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  �لمة رئ	س ال��نة 

 

أعوذ با. من الشيطان الرجيم. 7سم هللا الرحمن الرحيم. ا01مد . الذي جعل 

الدين ر�اطا متKنا بFن قلوب املؤمنFن وأمر باالتحاد والتعاون ونAB عن التفرق 

كتابھ وأشRد أن ال إلھ إال هللا القوي املتFن وأشRد أن محمدا رسول هللا والتنازع �� 

 XYم صل وسلم عRن. اللFذو القلب الرحيم، وا1`لق العظيم وسيد األن\ياء واملرسل

سيدنا محمد وعXY آلھ و0gبھ الذين طابت نفوسRم وصفت قلو��م فdانوا cم 

�مون  السادة املنصورkن. أما 7عد. فيا أ�jا الضيوف الكر �0mا السادة ا�jا أkام و

  و�ا1`صوص: 

  فضيلة األستاذ الدكتور أحمد رفيع الدين بصفتھ مدير جامعة ماالنج اd01ومية 

فضيلة األستاذة الدكتورة أوتامي وkدياtي بصف�sا عميدة �لية اآلداب جامعة ماالنج  

  اd01ومية 

uسة قسم األدب العرKا رئ�s0ة بصفwء محلية الxyc ي جامعة فضيلة الدكتورة

  ماالنج اd01ومية 

  أ0gاب الفضيلة سادtي املتحدثFن واملتحدثات �� cذه الندوة الدولية املفيدة

أ0gاب الفضيلة أعضاء cيئة التدر{س بقسم األدب العرuي جامعة ماالنج 

  اd01ومية 

  زمال�ي وزميالtي ال��نة األحباء 

  أبنا�ي و�ناtي أعضاء cيئة الطلبة ��ذا القسم األعزاء

jا أkات السعداء و�����ون واملش�  �ا املش

  أحييكم تحية إسالمية تحية مباركة من عند هللا.  
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  السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ. 

  

جRودcم جRودا مض�ية    ا عرفنا أن علماء اللغة العر�ية �� العصور القديمة قد بذلو 

حيث نجد من التارkخ أن علماء اللغة  ،  من أجل صيانة اللغة العر�ية وا01فاظ عل��ا

العلمية واملؤتمرات اللغوkة   قاموا بالندوات cم العر�ية وعلماء األدب العرuي

والورشات والدورات والتدرkبات وا�mالسات العلمية ليلتقي 7عضRم 7عضا لعرض 

م اللغوkة عن طرkق ال�شاطات اللغوkة �الشعر وا1`طابة  قدرا��م وكفاءا��

  واملوسيقات العر�ية والنقد وتقديم املقاالت العلمية.  

ارتأ قسم األدب العرuي بجامعة ماالنج اd01ومية عقد أ�jا السادة الكرام، لذلك 

7عنوان  بمناسبة املRرجان العرuي cذه السنة الدولية العاملية ةالعلمي ندوتھ

: التحديات ١٩م اإللك0/و.ي للغة العر�ية وآدا()ا '& عصر كوفيد التعلي"

جامعة راجشا�� و�نھ تم عقدcا بالتعاون مع حضرة القسم العرuي . والتوقعات

  بنجالد�ش املوقرة. 

�ك �� إنھ �املدرسون واملدرسات والباحثون والباحثات  cذه الندوة العلمية�ش

ومحبا��ا من ش�A البالد ومن أك��   والطالب والطالبات ومحبوا اللغة العر�ية 

�بوkة وأشRرcا. �أرuعة أساتيذ   ةاملبارك cذه الندوةو�نھ حضر بي�نا �� مؤسسا��ا ال

حسن    �� مجال tعليم اللغة العر�ية وcم األستاذ الدكتور   ون وcم خ��اء نجباء متأcل

محمد  األستاذ الدكتور عبد العليم عبد ا�1واد يوسف من جامعة قناة السو{س، و 

محمد عبد الرحمن  األستاذ الدكتور نظام الدين من جامعة راجشا�� بنغالد�ش، و 

يوسف حنفي من جامعة  األستاذ الدكتور يو�س من جامعة ابن رشد cولندا، و 

  ماالنج اd01ومية. 
أن أقدم لكم أ�jا السادة  من cذه الندوة ا�1ميلة اسمحوا �� بصفة رئKس ال��نة ف

للمشاركة �� cذه الندوة  ا01ضور شكرنا ا�1زkل وتقديرنا البالغ عXY حسن تلبKتكم  

 العلماء جميع إ�X ا�1زkل بالشكر نتوجھُ  ةاملبارك الندوة هcذ �� إننا . والطيبة 

�ة دعما ��مبحو  ا وقدمو  دعوتنا لبوا  الذين الباحثFنFملس Fهللا �سأل والعطاء، �التم 

Xعا�t العطاء لكم يجزل  أن XYبذلتم.  ما ع  
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  بأوفر  العرuي األدب قسم لرئKسة  أتقدم أن السعيدة املناسبة cذه �� أيضا �سر�ي

 الندوة cذه إلعداد إرشادا  وtشرفنا إرشادا  ترشدنا ألن البالغ اcتمامRا عXY الشكر

  بنغالد�ش   راجشا��  بجامعة  العرuي  القسم  لرئKس  شكري  أوفر  وأشكر  تاما.  ا إعداد

XYدعمھ ع �اتھ الرو����  ح�A  القيمة و�رشاداتھ املفيدة وتوجFسt ذه فعالياتc 

  . وسRولة  بKسر الندوة

  أك �  منذ و��ارا  ليال جRودcم بذلوا  الذين  الندوة cذه �1نة  أعضاء �1ميع  أقول  ثم

  ��  العظيمة جRودكم عXY أشكركم ،العلمية الندوة cذه إلنجاح أشRر ثالثة  من

  حسناتكم  م�Fان �� العمل ذلك يجعل أن هللا من أرجو ،الندوة cذه فعاليات إنجاح

    ا�1زاء. أوفر وkجزkكم

 العرuي األدب بقسم ا0mبو�ة الطلبة لRيئة ال��نة شكر عن أع�� أن يفوتxy وال

 ال ال�x العديدة ومحاوال��م ا1`الصة مساعدا��م عXY اd01ومية  ماالنج جامعة

A¢£ما��م  تحcومسا  xلن  ال�  ،A¢£ستقt  ل  أن  هللا  من  نرجوRو  الدراسية  أموركم  �س 

  املستقبل.  �� درجاتكم هللا يرفع

  أ�jا ا�1مع الكرkم !

�نا  Fتقص XYفوة، وعليھ نطلب منكم العفو والعذر عc ل عالمdل جواد كيوة ولdإن ل

��  الندوة . والكمال . وحده. وأرجو أن تdون فعالياته الندوة الدولية cذ�� تنفيذ 

السنة القادمة أحسن وأفضل مما �ان عليھ cذه السنة. با. التوفيق والRداية.  

 والسالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ 

 

  2021يونيو  5ماالنج، 

�ام والتقدير,�  مع �ل االح

  رئKس ال��نة 

  د. محمد ألفان 
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  ة قسم األدب العر=ي�لمة رئ	س

 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ

  اd01ومية  ماالنج جامعة رئKس  الدين رفيع أحمد الدكتور  األستاذ سعادة

  اآلداب �لية عميد وkدياtي أوتامي الدكتورة األستاذة سعادة

  اd01ومية، ماالنج جامعة  العرuي األدب بقسم التدر{س cيئة أعضاء السادة

 األحباء  الطلبة و�ناtي أبنا�ي القسم، ��ذا  الطلبة وحدة cيئة أعضاء

  الكرkم ا01فل أ�jا وkا

  " و�ر�اتھ  هللا ورحمة عليكم السالم" هللا  عند من مباركة طيبة  تحية أحييكم

  وسلم   عليھ  هللا  صXY  محمدا   ن\يھ   جعل  و  ،  القرآن  لغة  العر�ية  جعل  الذي   .  ا01مد

ا ﴿: tعا�X هللا قال. والبيان والبالغة الفصاحة صاحب َناهُ  ِإنَّ
ْ
نَزل

َ
ْرآًنا أ

ُ
ا ق مْ  َعَرِ�ي°

ُ
ك

َّ
َعل

َ
  ل

وَن 
ُ
ْعِقل

َ
t  ﴾ علموا": ا1`طاب بن عمر سيدنا وقالA ا العر�ية(Bد فإDاملروءة،  '& تز  

 إمام  الثعالx²  وقال  ،" الدين  من  فإB)ا  العر�ية  وAعلموا  "العقل  '&  تزDد  فإB)ا  Aعلموا

  رسولھ أحب tعا�X هللا أحب من : اللغة
ً
 أحبَّ  ومن وسلم، عليھ هللا صXY محمدا

  7عد  أما. العر�ية أحبَّ  العرب أحبَّ  ومن العرب، أحبَّ  العرuي الرسول 

  األماجد السادة أ�jا فيا

�ة �عمھ عt XYعا�X هللا �شكر  أن السعيدة الفرصة cذه �� لنا  يطيبFالكث  XYوع  

  سيدنا  عXY والسالم والصالة" . عشر ا1`امس العرuي املRرجان"  با�عقاد لنا  توفيقھ

 إ�X الظلمات من أخرجنا قد الذي  وسلم عليھ هللا صXY محمد أعي�نا وقرة وحبي\نا

  .  ا01ميد العزkز صراط إ�X وcدانا النور 

 ا�عقاد إ�X وفقنا الذي  . ا01مد األحباء، الطلبة وأ�jا األفاضل، السادة أ�jا

  ��  الطلبة  كفاءة  ترقية  عXY  فائدتھ  تقتصر  ال  الذي "  عشر  ا1`امس  العرuي  املRرجان"

،�Fم التعبRيع�µtو XYاإلقبال ع XYفرصة  إتاحة و�نما ��ا، واإللقاء العر�ية اللغة ع  

  �� هللا وفقنا  لقد. والدو�� واإلقلي·x، اY0m�، املستوى  عXY  واملنافسة  للمسابقة 

�اضية   الدولية   الندوة  لعقد  العرuي  األدب  قسم� العام  ��  العر�ية  اللغة  tعليم  عن  االف

x¢¸اضية  دولية   ندوة  وعقد.  املا�� جامعة  العرuي  القسم  مع  بالشراكة  العام  cذا   ��  اف
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�و�ي التعليم" عنوان تحت  7عالد�ش راجشا��� عصر �� وآدا��ا العر�ية  للغة اإللك

 _ : ب ال��نامج cذا  و�س·x" والتوقعات التحديات : ١٩ �وفيد

 INCAFA (International Conference in Arabic  Festival ) 

  2021  يونيو  5 الس\ت، يوم  �� وذلك

�ة �وكبة بمشاركة اd01ومية ماالنج بجامعة العرuي األدب قسم tشرفFمن  ن  

  . الندوة جلسات �� تحدثوا  الذين األجالء األساتذة

 : الرئKسة  ا�1لسة �� املتحدثون 

  د عميد( يوسف حسن. د.أRة الدراسات معkقناة جامعة األفروآسيو 

 ) مصر -  اإلندونKسية والدراسات البحوث مركز ومدير  السو{س

  س(   الدين  نظام  محمد.  د.أKي،  القسم  رئuجامعة  العر  �بنغالد�ش   -  راجشا�( 

  س  نائب( يو�س الرحمن عبد محمد. د.أKولندا  -  رشد ابن جامعة رئc( 

 - ماالنج جامعة اآلداب �لية لعميد الثالث النائب( حنفي يوسف. د.أ 

 ) إندونKسيا -  اd01ومية

 :  فRم املوازkة ا�1لسة  �� املتحدثون  أما

 قطر جامعة -  بلعابد  ا01ق عبد. د 

 ا. دRلية  درمان أم جامعة - عثمان محمد 7شرى  صالح مcالسودان- األ 

 بن . د �Yبة جامعة -  املاء راس عKبن حس �Yا�1زائر  -الشلف بوع 

 ن جامعة – قاسم قائد ماجد. دFاليمن - أب 

 ا�1زائر جامعة  -  أكتوف الرحمن عبد. د 

 د .�Fجامعة - الزمان من �بنعالد�ش  راجشا� 

 ب محمد. دcادي  واkومية ماالنج جامعة - درd01سيا  اKإندون 

 د .�Yة ليkومية ماالنج جامعة -  مزd01سيا  اKإندون 

 دى  شمس ابن. دRومية  ماالنج جامعة- الd01سيا  اKإندون 

 ي عتيق . دtجة - حكماواkخر �ومية ماالنج جامعة �d01سيا  اKإندون 

 دودو عارف محمد. دkج  - وkخر �ومية ماالنج جامعة �d01سيا  اKإندون 
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 طالب - الرازي  فخر �Fومية ماالنج جامعة ماجستd01سيا  اKإندون 

 ةkداية نورRطالبة -  ال  �Fومية ماالنج جامعة ماجستd01سيا  اKإندون 

  وس طالب - زمرا�ي رازيkالورdومية ماالنج جامعة بd01سيا  اKإندون 

 اkوس  طالب - فراتاما وحيو أرkالورdومية  ماالنج جامعة بd01سيا  اKإندون 

 ق أحسن محمدkوس طالب- طرkالورdومية ماالنج جامعة بd01سيا  اKإندون 

Xذا  جانب إ�c ناكRذا  داعمة مقاالت فRنامج ل�  يوc ÕÖذا  و�ل . ا�mا�ي الدو�� ال�

  . محب��ا وخدمة العر�ية، اللغة بتعليم القسم اcتمام

  والتقدير  الشكر بخالص إليكم أتوجھ أن �سعد�ي والسادة، السيدات حضرات

XYذا   ومشاركتكم معنا حضوركم عc الندوة  كتاب نتائجھ  من الذي  املبارك اللقاء  

  إنجاح ��  اR�1ود عXY للم�سقFن  والتقدير  الشكر بجزkل  ونقدم .  أيديكم بFن الذي 

  �� واملتحدثFن التحكيم cيئة  أعضاء جميع أشكر أن أ�A¢Ø ال كما. ال��نامج cذا 

  750 عن عددcم يقل ال الذين العالم أنحاء من الكرkم ا01ضور  وجميع الندوة

�  وطلبة  والد�اترة ا�1امعات أساتذة وcم. بلدا   35من مشاركFاملاجست  

 Universitas Negeri  ��  01ضوركم  جزkال  وشكرا   جدا   لنا  شرف  فRذا .  و�dالورkوس

Malang ومية  ماالنج جامعةd01سيا اKو�ياكم، هللا فحياكم إندون Ayدوام لكم وأتم 

  .  والنجاح التوفيق

  .  و�ر�اتھ هللا  ورحمة عليكم والسالم 

  2021يونيو  5ماالنج، 

�ام والتقدير,�  مع �ل االح

  

  رئ	سة قسم األدب العر=ي

  ية الSTةلِ ْح NOPء مَ 

 

 



P-ISSN  

E-ISSN  
 

 

viii 
International Conference in Arabic Festival (INCAFA)  
Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang 
Tahun 2021 

 

DAFTAR ISI 

Hlm 
  

Dewan Editor ........................................................................................................ i 

Sambutan Ketua Panita ......................................................................................... ii 

Sambutan Ketua Jurusan ...................................................................................... v 

 العنوان والمتحدثون 

سيةيالمتحدثون في الجلسة الرئ  
 

� الناطقFن ��ا �� ظل جائحة �وروناأثر البKئة التقنية التعليمية لتعليم  Fاللغة العر�ية لغ 

 1   ...................................................................  )أ.د. حسن عبد العليم عبد ا�1واد يوسف(

   أcم األسباب ال�x تدفع الطالب الصKنيFن والتايوانيFن إ�X  دراسة اللغة العر�ية ؟

 72-61  ...............................................................................  )أ.د. محمد عبد الرحمن يو�س(
 

  المتحدثون في الجلسة المتوازية

   (السودان نموذج) 19ـــــالتعليم اضطراب وتحديات �� زمن �ورونا �وفيد 

-73  ............................................................................  )دكتورة مRا صالح 7شرى محمد عثمان(

89 

  

�و�ي أثناء جائحة �ورونا�  �� رقمنة مواد األدب العرuي �� ا�1امعة19-دور التعليم اإللك

  103-90........................................................................................................  )د. ماجد قائد(

�و�يالتحديات الx�ّ تواجھ طلبة الدراسات �  العليا �� التعليم اإللك

  122-104  .....................................................................................  )د. عبد الرحمن أكتوف(

بجامعة سونان درجات  بKئة tعليم مRارtى االستماع والكالم عن 7عد ع�� واtساب

   اإلسالمية

  148-123  ................................................................................................  (د. عارف وkدودو)



P-ISSN:   

E-ISSN  
 

 

International Conference in Arabic Festival (INCAFA)  
 Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang 

Tahun 2021 
ix 

 

  

م اللغة العر�ية أثناء جائحة �وفيد 
ّ
�اتيجية "التعليم املرkح" �� tعل�  19اس

  163-149  .........................................................................................................  )فخرالّرازي (

باملدرسة الدي�ية 19) لتعليم مRارة الكالم �� ظّل جائحة �وفيدVlogging(  تدوkن الفيديو

  "الRداية"ماالنج

  176-164  ....................................................................................................  )نورkة الRداية(

�قية كفاءة الطلبة �� مRارة �تطوkر كتاب فن املناظرة العر�ية عXY أساس مناظرات قطر ل

  الكالم

  193-177  ..............................................................................................................  )محمد رازي زمرا�ي(

�و�ي �� اللغة �تطوkر الكتاب التفاعY� بنêë فلdلور مماجاه �وسائط التعليم اإللك

  العر�ية 7سومنب أثناء ا�1ائحة

  204-194  ..........................................................................................  (محمد أحسن طرkق)

�قية قطر مناظرة تطبيق طرkقة��اضية ل��� مجموعة  "منابر" خالل  الكالم كفائة اف

  19-عصر �وفيد

  ..............................................................................................................  (أرkا  وحيو  فراتاما)

�بوkة للوصول إ�X التم�F والرkادةدور �  إدارة املعرفة �� املنظمات ال

 225-205  ....................................................................................  )د. cبة توفيق أبو عيادة(

  �� tعليم اللغة العر�ية (Kahoot)وسيلة �اcوت ال أللعاب اللغوkة باستخدام ا

  241-226  .............................................................................  )صا01ة العتيق حكمواtيد. (

 ماالنج بجامعة خ��ة :اإلندونKسيFن للطلبة العر�ية النصوص عXY الناقدة القراءة

  اd01ومية

 255-242  ......................................................................................................  ) مزkة ليY� .د(



P-ISSN  

E-ISSN  
 

 

x 

International Conference in Arabic Festival (INCAFA)  
Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang 
Tahun 2021 

 

�بوkة للوصول إ�X التم�F والرkادة� دور إدارة املعرفة �� املنظمات ال

 271-256  ....................................................................................  )د. cبة توفيق أبو عيادة(

Reinterpretation Of Insya' Language Style In The Shahih al-Bukhari 

Perspective 

 294-272  .................................................................................................  ) الباسطعبد د.(

 

 



International Conference in Arabic Festival (INCAFA)  
 Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang 
Tahun 2021 

1 

� ��ا الناطق�ن لغ��  العر�ية اللغة لتعليم التعليمية التقنية الب�ئة أثر � جائحة ظل 

  كورونا

  يوسف ا��واد عبد العليم عبد  حسن. د.أ 

 مصر جم.ور,ة  باإلسماعي() اإل&سانية والعلوم اآلداب  لية السو�س قناة جامعة

   العر1ية

 ?)  ا��ديد  لتعلم  وامل=;ة  الشديدة  �;اجتنا  البحث  لذلك  الدافع إن :م*(ص

 Iعليم نطاق ع(G ا�;ديثة التعليمية  ا�;اسو1ية  التطبيقات استخدام مجال

  الطالب  فئة مع أو PQا، الناطقNن الطالب مع سواء العر1ية، اللغة وIعلم

. العر1ية  اللغة  TغSN  الناطقNن الطالب فئة مع أو العر1ية اللغة  TغSN  الناطقNن

  التعليمية التطبيقات من عدد البحث Xذا  ?) نWناول  سوف, لذالك

 اكWساب ?) قوً,ا، وأثًرا  إيجابًيا، دوًرا  ل.ا أّن  الباحث يرى  الYZ ا�;اسو1ية 

 املستوى  ?) العر1ية  اللغة  TغSN  الناطقNن لدى  النحو,ة الوظائف  وIعلم

 ات تطبيق, العر1ية اللغة م.ارات Iعليم تطبيقات : اآلIي  النحو  ع(G املتقدم

 االلغوي  الدخل ز,ادة تطبيقات, العر1ية اللغة TغSN  بالناطقNن خاصة

, النحو,ة الوظائف  وIعلم اكWساب  مرحلة ?) Iستخدم تطبيقات , واملفردات

 تطبيقات , النحو,ة الوظائف واكWساب Iعلم لتقييم Iستخدم تطبيقات

  .  اللغو,ة  التعليمية األلعاب خالل من التعلم تطبيقات, التعليمية القصص

, PQا  الناطقNن  غSN,  العر1ية  اللغة  Iعليم,  التعليمية   التقنية  :الرئ�سية  ال.لمات

   ورونا  جائحة
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  مقدمة

 مجال ?) ا��ديد لتعلم وامل=;ة الشديدة حاجتنا األساس ?) Xو البحث لذلك الدافع نإ 

  اللغة وIعلم Iعليم نطاق ع(G ا�;ديثة التعليمية ا�;اسو1ية التطبيقات استخدام

  العر1ية،  اللغة TغSN الناطقNن الطالب فئة مع أو PQا، الناطقNن الطالب مع سواء العر1ية،

  جائحة  ظلب ?) كثSًNا  نواجھ ألننا  وخاصة الصفية؛  التعليمية  األ&شطة مجال ?) وكذلك 

  امللل   مشuلة   الدراYst   الصف  داخل  العر1ية  اللغة   TغSN  الناطقNن  الطالب   مع  وأيضا   ورونا

 أساليب ع(G األحيان معظم ?) لإلعتماد وذلك -العر1ية اللغة Iعلم أثناء ?)- وال�vر

 أساليب مع األوقات من كثSN ?) تWناسب Iعد لم والYZ ا�;وار، أو ا|;اضرة، أو اإللقاء،

  العملية  محور  الطالب من تجعل أ�Pا ممN~ا{Pا أXم من Iعّد  والYZ اليوم، ا�;ديثة التعلم

  النمطية   التقليدية   وا�;صص  الصفوف  داخل  السابق   ?)   ان  كما  املعلم  ول�س  التعليمية 

  ) 1( . ثانية  لغة العر1ية  اللغة  لتعلم

 أن العر1ية، اللغة  TغSN للناطقNن العر1ية اللغة صف داخل سوًءا  األمر يز,د  ان وما

  التطبيقات  من يجدون  Xناك أل�Pم األخرى؛ اللغات بتعلم �سعدون  دائًما  انوا  الطالب

 

  لل()�  الع�!�ة العل'م  دار  القاه�ة، م��، ،الع�!�ة اللغة ل�علِّ ال�ف�َّة ال��
�قات: م��	 ال�ل�، ع
	 :ان�� - 1

 . م2016  ،1. وال�'ز+ع،
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  �ستخدمو�Pا  والYZ املثال س�يل ع(G األيباد أج.زة ع(G ا�;ديثة التعليمية ا�;اسو1ية

 بذل   دون   وكذلك  ��ر،  أو  ملل   دون   املز,د  وتلقي  التعلم  عملية   ملواصلة  يحفزXم  ما  Xناك

  للتعلم   الطالب  أمام  أك�S  بصورة  مفتوح  ا|�ال  ي�S ون   أل�Pم  Xناك؛  معلم�Pم  من   كبSN  ج.د

  يثSN  ما وXو األخطاء، وتصو,ب واإلرشاد، التوجيھ، Tعملية  يقوم املعلم ب�نما  والبحث،

  اللغة   صف   داخل  تحقيقھ   ?)  نج�Pد  ما  وXو  األخرى،  اللغات   Iعليم  فصول   ?)  حًقا  اإل��اب

  Iعلم   حب  العر1ية  اللغة   TغSN  الناطقNن  من  الطالب   نفوس   ?)  &غرس  ح�Z  ثانية؛  لغة  العر1ية

  . ثانية  لغة العر1ية  اللغة

  Iعليمية   حاسو1ية   تطبيقات  استخدام  خالل  من  الشأن  ذلك  ?)  عملية   تجر1ة  &عرض  وXنا

 الصف داخل اللغو,ة التعليمية األ&شطة وتطو,ر ثانية، لغة العر1ية اللغة لتعليم

،Yالتعلي� �sا تزداد أن ع�PQ ا املنفعةXون  أن وعساuللغة  التعلم حب صرح بناء  ?) لبنة ت  

  .  العر1ية اللغة TغSN  والناطقNن PQا الناطقNن مع العر1ية

  ا�;ا�)   البحث  س�تطرق   الYZ  األمور   من  عدد  ع(G  البداية  منذ  التن�يھ  وجب  الشأن  ذلك  و?)

