 املستخدم نوعي مع هنج وصفي. البياانت املستخدمة هي منشور املدونة الصغرية
satupersenofficial  يقوم املؤلف بعمل مالحظات . بعد ذلك2020يف ديسمرب ،

. مث قم بتحليل مظهر املدونة satupersenofficial وتوثيق على املدونة الصغرية
صغر املدون املالصغرية وحتليل حمتوى معلومات التطوير الذايت على 

                                                             
10 “Arti Microblog Instagram Dan Cara Jitu Desain Feed Instagram.”  
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satupersenofficial صغراملدون امل. ونتائج هذه الدراسة هي أواًل ظهور 
satupersenofficial  اليت ال تستخدم فيها عناصر تصميم االتصاالت املرئية

رسوم التوضيحية واأللوان. للتصوير الفوتوغرايف. استخدم فقط الطباعة والرمزية وال
عليمية املتعلقة ومات الت، بصرف النظر عن توفري املعلاثنًيا، استناًدا إىل حتليل احملتوى

أيًضا على معلومات تتعلق ابلعروض صغر املدون امل، حتتوي ابلتطوير الذايت
، وهي دروس satupersenofficialالرتوجيية اليت حتتوي على اخلدمات اليت تقدمها 

 عرب اإلنرتنت ومشاورات مع مرشدي عرب اإلنرتنت ودعوة حلضور ندوات
satupersenofficial. 

عديد من أوجه التشابه واالختالف الواردة يف هذا البحث مع هناك ال
 إنستغراميف صغر املدون املالبحث الذي سأقوم به. التشابه هو استخدام وسائط 

كمتغري حبث رئيسي والذي يتم استخدامه يف هذه الدراسة كوسيلة ملعلومات 
ستخدم تصغر املدون املتعليم التطوير الذايت. االختالف مع أحدثها هو أن 

كوسيلة لتحميل املواد التعليمية ابللغة العربية. تشابه آخر هو طريقة البحث اليت 
 تستخدم الوصف النوعي.

انستغرام صغر املدون املحتليل استخدام "علي معروف بعنوان  أجرى البحث حممد .2
منطقة غاجنوك"، جامعة سوانن كاليجاغا، يوغياكارات، كوسيلة للمعلومات لـ

الطريقة املستخدمة يف هذه الدراسة هي الطريقة الوصفية النوعية مع . 20١7
تقنية مجع البياانت اليت تتم عن طريق املقابلة واملالحظة ودراسة األدب. الغرض 

كوسائط nganjukkotabayu انستغرام من هذا البحث هو معرفة استخدام 
 .منطقة غاجنوكعلومات لـم

    انستغراممت إجراء هذه الدراسة يف إسرتاتيجية اتصال قام هبا حساب 
nganjukkotabayu   مرحلة: اختيار املتصل وحتديد اهلدف وحتليل  ١١من خالل

احتياجات اجلمهور وإعداد الرسائل واختيار وسائل اإلعالم وقنوات االتصال 
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ال األولية ونشر وسائل االتصال والتحليل آاثر واإلنتاج اإلعالمي ومواد االتص
االتصال، وتعبئة اجملموعات املؤثرة، ووضع خطط امليزانية، وتقييم وتدقيق 

هي  nganjukkotabayuاالتصاالت. وجد الباحث أن اإلسرتاتيجية الرئيسية لـ 
العثور على أفضل الصور جلميع مشاركات املسامهني ومنحهم شرًحا ممتًعا حىت 

إعالمية ومقنعة وتثقيفية.  nganjukkotabayuيصبح احملتوى والرسائل اليت يرسلها 
أيًضا رسالة مليئة ابلتشجيع )نداء حتفيزي( ورسالة  nganjukkotabayuيستخدم 

ن تسليم مجيع املعلومات من مليئة ابلنكتة )نداء فكاهي(، حبيث ميك
nganjukkotabayu .بشكل جيد وممتع 

كانت هذه الدراسة السابقة حبثًا استخدم منهًجا وصفًيا نوعًيا، مثل 
البحث األخري. مجع البياانت هو أيًضا نفس البحث األخري يف شكل مقابالت 

ذه يف هصغر املدون املومالحظات وتوثيق. يف سياق املتغريات، يتم استخدام 
الدراسة كوسيلة لتوزيع املعلومات عن القطاع االجتماعي يف شكل عدة عبارات 

 انستغراملتمكني اجملتمع. ومع ذلك، يف أحدث األحباث، يتم استخدام مدونة 
الصغرية كوسيلة لتحميل املواد التعليمية ابللغة العربية. ومع ذلك، تظل امليزات 

 .انستغرامليت يوفرها املستخدمة كما هي، أي استخدام امليزات ا
على إنستغرام ابعتباره صغر املدون امل أجرت الباحثة سندي أوكتافيين بعنوان " .3

. 202١" جامعة سوانن كاليجاغا، يوغياكارات، ابتكارًا إعالمًيا للتعلم العريب
م اللغة العربية من خالل يهتدف هذه الدراسة إىل دراسة أحد االبتكارات تعل

. هناك مصدران للبياانت يف هذه صغراملدون املانستجرام يكون على شكل 
على كل صغر املدون املالدراسة، األول هو البياانت األولية، أي منشورات 

موضوع البحث، والبياانت الثانوية أتيت من مقاالت  إنستغرامحساب على 
تقنيات مجع البياانت من خالل املراقبة  اجملالت أو مواد القراءة ذات الصلة.

 والتوثيق.
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على صغر املدون املتظهر نتائج الدراسة أنه من خالل النشر يف شكل 
، يُعتقد أن تعلم اللغة العربية يكون أكثر تشويًقا وبساطة ألن املواد إنستغرام

أيًضا أكثر إبداًعا صغر املدون املاملعروضة أبسط. يعد التصميم املرئي على 
وابتكارًا، سواء من حيث اللون والنص والصور التكميلية. كما يف مثال منشورات 

  :املدوانت الصغرية من حساابت
1. nahwupedia 

2. arabicquantum 

3. kursus_arab_alazhar 

4. bahasa.arabku 

5. dr.nahwu 

توصي هذه الدراسة إبجراء دراسات أخرى الختبار فعالية تعلم اللغة 
تستخدم هذه  كوسيلة تعليمية.إنستغرام  على صغر املاملدون العربية ابستخدام 

الدراسة نفس طريقة البحث النوعي املستخدمة يف البحث األخري. ومع ذلك، 
 إنستغرامعلى صغر املدون امليف هذه الدراسة، يستخدم املؤلف أكثر من حساب 

كعينة. يف أحدث دراسة، استخدم الباحث حسااًب واحًدا فقط. ويرجع ذلك 
سائط التعلم، بينما يستخدم إىل املتغري الذي استخدمه الباحث األول وهو و 

البحث األخري املواد التعليمية كمتغري. يوجد اختالف آخر أيًضا يف شكل 
تقنيات مجع البياانت فقط يف شكل املالحظة والتوثيق. يف أحدث األحباث، 

 يستخدم الباحثون أيًضا املقابالت جلعل البياانت أكثر صحة ودقة.
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 :١اجلدول 
 السابقةالدراسات 

 الرقم
إسم الباحث واملوضوع 

 والشكل والسنة
 االختالف شبهال

1 

، خريينا نور عفيفة
وسيلة ك  املدونة انستغرام"

، ملعلومات التنمية الذاتية"
خصصون يف طالب مت

االتصال والبث 
أصول ، كلية اإلسالمي

، الدين األدب والدعوة
202١. 

استخدام  -
كوسيلة إنستغرام  
لتوصيل 

 املعلومات
البحث  استخدام -

 نوعي مع هنج
 وصفي

املوضوع املستهذفة 
 إنستغراميستخدم 
لتقدمي  كوسيلة

معلومات حول تطوير 
، وليس وسائط الذات
 التعلم

2 

، حممد علي معروف
انستغرام حتليل استخدام "

كوسيلة للمعلومات 
منطقة غاجنوك"، جامعة لـ

سوانن كاليجاغا، 
 20١7يوغياكارات، 

استخدام  -
كوسيلة إنستغرام  
لتوصيل 

 املعلومات
الطريقة  -

املستخدمة يف 
هذه الدراسة هي 
الطريقة الوصفية 
النوعية مع تقنية 

مجع البياانت 

يتم املوضوع املستهذفة 
استخدام وسائل 

اإلعالم فقط كوسيلة 
علومات لتنمية للم

، وليس املوارد اإلقليمية
 وسائط التعلم
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اليت تتم عن 
طريق املقابلة 

واملالحظة 
 ودراسة األدب

3 

 سندي أوكتافيين، "
على صغر املدون امل

إنستغرام ابعتباره ابتكارًا 
" إعالمًيا للتعلم العريب

جامعة سوانن كاليجاغا، 
 .202١يوغياكارات، 

املدون  استخدام -
إنستغرام  صغرامل

كوسيلة لتوصيل 
 املعلومات

الطريقة  -
املستخدمة يف 

الدراسة هي هذه 
الطريقة الوصفية 
النوعية مع تقنية 

مجع البياانت 
اليت تتم عن 

التوثيق  طريق
 واملالحظة 

البحث يف أكثر  -
من حساب 

 إنستغرام
ال يتم مجع البياانت  -

من خالل عملية 
 املقابلة
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 الثاين فصلال
 ينظر الطار اإل

 اللغة العربية تعليمواد م: ول املبحث األ
 تعليم اللغة العربيةمواد تعريف  .أ

الشيء األكثر أتثريا على جناح عملية التعليم والتعلم ويضمن جودة الدرس 
، لن يكون املعلم هو املصدر الوحيد للتعلم . ابستخدام املواد التعليمالتعليمي مواد ه

ميكن أن يزيد هذا احلق من مرونة الطالب ومرونتهم يف  1حيصل عليه الطالب.الذي 
 التعليم السعي للحصول على الفهم الذي حيتاجونه من األشياء من حوهلم مثل وسائل

 والكتب املدرسية وأشرطة التسجيل وما إىل ذلك.
، من الضروري أن تكون لديك القدرة على إدارة هلذا السبب، بصفتك مدرًسا

 2م.يحىت ميكن تطويرها بشكل صحيح وزايدة فعالية التعل االعالميةواد م
 ، مبا يف ذلك:واد التعليم هلا معاين خمتلفة، فإن املوفًقا للعلماء

مادة يتم ترتيبها بشكل منهجي  هي التعليم(، فإن املواد 1995)بانني وفًقا لـ .1
 3.ويستخدمها املعلمون والطالب يف عملية التعلم

فريدة وحمددة. يعين فريد أنه ال ميكن  التعليم ( فإن املواد3: 2003وفقا جلداييت ) .2
يعين حمدًدا  4م معينة أيًضا.ياستخدامها إال من قبل مجهور معني يف عمليات تعل

طريقة حتقق أهدافًا معينة ومجاهري وأنظمة منهجية مصمم ب التعليمأن حمتوى املواد 
تتكيف مع خصائص املوضوعات وخصائص الطالب الذين يستخدموهنا يف 

 عملية التعلم.
 

                                                             
1 Anitah W Sri, “Modul 1 Strategi Pembelajaran” (n.d.). 
2 Dini Putri Haryanto, “Inovasi Pembelajaran,” Perspektif Ilmu Pendidikan 16, no. VIII (2007): 102–
119. 
3 “Materi Pembelajaran,” accessed December 28, 2021, https://bahasaarab2.blogspot.com/. 
4 Tesa Manisa, Eka Aryati, and Reni Marlina, “Respon Siswa Terhadap Lks Berbasis Inkuiri 
Terbimbing Pada Submateri Sistem Pernapasan Manusia Kelas Xi,” Edukasi: Jurnal Pendidikan 16, 
no. 1 (2018): 1. 
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 اللغة العربية التعليمواد مخصائص  .ب
إذا رأينا من بعض التعريفات أعاله، فيمكن االستنتاج أن خصائص املواد 

 ، مبا يف ذلك:التعليم
 وحتديدي.مرتبة بشكل منهجي وفريد  .1
 5وجود مجهور معني حسب خصائص املواد والطالب. .2

 اللغة العربية التعليمواد مفوائد  .ج
 التعليمكثرية، مبا يف ذلك ابلنسبة للمعلمني، فإن وجود املواد   التعليم فوائد املواد

م، ويغري دور املعلم ليصبح ميسرا، يميكن أن يوفر كفاءة يف الوقت يف عملية التعل
وحيسن عملية التعلم بشكل أكثر فعالية وتفاعلية. ابلنسبة للطالب، ميكن أن تزيد 

وميكن للطالب التعلم وفًقا ملا يريدون، املواد التعليم الطالب من التعلم بشكل مستقل، 
 6وميكن للطالب أيًضا الرتكيز بشكل أكرب على التعلم وفًقا لقدراهتم.

، ميكن أن تكون املواد دة لدور املعلمني والطالب أنفسهمإىل جانب كوهنا مفي
مفيدة لألفراد واجلماعات. تؤكد طرق التعلم الفردية على األنشطة الطالبية  التعليم

بداًل من املعلمني حبيث يُتوقع من الطالب أن يكونوا قادرين على فهم املادة بشكل 
 7مستقل دون الدور املهيمن للمعلم.

اد اإلضافية أو املو  التعليم مفيدة للمواد التعليم، تعد املواد ابلنسبة للمجموعات
الداعمة من املادة الرئيسية يف الدرس الذي مت إعداده وتصميمه بطريقة ميكن أن تنمو 

                                                             
5 “Analisis Materi Pembelajaran Bahasa Arab Pada Buku Al-Lughah Al-‘Arabiyah Al-Mu’âshirah 
Dengan Pendekatan Asas Pengembangan Materi,” Al-Mahara 2 No. 1, no. Vol 2 No 1 (2016) (2016). 
6 Rini Dwi Susanti, “Studi Analisis Materi Ajar “Buku Teks Pelajaran“ Pada Mata Pelajaran Bahasa 
Arab Di Kelas Tinggi Madrasah Ibtidiyah,” Arabia 5, no. 2 (2013): 199–223. 
7 Cahya Edi Setyawan, Luthfi Abdul Basit, and Muhamad Fathoni, “Telaah Bahan Ajar Bahasa Arab 
‘Ayo Fasih Berbahasa Arab’ Madrasah Aliyah Kelas XII Karya Hasan Saefullah (Tinjauan Materi 
Berdasarkan Teori Mackey),” Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab IV (2018): 1–10, 
http://prosiding.arab-um.com/index.php/konasbara/article/view/273. 
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م. ينصب تركيز التعلم اجلماعي على تقنيات التعلم يوحتفز الطالب على التعل
 8املستخدمة وكمديرين وميسرين يف عملية التعلم.

  (Microblog) صغر إلنستغرام: املدون امل ثايناملبحث ال
  (Microblog)  صغر إلنستغرامتعريف املدونة امل .أ

 microمن كلمتني، مها  (Microblog) صغرانطالقا من االسم، أتيت املدون امل
. مايكرو واليت تعين املصغر واملدون واليت تعين النظام األساسي الذي حيتوي blogو 

Instant-عبارة عن مزيج من الكلمات إنستغرام ويف الوقت نفسه،  9على مقاالت.

Telegram من خالل استخدام الكلمة، ميكن تفسريها على أهنا تطبيق إلرسال .
املعلومات بسرعة، وابلتحديد يف شكل صور يف شكل إدارة الصور وحترير الصور 

عبارة  Microblogلذا فإن  10على الشبكات االجتماعية األخرى. (Share)ومشاركة 
موحدة يف شكل عناوين أو ترمجات أو تصنيفات عن منصة مقاالت مصغرة هبا صور 

 صغراملدون امل، مت تصميم معلومات. هذا يعين أنه على عكس املدون بشكل عام
 لتكون أقصر مع خصائص عناوين النصوص الكبرية واأللوان املتباينة. على

، وميكن أن ويتم تطويره بسرعة كبرية 2010بر يف أكتو  إنستغراممت إطالق 
رمسًيا. اعتبارًا  على مليون مستخدم يف شهر واحد فقط بعد إطالقه مإنستغراحيصل 

مليون مستخدم نشط، وهذا  300، وصل عدد املستخدمني إىل 2015من أبريل 
 تويرتو  فسبوكالنمو أسرع من وسائل التواصل االجتماعي الشهرية األخرى مثل 

مستخدًما نشًطا  11ولة مع . حتتل إندونيسيا املرتبة الرابعة يف الدMy Spaceو  املدونةو 
(. فيما يلي البلدان 2019، )التقرير الرقمي اإلندونيسي 2019يف عام  إنستغرامعلى 

اليت مت تصنيفها ضمن املراكز األربعة األوىل اليت تضم أكرب عدد من مستخدمي 
                                                             
8 Mokhammad Miftakhul Huda Umar Faruq, “Bahasa Arab Berbasis Peningkatan Pembelajaran 
HOTS (Higher Order Thinking Skills)(Kajian Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Aliyah 
Unggulan Darul ’Ulum Step 2 Kemenag RI),” Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan 8, no. Maret (2020): 
1–20, http://jurnal.staiba.ac.id/index.php/Al-Hikmah/article/view/135/0. 
9 “Arti Microblog Instagram Dan Cara Jitu Desain Feed Instagram.,” accessed November 20, 2021, 
https://www.mobitren.com/blog/microblog-instagram 
10 Afrizal, “Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Pembelajaran Menulis Teks Deskripsi.” 
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 110( الوالايت املتحدة مع إمجايل 1يف العامل، واليت إذا مت تصنيفها هي: ) إنستغرام
( يبلغ عدد مستخدمي 2؛ )٪ من إمجايل عدد السكان33.44أو  يون مستخدممل

( 3؛ )يف املائة من إمجايل عدد السكان 31.38مليون مستخدم أو  66الربازيل 
( 4؛ )يف املائة من إمجايل السكان 4.68مليون أو  64إمجايل املستخدمني يف اهلند 

إمجايل عدد السكان. يف ٪ من 20.97مليون مستخدم أو  56يوجد يف إندونيسيا 
 24عاًما إىل  18من الفئة العمرية من  إنستغرام، أييت معظم مستخدمي إندونيسيا

 11عاًما للرجال والنساء.
 ميزات إنستغرام .ب

هي جمرد مصطلح لوصف نوع احملتوى  صغراملدون امل، فإن هذه لكؤ ومع ذ
، تعد . يف األساسإنستغرامبناًء على إبداع مستخدم الوسائط االجتماعية يف  املصمم

لذلك فهذه  12.إنستغراماملدوانت الصغرية وخصائصها سلسلة من امليزات اليت يوفرها 
 ، ومنها:على منصته إنستغرامبعض امليزات اليت يوفرها 

  (Camera) الكامريا .1
على عدد من امليزات املمتازة اليت جتعله حمبواًب من قبل  إنستغرامحيتوي 

ال ميكن  إنستغرام، حيث من خالل ستخدمني. األول هو ميزة الكامرياماليني امل
للمستخدمني فقط حتميل الصور من املعرض. ولكن ميكنك أيًضا تصوير اللحظة 

يد أو تسجيلها مباشرًة من داخل التطبيق مث حتريرها وإعطاء تعليق جد
، يد من ميزات التصوير الفوتوغرايف، هناك العديف ميزات الكامريا 13ومشاركتها.