  :   اآلIي  و�) سطوره وN1ن طياتھ ?) ع�Pا ل=;ديث

  استخدام  ع(G الشأن ذلك ?) الباحث من  العملية التجر1ة خالل ا�;رص تم . 1

  املستقبل  ?) ل=�ميع يWس�� ح�Z فقط؛ ا|�انية التعليمية ا�;اسو1ية التطبيقات

  . السواء ع(G الطالب أو املعلم ع(G زائدة مادية  تuلفة أو معاناة دون  استخدام.ا
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  التطبيقات  من االستفادة لكيفية وامل�سط املوجز الشرح البحث Xذا  يWناول  سوف . 2

  ان سواء ثانية لغة العر1ية اللغة Iعليم ?) استخدام.ا عند التعليمية ا�;اسو1ية

  .خارجھ أو الدراYst الصف داخل ذلك

  التعليمية  التطبيقات   ل  عرض ع(G الباحث جانب من ا�;رص جاء كذلك . 3

 من  ا��ميع يتمكن ح�Z التعلي�Y محتواXا ?) تWشابھ الYZ تلك  ح�Z ا�;اسو1ية

  الطالب   أو  املعلم  جانب  من  االختيار  ذلك   ان  سواء  معھ  يWناسب  ما  بي�Pا  من  االختيار

  قطاع  ?) املمثلة  التعليمية ال.يئة  جانب  من  كذلك أو العر1ية  اللغة  TغSN الناطقNن

  . العر1ية اللغة TغSN   للناطقNن العر1ية اللغة Iعليم لفصول   التعليمية العملية إدارة

 جانب من وردت كما الدراسة ?) التعليمية ا�;اسو1ية التطبيقات  أسماء عرض . 4

 دون  اإلنجلN~ية، باللغة أو العر1ية باللغة ذلك  ان سواء ل.ا، املصممة  الشر ات

  الWسمية  أو بال�Sجمة سواء األشuال من  شuل  بأي  الشأن ذلك ?) الباحث من تدخل

 ومصم�Y الشر ات لتلك  الفكر,ة امللكية تحري  ع(G الباحث من حرًصا التعديل أو

  املس��  بNن  التناسق عدم Tعض.ا ?) لوحظ و£ن التعليمية ا�;اسو1ية  التطبيقات 

 . اإلنجلN~ية  باللغة  التطبيق  لنفس املس�� مع العر1ية باللغة للتطبيق 

 األساس  ?) تصمم لم الدراسة تWناول.ا الYZ التعليمية ا�;اسو1ية  التطبيقات Tعض . 5

  ولكن  العر1ية  اللغة  TغSN  للناطقNن أو PQا للناطقNن  لتعليم.ا أو العر1ية  اللغة  �§دمة
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  ا�;اسو1ية   التعليمية  التطبيقات  استخدام  بمجال  العملية  خ�Sتھ  خالل  من  الباحث

ن العر1ية اللغة صفوف ?)
َّ

  التطبيقات  لتلك التق�Y ا|;توى  تطو�ع من  تمك

  الناطقNن   مع  ثانية   لغة  العر1ية  اللغة  صفوف  داخل  ومؤثر  فّعال  Tشuل  واستخدام.ا

SNغT العر1ية اللغة .  

  الباحث  يرى  الYZ ا�;اسو1ية التعليمية  التطبيقات  من  عدد البحث Xذا  ?)  نWناول  وسوف

  TغSN  الناطقNن لدى  النحو,ة  الوظائف وIعلم اكWساب  ?) قوً,ا، وأثًرا إيجابًيا، دوًرا  ل.ا أّن 

  :  اآلIي  النحو ع(G املتقدم  املستوى  ?) العر1ية  اللغة

  . العر1ية  اللغة م.ارات Iعليم  تطبيقات – 1

  .العر1ية  اللغة TغSN بالناطقNن خاصة  تطبيقات – 2

  .واملفردات االلغوي  الدخل ز,ادة تطبيقات – 3

  . النحو,ة الوظائف وIعلم اكWساب مرحلة ?) Iستخدم  تطبيقات – 4

  . النحو,ة  الوظائف واكWساب Iعلم لتقييم  Iستخدم  تطبيقات – 5

  . التعليمية القصص تطبيقات – 6

  . اللغو,ة   التعليمية األلعاب خالل  من التعلم تطبيقات – 7

  مباحث

  العر�ية اللغة م8ارات 7عليم تطبيقات - 1
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 Iعلم  ع(I Gساعد الYZ ا�;اسو1ية التعليمية التطبيقات من عدد ع(G نتعرف وXنا

 والتحدث، والكتابة، القراءة، اللغة م.ارات إتقان وكذلك العر1ية، اللغة أساسيات

  ?)  الطالب  تحسن مدى  تق�س  والYZ بالطبع  اللغو,ة  االختبارات توافر مع واالستماع،

  من  يتوفر الذي  التعلي�Y ا|;توى  طر,ق عن ذلك  ل  السابقة، اللغو,ة امل.ارات تحصيل

  تلك استخدام لكيفية موجز عرض مع  ا�;اسو1ية، التعليمية التطبيقات تلك خالل

  للغة  Iعلم.م ?)  للطالب التحصي() املستوى  لتقييم ا�;اسو1ية التعليمية التطبيقات

  جانب  من الذاIي التقييم أو املعلم جانب من األ ادي�Y التقييم طر,ق عن سواء العر1ية

  . التعليمية  ا�§طوة تلك  أثناء املعلم لوجود ا�;اجة دون  نفسھ الطالب

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 ABC Arabic for kids 5   5براعم

  ABC Arabic for kids 6  6 براعم

  الذاتية  املمارسة طر,ق عن التعلم خالل.ما من الطالب يتمكن التطبيقان Xذان

  التطبيقNن   Xذين  �ستخدم  أن  للمعلم  و,مكن  بالتطبيقNن،  املتوفرة  لالختيارات  الطالب  من

  العر1ية  باللغة  ب�Sكي«Pا يقومون  الYZ  األشياء أسماء العر1ية اللغة TغSN  الناطقNن Iعليم ?)

 Iعلم  يمك�Pم  كما  العر1ية،  اللغة  Iعلم.م  ?)  الطالب  أذXان  ?)  و1ا¼)  طيب  أثر  لھ  سيuون   مما
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ة ا��يدة والفائدة ا�;روف، وأصوات أشuال   الناطقNن  أن التطبيقNن Xذين من واملرجوَّ

SNغT  ما  يتعلمون   العر1ية  اللغةPم  طر,ق  عن  العر1ية  اللغة  ف�Pمما  بأنفس.م  الذاتية  ممارس� 

  املعلم   اXل تثقل ال بصورة األذXان ?) التعلم محل  املعلومات تث�يت ع(G  أك½S �ساعدXم

  . العر1ية اللغة TغSN  الناطقNن  من طالبھ  مع التعامل عند الصف داخل

  

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Arabic flashcards  بالعر¿ي  فالشات

  تحصيل  يقيم أو يخت�S أن ير,د الذي  املعلم مع م.مة فاذدة لھ التطبيق Xذا 

  طر,ق   عن  الطالب  باختبار  يقوم   التطبيق   أن  طر,ق  عن  اللغو,ة؛   الناحية  من  لديھ   الطالب

  املف�Sض  من الYZ  اللغو,ة املوضوعات من متنوع عدد حول  املتعددة االختبارات من عدد

  يÃتقي  أن كذلك للمعلم يمكن  كما الصف، داخل معلمھ مع دراس�Pا أن�Â  قد  الطالب أن

 بالفعل دراس�Pا املعلم أن�Â الYZ املوضوعات مع تWناسب الYZ االختبارات بال�Sت�ب م�Pا

  ذاتًيا  نفسھ يقيم أن يمكنھ  الطالب أن التطبيق ممN~ات ومن طالبھ،  مع الصف داخل

  ا�§ارجية  املساعدة دون  من ذاتھ  التطبيق خالل من اللغوي  تحصيلھ جودة مدى  و,قيم

  . معلمھ من
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 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Names around lite  أسماءعر1ية

  ثم  حية، تفاعلية بصورة الطالب أمام اللغ  املوضوعات Tعرض يقوم Xنا التطبيق 

 املوضوع من العر1ية باللغة أسماءXا معرفة  ير,د الYZ األشياء ع(G بالنقر الطالب يقوم

  الطالب يتعلم ح�Z لھ الuلمة بنطق التطبيق فيقوم بدراستھ؛ ليقوم  باختياره قام الذي 

 �عرض.ا الYZ ا|§تلفة  واملوضوعات الب�ئات ?) األشياء أسماء نطق  كيفية التطبيق من

  التطبيق  ذلك استخدام كذلك للمعلم و,مكن Ë;يحة، بصورة العر1ية باللغة التطبيق

  التطبيق  موضوعات من معNن ÌsÍ اسم ذكر الطالب  من يطلب بأن الطالب اختبار ?)

  ليقيم التطبيق خالل من الÌsÎ السم �ستمع الطالب املعلم يجعل و¿عدXا
ً

  املعلم  من كال

  بصورة   العر1ية   باللغة   ا|§تلفة   األشياء   أسماء  معرفة  من   الطالب  تمكن   مدى   مًعا  والطالب

  �شعر  أن دون  التعلم من  الشأن  ذلك ?) الطالب  تقدم  مدى  قياس  وكذلك Ë;يحة،

  التعلم؛ من بامللل  الطالب
ً
  ذلك  PQا يتمN~ الYZ املمN~ة التفاعلية العرض لطر,قة  نظرا

  . غSNه عن التطبيق 

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Dragon dictation  اإلمالء
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 م.ارة اختبار  حيث من السواء ع(G والطالب املعلم مع ك�Sى  فائدة لھ  تطبيق

 أن للمتعلم الفرصة �عطي التطبيق إن حيث السواء، ع(G والكتابة التحدث ?) الطالب

  البد  والYZ  بصوتھ   لماتھ  �ÑIيل  من املتعلم ان�Pاء و¿عد  كتاب�Pا ير,د  الYZ  الuلمات  ينطق 

 ف.م.ما  من  التطبيق يتمكن   حË  �Z;يحة لغو,ة   بطر,قة  بنطق.ا  قام  قد الطالب  يuون  أن

  الuلمات  بكتابة التطبيق يقوم الطالب؛ عند للuلمات الÓ;يح النطق م.ارة ين�Y ما وXو

  بصورة لھ
ً
   انت  قبل من للuلمات كتابتھ Xل معرفة من الطالب يتمكن Xنا ومن مباشرة

 ع(G  وا��مل  للuلمات   الÓ;يحة  الكتابة  من  يتمكن  ح�Z  خاطئة  بصورة   انت  أم  Ë;يحة

  املعلم ع(G يوفر ما وXو السواء،
ً
  وقًتا

ً
  ?)  الدراسية ا�;صص وقت من PÖَُدر  ان طو,ال

  اإلمالئية   األخطاء  تÓ;يح  ?)  العر1ية  اللغة  TغSN  للناطقNن  ثانية  لغة  العر1ية  اللغة  صفوف

  . العر1ية  وا��مل للuلمات الطالب  نطق  تÓ;يح أو للطالب

  

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Word mover  الuلمات  بنك

 وأغراض نواÙ) ?) استخدامھ يمكنھ  املعلم  أن ?) تت=§ص فائدتھ  التطبيق  Xذا 

  طالبھ  قدرات ين�Y  أن ير,د الذي  املعلم مع جًدا  مفيد ف.و طالبھ، مع متعددة لغو,ة
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  املقاالت   كتابة   أو  الشعر,ة  القصائد  أو  القصص  لكتابة  األدبية  الكتابة  مجال  ?)  اإلبداعية

 Iعليم   حصص  ?)  التطبيق  استخدام  يمكن  كما  جًدا،  Tسيطة  جمل  أو   لمات  كتابة  ح�Z  أو

  TغSN  الناطقNن من ثانية  لغة  العر1ية  للغة التعلم حديYÚ الطالب مع النحو,ة الوظائف

  ع(G  العر1ية اللغة Iعلم ?) لغوً,ا واملوXوN1ن البارعNن الطالب  وكذلك  العر1ية، اللغة

  �س��  ما وXو ا��مل أو الuلمات Tعض ووضع بإعداد يقوم املعلم أن طر,ق عن السواء،

 أن و,مكن م�Pا مفيدة فقرة لعمل ترتي«Pا الطالب من و,طلب الuلمات ب�نك التطبيق ?)

  تقييم   ذلك  يWبع  ثم   بي�Pا  من  واالختيار   الuلمات  وضع   ?)  Xنا  املعلم  بدور   نفسھ   الطالب  يقوم

  الطالب  طر,ق عن وكذلك الطالب  و1قية املعلم خالل من الطالب بھ قام الذي  العمل

  لغة  العر1ية اللغة  لتعلم الدراYst الصف داخل لعملھ الطالب من ذاIي كتقييم نفسھ

  . ثانية 

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Basic Arabic  عر¿ي أساسيات

  والYZ  الuلمات ع(G اختبارات للمعلم يوفر أنھ ?) ا��يدة فائدتھ تت=§ص تطبيق

  ل.ا   االختبارات  وتلك  معNن،  واحد  لغوي   تصÃيف  تحت  الuلمات   تلك  من   مجموعة   ل   تuون 

 االستماع،  مثل اللغو,ة امل.ارات من مختلف عدد قياس ع(I Gعمل أ�Pا و�) ا��يدة مP}~Nا
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  التعلي�Y  التطبيق محتوى  ?) املتاح الذاكرة اختبار استخدام و,مكن والكتابة، والقراءة،

  بصورة  الuلمات معا&ي ع(G التعرف ?) العر1ية اللغة TغSN الناطقNن الطالب اختبار ?)

  العر1ية  الuلمات عرض ?) التفاعلية التعليمية الفالشات التطبيق  يوفر كذلك  Ë;يحة،

G)ن الطالب عNالناطق  SNغT العر1ية اللغة اللغة  .  

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Arabic for kids  لألطفال العر1ية

  ولكن  ا|§تلفة اللغو,ة  املوضوعات من عدد Iعليم ?) راÝعة فائدة لھ  تطبيق

 ح�Z   املوضوع  Iعلم  إلكمال  العر1ية   اللغة  TغSN  الناطقNن  من  املتعلم  تجذب   تفاعلية   بصورة

 قام الذي  للموضوع الطالب تحصيل مدى  يق�س الذي  االختبار إ�G الوصول  ثم �Pايتھ

  يتعلم  الطالب ي�Sك أن للمعلم يمكن كما للتطبيق، التعلي�Y ا|;توى  خالل من بدراستھ

  مستوى   ع(G  املعلم  جانب  من  و£شراف  لتعلمھ،  سر�عة   متاTعة   مع  ا|§تار  اللغوي   املوضوع

  للمعلم  يمكن بل املعلم، من كبSNة معاناة دون  التعلي�Y للموضوع الطالب تحصيل جودة

 يمارس Xو ب�نما للتطبيق التعلي�Y ا|;توى  خالل من يتعلمون  طالبھ من عدد ي�Sك أن

  املعلم  من أك�S لدعم يحتاجون  الطالب من أخرى  مجموعة مع أخرى  Iعليمية أ&شطة
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  للغة  Iعلم.م أثناء  الطالب بNن الفردية للفروق والدعم التعز,ز من كنوع الصف داخل

  . ثانية  لغة  العر1ية

 

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Arabic app  العر1ية 

  والYZ  الuلمات ع(G اختبارات للمعلم يوفر أنھ ?) ا��يدة فائدتھ تت=§ص تطبيق

  االختبارات  وتلك معNن، واحد لغوي  تصÃيف تحت الuلمات تلك من مجموعة  ل  تuون 

 ~Nا تتمPو�uعتمد اختبارات  بI G)ن  من الطالب جانب من  املكتو1ة األسئلة قراءة عNالناطق  

SNغT يحة  اإلجابة اختيار ثم العر1ية اللغة;Óن من للسؤال الNاحات من عدد بSاإلق� 

  درجة   حيث  من  املستوى   متدرجة  بأ�Pا  االختبارات  تلك  وتتمN~  االختيارات،  بNن   من  املتوفرة

  ذلك  �ستخدم  أن للمعلم  و,مكن  الطالب، ع(G  املطروحة األسئلة  وصعو1ة س.ولة

 ملستوى   وصلوا   الذين  العر1ية  اللغة  TغSN  الناطقNن  الطالب  مع  التعلي�Y  ومحتواه  التطبيق

 وجھ  ع(G القراءة م.ارة ?) وخاصة ثانية  لغة  العر1ية اللغة  Iعلم ?) الصف  داخل جيد

  .ا�§صوص
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 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

-  Arabic baby flash cards 

-  Learn Arabic for kids 

 Arabic Learning & Preschoolers  العر1ية  اللغة األطفال Iعليم

-  Arabic flashcards by tinytapps 

-  Arabic central 

-  Easy Arabic app paid 

 املوجودة  التفاعلية  الطر,قة  خالل  من  يمكن  إنھ حيث  فائد{Pا  ?)  جميلة  تطبيقات

  ا�;ياتية  باملوضوعات املرتبطة العر1ية للuلمات املستخدم Iعليم  التطبيقات بتلك

  تمكن  الYZ بالفالشات التعلم طر,ق عن  التطبيقات Iعرض.ا الYZ  ا|§تلفة والتعليمية

  كذلك  -املتعلم– تمكنھ  والYZ العر1ية، للuلمات الÓ;يح  النطق  كيفية  Iعلم من املتعلم

  ذلك  ?)  كبSN مج.ود  املعلم ع(G  وتوفر العر1ية  باللغة  لديھ اللغو,ة ا�;صيلة  ز,ادة من

 حودة ومدى  طالبھ  اختبار ?) املعلم �ستخدم.ا أن يمكن  وكذلك التعلي�Y، الشأن

  التعليمية  التطبيقات تلك تقدم.ا الYZ  اللغو,ة املادة خالل من أحرزوه الذي  التحصيل 

 .البعض Tعض.ا مع مجتمعة
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 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Teach your baby how to read Arabic  العر1ية  ابنك علم

 حيث  القراءة  م.ارة  Iعليم  عند  السواء  ع(G  والطالب  للمعلم  ممتازة  فائدة  لھ   تطبيق

 تلك عرض ?) والWسلسل التدرج مراعاة مع عر1ية  لمات الطالب بتعليم التطبيق يقوم

  الطالب  يصل ح�Z املفردة الuلمات بقراءة تبدأ  للقراءة مستو,ات ستة خالل من الuلمات

 آلخر  مستوى  من الطالب انتقال و,تم و�سر، Tس.ولة الuاملة القصص لقراءة �Pاي�Pا ?)

�Zسرعتھ القراءة يتعلم طالب  ل  أن خالل من وذلك جيدة بصورة القراءة يتقن حT 

 م.ارة Iعلم  ?) التطبيق ذلك  تمN~  تر1و,ة  مN~ة و�) بي�Pم الفردية الفروق ملراعاة ا�§اصة

  الYZ  التعليمية التطبيقات من سواه دون  العر1ية اللغة TغSN الناطقNن الطالب مع القراءة

  . التعلي�Y محتواXا طر,ق  عن بالدراسة -القراءة م.ارة– اللغو,ة  امل.ارة تلك تWناول 

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 -  الرقعة خط

  العر1ية  الكتابة  كيفية الطالب بتعليم يقوم أنھ ?) تت=§ص فائدتھ تطبيق

 يوفر ما وXو التطبيق؛  مع تفاعلية بصورة الرقعة خط باستخدام وذلك الÓ;يحة،
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  باستخدام  العر1ية الكتابة Iعليم.م عند طالبھ مع املعلم �عانيھ قد الذي  الكبSN ا��.د

  . الرقعة خط

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

-  Learm Arabic free 

-  arn Arabic-phrasebook 

-  Speak Arabic 

-  Learn Arabic phrases in male voice free 

-  Learn Arabic phrasebook 

  يمكنھ   الYZ   ا|§تلفة   ا�;وار,ة  ا��مل  املستخدم   Iعليم  ?)  راÝعة  فائدة  ل.ا  تطبيقات

  جميلة،  تفاعلية بصورة العامة ا�;ياتية  املواقف ?) ا�;وار أو التواصل عند استخدام.ا

  ا|§تلفة   ا�;وار  ونصوص  ا��مل  من  جًدا   كبSN  عدد  تuو,ن  خالل.ا  من   للمستخدم  و,مكن

YZا|§تلفة  ا�;ياتية  املواقف داخل العر1ية  باللغة  والفعال ا��يد التواصل من تمكنھ  ال  

 م.ارة  Iعليمھ حالة  ?) التعليمية  التطبيقات  تلك  استخدام للمعلم و,مكن  جيدة، بصورة

  حياتية  محادثات وتuو,ن العر1ية، اللغة TغSN  الناطقNن من  طالبھ مع وا�;وار التحدث
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 PQا يرحب سوف ممتازة بصورة السواء ع(G وخارج.ا التعليمية ا�;صص داخل جيدة،

  . العر1ية اللغة TغSN  الناطقNن الطالب  من  طالبھ

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Learn Arabic free-accelastudy  با|�ان  العر1ية Iعلم

 املوجودة التفاعلية  الطر,قة خالل من  يمكن  إنھ  حيث فائدتھ  ?) جميل  تطبيق

ن  والYZ التطبيق �عرض.ا الYZ العامة العر1ية للuلمات املستخدم Iعليم بالتطبيق ِ
ّ

مك
ُ
  ت

  كبSN  مج.ود املعلم ع(G وتوفر العر1ية باللغة لديھ اللغو,ة  ا�;صيلة ز,ادة من  املستخدم

  من  لطالبھ Iعليم.ا املعلم ير,د  الYZ  الuلمات إدخال مN~ة بتوفر التعلي�Y، الشأن  ذلك ?)

  يمكن  كما ا|§تلفة، وا�;ياتية التعليمية، املوضوعات ?) العر1ية اللغة TغSN الناطقNن

 Iعلم   ?)  أحرزه  الذي   التقدم   مدى   الطالب  يق�س   أن  للتطبيق  التعلي�Y  ا|;توى   باستخدام

 ?)  لھ  الفع()  املستوى   ع(G  الطالب  يتعرف  ح�Z  معNن،  لغوي   بموضوع  ترتبط  الYZ  الuلمات

 ا|;توى  خالل من  العملية ا�§طوة تلك من  ليبدأ  ا|§تلفة؛ واملوضوعات الuلمات Iعلم

 Yلغوي  تقدم  تحقيق للتطبيق  التعلي� Sعلم ?)  أك�I  مع  خاصة ثانية  لغة  العر1ية  اللغة  

 ?)  للطالب الفع() التقدم تق�س والYZ بالتطبيق، اللغو,ة االختبارات توافر مN~ة تواجد
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  بNن  اجتماعًيا ومقبولة Ë;يحة بصورة واستخدام.ا العر1ية اللغة  مفردات Iعلم

  . العر1ية  باللغة الناطقNن

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Muslim kids series: mufradat Arabic  عر1ية  مفردات

 املوجودة التفاعلية  الطر,قة خالل من  يمكن  إنھ  حيث فائدتھ  ?) جميل  تطبيق

 �عرض.ا  الYZ ا|§تلفة  باألماكن املرتبطة  العر1ية  الuلمات املستخدم Iعليم بالتطبيق

ن  الYZ  التفاعلية،  والفالشات  التطبيق مع  التفاع()  التعلم  طر,ق  عن  التطبيق ِ
ّ

مك
ُ
 املتعلم   ت

 طر,ق.ا  عن املستخدم يمكن والذي  العر1ية للuلمات الÓ;يحة الكتابة كيفية Iعلم من

  ذلك  ?) كبSًNا  مج.وًدا  املعلم ع(G و,وفر العر1ية، باللغة لديھ  اللغو,ة ا�;صيلة ز,ادة من

  العر1ية  الuلمات Iشكيل Iعلم خاصية بتوافر  كذلك  التطبيق يتمN~ كما التعلي�Y، الشأن

  ذلك  ع(G للطالب التدر,ب  من  كنوع التطبيق خالل من  منطوقة سماع.ا Tعد  ا|§تلفة

  Iشكيل.ا  من يتمكن  ح�Z للuلمات الÓ;يح النطق خالل من اللغو,ة لقدراتھ وتحدي 

  من  يمكن والYZ التفاعلية  االختبارات  من عدد بالتطبيق يتوفر كما الÓ;يحة، بالصورة

 املفردات  واسWيعاب  ف.م  ?)  العر1ية   اللغة  TغSN  الناطقNن   الطالب  تقدم   مدى   قياس  خالل.ا

  . العر1ية  املفردات من اللغو,ة حصيل�Pم تطور  مدى  قياس وكذلك العر1ية،
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 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Arabic numbers  العر1ية  األرقام

  من  املستخدم Iعليم التعلي�Y  محتواه طر,ق  عن  يمكن أنھ فائدتھ  تت=§ص  تطبيق

 م.ارات   خالل  من  ممتازة  تفاعلية   بصورة  العر1ية   األرقام   العر1ية  الغة   اللغة  TغSN  الناطقNن

 كما  ممتازة،  بطر,قة  العر1ية  األرقام  Iعلم  تحصيل  من  املتعلم  تمكن  بصورة  ا|§تلفة  اللغة

 واختبارات  بطرق  العر1ية  األرقام لتعلم طالبھ تحصيل  مدى  اختبار من املعلم يتمكن 

  . وشائق راÝع  Tشuل اللغو,ة امل.ارات باستخدام مختلفة

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

-  Arabic e-book level 2 

  لتعليم  ممتاز   Tشuل  تفاع()  إليك�Sو&ي  كتاب  عن  عبارة  إنھ  حيث   وراÝع  جيد   تطبيق

عّد   والYZ  ا|§تلفة  والتدر,بات  الشرح  خالل  من  العر1ية  اللغة  أساسيات
ُ
I  تق�س    اختبارات  

  الشرح بNن  يجمع ف.و  الكتاب، �عرض.ا الYZ  اللغو,ة  للمادة للطالب التحصي()  املستوى 

  اللغة  أساسيات الطالب  لتعليم ممتازة فرصة للمعلم  و�عطي  واحد، وقت ?) واالختبار

  العر1ية   اللغة  TغSN  الناطقNن  من  الصغار  الطالب  مع  خاصة  ممتازة  تفاعلية  بصورة  العر1ية

  . ثانية  لغة العر1ية  للغة Iعلم.م أثناء



International Conference in Arabic Festival (INCAFA)  
 Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang 
Tahun 2021 

 

19 

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Write arabic2  عر¿ي اكتب

  ال�êائية   ل=;روف  العر1ية  الكتابة  الطالب  بتعليم  يقوم  أنھ  ?)  جيدة  فائدتھ  تطبيق 

  لھ  Iس.ل كتابية أ&شطة للمعلم وتوفر ا�;روف، بتلك ترتبط والYZ ا|§تلفة والuلمات

  ح�Z  للWسلية Iعليمية  لعبة  مصاحبة مع طالبھ، مع  العر1ية الكتابة  أساسيات Iعليم

  العر1ية  للكتابة Iعلم.م ملواصلة دافعي�Pم بقاء  ومواصلة طالبھ  انWباه جذب املعلم  يضمن

 . للتطبيق التعلي�Y  ا|;توى  طر,ق عن املعروضة التعليمية  املادة خالل من

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 TTT – learn new languages (free)  جديدة  لغة Iعلم

  العر1ية  اللغة مفردات طالبھ  Iعليم ير,د  الذي  املعلم مع جيدة فائدة لھ تطبيق

  الuلمة  كتابة كيفية الطالب ليتعلم الuلمة شuل عرض مع Ë;يًحا نطًقا نطق.ا وكيفية

 لغوي   موضوع  تحت   ل.ا  تجتمع  والYZ  ا|§تلفة  اللغو,ة  املفردات  من  عدد  عرض  خالل  من

  تحصيل.م  ومدى  العر1ية  اللغة  TغSN  الناطقNن من طالبھ  يخت�S  أن للمعلم و,مكن واحد،

 �شاXدو�Pا   الYZ  األشياء  أسماء  عن  سؤال.م  خالل  من  التطبيق   �عرض.ا  الYZ  اللغو,ة   للمادة

 .عل�Pم  التطبيق   �عرض.ا  الYZ  االختبار  مادة  خالل  من   وكذلك  للتطبيق  التعلي�Y   ا|;توى   ?)
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 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 -  مومو مع اقرأ 

  ع(G  كتابية تمار,ن أ&شطة  Tعرض يقوم  أنھ  ?) التطبيق  ذلك  من  الفائدة تت=§ص

  ذلك   Tعد  م�Pم  يطلب  ثم  كذلك  أمام.م  صور{Pا  و�عرض  الuلمة  ل.م  ينطق  إنھ   حيث   الطالب

  ا|§تلفة  املتفرقة ا�;روف من  عدد بNن من  الuلمة  تلك  حروف بتجميع يقوموا  أن م�Pم

 التطبيق،  مع تفاع() Tشuل  Ë;يحة  بصورة االختبار محل  الuلمة لتuو,ن ل.م املعطاة

  الكتابة  ?) طالبھ اختبار ير,د الذي  املعلم مع ا��يدة بفائدتھ يمتاز التطبيق وذلك

 الفروق ملراعاة الكتابة  اتقان ?) التعليمية  مستو,ا{Pم اختالف ع(G للuلمات الÓ;يحة 

  خالل  من كذلك الضعاف الطالب مساعدة يمكنھ التطبيق  أن حيث  طالبھ، بNن الفردية

 إذا  Ë;يحة  الuلمة  وتجميع  باختياره ليقوموا  الuلمة من التا�) ا�;رف ل.م ينطق أنھ

  للتطبيق  التعلي�Y ا|;توى  استخدام يمكن كما البداية من  املة تجميع.ا عل�Pم صعب

  املكتو1ة  ال�Sجمة خاصية بھ  يتوفر  ألنھ العر1ية اللغة TغSN الناطقNن الطالب مع كذلك

  الكتابة   Iعليم  ?)  ا��يدة  بفائدتھ   يمتاز  فالتطبيق   االختبار   محل  للuلمات   اإلنجلN~ية   باللغة 

  لغة  العر1ية اللغة وIعلم تحصيل ?) التعليمية مستو,ا{Pم اختالف ع(G للطالب العر1ية

  . ثانية 
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 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Write with me in Arabic  مë) العر¿ي اكتب

  جيد  تطبيق
ً
  الÓ;يحة  الكتابة كيفية طالبھ Iعليم ير,د الذي  املعلم مع جدا

  ال�êائية  ا�;روف نطق �عرض Xنا فالتطبيق األرقام، وكذلك والuلمات  ال�êاء �;روف

 الفرصة الطالب يمنح ثم جيدة تفاعلية بصورة م�Pا حرف  ل  عن Iع�S  لمة ورود مع

  وكذلك   ل.ما،  الÓ;يحة  الكتابة  ليتعلم  عليھ  الدالة  والuلمة  ا�;رف  من   ل   كتابة  ملمارسة

  عمليYZ   ?)  للتطبيق  التعلي�Y   ا|;توى   استخدام  يمكنھ  Xنا  فاملعلم  األرقام،  Iعلم  مع  ا�;ال

  العر1ية،   الكتابة  أساسيات  Iعليم.م  مرحلة  ?)  سواء  حد  ع(G  طالبھ  مع  واالختبارات  التعلم

 املفردات كتابة Iعلم مرحلة أجادوا الذين الطالب مع يص=ì كذلك Xنا التطبيق أن كما

  ير,د   ما  الطالب  ف�Pا  يكتب   للتعبSN  حرة  مساحة   للطالب   ي�Sك  ألنھ   Ë;يحة   بصورة  العر1ية

  مستوى   لرفع  عل�Pا  مالحظاتھ  و£عطاء  الكتابات  تلك  تدقيق  ذلك  Tعد  يمكنھ  واملعلم  كتابتھ

  الكتابة  لتعليم جيدة Iعليمية فائدة ذو  �عت�X Sنا فالتطبيق القر,ب، املستقبل ?) كتاب�Pم

  الصفوف  داخل واإلمالء ا�;ر  الكتا¿ي التعبSN  دروس  ممارسة وكذلك  الÓ;يحة 

  . ثانية  لغة  العر1ية اللغة لتعلم الدراسية

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم
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 -  ا|�ا&ي 2 براعم

  مفيد Xنا التطبيق 
ً
  إثرائية  Iعليمية أ&شطة عن البحث ير,د الذي  للمعلم جدا

 مع استوعبوه ما  وتخت�S طالبھ عند اللغوي  التحصيل تنمية ع(I  Gعمل لغو,ة وألعاب

  إن  حيث العر1ية، اللغة أساسيات Iعلم مرحلة ?) الصف داخل Iعليمية مادة من املعلم

  تجذب  Iعليمية لغو,ة ألعاب صورة ?) اللغو,ة االختبارات من لعدد �عرض Xنا التطبيق

  تجعل  التطبيق مع تفاعلية بصورة الصف داخل التعلم ملواصلة انWباX.م وIشد الطالب

،ا   املعلم
ً
  اللغة   أساسيات  Iعلم  ?)  طالبھ   لھ  وصل  الذي   التعلي�Y   للمستوى   ومقيًما،  مالحظ

  من  عدد بNن من الÓ;يح  واللون  والشuل الصورة اختيار لعبة  خالل من العر1ية

  املWشاPQات  اختيار لعبة وكذلك الطالب، ع(G التطبيق �عرض.ا الYZ واألشuال االختيارات

 حواسھ  لتنمية  الطالب ع(G التطبيق �عرض.ا الYZ فةا|§تل واألشuال األشياء بNن من

ن  والYZ  حولھ  من  املتواجدة  ا|§تلفة  لألشياء  و£دراكھ ِ
ّ

مك
ُ
 الطالب  سؤال  من  جميع.ا  املعلم  ت

  األشياء   أسماء  ع(G  التعرف   ?)  اللغو,ة  حصيلتھ   الختبار   جميًعا  األشياء  تلك    ل   أسماء  عن

  للعبة  �عرض كذلك  والتطبيق  والعامة، ا�§اصة بيíتھ ?) حولھ من املتواجدة ا|§تلفة

  التطبيق  يمنح وكذلك العر1ية، باللغة جسده من أجزاء أسماء ع(G الطالب بتعرف تقوم

 املفردة لتجميع ال�êاء حروف استخدام خالل من العر1ية املفردات تركيب لعبة للطالب

  العر1ية  باللغة  ا|§تلفة  املفردات تuو,ن  كيفية  معرفة من  الطالب ليتمكن  السؤال محل
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 املعطاة  املفردات  تلك   من  مفردة   ل   حروف  ع(G  التعرف   وكذلك   ال�êاء،   حروف  طر,ق   عن

  الناحية من ممتازة للمعلم إثرائية أ&شطة �عطي فالتطبيق اللعبة، خالل من للطالب

  العر1ية  اللغة لتعلم طالبھ دعم مساعدة ع(I Gساعده -الباحث نظر وج.ة من– ال�Sبو,ة

  . ثانية لغة  ل.ا Iعلم.م بداية ?)

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Harakat  حر ات

  الطالب من للمستخدم  اإلعرا¿ي ا��انب يقوي  أنھ ?) فائدتھ  تت=§ص تطبيق

ن  وكذلك العر1ية، اللغة TغSN الناطقNن
ّ

 والuلمات  النصوص Iشكيل  من  املستخدم يمِك

YZلغوً,ا؛  ممتازة بصورة  للتطبيق  بنفسھ  املستخدم  يدخل.ا ال  YZعاون  والI  املستخدم  

  الÓ;يح  الWشكيل كيفية Iعلم من PQا والناطقNن العر1ية TغSN الناطقNن من للتطبيق

 ?)  املعلم  ان والË YZ;يحة، بصورة العر1ية للمفردات ا�;ر ات و£ضافة للuلمات

  يبحث قبل من العر1ية اللغة صفوف
ً
  توضيح  ?) Iعاونھ إثرائية Iعليمية أ&شطة عن كثSNا

ن والذي  التطبيق، ذلك ظ.ور  ح�Z  ذلك ?) �عاونھ ما يجد فال طالبھ  مع ذلك ِ
ّ

  املعلم  يمك

 أو مفردات Iشكيل طالبھ من يطلب بأن التعلي�Y الشأن ذلك ?) طالبھ اختبار من كذلك
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  مدى   ليقيم  التطبيق  ذلك  استخدام  خالل  من  ا�;ر ات  مع  ل.م  �عرض.ا  ثم  معينة   نصوص

  .اللغوي  التعلي�Y الشأن ذلك ?)  الطالب تحصيل جودة

  

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Opposites in Arabic  املتضادات

م أنھ ?)  فائدتھ تت=§ص تطبيق
ّ
 خالل من العر1ية  اللغة ?) املتضادات الطالب �عل

  يوفر  أنھ ?) سواه دون  التطبيق ذلك PQا يتمN~ مN~ة و�) التطبيق، مع التفاعلية  الطر,قة

  العر1ية،   اللغة  ?)  التضاد   خاصية  طالبھ  �علم  أن  ير,د  الذي   للمعلم  إثرائية  Iعليمية  أ&شطة

  ليقيم  سواء؛ حد ع(G واالختبارات التعلم عمليYZ ?) التطبيق استخدام  للمعلم و,مكن

 Iعلموه  الذي  التعلي�Y  للمحتوى  العر1ية اللغة  بفSN الناطقNن من الطالب اسWيعاب مدى 

 �عرض.ا  الYZ الuلمات أضداد عن  الطالب Tسؤال للتطبيق  التعلي�Y ا|;توى  طر,ق عن

  العر1ية  الuلمات ألضداد -الطالب– معرف�Pم واختبار للتطبيق  التعلي�Y ا|;توى  عل�Pم

  عل�Pمز املعروضة

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم
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 -  ا|�ا&ي  لماIي

م أنھ ?) فائدتھ  تت=§ص تطبيق ِ
ّ
  ا|§تلفة  والuلمات  ال�êائية  ا�;روف الطالب �عل

YZا مجموعة  ل  يندرج والPعليمية قائمة تحت م�I مع تفاعلية بصورة معينة وحياتية 

  للمعلم  و,مكن العر1ية، اللغة لتعلم األساسيات Iعلم من الطالب ليتمكن التطبيق

  للمحتوى   الطالب  اسWيعاب  مدى   ليقيم  واالختبارات؛  التعلم  عمليYZ  ?)  التطبيق  استخدام

Yعلموه الذي  التعلي�I لمات ا�;روف عن الطالب �سأل بأن التطبيق طر,ق عنuوال  YZال 

  .الراÝعة  التفاعلية بصورتھ التطبيق  عل�Pم �عرض.ا

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Interactive Arabic  التفاع() العر¿ي

 خالل  من  اللغو,ة  امل.ارات  طالبھ  Iعليم  ير,د  الذي   املعلم  مع  جودتھ  تت=§ص  تطبيق

  من  اللغو,ة  امل.ارات استخدام  تطبيق  ثم  اختياره يتم  معNن Iعلي�Y موضوع استخدام

  وتلك  للتطبيق، التعلي�Y ا|;توى  طر,ق عن  للدراسة االختيار محل املوضوع ذلك خالل

  يتمكن  كما التعلي�Y، محتواه ?) غSNه عن التطبيق ذلك تمN~ الYZ �) ا��يدة الصورة

  تلك  استخدام من العر1ية  اللغة TغSN الناطقNن  من  الطالب تمكن مدى  اختبار  من املعلم

  تمكن  و£ثرائية؛  تفاعلية  بصورة املتنوعة  اللغو,ة  املوضوعات طر,ق عن اللغو,ة  امل.ارات
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 مدى  املعلم ليقيم  ا|§تلفة؛ اللغو,ة امل.ارات ?) اللغو,ة قدراتھ تنمية من الطالب

 خالل من Iعلموه الذي  التعلي�Y للمحتوى  العر1ية اللغة TغSN الناطقNن الطالب اسWيعاب

 . للتطبيق   التعلي�Y للمحتوى  التفاع() العرض

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Kalimat-arabic   لمات

  إثرائية  Iعليمية وسيلة عن يبحث الذي  املعلم مع ومثمرة جيدة فائدة لھ تطبيق

م
ّ
  العر1ية  اللغة  ?) والش.SNة، املأثورة، واألقوال واألمثال، ا�;كم، طالبھ  PQا �عل

  . العر¿ي األد¿ي التار,خ ع�S الش.SNة العر1ية األدبية للò§صيات

  

  العر�ية اللغة <غ��  بالناطق�ن خاَصة تطبيقات - 2

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Learn Arabic. The Arab street  العر1ية  Iعلم

  طر,ق عن  جيدة أ اديمية  بصورة العر1ية اللغة  Iعليم ?)  Iعليمية  لدورة تطبيق

 العر1ية، اللغة TغSN  الناطقNن فئة  من العر1ية اللغة  Iعلم ?) األفراد ملعاونة  صوتية  دروس
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  باللغة  ا�;وار ?) Iستخدم الYZ ا|§تلفة املفردات معا&ي Tشرح التطبيق يقوم حيث

  ع(G  العر1ية اللغة  TغSN الناطقNن �ساعد بما اإلنجلN~ية؛  للغة ترجم�Pا طر,ق  عن العر1ية

  مع  التواص() ا�;وار ?) Ë;يحة بصورة استخدام.ا وكيفية املفردات تلك  معا&ي ف.م

  من  طالبھ  Iعليم ?) يرغب الذي  للمعلم  و1الÃسبة ممتازة، بصورة العر1ية  باللغة الناطقNن

 يبحث  الذي   مبتغاه  التطبيق  Xذا   ?)  أن  شك  فال  ا�;وار  م.ارة  العر1ية  اللغة  TغSN  الناطقNن

  .التواص() اللغوي  وا|�ال الشأن ذلك ?) عنھ

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 English – Arabic flash cards  عر1ية  فالشات

  العر1ية  اللغة TغSN الناطقNن  الطالب خاللھ  من  يتعلم أنھ Xو  التطبيق Xذا  فائدة

  والYZ  العر1ية، باللغة ا�§اصة و1يíتھ الطالب محيط ?) تتواجد والYZ األشياء معا&ي

 األشياء Xذه عرض طر,ق عن وا�§اصة العامة حياتھ ?) يومي Tشuل الطالب ل.ا يتعرض

  العر1ية  باللغتNن عل�Pا تدل الYZ  الuلمات مصاحبة مع فالشات صورة ?) مصورة

  ومدي  الطالب اختبار ?) التطبيق Xذا  ممN~ات �ستغل أن للمعلم و,مكن  واإلنجلN~ية، 

 إذا  ع�Pا الطالب سؤال ثم عل�Pم الصورة عرض طر,ق عن األشياء Xذه ألسماء تحصيل.م
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  اللغو,ة   ال½Sوة  وتنمية   للطالب  اللغوي   التحصيل  جودة  مدى   لتقييم  ال  أو  PQا  علم  ع(G   انوا 

  .عندXم

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Lingo learn Arabic  عر¿ي لينجو 

  التدرج  مع جيدة أ اديمية  بصورة العر1ية اللغة  Iعليم ?) Iعليمية  لدورة تطبيق

  أثناء   العر1ية  اللغة  TغSN  الناطقNن  من  للتطبيق  للمستخدم  والتحصي()  التعلي�Y  باملستوى 

  العر1ية،  اللغة Iعلم ?) األفراد ملعاونة التطبيق  يقدم.ا الYZ االختبارات باستخدام Iعلمھ

  ا�;صيلة  تق�س والYZ املستوى  متدرجة االختبارات من  بنك بمثابة �عد  Xنا فالتطبيق

 تقدم  مدى   قياس  ير,د  الذي   للمعلم  و1الÃسبة  ثانية،   لغة  العر1ية  للغة   املتعلم  عند  اللغو,ة 

  عن   اللغو,ة  حصيل�Pم  تطور   مدى   قياس  وكذلك  العر1ية  املفردات  واسWيعاب  ف.م  ?)  طالبھ

كWسبة  اللغو,ة حصيل�Pم طر,ق
ُ
  التطبيق  Xذا  ?) أن شك فال العر1ية  املفردات Iعلم من امل

  .اللغوي  واملقصد الشأن ذلك ?) عنھ يبحث الذي  مبتغاه

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Learn Arabic quick  العر¿ي Iعلم
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  لتعليم  تفاعلية Iعليمية فالشات �عرض أنھ  ?) التطبيق ذلك  فائدة تت=§ص

 أن   أي   اإلنجلN~ية،  والuلمات   ا�;روف  من  مقابال{Pا  مع  العر1ية   والuلمات  ال�êائية   ا�;روف

  يتطور  ثم اللغو,ة األساسيات بتعلم البداية من  العر1ية للغة املتعلم مع �سSN  التطبيق 

  أنھ  أك½S  التطبيق يمN~ وما صعوP�1ا، ?) بالتدرج ا|§تلفة العر1ية الuلمات  بتعلمھ  معھ

  عند   اللغو,ة  ا�;صيلة   تق�س  والYZ  املستوى   متدرجة  االختبارات  من   كبSN  عدد  ع(G  يحتوي 

  قياس  ير,د  الذي  للمعلم و1الÃسبة  العر1ية، اللغة  TغSN  الناطقNن من  العر1ية  للغة  املتعلم

  حصيل�Pم  تطور   مدى   قياس  وكذلك  العر1ية  املفردات  واسWيعاب  ف.م  ?)  طالبھ  تقدم  مدى 

كWسبة اللغو,ة حصيل�Pم طر,ق عن اللغو,ة
ُ
  Xنا  فالتطبيق العر1ية املفردات Iعلم من  امل

  �ساعده
ً
  .  املÃشود التعلي�Y الغرض ذلك ?) كثSNا

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Learn languages& play  وIعلم العب

  املستوى  متدرجة أ اديمية بصورة العر1ية اللغة Iعليم ?) Iعليمية لدورة تطبيق

  من  بدراستھ قام  الذي  للمستوى  الدارس اسWيعاب مدى  تق�س الYZ االختبارات توافر مع

  نطق  ?) التطبيق مع التفاعلية املشاركة Xنا  للمتعلم يمكن كما التطبيق، مستو,ات 
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  الطالب  مع  العر1ية واملفردات للuلمات  الÓ;يح  النطق  ع(G للتدر,ب ا|§تلفة  الuلمات

  . العر1ية اللغة TغSN  الناطقNن

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Ilearn Arabic  عر¿ي

  طر,ق  عن جيدة أ اديمية بصورة العر1ية  اللغة Iعلم ?) Iعليمية لدورة تطبيق 

  اللغة  TغSN  الناطقNن فئة من العر1ية  اللغة  Iعلم ع(G األفراد ملعاونة  صوتية  مقاطع

  Ë;يحة   بصورة  ا|§تلفة   العر1ية  والuلمات  ا�;روف  بنطق  التطبيق  يقوم  حيث  العر1ية،

YZا مجموعة   ل  يندرج والPن، لغوي  موضوع تحت م�Nل.ا  مكتو1ة ترجمة مصاحبة مع مع  

  فئة  �ساعد بما الدارس مع التحصي()  املستوى  ?) التدرج مراعاة مع اإلنجلN~ية  باللغة 

 بصورة  استخدام.ا وكيفية املفردات تلك معا&ي ف.م ع(G العر1ية اللغة  TغSN  الناطقNن

  يمارس  الذي  للمعلم و1الÃسبة  العر1ية، باللغة  الناطقNن  مع التواص() ا�;وار ?) Ë;يحة 

 مبتغاه التطبيق Xذا  ?) أن شك فال ومفردا{Pا العر1ية اللغة أساسيات Iعليم.م طالبھ مع

  . التعلي�Y اللغوي  الشأن ذلك ?) عنھ يبحث الذي 

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم
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 YZلغ  Innovative language 101 

  يمكنھ  الYZ  ا|§تلفة ا�;وار,ة ا��مل املستخدم Iعليم ?) راÝعة  فائدة لھ تطبيق 

  جميلة،  تفاعلية بصورة العامة ا�;ياتية  املواقف ?) ا�;وار أو التواصل عند استخدام.ا

 إ�Pا  حيث  العر1ية  اللغة   TغSN   الناطقNن  فئة  تخاطب  الYZ   الصوتية   الدروس   طر,ق  عن  وذلك

  يتم  سوف الذي  اللغوي  التعلي�Y للمحتوى  الطالب إف.ام ?) اإلنجلN~ية اللغة Iستخدم

  اللغة  TغSN الناطقNن من للمستخدم يWس�� ح�Z صوIي؛ مقطع  ل  خالل من عليھ عرضھ

  ا��مل  من كبSN  عدد تuو,ن  للتطبيق  التعلي�Y  ا|;توى  استخدام طر,ق  عن  العر1ية

 داخل  العر1ية باللغة والفعال ا��يد التواصل من تمكنھ  الYZ ا|§تلفة ا�;وار ونصوص

  للمعلم  و,مكن جيدة، بصورة العر1ية باللغة  الناطقNن مع ا|§تلفة ا�;ياتية  املواقف

  محادثات   وتuو,ن  وا�;وار  التحدث  م.ارة  للطالب  Iعليمھ  حالة  ?)  التطبيق   ذلك  استخدام

 يرحب  سوف  ممتازة  بصورة  السواء  ع(G  وخارج.ا  التعليمية  ا�;صص  داخل  جيدة  حياتية 

  . ثانية  لغة  العر1ية اللغة صفوف داخل طالبھ PQا

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

  العر¿ي
Word up Arabic lite- mirai language 

system 
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 األفراد  ملعاونة   جيدة   أ اديمية   بصورة  العر1ية   اللغة   Iعلم  ?)  Iعليمية   لدورة  تطبيق

ن  قاموس  تواجد  مN~ة  توافر  مع  تفاعلية،  بصورة  العر1ية  اللغة  Iعلم  ?) ِ
ّ

  من   املستخدم  يمك

 بتعليم   التطبيق  يقوم  كما  واإلنجلN~ية   العر1ية  اللغتNن  بNن   ا|§تلفة   الuلمات   ترجمة  معرفة

 ?)  ا�;وار أو التواصل عند استخدام.ا يمكنھ  الYZ  ا|§تلفة  ا�;وار,ة ا��مل  املستخدم 

  عدد   تuو,ن  خالل.ا  من   للمستخدم  يمكن  جميلة؛  تفاعلية   بصورة  العامة  ا�;ياتية   املواقف

SNكب  ~Nا|§تلفة  ا�;وار ونصوص ا��مل  من  ومم  YZوالفعال ا��يد  التواصل من  تمكنھ ال 

  املستخدم  من تفاعلية مشاركة مع ا|§تلفة ا�;ياتية  املواقف داخل العر1ية  باللغة 

 واملفردات الuلمات نطق ع(G قدرتھ مدى  لقياس ا�§اص بصوتھ الuلمات  نطق ب�ÑWيل

  والYZ  اللغو,ة االختبارات  تواجد مN~ة بالتطبيق يتوافر وكذلك  Ë;يحة، بصورة العر1ية

 خالل من حوار,ة ونصوص عر1ية مفردات من Iعلمھ ملا املستخدم اسWيعاب مدى  تق�س

  . للتطبيق اللغو,ة  التعليمية املادة

  

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Arabic pocket lingo  عر¿ي لينجو 
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  يمكنھ  الYZ ا|§تلفة ا�;وار,ة ا��مل  املستخدم Iعليم ?)  راÝعة فائدة لھ  تطبيق

  جميلة  تفاعلية بصورة العامة ا�;ياتية املواقف ?) ا�;وار أو التواصل عند استخدام.ا

  الYZ  ا|§تلفة ا�;وار ونصوص ا��مل من كبSN عدد تuو,ن خالل.ا من  للمستخدم يمكن

  ا|§تلفة  ا�;ياتية  املواقف داخل العر1ية باللغة والفعال ا��يد التواصل من تمكنھ 

   ل   جديدة  عر1ية   لمة  املستخدم  Iعليم  و�)  بالتطبيق  جيدة  مN~ة  توافر  مع  جيدة،  بصورة

 مفيدة  Iعت�S  مN~ة و�) ليتعلموXا اآلخر,ن لألö§اص إرسال.ا وكذلك Iعلم.ا يمكنھ يوم

  من   يوم   ل   جديدة   لمة  Iعليم.م  يمك�Pم  إ�Pم  حيث  طالPQم؛  مع  للمعلمNن  خاصة  وشائقة

  حالة  ?) التطبيق ذلك استخدام للمعلم و,مكن تفاعلية، بصورة التطبيق ذلك خالل

  ا�;صص  داخل جيدة  حياتية  محادثات وتuو,ن  وا�;وار التحدث م.ارة للطالب  Iعليمھ 

 مواصلة   ?)  و,رغبون   طالبھ  PQا  يرحب  سوف  ممتازة  بصورة  السواء  ع(G  وخارج.ا  التعليمية

  . ثانية  لغة العر1ية  اللغة صفوف داخل PQا العمل

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Arabic in a month HD  ش.ر ?) العر1ية

 األفراد  ملعاونة  جيدة  أ اديمية  بصورة  العر1ية  اللغة  Iعليم  ?)  Iعليمية  لدورة  تطبيق

 التدرج مراعاة  مع تفاعلية   بصورة  العر1ية اللغة  Iعليم ?) العر1ية  اللغة  TغSN   الناطقNن من
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  االختبارات تواجد مN~ة بالتطبيق يتوفر كذلك  للمستخدم، اللغو,ة الدروس تقديم ?)