ئج الصورة. من بينها هناك مرشحات، وأذرع، اعتماًدا على الطريقة اليت نريد هبا نتا
 ، وغري ذلك الكثري.وبث مباشر، وشبكات

                                                             
11  SESRIYANI and SUKMAWATI, “Analisis Penggunaan Instagram Sebagai Media Pembelajaran 
Bahasa Inggris Pada Program Studi Pendidikan Ekonomi.” 
12 Sella Efrida and Anisa Diniati, “Pemanfaatan Fitur Media Sosial Instagram Dalam Membangun 
Personal Branding Miss International 2017,” Jurnal Kajian Komunikasi 8, no. 1 (2020): 57. 
13 Veygid, Aziz, and S.R., “Analisis Fitur Dalam Aplikasi Instagram Sebagai Media Pembelajaran 
Online Mata Pelajaran Biologi Untuk Siswa Sekolah Menengah Atas.” 
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  (Tag Hashtag)العالمات واهلاشتاج .2
أيًضا على ميزة الوسم  إنستغرامحيتوي مثل الشبكات االجتماعية بشكل عام، 

يف واهلاشتاج اليت تتمثل وظيفتها يف وضع عالمة على األصدقاء أو جتميع الصور 
، سيسهل على املستخدمني اآلخرين العثور على ما ملصق واحد. ابستخدام اهلاشتاج

 يبحثون عنه على الصفحة الرئيسية.
  (Homepage)الصفحة الرئيسية .3

الرئيسية هي الصفحة الرئيسية اليت تعرض )التسلسل الزمين( أحدث الصفحة 
الصور من زمالئك املستخدمني الذين متت متابعتهم. طريقة عرض الصور هي 
ببساطة حتريك الشاشة من األسفل إىل األعلى كما هو احلال عند مترير املاوس على 

ورات احلساابت اليت ابستخدام هذه امليزة، ميكننا مشاهدة منش 14جهاز الكمبيوتر.
 اتبعناها وعرض بعض اإلعالانت املفيدة لنا.

  (Comment)التعليقات .4
توفر ميزة تعليق، ميكن التعليق  إنستغرامنظرًا ألن خدمة التواصل االجتماعي 

يف عمود التعليقات. احليلة هي الضغط على  إنستغرامعلى الصور املوجودة على 
مث اكتب االنطباعات عن الصورة يف  سفل الصورة،األيقونة املميزة ببالون التعليق أ

حالًيا، يتوفر يف حقل التعليق  15املربع املتوفر مث اضغط على زر اإلرسال أو اإلرسال.
 خيار الرد مباشرة على املعلقني يف عمود التعليقات أو الرد عرب الدردشة اخلاصة.

  (Explore)استكشف .5
. إنستغراماالستكشاف هو عرض للصور الشائعة اليت حيبها مستخدمو 

خوارزمية سرية لتحديد الصور املضمنة يف أتثري االستكشاف أو  إنستغراميستخدم 
هي ميزة الكشف التلقائي، حيث حتاول هذه امليزة  Exploreاستكشاف اخلالصة. 

                                                             
14 Rizki Yantami Arumsari and Jiwa Utama, “Kajian Pendekatan Visual Iklan Pada Instagram,” Jurnal 
Bahasa Rupa 2, no. 1 (2018): 52–58. 
15 Iik Arif Rahman and Redi Panuju, “Strategi Komunikasi Pemasaran Produk Fair N Pink Melalui 
Media Sosial Instagram,” WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 16, no. 2 (2017): 214. 
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عرض األشياء اليت نشاهدها غالًبا يف هذا التطبيق. لنفرتض أننا من عشاق اللغة 
تلقائًيا إبعطائنا  إنستغرامالعربية وغالًبا ما نبحث عن املعلومات العربية، فسيقوم 

 16استكشاًفا يطابق ما يهمنا.
 (Profile)امللف الشخصي .6

 خدمني ابلتفصيل معلوماتميكن أن تكتشف ملفات تعريف املست
، سواء من امللفات الشخصية اليت تنتمي إىل احلساابت الشخصية املستخدم

وزمالئك املستخدمني اآلخرين. ميكن الوصول إىل صفحة امللف الشخصي عرب 
رمز بطاقة العمل يف القائمة الرئيسية يف أقصى اليمني. تعرض هذه امليزة عدد 

وعدد املتابعني. يف امللف  الصور ومقاطع الفيديو اليت مت حتميلها وعدد املتابعني
، إضافة على سبيل املثال 17امليزات األخرى.الشخصي نفسه هناك العديد من 

العناوين وأرقام اهلواتف والربيد اإللكرتوين وقسم الوصف يف السرية الذاتية حلساب 
 كل مستخدم.

 (News)موجز األخبار .7
اليت يقوم موجز األخبار هي ميزة تعرض إشعارات حول األنشطة املختلفة 

. حيتوي موجز األخبار على نوعني من عالمات التبويب إنستغرامهبا مستخدمو 
تعرض عالمة التبويب "التايل" آخر نشاط على  18ومها "متابعة" و "أخبار".

، مث تعرض عالمة التبويب "األخبار" آخر ستخدمني الذين اتبعوا املستخدمنيامل
ستخدم أو التعليقات على صور امل إنستغراماإلشعارات حول أنشطة مستخدمي 

 ، مث سيظهر اإلشعار يف عالمة التبويب هذه.أو املتابعة
 

                                                             
16 Reni Ferlitasari, Suhandi, and Ellya Rosana, “PENGARUH MEDIA SOSIAL INSTAGRAM TERHADAP 
PERILAKU KEAGAMAAN REMAJA (Studi Pada Rohis Di SMA Perintis 1 Bandar Lampung),” Sosiologi 
Agama 01, no. 02 (2020): 1–18. 
17 Efrida and Diniati, “Pemanfaatan Fitur Media Sosial Instagram Dalam Membangun Personal 
Branding Miss International 2017.” 
18 Ferlitasari, Suhandi, and Rosana, “PENGARUH MEDIA SOSIAL INSTAGRAM TERHADAP PERILAKU 
KEAGAMAAN REMAJA (Studi Pada Rohis Di SMA Perintis 1 Bandar Lampung).” 
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  (Story)القصة .8
القصص هي انفذة تعرض الصور ومقاطع الفيديو مثل ميزة الصفحة 

صص، يكون هلذه الصور ومقاطع الفيديو حد زمين الرئيسية، ولكن يف انفذة الق
للعرض، على عكس الصور ومقاطع الفيديو املنشورة على الصفحة الرئيسية. 
ستكون كل قصة مت إنشاؤها بواسطة املستخدم مرئية يف غضون دقيقة واحدة 

ساعة سيتم حذف  24ستتغري إىل القصة التالية إذا انتهى ذلك الوقت ويف غضون 
تبدو ميزة القصص وكأهنا وميض سريع ملشاركة اللحظات بسرعة  19ئًيا.القصة تلقا

يف القصص، توجد ميزة إعادة اإلرسال، حيث إذا قمنا بوضع عالمة  20وسهولة.
على شخص ما، فسيظهر إشعار أبنه قد مت وضع عالمة علينا وميكن إعادة نشره 

ستخدمني للمستخدمني الذين مت وضع عالمة عليهم من قبل م إنستغرامعلى 
 آخرين.

9. Reels 

تتيح للمستخدمني إنشاء حمتوى ملدة  إنستغرامهي أحدث ميزة فيديو من 
اثنية وميكن ترتيبه وفًقا لرغبات املستخدم مثل إضافة املوسيقى  60إىل  15

وامللصقات وكذلك النص. بصرف النظر عن ذلك ، هناك أيًضا خيار إلضافة 
 Reels Instagram. تشبه طريقة عمل 21مقاطع فيديو مسجلة مسبًقا من جهازك

أيًضا زايدة يف عدد املستخدمني  Instagram Reelsشهد . يTikTokبشكل أساسي 
البكرات هو صورة  وهو هنا الستكمال اختيار احملتوى الرتفيهي يف املنزل. مظهر

، حيث يزداد الطلب على االجتاه احلايل ملقاطع الفيديو ذات الشكل شخصية
ومع ذلك ، فإنه ال  العمودي من قبل مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي.

                                                             
19 “DAKWAH DI MEDIA SOSIAL (Studi Fenomenologi Dakwah Di Instagram)” (n.d.). 
20 ANWAR SIDIQ, “PEMANFAATAN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA DAKWAH (Study Akun 
@fuadbakh),” Skripsi 110, no. 9 (2017): 1689–1699, 
http://repository.radenintan.ac.id/2201/3/BAB_II.pdf. 
21 “Kiat Sukses Bangun Brand Awareness Memakai Instagram Reels Untuk 
Kebutuhan Bisnis - Suara Malang,” accessed November 20, 2021, 
https://malang.suara.com/read/2021/11/20/102637/kiat-sukses-bangun-
brand-awareness-memakai-instagram-reels-untuk-kebutuhan-bisnis. 



 

41 

 

يستخدم دائًما الوضع الرأسي كاجتاه الشاشة. هناك أيًضا منظر طبيعي ولكنه ال 
 .Instagramجيذب انتباه مالكي حساابت 

 عربية تلكساملبحث الثالث : 
عربية حيتوي على مواد تعليم اللغة العربية.  إنستغرامحساب على  يه عربية تلكس

عربية حساب يعتمد على منشئ رقمي يديره شخص واحد فقط. هتدف  يه تلكس
م اللغة العربية من خالل احملتوى التعليمي والنصائح والتحفيز يأيًضا إىل تسهيل تعل تلكس

خمصص فقط ملتعلمي اللغة  عربية تلكسعلى تعلم اللغة العربية. ومع ذلك، فإن موقع 
 العربية عرب اإلنرتنت.

، متكن  2021. يف هناية عام عربية تلكسمن املتابعني حلساب ليس عدًدا قليالً 
يف إندونيسيا. وهذا  إنستغراممتابع من مجيع مستخدمي  24400متابعوه من الوصول إىل 

يعين أنه يف هذه احلالة يوجد على األقل عشرات اآلالف من األشخاص املهتمني بتعلم 
هذا بواسطة طالب  إنستغرامحساب لغة القرآن. يف امللف الشخصي املدرج، مت إنشاء 

 ترا.فو ماجستري يف تعليم اللغة العربية امسه هادي سا
بدأ حياته املهنية عندما أصبح جزءًا من وزارة االتصاالت واملعلوماتية يف منظمة 
رابطة الطالب لربانمج دراسة تعليم اللغة العربية يف معهد ابالجنكارااي احلكومي اإلسالمي. 
ومن هذه اهلواية بدأ هادي يف اخرتاق عامل احملتوى وخاصة االنستغرام. بدأ احملتوى يف بداية 

. كانت بداية إنشاء احملتوى يف البداية مهمة حول 2021يف مارس  19-وفيدكجائحة  
عربية ومت إنشاء فكرة إلنشاء حمتوى يف تعلم اللغة العربية. مع  19-كوفيدكيفية الوقاية من  

، األمل الرئيسي هو نشر ومشاركة األفكار واملشاعر واألفكار اليت تدعم شخًصا ما تلكس
 22احملتوى اجليد. لزايدة أفق مهارات تسويق

 
 

                                                             
22 “Sukses Jadi Konten Creator Bahasa Arab, Alumni PBA Ini Bagikan Pengalamannya ~ Prodi 
Pendidikan Bahasa Arab,” accessed December 29, 2021, http://pba.ftik.iain-
palangkaraya.ac.id/2021/10/sukses-jadi-konten-creator-bahasa-arab.html. 
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 ملدخل اإلتصايلااملبحث الرابع : 
 دخل اإلتصايلتعريف م .أ

يف تعلم اللغة العربية أبنه جمموعة من االفرتاضات املتعلقة بطبيعة املدخل يُعرَّف 
بديهي أو فلسفي موجه  املدخلهو  املدخلاللغة وطبيعة تدريس اللغة وتعلمها. هذا 

 حنو التأسيس والفلسفة واالعتقاد بشيء يُعتقد على الرغم من أنه ال ميكن إثباته.
 املدخل، مبا يف ذلك داخلمخسة موحبسب رضية، يف تعليم اللغة العربية، هناك 

 املدخل، و السمعي الشفوي املدخل، و القائم على الوسائط املدخل، و اإلنساين
التعلم الفعلي، وغريها. يف هذه  واملدخل، ملدخل اإلتصايلاو  ،التحليلي وغري التحليلي

لوجود عالقة بني العنوان وما سيتم  ملدخل اإلتصايلاو ، يستخدم الباحث الدراسة
 شته بعد ذلك.مناق

يركز على القدرات النشطة والعملية. يعترب هذا  املدخلهو  املدخل اإلتصايل
، اتيجية جيدة يف تدريس لغة اثنية، وله طبيعة متكاملةاخرتاقًا جديًدا له اسرت  املدخل

قادر على اجلمع بني اسرتاتيجيات  املدخلوله خصائص حمددة. والدليل هو أن هذا 
التعلم املختلفة من خالل االعتماد على هدف تعليمي معني. وقد ثبت أيًضا أن هذا 

، استخدام اللغة بشكل مباشر وخالق يقوم بتدريب متعلمي اللغة على املدخل
يف الواقع  املدخل، فإن هذا من القواعد. لذلك مع هذا البيان ابإلضافة إىل التمكن

عىن على نقل امل املدخلالطالب على استخدام اللغة العربية. ينصب تركيز هذا  يشجع
ف االتصال يف ذلك الوقت. ، وفًقا ملتطلبات ووظائأو الشيء املقصود بشكل مناسب

معرفة معىن اجلمل ومواقف هي فقط  املدخل، فإن القواعد يف منظور هذا ومع ذلك
يكونوا قادرين على التعبري عن أفكارهم  ، حبيث يُتوقع من متعلمي اللغة أنالكلمات

 23ومشاعرهم ورغباهتم ومعتقداهتم بناًء على القواعد النحوية املناسبة.

                                                             
23 Abd Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah. Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, 
Cetakan I. UIN Maliki Press, 2011. Hlm, 38 
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، هو تطوير القدرات ، وفًقا لريتشاردز ورودجرزاملدخلاهلدف اآلخر هلذا 
التواصلية وإجراءات التدريس للمهارات اللغوية اليت تدرك الرتابط أو الرتابط بني اللغة 

ام لتواصل. ينشأ هذا النهج عندما يفرتض علماء اللغة أن تدريس اللغة ابستخدوا
، ال يزال الطالب ا يعين أنه بعد حضور تعليم اللغة، ممالرتكيبات النحوية أقل جناًحا

ال يفهمون على النحو األمثل ومل يتمكنوا من استخدام اللغة كما تعمل. جيب على 
، انتقد خرباء اللغوايت التطبيقية حوية. ومع ذلنظمة النالطالب إتقان اللغة واأل

الربيطانيون هذا الرأي. وهم جيادلون مبدى أمهية ممارسة مهارات التواصل وتدريس اللغة 
 بدالً من جمرد إتقان اهلياكل.

 تصايلاال دخلمخصائص  .ب
 له اخلصائص التالية: تصايلاال دخلملا

 ،املعىن هو أهم شيء .1
 ،الوظائف التواصلية، وال داعي للحفظ أو احلفظ الرمسيأثناء احلوار، يركز على  .2
 ،الفكرة الرئيسية هلذا النهج هو السياق .3
 ،الشخص الذي يتعلم لغة يتعلم أيًضا التواصل .4
 ،التواصل الفعال هو هدف اللغة .5
 ،ال يزال يتم إجراء التدريب املستمر حىت لو مل يكن مرهًقا .6
 ،الكالم سهل الفهم .7
 ،املرافق الداعمة بشكل جيد واليت تتكيف مع العمر واالهتماماتيتم استقبال  .8
 ،بداية اللغة هي القوة الدافعة للتواصل اجليد .9

 ،استخدام اللغة األم مقبول إذا لزم األمر .10
 ،ميكن استخدام الرتمجة لتسهيل األمر .11
 ،ميكن البدء يف القراءة والكتابة يف وقت مبكر .12
 ،تكون هناك عملية اتصال بينهماإن عملية النضال مفضلة للغاية حبيث  .13
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 ،القدرة على استخدام النظام اللغوي بشكل فعال وكاف .14
 ،أصبحت املواد واملنهجية مفهوماً أساسياً  .15
أيخذ ترتيب املواد التعليمية يف االعتبار احملتوى والوظيفة واملعىن الذي يولد  .16

 ،االهتمام
 ،تعلميعمل املعلم كمساعد عندما حيتاج الطالب إىل قرص صلب لل .17
 ،غالًبا ما يصنع األفراد اللغة املستخدمة من خالل عملية التجربة واخلطأ .18
 ،دقة القيم ليست اهلدف الرئيسي للغة ، ولكن الطالقة واللغة املقبولة .19
 ،يتوقع من متعلمي اللغة أن يتفاعلوا مع اآلخرين شفهيا وكتابيا .20
 ،ال يستطيع املعلم معرفة اللغة اليت يستخدمها الطالب بدقة .21
 24سوف يظهر الدافع من الداخل واالهتمام مبا سيتم توصيله ابللغة املستخدمة. .22

 خل اإلتصايلمدأنواع  .د
 أنواع، مبا يف ذلك: 4له  املدخل اإلتصايل

الكفاءة االسرتاتيجية هي الكفاءة اليت تشري إىل االسرتاتيجية املستخدمة من  .1
 قبل االتصاالت.

 للتعبري عن املعىناختصاص اخلطاب يشري إىل التفسري  .2
 ، تشري إىل اجملاالت النحوية واملعجميةالكفاءة النحوية .3
، يشري إىل فهم السياق االجتماعي الذي حيدث الكفاءة اللغوية االجتماعية .4

 االتصال.
، ألربعة جيب أن يتقن متعلمي اللغة، بينما إلتقاهنامن بني أبعاد الكفاءة ا

 يم التواصلي على النحو التايل:هناك العديد من إجراءات التنفيذ والتعل
 التواصل قدر اإلمكان حسب املواد التعليمية املقدمة .1
 عرض املفردات اللغوية املقننة لزايدة الفاعلية عند االتصال .2

                                                             
24 Abdul Hamid, Uril Bahruddin, Bisri Mustofa. PEMBELAJARAN BAHASA ARAB, Pendekatan, 
Metode, Strategi, Materi, dan Media. UIN-Malang Press, 2008. Hlm, 09-13. 
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 مترن إذا لزم األمر كمواد للتقييم .3
 له مبادئ التدريس، مبا يف ذلك: املدخل اإلتصايل

 املراجع األصليةاألفضل استخدام النصوص العربية من  .1
 استخدام أشكال خمتلفة من التمارين .2
 توفري الفرص للطالب لزايدة إبداعهم يف التعبري عن لغتهم وأفكارهم .3
 متارين استخدام اللغة يف فهم السياقات االجتماعية .4
 يقوم املعلم بدور امليسر الذي يسهل عملية تعلم الطالب .5
 التصالجيب أن تكون هناك أنشطة لغوية لتعزيز مهارات ا .6
احلد من استخدام اللغة األم وزايدة استخدام اللغة قيد الدراسة كوسيلة  .7

 25.للتواصل
 مبادئ مدخل اإلتصايل .ه

( أنه على الرغم من أن تدريس اللغة 1986صرح ريكارد ورودجرز )
ال يتطلب نظرية حمددة لتعلم اللغة كأساس هلا، إال أن هناك العديد  (CLT)التواصلي 

 :ملدخل اإلتصايلاو من املقدمات النظرية اليت ميكن استنتاجها حول هذا 
 مبادئ االتصال: األنشطة اليت تشمل االتصال ميكن أن حتسن تعلم اللغة. .1
قيقي أن تعزز مبدأ املهمة: ميكن لألنشطة اليت تتضمن أداء مهام يف العامل احل .2

 تعلم اللغة.
املبدأ اهلادف: جيب أن يشارك الطالب يف استخدام لغة حقيقية وذات  .3

 26مغزى.
، هناك العديد من خمططات التعلم اليت املدخل اإلتصايليف إجراء تعلم 

جيب مراعاهتا، وهي عرض احلوارات القصرية، وتقدمي التدريب على احلوار الشفهي، 

                                                             
25 Abdul Hamid, Uril Bahruddin, Bisri Mustofa. PEMBELAJARAN BAHASA ARAB, Pendekatan, 
Metode, Strategi, Materi, dan Media. UIN-Malang Press, 2008. Hlm, 13-16 
26 “Metode Komunikatif Dalam Pembelajaran Bahasa,” accessed February 7, 2022, 
https://www.yusufaidid.com/2010/03/bab-i-pendahuluan-i.html. 
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والدراسة والتقييم، واستخالص النتائج، واألنشطة وعرض األسئلة واألجوبة، 
 27التفسريية، وأنشطة اإلنتاج الشفوي، واملهمة املهام، وتنفيذ التقييم.