 املادة خالل من مفردات من  Iعلمھ ملا املستخدم  اسWيعاب مدى  تق�س والYZ  اللغو,ة

 الذي  التقدم  مستوى   قياس  للطالب  يو�ì  إحصاÝي معيار  توافر  مع  للتطبيق،  التعليمية

  لدفع  التطبيق  من ومبتكرة تفاعلية   وسيلة باستمرار؛ العر1ية اللغة Iعلم ?) يحرزه

  للغة  Iعلمھ مرحلة ?) التعلي�Y بمستواه واالرتقاء العر1ية باللغة تحصيلھ لز,ادة املتعلم

  . ثانية  لغة  العر1ية

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 English – Arabic flashcards  فالشات

   كبSN  عدد  املتعلم  ع(G  �عرض  أنھ   ?)  منھ  الفائدة  تت=§ص  تطبيق
ً
  الفالشات   من  جدا

 معNن،  حياIي  أو لغوي  Iعليم÷Y موضوع تحت م�Pا مجموعة  ل  يندرج والYZ  التفاعلية

  باللغة  بالفالشة املوجودة اإلنجلN~ية الuلمة ترجمة يذكر أن املستخدم ع(G و,جب

  طالبھ جّمع.ا  الYZ  اللغو,ة ا�;صيلة جودة مدى  يخت�S أن للمعلم  يمكن  Xنا ومن العر1ية،

  بالتطبيق  املتوفرة الفالشات تلك  طر,ق عن ومحدد معNن لغوي  Iعلي�Y موضوع  ل  تحت

YZاء مدى  معرفة من املتعلم  تمكن  كذلك والS½الطالب  حصلھ الذي  املفردات ?) اللغوي  ال  

  طر,ق   عن  للمعلم  يمكن   كما  ثانية،  لغة  العر1ية   اللغة   Iعلم  ?)  العر1ية  اللغة   TغSN   الناطقNن
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 بدراس�Pم يتعلق بما أو التعلي�Y مستواXم يناسب  بما  لطالبھ  اختبار عمل  التطبيق 

  .األخرى  التطبيقات من غSNه عن PQا يتمN~  بالتطبيق راÝعة مN~ة و�)  معNن Iعلي�Y ملوضوع

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Writing Arabic  عر¿ي اكتب

  الكتابة  املستخدم Iعليم  ?) التعلي�Y محتواه خالل من راÝًعا �عت�S التطبيق Xذا 

  وكذلك  واملدود القصSNة وا�;ر ات وأسماPøا ال�êائية  ل=;روف الÓ;يحة  العر1ية

  مكتو1ة   إنجلN~ية  ترجمة  مصاحبة  مع  التطبيق،  مع  راÝعة   تفاعلية  بصورة  العر1ية   الuلمات

  يوفر  التطبيق  فذلك  العر1ية  الكتابة  طالبھ Iعليم ير,د الذي  للمعلم و1الÃسبة  للuلمات،

 طر,ق   عن  ممتازة  تفاعلية  Iعليمية  بصورة  مشقة  أو  عناء  دون   ا|�ال  ذلك  ?)  ير,د  ما   ل   لھ

  . بالتطبيق  التفاع() التعلي�Y ا|;توى 

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

YZلغ  Gاألو�  
My first bilingual app (English – 

Arabic) 

  التفاعلية   الفالشات  من   عدد  املتعلم  ع(G   �عرض  أنھ   ?)  منھ   الفائدة  تت=§ص   تطبيق

  الناطقNن  من للمستخدم اللغو,ة ا�;صيلة  ز,ادة خالل.ا من يمكن والYZ  مختلفة لuلمات
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SNغT التحصيل  ومدى  طالبھ اختبار ?) املعلم �ستخدم.ا أن يمكن وكذلك العر1ية، اللغة  

  . التطبيق يقدم.ا الYZ اللغو,ة املادة خالل من أحرزوه الذي  اللغوي 

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Arabic flashcards with pictures lite  عر¿ي فالشات

  املكتو1ة  الفالشات من كبSN عدد ع(G يحتوي  أنھ ?) منھ الفائدة تت=§ص تطبيق

  اللغو,ة  املفردات Iعلم  من  خالل.ا من املتعلم يتمكن  والYZ  للتوضيح بالصور  واملÓ;و1ة 

YZالتطبيق،  �عرض.ا  ال  YZوكذلك   اللغو,ة،  حصيلتھ   ز,ادة  من  خالل.ا  من   املتعلم  يتمكن   وال  

 املادة خالل من  IعلموXا لغو,ة حصيلة  من لدPÖم وما متعلميھ اختبار من  يتمكن  املعلم

  ال�êائية  ا�;روف نطق طر,قة التطبيق يقدم كما التطبيق، ل.م يقدم.ا الYZ اللغو,ة

  اللغة  TغSN  الناطقNن فئة  من املتعلم يتمكن ح�Z  اإلنجلN~ية؛  اللغة بصوتيات وا�;ر ات

 . Ë;يحة   بصورة العر1ية ا�;روف أصوات نطق  من العر1ية

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Head start Arabic msa military phrases  عر¿ي جمل

  يقوم  حيث لغو,ة موضوعات بتعليم يقوم أنھ  ?) فائدتھ تت=§ص Xنا التطبيق 

  Tعرض  التطبيق  يقوم  ثم اللغو,ة املفردات من عدد إ�G م�Pا لغوي  موضوع  ل  بتقسيم 
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  املستخدم  مع.ا يتفاعل بصورة املفردة لتلك  الÓ;يح  النطق لطر,قة  توضيù) فيديو 

  العر1ية،  باللغة الÓ;يح النطق من لتمكينھ العر1ية اللغة TغSN الناطقNن من للتطبيق

 اللغة ملفردات طالبھ نطق  تÓ;يح محاولتھ عند  التطبيق ذلك استخدام  للمعلم و,مكن

 اإلنجلN~ية،  باللغة للuلمات ترجمة التطبيق  يوفر وكذلك  جيدة، تفاعلية  بصورة العر1ية

  كذلك،   مكتو1ة  العر1ية  الuلمة  وعرض  اإلنجلN~ية،  اللغة  بصوتيات  العر1ية  الuلمات  وكتابة

�Zن املستخدم  يجمع  حNعلم  بI  لuلمة  شuمصاحبة  مع الوقت،  نفس  ?) نطق.ا وكيفية ال  

  الuلمات من بداية العرض ?) التدرج
ً

  يتمكن  والYZ الطو,لة؛ ا�;وار,ة ل=�مل ووصوال

  الYZ  العر1ية والuلمات ا�;وار,ة ا��مل من عدد تجميع من للتطبيق املستخدم TعدXا

  الناطقNن  مع  ا|§تلفة   يةا�;يات  املواقف  ?)  وكذلك  ا�;وار,ة  املواقف  ?)  استخدام.ا  يمكنھ

  . العر1ية  باللغة

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Miftah al Quran  القرآن مفتاح

  اللغة   TغSN   الناطقNن  فئة  من   املسلمNن  الطالب   مع  يتعامل  ألنھ   جيدة   فائدتھ   تطبيق

  اللغة   مستخدًما  راÝعة  إسالمية   تفاعلية  بصورة  العر1ية   اللغة   أساسيات  لتعليم.م  العر1ية

  Iعلم  التطبيق ذلك  خالل من للطالب و,مكن التعلم، عملية ?) مع.م للتواصل اإلنجلN~ية



International Conference in Arabic Festival (INCAFA)  
 Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang 
Tahun 2021 

 

38 

  حروف  بNن الر1ط خالل من ا|§تلفة العر1ية املفردات تuو,ن وكيفية  ال�êاء حروف

  ثم  ا�;رف صوت سماع خالل من ل=;روف معرف�Pم ?) الطالب اختبار وكذلك ال�êاء،

  ال�êاء  حروف  ل  بNن من الصوت  عليھ يدل الذي  ا�;رف اختيار التطبيق م�Pم يطلب

 م�Pا واحدة صورتNن ?) التطبيق  يWيح.ا املعطيات  تلك و ل  بي�Pا، من  لالختيار لھ املعطاة

  خالل  من لغو,ة مادة من تلقاه ملا الطالب اسWيعاب مدى  الختبار أخرى  وواحدة للتعلم،

 ال الطالب تجعل بصورة اللغو,ة؛ األلعاب طر,ق عن لغوً,ا اختبارXم خالل من التطبيق 

 مستخدًما  Iعلمھ ف�Sة ?) ف�Pا وقع الYZ  اللغو,ة األخطاء  وتÓ;يح التعلم مواصلة من يمل

  . للتطبيق اللغوي  التعلي�Y ا|;توى 

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Madar al-huruf  ا�;روف مدار

  العر1ية  اللغة TغSN الناطقNن فئة من لھ املستخدم  أن ?) تت=§ص فائدتھ  تطبيق

  ع(G  ل�س.ل اإلنجلN~ية؛ اللغة  ?) واملق�Sنة املفردة العر1ية  ا�;روف مقابل خاللھ  من  يتعلم

  خالل  من Ë;يحة  بصورة  العر1ية  ا�;روف نطق العر1ية  اللغة  TغSN   الناطقNن من األفراد

  . العر1ية  ال�êاء  حروف Iعلم ?) اإلنجلN~ية اللغة  صوتيات  استخدام

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم
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-  Iqra level 1 

-  Iqra level 2 

-  Iqra level 3 

-  Learn iqra HD 

-  Learn iqra book 1 

-  Learn iqra book 2 

-  Learn iqra book 3 

-  Learn iqra book 4 

  جيدة Iعليمة  تطبيقات
ً
  اللغة  لتعلم  ومتصل، متدرج، Iعلي�I Yسلسل تمثل جدا

 عن جيدة، بصورة العر1ية اللغة Iعلم للفرد تضمن تفاعلية بصورة ثانية لغة العر1ية

  التطبيقات  تلك تقدم.ا الYZ واملWسلسلة امل�Sابطة، اللغو,ة التعليمية الدروس طر,ق

  .بي�Pا  فيما امل�Sابط  التعلي�Y محتواXا طر,ق عن البعض Tعض.ا مع مجتمعة

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم
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 Global gab  العر¿ي عاملي

  وكذلك  اإلنجلN~ية اللغة من الuلمات ب�Sجمة يقوم أنھ ?) تت=§ص فائدتھ تطبيق

  اإلثرائية   اللغو,ة   األ&شطة   من   كنوع   العر1ية   اللغة   إ�G  األخرى   ا|§تلفة  اللغات   من   عدد  من

YZوكذلك  الطالب، عند اللغو,ة ا�;صيلة وز,ادة لتنمية طالبھ مع املعلم �ستخدم.ا ال  

 الذي  التعلي�Y  للمحتوى  الطالب حب لتن�Y لغو,ة Iعليمية  بازل  لعبة التطبيق  يوفر

  ?)  التطبيق  استخدام للمعلم  يمكن كما فيھ،  والتقدم  التعلم ومواصلة التطبيق، �عرضھ

YZواالختبارات التعلم عملي G)يعاب مدى  ليقيم سواء؛ حد عWللمحتوى  الطالب اس  

Yعلموه الذي  التعلي�I ا|;توى  باستخدام Yسؤال طر,ق عن  للتطبيق اللغوي  التعلي� 

 . العر1ية باللغة   التطبيق عل�Pم �عرض.ا  الYZ اإلنجلN~ية  الuلمات معا&ي عن الطالب

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Learn Arabic free  با|�ان العر¿ي Iعلم

  ا�;ر ات  Iعليم.م مع ال�êائية ا�;روف  الطالب Iعليم ?) ممتازة فائدة لھ  تطبيق

  Iعلم  من يتمكن ح�Z العر1ية اللغة TغSN الناطقNن من الطالب ملعاونة واملدود القصSNة

  التطبيق  �عرض  كذلك التطبيق،  مع تفاع() Tشuل   ا�;رف، ونطق ا�;روف، كتابة كيفية 

G)ل  الطالب  عuلمات  وآخر  ووسط  أول   ?)  ا�;رف  شuلمات   من  نماذج  عرض  مع  الuال   YZال  
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  ال�êائية  ا�;روف كتابة  الطالب �ستطيع ح�Z  ا|§تلفة؛  بأشuالھ ا�;رف ف�Pا يظ.ر

  طالبھ  لتعليم �سGë الذي  املعلم ع(G كبSN مج.ود يوفر ما وXو Ë;يحة، بصورة جميع.ا

  املN~ة  و�) العر1ية  اللغة TغSN  الناطقNن الطالب  مع خاصة جيد Tشuل  ال�êائية ا�;روف

  . األخرى  التطبيقات من سواه دون  التطبيق PQا يتمتع الYZ الك�Sى 

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Ar verbs  األفعال

  يتعلم  أن خاللھ من للطالب ُيمكن أنھ منھ الفائدة ت=§يص يمكن التطبيق Xذا 

  ع(G   تحتوي   م�Pا  شر,حة   ل   متتالية   شرائح  شuل   ?)  العر1ية   باللغة  األفعال  من   عدد  ترجمة

 أن التطبيق ذلك من �ستفيد أن للمعلم و,مكن اإلنجلN~ية، باللغة ترجمتھ مع الفعل

  كبSN   عدد  طر,قھ  عن  العر1ية  اللغة  TغSN  الناطقNن  من  طالبھ  ليتعلم  لھ  ُمعNن  بمثابة  يجعلھ

 طيًبا أثًرا  ل.ا يuون  سوف والYZ الطالب عند  اللغو,ة ا�;صيلة لز,ادة العر1ية؛ األفعال من

  الدراYst  الصف داخل ذلك  Tعد  ا|§تلفة  اللغو,ة  األ&شطة ?) اللغو,ة الطالب  مشاركة ?)

  . العر1ية باللغة  الناطقNن مع املباشر التواصل أثناء وخارجھ

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم
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 Nemo  العر1ية 

 العامة حياتھ  مجاالت ?) الفرد �ستخدم.ا الYZ ا��مل من  لعدد �عرض تطبيق

  الÓ;يح  النطق كيفية خاللھ من الطالب يتعلم الذي  بالصوت مصاحب�Pا مع وا�§اصة

  عن  العر1ية باللغة ا��مل  كتابة كذلك للطالب يمكن كما التطبيق، ?) الواردة ل=�مل

  دون   من  األمور   تلك  بuل  القيام  للمتعلم  و,مكن   اإلنجلN~ية  اللغة  صوتيات   استخدام  طر,ق

  الطالب  Iعلم ف�Sة ?) للمعلم ا�;اجة دون  من أي  لھ  ا�§ارý) الدعم لوجود ا�;اجة

 .  للتطبيق اللغوي  التعلي�Y ا|;توى  مستخدًما

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Arabic (word of the day)  اليوم   لمة

  الuلمات  من عدد ترجمة يتعلم أن خاللھ  من للطالب يمكن  أنھ فائدتھ تطبيق

  الuلمة  ع(G تحتوي  م�Pا شر,حة  ل  متتالية  شرائح  شuل  ?) العر1ية  باللغة اإلنجلN~ية

 أن التطبيق  ذلك من  �ستفيد أن للمعلم و,مكن العر1ية، باللغة ترجم�Pا مع  اإلنجلN~ية

 ا|;توى  طر,ق عن العر1ية اللغة TغSN الناطقNن من طالبھ ليتعلم لھ ُمعNن بمثابة يجعلھ

Yعدد للتطبيق التعلي� SNلمات من كبuالطالب؛  عند اللغو,ة ا�;صيلة لز,ادة العر1ية ال  
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YZون   سوف  والuعد  الطالب  مشاركة  ?)  طيًبا  أثًر   ل.ا  يT  الصف  داخل  ذلك  Ystوخارجھ  الدرا 

G)السواء ع.  

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Flashcards Arabic lesson  العر¿ي فالشات

  واألرقام  ا�;روف  من  بداية  العر1ية  اللغة  الطالب  �علم  أنھ  Xو  التطبيق  ذلك  فائدة

 ?) الطالب  ل.ا يتعرض والYZ  العر1ية، باللغة حولھ  من املتواجدة األشياء من  عدد وكذلك 

  والكتابة النطق  طر,ق  عن اليومية  حياتھ
ً
  اإلنجلN~ية،  باللغة  للuلمات ترجمة وجود مع معا

  التعلم  ملواصلة للطالب ومحفزة تفاعلية فالشات صورة ?) األشياء تلك عرض طر,ق عن

  بالشرح بالتطبيق الفالشات تلك ل.ا تتعرض الYZ ا|§تلفة التعليمية املوضوعات حول 

،SNذا   عند  التطبيق  فائدة  تتوقف  وال  والتفسX  تتعداه  بل  فقط  ا�;د  Gه  ما  أن  إ�~Nكذلك   يم  

  الطالب   تحصيل  مستوى   وتقيم  تق�س  الYZ   االختبارات  أسئلة  من  كبSN  عدد  ع(G  يحتوي   أنھ

 طر,ق عن عل�Pا Iعرفوا  الYZ التعليمية املوضوعات عن  لمات من Iعلموه ملا اللغوي 

  . التطبيق عل�Pم عرض.ا  الYZ  التعليمية الفالشات

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم
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 Learn Arabic in videos  بالعر¿ي   فيديوXات

  ملعاونة   جيدة   أ اديمية  بصورة  العر1ية   اللغة   Iعليم  ?)   Iعليمية  لدورة  التطبيق   Xذا 

  التطبيق  أن املرة Xذه Xنا للتطبيق األفضل املN~ة ولكن  العر1ية، اللغة Iعليم ?) األفراد

  تبدأ   الYZ  الفئة  تلك   يخاطب  أنھ  أي   الفيديو  مقاطع  طر,ق   عن   التعليمية  الدروس    ل   يقدم

  خلفية  أية دون  العر1ية اللغة TغSN الناطقNن فئة من  العر1ية اللغة  Iعلم فورXا من

   و,جعلھ   حًقا  التطبيق   يمN~  ما  وXو  العر1ية؛   اللغة  بتعلم  ل.م  سابقة   أ اديمية
ً

  مع   أك½S   فعاال

  . ثانية لغة  العر1ية  للغة املتعلمNن من الفئة تلك

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Learn Arabic with learn oasis  العر¿ي واحة

  جيدة  وتفاعلية أ اديمية  بصورة العر1ية  اللغة  Iعليم ?)  Iعليمية لدورة تطبيق

  باستخدام  ا|§تلفة وا�;ياتية ا�;وار,ة املوضوعات Iعلم ?) العر1ية الثقافة  باستخدام

  �عدُّ  وذلك  العر1ية، اللغة Iعليم ?) األفراد ملعاونة  العر1ية  ثقافتنا تجسد والYZ  التطبيق 

 الناطقNن  لألفراد وخاصة العر1ية  اللغة Iعليم ?) Xامة Iعليمية و1ادرة التطبيق من تفّرد

SNغT  اللغة  بصوتيات مكتو1ة العامة ل=;وارات �عرض التطبيق ألن  العر1ية، اللغة  

 م�سرة بصورة العر¿ي ا�;وار نطق Iعلم من للتطبيق  املستخدم  يتمكن ح�Z  اإلنجلN~ية
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  جيدة  مN~ة و�) العر1ية باللغة الناطقNن مع والتحدث ا�;وار مل.ارة Iعلمھ بداية ?) عليھ

~Nة توافر مع وكذلك التطبيق، ذلك تم~Nبنفسھ  يمكنھ املستخدم أن و�) بالتطبيق م  

  باللغة  ا��يد  ا�;ديث ع(G التدر,ب من ليتمكن  التعلم محل ا�;وار و�ÑIيل التحدث 

  و1الÃسبة  ا|§تلفة، اليومية حياتھ مناÙ) ?) العر1ية باللغة  الناطقNن األفراد مع العر1ية

  التطبيق  Xذا  ?) يجد  سوف  أنھ شك فال ا�;وار م.ارة طالبھ Iعليم إ�G �سGë الذي  للمعلم

  .اللغوي  التعلي�Y الشأن ذلك ?) عنھ يبحث الذي  مبتغاه

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

-  Living language course pack 

-  Learn Arabic-salaam 

-  Learn Arabic –free wordpower 

 جيدة   أ اديمية بصورة العر1ية  اللغة Iعلم  ?) Iعليمية لدورات �) التطبيقات تلك

  والتحصي()  التعلي�Y  باملستوى  التدرج مع العر1ية، اللغة Iعلم ?) األفراد ملعاونة

  . ثانية  لغة العر1ية للغة   Iعلمھ ?) السابقة التطبيقات مستخدًما Iعلمھ  أثناء للمستخدم

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم
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 Letters sketch-arabic  العر¿ي حروف

  ال�êائية  ا�;روف كتابة  كيفية  الطالب  �علم  أنھ  ?) منھ الفائدة تت=§ص تطبيق

  الطالب  يقوم ح�Z  حرف لuل  بازل  لعبة مصاحبة  مع تفاعلية،  بصورة Ë;يحة  بطر,قة

  Iعليمية   لعبة  مصاحبة   وكذلك  ال�Pاية،  ?)  لھ  الÓ;يح  الشuل  ع(G  ليحصل  ا�;رف  ب�Sت�ب

  بصورة  و1العكس العر1ية  اللغة إ�G اإلنجلN~ية اللغة  من  للuلمات ال�Sجمة Tعملية  تقوم

  لتعليم  إثرائية  Iعليمية أ&شطة عن يبحث الذي  خاصة كثSًNا  املعلم �ساعد ما وXو جيدة؛

  . العر1ية ال�êاء حروف الطالب

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Kids learn Arabic  عر¿ي

 نطق.ا كيفية Iعلم مع العر1ية ال�êائية ا�;روف �عرض أنھ Xنا التطبيق وفائدة

 حيث  نطق.ا، مع حرف  ل  عن Iع�S لuلمة صورة مصاحبة مع اإلنجلN~ية اللغة بصوتيات

  Iعرض  الYZ واألشuال الصور  تلك خالل من  لغو,ة  حصيلة تuو,ن  يمكنھ  Xنا الطالب إن

  فئة  مع استخدامھ يص=ì التطبيق وXذا  وشائقة، جيدة تفاعلية بصورة بالتطبيق أمامھ

  سوف  إنھ حيث العر1ية ال�êاء �;روف Iعلم.م بداية عند العر1ية اللغة TغSN الناطقNن

  Ë;يحة،  بصورة العر1ية  الuلمات  من وعدد ا�;روف، نطق  كيفية Iعلم ع(G �ساعدXم
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 أمام.م الصورة عرض طر,ق عن Xنا طالبھ تحصيل جودة مدى  اختبار للمعلم و1مكن