 املبحث اخلامس : مهارة الكالم
 تعريف مهارة الكالم .أ

القدرة على التعبري عن أصوات النطق أو الكلمات للتعبري  ومهارة الكالم ه
 .(2017)الثنطي،  أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر للمحاورعن األفكار يف شكل 

مبعىن أوسع، التحدث هو نظام من العالمات اليت ميكن مساعها ورؤيتها واليت تستخدم 
عدًدا من العضالت يف جسم اإلنسان لنقل األفكار من أجل تلبية احتياجاهتم. مهارة 
الكالم هي أهم مهارة يف اللغة. ألن الكالم جزء من املهارات اليت يتعلمها املعلم، 

 1324)الفوزان،  جزءًا أساسًيا جًدا من تعلم لغة أجنبيةالكالم  ةلذلك تعترب مهار 
رة كالم تتحدث ابستمرار دون توقف دون تكرار نفس املفردات ابينما مه .ه(

 ابستخدام التعبريات الصوتية.
الكفاءة يف التحدث هي أحد أنواع القدرات اللغوية اليت جيب حتقيقها يف 

، مبا يف ذلك اللغة العربية. الكالم هو الوسيلة (2017)الثنطي،  احلديثة تدريس اللغة
 الرئيسية لتعزيز التفاهم املتبادل والتواصل املتبادل واستخدام اللغة كوسيط.

تعترب مهارة الكالم مهارة مهمة للغاية يف تعلم اللغة األجنبية، ألن التحدث 
. ه( 1324)الفوزان،  للتطبيق يف اللغة وهو اهلدف األويل ملن يتعلم لغةشيء قابل 

ومع ذلك، فإن ما جيب مراعاته عند تعلم الكالم للحصول على أقصى قدر من 
النتائج هو قدرة املعلم والطريقة اليت يستخدمها، ألن هذين العاملني يسيطران على 

 .جناح تعلم الكالم
 
 

                                                             
27 “PENDEKATAN KOMUNIKATIF DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA – TITIK MEDIA,” 
accessed February 7, 2022, https://trys99.wordpress.com/2015/01/02/pendekatan-komunikatif-
dalam-pembelajaran-bahasa-indonesia/. 
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 مهارة الكالم أهداف  .ب
 مبا فيها: ابللغة العربية له عدة أهداف الكالمتعلم 

 لكي تتمكن من نطق العبارات العربية .1
 يشبهها لكي تكون قادرًا على نطق تعبريات خمتلفة أو .2
 قصرية للتمييز بني التعبريات املطولة القراءة والتعبريات املطولة .3
 اجلمل اليت تتوافق مع قواعد ابستخدام التكوينيستطيع التعبري عن رغبة قلبه  .4
ميكن أن يعرب عن ما يتبادر إىل الذهن ابستخدام القواعد الصحيحة يف حتضري  .5

 اجلمل العربية
 ميكن استخدام أجزاء من قواعد اللغة العربية يف تعبريات مثل املذكر، واملؤنثة، .6

 وعالمات العد، واحلل، وعالمات الفليل اليت تناسب الوقت
 ميكن استخدام التعبريات اللغوية املناسبة للعمر ومستوى النضج والوظيفة .7
 ميكن تصفح واستكشاف املخطوطات واآلداب العربية .8
 ميكن أن يعرب عن تعابري واضحة ومفهومة عن نفسه .9
 28القدرة على التفكري ابللغة العربية والتعبري عنها بسرعة يف أي موقف وظروف .10

 الكالمة مبادئ تدريس مهار  .ج
 حىت يكون تعلم الكالم جيًدا لغري العرب، ال بد من االنتباه إىل األمور التالية:

 جيب أن يتمتع املعلمون بقدرة عالية على هذه املهارة .1
 ابدأ أبصوات متشاهبة بني اللغتني )لغة الطالب واللغة العربية( .2
 ليم الكالم، كأنتع جيب على املؤلفني واملعلمني االنتباه إىل املراحل املوجودة يف .3

 يبدأ ابللفادز السهل الذي يتكون من مجلة واحدة، ومجلتني، وهكذا.
 ابدأ مبفردات سهلة .4
 الرتكيز على قسم املهارات اخلاصة مبهارات التحدث وهي: .5

                                                             
28 B A B Ii, “Maharah Al-Kalam/Speaking Skill )” (n.d.): 9–30. 
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 كيفية نطق صوت املخرج بشكل صحيح •
 التفريق بني نطق أحرف العلة الطويلة والقصرية •
 ابلطريقة الصحيحة من خالل االنتباه إىل القواعد النحويالتعبري عن األفكار  •

 القائمة
 تدريب الطالب على كيفية بدء احملادثة وإهنائها بشكل صحيح •

زايدة عدد التمارين، مثل ممارسة التمييز يف نطق األصوات، وممارسة التعبري عن  .د
 29األفكار، وما إىل ذلك.

 

                                                             
29 Silahuddin Silahuddin and Azhari Azhari, “Inovasi Media Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis E-
Learning,” CIRCUIT: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro 3, no. 1 (2019): 40. 
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 الفصل الثالث
 البحث يةمنهج

 مدخل البحث ونوعه .أ
، وهو البحث الذي ال نوعا من طرق البحث النوعي لبحثستخدم هذ اي

هي بياانت وصفية يف شكل كلمات  بحثيستخدم احلساابت يف حبثه. نتائج هذ ال
 هنج حتليل بحثم هذ الستخديمكتوبة أو منطوقة من الشيء الذي يتم مالحظته. 

، أي البحث الذي يصف ابلتفصيل جوانب وخصائص الرسالة أو النص. املضمون
من خالل مراجعة الدراسات السابقة أو الدراسات األدبية اليت حتتوي على نظرايت 

، العلمية ذات الصلة. يف هذا القسمى نظرايت اخلرباء واملصنفات ذات صلة مبنية عل
، خاصةً من خدمة بناءً على املؤلفات املتاحةيتم إجراء تقييم للمفاهيم والنظرايت املست

ة األدب املقاالت املنشورة يف اجملالت العلمية املختلفة. تعد مراجعة األدب أو دراس
ث األكادميي الذي يتمثل هدفه الرئيسي يف ، وخاصة البحنشاطًا مطلواًب يف البحث

تعمل مراجعة األدبيات جوانب الفوائد العملية. تطوير اجلوانب النظرية ابإلضافة إىل 
 ،لذلك 1البحث. على بناء املفاهيم أو النظرايت اليت تصبح أساس الدراسات يف

 دراستها.، ميكن للباحثني حل املشكلة بسهولة ليتم ابستخدام هذا النهج
 ومصادرها البياانت  .ب

، ومها على إىل قسمني لبحثاملستخدمة يف ا مت تصنيف مصادر البياانت
 النحو التايل:

 البياانت األساسية .1
مصادر البياانت األساسية هي يف شكل صور يف شكل عرض ونص 
مأخوذ من حساب. حتتوي منشورات املدوانت الصغرية املختارة على مهارات 

، واليت سيتم نسخها 2021نوفمرب  20يوليو إىل  18من  ةالتحدث يف الفت 
                                                             
1 Wiratna Sujarweni, 2015. Metodologi penelitian bisnis ekonomi. Pustaka Baru: Yogyakarta. Hal. 
57. 



50 

 

من  66وحتليلها يف هذه الدراسة. كان عدد املدوانت الصغرية اليت مت التقاطها 
ة مدونة صغرية مهار  66. استعرض 2021نوفمرب  20منشورًا يف  292آخر 

ن أخذ املختارة عشوائًيا. أخذ العينات ابستخدام عينات عشوائية بسيطة أل الكالم
العينات من أفراد اجملتمع يتم بشكل عشوائي بغض النظر عن الطبقات املوجودة 

 يف السكان.
 ثانويةالبياانت ال .2

، ستخدم الستكمال البياانت األوليةالبياانت الثانوية هي بياانت إضافية ت
البحث. وهي البياانت اليت مت مجعها للبحث عن املفاهيم والنظرايت املتعلقة هبذا 

يتم احلصول على البياانت الثانوية من املستندات الداعمة مثل الكتب واملواقع 
 اإللكتونية واجملالت واألطروحات واملقاالت املتعلقة ابلبحث.

 أسلوب مجع البياانت .ج
 املالحظة .1

، فإنه يرى أن املالحظة هي مراقبة مباشرة للبيئة وفًقا لسوهارسيين أريكونتو
ابإلضافة إىل املراقبة املباشرة لنشاط مستمر أو جاري يتكون من مجيع أنشطة املادية 

االهتمام بدراسة األشياء ابستخدام حواسهم. أو جهد يُبذل عن قصد ووعي جلمع 
 2البياانت والقيام بذلك بطريقة منهجية ووفًقا لإلجراء.

اليت مت صغر من خالل هذه املالحظة، الحظ الباحث منشورات املدون امل
. ابإلضافة إىل ذلك، الحظ 2021 ريمن يوليو إىل نوفمب إنستغرام حتميلها على

املؤلفون أيًضا أشياء متعلقة مبوضوع البحث لتسهيل حتليل مظهر وحمتوى املدون 
 صغر.امل

 

                                                             
2 “23 Pengertian Observasi Menurut Para Ahli (Pembahasan Lengkap),” accessed November 23, 
2021, https://www.seputarpengetahuan.co.id/2021/09/13-pengertian-observasi-menurut-para-
ahli.html. 
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 املقابلة .2

 3املقابلة عبارة عن حمادثة بني شخصني أو أكثر وتتم بني اخلبري واحملاور.
ت كأسلوب جلمع البياانت إذا كنت ترغب يف إجراء دراسة أولية ُتستخدم املقابال

، وأيًضا إذا كان الباحث يريد معرفة املشكالت اليت جيب التحقيق فيها للعثور على
أشياء من املستجيبني الذين سيكونون أكثر تعمًقا وعدد املستجيبني صغريًا. 

املشكالت  ية للعثور علىُتستخدم هذه املقابلة إذا كنت ترغب يف إجراء دراسة أول
، وأيًضا إذا كان الباحث يريد معرفة التفاصيل الصغرية اليت جيب التحقيق فيها

 املستجيبني صغري.  للمستجيبني األكثر تعمًقا وعدد
املقابالت اليت أجريت كانت مقابالت غري مباشرة. ومع ذلك، ابستخدام 

، يستخدم يف هذه احلالة كمنتدى لتلقي اإلجاابت من املصادر.  غوغلمناذج 
بصفته صاحب احلساب الذي هادي سافوترا الباحث مصادر من مصادر تدعى 

، مت إنستغراماملرجع الثاين هو متابعو  .حمداثت العربيةيدير حساب املدونة الصغرية 
ا يتعلق ابملوضوع الذي عينة من املخربين لتقدمي إجاابت ملا سأله احملاور فيم 5أخذ 

  كان الباحث يهدف إليه.
 حتليل البياانتأسلوب  .د

حتليل البياانت الذي استخدمه الباحث يف هذا البحث هو حتليل بياانت 
، يتم تنفيذ أنشطة حتليل Miles and Hubermanوفًقا لـ  .Miles Hubermanمنوذج 

، حبيث تكون اكتماهلالي وتتم بشكل مستمر حىت البياانت النوعية بشكل تفاع
 األنشطة يف حتليل البياانت يف هذه الدراسة من خالل: 4البياانت مشبعة.

 تقليل البياانت .1
                                                             
3 Ibid 
4 Matthew B. Miles, A. Michael Huberman. 1992. Analisis data kualitatif : buku sumber tentang 
metode metode baru / Matthew B. Miles, A. Michael Huberman ; penerjemah, Tjetjep Rohendi ; 
pendamping, Mulyarto. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press). Hal. 108 
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أنشطة تقليل البياانت هي عمليات تفكري حساسة تتطلب ذكاء واتساًعا 
وعمًقا كبريًا يف البصرية. النشاط أثناء تقليل البياانت هو اختيار األشياء الرئيسية 
اليت تتوافق مع تركيز البحث. تتم كتابة البياانت اليت مت احلصول عليها يف هذا 

اشًيا مع زايدة وقت البحث. هلذا اجملال يف شكل أوصاف تفصيلية ستزداد مت
، جيب تقليل البياانت وفرزها وتلخيصها وتركيزها مث البحث عن السمات السبب

أو األمناط. اخلطوة التالية هي جتميع البياانت املختصرة يف شكل وحدات. الوحدة 
هي أصغر جزء حيتوي على معىن دائري وميكن أن تكون منفصلة عن األجزاء 

، فإن خطوة البحث التالية يب مجيع بياانت البحث يف وحداترتاألخرى. بعد ت
هي التصنيف. الفئة عبارة عن كومة من جمموعة أكوام مرتبة على أساس احلدس 

 أو الرأي أو معايري معينة.
 عرض البياانت .2

 phie chardميكن تقدمي البياانت النوعية يف شكل جداول ورسوم بيانية و 

، يتم تنظيم البياانت وترتيبها من خالل عرض البياانت 5.وما شابه pictogramsو 
، يكون عرض يث يسهل فهمها. عند إجراء البحثيف منط من العالقات حب

البياانت عبارة عن جمموعة من املعلومات املنظمة اليت توفر إمكانية استخالص 
 النتائج واختاذ القرارات.

 التحقق .3
، حبيث يتم أيًضا نشاط التكوين الكامل يعد استخالص النتائج جزءًا من

التحقق من االستنتاجات اليت مت احلصول عليها أثناء البحث. التحقق من البياانت 
مراجعة للمالحظات  هو فحص حلجم نتائج تقرير البحث. االستنتاج عبارة عن

، إذا كانت االستنتاجات اليت أثريت يف مرحلة مبكرة مدعومة أبدلة يف هذا اجملال
، فإن لباحث إىل امليدان جلمع البياانتيحة ومتسقة عندما يعود اصح

                                                             
5 Ibid 
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، يبحث الباحث عن ي استنتاجات موثوقة. منذ البدايةاالستنتاجات املطروحة ه
، لذلك حياول الباحث العثور على األمناط ن البياانت اليت مت احلصول عليهااملعىن م

اليت تظهر غالًبا وما إىل  والنماذج واملوضوعات والعالقات واملشكالت واألشياء
 ذلك.

، أي أهنا تؤثر على بعضها البعض األربعة املذكورة أعاله تفاعلية املكوانت
ومتابطة. اخلطوة األوىل اليت يتخذها الباحثون هي الذهاب إىل امليدان من خالل 
إجراء املالحظات وهي مرحلة مجع البياانت. نظرًا للكم الكبري من البياانت اليت 

عها، مت إجراء ختفيض يف البياانت من أجل تصنيف البياانت املوجودة. بعد مت مج
، ابإلضافة إىل أن مجع البياانت يستخدم قليصها، يتم تقدمي عرض البياانتأن يتم ت

، ميكن للباحث اختاذ قرار مت القيام هبذه األشياء الثالثة أيًضا لعرض البياانت. إذا
 أو التحقق.

 هيكال البحث .ه
هناك العديد من التنسيقات أو منهجيات البحث املستخدمة يف إعداد التقارير 

العديد من األشياء اليت جيب مراعاهتا عند  Burroghsالبحثية. يف هذه احلالة، ينقل 
( ميكن للقراء بسهولة فهم ما قام به الباحث، مبا يف 1حتديد تنسيق البحث، وهي: )

رير البحث جيب أن تتضمن اخلطوات والطريقة ( تق2ذلك أهداف ونتائج البحث، و )
 6بوضوح حىت يتمكن القارئ من تكرار عملية البحث إذا رغب القارئ.

يف الفصل األول وحتديداً املقدمة، يصف الباحث عدة أمور من وراء األنشطة 
البحثية ، وهي تتعلق أبمهية إاثرة مشكلة البحث. بعد ذلك حيتاج الباحث أيًضا إىل 

غة مشكلة البحث وأهداف البحث وفائدة البحث أو فوائده. وابلتايل تدوين صيا
 7سيكون القارئ قادرًا على فهم أمهية البحث.

                                                             
6 “Sistematika Penulisan Laporan Penelitian | Sosiologi Ada,” accessed February 7, 2022, 
https://sosiologiada.blogspot.com/2016/04/sistematika-penulisan-laporan-penelitian.html. 
7 Umar Mansyur, “Kiat Dan Teknik Penulisan Skripsi Bagi Mahasiswa” (2018). 
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يف الفصل الثاين، وهو مراجعة األدبيات، يكشف الباحث قدر املستطاع عن 
بعض النتائج اليت توصل إليها ابحثون سابقون. وبناًء على النتائج السابقة خيتار 

كالت اليت مل يتم إاثرهتا أو املشكالت اليت مل يتم حلها. يف اخلطوة التالية، الباحث املش
جيب على الباحث شرح العديد من النظرايت اليت تكمن وراء األنشطة البحثية اليت 
مت إجراؤها. من املهم أيًضا للباحثني تطوير إطار فكري حىت يفهم القراء العقلية اليت 

ت الباحثة الفرضيات اليت كانت ختمينات مؤقتة قبل طورها الباحثون. بعد ذلك شرح
 8إثباهتا من خالل األنشطة البحثية.

وهو منهج البحث جيب على الباحث شرح طريقة البحث  ،يف الفصل الثالث
املتبعة ويف نفس الوقت شرح موضوع البحث الذي يشمل اجملتمع وعينة البحث. جيب 

سب الضرورة حىت يكتسب القارئ الثقة أيًضا شرح تقنية أخذ العينات املستخدمة ح
فيما يتعلق بصحة البياانت املستخدمة كأساس لعملية التحليل الحًقا. جيب أيًضا 

 9شرح تقنيات مجع البياانت املستخدمة يف الفصل الثالث.
يف الفصل الرابع، أي املناقشة، يقدم الباحث أواًل وصفًا لنتائج البحث. مث 

يًضا عملية التحليل ونتائجها يف نفس الوقت. املناقشة يصف الباحث يف هذا الفصل أ
أهم شيء جيب شرحه يف الفصل الرابع. هذا هو املكان الذي سيتمكن فيه القراء من 

 10تقييم مدى تطوير الباحثني آلرائهم يف الدراسة.
الفصل اخلامس، وهو ختامي، حيتوي على االستنتاجات واالقتاحات. ميكن 
القول أن االستنتاجات هي جوهر عملية البحث اليت مت تنفيذها. عالوة على ذلك، 
                                                             
8 Ibid. 
9 “Penulisan Karya Ilmiah - Dra. Zulmiyetri, M.Pd., Safaruddin, M.Pd., Dr. Nurhastuti, M.Pd. - Google 
Buku,” accessed February 7, 2022, 
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=v_32DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=sistemati
ka+penulisan&ots=vQFsI7ZARN&sig=YfJQUk1BCUXPzZQAg52DvS9g6kM&redir_esc=y#v=onepage
&q=sistematika penulisan&f=false. 
10 “Penulisan Karya Ilmiah - Dra. Zulmiyetri, M.Pd., Safaruddin, M.Pd., Dr. Nurhastuti, M.Pd. - 
Google Buku,” accessed February 7, 2022, 
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=v_32DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=sistemati
ka+penulisan&ots=vQFsI7ZARN&sig=YfJQUk1BCUXPzZQAg52DvS9g6kM&redir_esc=y#v=onepage
&q=sistematika penulisan&f=false. 
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يقدم الباحث اقتاحات أو توصيات إىل العديد من اجلهات اليت تعترب ذات صلة 
اج الباحثون إىل تضمني العديد بنتائج البحث الذي مت إجراؤه. عالوة على ذلك، حيت

من الكتب اليت متت دراستها أثناء عملية البحث. إذا كان هناك العديد من األشياء 
 اليت تعترب ضرورية ليتم إرفاقها، فيمكن للباحث إدخاهلا بعد جتميع املراجع.