 مدى  معرفة من املعلم ليتمكن  عليھ تدل الYZ الصورة اسم أو ا�;رف اسم عن وسؤال.م

  من   التطبيق  عل�Pم  �عرض.ا  الYZ  والuلمات  ا�;روف  تلك  نطق  Iعلم  ?)  طالبھ  تحصيل  جودة

  .اللغوي  التعلي�Y محتواه خالل

  واملفردات اللغوي  الدخل زBادة تطبيقات - 3

 من  عل�Pا  االعتماد  س�تم  الYZ  التطبيقات  تلك  �) :  ا�;الية  الدراسة  ?)  PQا  واملقصود

  الناطقNن  من الدراسة عينة لدى  املفردات وحصيلة اللغوي  الدخل لز,ادة الباحث ِقبل

SNغT ي  و�)  للبحث امليدانية التجر1ة قبل ما مرحلة ?) العر1ية اللغةIاآل  :  

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Mindshow  ميندشو 

 screen recording  ر,uوردينج  سكر,ن

 Word screen  سكر,ن  ورد

 Imovie مو?) أي 

 Quizezz  و,ز,ز 
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 Quizlet  و,زلت 

 Kahoot  اXوت 

� 7ستخدم تطبيقات - 4�  النحوBة الوظائف و7علم اكKساب مرحلة 

 من  عل�Pا  االعتماد  س�تم  الYZ  التطبيقات  تلك  �) :  ا�;الية  الدراسة  ?)  PQا  واملقصود

 من  الدراسة عينة لدى  والدراسة البحث محل النحو,ة الوظائف الكWساب الباحث ِقبل

  : اآلIي  و�) امليدانية والتجر1ة االختبار  مرحلة ?) العر1ية اللغة TغSN  الناطقNن

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Edpuzzle  بزل  إد

 Word wall  وول ورد

 Book creator  كر,�S  بوك

 Pic collage   والج  بيج

 Sway  إسواي

 Explain everything  إفر,ث�نج  إكسبلNن 
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 Word mover  موفر ورد

اكKساب  7علم لتقييم 7ستخدم تطبيقات - 5   النحوBة الوظائف و

 من  عل�Pا  االعتماد  س�تم  الYZ  التطبيقات  تلك  �) :  ا�;الية  الدراسة  ?)  PQا  واملقصود

  والبحث امليدانية التجر1ة �Pاية  ?) النحو,ة  الوظائف  واكWساب  Iعلم  لتقييم  الباحث ِقبل

  :  اآلIي  و�) العر1ية اللغة TغSN  الناطقNن من الدراسة  عينة لدى 

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Edpuzzle  بزل  إد

 Word wall  وول ورد

 Book creator  كر,�S  بوك

 Pic collage   والج  بيج

 Quizezz  و,ز,ز 

 Quizlet  و,زلت 

  Kahoot  اXوت 
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 secrren recording  ر,uوردينج  إسكر,ن

  التعليمية القصص تطبيقات - 6

  TغSN  للناطقNن ثانية لغة العر1ية اللغة Iعليم حول  نتحدث دمنا ما أنھ ?) شك ال

 املعلم  معاونة  ?)  كبSN  دور   ل.ا  والYZ  التعليمية،  للقصص  قطًعا  نحتاج  فنحن  العر1ية؛  اللغة

  Xنا  ومن  بالطبع؛ القراءة م.ارة Iعليم عند خاصة ا|§تلفة  العر1ية اللغة م.ارات Iعليم ?)

 استخدام حول  تدور  والYZ التعليمية التطبيقات  من عدد &ستعرض أن علينا حتًما  ان

  . التعلي�Y   محتواXا  خالل  من  العر1ية   اللغة  TغSN  للناطقNن   العر1ية   اللغة   Iعليم   ?)  القصص

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Arabic audio books  مسموعة  عر1ية  كتب

  نفوس  ?) العر1ية القراءة حب غرس ع(G �عمل ألنھ بجودتھ يمتاز التطبيق Xذا 

  متقدمة   Iعليمية  ملرحلة  م�Pم  وصلوا   الذين  خاصة  العر1ية  اللغة  TغSN  الناطقNن  من  الطالب

  العر1ية  الكتب من الكثSN  عل�Pم �عرض التطبيق  أن خالل من العر1ية،  اللغة  دراسة ?)

  املتنوعة، وا�;ياتية التعليمية ا|�االت من عدًدا  Iستعرض والYZ واملسموعة، املكتو1ة

 أن خالل من الÓ;يحة العر1ية القراءة من طالبھ تمكن مدى  اختبار للمعلم و,مكن

  عن  املسموعة  املادة خالل من قرأوه ما �سمع.م ثم البداية ?) بمفردXم يقرأون  يجعل.م
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  ليتمكن التطبيق طر,ق
ً

 الفع()  املستوى  تقييم من سواء حد ع(G والطالب املعلم من كال

  .القراءة م.ارة ?) للطالب

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Arabic stories  عر¿ي قصص

  يبحث  عندما طالبھ مع استخدامھ للمعلم يمكن أنھ التطبيق ذلك من والفاائدة

  :اآلIي الوجھ ع(G �عرض.ا التطبيق وXذا  اللغو,ة للWسلية  وسائل عن ل.م

  Iعمل  تفاعلية  بصورة أحدا�Pا تدور  لقصص التعلي�Y  ومحتواه التطبيق �عرض 

G)باه جذب عWم األطفال انPوح� G)ا، ملعرفة إكمال.ا عPاي�P� وXعند  املعلم �ساعد ما و  

  أن  للمعلم يمكن كما نفوس.م، ?) العر1ية القراءة حب قيمة لغرس طالبھ مع العمل

  ذلك؛   Tعد  حدث  ما  بأنفسم  يتخيلوا   أن  طالبھ  من  و,طلب  القصة  من  ما  جزء  عند  يتوقف

  -الباحث– أراه ما وXو
ً
  حافزا

ً
  عند  األد¿ي االبداع روح و,ن�Y الطالب ل�òWيع ممتازا

  تلك  ?) -العر1ية اللغة  TغSN الناطقNن من لغوً,ا املوXوN1ن– م�Pم املتمN~  واكWشاف الطالب

  . وأدبًيا لغوً,ا تنمي�Pا ع(G ذلك Tعد مع.م املعلم ليعمل الناحية

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم
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 Story creator  قصة

  ين�Y  أن ير,د الذي  املعلم مع جيد أعت�Sه أن�Y ?) تت=§ص فائدتھ التطبيق Xذا 

  أو  املقاالت، كتابة أو القصص، لكتابة  األدبية  الكتابة مجال ?) اإلبداعية  طالبھ قدرات

�Zح G)سيطة  لمات كتابة مستوى  عT الطالب مع YÚالعر1ية، للغة التعلم حدي  ÌsÎوال  

~Nو  التطبيق ?) املمX مقاطع  أو بالصور  مقالھ  أو قصتھ يرفق أن يمكنھ  الطالب أن 

 املعلم  خالل  من  الطالب  بھ  قام  الذي   العمل  تقييم  ذلك  يWبع  ثم  صوIي  �ÑIيل  أو  الفيديو

  . املعلم لتدخل ا�;اجة دون  ذاتًيا نفسھ  الطالب طر,ق عن وكذلك الطالب و1قية

   اللغوBة التعليمية األلعاب خالل  من التعلم تطبيقات - 7

  والتعليمية  ال�Sبو,ة األسالب�ب تطبيق  Xو العمل ذلك من األس�� ال.دف إن

  خاصة   وا|;بب  ال�Sبو,ة  األساليب  تلك  بNن  ومن  ثانية،   لغة  العر1ية  اللغة   Iعليم  ?)  ا�;ديثة 

Gن  من   الصغار  نفوس  إ�Nو  املتعلمX  من   لھ   ملا   اللغو,ة؛   التعليمية   األلعاب  طر,ق  عن   التعلم  

 عدًدا   Xنا  الدراسة  Iستعرض  ولذلك  اللغوي؛  تحصيلھ  وز,ادة  الطالب  تقدم  ?)  إيجا¿ي  دور 

  أساسية   وسيلة اللعب استخدام ع(G تقوم والYZ التعليمية ا�;اسو1ية التطبيقات من

  التعلي�Y   صفھ  داخل  إثرائية   Iعليمية   أ&شطة  عن   البحث  عند  املعلم  Iساعد  والYZ   للتعلم،
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  Iعلم  ع(G إقبال.م لN~داد متعلميھ؛ نفوس ?) السرور و£دخال املرح، ع(G األساس  ?)  تقوم

  . ��ر أو ملل دون  العر1ية  اللغة

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 -  وتحدي  ذ اء لعبة  – ا��ملة أكمل

 ووسائل لغو,ة Iعليمية ألعاب عن يبحث الذي  املعلم مع Xامة فائدة لھ تطبيق

  اللغة  TغSN  الناطقNن من الطالب  دافعية استمرار,ة يضمن الذي  املرح PQا يدخل  Iعليمية

  الYZ  التعليمية  اللغو,ة األلعاب خالل من اللعب خالل من التعلم عملية ملواصلة العر1ية

 وراÝع  متقدم مستوي  إ�G وصلوا  الذين الطالب أولئك مع تWناسب والYZ التطبيق يقدم.ا

 يقوم أن طر,ق عن اللغو,ة، وال�Sاكيب للمفردات جيد واتقان العر1ية، اللغة Iعلم ?)

 خالل من تجميع.ا يمكنھ بuلمة التطبيق عليھ �عرضھ الذي  املثل بتكملة املستخدم

 الكمال  واملساعدة الدعم من كنوع التطبيق ل.م يمنح.ا الYZ املتفرقة املتقطعة ا�;روف

  ع(G  كذلك التطبيق و�عمل التطبيق، مع جيدة تفاعلية بصورة الÓ;يحة بالuلمة املثل

  العر1ية   للغة  Iعلمھ  نطاق  ع(G  مثمرة  جيدة  لغو,ة  Iعليمية  بصورة  الطالب  فراغ  وقت  شغل

  . ثانية  لغة

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم
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 -  املركبة  الuلمة لعبة

  من  طالبھ  وصل  الذي  املعلم مع يص=ì  أنھ  ?) منھ  ا��يدة الفائدة  تت=§ص تطبيق

  أ&شطة   عن  ل.م  و,بحث  العر1ية  اللغة  Iعلم  ?)  متقدمة  ملرحلة  العر1ية  اللغة  TغSN   الناطقNن

  واختبار  لغو,ة، مفردات من واستوعبوه حصلوه ما استخدام عندXم تن�Y إثرائية لغو,ة

 أللغاز Iعرض.م طر,ق  عن  حوذلك جيدة بصورة املفردات تلك استخدام ع(G قدر{Pم

  بھ  يقوم ما وذلك الÓ;يحة اللغو,ة للمفردة ال�Pاية ?) للوصول  حل.ا م�Pم تتطلب لغو,ة

  من  عدد منحھ مع متقارN1ن لش�ئNن صورتNن الطالب ع(G �عرض أنھ طر,ق عن التطبيق،

  إليجاد  لھ املتاحة املعطيات تلك  ل  استخدام  Xو Xنا منھ واملطلوب املتفرقة ا�;روف

  ف�Pا يجتمع والYZ املركبة الuلمة
ً

 املوجودة، املتفرقة ا�;روف وكذلك الصورتNن من كال

  اللغو,ة  ا�;صيلة لدPÖم و,ن�Y جيدة بصورة اللغوي  الطالب ذ اء يتحدى  فالتطبيق

 لالختبار Iعرض.م عند املفردات لتلك والÓ;يح األمثل االستخدام معرفة ?) و�ساعدXم

  .سواء حد ع(G كذلك   اللغو,ة ودروس.م العامة حيا{Pم ?) استخدام.ا كيفية ?)

  

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

YZاملرحة  أسئل  - 
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 أن و�) العر1ية اللغة  TغSN الناطقNن الطالب مع Xامة فائدة التطبيق ذلك و?)

  لغو,ة  مجاالت ?) املتWنوعة  التعليمية  األسئلة  من عدًدا  الطالب ع(G �عرض التطبيق 

 Iستعرض  ل.ا أ�Pا وXو واحد برابط ترتبط  جميع.ا ولك�Pا ومتعددة، مختلفة وحياتية

  عن  اإلجابة الطالب من  وُ,طلب وا�§اصة العامة حياتھ ?) الطالب يWناول.ا الYZ األشياء

  أن   منھ  يتطلب  الطالب  أمام  Iعليمًيا  تحدًيا  يمثل   مما  Ë;يحة؛   لغو,ة  بصورة  األسئلة  Xذه

 أن أي  السؤال، عن  الÓ;يحة لإلجابة يتوصل ح�Z جيًدا، و,قارن  و,فكر، يتذكر،

  كذلك  بل لغو,ة، حصيلة  من الطالب عند ما اختبار فقط بمثابة ل�س  Xو التطبيق 

  للوصول  لديھ؛  العقلية والقدرات وذاكرتھ اللغو,ة  قدراتھ تحدي  ع(G الطالب  �ساعد

  املعلم   بھ  يرغب  ما  بالتا�)   وXو  التطبيق،  ذلك   اختبارات   اجتياز  عند  تقيمھ  ?)  طيب  ملستوى 

 Iعلم فقط  ل�س اللغة Iعلم ألن العر1ية، اللغة  TغSN  الناطقNن من  طالبھ  تقييم عند

  بصورة  املفردات تلك استخدام ع(G املتعلم  قدرة ملدى  اختبار كذلك  Xو بل مفردات

  .السواء ع(G وا�§اصة العامة ;ياةا� مجاالت ?) اجتماعًيا، ومقبولة  Ë;يحة،

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Words   لمات
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  ا|§تلفة  الuلمات تuو,ن ع(G و,تدرب يتعلم أن للمتعلم يمكن التطبيق ذلك و?)

  التحصي()  املستوى  ?) التدرج مراعاة مع وذلك  ال�êائية،  ا�;روف تجميع  خالل من

Yن  للطالب  والتعلي�Nالناطق  SNغT  و,ن   يتعلم  املتعلم  تجعل  تفاعلية  بصورة  العر1ية  اللغةuت  

  يجذب  الذي  باملرح،  مÓ;و1ة Ë;يحة  بصورة ال�êاء حروف خالل من  العر1ية الuلمات

  .  وشائقة جيدة بصورة اللغوي  وتحصيلھ Iعلمھ ملتاTعة املتعلم

 اإلنجلN~ية  باللغة   التطبيق اسم  العر1ية  باللغة   التطبيق اسم

 Arabic matching game Hd free  عر¿ي ألعاب

  اللغة  TغSN الناطقNن من الصغار املتعلمNن  مع يص=ì أنھ  التطبيق ذلك فائدة

  من  مًعا املتماثلة ا�;روف بتجميع الطالب ف�Pا يقوم لعبة عن عبارة إنھ حيث العر1ية،

  ح�Z  للتطبيق التفاع() ا|;توى  خالل من التعليمية اللعبة داخل ع�Pا البحث خالل

  والYZ  املسلية، اللغو,ة  التعليمية األلعاب من Iعت�S  فYÂ اللعبة، إ�Pاء من الطالب يتمكن 

  باللعب؛  التعلم طر,ق عن الطالب أذXان ?) ال�êائية ا�;روف Iعلم تث�يت ع(I Gعمل

  ذلك  بالفعل يخاط«Pم والذي  الصغار املتعلمNن  مع ملموسة طيبة نتائج لھ يuون  والذي 

  اللغة  TغSN  الناطقNن من ثانية  لغة  العر1ية للغة املتعلمNن  من سواXم دون  التطبيق 

  .العر1ية
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  مراجع

  .   الثانية الطبعة"  الوسيط امل	�م"   وآخرون آن�س إبراXيم

  األنجلو   مكتبة :  مصر  استخدامھ،  -  تقو,مھ  -  فلسفتھ:  املدرYst  الكتاب  رضوان،  الفتح  أبو

  . م1962 املصر,ة،

  الفكر  بNن اللزومية للعالقة دراسة والفكر، اللغة بNن العالقة: حماد عبدالرحمن أحمد

 . 1985 ا��امعية، املعرفة دار ،واللغة

  مقالة  ،االسالمية وا��امعات باملدارس العر1ية للغة الدراسية املنا�  Iعديل ،أحمدي 

  الدراسات  ?) التجديد خطاب" العر1ية للغة  الدو�) املؤتمر ?) مقدمة علمية

 مابNن  الف�Sة ?)  ببادانج  املنعقدة"  ا�;قل  حالة:  والتطبيق   النظر,ة  بNن  العر1ية

 . 2013 اغسطس  28-31

  اإلندون�سيNن   ا���اج  حملة  ملرشدي   العر1ية  اللغة  لتعليم  مق�Sح  منê�  أفندي،  أفر,جون 

 تحليلية  دراسة( ا�§اصة لألغراض العر1ية اللغة Iعليم منê� ضوء ?)

 قاسم الشر,ف السلطان جامعة مÃشورة، غSN دكتوراه رسالة ،)تقو,مية

 .  2016 بر,او، ا�;uومية  االسالمية

  رسالة  ،الكتابة م.ارة ع(G وتطبيقھ العر1ية اللغة Iعليم منê� تطو,ر الدين، بحر أور,ل

SNيم مالك موالنا جامعة مطبعة: ماالنق( ماجستXومية، االسالمية إبراu;ا� 

2010 . 

  TغXSNا  للناطقNن العر1ية  اللغة  لتعليم والثقافية  امل	�مية  األسس ،طعيمة أحد رشدي 

 . مX/1982ـ 1402 القرى، أم جامعة العر1ية  اللغة  مع.د: املكرمة مكة

:  مطبعة بدون : عمان سلطانة  ، اللغة Iعليم ?) االتصا�) املدخل ،       

 . م 1997
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:  الر1اط   ،وأساليبھ  منا�ھ:  PQا  الناطقNن  لغSN  العر1ية  اللغة  Iعليم  ،       

 . 1989إ�س�سuو،-والثقافة  والعلوم لل�Sبية    اإلسالمية  املنظمة

  الناطقNن  لغSN  التعليمية  الكتب  إعداد  أسس  الغا�)،  هللا   عبد  وناصر  هللا   عبد   ا�;ميد  عبد

 . م1991 الغا�)، دار: الر,اض( بالعر1ية 

  علمية  مقالة ،العر1ية استعمال ?) وأثره الدراسية  املنا�  تطو,ر ،رمضان الناصر عبد

  العر1ية  الدراسات ?) التجديد خطاب" العر1ية للغة الدو�) للمؤتمر مقدمة

 31-28 مابNن الف�Sة ?) ببادانج املنعقدة" ا�;قل حالة: والتطبيق النظر,ة بNن

  .  2013 اغسطس

  العر1ّية،  ال�Pضة دار: لبنان - بSNوت ،العر1ّية وIعليم التطبيقّي  اللغة علم الراجù)، عبده

2004 . 

 ?)  العر1ية  مستقبل حول  بناء حوار أجل من تأس�سية  مقدمات عشر النعم، عبد ع()

:  الر,اض ،إندون�سيا ?) العر1ية اللغة: باحثNن مجموعة ينظر، ،إندون�سيا

 العر1ية، اللغة �§دمة الدو�)  العز,ز عبد  بن هللا  عبد  امللك مركز

 . م2015/ه 1437

 أخرى، بلغات للناطقNن العر1ية اللغة Iعليم  ?) حديثة  اتجاXات القاس�Y، محمد ع()

 .Xـ 1399 سعود، امللك جامعة: الر,اض

 الشرقاوي، محمد: ترجمة ،وتأثXSNا ومستو,ا{Pا تار,خ.ا العر1ية اللغة: فرسWيغ ك�س

 للثقافة،  األع(G للمجلس محفوظة بالعر1ية والÃشر ال�Sجمة حقوق : قاXرة

1991 . 

  الثقافة دار:  القاXرة وتنظيماتھ، املنê� أساسيات وآخرون، املوجود عبد عّزت محمد

 .  والÃشر،دن للطباعة 
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  والتوز�ع،   للÃشر  الفالح  دار:  األردن  ،اللغو,ة  الثنائية:  لغتNن  مع  ا�;ياة  ا�§و�)،  ع(G  محمد

 . م 2002

: القاXرة  TغXSNا،  للناطقNن  العر1ية   اللغة  لتعليم  النفسية  األسس  ،إسماعيل  إبراXيم  ن�يھ 

 . سنة بدون  املصر,ة، األنجلو مكتبة

  وتلبية  العوملة  تحديات مواج.ة ضوء ?) العر1ية اللغة Iعليم ،      

:  التا�) اإللك�Sو&ي  املوقع ?) مÃشورة علمية  مقالة . وسياسة من�êا: متطلبا{Pا

lisanarabi.net//http://.  

  الدو�)   للمؤتمر  علمية  مقالة  .الكر,م  القرآن  ف.م  لغرض  الدراYst  املنê�  بناء  نحو  Xدايات،

  . 2006 س�تم�S 9-7 جاكرتا وتفسSNه لغتھ القرآن
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اني�الطالب الص�ني أ�م األسباب ال�� تدفع   دراسة اللغة العر#ية  إ � ن �ن و التايو

  ( غايات وأ�داف) 

  

  محمد عبد الرحمن يو�س

 ن رشد �� �ولنداجامعة اب

. 

 

 �  �ص م

و كب5ــ4ا بتــدر3س اللغــة العر0يــة ألبنا.-ــا، و  ســيو(ة ا�تمامــا وا)ــ'الــدول اآل ا�تّمــت ا   

للغــة العر0يــة �ــ� �ــذه الــدول، و0خاصــة �ــ� الــدول التاليــة: ان?شــرت ا=>امعــات ال:ــ9 تــدّرس ا 

الO5يــــا و Nور(ـــا ا=>نو0يـــة واليابــــان والMنـــد وأندونKســـيا و ســــنغافورة. و الصـــ5ن و تـــايوان و م

ــا خاصـــةافتتحـــت �ـــذه الـــدول �ـــ� Qعـــض  ــا الكب5ـــ4ة فروعـ ــ�  جامعاT-ـ ــة �ـ ــة العر0يـ لتعلـــيم اللغـ

ه الفـــروع، وزاد عـــدد طالZ-ـــا، و تخـــّرج املرحلـــة ا=>امعيـــة األوWـــV، و ســـرعان مـــا توّســـعت �ـــذ

شــMادات اللKســا�س �ــ� علــوم اللغــة العر0يــة و آداZ-ــا، فمــا �ؤالء �� �ذه ا=>امعات حــامل5ن 

 وأن افتتحــــــــت أقســــــــاما للدراســــــــات يت
ّ
دmي خـــــــّرج فk-ــــــــا الطــــــــالب حــــــــامل5ن شــــــــMاNـــــــان مh-ــــــــا إال

مــــن دول  املاجســــت45 و الــــدكتوراه، و قامــــت �ــــذه ا=>امعــــات باســــتقدام أســــاتذة جــــامعي5ن

kــي للتـــــدر3س ف ــا الـــــوطن العرoـــ ــKنية،-ـــ ــV رأس �ـــــذه ا=>امعـــــات الصـــ ــ9 بلغـــــت  ، و Nـــــان عpـــ ال:ـــ

لعل جامع:9 بك5ن، وجامعة الدراسات األجنrية �ــ� بكــ5ن qــ� أ�ــم �ــذه  و خمس5ن جامعة، 

  ا=>امعات. 