 البحثهيكل  .و
 مقابلة .1
 الغرض: احلصول على معلومات حول .أ

 صاحب احلسابأي مادة مت حتميلها من قبل  (1
 استخدام أي وسائط إلتقان املواد اليت مت حتميلها (2
 إستاتيجية تسليم املواد (3
 املصادر املرجعية املستخدمة (4
 الردود )األسئلة، نتائج التقييم املادي( املتابعني (5
 إنستغرامإدارة حساب  (6

 استهداف: .ب
 مالك حساب (1
 متابعون (2

 مصبغة .ج
 مع صاحب احلساب (1

 االجابة عنصر السؤال النمرة

صغر املدون املما الذي دفعك إلنشاء حساب  1
 ؟إنستغرامعلى 
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املدون ما هي املواد اليت تقوم بتحميلها على  2
 ؟صغرامل

 

  هل هناك تركيز خاص على املواد اليت حتملها؟ 3

ما هي مصادر املراجع اليت تستخدمها كمواد تقوم  4
 بتحميلها؟

 

غرض معني يف تقدمي رة الكالم، هل هناك ايف مه 5
 املادة؟

 

هل قواعد تكوين اجلملة مبنية على مراجع أو  6
 مبادئ معينة؟

 

هل هناك أتكيد على توافق املعىن مع املادة )على  7
سبيل املثال، املوقف وأفعال الكالم والنسب( 
وتوافق الشكل )على سبيل املثال، السجالت 

 والتعبريات غري اللفظية والنغمات؟

 

إىل مواد تتعلق بكيفية صغر املدون املهل استندت  8
دمج وتفسري األشكال املتكاملة للنصوص 

 املنطوقة أو املكتوبة؟
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حول صغر املدون املهل توجد استاتيجية يف  9
كيفية تغطية االختناقات يف االتصال لزايدة فعالية 

 االتصال؟

 

 املادة؟عند تقدمي املادة، يف أي ميزات يتم شرح  10

لتقييم املادة اليت مت شرحها، ما هي األساليب اليت 
 تستخدمها؟

 

هل هناك ملخص للقيم احلقيقية واخلطأ عند تقييم  11
 املادة؟

 

هل يتم توفري تدريبات معينة ملراجعة املواد اليت مت  12
 حتميلها؟

 

كم عدد الفتات املستخدمة لتقييم ومراجعة املواد  13
 ؟صغراملدون املعلى 

 

هل يتم توفري تدريبات معينة ملراجعة املواد اليت مت  14
 حتميلها؟

 

املدون هل هناك أي عوائق حتول دون استخدام  15
كوسيلة لتوصيل املواد التعليمية ابللغة صغر  امل

 كالم؟العربية، خاصة ما يتعلق مبهرة  
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 مع التابعني (2
 االجابة عنصر السؤال النمرة

  سهلة الفهم صغراملدون املاملواد املعروضة يف  1

من املثري لالهتمام مالحظة أسلوب تقدمي املواد  2
 صغراملدون املعلى 

 

أسلوب صغر املدون املأسلوب تقدمي املواد على  3
 تواصلي للغاية

 

  املادة املقدمة وفهمهامن السهل حفظ املفردات يف  4

  تعلم قواعد اللغة العربية دقيق وسهل الفهم 5

استخدمت ميزات العرض التقدميي واملمارسة  6
 إنستغراموتقييم املواد العديد من امليزات على 

 

يساعد يف تقليل الصعوابت يف صغر املدون املمع  7
التحدث ابللغة العربية، وخاصة عند التواصل كل 

 يوم

 

، صغراملدون املمن خالل التمارين اليت توفرها  8
 تساعد على التدرب على فهم املادة بسهولة

 

  املواد املقدمة حمدثة وفًقا للظروف احلالية 9
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أكثر فعالية وكفاءة  حمداثت العربيةاملواد املقدمة يف  10
 من الويب أو املدونة يف شكل شبكة اإلنتنت

 

 
 املالحظة .2

 أهدف .أ
 من حيث املواد املنشورةصغر املدون املاحلصول على البياانت املتعلقة حبالة  (1
 التثليث يف زايدة صحة بياانت املقابلة (2

 استهداف .ب
 صغراملدون املحساب  (1
 حساب متابعي عرب اتلكس (2

 مصبغة .ج
 آخر الصفحة الرئيسية (1
 بكرات فيديو (2
 أشرطة فيديو (3
 قصة (4
 يسلط الضوء (5
 الوسوم والعالمات (6

 التوثيق .3
 هدفأ .أ

 استكمال البياانت من املقابالت واملالحظات (1
 تثليث البياانت يف سياق صدق البحث (2

 ستهدافا .ب
 مقاالت (1
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 اجملالت العلمية (2
 مصبغة .ج

 إنستغرامبياانت من أحباث املؤلفني اآلخرين حول املواد التعليمية على  (1
بياانت عن أوجه القصور والصعوابت اليت يواجهها أصحاب احلساابت يف  (2

 يف حتميل املواد التعليمية صغراملدون املاستخدام 
 .صغر يف عدة مقاالتمالحظات خاصة عن مزااي املدون امل (3



69 

 

 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها

صغر إلنستغرام "عربية املدون املتعليم اللغة العربية يف  عرض حمتوىاملبحث األول: 
 اإلتصايل املدخل تلكس" على ضوء

عبارة عن منصة مقاالت مصغرة هبا صور موحدة يف شكل  Microblog عرض فإن
يعين أنه على عكس املدون بشكل عام، عناوين أو ترمجات أو تصنيفات معلومات. هذا 

صغر على لتكون أقصر مع خصائص عناوين النصوص الكبرية واأللوان مت تصميم املدون امل
 املتباينة.

تصميما   صغر إلنستغرام "عربية تلكس"املدون امليف  يف الصورة أدانه، وجد الباحث
ال العرض التقدميي متطابقا جدا بنفس احلجم لكل شرحية. الصورة أدانه هي أحد أشك

، حيث خيتلف كل عرض تقدميي للمادة، والتصميم إنستغراماليت يعرضها حساب 
 اجلرافيكي خمتلف.
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جمل عرض الشرائح أ رسم توضيحي  
 
 10لعرض مجيع املواد، ميكن ملتعلمي اللغة العربية استخدام الشرحية حبد أقصى  

ميكن للمستخدمني رؤيته عن طريق التمرير شرائح عن طريق التمرير إىل اليمني أو اليسار.
عرب سلسلة احملتوى. ميكن لوجود هذه امليزات أن جيلب اإلبداع إلنشاء حمتوى إعالمي 

لذلك فهي ليست جمرد صورة. تزداد شعبية املدون  صغر،نستغرام مثل املدون املإعلى 
نستغرام، وهي إحدى وسائل التواصل االجتماعي إصغر على منصة التواصل االجتماعي امل

  املستخدمة على نطاق واسع من قبل مجيع مستوايت اجملتمع.
بشكل متزايد صغر املدون امليف الواقع، وفًقا ملالحظات الباحث أنفسه، تظهر 

. قليل جًدا يف إندونيسيا م اللغة العربية، ال يزال هناك عددي، ولكن لتعلنستغرامإعلى 
م اللغة العربية يف إندونيسيا، يف الوقت احلايل ال يزال من يلتعلصغر املدون املحساب 

وجد الباحثون أيًضا شاشة أخرى ال ختتلف كثريًا عن املمكن عدها على األصابع، 
 dr.nahwuو   nahwupediaاألخرى على النحو التايل، نستغرامإشكل حساابت 

 . arabic_onlineو kampungarabpareو
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  nahwupedia   برسم توضيحي 

 dr.nahwu جرسم توضيحي 
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مع الباحث الذي  ةوهذا يتوافق مع ما قاله صاحب احلساب من نتائج مقابل

 قال:

 kampungarabpare درسم توضيحي 

 arabic_online هرسم توضيحي 
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صغر. احملتوى املدون املهو حمتوى  2020إنس يف منتصف عام  "ألن اجتاه حمتوى
تعليمي مصحوب بصور جذابة. كان هناك طلب كبري على  املقدم يف شكل نص

صغر/يف ذلك الوقت، مما جعل املبدعني يبدون يف البداية املدون املاجتاه حمتوى 
، مث جعل  IGTVفقط إنشاء حمتوى إنفوجرافيك ومقاطع فيديو قصرية/مقاطع فيديو

ابإلضافة إىل صغر. املدون املالكثري من األشخاص ينشئون هذا النوع من حمتوى 
 إنستغرام ذلك، ابلنسبة جملال اللغة العربية، ال يزال هناك عدد قليل من حساابت

لتعلم اللغة العربية اليت تنشئ حمتوى مدوانت صغرية كوسيلة تستخدم يف تقدمي 
 1".مواد اللغة العربية

صغر ممن النتائج املذكورة أعاله، ميكن أن نستنتج أن خلفية إنشاء مدن 
هي أهنا تتبع االجتاه املتزايد بسرعة لتطوير وسائل التواصل االجتماعي  غرامإنستعلى 

ورغبة صانعي احلساابت يف االستمرار يف تقدمي أحدث االبتكارات لتعلم اللغة العربية 
نظرًا لقيودها، يقوم صاحب احلساب عادًة بعمل كتابته  ملواكبة هذا التطور مع الزمن.

 .شرائح 10إىل  3حبد أقصى من 
املدون هلادي سابوترا، فإن املواد اليت مت حتميلها على  ةمن نتائج مقابل وفًقا

 :هي كما يلي إلنستغرامصغر امل
د، اع، القو اللغوية رةاهي امله إنستغرام صغراملدون املاملواد اليت تقوم بتحميلها على "

الذاتية لطالب اللغة ، التدريب على اللغة العربية، والتنمية غةق اللو ات، فر اداملفر 
 2".العربية

ذكرت واثئق البحوث السابقة اليت وجدها الباحث ذلك يف األساس، الغرض 
التواصلي هو التواصل، وابلتايل فإن املهارات اللغوية اليت يتم  دخلمن التدريس يف امل

 Widdowsonتطويرها هي القدرة على التواصل، وليس القدرة على معرفة اللغة. مييز 
املهارات اللغوية من املهارات اللغوية. املهارات اللغوية هي القدرات اليت ميتلكها 
                                                             

 2022فرباير  1٨يف  حمداثت العربيةنستغرام إل الصغرية ملدونةانتائج املقابلة مع اخلبري هادي سابوترا، صاحب حساب  1
2 Ibid 
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املتحدثون واملستمعون لفهم وإنتاج اللغة املنطوقة وفهم بعضهم البعض. ويف الوقت 
نفسه، فإن املهارات اللغوية هي قدرات عامة للتعلم والتعرف على مجيع التعبريات 

لى الرغم من أهنا غري قادرة على نطقها أو استخدامها. اللغوية الصحيحة واجليدة ع
لذا، فإن الكفاءات اللغوية والعربية اليت جيب أن يتمتع هبا الطالب تكون قادرة على 
فهم الرسائل املنطوقة ابللغة العربية، وقادرة على نطق أو استخدام التعبريات العربية 

على التعبري عن رغباهتم واحتياجاهتم  تلقائًيا للرد على الرسائل بشكل مناسب، والقدرة
ورغباهتم دون احلاجة إىل استخدامها. يتم حتفيزها مباشرة من قبل املعلم، وقادرة على 
إنتاج هذه التعبريات من خالل دمج أنظمة الكالم والقواعد واملفردات يف حالة ثقافية 

 للغة املستخدمة بشكل طبيعي كما يستخدمها املتحدثون األصليون.
ا يتماشى مع ما حبثه الباحثون يف نشر املادة نفسها، واليت تعد يف الواقع هذ

املواد اليت مت حتميلها معقدة للغاية. إذا كان النهج التواصلي خمصًصا ملهارات االتصال، 
 ولكن يف هذا احلساب ميكنك العثور على مواد داعمة متنوعة مثل الصورة أدانه:

 

 
 املادة عن املتلرة اللغويةعرض  ورسم توضيحي 
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 املادة عن القواعد عرض زرسم توضيحي 

 املادة عن املفردات عرض حرسم توضيحي 
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م اللغة العربية، يتم ترتيب املواد وتقدميها يف دور داعم للجهود املبذولة ييف تعل

لزايدة املهارات اللغوية يف أعمال االتصال احلقيقية. يتم وضع املادة كجزء له دور كبري 

 التدريب على اللغة العربية عرض طرسم توضيحي 

 التنمية الذاتية لطالب اللغة العربية عرض  يرسم توضيحي 
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يف حتقيق أهداف التعلم. وابلتايل، يف تعلم اللغة التواصلي، تعمل املادة كوسيلة مهمة 
 .هداف التعلمللغاية من أجل حتقيق أ

االتصايل هو تعلم اللغة بناًء على  ملدخلبناًء على الوصف أعاله، فإن ا
م اليت تؤكد على وظيفة اللغة كأداة اتصال. يتم توجيه الطالب ليكونوا يأهداف التعل

قادرين على استخدام اللغة، وعدم معرفة اللغة، ويهدفون إىل تكوين كفاءة اتصال، 
من خالل استخدام مجيع املرافق والبنية التحتية ألنشطة  وليس جمرد كفاءات لغوية،

 م.يالتدريس والتعل
من نتائج املقابلة، قال صاحب احلساب إن هناك مادة خاصة مت التأكيد عليها 

 ، فقال:صغراملدون امليف 
حيتوي أيضًا على  صغراملدون املالرتكيز اخلاص على املواد اليت مت حتميلها على "

فيما يتعلق مبحتوى املادة املقدمة، أي ل أنشأها هادي سابوترا يف شكمواد خاصة 
فقرتني. وذلك  2-1 اجلمل التحريرية، حاول أال تكون طويلة جًدا، حبد أقصى

 3".حىت ال يشعر القارئ ابمللل بسبب الكم اهلائل من النص يف شرحية واحدة
على أن  هذا يتماشى مع ما وجده الباحث، على إنستغرام يف مقال ينص

صغر املدون امل كلمة كتابة طويلة يف مدونة. ختتصر  ٨00ليست نوًعا من صغر املدون امل
هذا ابلفعل  على إنستغرام جوهر املقال يف صورة بصرية مع شرح بسيط للكتابة فيها.

 .نفسها صغراملدون املحىت ال تشعر ابمللل عند قراءة 
صغر املدون امليف مقال ينص على أن يف واثئق الربيد اليت وجدها الباحث، 

على إنستغرام صغر املدون املكلمة كتابة طويلة يف مدونة. ختتصر   ٨00ليست نوًعا من 
 :جوهر املقال يف صورة بصرية مع شرح بسيط للكتابة فيها

                                                             
 2022فرباير  1٨يف  حمداثت العربيةنستغرام إل الصغرية ملدونةاهادي سابوترا، صاحب حساب  ،نتائج املقابلة مع اخلبري 3



79 

 

 

 



٨0 

 

 

 

 
فيما يتعلق بكيفية تسليم املواد، نظرًا ألنه يتم حتميلها يف بعض امليزات السمعية 

 .متابعأجاب  والبصرية

 مصغر املواد اليت مت حتميلها على مدون كرسم توضيحي 



٨1 

 

مثري لالهتمام لالستماع إليه  صغر إلنستغراماملدون امل أن أسلوب تقدمي املواد على"
امليزات حبيث يتم استيعاهبا بسهولة بواسطة جيل اليوم الذي مع بعض أحدث 
 4."كوسيلة تواصل اجتماعي يومية إنستغرام غالبًا ما يستخدم

وهذا يتماشى مع ما قاله أمحد روحاين يف كتابه، أن الوسائط املرئية واملسموعة 
مل هي وسائط تعليمية حديثة تتماشى مع العصر )تطورات العلم والتكنولوجيا( وتش

وسائط ميكن رؤيتها ومساعها ومساعها. ومشاهدة مثل األفالم والتلفزيون. لقد تنافس 
 يف هذا الوقت مع هذين املثالني للوسائط. إنستغرام

 :متابع أجابصغر املدون املسلوب تقدمي املواد على أبفيما يتعلق 
تواصليًا للغاية. كان  صغر إلنستغراماملدون املأن أسلوب تقدمي املواد على "

، وهو أيضًا الشخص الذي صغر إلنستغراماملدون امل يستخدم صاحب حساب
، أسلواًب تواصليًا للغة للمتابعني. إلنستغرام صغراملدون امل ينقل املواد املوجودة يف

حبيث يتم دعوة املتابعني يف عملية تلقي املواد إلجراء حوار من خالل تقدمي 
 5."املواد

سابق، فإن املعوقات اليت يواجهها املعلمون عند تدريس ال توثيق البحثوفًقا ل
اللغة العربية هي كما يلي: ال يزال الطالب يبدون خجولني يف التعبري عن آرائهم، 
واللغة املستخدمة ليست وفًقا للقواعد، والبحث عن املواد املناسبة جلميع الطالب واليت 

 دخليف التطبيق داخل الفصل الدراسي. امل جتذب االنتباه، ويستغرق وقًتا أكثر
هو أحد األساليب اليت تسمح للمدرسني ابستخدام األساليب والتقنيات  التصايلا

للمساعدة يف حتفيز الطالب على تطوير كفاءة التواصل. خاصة يف العصر احلايل، 
ه عصر األجيال إلظهار قدراهتم عرب وسائل التواصل االجتماعي هو أعلى مما هو علي

 يف الفصل.
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 أجابإلنستغرام، صغر املدون املاملفردات املستخدمة يف وعرض ابستخدام 
 :متابع
 أن املفردات يف املواد املقدمة سهلة احلفظ والفهم. املواد اليت يتم حتميلها على"

تستخدم مفردات يف احلياة احمليطة يسهل حفظها وفهمها.  صغر إلنستغراماملدون امل
دات أثناء استخدام اذلك، يتم تعليمنا كيفية استخدام املفر ابإلضافة إىل 

 6"دات.ااملفر 
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 عبارة يوميةعرض  لرسم توضيحي 
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 :متابعمادة قواعد اللغة العربية، أجاب عرض يف 
سهلة الفهم والفهم من خالل مناقشات  إلنستغرام صغراملدون املإن القواعد يف "

بسيطة إىل حد ما وليست مملة. ومع ذلك، يف بعض األحيان ال يزال غري موجود 
. لذلك، عادة ما تكون هناك 10ألن عدد الشرائح اليت ميكن حتميلها حبد أقصى 

 7".جلسة اثنية لتسليم املواد احململة يف مناقشة مادة معينة
قادرة  إلنستغرامصغر املدون اململتابعني من حيث لغة التواصل اليومي، وفًقا 

املدون  على املساعدة يف تقليل صعوابت التحدث ابللغة العربية اليومية. هذا ألنه يف
، سنحصل على عروض تقدميية مادية يف شكل إجراءات للحوار مع إلنستغرامصغر امل

ة مع القواعد الصحيحة. وهي القواعد من أشخاص آخرين يستخدمون اللغة العربي
 .حيث القواعد اللغوية وقدرة الفرد على التحدث

انسجاما مع واثئق األحباث السابقة، فإن هناك ابلفعل بعض املعوقات يف 
تشمل  حتسني مهارات اللغة العربية. واحد منهم هو استخدام املفرودات االتصالية.
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 مفردات يوميةعرض  مرسم توضيحي 
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ات، دة مهارة الكالم يف اللغة العربية عدم معرفة املفر القيود اليت يواجهها الطالب يف زايد
واخلوف من العقاب، واللهجة، واحلل هو زايدة وزايدة املعرفة ابملفروزات اجلديدة 
 وإحضار قاموس، وتدريب اللسان، وتدريب احملاضرات ابستخدام اللغة العربية حلجة.