اني، ن�الص�ني، تدفع :ال3لمات املفاتيح   اللغة العر#ية، ن�التايو

 املقدمة  

وWـــV مـــن بـــ5ن جامعـــات بكـــ5ن qـــ� ا=>امعـــة األ اســـات األجنrيـــة �ـــ� ر دو mعـــّد جامعـــة ال  

الصـــــ5ن جميعMـــــا، ال:ـــــ9 ا�تمـــــت بالدراســـــات العليـــــا ، ولـــــذا Nـــــان مـــــن الطبيtـــــ� أن يقصـــــد�ا 

طـــالب  الصـــ5ن، خر(جــــو ا=>امعـــات األخـــرى  املن?شــــرة �ـــ� كث5ـــ4 مــــن مـــدن الصـــ5ن، وال:ــــ9 ال 
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ة mســـّ}N zليـــ  ةو�ـــ� �ـــذه ا=>امعـــة Nليـــ  العليـــا.تحتـــوي عpـــV شـــعب الدراســـات 
ّ
ة اللغـــة مســـتقل

  Qّســـام شـــوي mشـــ�يغ قـــوه(األســـتاذ الــدكتور عميـــد�ا صـــديقي |شـــغل منصـــب  و ،العر0يــة

Xue Qing Guo   ،ــذه ال�ليــة بأ�-ــا   ) الذي درس اللغة العر0ية �ــ� جامعــة دمشــق� Oو تتم5ــ

 ى و ّد مســـتوا�م الدرا�ـــ�9 �ـــو املســـتتخـــّرج طالبـــا يتقنـــون اللغـــة العر0يـــة بدرجـــة جيـــدة، و3ُعـــ 

معـــــات الصـــــKنية، و |شـــــغل �ـــــؤالء الطـــــالب Qعـــــد بـــــ5ن خر(�ـــــ� جميـــــع ا=>االعـــــا�W األول مـــــن 

تخـــــّرجMم مواقـــــع مMّمـــــة �ـــــ� مجـــــاالت العمـــــل السيا�ـــــ�9 و الدبلوما�ـــــ�9، واإلعـــــالم والتجـــــارة 

،�tنية والبحـــث العل}ـــ9، والتـــدر3س ا=>ـــامKة الصـــ'
ّ

� واالقتصـــاد والثقافـــة و القـــوات املســـ

  ة متمO5ّة.بالص5ن عالقات تجار(Mمة ال:9 تر0طMا ملا والشرNات التجار(ة العر0ية 

الــذين دّرســ�-م �ــ� �ــذه ال�ليــة، و�ــ� شــعبة الدراســات العليــا ( خليــل و مــن الطــالب    

فk-ــا حــامال شــMادة الــدكتوراه، و �ــو |عمــل اآلن عميــدا ل�ليــة ) الذي تخــّرج Luo Lin لو ل5ن

  بك5ن.دراسات الشرق األوسط �� 

 نتائج واملناقشةال    

ــا: عبـــــد  الصـــــ5ن الـــــذين اســـــتقدم�-م بمـــــن  األســـــاتذة العـــــر و    للتـــــدر3س �ـــــ� جامعاT-ـــ

مـــن ســـور(ة، و �ـــادي  ، و محمـــد عبـــد الـــرحمن يـــو�س5ن امللـــو��، وعبـــد الكـــر(م اليـــا��  املعـــ 

العلوي من العراق، و محمد نمر عبــد الكــر(م مــن فلســط5ن، و محمــد الصــاوي مــن مصــر، 

صــــKنية أن mعــــ5ّن لا ا=>امعــــات ن سياســــة و Nــــان مــــ  م.و غ5ــــ�4  ،وز�ــــرة كحــــالوي مــــن تــــو�س

أســتاذا عر0يـــا واحــدا �ـــ� أقســام اللغـــة العر0يــة، مقابـــل عــدد كب5ـــ4 مــن األســـاتذة الصـــKني5ن: 

أما جامعة ج5ن ¡� الوطنية بتايوان ف m 9ع5ّن ثالثة  معيدين وحامل5ن لشMادة الدكتوراه,

 نان¢ــ9، وNــ =�ب45 األجاألســتاذ بــاوقــد اعتــاد الصــKنيون عpــm Vســمية �ــذا  أساتذة من العرب.

ــ5ن �ـــؤالء األســـاتذة الـــذين |عملـــون �ـــ� ا=>امعـــات الصـــKنية، إذ  مـــن نصـــي¢9 أن أNـــون مـــن بـ

عملــت أســتاذا مســاعدا �ــ� جامعــة الدراســات األجنrيــة �ــ� بكــ5ن، شــعبة الدراســات العليــا، 

ن ) �ــــ� تــــايوان( الصــــ5الوطنيــــة ثــــم انتقلــــت Qعــــد ذلــــك ألعمــــل أســــتاذا �ــــ� جامعــــة ( جــــ5ن ¡ــــ�

  .الوطنية)
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أن الـــدافع الـــرئKس الـــذي جعل¤ـــ9 أذ�ـــب للتـــدر3س �ـــ� الصــــ5ن،  WVـــ وأحـــب أن أشـــ45 إ   

ــ5ن، فMـــذا املرتـــب الشـــMري  لـــKس املرتـــب الـــذي تقّد  ــة �ـــ� بكـ ــة الدراســـات األجنrيـ ــھ Wـــ� جامعـ مـ

، بــل ز�يد جــدا، و0ال�ــاد يكفي¤ــ9 طعامــا و شــرابا وتجــواال �ــ� مدينــة بكــ5ن ال¦4يــة الغنيــة جــدا 

حضـــــارة �ـــــذا البلـــــد، و تار(خـــــھ املعر�ـــــ�  أmعـــــرف عpـــــVي �ـــــو أن ول مـــــن ذ�ـــــاNoـــــان الMـــــدف األ 

 VــWبــا بــاألدب الصــي¤9 امل©ــ4جم إ<ªآدابــھ وثقافاتــھ املتعــددة، فقــد كنــت م Vــpوالسيا�ــ�9، و ع

ــKنية، نظـــرا للد�شـــة والغرابـــة �ـــ� �ـــذه  اللغـــة العر0يـــة، و0خاصـــة الروايـــات والقصـــص الصـ

¬>ــاب إWــV إل9 �ــذا ا و قــد دفع¤ــ  وا=�رافــة، الروايــات والقصــص، ال:ــ9 تفــوق حــد األســطورة

ـ قــــــراءة األعمــــــال التاليــــــة ــ ـــ  Qعــــــد أن وصــــــلت بكــــــ5ن ري ، وقبــــــل ســــــف ـــــــ ال:ــــــ9 صــــــدرت ضــــــمن  ـــــــــ

: ا='ـــّب و qـــ�دار �شـــر اللغـــات األجنrيـــة �ـــ� بكـــ5ن,  �ـــ� سلســـلة كتـــب" العنقـــاء "   م�شـــورات 

            انصــرة يــوي شــ قاصــة املعا)،و بKــت الطالبــات للــــــ م 1944يقMــر الظــالم للقاصــة �ــا�غ ينــغ( 

ـــ م 1962(  ــا�غ شـــيان ليـــا�غ( ـــ ـ...), وقصـــة آه 1936)، و اليـــانrيع املـــّرة للرواµـــي للقـــاص mشـ م 

م) الذي |عّده النقاد الصKنيون 1936ـــ  1881كيو ا='قيقية للقاص والرواµي لو شيون،( 

Nـــــو مــــــو  الم اآلثــــــارزعـــــيم األدب الصـــــي¤9 املعاصــــــر, ومف©ـــــ4ق الطـــــرق للقــــــاص والشـــــاعر وـعــــ 

م 1938م)،و األحباب للرواµي والقاص واملسر�� املعاصــر ســو شــو يــا�غ(1978ـ 1892جو(

م), وا='صــــاد املــــّر 1931ـــــ 1902..), و زوجــــة لإليجــــار للرواµــــي والقــــاص وامل©ــــ4جم رو ¹ــــ�9( ــــــــ ـ 

م)، 1966ــــــ 1899م)، و الMــــالل للرواµــــي  الو شــــھ(1939ـــــ 1912للقــــاص والرواµــــي يــــھ m¼ــــ�9(

األخــت ليــو الك½ــ4ى  للقــاص والفيلســوف شــيو دي  m¼ــ�9)، و>مــل شــيا�غ روايــة( ا= صــاحب

ـــ 1896م)،و متجر أسرة ل5ن، ومنتصف الليل للرواµي والقاص مادون(1941ـ   1893شان(

م)،و�و من  أ�ــّم كتــاب الواقعيــة �ــ� األدب الصــي¤9 املعاصــر، و روايــة حلــم القصــور 1981

كمــــا |عــــّد�ا  ،ةكالســــيكيايــــة صــــKنية qــــ� أعظــــم رو ا='مــــراء للرواµــــي mســــاو شــــيو(ھ mشــــ5ن, و 

النقــــــاد. غ5ــــــ4 أن أك¦ــــــ4 األعمــــــال الصــــــKنية الشــــــّيقة املث5ــــــ4ة للد�شــــــة والغرابــــــة، ال:ــــــ9 قرأT-ــــــا 

باســتمتاع كب5ــq 4ــ�: " مــن إم½4اطــور إWــV مــواطن"، وqــ� الســ45ة الذاتيــة آلخــر أبــاطرة الصــ5ن: 

 9عيــة ال:ــ ة واالجتماســد السياســيأ|ش5ن ـ جيولــوه بــو3ي، يتحــدث فk-ــا بجــرأة كب5ــ4ة عــن املفا

ا يدور �� قصره من مفاسد Nانت موجودة �� ف©4ة حكمھ, وتصل بھ ا=>رأة إVW ا='ديث عّم 
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�ـــ� الـــذمم والضـــمائر وألخـــالق: أخـــالق ال�ســـاء وا=>ـــواري وا=�ـــدم، واملس?شـــار(ن اÀ'يطـــ5ن 

ل أ�ميـــة بــھ, ثــّم ي�تقــل Qعــد ذلــك إWــV ا='ــديث عــن حياتــھ Qعــد أن صــار مواطنــا عاديــا، ولعــ 

ى واقعي�-ــــا وقــــدرT-ا الكب5ــــ4ة عpــــm Vعر(ــــة جميــــع مظــــا�ر الفســــاد دمــــ كمــــن �ــــ� ه الســــ45ة ت�ــــذ

واالنحطـــاط األخالÂـــ� ال:ـــm 9عشـــعش �ـــ� د�ـــالO5 القصـــور، و�ـــ� مقاصـــ45 ال�ســـاء وا='ظايـــا، 

وقـــيمMن وســـلوكMّن ومـــؤامراT-ّن ودساµســـMن، وقـــد يـــد�ش القـــارئ, و�ـــو يقـــرأ �ـــذه الســـ45ة, 

ة, وNأنــھ �ــ� أجــواء ح�ايــات ألــف ر و واألسط VW ا=�رافةواء أقرب إ ح5ن يجد نفسھ |عKش أج

 وطاب 
ّ

ليلة، بحظايا�ا, و�سا.-ا املث45ات جماليا وج�سانيا, وموائد قصور�ا العامرة بما لذ

من شراب وخمور ورقص وعر0دة، وال ي�¼�z �ــذا اإلم½4اطــور الرواµــي ا=>ــريء عpــV مفاســد 

يصــف مظــا�ر  نأ كمــھ مــن يم بــوذا وحر(خ،و mعــالعصره, الذي Nــان قارئــا متم5ــOا لكتــب التــا

Nـــان يمارســـھ عpـــV  الـــذي الفســـاد واالســـ?بداد والظلـــم �ـــ� حياتـــھ ا=�اصـــة، وســـلوكھ اليـــومي 

خــــدم قصـــــره، ولKســـــمح Wـــــ� القـــــارئ الكـــــر(م أن أنقــــل إليـــــھ Qعـــــض �ـــــذه املظـــــا�ر مـــــن خـــــالل 

ــا �ــــو يقــــول: (( ـثـــ   مــــن أفعالــــھ, فMــ
ً
ــا ّم ازددت الوحــــدة الســــردية اآلتيــــة ال:ــــ9 يصــــف Z-ــــا Qعضــ

، بـــل و اســــتخدمت معMــــم أدوات التعــــذيب. و Nانــــت د�ــــ أضــــرب ا=راســـة فصــــرت ش
ً
م دائمــــا

 
ّ

ديــــن لMــــم خ½ــــ4ة بالتعــــذيب. كمــــا كنــــت �نــــاك صــــنوف مختلفــــة للضــــرب, و كنــــت أجلــــب جال

 
ّ
ــّدة, وÉال ـــف Z-ـــذه املMمـــة أي فـــرد مـــن أفـــراد البKـــت ا='اضـــر(ن وآمـــر�م أن يجلـــدو�م Qشـ

ّ
أNل

  فسMم تحت الMراوات.نأ يجدون  �ذا فإّ�-موÉذا حدث  شككت �� أّ�-م متآمرون معMم.

 باســــتÌناء زوج:ــــ9 و   
ً
و Nــــان )ــــ'اياي �ــــ� �ــــذه ا='الــــة �ــــم Nــــّل فــــرد �ــــ� البKــــت تقر(بــــا

أشقاµي و أزواج شقيقاmي، و Nان �� تلك األيام عدد من أبناء أشقاµي يدرسون �� القصــر. 

قر0ـــاµي ليصـــبحوا أ  كنـــت أر0ـــk-مو قـــد mعـــّودوا مالزم:ـــ9 و التحـــّدث مtـــ� و القيـــام بخـــدم:9. و 

وثـــــوق5ن، و لكـــــّن �ـــــذا لـــــم ينقـــــذ�م مـــــن التـــــو0يخ و الضـــــرب. و أك¦ـــــ4 ال�لمـــــات ال:ـــــN 9ـــــانوا ملا 

يخافون سماعMا م�q 9¤" خذه إVW الطابق األسفل"، ألّن ذلك |ع¤9 أّنــھ ســيؤخذ إWــV ا=>لــد. 

نـــت و تصـــرفاmي �ـــذه Nانـــت تظMـــر مـــدى القســـوة و ا=>نـــون و العنـــف و االضـــطراب الـــذي ك

 
ً
  )1()).بھمتصفا

 
ـــ من إمبراطور إلى مواطن، السيرة الذاتية آليشين جيولوه بويى ، ترجمة محمد نمر عبد الكريم، دار النشر باللغات األجنبية ،   )1(

  .63ص  م، 1985طبعة األولى، المجلد الثاني، ال بكين/الصين، 
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    Vpــي لا و عoرغم من أ�مية األدب الصي¤9 �ــ� فــن الروايــة والقصــة ، وجــدت أن طال

لم |سمعوا بكث45 من أدباء بالد�م، و  و الدكتوراه  �� السنة الراQعة و�� شعبة املاجست45

 و مـــن الـــروائي5ن العـــرب الـــذين |عـــرفMملـــم |ســـمعوا إال بالقلـــة القليلـــة مـــن األدبـــاء العـــرب، 

ا مينـــة مـــن ســـور(ة، و ري نجيـــب محفـــوظ مـــن مصـــر، و حّنـــ صـــ واµـــي املالب  : الر �ـــؤالء الطـــ 

غســـان كنفـــا�ي مـــن فلســـط5ن، و الطيـــب صـــا=Î مـــن الســـودان، و قـــد قمـــت بتـــدر3س �ـــؤالء 

الطالب �� شعبة املاجست45، نصوصا شعر(ة ل�ل من الشــعراء: بــدر شــاكر الســياب وعبــد 

ور وأمــل دنقــل بصعبد ال ان، و صالح�ال من لبنالو�اب البياmي من العراق ، و يوسف ا=

ــا مــــن فلســــط5ن مــــن مصــــر، و محمــــد الفيتــــوري مــــن الســــودان، و ســــميح القاســــم مــــن ، أّمــ

شـــعراء ســـور(ة فقـــد رغـــب الطـــالب بدراســـة Qعـــض نصـــوص الشـــاعر نـــزار قبـــا�ي، مـــن دون 

ــا  غ5ـــــ4ه مـــــن شـــــعراء ســـــور(ة. أّمـــــا شـــــعراء املغـــــرب العرoـــــي( تـــــو�س وا=>زائـــــر و املغـــــرب وليrيـــ

   .|سمع بأي شاعر من �ؤالء الشعراء بأي طال ا) فلم أجدومور(تاني

ــّيقة و    لقـــــد Nانـــــت تجر0ـــــة التـــــدر3س �ـــــ� ا=>امعـــــات الصـــــKنية والتايوانيـــــة تجر0ـــــة شـــ

ة وقاســــية
ّ
، نظــــرا للفـــــروق  الكث5ــــ4ة بــــ5ن اللغتـــــ5ن �ــــ� Qعـــــض جوانÑ-ــــا ممتعــــة، غ5ــــ4 أّ�-ــــا شـــــاق

ــKنية مـــن حيـــث اللفـــظ و الكتابـــة، وال يـــة فر يـــة املعف، و ا=�لفنحـــو و الصـــر العر0يـــة و الصـ

 
ّ
ــــم �ــــذه والفكر(ــــة ال:ــــ9 تفــــرز �ــــذه اللغــــة و تؤط

ّ
ر�ــــا. غ5ــــ4 أن إقبــــال �ــــؤالء الطــــالب عpــــm Vعل

مMـــا
ّ
يخفـــف مـــن املصـــاعب �ـــ� تدر3ســـMا لMـــم، مـــع مالحظـــة أن  اللغـــة و الرغبـــة الكب5ـــ4ة �ـــ� mعل

مMا من
ّ
  .لتايواني5ننظرا.-م ا  الطالب الصKني5ن أك¦4 إتقانا للغة العر0ية، و إقباال عm Vpعل

ل الطــالب الصــKنيون و التــايوانيون عpــm Vعلــم اللغــة العر0يــة لعــّدة غايــات و بــ قو ي   

 صــادرا عــن ي�ــون �ــذه اإلقبــال إذ ال أ�داف، و تبدو معظم �ذه الغايات غايات وظيفيــة، 

 بقــدرة �ــذه اللغــة عpــV أن ت�ــون عامليــة، وقــادرة عpــV التواصــل االجتمــا�Ô و عإيمــان واقتنــا

اللغــــات العامليــــة األجنrيــــة األخــــرى، عpــــV أّن �ــــؤالء الطــــالب  لثــــ مثلMــــا موالعــــاملي، اإل�ســــا�ي 

 Vـــpم، أّن أقـــدم ا='ضـــارات، ع-hعلـــم اللغـــة العر0يـــة يقـــّرون، ب�ســـبة عاليـــة مـــm Vـــpاملقبلـــ5ن ع

ــارت5ن  اإلطـــالق، �مـــا ا='ضـــارتان الصـــKنية و العر0يـــة، و يـــرون أ�-مـــا متفوقتـــان عpـــV ا='ضـ
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ا='ضــارت5ن قــّدمتا للrشــر(ة Õــ>ال حــافال مــن  ن �ــات5نديمت5ن، وأ فارســية القــ اليونانيــة وال

، واألخــالق، و الفلســفة و الفكــر، والعلــوم و العلــم و املعرفــة و الطــب و الصــيدلة و الفلــك

الر(اضـــــيات و الكيميـــــاء، و صـــــناعة الـــــورق، مـــــا لـــــم تقّدمـــــھ أي حضـــــارة أخـــــرى ســـــبق�-ما أو 

بــــــــ5ن �ــــــــات5ن  ةكث5ــــــــ4ة مشــــــــ©4ك نrيلــــــــةإ�ســــــــانية و  تزامنــــــــت معMمــــــــا، و يــــــــرون أن �نــــــــاك قيمــــــــا

   .ا='ضارت5ن

إذا Nــــان الطــــالب �ــــ� ا=>امعــــات املالO5يــــة و الMنديــــة واألندونKســــية يتعلمــــون اللغــــة    

العر0ية ح:m zساعد�م عVp تأديــة واجبــاT-م الدي�يــة، ودراســة علــوم القــرآن الكــر(م، وفMــم 

ة يماإلســال  �ــ� املســاجدور�م أئمــة آياتــھ الكر(مــة، و ا='ــديث النبــوي الشــر(ف، لي�ونــوا بــد

الكث5ــ4ة املن?شــرة �ــ� �ــذه الــدول، و ليقومــوا بــدور�م �ــ� تــدر3س �ــذه اللغــة ألبنــاء بلــدا�-م، 

بوصـــــفMم ي�تمـــــون إWـــــV الطوائـــــف وا=>اليـــــات اإلســـــالمية، فـــــإّ�-م �ـــــ� ا=>امعـــــات الصـــــKنية و 

ال يـــة بانة والياال�ور(ـــ  ، و0خاصـــة �ـــ� ا=>ـــامعت5ن اللتـــ5ن عملـــت Z-مـــا، وا=>امعـــاتالتايوانيـــة

م، بــــــــل نجــــــــد أن معظمMــــــــم مــــــــن الطوائــــــــف البوذيــــــــة و ال�ونفوشيوســــــــية ال ـســـــــ يــــــــدينون باإل 

مـــــون العر0يـــــة 
ّ
والزرداشــــ?ية و التاو(ـــــة، أو مـــــن الطوائــــف املســـــيحية، و بالتـــــا�W فMــــم ال يتعل

لغايـــات إســـالمية دي�يـــة، أو لفMـــم ب�يـــة اإلســـالم العميقـــة، ودور�ـــا، وعالقـــة اإلســـالم ببقيـــة 

يفيـــة متعـــددة، يصـــعب حصـــر�ا جميعMـــا، غ5ـــ4 ظو لغايـــات يتعلمو�-ـــا ألخـــرى، بـــل املــذا�ب ا 

نحـــدد أ�ـــم �ـــذه الغايـــات ال:ـــ9 ت?نـــوع و تتعـــدد بتعـــدد الطـــالب الـــراغب5ن �ــــ� أّنـــھ يمكننـــا أن 

  mّعلمMا.

م5ن الـــــذين يدرســـــون العر0يـــــة �ـــــ� تـــــايوان والصـــــ5ن قليلـــــون جـــــدا، إن الطــــالب املســـــل  

�-م �ــــــ� جامعــــــة ذين دّرـســـــ ملســــــلم5ن اـلـــــ د الطــــــالب ا فعpــــــV ســــــrيل املثــــــال ال ا='صــــــر Nــــــان عــــــد

rــ5ن خمســـة طـــالب فقـــط، طالـــبالدراســـات األجن ــة �ـــ� بكـ ــا عـــدد  يـ واحـــد وأرoـــع طالبـــات، أمـ

ثالثــة طــالب فقــط، و �ــم الطــالب املســلم5ن الــذين درســ�-م �ــ� جامعــة( جــ5ن ¡ــ� الوطنيــة ) 

مــــن الــــذNور. أمــــا بقيــــة الطــــالب فMــــم مــــن طوائــــف و قوميــــات أخــــرى، كمــــا أشــــرت ســـــابقا، 

ن يضاف إVW ذلك الطالب الالدي�ي5ن، أي الذين ال ي�تمون إVW أي دين، �ؤالء الذين يجيبو 

 we are without any قـــائل5ن عنـــدما �ســـألMم عـــن انتمـــا.-م الـــدي¤9، و ب�ـــل وضـــوح (  
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religion،يـــــةO5ـــــذه ا=>ملـــــة اإلن�ل-Z و �ـــــم يجيبـــــون ، ( VـــــWأل�-ـــــم ال  �ـــــ� الســـــنة ا=>امعيـــــة األو

|ســـتطيعون التعب5ـــ4 باللغـــة العر0يـــة مســـتخدم5ن، عpـــV ســـrيل املثـــال ا=>مـــل التاليـــة: نحـــن 

غ�45ــا مــن ا=>مــل، عنــد�ا يقــوم األســتاذ أو   غ5ــ4 متــدين5ن، أو بــال ديــن، أو ال نــؤمن بالــدين.

0ية ال:9 تفيد مع¤z ا=>ملة السابقة. و مازلت أذكر تماما عندما بتدو(ن جميع ا=>مل العر 

قلـــت لطالبـــة �ـــ� الســـنة الراQعـــة �ـــ� جامعـــة الدراســـات األجنrيـــة �ـــ� بكـــ5ن: ( بـــارك هللا بـــك يـــا 

 ،Þــ� قائلــة: أنــا ال أؤمــن بــاpاضــرات، رّدت ع'Àة �ــ� إحــدى اOبن:ــ9) أل�-ــا أجابــت إجابــة متم5ــ

وأنــا أنت}ــ9 إWــV  دت ن?يجــة لعالقــة حــب ج�ســية بــ5ن أoــي و أمــي.وال أؤمــن بــھ خالقــا Wــ�، بــل ُوِلــ 

  ا='زب الشيو�Ô الصي9¤.