العربية، يف م اللغة حول الصعوابت يف استخدام اللغة يتعلعرض من حيث 
 :متابع رأي

يف تقليل الصعوابت يف التحدث ابستخدام اللغة  إلنستغرام صغراملدون امل تساعد"
العربية، خاصة عند التواصل كل يوم. هناك مواد تعليمية تستخدم مفردات معينة، 
وأحيااًن من حيث النطق، ال تزال هناك صعوابت يف كيفية استخدام املفردات 

، يتم توفري مواد قادرة على زايدة قدرة متعلمي إلنستغرامصغر املدون امل املوجودة. يف
اللغة العربية على استخدام املفردات املستخدمة عند التواصل مع أشخاص 

 ٨".آخرين
 :متابعالواقع الفعلي للمادة، يف رأي عرض قفيما يتعلق ب

احلالية. هذا جيعل املتابعني ال ميلون من فإن املواد املقدمة حمدثة وفقًا للظروف "
االستماع إىل املواد املقدمة ألهنا مرتبطة ابألشياء اليت تتم مناقشتها يف هذا 

 9".الوقت
 :متابعالفعالية، أجاب عرض من حيث 

أكثر فعالية من تقدميها يف شكل  إلنستغرام صغراملدون امل أن املواد املقدمة يف"
عادة على مدوانت معينة. إهنا فعالة، لكن بعض املنشورات ويب يتم حتميلها 

 10على  صغر إلنستغراماملدون امل تتطلب تفسريات متعمقة، بينما تقتصر
 10".شرائح
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يتماشى هذا أيًضا مع نتائج واثئق البحث السابقة اليت توضح أن استخدام 
م املتنقل ميكن أن يساعد الطالب على حتقيق اإلبداع. ميكن ييف التعل صغراملدون امل

قيمة مبتوسط  ٪79إثبات ذلك من خالل نتائج اكتمال تعلم الطالب واليت تصل إىل 
ج. ميكن أن يكون ابتكار تعلم املشروع من من قيمة اكتمال املنت٪ ٨7.7حصل عليها 

 م عرب اإلنرتنت.يبديالً للتعلصغر املدون املخالل 
 :كالم، لدى هادي سابوتراالم مهارة يتعلعرض يف 

 أهداف حمددة يف شكل صغر إلنستغراماملدون امل يف إنشاء مدونة صغرية على"
استخدامها يف احملادثة اليومية. ابإلضافة رة كالم حبيث ميكن اابإلضافة إىل مادة مه

 11."الصحيحة يف احملادثة عبارةإىل ذلك، حىت يعرف القراء وميكنهم ممارسة ال
نفسه هناك العديد من الكفاءات اليت جيب حتقيقها يف  املدخل اإلتصايليف 

 :عملية التعلم. تعتمد الكفاءات على نتائج املقابالت مع هادي سابوترا على شكل
الكفاءة النحوية، تستند قواعد تكوين اجلملة يف املادة احململة على مراجع يف  •

 .وأساسيات معينة
يف الكفاءة اللغوية االجتماعية، ال يوجد أتكيد على مالءمة املعىن يف املادة )على  •

سبيل املثال؛ املواقف وأفعال الكالم والنسب( وتوافق الشكل )على سبيل املثال؛ 
 (.والتعبريات غري اللفظية والتجويدالسجالت 

لكفاءة اخلطاب، تستند املواد اليت مت حتميلها إىل مادة تتعلق بكيفية دمج ايف  •
 .وتفسري األشكال الشفوية أو املكتوبة املتكاملة للنص

، ال توجد اسرتاتيجية حىت اآلن حول كيفية التسرت على ةلكفاءة االسرتاتيجييف ا •
 12.تحسني فعالية االتصالاالختناقات يف االتصال ل

لتقدمي هذه املواد، يستخدم هادي سابوترا ميزات معينة بناءً على املقابالت يف 
 :شكل
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 ميزة النشر لتحميل املواد اليت مت تصميمها يف شكل شرائح معينة. تُستخدم ميزة"
instastory   لتحميل االختبارات واألسئلة اليت ميكن للمتابعني اإلجابة عليها على

الفور. تُستخدم ميزة البكرات لتحميل مقاطع فيديو قصرية تُستخدم عادةً لتحميل 
مواد التدريب لتحسني مهارة كالم واالستخدام الصحيح ملفردات معينة. يتم 

 13".استخدام ميزة الفيديو لتحميل حمتوى طويل
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صغر إلنستغرام "عربية املدون املتعليم اللغة العربية يف يف مي و تقاملبحث الثاين: ال
 اإلتصايل املدخل تلكس" على ضوء

مي فيها. و يعرض أيًضا التق صغر إلنستغرام "عربية تلكس"احملتوى املوجود يف املدون امل  
مي بشكل و ومع ذلك، خيتلف العرض التقدميي عن عرض املواد. يتم عرض عروض التق

ض التقدميية املادية. ميكننا يف كثري من األحيان مشاهدة عروض متكرر أقل من العرو 
 .instastoryالتقييم على 

مي املادة، و ن نتائج املقابلة مع هادي سابوترا، وتقم هذا يتماشى مع ما نقلته م 
 :والتقنيات املستخدمة هي كما يلي

هناك خطأ يف ابلنظر مباشرة من ردود القراء يف عمود التعليقات، إذا كان "  
عرض املادة، وال تزال إجابة القارئ على "جتميع عدد املفيضة" خاطئة، فسيتم 
متابعتها على الفور يف شكل من أشكال التحسينات يف املوقع )من خالل الرد 

يوجد يف الواقع  .على تعليقات القراء( وتقييمها حملتوى املدوانت الصغرية يف املستقبل
استخدامها يف تعلم اللغة، وهي اختبارات املنطقة، ثالثة اختبارات ميكن 

 14"واالختبارات التكاملية، واالختبارات الواقعية.
ما يلي هو شكل من أشكال التوثيق لعدة تقييمات للمواد اليت مت حتميلها على  

 :صغراملدون امل
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 التقومي يف الشرائح نرسم توضيحي 

 التقومي يف القصص سرسم توضيحي 
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االتصايل، االختبارات املناسبة لالستخدام هي  ملدخلا ومع ذلك، يف منظور 
اختبارات تكاملية واختبارات واقعية. واليت تشمل االختبارات التكاملية: جتميع اجلمل، 
وتفسري اخلطاب املقروء أو املسموع، وفهم ما يسمع أو يقرأ. ويؤلف اجلمل املقدمة. بينما 

 . دة الصياغة، واإلجابة على األسئلةيتضمن األسلوب الرباغمايت: اإلمالء، والتحدث، وإعا
يف توثيق البحث الذي أجراه الباحث، هناك أنواع خمتلفة من التقييمات على هذه  

 املدونة الصغرية واليت تتماشى مع ما قاله خبري النهج التواصلي أعاله، فيما يلي أمثلة:

 
 االمالء التقومي عن عرسم توضيحي 
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 التقومي عن مهارة اإلستماع فرسم توضيحي 

 التقومي عن النحو صرسم توضيحي 
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املدون مي ومراجعة املواد على و بناًء على نتائج املقابالت، فإن الفرتة املستخدمة لتق 
   إنستغرام. هي حوايل يومني بعد حتميل املواد على إلنستغرامصغر امل

 :تراابو يف هذه احلالة، قال هادي س 
 اخلاصة إنستغرام إنه ال توجد اختبارات قصرية يتم حتميلها عادًة يف قصة"  

اختبارات قصرية حول تعلم اللغة ، على الرغم من وجود إلنستغرامصغر املدون امل
العربية كل يوم تقريبًا، خاصة يف جمال مهارة كالم. تستخدم عادة يف احملادثة أو 

 15".احلوار

 

                                                             
 2022فرباير  1٨يف  حمداثت العربيةنستغرام إل الصغرية ملدونةاهادي سابوترا، صاحب حساب  ،نتائج املقابلة مع اخلبري 15

 عادة يف احملادثة قرسم توضيحي 
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بناًء على املقابالت اليت أجريت مع املتابع، قيلت عدة أشياء بناًء على نتائج  

 متابع:أجاب الذي  املقابالت على شكل
، استخدم جمموعة متنوعة إلنستغرام صغراملدون امل املواد املوجودة وميإنه يف تق"  

 املادة وميمعينة. ومع ذلك، فإن تقمن امليزات املتنوعة وليس فقط يف ميزة واحدة 
هو يف الغالب جمرد مادة إضافية من مواد أخرى مت حتميلها يف املنشور السابق. 

 16". جماين ويضاف إىل صاحب احلساب نفسهوميتقاللذلك ميكن االستنتاج أن 
بناًء على واثئق البحث اليت أجراها ابحث سابق، تبني أن نتائج االستبيان أظهرت 

مناسب جًدا الستخدامه كوسيط تعليمي عرب اإلنرتنت، وذلك ألن  إنستغرامأن تطبيق 
سهل االستخدام للغاية وهو تطبيق مألوف بني جيل األلفية، وخاصة  إنستغرامتطبيق 

 طالب املدارس الثانوية.
 متابع: ق مع ما أجابوهذا يتف

                                                             
 2022فرباير  19، يوم حمداثت العربيةنستغرام إل الصغرية ملدونةا، أحد متابعي حساب نور لطيفة، اخلبرينتائج املقابلة مع  16

 عادة يف احلوار ررسم توضيحي 
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، متكن من إلنستغرام صغراملدون املابتباع التدريبات املختلفة اليت قدمتها "  
ممارسة فهم مواد تعلم اللغة العربية، وخاصة مهارة كالم بسهولة. هذا ألنه ميكن 
رؤية أخطاء املتابعني على الفور عند إجراء االختبارات اليت مت حتميلها يف منشورات 

 17".نفسه إنستغرام القصة، وهي ميزة داخل
  متابع: أجاب

كان متنوعًا للغاية، لكن   إلنستغرام صغراملدون امل املواد يف امليزات اليت قدمتها وميأن تق"
سيكون من األفضل استخدام املزيد من األسئلة ألهنا متكنت من جذب انتباه املتابعني 

. النقطة املهمة هي القدرة على إلنستغرام صغراملدون امل للبقاء يف وضع االستعداد يف
1٨"توفري مساحة تعلم أوسع للمتابعني.

 

                                                             
 2022فرباير  19، يوم حمداثت العربيةنستغرام إل الصغرية ملدونةا، أحد متابعي حساب فرمان نور الفوزي، اخلبرينتائج املقابلة مع  17
 2022فرباير  19، يوم حمداثت العربيةنستغرام إل الصغرية ملدونةا، أحد متابعي حساب إهلام كورنياوان، اخلبرينتائج املقابلة مع  18
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 الفصل اخلامس
 مناقشة نتائج البحث

صغر إلنستغرام "عربية تلكس" على املدون املتعليم اللغة العربية يف حمتوى  عرض .أ
 اإلتصايل املدخل ضوء

وفًقا للوصف الوارد يف الفصل األول، فإن الغرض من هذه الدراسة هو فحص 
صغر إلنستغرام املدون امل يف كيفية تقدمي أو حتميل شكل عرض مواد تطوير مهارة كالم

يف عصر الوابء، يفضل الناس ابلطبع  .اإلتصايل املدخل "عربية تلكس" على ضوء
وينصحون بشدة ابلقيام أبنشطة معينة يف املنزل. سواء كان ذلك يف القطاع احلكومي 
واالقتصاد االجتماعي وحىت التعليم. يتوافق ذلك مع تعليمات الالئحة احلكومية رقم 

مرض . القيود االجتماعية واسعة النطاق من أجل تسريع التعامل مع ٢٠٢٠لعام  ٢١
تشمل هذه اإلجراءات قيوًدا على أنشطة معينة للمقيمني يف منطقة يشتبه  فريوس كوروان

مبا يف ذلك القيود املفروضة على حركة األشخاص و/أو  يف إصابتها مبرض فريوس كوروان
البضائع ملقاطعة أو منطقة/مدينة معينة ملنع انتشار مرض فريوس كوروان. يتم تنفيذ هذه 

قل من خالل العطالت املدرسية والعمل، و/أو القيود املفروضة على القيود على األ
 .األنشطة الدينية، و/أو القيود املفروضة على األنشطة يف األماكن العامة أو املرافق

وعلى وجه يتم ترتيب خصائص املواد التعليم اجليدة بشكل منهجي وفريد 
 .الطالبالتحديد، وهلا مجهور معني وفًقا خلصائص املوضوعات و 

بوضوح إىل أن نظرية اللغة البنيوية القياسية يف ذلك  Chomskyيف كتابه، أشار 
وتفردها يف كل  الوقت أثبتت عدم قدرهتا على شرح اخلصائص األساسية إلبداع اللغة

، وفًقا للباحث نفسه، إلنستغرامصغر املدون املوفًقا ملالحظات الباحث  ١مجلة.
تقدميها عادًة مثل هذه يتم تعبئتها بطريقة فريدة ومثرية فإن املواد اليت يتم 

ابستخدام تصميم معاصر يف شكل  توىلالهتمام من وجهة نظر عرض احمل
                                                             
1 Noam Chomsky, 1962, Syntactic Structures, Mouton: Universitas Michigan. Hal, 54. 
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الشرائح والرسوم التوضيحية املصممة خصيصا ابستخدام أدوات التصميم اجلرافيكي. 
 الوقت احلاضر. 

ول على املادة م للطالب للحصيتعديل جتسيد نظام التعلم مع أسلوب التعل
ومنوذج العرض التقدميي ومطابقته. الوسائط مثل مجيع األشكال والقنوات املستخدمة 
لنقل الرسائل أو املعلومات. الوسائط التعليمية هي شكل مادي أو تقين يف عامل التعلم 
ميكن أن يساعد املعلمني على تسهيل نقل املواد التعليمية للطالب لتسهيل حتقيق 

جتذب املنشورات أو  ٢اليت مت التخطيط هلا أو صياغتها بشكل صحيح. أهداف التعلم
انتباه متعلمي اللغة العربية الذين يبدو أهنم قادرون صغر املدون املاملواد املوجودة يف هذه 

فقط على دراسة املواد العربية واملدارس اإلسالمية واملدارس الداخلية اإلسالمية وما 
نفسها، يتم الوصول إىل صغر املدون امللعربية. ومع ذلك، يف فوقها يف قسم تعليم اللغة ا

املواد حبرية وميكن قراءهتا من قبل أي شخص يريد تعلم اللغة العربية ابستخدام وسائل 
التواصل االجتماعي مثل إنستغرام. على سبيل املثال، يف املقابالت اليت أجراها ابحثون 

 إلنستغرامصغر املدون املأو أتباع أو ميكن القول أبهنم متعلمون للغة العربية يستخدمون 
كوسيط لتعلمهم، فهم يتألفون من جمموعات خمتلفة. حتتاج معظم اجملموعات، وخاصة 
الطالب املتخصصني يف اللغة العربية، إىل مواد إضافية لفهم الشرح من أحد احملاضرين. 
اجملموعة الثانية هي طالب املدارس الثانوية على حد سواء صغار وكبار. اجملموعة الثالثة 

اللغة العربية هم مدرسون يف املدارس وهناك أيضا حماضرين جامعيني. من مدرسي 
اجملموعة التالية هي من اجملموعة الطالبية خبالف قسم اللغة العربية وبعض األشخاص 
الذين يدرسون اللغة العربية عمًدا من أجل إتقان وحتسني قدرة مهارة كالم من خالل 

 إلنستغرام.صغر املدون املهذه 
                                                             
2 Rahmi, Mayangsari, and M.Agus Samsudi. “Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis 

Teknologi Sesuai Dengan Karakteristik Gaya Belajar”. Edumaspul: Jurnal Pendidikan 4, no. 2 

(October 30, 2020): 355-363. Accessed March 18, 2022. https://ummaspul.e-

journal.id/maspuljr/article/view/439. 
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م اللغة العربية يف جمال يأعاله، ميكن االستنتاج أن عرض مواد تعلمن الوصف 
له طابعه الفريد الذي أييت من إبداع صاحب  إلنستغرامصغر املدون امل على كالمال ةمهار 

 حمداثت العربية . يتماشى هذا أيًضا مع ما قاله صاحب حسابصغراملدون املحساب 
كانت أن يكون قادرًا على جذب  إلنستغرام صغراملدون املإن رغبته الرئيسية يف إنشاء 

من نوعه. على عكس اللغة اإلجنليزية، انتباه متعلمي اللغة العربية بشيء جديد وفريد 
، ال تزال إلنستغرامصغر املدون املاليت لديها الكثري من احلساابت اليت توفر املواد على 

كمواد أو وسائط لنقل صغر  املدون املاللغة العربية قليلة جًدا ممن يرغبون يف استخدام 
 املواد إىل املتابعني.

االهتمام وتعد الطالب ليصبحوا مبدعني يف احلياة اليومية. صغر املدون املتعزز 
قل. يدعم يف العصر الرقمي من خالل تطبيق التعلم املتنصغر املدون امل ميكن استخدام

 إنستغراميف الواقع،  3.التعلم املتنقل تكوين مهارات الطالب من خالل األجهزة احملمولة
، مت  App Store هو وسيلة التواصل االجتماعي مع أكرب عدد من املستخدمني. يف

 إنستغرام .5 من 4.٨تطبيقات جمانية مع تصنيف  3ضمن أفضل  إنستغرام تصنيف
اجتماعية توفر خدمات مشاركة الصور أو الفيديو عرب اإلنرتنت. إىل عبارة عن وسائط 

أيًضا على العديد  إنستغرام جانب القدرة على حتميل الصور أو مقاطع الفيديو، حيتوي
والبكرات والرسائل املباشرة ومكاملات  IGTV و إنستغرام قصص من امليزات األخرى مثل

   IGTV، متت إزالة ميزة٢٠٢٢ئل يناير الفيديو وغريها الكثري. ومع ذلك، يف أوا
 .ألسباب معينة إنستغرام بواسطة

أيًضا نظرية علم النفس السلوكي ويذكر أن تعلم اللغة ال يتم  Chomskyينتقد 
وذلك ألن كل  4حتديده فقط من خالل عوامل خارجية، ولكن أيًضا عوامل داخلية.

إنسان لديه القدرة على تعلم اللغة اليت ولد هبا واليت تسمى جهاز اكتساب اللغة أو 
                                                             
3 Kusuma Dewi, Kristin Indahwati, Lusi Febrianti. Microblog dan Mobile Learning: Inovasi Metode 

Pembelajaran Dalam Meningkatkan Creativity Skill. Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha. Volume 
9, Number 3, November 2021, pp. 164-174 
4 Cook, V., & Newson, M. (1996). Chomsky’s universal grammar: An introduction (2nded.). Oxford, 
OX: Blackwell Publishers. 
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اللغة هي عملية تكوين قاعدة،  وفًقا لتشومسكي، فإن عملية تعلم. جهاز اكتساب اللغة
وليست عملية تكوين عادة. جيادل أبن البشر لديهم ما يسمى "القدرة الفطرية"، وهي 

يف املالحظات اليت قام هبا الباحث، مت  5القدرة على فهم وإنشاء تعبريات جديدة.
غة يف العوامل اخلارجية اليت ميكن أن تدعم شخًصا ما يتعلم اللصغر املدون املتضمني 

، وحبسب صغراملدون املالعربية واليت حتتوي على جمموعة من مواد تعلم اللغة العربية. يف 
د، واملفرودات، اعرة، والقو ا، كانت املواد املقدمة تتعلق ابملهصغراملدون املما قاله مدير 

 .والفرقعة، والتدريب على اللغة العربية، والتطوير الذايت لطلبة اللغة العربية
من نتائج  6يركز على القدرات النشطة والعملية. مدخلتصايل هو اال ملدخلا

 إلنستغرامصغر املدون امل البحث الذي مت إجراؤه، مت تنفيذ املهارات النشطة والعملية يف
بشكل جيد. يتماشى هذا ابلفعل مع ما صرح به مدير احلساب الذي قال إنه من 

م اللغة العربية يف إعطاء األولوية ييستمر تعل، من املأمول أن املدونة الصغرية إلنستغرام
للقدرات النشطة ملتعلمي اللغة العربية وإعطاء األولوية للتطبيق العملي لوسائل اإلعالم 

 نفسه. إنستغراماليت توزع املواد اليت مت حتميلها على 
، فإن الكفاءة التواصلية بشكل تالريغان، وفًقا لـاإلتصايل دخلإذا كان مرتبطًا مب

أساسي تشمل: معرفة قواعد ومفردات اللغة املعنية، معرفة قواعد التحدث )أي معرفة 
كيفية بدء احملاداثت وإهنائها، ومعرفة املوضوعات ميكن مناقشتها بطرق خمتلفة( أحداث 
الكالم، ومعرفة أشكال التحية اليت جيب استخدامها لآلخرين يف املواقف املختلفة(. 