و نجــد أيضــا أن �ــؤالء الطــالب القالئــل مــن املســلم5ن ال يتعلمــون العر0يــة لغايــات    

دي�ية، بل يتعلمو�-ا مثل زمال.-ــم مــن الطوائــف الدي�يــة األخــرى، أي لغايــات أخــرى آمــال �ــ� 

ــا�W الـــــــــوف45 ــKنيون  ، والكســـــــــب املـــــــ ــالطالب الصـــــــ ــادية، فـــــــ ــاعMم االقتصـــــــ ــ5ن أوضـــــــ ــ� تحســـــــ �ـــــــ

والتايوانيون يتقنون لغ�-م األصلّية األم، و يتقنون اإلن�لO5ية، أل�-ــم يتعلمو�-ــا منــذ �عومــة 

أظفــار�م، �ــ� دور ا='ضــانة، فMــم يتخّرجــون �ــ� ا=>امعــات، و�ــ� جميــع فــروعMم الدراســية 

يـــرى Qعـــض مـــن �ـــؤالء الطـــالب أ�-ـــم لـــو  وواختصاصـــاT-م العلميـــة، وقـــد أتقنـــوا اإلن�لO5يـــة، 

 ،VــÂوظــائف أر Vــpلغة إضافية ثالثة، لزادت م�ان�-م العلميــة، و ='صــلوا عN أتقنوا العر0ية

ون بدراســــة اللغــــة العر0يــــة ابتــــداء مــــن ؤ ن إWــــV أقســــام اللغــــة العر0يــــة و يبــــدؤو عنــــد�ا ي�ـ>ـــ 

أعمــار زمال.-ــم �ـــ� تــايوان دّرســت طالبـــا و أعمــار�م أك½ــ4 مـــن  الســنة األوWــV ا=>امعيــة، ففـــي

الفصل الواحــد، و عنــدما ســأل�-م عــن الســrب �ــ� ذلــك أجــابوا إجابــات مختلفــة: أنــا محــام، 

أنــــا خـــــر(ج قســــم السياســـــة و الديبلوماســـــية، أو خــــر(ج قســـــم العلــــوم االجتماعيـــــة أو Nليـــــة 

ــي¤9 أو الفر�¼ــــــ�9 أو غ5ــــــ4 ذلــــــك، و أر(ــــــد   التجــــــارة و االقتصــــــاد، أو األدب االن�ل5ــــــOي أو الصــــ

و قد صّرحت  Wــ�  للغة العر0ية ح:z أحصل عVp وظيفة أفضل، و أك¦4 دخال ماليا.دراسة ا 

طالبة خر(جة قسم العلوم السياسية أ�-ا تدرس اللغة العر0ية ح:ــz تصــبح دبلوماســية �ــ� 

الــبالد العر0يــة، و صــّرح طالــب أنــھ ير(ــد دراســ�-ا ح:ــz ي�تقــل إWــV اإلمــارات ليعمــل م©4جمــا �ــ� 

� دoي. و صّرحت طالبة أخــرى �ــ� جامعــة جــ5ن ¡ــ� الوطنيــة أ�-ــا شركة صKنية ك½4ى mعمل �
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لــع عpــV آثــار ا='ضــارة 
ّ
ترغــب بدراســة العر0يــة ألّن والــد�ا |عمــل ســف45ا �ــ� إســبانيا، وأّنــھ اط

 VــWــا إM-Ñّيلية، و قــد نrشــÉالعر0ية األندلسية ال:9 ال تزال بقايا�ا ماثلة �� قرطبة و غرناطــة و

ــــد   أن تــــدرسعظمــــة �ــــذه ا='ضــــارة، و أقنعMــــا بــــ 
ّ

العر0يــــة، ح:ــــz تفMــــم �ــــذه ا='ضــــارة، و أك

طالب آخر أنھ ير(د mعلم العر0يــة نظــرا للعالقــات الصــKنية العر0يــة املزد�ــرة و املتناميــة �ــ� 

الصــــKنية إWــــV العــــالم العرoــــي، و �ــــذا مجــــال التبــــادل التجــــاري والثقــــا��، و نمــــو الصــــادرات 

 ديرا كب5ــ4ا إلحــدى الشــرNات التجار(ــةالنمــو يدفعــھ لدراســ�-ا، و بخاصــة أن والــده |عمــل مــ 

  ال:9 تصّدر إنتاجMا إVW البالد العر0ية. الصKنية

ـــ  إذا Nانــــت امل�'قيــــات وامل�اتــــب التجار(ــــة التايوانيــــة قليلــــة جــــدا �ــــ� العــــالم العرoــــي    ـــــ

ف ــــ9 فقــــط �ــــ� الــــدول التاليــــة : اململكــــة العر0يــــة الســــعودية واألردن وســــلطنة عمــــان، نظــــرا 

ــ4ّ لعـــــدم اع©ـــــ4اف الـصــــ  الصـــــي¤9، مـــــن جMـــــة، و نظـــــرا للضـــــغط  5ن بانفصـــــال تـــــايوان عـــــن ال½ـــ

ــا عالقـــات سياســـية و  ــا Z-ـ ــ9 تر0طMـ ــV الـــدول العر0يـــة ال:ـ ــي¤9 عpـ ــ�9 الصـ ــ�9 والسيا�ـ الدبلوما�ـ

ــــــــــ فـــــإّن الســـــفارات  تجار(ـــــة متم5ّـــــOة ح:ـــــz ال تقـــــيم عالقـــــات دبلوماســـــية مـــــع تـــــايوان امل�شـــــّقة

التجار(ــــة التاQعــــة لMــــا، من?شــــرة بك¦ــــ4ة �ــــ� Nــــل   ات وامل�اتــــب الثقافيــــة ويــــ الصــــKنية  و امل�'ق

طبيعيا أن يك¦4 عدد الطالب الصKني5ن الذين يتّعلمون اللغة الدول العر0ية، و0التاN �Wان 

العر0يــة، فMــم بحاج�-ــا عنــدما يــذ�بون للعمــل �ــ� الــبالد العر0يــة، فعpــV ســrيل املثــال �نــاك 

ملــــــون اآلن م�'قــــــ5ن ثقــــــافي5ن عــــــدد ال بــــــأس بــــــھ مــــــن طالoــــــي الــــــذين دّرســــــ�-م �ــــــ� الصــــــ5ن |ع

  وتجار(5ن وقناصل �� سفارات الص5ن �� العالم العرoي. 

و قد وÔــV الطــالب الصــKنيون والتــايوانيون أن العمــل �ــ� الــدول العر0يــة، و تحديــدا   

دول ا=�ليج أك¦4 جدوى مــن الناحيــة االقتصــادية، فــأتقنوا اللغــة العر0يــة وتوّجMــوا للعمــل 

اآلن |عملـــــون �ـــــ� الســـــعودية و ســـــت عـــــددا مـــــن الـــــذين |عملـــــون و وقـــــد درّ  �ـــــ� �ـــــذه الـــــدول، 

  اإلمارات.

 الصـــKنية  لتـــدر3س اللغـــة العر0يـــة �ـــ� ا=>امعـــات  األخـــرى  و مـــن الغايـــات الوظيفيـــة  

، و بطر(قــة قصــدية، إWــV توجيــھ و التايوانيــة ا=�ارجيــة الصــKنية mي، =>وء وزار  والتايوانية

، و تقديم منح دراســية لMــم، ومــن ثــّم  العر0ية لل?á>يل �� أقسام اللغة الطالب املتفوق5ن
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مــوظف5ن تــاQع5ن لMــا، و قــادر(ن  ن ح:z تتعاقد معMم عندما يتخرجون �� ا=>امعة، و ي�ونو 

  �� الدول العر0ية.العامل عVp العمل �� السلك الدبلوما��9 

اللغــة العر0يــة،  مغايــات أخــرى ي�>ــأ Qعــض الطــالب إWــV تحقيقMــا مــن خــالل دراســ�-و�نــاك 

V ســــrيل املثــــال عنــــدما ســــألت إحــــدى طالبــــاmي: ملــــاذا اخ©ــــ4ت  دراســــة اللغــــة العر0يــــة ؟ فعـpـــ 

أجابت  بوضوح: �W صديق سوري مقيم �� الص5ن ، و�و يحّضــر لنيــل شــMادة  الــدكتوراه، 

  ســـــور(ة، و أحّبـــــھ وســـــأتزوج بـــــھ، ولـــــذا أر(ـــــد أن أmعلـــــم لغتـــــھ ح:ـــــz يمكن¤ـــــ9 فMـــــم لغـــــة بـــــالده 

   والتعامل مع س�ا�-ا مستقبال .

لقــد �شــطت وزارة التعلــيم العــا�W الصــKنية �شــاطا كب5ــ4ا �ــ� إقامــة عالقــات ثقافيــة   

وافتتحت �� Qعض ا=>امعات العر0ية أقساما خاصة لــتعلم اللغــة  ،مع دول الوطن العرoي

�ــ� اللغـــة الصـــKنية  مـــن العــرب شـــMادات اللKســـا�س طالZ-ـــا وتمـــنح �ـــذه األقســام،الصــKنية 

املتــــوج5Mن إWــــV التــــدر3س �ــــ� �ــــذه األقســــام بمزايــــا عديــــدة و  تذةوآداZ-ــــا، و قــــد أغــــرت األســــا

ــة  ــا مـــــن املعرفـــــة باللغـــ ــk-م نوعـــ ــ5ن، و اشـــــ©4طت علـــ ــ� داخـــــل الصـــ بمرتبـــــات تفـــــوق زمال.-ـــــم �ـــ

العر0ية، فما Nــان مــن �ــؤالء األســاتذة إال وأن mعلمــوا اللغــة العر0يــة ولغايــة وظيفيــة �ــدفMا 

الصــKنية ، و التواصــل مــع ا=>امعــات التواصل مع الطــالب العــرب الــذين يدرســو�-م اللغــة 

العر0يــة الــذين |علمــون Z-ـــا. و لغايــة أخــرى مMمـــة، وqــ� ز(ــادة الــدخل املـــا�W آمــال �ــ� تحســـ5ن 

عMم االقتصـــــادية، ألنـــــھ �ـــــ� حـــــال بقــــــا.-م أســـــاتذة داخـــــل ا=>امعـــــات الصـــــKنية فــــــإن أوضـــــا

  .العر0يةرواتÑ-م ست�ون متدنية جدا مقارنة برواتÑ-م العالية �� ا=>امعات 

و قد Nان من ب5ن طالoي �� جامعة ( ج5ن ¡� الوطنيــة) �ــ� تــايوان أســتاذة تايوانيــة،   

و qــ� عميــدة إحــدى Nليــات ا=>امعــة، وقــد أرادت mعلــم اللغــة العر0يــة ح:ــz ت�تقــل إWــV أحــد 

  أقسام تدر3س اللغة الصKنية �� إحدى ا=>امعات ا=�ليجية.

ة العر0يــــــة ا=�ــــــر(ج5ن �ــــــ� و تجــــــدر اإلشــــــارة إWــــــV أّن Qعضــــــا مــــــن طــــــالب أقســــــام اللـغـــــ    

ا=>امعات الصKنية و التايوانية أرادوا مســاعدة زمال.-ــم املبتــدئ5ن الــراغب5ن بدراســة اللغــة 

و  العر0يـــة، فقـــاموا بإ�شـــاء مواقـــع إلك©4ونيـــة لتـــدر3س �ـــذه اللغـــة، و ذلـــك Qشـــرح مفرداT-ـــا

ية أثنــاء قواعــد�ا مــن خــالل اللغــة الصــKنية، إذ ت©ــOامن ا=>ملــة العر0يــة مــع ا=>ملــة الصــKن
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اإللقاء و الشرح و الكتابة، و من خالل اطال�Ô عVp �ذه املواقع وجدت أ�-ا لKست مMمــة، 

و ال تقّدم اللغة العر0ية Qش�لMا الã'يح، بل تبدو غاصة باألخطاء اللفظية و اإلمالئية و 

، ألّن �ــــــؤالء الطــــــالب ا=�ــــــر(ج5ن ال يتقنــــــون اللغــــــة العر0يــــــة إتقانــــــا مقبــــــوال، ال �ــــــ� النحو(ــــــة

لكتابــة، و ال �ــ� النطــق، و ال �ــ� الفMــم و التفســ45 الــدقيق ملعــا�ي اللغــة العر0يــة، و أQعاد�ــا ا 

  املتعددة و املتباينة.

و من �نــا فMــم يحّملــون مقــاطع الفــديو التعليميــة ال:ــ9 |عــدو�-ا جميــع أخطــا.-م �ــ�    

لغــــــة الكتابــــــة و النطــــــق و فMــــــم ا=>ملــــــة، إذ يأخــــــذون ا=>ملــــــة الصــــــKنية و ي©4جمو�-ــــــا إWــــــV ال

العر0يـــة، فتبـــدو ا=>ملـــة العر0يـــة ركيكـــة و ال تـــؤدي املع¤ـــz املطلـــوب، و خاليـــة مـــن ال©4كيـــب 

 zإيصـــــال املع¤ـــــ Vـــــpمـــــة و غامضـــــة �ـــــ� أحيـــــان أخـــــرى، و غ5ـــــ4 قـــــادرة ع-Ñالـــــدقيق، بـــــل تبـــــدو م

الãـــ'يح و ا='قيقـــي الـــذي mشـــ�لت ألجلـــھ، و ذلـــك نظـــرا لالختالفـــات ا=>و�ر(ـــة و الكث5ـــ4ة 

لصــــــKنية و قواعــــــد اللغــــــة العر0يــــــة، إضــــــافة إWــــــV تä>ــــــ5ن ا=>ملــــــة جــــــدا بــــــ5ن قواعــــــد اللغــــــة ا 

العر0يــــة، باللä>ــــات اÀ'لّيــــة الدارجــــة و الســــائدة �ــــ� دول الــــوطن العرoــــي، إذ تبــــدو ا=>ملــــة 

الدارجــة املســتخدمة �ــ� ال©4كيــب،  مفككــة و غ5ــ4 م©4ابطــة، و ركيكــة كرNاكــة �ــذه اللä>ــات

|ســــتطيع ا=�ر(جـــون ا=>ــــدد نطــــق  يضـــاف إWــــV ذلـــك مشــــ�لة نطــــق ا='ـــروف العر0يــــة، إذ ال

ــا ي�ســـــوون �ـــــذا النطـــــق، فMـــــم يجـــــدون  �ـــــذه ا='ـــــروف جيـــــدا، و Qعـــــد تخـــــرجMم ســـــرعان مـــ

صــعو0ة كب5ــ4ة �ــ� نطــق األصــوات املتقار0ــة �ــ� الشــ�ل( س، ش، ص، ض)، إذ يجــد الطالــب 

صعو0ة �� التفر(ق ب5ن نطق الس5ن و نطق الصاد، و عند الكتابة يظــّل يخطــئ �ــ� التفر(ــق 

و الس5ن، و بــ5ن الصــاد( ص) و الضــاد( ض)، و �ــو ال |ســتطيع أن يلفــظ حــرف  ب5ن الش5ن

( الضاد) إال بصعو0ة كب45ة، فعVp سrيل املثال عندما يلفــظ الفعــل ( ضــرب) فإنــھ يلفــظ ( 

درب)، و �ــو يجــد صــعو0ة كب5ــ4ة جــدا، عنــدما يتصــل ا='ــرف( ض) مــع ( الغــ5ن)، و عنــدما 

إWـــV أن يكـــرر لفـــظ �ـــذا الفعـــل أمامـــھ أك¦ـــ4 مـــن يحتـــاج  بنقـــرأ الفعـــل ( ضـــغط) فـــإّن الطالـــ 

ال |ســـتطيعون لفـــظ عشــر(ن مـــرة ح:ـــz يلفظــھ Qشـــ�ل èـــ'يح، بــل إن كث5ـــ4ا مـــن ا=�ــر(ج5ن 

ــا�W عنـــــدما يدرســـــون �ـــــذه ا='ـــــروف  ــة Qشـــــ�ل èـــــ'يح، و بالتـــ الكث5ـــــ4 مـــــن ا='ـــــروف العر0يـــ

ن لــزمال.-م مــن خــالل شــب�ات االن©4نــت، فــإ�-م يدرســو�-ا بلفظMــا ا=�ــاطئ، و كــذلك نجــد أ 



International Conference in Arabic Festival (INCAFA)  
 Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang 

Tahun 2021 

71 

كتابة حروف اللغة العر0ية صعبة جدا بال�سبة للطالب الصKني5ن و التايواني5ن، ألّن ل�ل 

حـــرف أرoعـــة أشـــ�ال، عنـــدما يقـــع بمفـــرده، و �ـــ� مقدمـــة ال�لمـــة، و �ـــ� وســـطMا و �ـــ� آخر�ـــا،  

وكــذلك يجــد الطالــب صــعو0ة بالغــة �ــ� التنقــيط و ال?شــكيل، و اســتخدام املــّدة و الشــّدة، 

�ــان املفعــول بــھ، و ا='ــال م�ــان ا=�½ــ4، و املؤنــث م�ــان املــذكر، ألنــھ ال فMو يضع الفاعــل م

  يوجد �� قواعد اللغة الصKنية، ال مذكر و ال مؤنث. 

و �ناك مش�لة أخرى بال�سبة للطالب و لألساتذة الصKني5ن و التايواني5ن معا، و    

صـــــل، qـــــ� مشـــــ�لة تفخـــــيم النطـــــق �ـــــ� حـــــروف اإلطبـــــاق، فمـــــثال نجـــــد أن لفـــــظ ال�لمـــــات( ف

فاطمة، مصر، مطعم، مظMر)، و غ�45ا من ال�لمات ال:9 تحتوي عVp حروف اإلطبــاق qــ� 

  صعبة النطق بال�سبة للطلبة، أل�-م ال |ستوعبون اÀ�ارج الصوتية ح5ن تفخيم النطق. 

ــية ا     ــ5ن النكـــرة و املعرفـــة، وقضـ ــ� التفر(ـــق بـ ــتو �نـــاك صـــعو0ة �ـ ــاء لـ خلص مـــن التقـ

  ?سع الوقت اÀ�صص لMذه الندوة لذكر�ا مجتمعة. الساكن5ن، وصعو0ات أخرى ال ي

ــــــة إلك©4ونيـــــــا �ـــــــ� ا=>امعـــــــات    إّن �ــــــذه الصـــــــعو0ات تجعـــــــل مـــــــن mعلـــــــيم اللغــــــة العر0يـ

الصــKنية و التايوانيــة، و �ــ� مواقــع mعلــم اللغــات أمــرا شــاقا و عســ45ا، و غ5ــ4 ذي جــدوى، و 

  عھ . مليئا باألخطاء، و ضرره عVp اللغة العر0ية و ان?شار�ا أك¦4 من نف

  لتوصيةا االست�تاج و  

و يبقــــى التــــدر3س �ــــ� ا=>امعــــات الصــــKنية والتايوانيــــة مث5ــــ4ا و أك¦ــــ4 ســــالمة و أمانــــا    

وطمأنKنـــة، و أك¦ـــ4 إمتاعـــا و بä>ـــة، و اك?ســـابا للعلـــم و املعرفـــة، و فMمـــا  ='يـــاة الشـــعوب و 

معـــات العر0يــــة =>اأعرافMـــا و تقاليــــد�ا، وخ½4اT-ـــا، وثقافاT-ــــا،  إذا مـــا قارّنــــاه بالتـــدر3س �ــــ� ا 

والب45وقراطيــة و الفوìــ�z، و ال?ســلط  :9 غّصــت م�اتÑ-ــا و مــدرجاT-ا بالتعقيــد و الــروت5نال

املؤسســاmي وا=>ــام�t، و القــوان5ن ا=>امــدة ال:ــ9 عرقلــت نمــو الطــالب معرفيــا مــن جMــة، و 

   قدرات األساتذة عVp تطو(ر أبحاí-م و طرق تدر3سMم من جMة أخرى. 

  انت z املقال 
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� �ــذا ال يحتــاج إWــV مصــادر و مراجــع ألنــھ نــاQع مــن تجر0:ــ9 الî�صــية �ــ� الحظة : إن مقــاWم

تدر3س اللغة العر0ية �� جامع:9 الدراسات األجنrيــة �ــ� بكــ5ن، و جامعــة جــ5ن ¡ــ� الوطنيــة 

  �� تايوان / الص5ن الوطنية 

  

 عاملراج  

ــ45ة الذاتيـــة آل|شـــ5ن  ،جيولـــوه بـــو3ى لـــوه بـــو3ى ، ترجمـــة جيو مـــن إم½4اطـــور إWـــV مـــواطن، السـ

 ،VـــــWيـــــة ، بك5ن/الصـــــ5ن، الطبعـــــة األوrمحمـــــد نمـــــر عبـــــد الكـــــر(م، دار ال�شـــــر باللغـــــات األجن

  .م1985اÀ>لد الثا�ي، 
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زمن كورونا كوفيد ـــــ راب وتحديات ��   (السودان نموذج) 19التعليم اضط

رى محمد عثمان ةدكتور  الح �ش  م�ا ص

رمان األ�لية جامعة    أم د

  

  

  

  املستخلص

ـ ــ ــ* أن ف(ـــ)وس $ورونـــا $وفيدــ ــة +ـ راسـ ــة الد ــائق  ،�ـــدد التعلـــيم 19تـــأ/ي أ�ميـ ووقـــف عـ

وا>;امعـــات،  رس  رار فـــتح املــــدا وحيــــد  صــــارو دون اســـتم التعلـــيم اإللكD)وCـــي �ــــو البـــديل ال

زمــن $ورونــا $وفيدــــ، ول  ،19للتعليم +*  حــ )ت ال�يئــات األ$اديميــة  و$ــان نOيجــة ذلــك أن أجKــ

عــن  وكشــفت منظمــة اليوCســUولم عTــS اكOشــاف أنمــاط جديــدة للتعلــيم اإللكD)وCــي. االعــ 

)ة +ــ* التعلــيم وة الكب(ــ رقميــة.؛ عــن  الفجــ زت ذلــك لعيــوب �عــد القــائم عTــS التقنيــة ال +ــ* وعــ

ررة وصـــعو_ة  ر_ـــاء املتكـــ زل وقطوعـــات الك� )نـــت +ـــ* املنـــا Dـــا التعلميـــة، مـــن ضـــعف األنcdأنظم

رقمية. والطالب /عامل املعلم(ن زة ال ألج�    مع ا

  املقدمة:

راسة  ول /ســاعد cfدف الد حلــ واج�ــة أثــر  +ــ*إليجاد  ألزمــةف ؛التعلــيم;ائحــة عTــS ا>م  ا

رت عTــــــS التنميــــــة املســــــتدامة   تــــــأث() أثــــــ
ً
 كب(ــــــ) ا

ً
اســــــتخدمت  .الــــــبالدتقــــــدم أوقفــــــت i;لــــــة ا

حيـــث وصــــفت تــــأث() ا>;ائحــــة  راســـة املــــنlm الوصــــفي،  وا>;امعــــاتعTـــS الد رس  وعTــــS  ،املــــد

ومـــــن جانـــــب الطـــــالب مـــــن  والســـــالمة، مـــــن جانـــــب الطلـــــب عTـــــS التعلـــــيم،  حيـــــة الpـــــoية  نا
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رض +ـــ* التعلـــيم   . اتخـــذتالعـــ
ً
ودان أنموذجـــا راســـة دولـــة الســـ رأي الد الع الـــ ، وقامـــت باســـتط

ر_ة  حول مدى نجاح تج   .ي لتعليم اإللكD)وCالعام 

راسة لعدة نتائج، مcvا     زت )ة كث(ــ تحــديات :  أن التعليم اإللكD)وCــي يyتابــھ توصلت الد وعــ

)اتيجية  Dذلك لعيوب اسcdة  اأنظم( وك كب( Uنالك  ش�ول نجــاح التعلمية، كما إن  حــ تدور 

و$انـــــــت الشـــــــUاوي عTـــــــS املنصـــــــات التعلـــــــيم اإللكD)ونيـــــــة  ــــــذه العمليـــــــة،  راود املتـــــــا�ع(ن ل�ـ تـــــــ

و  الجتماعيـــــة تجليـــــا ل�ـــــا،  ول مـــــن ا أكKـــــ) التحـــــديات ضـــــعف األوضـــــاع املع�شـــــية وعـــــدم وصـــــ

)نت لUل املن Dاطق./غطية األن  

رس، مع       إلعادة فتح املدا راسة بالتخطيط املتأCي  ال  توف()تو��� الد زات ا )ا Dية، حopال

الزم للمنظومــة التعليميــة، كمــا  وف() الــدعم ا رة وتــ رو والقــائم(ن تنــادي بضــ ر�ب املعلمــ(ن  تــد

رفــة التقنيــة رط توظيــف املعلمــ(ن باملع ر_ــط شــ رقمية، و�yب�*   ،عST التعليم عST التقنية ال

 SــــTالحتياجــــات وأكــــدت ع ول املــــادة التعلميــــة ل�;ميــــع. بمــــا فــــ�cم ذوي ا رة ضــــمان وصــــ رو ضــــ

   .ا>�اصة

ــUلت(ن  وات مـــن مشـ ودان �عـــاCي منـــذ عـــدة ســـن وع أن الســـ ري ل�ـــذا املوضـــ ــا ســـ�ب اختيـ

ر_ا�ي الذي قد �ستمر ألك�ــ) مــن عشــر ســاعات  رر للتيار الك� أساس�ت(ن �ما: انقطاع املتك

ــ* اليـــوم، وقـــد ينعـــدم +ـــ*  مـــن ســـوء املنـــاطق البعيـــدة مـــن العاصـــمة�عـــض  +ـ
ً
ــاCي أيضـــا ، و�عـ

ولعــــل �ــــذا االCعــــدام +ــــ*  رفيــــة،  ر�ــــا +ــــ* املنــــاطق الط )نــــت، وعــــدم توف Dاالتصــــال �شــــبكة اإلن

ول دون تنفيــذ نظــام التعلــيم اإللكD)وCــي الــذي أصــبح �ــو البــديل يوسيلت(ن أساس�ت(ن،  حــ

ــا $وفيدــ زمـــن $ورونـ ـاألوحـــد +ـــ*  ــ ــا معظـــم بـــالد وســـط ، كمـــا أن �ـــذه املشـــكالت 19ــ /عـــاCي مcvـ

ــ)  ــاء األكKـ )ى. لعـــل الو_ـ راء الكKـــ oـــpر�قيـــا وجنـــوب ال ــة  إف وافر  البyيـــات التحتيـ �ـــو عـــدم تـــ

  لقيام العليم.