األنواع املختلفة من أفعال الكالم والرد عليها، مثل السؤال تعرف على كيفية استخدام 
معرفة كيفية استخدام اللغة بشكل مناسب  7واملرافعة واالعتذار والشكر ودعوة الناس.

قدمت مواد وفًقا للكفاءات  إلنستغرامصغر املدون املومرض. لذلك ميكن االستنتاج أن 
 .االتصايل مدخلاألساسية لل

                                                             
5 Ibid 
6 Abd Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah. Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, 
Cetakan I. UIN Maliki Press, 2011. Hlm, 38 
7 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kompetensi Bahasa, (Bandung: Angkasa, 1990), Hal, 18. 
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ايل من موقف بدأ فيه تدريس اللغة اإلجنليزية يف التحول حنو االتص ملدخلُولد ا
االتصايل متجذر يف التقاليد اللغوية ومبادئ التدريس اليت تطورت  ملدخلالتواصل. هذا ا

يف أورواب، ويتم تعزيز أساسه النظري من خالل نظرايت التعلم اليت مت تطويرها يف أمريكا 
وتطوره مها اخنفاض  ملدخللذان أثرا يف والدة هذا االشمالية. كان العامالن الرئيسيان ال

شعبية األسلوب السمعي واللغوي يف اململكة املتحدة بسبب انتقادات تشومسكي 
حسًنا، وفًقا  ٨والتعاون الوثيق املتزايد بني الدول األوروبية يف جماالت الثقافة والتعليم.

 إلنستغرام صغراملدون اململالحظات الباحث، فقد مت أيًضا استخدام لغة الصوت يف 
قدر اإلمكان يف تقدمي املواد يف شكل مقاطع فيديو قصرية تستخدم ميزة البكرات كميزة 

كالم أو كيفية نطق حمادثة معينة وبطريقة معينة. تعد دراسات الرئيسية لتقدمي مهارة 
، ألهنم يرون صغراملدون املاحلالة أيًضا مهمة جًدا ابلطبع إذا كانت مرتبطة بوجود هذه 

، حّولت وسائل التواصل صغراملدون املحالة وابئية تؤدي إىل التعلم يف املنزل. ُولدت 
ية مثرية لالهتمام بقدر اإلمكان حىت ال تكون االجتماعي إىل وسيلة لتعلم اللغة العرب

 .مملة يف عصر اجلائحة هذا
لتعلم اللغة العربية. أحد األسباب  مدخلاالتصايل ك ملدخلغالًبا ما يستخدم ا

الرئيسية هو أن تعلم االتصال هو عملية نقل مفهوم أو فكرة من شخص إىل آخر 
على مالحظات الباحثني، يتم تصنيف بناًء  9لتحقيق رسالة بفعالية وكفاءة يف التعلم.

على أهنا وسائط فعالة قادرة على تلخيص  إلنستغرام صغراملدون املالرسائل املنقولة يف 
مادة الكتاب يف مادة أكثر إجيازًا وبساطة من حيث املفهوم حبيث يسهل فهمها من 

األسهل  قبل املتابعني. يتماشى هذا مع ما نقله أحد املخربين الذي قال إنه كان من
ألهنا كانت يف شكل ملخص قصري كان قادرًا  إلنستغرام صغراملدون املفهم املادة يف 

على تسهيل الفهم بسرعة ودقة. ومع ذلك، هناك أيًضا متابعون يتجاهلون فعالية املواد 
                                                             
8 Sumardi, Muljanto (ed), Berbagai Pendekatan dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra, Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, 1996. Hal. 9. 
9 Ahmad Rifa’i. 2021. Kajian Filosofi Pendekatan Komunikatif dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 

Revorma, Jurnal Pendidikan dan Pemikiran. e-ISSN 2808-4217. http://ejournal-revorma.sch.id. 
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املقدمة ألنه يرى أن املادة موجزة للغاية حبيث ال ميكن يف بعض األحيان فهمها إال من 
طبيعي ألن مستوى  قبل املتعلمني الذين لديهم لغة عربية أساسية. حيدث هذا بشكل

فهم كل فرد خيتلف ابختالف الفروق الفردية، مبا يف ذلك االختالفات املعرفية، 
واالختالفات يف املهارات اللغوية، واالختالفات يف املهارات احلركية، واالختالفات يف 
اخللفية، واالختالفات يف املواهب، واختالفات االستعداد للتعلم، واختالفات مستوايت 

ز، واالختالفات يف البيئة األسرية، واخللفيات الثقافية. واخللفية العرقية، والعوامل اإلجنا
 ١٠.التعليمية

تعلم اللغة الذي يركز على الدروس املتعلقة لاالتصايل  ملدخليف األساس، ا
بعض مؤيدي هذه الفكرة  ١١إبتقان املهارات اللغوية بداًل من إتقان اهلياكل اللغوية.

اإلجنليزية كريستوفر شاندلني وهنري ويدوسون، واللغوي اإلجنليزي جون هم: خرباء اللغة 
فريث وماك. هاليداي، وعلماء اللغة االجتماعية األمريكيون ديل هاميز، وجون جومبريز، 

املفهوم األساسي  ١٢وويليام البوف، والفالسفة األمريكيون جون أوسنت وجون سريل.
دي إىل احلاجة إىل الكفاءة التواصلية. وفقا يؤ  ملدخلالذي يروج له اخلرباء يف هذا ا

الذي قال إنه كان  حمداثت العربية إنستغرامللمقابلة اليت أجراها الباحث مع مدير موقع 
يركز بشكل خاص على املواد اليت حاول فقط تناول شرائح ال تزيد عن فقرتني أو 

 قراءة الشرائح املوجودة.فقرتني. يتم اختيار هذه املادة حبيث ال يشعر القارئ ابمللل من 
الكفاءة على أهنا إتقان نظام قواعد اللغة اليت يتم استيعاهبا  يف E. Sadtono يعّرف

حًقا، واليت تتيح لنا التعرف على اهلياكل الداخلية واخلارجية، والقدرة على التمييز بني 

                                                             
10 Subini, Nini, dkk. 2012. Psikologi Pembelajaran. Yogyakarta: Mentari Pustaka. Hal 26-27. 
11 Jack. C. Richards, Curriculum Development in Language Teaching, terjemah Nashir bin Abdullah 

bin Ghali dan Shaleh bin Nashir al-Syuwairikh: Tathwir Manahij Ta’lim al-Lugah, PDF created with 
pdffactory pro trial version www. pdffactory.co, hlm. 64. 
12 Canale, Michael dan Merrill Swain, Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second 
Language Teaching and Testing, Oxford: Oxford University Press, 1980.  
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ا من اجلمل الصحيحة وغري الصحيحة، وفهم اجلمل. اجلمل اليت مل نسمعها أو قلناه
 ،إلنستغرام صغراملدون املقبل. بناًء على مالحظات الباحث، يف عرض املادة اخلاصة 

مادة حول الصواب واخلطأ يف اجلمل العربية على شكل  حمداثت العربية استخدمت
شرح قصري على شكل مقاطع فيديو يتم حتميلها على البكرات وكذلك يف القصة 

حتميلها يف كثري من األحيان يف امليزة. بكرات. هذا جيعل وميزات املشاركة، ولكن يتم 
املتابعني أكثر راحة لالستماع إىل املواد ألنه يتم تقدميها بشكل جذاب قدر اإلمكان 
بواسطة املسؤول. مثل هذه املشاهدات هي يف الواقع فريوسية ألن هناك تطبيًقا آخر 

، يتم أيًضا تطوير إنستغرام ا علىحاليً  .Tiktok يف شكل مقاطع فيديو قصرية، أال وهو
 .بكرة إىل ميزة حتميل فيديو قصري

الكفاءة االتصالية هي القدرة على تطبيق القواعد النحوية للغة يف تكوين اجلمل 
مسلًحا ابلكفاءة التواصلية،  ١3الصحيحة ومعرفة أو حتديد مىت وأين وملن تُقال اجلملة.

ميكن ألي شخص نقل رسالة وتفسريها أو التفاوض على املعىن بني األشخاص يف 
سياق حمدد. أكد كراشني أيًضا أن الكفاءة التواصلية تؤكد على وظيفة اللغة يف االتصال 

لى الفعلي بدالً من إتقان األشكال والقواعد اللغوية. تعمل هذه القواعد اللغوية فقط ع
هذا يتوافق مع مالحظة الباحث أنه يف املواد اليت  ١4مراقبة شكل من أشكال الكالم.

، من األكثر تكرارًا حتميل كيفية دراسة مهارة إلنستغرام صغراملدون امليتم حتميلها على 
كالم بشكل صحيح وصحيح. ومع ذلك، هناك منشور آخر نشره املشرف عن عمد 

 .واعد وكيفية نطق منوذج اللغة العربية يف مهارة كالمملساعدة املتابعني على فهم الق
م اللغة العربية، يتم إعداد املادة وتقدميها يف دور داعم للجهود املبذولة ييف تعل

لزايدة املهارات اللغوية يف أعمال االتصال احلقيقية. يتم وضع املادة كجزء له دور كبري 
غة التواصلي، تعمل املادة كوسيلة مهمة يف حتقيق أهداف التعلم. وابلتايل، يف تعلم الل

                                                             
13 Henry, Guntur Tarigan. Pengajaran Kompetensi Bahasa. (Bandung: Angkasa, 1990). Hal. 31-32. 
14 Delvia, Delvia. “KOMPETENSI KOMUNIKATIF DALAM PEMBELAJARAN BAHASA”. PENTAS : 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 3, no. 2 (November 20, 2017): 36-46. Accessed March 18, 
2022. http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/pentas/article/view/1128. 
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من نتائج البحث الذي مت إجراؤه، ذكر  ١5.للغاية من أجل حتقيق أهداف التعلم
املدونة الباحثون أنه على الرغم من أنه مل يتم تنفيذه يف العامل احلقيقي، إال أنه يعين أن 

لك، فإن استخدام مت تقدميها من خالل الوسائط االفرتاضية. ومع ذ الصغرية إلنستغرام
املواد وعرضها يقعان إىل حد كبري يف جمال احلياة اليومية حبيث ميكن القول إهنا تتضمن 

 .فئة كوهنا مادة لتدريب كيفية حدوث االتصال يف العامل احلقيقي
 :١6أنواع، مبا يف ذلك 4له  املدخل اإلتصايل

ة اليت يستخدمها الكفاءة اإلسرتاتيجية هي الكفاءة اليت تشري إىل اإلسرتاتيجي
تكون هذه الكفاءة يف شكل كيفية استخدام  ،املدونة الصغرية إلنستغراميف  ١7املتصلون.

مجل معينة تُقال غالًبا ولكن ال يزال هناك الكثري ممن ال يعرفون كيفية نطق هذه الكلمات 
 .إذا مت تطبيقها بشكل مباشر يف احملادثة

صغر املدون امليشري الكفاءة اخلطاب إىل التفسري للتعبري عن املعىن. عادة على 
سنجد متارين خمتلفة لرتمجة معىن اجلملة اليت مت حتميلها يف ميزة االختبار  ،إلنستغرام

سيقدم املسؤول  واليت ميكن استخدامها أيًضا كمواد لتقييم املواد. إنستغرام قصص على
اليت ميكن للمتابعني اإلجابة عليها. ابإلضافة إىل ذلك، عادة بعض األسئلة واألجوبة 

ما تكون هناك جائزة مع معظم املتابعني الذين أجابوا بشكل صحيح على االختبار 
 .الذي قدمه مشرف هذه املدونة الصغرية

صغر املدون املالكفاءة النحوية، يف إشارة إىل اجملاالت النحوية واملعجمية، يف 
عادة، تتطلب العناصر  ١٨حوية واملعجمية يتم نقلها أيًضا يف شكل شرائح.، النإلنستغرام

                                                             
15 R. Umi Baroroh, Syindi Oktaviani R. Tolinggi. 2020. “Arabic Learning Base On A Communicative 

Approach In Non-Pesantren School”. Ijaz Arabi: Journal of Arabic Learning. http://ejournal.uin-
malang.ac.id/index.php/ijazarabi/article/view/8387. Vol. 03-01. 
16 Abdul Hamid, Uril Bahruddin, Bisri Mustofa. PEMBELAJARAN BAHASA ARAB, Pendekatan, 
Metode, Strategi, Materi, dan Media. UIN-Malang Press, 2008. Hal, 13-16. 
17 Muhbib, Abdul Wahab. 2015. “Pembelajaran Bahasa Arab di Era Postmetode”. ARABIYAT: Jurnal 
Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban. 
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31168. Vol. 02-01.  
18 Ahmad Rifa’i. 2019. Kajian Filosofi Pendekatan Komunikatif dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 

Revorma, Jurnal Pendidikan dan Pemikiran. https://ejournal-
revorma.sch.id/index.php/mansa/article/view/1/8. Vol. 01-01. 

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31168
https://ejournal-revorma.sch.id/index.php/mansa/article/view/1/8
https://ejournal-revorma.sch.id/index.php/mansa/article/view/1/8


 

١٠٢ 

 

 ١٠النحوية واملعجمية شرًحا طوياًل نوًعا ما، والذي ذكره املشرف نفسه أنه يتطلب 
شرائح على األقل لشرح املادة. قد يكون هذا عيًبا يف املدوانت الصغرية اليت ال ميكنها 

عجمية. يف رأي املتابعني، سيكون من األفضل تقسيم تقدمي تفسري مطول ملادة حنوية وم
 املادة إىل عدة أقسام، واليت مت يف النهاية تنفيذ التفسري ولكن يف أوقات خمتلفة.

الكفاءة اللغوية االجتماعية، تشري إىل فهم السياق االجتماعي الذي حيدث فيه 
 إلنستغرامصغر املدون املهناك العديد من املنشورات اليت مت حتميلها على  ١9االتصال.

يف شكل كيفية استخدام كلمات معينة تتعلق ابلسياقات االجتماعية اليت يتم تطبيقها 
مباشرة أثناء االتصال. على الرغم من أن السياق االجتماعي يبدو مفاجًئا إذا مت 

، يتم تقدمي صغراملدون امل. ومع ذلك، يف هذ التحدث به أثناء حوار مع عامة الناس
مادة هتدف إىل كيفية حدوث االتصال وفًقا للسياق االجتماعي الذي حيدث يف هذا 

 .الوقت
( أيًضا أن مراحل تعلم اللغة التواصلي جيب أن ١99١يقرتح هارمر )يف ابتيدا، 

النشاط للتواصل تبدأ من األنشطة غري التواصلية إىل األنشطة التواصلية. يف مرحلة 
، يتم تقدمي املواد غري التواصلية يف إلنستغرامصغر املدون امليف  ٢٠والغرض من التواصل.

شكل شرح مكتوب فقط. ومع ذلك، فإن املواد املقدمة يف جمال األنشطة التواصلية يتم 
تقدميها يف الغالب يف شكل تفسريات فيديو قصرية مت حتميلها يف ميزة البكرة. عادًة ما 

 إنستغرام صنع املسؤول مقطع فيديو قصريًا ملدة دقيقة واحدة كحد أقصى وفًقا لقواعدي
اليت حددت مدة الفيديو الذي مت حتميله على ميزة البكرة. هذا ابلطبع جيعل شرح املواد 
يف عامل التواصل معاقًا قليالً إذا كان يتطلب تفسريًا مطواًل إىل حد ما. ومع ذلك، عادة 

 .على ذلك عن طريق إنشاء قسم فيديو بفرتة زمنية خمتلفة من وقت آلخر ما يتم التغلب

                                                             
19 Noorazmah Hidayati. 2014. Kompetensi Komunikatif. Al Risalah: Jurnal Keagamaan dan 
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املدخل ( أن استخدام ١99٨عالوة على ذلك، قال ليتلوود )يف سعدى، 
م اللغة هناك نوعان من األنشطة اليت جيب معرفتها، ومها أنشطة ييف تعلاإلتصايل 

تشمل أنشطة االتصال الوظيفي، من  ٢١االتصال الوظيفي وأنشطة التفاعل االجتماعي.
بني أمور أخرى، أنشطة ملشاركة املعلومات ومعاجلة املعلومات. تشمل أنشطة التفاعل 
االجتماعي احلوارات واحملاكاة ومتثيل املسرحيات القصرية املضحكة واالرجتال واملناظرة 

أعاله  Littlewoodوتنفيذ أشكال خمتلفة من املناقشة. ميكن العثور على كل ما قاله 
. صغراملدون املمتت كتابة هذه املادة املوجزة والعملية يف . إلنستغرامصغر املدون املعلى 

 مع تطور اليوم، من املتوقع أن حتقق أي مادة تعليمية أفضل استفادة منها.
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صغر إلنستغرام "عربية تلكس" على املدون املتعليم اللغة العربية يف التقومي يف  .ب
 اإلتصايل املدخل ضوء

ذكر أنه على الرغم من أن تدريس  Ricard and Rodgers (1986) وفًقا لبيان
ال يتطلب نظرية خاصة لتعلم اللغة كأساس هلا، إال أن هناك  (CLT) اللغة التواصلي

 .٢٢املدخلالعديد من املقدمات النظرية اليت ميكن استنتاجها حول هذا 
ألنشطة اليت تشمل التواصل ميكن أن حتسن تعلم املبدأ هو مبدأ االتصال، أي ا

اللغة. مبدأ املهمة: األنشطة اليت تشمل تنفيذ مهام املمارسة اليت ميكن أن حتسن تعلم 
اللغة. املبدأ اهلادف: جيب أن يشارك متعلمي اللغة يف استخدام لغة حقيقية وذات 

 .مغزى
ابملبادئ املذكورة أعاله. االتصايل ألنه يلتزم  ملدخلمي املادي ضروري يف او التق

مي يف جمال التعليم هو عملية مستمرة و أن املقصود ابلتق يقول كالومسري وجودوين
على املادة وتفسريها لتحديد نوعية وكمية متعلمي اللغة يف حتقيق أهداف  للحصول

 .٢3التعلم
يكون وهو حتديد إىل أي مدى  Winkel وميمت التعبري عن رأي مماثل بواسطة التق
 كمرحلة هنائية من "املرحلة وميأمهية التق ٢4الشيء املادي ذا قيمة وقيمة وجودة وقيمة.

 Rijakkers االستقبالية" هي مرحلة االستالم والفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب. يقول

مي هو نشاط يضطر فيه الشخص يف مرحلة معينة إىل التفكري بشكل إبداعي و أن التق
 .العثور على أشياء جديدة، وأن يكون األحدثيف حل املشكالت و 

                                                             
22 Richards, Jack. C and Theodore. S Roger. 1986. Approaches and Methods in Language Teaching: 

a Description and Analysis. Cambridge: Cambridge University Press. Hal. 74. 
23 Klausmeier, Herbet J. Dan William Goodwin. 1966. Learning and Human Abilities. 
Educational Psychology. New York and London: Harper & Row Publishers. Hal. 633. 
24 Winkel, W.S. 1987. Psikologi Pengajaran. PT Gramedia. Jakarta. Hal. 313. 
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وفًقا هلدف البحث الثاين، تسعى هذه الدراسة إىل فحص كيفية إجراء عملية 
تستخدم هذه الدراسة مجع البياانت املأخوذة من  .إلنستغرامصغر املدون املمي على و التق

 عملية املقابلة واملالحظة والتوثيق.
 يف جلسة املقابلة، مت العثور على نتائج البحث من املسؤول أو صاحب حساب

أظهرت النتائج أنه يف  . غوغلوالعديد من املتابعني عرب اإلنرتنت عرب منوذج إنستغرام
 يف شكل اختبارات قصرية يف شكل وميا، مت إجراء التقنفسه إلنستغرامصغر املدون امل

صغر املدون امل أسئلة قصرية حول املواد اليت مت حتميلها على الصفحة الرئيسية ملوقع
ابإلضافة إىل ذلك، وفًقا للمسؤول، يف التقييمات اليت يتم إجراؤها على  .إلنستغرام
ة فهم املتابعني ملن قرأ أو استمع ، عادًة ما يقومون بتدريب واختبار كيفيصغراملدون امل

 .إىل املواد املوضحة يف املنشور السابق
 املادة اليت مت شرحها، فإن التقنية اليت يستخدمها املسؤول بناءً على نتائج وميلتق

املقابلة هي يف شكل رؤية مباشرة من ردود القراء يف عمود التعليقات املوجود يف ميزة 
ابلطبع، يف هذه احلالة يكون من السهل جًدا على املتابعني إنستغرام.  كل منشور على

اإلجابة وطلب املواد احململة، إذا كان هناك خطأ يف عرض املادة، وكذلك إجابة القارئ 
فيما يتعلق ابملواد اليت مت حتميلها، على سبيل املثال "جتميع عدد مفيدة "ال يزال هناك 

لفور يف شكل حتسينات مطبقة )ابلرد على تعليقات شيء خاطئ، سيتم متابعته على ا
 .يف املستقبلصغر املدون املميها حملتوى و القراء( وتق

 : هيومييقول كيلسي وهرين أن أهداف التق
حيدد نقطة البداية للربانمج، يوضح مدى التقدم الذي مت إحرازه نتيجة لتنفيذ "

يوضح فعالية الربانمج، يساعد يف  الربانمج، يوضح ما إذا كان الربانمج مناسًبا أم ال،
ابعتباره اجتاه املهارات والتعاون مع اإلمكاانت  حتديد نقاط الضعف يف تنفيذ الربانمج،

 .٢5احمليطة، وإثبات منهجية التخطيط، وإرضاء املخططني واملنفذين واملقيمني
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ويل أول ما يتم التحقيق فيه هو نقطة البداية للربانمج. ابلطبع، كان الربانمج األ
هو توفري مواد تعلم اللغة العربية حىت يتمكن املتعلمون من الوصول إليها صغر املدون امل

أيًضا  إلنستغرامعلى وسائل التواصل االجتماعي، ميكن  WhatsAppمثل  أثناء اجلائحة.
تسهيل التعلم عن بعد والتواصل بني املعلمني والطالب أثناء الوابء، وخلق تعليم ممتع، 

إذا  ٢6وتدريب استقاللية الطالب، وأيًضا إضافة قيمة، وهي أن تكون صديقة للبيئة.
كان األمر يتعلق بنتائج املقابالت مع املتابعني، فإهنم مجيًعا يقولون إن املواد املقدمة يف 

مفيدة جًدا يف تسهيل عملية تعلم اللغة العربية يف عصر  إلنستغرام صغرن املاملدو 
اإلنرتنت ابلكامل بسبب الوابء الذي يتطلب الدراسة يف املنزل فقط. تركز نقطة انطالق 

 .الربانمج بشكل كبري على الوضع احلايل للمتعلم
ن التقدم الذي والثاين هو مدى التقدم الذي مت إحرازه نتيجة تنفيذ الربانمج. إ

هتدف أنشطة املراقبة إىل  .أحرزه املشرف يف اإلدارة يتضح متاًما أن هناك تقدًما سريًعا
حتديد مدى مالءمة ودقة األنشطة املنفذة مع اخلطط اليت مت إعدادها. ُتستخدم املراقبة 

، أيًضا لتصحيح األنشطة اليت خترج عن اخلطة، وتصحيح إساءة استخدام القواعد واملوارد
كما يتضح من   ٢7والسعي لتحقيق األهداف أبكرب قدر ممكن من الفعالية والكفاءة.

كمواد للتعلم  إلنستغرامصغر املدون املزايدة عدد املتابعني الذين يشاركون يف استخدام 
ألف متعلم للغة العربية. هذا الرقم ليس عدًدا  ٢٠احلديث مع إمجايل متابعني يزيد عن 

صغريًا مقارنة بعدد الطالب يف الفصل العادي. ابلطبع، يعد هذا تشجيًعا ملسؤول 
 املادة املقدمة وميالذي يستمر يف حماولة إظهار أفضل جانب من عملية تقصغر املدون امل

 .حبيث تظل مثرية لالهتمام وال حتمل املتعلمني هناك
هو إظهار ما إذا كان الربانمج يتوافق مع األهداف األولية اليت مت  والثالث

 الربانمج كعملية للبحث وميميكن االنتهاء من تق .صغراملدون املحتديدها قبل إنشاء هذ 
                                                             
26 Meidiana Sahara Riqza. 2020. Media Sosial untuk Pembelajaran Bahasa Arab pada Masa 

Pandemi: Kajian Kualitatif Penggunaan WhatsApp pada Sekolah Dasar di Indonesia. Alsina: Journal 
of Arabic Studies. Vol. 02-01. 
27 Conor. 1974. Monitoring Pekerjaan. Yogyakarta: Nur Cahaya. Hal. 30. 
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عن املعلومات وإجياد املعلومات وحتديد املعلومات اليت يتم تقدميها بشكل منهجي حول 
الفعالية ومطابقة األشياء مع املعايري واألهداف اخلطط والقيم واألهداف والفوائد و 

من عملية تقدمي املواد إىل التدريبات املقدمة، ابلطبع، يستنتج املرء  ٢٨احملددة مسبًقا.
كيف كان الربانمج يعمل حىت اآلن. من خالل املالحظات اليت مت إجراؤها، فإن عملية 

 وسائل اإلعالم األخرى.  وفًقا للباحث نفسه هلا خصائص خاصة ال توجد يفوميتقال
هذه امليزة هلا وظيفة توفري سؤال ميكن للمتابعني  إنستغرام وهي ميزة االختبار على قصص

اإلجابة عليه مباشرة وميكن أيًضا معرفة اإلجاابت الصحيحة واخلاطئة بشكل مباشر. 
إنشاء ابلعودة إىل السياق األويل، ابلطبع، يتوافق هذا الربانمج مع الغرض األصلي من 

 .املدونة الصغرية إلنستغرام
هناك حاجة  مي إىل قياس مدى فعالية استخدام هذا الربانمج.و رابًعا، يهدف التق

 بوعي وميماسة للتقييم يف األنشطة املختلفة للحياة البشرية اليومية، ألنه غالًبا ما يتم تق
ابتداء  األخرى. ميكن رؤيتهأو بغري وعي، سواء ابلنسبة للذات أو لألنشطة االجتماعية 

من لبس ثيابه يقف أمام املرآة سواء كان مظهره طبيعيا أم ال إىل األشياء األكرب يف 
حياة اإلنسان. على سبيل املثال، عندما ينهي مسؤول حكومي فرتة واليته، يقوم 

 أدائه خالل فرتة قيادته. سواء كانت ومي أو تقوميتقباألشخاص اآلخرون من حوله 
 فعالة وميدة انجحة أم ال. من نتائج املقابالت اليت أجراها الباحثون، فإن عملية تقالقيا

للغاية ألنه ميكن إجراؤها يف أي مكان وزمان ومن قبل أي شخص يريد قياس قدرته 
صغر املدون امل  علىوميتقللومع ذلك، ال ميكن  ٢9على فهم قواعد اللغة العربية حبرية.

اشر مدى فهم املتابعني ألنه من نتائج املقابالت اليت أن يوفر بشكل مب إلنستغرام
أجريت، قال املسؤول إنه مل يكن هناك ملخص للقيم اليت مت استخدامها مثل التعلم يف 
الفصل الدراسي. ويرجع ذلك إىل العدد الكبري من املتابعني الذين وصلوا إىل عشرات 
                                                             
28 Ashiong P. Munthe. 2015. Pentingya Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan: Sebuah 

Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat. Naskah Scholaria. Vol 05-02. 
29 Idrus L. 2019. Evaluasi dalam Proses Pembelajaran. Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. 
Vol. 02-09. 
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 معرفة مدى فهم املادة وإتقان  فقط على الرغبة يفومياآلالف. لذلك، تقتصر عملية التق
املتابعني دون إظهار القيمة. ومع ذلك، مت توفري أعمدة صحيحة وخاطئة يف امليزة واليت 

، وميميكن رؤيتها مباشرة. إذا كان أحد املتابعني يريد حًقا معرفة النتيجة اإلمجالية يف التق
 يها.فيجب عليه أو عليها تلخيص قيمة األسئلة اليت متت اإلجابة عل

 املنتج وميالتق، اخلامس هو املساعدة يف العثور على نقاط الضعف يف الربانمج
جمموعة.   يتم إجراؤه لقياس النجاح يف حتقيق األهداف اليت مت حتديدهاوميهو التق

 تطبيق 3٠ستحدد البياانت الناجتة ما إذا كان الربانمج مستمرًا أو معداًل أو منتهًيا.
نتائج  3١االستخدام للغاية وهو تطبيق مألوف بني جيل األلفية.سهل إنستغرام 

ليست كثرية.  إلنستغرامصغر املدون املاملالحظات اليت أدىل هبا ابحثو نقاط الضعف يف 
عديدة وميكن القول إهنا مؤهلة كوسيلة لتعلم اللغة  إنستغرام وذلك ألن امليزات يف

يتماشى هذا مع ما قاله املسؤول بناًء على العربية، خاصة يف جمال تعلم اللغة العربية. 
شرائح فقط،  ١٠كان صغر  املدون املنتائج املقابلة اليت ذكرت أن العدد احملدود لشرائح 

وابلتايل فإن املواد املقدمة ال ميكن أن تكون شاملة للغاية. لذلك، يتطلب األمر مستوى 
أن يكون يف شكل فهم متعمًقا من الفهم للمسؤولني أنفسهم ألن نقل املادة جيب 

املدونة  موجز يتطلب من اآلخرين فهمه بشكل صحيح وصحيح. يتطلب التصميم يف
أيًضا قدرًا كبريًا من الطاقة والتكاليف. ألنه مبجرد أن يستغرق التصميم  الصغرية إلنستغرام

 .يوًما وليلة تقريًبا مبفهوم فريد ومثري لالهتمام
إن مكانة املواد  والتعاون مع اإلمكاانت احمليطة.السادس هو اجتاه املهارات 

التعليمية أو احملتوى يف أنشطة التعلم هلا دور مهم للغاية يف حتقيق األهداف التعليمية. 
مراعاة الشروط  لذلك، جيب ترتيب املواد التعليمية وفًقا ملوضوع املناقشة مع الطالب

                                                             
30 Darodjat, Wahyudhiana. 2015. Model Evaluasi Program Pendidikan. Jurnal ISLAMADINA. 

https://media.neliti.com/media/publications/135691-ID-model-evaluasi-program-
pendidikan.pdf. Vol. 14-01. 
31 Sandy Aziz, Wildan Said. 2020. Analisis Fitur dalam Aplikasi Instagram sebagai Media 
Pembelajaran Online Mata Pelajaran Biologi untuk Siswa Sekolah Menengah Atas. ALVEOLI: Jurnal 
Pendidikan Biologi. Vol. 01-01.  
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 3٢ومفاهيم رئيسية تتوافق مع األهداف.واملواضيع الفرعية اليت حتتوي على أفكار وحقائق 
من وسائل التواصل االجتماعي كوسيلة لتعلم  إلنستغرامصغر املدون املاستفادت 

اجتاه  33وظائف الوسائط اليت ُتستخدم ابلتأكيد بشكل جيد للغاية جليل األلفية احلايل.
عربية إىل أقصى املهارات واضح حنو األشياء اإلجيابية والتعاون مع إمكانية فهم املادة ال

 .حد ممكن
السابع هو إثبات التخطيط املنهجي لربانمج مت إجراؤه. ابلنسبة ملنظمة حديثة، 

 هلما وظيفة مهمة للغاية. خيدم التخطيط كدليل يف تنفيذ برانمج وميفإن التخطيط والتق
 مبثابة وسيلة للحصول على معلومات عن معدل جناح وميأو نشاط أو سياسة. التق

هو  إلنستغرام صغراملدون امليف هذه احلالة، يكون التخطيط املنهجي  34.ربانمجتنفيذ ال
مرحلة حتديد موضوع املدونة الصغرية اليت تستند إىل نتائج املقابلة اليت أتيت من مرحلة 
التعلم الذايت يف شكل مهمة من الدورة التدريبية اليت يتم أخذها بواسطة صاحب 
احلساب هادي سابوترا. حىت هناية حساب صاحب احلساب لديه الرغبة يف تطبيق 

ألهنا تتزامن  إلنستغرامصغر املدون املتابعتها ابستخدام منهجية مهام كليته اليت يتم م
أيًضا مع اجتاه املدوانت الصغرية يف خمتلف اجملاالت. سواء يف اجملاالت االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية والرتفيهية والتعليمية يف إندونيسيا. لقد أثبت التخطيط املنهجي 

باه جمموعات خمتلفة وتبعه عشرات اآلالف فعاليته وجذب انت إلنستغرامصغر املدون امل
 .من متعلمي اللغة العربية

هذا األخري يف شكل توفري الرضا للمخططني واملنفذين واملثمنني. يعتمد بشكل 
أكرب على إبداع الطالب يف أداء التمارين. يف هذه املرحلة، تبدأ املشاركة املباشرة 

                                                             
32 Masykur. 2019. Teori dan Telaah Pengembangan Kurikulum. Bandar Lampung: Anugerah Utama 
Raharja. Hal. 35. 
33 Ahmad Almukaroma, dkk. 2021. Pemanfaatan Instagram sebagai Konten Media Pembelajaran 
Microblog dalam Jaringan pada Mata Kuliah Teknologi Multimedia. INVERTED: Journal of 
Information Technology Education. 
https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/inverted/article/download/13338/3850. Vol. 01-01. 
34 Suranto Aw, 2019. Perencanaan dan Evaluasi Program Komunikasi. Yogyakarta: Pena Pressindo. 
Hal. 92. 

https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/inverted/article/download/13338/3850
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ة قدراهتم اخلاصة. يتم التأكيد على للمعلمني يف االخنفاض لتوفري الفرص هلم لتنمي
الطالب يف هذه املرحلة ليكونوا أكثر نشاطًا من املعلم. ويف الوقت نفسه، يتم عرض 

 35التدريبات على مراحل ويوصى ابختيار املواد التدريبية وفًقا حلالة املتعلم وحالته.
ى إعطاء انطباع ابلطبع، إذا مت حتقيق مجيع األهداف املذكورة أعاله، فستكون قادرة عل

الذي يعمل كمخطط ومنفذ ومقيم يف  إلنستغرامصغر املدون املابلرضا ملالك حساب 
هذه، ليس ملالك احلساب شريك  إلنستغرامصغر املدون املنفس الوقت. يف الواقع، يف 

بقدر  إلنستغرامصغر املدون امليدير هذا احلساب. ولكن حىت اآلن ميكن التعامل مع 
 الرغم من وجود بعض العقبات.اإلمكان على 

االتصايل له خاصية خاصة يف شكل متارين  ملدخليف هذه احلالة، فإن ا
كما هو موضح أعاله، يتم   36متسلسلة يتم إجراؤها على الرغم من أهنا ليست مرهقة.

يستمر إجراء هذا التمرين ابنتظام مع  إنستغرام. إجراء التدريب كل يومني على قصص
ا التمرين ابلتأكيد ال يثقل كاهل متعلمي اللغة العربية ألنه ال توجد أسئلة خمتلفة. هذ

املدون مطالب قيمة. وهذا يعتمد أيًضا على العدد الكبري من متعلمي اللغة العربية على 
. ومع ذلك، ال يزال إبمكان مالك احلساب رؤية القيمة. لذلك، يتم استخدام صغرامل

 واليت سيتم استخدامها الحًقا وميوتقدمي مواد التق القيمة فقط كمواد لتقييم عرض املواد
 .لتكون أفضل يف املستقبل إلنستغرامصغر املدون املكمواد لتطوير 

امليزة اخلاصة املتعلقة بتقييم املواد يف شكل دقة القيمة ليست اهلدف الرئيسي 
نة للغة، ولكن الطالقة واللغة املقبولة. ابلطبع هذا مصدر قلق خاص يف إنشاء مدو 

من خالل تقييم يف شكل تدريب يومي على االتصال، ميكن أن  إنستغرام صغرية على
 .حيسن الطالقة وكيفية التحدث ابللغة العربية بشكل صحيح

                                                             
35 Anwar Sadat. 2018. Pendekatan Komunikatif dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Jurnal Al-
Af’idah. https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/afidah/article/download/161/103. Vol. 02-01. 
36 Tarigan, H.G., Metode Pengajaran Bahasa, Bandung: Angkasa, 1988. Hal. 280 
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السمة األخرية هي الدافع من الداخل واالهتمام مبا سيتم توصيله ابللغة 
صغر املدون املاملستخدمة. لذلك، بناءً على املالحظات واملقابالت، ميكن مالحظة أن 

تتضمن أيًضا منشورات للتطوير الذايت ميكن أن  هادي سابوترا اليت أنشأها إلنستغرام
 .يكونوا مهتمني ومتحمسني دائًما لتعلم اللغة العربيةحتفز متعلمي اللغة العربية على أن 

يف شكل متارين ابستخدام اللغة يف فهم  املدخل اإلتصايلمبدأ التدريس هو أيًضا يف 
السياقات االجتماعية. بناًء على مالحظات الباحث، ميكن العثور على السياق 

 .إلنستغرامصغر املدون املاالجتماعي على 
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 الفصل السادس
 اإلختتام

 اخلالصة .أ
بناًء على املناقشة ونتائج البحث اليت كتبها الباحثون يف الفصول السابقة، 

املدون تعليم اللغة العربية يف  حمتوىحتليل ميكن للباحث استخالص استنتاجات من 
 اإلتصايل املدخل صغر إلنستغرام "عربية تلكس" على ضوءامل

قدم مواد تتوافق مع الكفاءات األساسية  إلنستغرام "عربية تلكس"صغر املدون امل .1
يف شكل معرفة  اإلتصايل املدخل. تعتمد املادة على كفاءة اإلتصايل للمدخل

قواعد اللغة ومفردات اللغة املعنية، ومعرفة قواعد التحدث )أي معرفة كيفية بدء 
مناقشتها يف أحداث الكالم احملاداثت وإهنائها، ومعرفة املوضوعات اليت ميكن 

املختلفة، ومعرفة أشكال الكالم(. شكل التحية اليت جيب أن يستخدمها 
اآلخرون يف املواقف املختلفة(. تعرف على كيفية استخدام األنواع املختلفة من 
أفعال الكالم والرد عليها، مثل السؤال واملرافعة واالعتذار والشكر ودعوة الناس. 

 .ام اللغة بشكل مناسب ومرضمعرفة كيفية استخد
امليزات املستخدمة يف حتميل احملتوى هي ميزات النشر والبكرات والفيديو.  .2

ُتستخدم ميزة النشر لنقل املواد يف شكل شرائح تشرح املادة املعروضة. ُتستخدم 
ميزة البكرات لشرح املواد املتعلقة ابملواد اليت حتتاج إىل شرح شفهي وخمتصر حول 

. ُتستخدم ميزة الفيديو لنقل املواد اليت تزيد مدهتا عن دقيقة واحدة مهارة كالم
 .ألن ميزة البكرات ميكن حتميلها ملدة دقيقة واحدة فقط

 حمداثت العربيةنستغرام إصغر املدون املتستخدم عملية تقييم املواد املوجودة على  .3
، عادة ما تكون االختبارات يف  instastory يف .post و instastory ميزتني، ومها

شكل اختبارات متعددة اخليارات ميكن للمتابعني اإلجابة عليها على الفور. يف 
ميزة املنشور، توجد خيارات متعددة ومقاالت ميكن الرد عليها يف عمود 
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مي املادي خالصة النتيجة ألنه ال و التعليقات من قبل املتابعني. ال يتطلب التق
لتحديد قيمة اإلجاابت، لذلك ُتستخدم اإلجاابت  نستغرامإ توجد ميزة طورها

 .نستغرامإ يف صغراملدون املاخلاطئة والصحيحة كمواد لتطوير 
هو أنه يتطلب مهارات  صغر إلنستغرام "عربية تلكس"املدون املضعف استخدام  .4

تصميم جيدة ويقوم مبراجعة املواد لفرتة وجيزة بسبب العدد احملدود للشرائح على 
شرائح وميزة الفيديو على البكرات تصل إىل دقيقة واحدة  10نستغرام وهو إ

 فقط.
 االقراحات .ب

املدون تعليم اللغة العربية يف  حمتوىحتليل بعد أن أجرى املؤلف حبثًا حول 
، مث مع عدم وجود اإلتصايل املدخل صغر إلنستغرام "عربية تلكس" على ضوءامل

نية للرعاية، حاول املؤلفون تقدمي اقرتاحات من املتوقع أن يتم بناؤها بناًء على هذا 
 :البحث، يسمى

أيمل املؤلف أن يتمكن منشئو احملتوى ابستمرار من االستفادة من الفعالية املضمنة  .1
تصال املرئي للمساعدة يف نقل الرسالة واملعلومات اليت سيتم يف عناصر تصميم اال

 .جذابة إىل زايدة اهتمام القارئ صغراملدون املنقلها. ميكن أن يؤدي ظهور 
جيب استخدام العرض التقدميي للمواد الطويلة جًدا كقسم ميكن حتميله يف أوقات  .2

 .عالخمتلفة حىت يتمكن املتابعون من فهمها ببطء يف إطار زمين ف
ميية يف جدول زمين اثبت ومتسق حىت و جيب تقدمي االختبارات القصرية واملواد التق .3

 يتمكن املتابعون من معرفة وقت الدراسة وإجراء االختبار
"عربية نستغرام إ صغراملدون امل من املأمول أن يتم استخدام املواد املوجودة على .4

داعمة للمواد املوجودة ابلفعل يف من قبل معلمي اللغة العربية كمواد  تلكس"
 .املؤسسات التعليمية
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 قائمة املالحق
 



   تصريح البحث .أ

 

 



 صغر إلنستغرام "عربية تلكس"املدون امل صاحب حساب أداة املقابلة مع .ب

على  عربية تلكس"" إلنستغرام ملصغراملدون ا يف اللغة العربيةتعليم حتليل 
 اإلتصايل املدخل ضوء

 

Saudara responden yang terhormat, Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

data dari saudara tentang "Analisis Materi Pembelajaran Bahasa Arab di Microblog 

Instagram arabiyahtalks Perspektif Pendekatan Komunikatif". Hasil dari penulisan 

ini hanya diperuntukkan bagi keperluan penulisan ilmiah yang merupakan tugas 

pengumpulan data pada skripsi mahasiswa Strata I (SI) semester VIII UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Oleh karena itu jawaban saudara tidak dipublikasikan dan 

dijamin kerahasiannya.   

Setiap jawaban yang saudara berikan merupakan bantuan yang tidak ternilai 

besarnya bagi penelitian kami. Untuk bantuan tersebut sebelum dan sesudahnya 

kami ucapkan terimakasih. Jazakumullahahsanaljaza’. Dalam survey ini tidak ada 

jawaban benar/salah.   

Tujuan : Untuk mengetahui pendapat admin akun microblog instagram 

@arabiyahtalks mengenai materi pembelajaran bahasa Arab melalui pendekatan 

komunikatif 

Sasaran : Admin microblog instagram @arabiyahtalks 

 

Peneliti,  

Alfan Sujefri 

Daftar Pertanyaan: 

NO Pertanyaan Jawaban 

1 Email Address  

2 Nama Lengkap  

3 Alamat Email  

4 Apa yang melatarbelakangi anda membuat akun microblog 

Instagram? 

 

5 Materi apa saja yang anda unggah di dalam microblog Instagram?  



6 Apakah ada penekanan khusus materi yang anda unggah?  

7 Sumber referensi yang anda gunakan sebagai materi yang anda 

unggah diambil dari sumber apa saja? 

 

8 Pada materi maharah kalam, apakah ada tujuan khusus dalam 

menyajikan materinya? 

 

9 Apakah kaidah-kaidah pembentukan kalimat didasarkan pada 

referensi atau dasar-dasar tertentu? 

 

10 Apakah ada penekanan pada kesesuaian arti pada materi (misalnya; 

sikap, tindak tutur, dan proporsi) dan kesesuaian bentuk (misalnya; 

register, ungkapan non-verbal, dan intonasi? 

 

11 Apakah di dalam microblog Instagram sudah didasarkan pada materi 

tentang bagaimana cara mengkombinasikan dan menginterpretasikan 

bentuk-bentuk teks lisan atau tulis yang terpadu? 

 

12 Apakah di dalam microblog Instagram terdapat strategi bagaimana 

cara tentang menutupi kemacetan-kemacetan dalam berkomunikasi 

untuk meningkatkan efektivitas komunikasi? 

 

13 Dalam penyajian materi, dalam fitur apa saja materi tersebut 

dijelaskan? 

 

14 Untuk mengevaluasi materi yang telah dijelaskan, teknik apa saja 

yang anda pakai? 

 

15 Apakah ada rekap nilai benar dan salah saat anda mengevaluasi 

materi? 

 

16 Apakah disediakan pelatihan-pelatihan tertentu untuk mengulas 

materi yang telah diunggah? 

 

17 Berapa periode yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengulas 

materi di dalam microblog Instagram? 

 

18 Apakah ada hambatan dalam menggunakan microblog Instagram 

sebagai media untuk menyampaikan materi pembelajaran bahasa arab 

khususnya pada materi maharah kalam? Mungkin bisa disebutkan 

secara singkat 

 

 

 



 صغر إلنستغرام "عربية تلكس"املدون امل متابعني أداة املقابلة مع .ت

على  عربية تلكس"" ملصغر إلنستغراماملدون احتليل تعليم اللغة العربية يف 
 اإلتصايل املدخل ضوء

Saudara/i responden yang terhormat, Penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh data dari saudara/i tentang "Analisis Materi Pembelajaran Bahasa 

Arab Microblog Instagram @arabiyahtalks Perspektif Pendekatan Komunikatif". 

Hasil dari penulisan ini hanya diperuntukkan bagi keperluan penulisan ilmiah yang 

merupakan tugas pengumpulan data pada skripsi mahasiswa Strata I (SI) semester 

VIII UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oleh karena itu jawaban saudara/i tidak 

dipublikasikan dan dijamin kerahasiannya.   

Setiap jawaban yang saudara/i berikan merupakan bantuan yang tidak ternilai 

besarnya bagi penelitian kami. Untuk bantuan tersebut sebelum dan sesudahnya 

kami ucapkan terimakasih. Jazakumullahahsanaljaza’. Dalam survey ini tidak ada 

jawaban benar/salah.   

Tujuan : Untuk mengetahui pendapat followers microblog instagram 

@arabiyahtalks mengenai materi pembelajaran bahasa Arab melalui pendekatan 

komunikatif 

Sasaran : Followers microblog instagram @arabiyahtalks 

Daftar Pertanyaan 

A. Identitas Followers 

NO 
Email 

Address 

Nama 

Lengkap 

Username akun 

instagram 

Alamat 

Email 

Status Saat 

Ini 

      

 

B. Pertanyaan Wawancara 

NO. Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah materi yang disajikan dalam 

microblog instagram arabiyahtalks 

mudah dipahami 

 



2 Apakah gaya penyampaian materi pada 

microblog Instagram menarik untuk 

disimak 

 

3 Apakah gaya penyampaian materi pada 

microblog Instagram sangat komunikatif 

 

4 Apakah kosakata dalam materi yang 

disajikan mudah untuk dihafal dan 

dipahami 

 

5 Apakah pembelajaran kaidah bahasa 

Arab sudah akurat dan mudah dipahami 

 

6 Apakah fitur penyajian, latihan dan 

evaluasi materi sudah menggunakan fitur 

yang bervariasi di instagram 

 

7 Apakah dengan arabiyahtalks membantu 

mengurangi kesulitan dalam berbicara 

menggunakan bahasa arab terutama saat 

berkomunikasi sehari-hari 

 

8 Apakah dengan latihan yang disediakan 

oleh arabiyahtalks membantu melatih 

pemahaman materi dengan mudah 

 

9 Apakah materi yang disajikan up to date 

sesuai dengan kondisi saat ini 

 

10 Apakah materi yang disajikan dalam 

arabiyahtalks lebih efektif dan efisien 

dibandingkan dengan web atau blog 

berbentuk web 

 

 

 
 
 
 



 صغر إلنستغرام "عربية تلكس"نتائج مقابلة مع صاحب حساب املدون امل .ث
Email Address revival630@gmail.com 

Nama Lengkap Hadi Saputra 

Alamat Email revival630@gmail.com 

Apa yang melatarbelakangi anda 

membuat akun microblog 

Instagram? 

Karena trend konten instagram pada pertengahan 

2020 adalah berjenis microblog/carousel/konten 

slide. Isi konten yang disampaikan berupa teks 

informatif/edukatif disertai gambar yang menarik 

perhatian. Trend konten microblog pada masa itu 

sangat banyak peminatnya, sehingga menjadikan 

kreator beralih dari yang awalnya hanya membuat 

konten inforgrafi dan video pendek / video IGTV, 

lalu beramai ramai membuat konten jenis 

microblog ini. Selain itu, untuk bidang bahasa 

Arab, masih sedikit akun instagram pembelajaran 

bahasa arab yang membuat konten microblog 

sebagai media yang digunakan dalam menyajikan 

materi bahasa Arab. 

Materi apa saja yang anda unggah 

di dalam microblog Instagram? 

Materi Maharah, Qowaid, Mufrodat, 

Furuqulloghoh, Latihan Bahasa Arab, dan Self 

Development pelajar bahasa Arab 

Apakah ada penekanan khusus 

materi yang anda unggah? 

Ada, dari segi isi materi yang disampaikan, yaitu 

redaksi kalimat diusahakan agar tidak terlalu 

panjang, maksimal 1-2 paragraf saja. Hal ini 

bertujuan agar pembaca tidak jenuh karena 

banyaknya teks yang ada dalam 1 slide. 

Sumber referensi yang anda 

gunakan sebagai materi yang anda 

unggah diambil dari sumber apa 

saja? 

Dari buku bahasa Arab Madrasah, buku Al-

Abawan Lil 'Ulum (nahwu series dan shorof 

series), buku kamus Hiwari, buku La Taskut, 

buku Uslub Nahwu Dr. Nasaruddin Idris Jauhar, 

dan dari internet serta akun instagram 

pembelajaran bahasa Arab lainnya 

Pada materi maharah kalam, 

apakah ada tujuan khusus dalam 

menyajikan materinya? 

Ada, yaitu: 1. Sebagai tambahan materi maharah 

kalam agar bisa digunakan dalam percakapan 

sehari hari 2. Agar para pembaca mengetahui dan 



dapat mempraktekkan 'ibaroh yang tepat dan 

benar dalam percakapan 

Apakah kaidah-kaidah 

pembentukan kalimat didasarkan 

pada referensi atau dasar-dasar 

tertentu? 

Ada 

Apakah ada penekanan pada 

kesesuaian arti pada materi 

(misalnya; sikap, tindak tutur, dan 

proporsi) dan kesesuaian bentuk 

(misalnya; register, ungkapan 

non-verbal, dan intonasi? 

Ada 

Apakah di dalam microblog 

Instagram sudah didasarkan pada 

materi tentang bagaimana cara 

mengkombinasikan dan 

menginterpretasikan bentuk-

bentuk teks lisan atau tulis yang 

terpadu? 

Ada 

Apakah di dalam microblog 

Instagram terdapat strategi 

bagaimana cara tentang menutupi 

kemacetan-kemacetan dalam 

berkomunikasi untuk 

meningkatkan efektivitas 

komunikasi? 

Ada 

Dalam penyajian materi, dalam 

fitur apa saja materi tersebut 

dijelaskan? 

Dalam materi Uslub bahasa Arab 

Untuk mengevaluasi materi yang 

telah dijelaskan, teknik apa saja 

yang anda pakai? 

Melihat langsung dari tanggapan para pembaca di 

kolom komentar, jika terdapat kekeliruan dalam 

penyajian materi, serta jawaban pembaca terkait 

"menyusun jumlah mufidah" masih ada yang 

keliru, maka akan langsung ditindak lanjuti 

berupa perbaikan di tempat (dengan cara me-reply 

komentar pembaca) dan dievaluasi untuk konten 

microblog selanjutnya. 



Apakah ada rekap nilai benar dan 

salah saat anda mengevaluasi 

materi? 

Tidak ada 

Apakah disediakan pelatihan-

pelatihan tertentu untuk mengulas 

materi yang telah diunggah? 

Ada 

Berapa periode yang digunakan 

untuk mengevaluasi dan mengulas 

materi di dalam microblog 

Instagram? 

sekitar 2 hari 

Apakah ada hambatan dalam 

menggunakan microblog 

Instagram sebagai media untuk 

menyampaikan materi 

pembelajaran bahasa arab 

khususnya pada materi maharah 

kalam? Mungkin bisa disebutkan 

secara singkat 

1. Jumlah slide microblo yang terbatas hanya 10 

slide, jadi materi yang disampaikan tidak bisa 

terlalu komprehensif 2. Memerlukan waktu yang 

lumayan lama untuk merencanakan desain yang 

digunakan dan proses pembuatan microblog. 
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N

O 
Email Address 

Nama 

Lengkap 

Username 

akun 

instagram 

Alamat Email 

Status 

Saat 

Ini 

1 

bagasihsanuluma

m18@gmail.com 

Bagas 

Ihsanul 

Umam 

bagas.ihsanulu

mam 

bagasihsanuluma

m18@gmail.com 

Mahasis

wa S1 

2 nurlathifah159@g

mail.com Nor Latifah @nrltfah26 

nurlathifah159@g

mail.com 

Mahasis

wa S1 

3 vinarahmah05@g

mail.com 

Aula Rizqi 

Vinarahmah vinarahmah 

vinarahmah05@g

mail.com 

Mahasis

wa S1 

4 firmannurulfauzi

@gmail.com 

Firman 

Nurul Fauzi firmanf4uzi 

firmannurulfauzi

@gmail.com 

Mahasis

wa S2 

5 ilhamkurniawan0

198@gmail.com 

Ilham 

Kurniawan @_ilham.ism_ 

ilhamkurniawan0

198@gmail.com 

Mahasis

wa S1 

 
NO. Pertanyaan Narasumber Jawaban 

1 Materi yang 

disajikan dalam 

microblog 

instagram 

arabiyahtalks 

mudah dipahami 

Bagas Ihsanul 

Umam 

Materi lebih mudah dipahami 

karena merupakan bentuk ringkasan 

pendek sehingga tidak bosan saat 

membacanya 

2 Gaya penyampaian 

materi pada 

microblog 

Instagram menarik 

untuk disimak 

Nor Latifah Gaya penyampaian materi pada 

microblog Instagram menarik untuk 

disimak dengan beberapa fitur 

terkini sehingga mudah diserap 

oleh generasi masa kini yang sering 

menggunakan Instagram sebagai 

media sosial sehari-hari 

3 Gaya penyampaian 

materi pada 

microblog 

Aula Rizqi 

Vinarahmah 

gaya penyampaian materi pada 

microblog Instagram sangat 

komunikatif. Pemilik akun 



Instagram sangat 

komunikatif 

microblog Instagram yang 

sekaligus orang yang 

menyampaikan materi dalam 

microblog Instagram juga 

menggunakan gaya bahasa yang 

komunikatif kepada followers. 

Sehingga di dalam proses 

penerimaan materi, followers 

seperti diajak berdialog dengan 

cara penyampaian materi. 

4 Kosakata dalam 

materi yang 

disajikan mudah 

untuk dihafal dan 

dipahami 

Firman Nurul 

Fauzi 

kosakata dalam materi yang 

disajikan mudah untuk dihafal dan 

dipahami. Meteri yang diunggah 

dalam microblog Instagram 

arabiyahtalks menggunakan 

kosakata di dalam kehidupan 

sekitar yang mudah dihafal dan 

dipahami. Selain itu kita diajari 

bagaimana menggunakan mufrodat 

tertentu saat sedang menggunakan 

mufrodat tersebut. 

 

5 Pembelajaran 

kaidah bahasa Arab 

sudah akurat dan 

mudah dipahami 

Ilham Kurniawan Kaidah di dalam microblog 

Instagram arabiyahtalks mudah 

dicerna dan dipahami dengan 

poembahasan yang cukup simpel 

dan tidak membosankan. Akan 

tetapi terkadang masih kurang 

karena jumlah slide yang bisa 

diupoad maksimal 10 saja. Maka 

dari itu, biasanya ada sesi 2 dalam 

penyampaian materi yang diunggah 

dalam satu pembahasan materi 

tertentu. 

 

6 Fitur penyajian, 

latihan dan evaluasi 

materi sudah 

menggunakan fitur 

Nor Latifah di dalam evaluasi materi yang 

terdapat pada microblog instagram 

arabiyahtalks sudah menggunakan 

beragam fitur yang bervariasi dan 

tidak hanya pada satu fitur tertentu 



yang bervariasi di 

instagram 

saja. Akan tetapi evaluasi materi 

kebanyakan hanyalah tambahan 

materi dari materi lain yang telah 

terunggah di postingan sebelumnya. 

7 Dengan 

arabiyahtalks 

membantu 

mengurangi 

kesulitan dalam 

berbicara 

menggunakan 

bahasa arab 

terutama saat 

berkomunikasi 

sehari-hari 

Aula Rizqi 

Vinarahmah 

mampu membantu mengurangi 

kesulitan dalam berbicara 

menggunakan bahasa Arab sehari-

hari. Hal ini karena di dalam 

microblog Instagram arabiyahtalks 

kita akan memperoleh sajian materi 

yang berupa tata cara berdialog 

dengan orang lain dengan 

menggunakan bahas arab denagn 

kaidahnya yang benar. Yaitu kaidah 

dari segi gramatika dan 

kemampuan berbicara seseorang. 

8 Dengan latihan 

yang disediakan 

oleh arabiyahtalks 

membantu melatih 

pemahaman materi 

dengan mudah 

Firman Nurul 

Fauzi 

Latihan  yang disediakan di dalam 

microblog instagram arabiyahtalks 

unik dan variatif, kita bisa 

mengaksesnya kapan saja saat kita 

ingin berlatih di fitur post, namun di 

fitur lain seperti instastory hanya 

dapat diakses 24 jam. Akan tetapi, 

membantu melatih pemahaman 

materi dengan mudah 

9 Materi yang 

disajikan up to date 

sesuai dengan 

kondisi saat ini 

Ilham Kurniawan materi yang disajikan up to date 

sesuai dengan kondisi saat ini. Hal 

ini membuat follower terkesan 

tidak bosan menyimak materi yang 

disajikan karena berhubungan 

dengan hal-hal yang sedang ramai 

diperbincangkan saat ini. 

 

10 Materi yang 

disajikan dalam 

arabiyahtalks lebih 

efektif dan efisien 

dibandingkan 

Bagas Ihsanul 

Umam 

materi yang disajikan dalam 

arabiyahtalks lebih efektif daripada 

ketika materi disajikan dalam 

bentuk web yang biasa terunggah di 

blog tertentu. Memang efektif, akan 

tetapi di dalam postingan tertentu 

memerlukan penjelasan yang 



dengan web atau 

blog berbentuk web 

mendalam sedang di dalam 

microblog hanya dibatasi 10 slide 

saja. 

materi yang disajikan  

dibandingkan dengan web atau blog 

berbentuk web. Memang efektif, 

akan tetapi durasi dalam beberapa 

postingan video kurang pamjang 

ketika terdapat materi yang butuh 

pemahaman yang mendalam. 
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