والر�*  التعليم �و مفتاح التقدم 
ً
يUون ل�ا  ، $ل دولة صعدت لتصبح أك�) تقدما

والتعليم ل�س �و أمر يحنظام /عليم قوي ورا�� دث +* الفصول ؛ بل �و  ، 
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)ات  Dل الدول ياسUر�ات، لكن لألسف ل�س ل إل جيات ونظم ونظ رد الUافية  وا عطاء  امل

رد الالزم ال يUون لد�cا ا>oافز   وا األولية للتعليم، كما أن �عض الدول ال�� تمتلك امل

وجيھ اال�تمام بل  لذا تظل تحديات التعليم قائمة قھ التعليم، قالذي �ستح القوي لت

  $ورونا و�عده.  و_اء 

واملناقشة   النتائج 

ررات   التعليم: يقصد بھ $ل املنظومة التعلمية من طالب ومعلم(ن و ومباCي ومق

)اتيجيات /عليم Dزمن جائحة $ورونا $وفيدــ واس مور، +* 
ُ
وأولياء أ  ،19 .  

راب:  والقلق الذي أصاب القائم(ن عST املنظومة التعلمية،  اصط يقصد بھ التوتر 

زمن جائحة $ورونا $وفيدــ وس�ب    . 19مشكالت اجتماعية ونفسية لدى الطالب +* 

والعقبات ال�� وقفت +* وجھ التعليم اإللكD)وCي   تحديات: يقصد  cا $ل املشكالت 

زمن جائحة $ورونا $وفيدــ   . 19كبديل +* 

ري: ر النظ الطا       ا

ح  �شــ�د العــالم 
ً
حــدثا  

ً
  اليــا

ً
رسc�18ــدد التعلــيم ففــي  جــالال /ســب�ت جائحــة  2020مــا

بلــد أي 190 أك�ــ) مــن  طفــل وشــاب وشــابة عــن التعلــيم +ــ* 1,6+ــ* انقطــاع  19$ورونا $وفيد

رب  ــا ــا يقـ ــة مـــن الطـــالب  % 80مـ وا>;امعـــات،+ـــ* املئـ رس  رت إغـــالق  امللتحقـــ(ن باملـــدا ــا أثـــ كمـ
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�ــا مــن أمــاكن ال( رس وغ( +ــ* العــالم،  ن الطــالبمــ  % 94عTــS  و�ــذا اإلأمــر أثــر  ،علــيمتاملــدا

 Sªرتفع لتصل إ لــك كث(ــ) مــن الطــالب اف�ن +* البلدان منخفضــة الــدخل،%  99و»* Cسبة ت

إلعداديــة  رس ا أل +ــ* املــدا رات ا ون امل�ــا  تطلقــ أوقــد  ساســية ال�ــ� يحتاجو¬cــا للتعلــيمال يتلقــ

�ــذا املصــط�®مؤسســة البنــ  SــTع *ªســبة فقــر  ك الــدوC اســم (فقــر التعلــيم) كمــا أكــدت أن

ھ +ـــ* الـــبال  ألســـد فيـــ فالعديـــد د منخفضـــة الـــدخل ومتوســـطة الـــدخل، التعلـــيم $ـــان نصـــ�ب ا

ــ* �ـــــذه الـــــدول ال يمتلـUــــ  وال كتـــــبو مـــــن الطـــــالب +ـــ راســـــة  ــا للد ن صـــــعو_ة ، فضـــــال ـعــــ ن مكتبـــ

)نـــت وعـــدم ا Dوالاتصـــال�م باألن واتـــف ذكيـــة ، �وتر  مـــتالك�م  يجـــد  ؛ بـــل أن �عضـــ�م الكمبيـــ

ود لقــــــد كشـــــفت �ـــــذه ا>;ائحـــــة عـــــن العديـــــد مــــــن  .مســـــاندة مـــــن آبـــــا±cم عTـــــS النحـــــو املع�ـــــ

  املشكالت ال�� /عاCي مcvا منظومة التعليم +* العالم أجمع.

واج�ة مثل �ذه  وذلك جعل ا>;ميع يOسأل عن مدى استعداد املنظومة التعلمية مل

وى تحــدي جديــد يضــاف إªــS سلســ  ألزمــات، وجائحــة $ورونــا ل�ســت ســ واجا �ــا لة تحــديات ي

ھ القــائمون  العــالم. +ــ* ظــل انOشــار جائحــة $ورونــا اCعــدمت البyيــة التحتيــة للتعلــيم، وواجــ

ھ بــــالتخطيط املناســــب  ول املفــــا´³: إال أنــــ واكبــــة �ــــذا التحــــ )ة مل عTــــS التعلــــيم تحــــديات كب(ــــ

واج�ـــت ا>;�ـــاز   �ألزمـــة ال�ـــ ؤكـــد أن ا ر�ب يمكـــن التغلـــب عTـــS جميـــع العقبـــات. ومـــن امل والتـــد

 ال بديل لھ.الت
ً
حال � دفعت العلم +* التفك() نحو التعليم اإللكD)وCي فغدا µعلي  
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ؤتمر فقــد استضــ  رنــامج الفــاخور التــا�ع ملــ وق ا>;ميــعاف ب وان: التعلــيم فــ ، ورقــة �عنــ

ر�قــة جديــدة +ــ* التعلــيم) ھ (إعــادة التفك(ــ) +ــ* العلــيم العــاª* ط للتنميــة  صــندوق قطــر قدمــ

رنـــ  ــع ب راكة مـ ألمـــم املتحـــدة، بالشـــ رئو امج ا وانـــب ال ــS معا>;ـــة ا>; ــامج إªـ )نـ Kـــدف الc� *ــ ــية +ـ �سـ

ــيم العـــــاª*، تال ــا علـــ وق ا>;ميـــــع مؤ أمـــ ــيم فـــــ ركة سســـــة التعلـــ ــا ــادي ا>�(ـــــ)باملشـــ  نـــــادت  مـــــع أيـــ

وجيــــاباســــتخدام  ول ھ اال تكن رنــــامج (علــــم طفــــل) اســــcdدفت فيــــ أطفــــال تصــــال ا>oديثــــة +ــــ* ب

والسودان ر�ا  ولبنانوس نيج ر�ا ال ي ،ور�ا  روف و$ان شعا +ــ* عقبــة أن تقــف yب�* ل�ــذه الظــ

أل  ز�ز /2021 /2عليم ) يناير تطفال عST الحصول جميع ا رات/ مؤسسة عبد الع إلما        ا

رغم من �ذه ا>;�ود رات التعليم أصا cا القلق العديدإال أن  ب تجاه التعلــيم  من وزا

)ات Dھ مـــن اســ )نـــت ووســائل االتصــال،  اتيجيومــا /عتمــد عليــ Dاألن SــTندة عOر�ـــقمســ  وعــن ط

)نــــتأ Dدوات األن �عــــدتو  حــــت منصــــات /علميــــة،اتأ ال�ــــ
ُ
؛ لكcvــــا الت فيــــديويدروس و/·ــــ; أ

رونــ  علــيم ت+ــ* ال +ــ* صــنع صــدمة �19م $وفيــد، وقــد ســا�والتفاعــل مــع الطــالب ةتفتقــر للم

وانب و»*   :من عدة ج

وا>;امعات: رس  ر  إغالق املد   :متمثلة +*كب() عST الطالب ال هلھ أث

 توقف التعليم . 1

 عدم املساوة ب(ن املتعلم(ن . 2
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وا>;امعات. . 3 رس  الرتباط الطالب بالتعليم املد راجع ا  ت

والسالمة حية الopية     :أثر ظ�ر +* 19، فUان لUورونا $وفيدــأما من النا

حالة /غذية الطالب . 1  سوء 

راجع الopة  . 2  النفسية لطالبت

 الطالب ةز�ادة معانا . 3

ال ز�ادة  . 4 الجتماعيةا رابات ا  ضط

ر�ا +*: 19التعليم فUان لUوفيد  عSTأما من جانب الطلب    أث

حية التعليمقابلية الط عدم . 1  الب نا

أل  . 2 ألطفال، وزواج ا  طفال.ز�ادة عمالة ا

3 .  
ُ

أل راجع ا�تمام أولياء ا حية التعليمن  مور نا

رض +*    +*: 19التعليم، ظ�ر أثر $وفيدومن جانب الع

 عليم.تنفاق ا>Uoومي عST الانخفاض اإل  .1

 .تدCي جودة التعليم .2

رس ا>�اصة.إ .3  غالق املدا
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ر�ـــل كشـــفت منظمـــة اليوCســـUو +ـــ* ن      )ة +ـــ* التعلـــيم عـــن �عـــد �ســـان/ إب وة الكب(ـــ عـــن الفجـــ

رقميـــة وجيـــا ال ول رت  .القـــائم عTـــS التكن واSªحيـــث أظ�ـــ حـــ ون  830البيانـــات أن  ال  طالـــبمليـــ

ول إªـــS يمكـــ  زةcvم الوصـــ وترلكا أج�ـــ ر�قيـــا جنـــوب الpـــo % 90رب وأن مـــا يقـــا .مبيـــ راء +ـــ* إف

زت  )ى لــ�س لــد�cم أج�ــ ºليــةالكKــ وتر م«  كمبيــ
ُ

أل مــم ، وقــال املســؤول عــن التعلــيم +ــ* منظمــة ا

 :ºرت جينك(ــــ رو_ــــ ولــــة  آلن  ننـحـــ  "املتحــــدة  للطف   أمــــاما
ً
وأك�ــــ) عمقــــا زمــــة /علــــيم  قــــد و  أكKــــ) أ

 ". ســـــ�ب االنقســـــام/
ُ

أل رت ا التـــــأث() طو�ـــــل مـــــن (  2020مـــــم املتحـــــدة +ـــــ* آب/ أغســـــطس وحـــــذ

ر�قيا)املدى لتعطيل التعل ألطفال +* إف  يم الذي يمكن أن يؤدي إSª جيل ضا�ع من ا

راســـة الكشـــفت كمـــا    رcfـــا منظمـــة الpـــoد أن  دولـــة 39ة العامليـــة +ـــ* استقصـــائية ال�ـــ� أج

وحـــــــة  رس $انــــــت مفت  املــــــدا
ً
زائيــــــا +ـــــــ*  وفتحـــــــت ،ل فقــــــطدو  6+ـــــــ* $ليــــــا  2020 +ـــــــ* دولــــــة 19ج

رحت منظمـــــة اليوCســـــيف ألطفـــــال الـــــذين إ: وصـــــ وا ا>ن Cســـــبة ا oـــــد األدCـــــى مـــــن لـــــم �ســـــتوف

Sـــªرتفـــع إ راءة ا رضـــ  % 20القـــ رس الـــذي ف إلغـــالق املـــدا ــا  املســـتجدCســـبة  ة، تھ جائحـــة $ورونـ

Cا اليوcdألجيال يفسووصف ألمــم املتحــدة +ــ*وأضافت  .بأ¬cا $ارثة ا رنامج قنــاة ا م التعلــي �ــاب

زمــة $ورونــا ـ+ــ* أ ركــة العــالم 19: أن $ورنــا $وفيدـــ ح رت إªــS أن شــل  ألضــعف ، وأشــ ألطفــال ا ا

 2020$انون/ د�سمK)  /28) ا ر ر ضك�) تاألواألفقر �م 
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ر�حات $ان       البد من اعتمــاد وســائل التعلــيم عTــS مجموعــة متنوعــة مــن و�عد �ذه التص

ول�ا راعــات عــ عــدد ممكــن مــن الطــالب، و�yب�ــ* إSª أكK)  الوسائط ال�� تكفل وص  م
ُ
ور دة أ مــ

ح�¿م ا>oديثة+* استخدام أدوات التعلي   ،فجوة التعليممن قلل ن ، 
ُ

أل   ر:موأول �ذه ا

ركة:   اإلبقاء ع>; حماس املشا

حيث   رحلة الثانو�ة،  وال سيما +* امل ركة الطالب  أمر بالغ األ�مية،  حماس مشا �عد 

الت زال معـــد ــة ذلـــك /ا ال تـــ ، ومعا>;ـ
ً
رتفعـــة جـــدا رب م ــS عتمـــد لOســـ واد عTـ ــة تقـــديم املـــ ر�قـ ط

راســـــــية عKـــــــ) الوســـــــائط التعلميـــــــة رقميـــــــة ومالئمcdـــــــا للطـــــــالب، كمـــــــا أن دمـــــــج األ  الد دوات ال

راسية ز�ة اواملناlÁ الد �وجيــا بفاعليــة لم(نعمل، وجا ول زُز ، �ُ +ــ* اســتخدام التكن نظومــة امل عــ

   ة.التعليم

رCة التعليم �� السودان مع جائحة كورونا:   تج

)ة   ودان بــدأت متع�ــ راسة +ــ* الســ رر الد ) مــع /عطيــل متكــ Dوأقــر وز�ــر ال والتعلــيم: ب،  يــة 

وا راÂــــ��"بصـــعو_ات عــــدة ت ھ العـــام الد ھ يمثــــل العـــام عــــام ، ووصـــفھ ا>oــــاª* جــــ التحــــدي بأنــــ

إل لعمليــة التعليمــ  روف االقتصــادية املتمثلــة ضــافة ة؛ Cســبة النOشــار ف(ــ)وس $ورونــا با للظــ

والغــــالء اـلـــ   ºــــK�<زمــــة ا وأ واصــــالت  زمــــة امل ھ+ــــ*: أ وز�ر الــــبالد، كمــــا  ذي /عــــاCي منــــ اســــOبعد الــــ

وا )بيـــــة  Dو للتعلـــــيم نجـــــاح التعلـــــيم اإلالســـــابق لل ول التعلـــــيم عـــــن �عـــــدكD)وCـــــي  حـــــد ا>oلـــــ ، $أ
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املعلمــ(ن لتعامــل مــع  تأ�يــل، مــن الــبالد تفتقــد البyيــة التحتيــة املالئمــة لــذلكألن البديلــة؛ 

رتبطــة �عــدم ا رى م وجيا، ومشكالت أخ ول )نــتالتكن Dواإلن ر_ــاء  رار الك� )ة مــن فــي ف ســتق الفDــ

)ايل من  11 K2020ف Kررة أك�ــ) مــن مــر، 2021)ايل ح�¿ ف ) تم�Kســ ففــي  تمت تــأجيالت متكــ

رحل��أجيل إل تول عن الز تم الع ألساس، و+*  ةالثانو� بقاء عST الفصول الcvائية +* م  11وا

و_ر تـــم تأجيـــل أخـــر لبقيـــة ول للمـــدة أ أكتـــ ر�ن ســـبوع(نالفصـــ رس +ـــ* دوتـــم فـــتح املـــ  ،آخـــ  6ا

رس وتـــــم إغـــــالق أخـــــر للمـــــدا  .(Kد�ســـــم، Ã اب املوعـــــد( ،  دoـــــدومـــــع اقDـــــ
ً
رس ¬cائيـــــا لفـــــتح املـــــدا

ــ�اول واملال�ســـــــات نفســـــ روف  ــا ظـــــــ )ة التك�نـــــ وت(ـــــــ ــ�ا بتأجيـــــــل تصـــــــاعدت   آخـــــــر ديـــــــدجن نفســـــ

رس راســـــة للمــــدا وأطل وجـــــةامل، خاصـــــة �عــــد ش ا>Uoومـــــة  تـقــــ الثانيــــة مـــــن جائحـــــة $ورونــــا، 

ودانية رة  الســــ زا رطــــوم وو واªــــ* ا>� واســــطة  )اطات الpــــoية ب Dالشــــ راءات وا إلجــــ زمــــة مــــن ا ح

إلغـــ  ودانية  ــة الpـــoة الســـ رت خطـ ، لكـــن ظ�ـــ
ً
ــامال ــ*  أن /أخـــر الق البلـــد $ـ رسو»ـ  عمـــل املـــدا

رس مــع اتخــاذ+ــ* مقابــل تأ % 50بyســبة  والتعلــيم اســتعداد�ا لفــتح املــدا )بيــة  Dرة ال  كيــد وزا

زات )ا Dالح رض، كمــا نفــت ، >oماية الطالب من ا$افة ا رة التعلــيم مل ودوزا أي اتجــاه  عــن وجــ

رس للتأجيـــلجديـــد  راســـية بحيــــث املـــدا ول الد راÂــــ�� بالتنـــاوب بـــ(ن الفصـــ ، فبـــدأ العـــام الد

وم التــــاª*) لتصــــبح أيــــام  /عمــــل رى +ــــ* اليــــ ألخــــ ألر�عــــة ا وا وم  رســــة +ــــ* يــــ ول +ــــ* املد ر�عــــة فصــــ ( أ

 
ً
راسة لUل الصفوف ثالثة أيام فقط بدال و الد ألســب  *فصــT ءناÅســتع، وذلــك با مــن ســتة +ــ* ا
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والثالث الثانوي  ألساس  رحلة ا راسة ف� ،الثامن مل وع، مــ إذ /ستمر الد ألسب وال أيام ا ع cما ط

والتعقيم املستمر ºام بل�س الكمامات  Dاالل.  

رس �� السودان: صاحبتالت كمش   تأجيل املدا

رسنتج ع رر للمدا وا�ر خط +* السودان  ن التأجيل املتك رز�ــا )ة(ظ�ور ظ رة  :أب �ظــا

رب واء  ،الOســـــ راســـــة ســـــ زوف عـــــن الد ــ¿ ألســـــباب اقتصـــــادية أو اجتماعيـــــة $ـــــان والعـــــ ح�ـــ أو 

ز�ادة أعمار الطالب بالyسبة لســننفسية  عن 
ً
راســة، ، فضال حة الد مشــكالت ذلــك  بوصــا

والطالب نفس�م. ءوليامن أعليم تال(ن عST متداخل من جانب القائم ألمور    ا

والطالبة اآل معانااستطالعات حول    :19ــــمن كوفيد واملعلمOن باء 

مور أوضاع شUى عدد كب() من و+* ظل تلك األ 
ُ

أل رcfم عTــS عن  +* السودان  ولياء ا عــدم قــد

راســــــةتحمــــــل  وجبــــــات  مــــــن متطلبــــــات الد وال واصــــــالت  ال تUــــــاليف امل راســــــية وا حتياجــــــات الد

رى  ألخ رحت ، كما ا ألسر ال�� لد�cا أك�) ص ر بأ¬cا ، البمن ط�عض ا رار إª تاضط S اتخــاذ قــ

رار طالـــ صـــعب و�ـــو  راســـة وتجميـــدو  باســـتم حـــد فقـــط +ـــ* الد و$ـــل ذلـــك  ا ر�ن؛  آلخـــ راســـة ا د

و وط نفســـية صـــعبة عTـــS الطـــال خلـــق ضـــغ ور.أب  مـــ
ُ

أل ول ذلـــك  وليـــا ا حـــ الع  وقـــد قمنـــا باســـتط

ألمر:   ا
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زكنقالت  رسة محمد  ا حاسوب +* مد التعليم اإللكD)وCي أصبح �و ساس: (أ معلمة 

آلن وحيــد للتعلــيم ا ھ التعلــيم ؛البــديل ال واجــ : املنصــات التعلميــة »ــ* إال أن املعضــلة ال�ــ� ت

)نــت مــع أك�ــ) مــن طالــب �ســت Dرعة عالية من األن عملون نفــس املنصــة تضــعف تحتاج إSª س

  *ªس�ب بانقطاع البث و_التاOرعة النت، مما ي إلضافة إSª عST الطالب تضيع ا>oصةس ، با

ال  روف ا ألمور تؤدي إولياأجتماعية واالقتصادية ال�� تحيط بالظ حضور نصف عدد  ªSء ا

  الطالب.

رسة ثانوي ذ$ور  ر�اضيات +* مد حالم طھ معلمة ال : أن التعامل مع وتضيف معلمة أ

ر الــذ$ور +ــ* ذلــك العمــر +ــ  واد ال�ــ� تحتــاج * غايــة الصــعو_ة؛ كمــا أن مــادة ال �اضــيات مــن املــ

ود أك�ــ) لتفاعـــل الطــالب، ب�نمـــ  ا �عتمـــد ا>oاســوب عTـــS الكتابــة فقـــط؛ إذ لـــ�س لبــذل مج�ـــ

واملادة�نالك ت   .فاعل ب(ن الطالب 

را�يم  رحلــــة اللغــــة الســــتاذ أأمــــا صــــا>® إبــــ ر_يــــة +ــــ* امل ألســــاس، قــــالع +ــــ*  ن ج�ودنــــاإ :ا

ر_يــة +ــ* �ــذا العمــر املبكــر لألطفــال وا /علــيم اللغــة الع ألطفــال ي ھ تحــديات جمــة مcvــا أن ا جــ

ري يحتــاجون إªــS املتا�عــة  واصــل البصــ والتفاوالت والتعــا�ش مع�ــم  ردود عــل مع�ــم ملع،  رفــة 

  أفعال�م تجاه املادة.
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رئـــــــ�س قســـــــم تقنيـــــــة املعلومـــــــات بجامعـــــــة التقانـــــــة: (إن  حســـــــن فضـــــــل هللا  ؤكـــــــد د.  و�

و لكD)وCــــــي يحتــــــاج التعلــــــيم اإل )ة +ــــــ* مجــــــال ا>oاســــــ رامجــــــھملعلمــــــ(ن ذوي خKــــــ ونــــــادى ب و_  ،

ر  رة إقامة دورات تد رو   �ية مكثفة للقائم(ن عST التعليم.�بض

راقة  وتضـــــيف د. ســـــعاد ــان األ�ليـــــة: (أن  علـــــم اللغـــــةة ســـــتاذأإشـــــ رمـــ ــ* جامعـــــة أم د +ـــ

روف)لكDالتعلــــيم اإل رب  ؛وCــــي م�ــــم +ــــ* تلــــك الظــــ Oــــت صــــعو_ة �ــــذه أثبأال أن معظــــم التجــــا

ر_ة واج��ا من و  ،التج ر_ــاء من الصعو_ات ال�� ت زل وقطوعــات الك� )نــت +ــ* املنــا Dضعف األن

ررة وصعو_ة /عا أل املتك رقميةمل املعلم(ن مع ا زة ال   .)ج�

رى �عـــض  ور يـــ مـــ
ُ

أل ھ كث(ـــ)  هأجـــ D)وCـــي $ـــان مفاأن التعلـــيم اإللك(: أوليـــا ا )يـــ Dل�;ميـــع و/ع

إل كال من املش والتحديات، با أل ضافة ت  ر_ــاء، أن كث(ــ) مــن ا وانقطــاع الك�  ســرلضعف النــت 

زة ا>oاسوب، و/ال تمتلك  ºام�م بأج� ا>oصــص شتUي مــن غيــاب �عــض املعلمــ(ن وعــدم الDــ

راسية   تعليم عن �عد).بفاعلية ال واثق(نغ()  �م، مما جعلالد

والـــدة تشـــكو  رة عبـــد هللا  والثـــامن: ( أعـــاCي مـــن عـــدم  ســـا را�ـــع  ــ* الصـــف ال لطـــالب(ن +ـ

ود شـــب )نـــت +ــ* منطقتنـــا؛كة وجــ Dاب مــع أن�ولـــدي الكب(ــ) يضـــطر للـــذ ھ  لـــذا  والـــده ملقـــر عملـــ

    ).)ونيةDك>oضور ا>oصص اإلل
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وال /ســـتمر شـــUوى أول        و_ـــنفس �ـــذا املنـــ
ُ

أل واملعلمـــ(ن تجـــاه التعلـــيميـــاء ا ور   اإللكD)وCـــي مـــ

و  الحظ قلأثناء جائحة $ورونا،  حول ن   ؟ أم ال؟/عليم  الطالبتلقى �ل  :ق املعلم(ن 

ؤال  ألمور أو�بقى س      ثم ماذا �عد �ذا؟ : �ل س�ستمر الوضع �كذا؟ ولياء ا

رب حانج مدى رCية كTUوSيلم اإليالتعل تجا   :�� الدول الع

ر_يــــة Cشــــر التعلــــيم عــــن �عــــد ولــــت �عــــض الــــدول الع ، لكــــن العمليــــة (اإللكD)وCــــي) حا

ر  )اتيجية عيـــوب لذلـــك زت وعـــ  اقيـــلالتعلميــة تyتا cـــا الع Dـــانظمأاســـcd وقـــد بـــدأت التعلميـــة ،

ر_ــــــة ال ربتج زائــــــر، مصـــــــر، تـــــــوCس، +ـــــــ* املغـــــــ ور�ا ودول ، ا>; ول د$ـــــــل �ـــــــذه اـلــــــ  ،لـــــــيجا>� ســـــــ

راÂـــ��إ بـــالتعليم عـــن �عـــد oÃاولـــةاســـOنجدت  ــة  ،نقـــاذ املوســـم الد واقـــع خاصـ معلنـــة عـــن م

والطلبـــــة متا�عـــــة دروســـــ�م  إل  عانتواســـــتتOـــــيح للتالميـــــذ  )ي إال أن ـعــــ بوســـــائل ا )�الم ا>;مـــــا

و$انـــت الشـــUاوي ع ــا�ع(ن ل�ـــذه العمليـــة،  راود املتـ )ة تـــ ــ وك كب(ـ Uالجتماعيـــة شـــ ــS املنصـــات ا Tـ

و$انت أكK) تجليا ل�ا )نــت ضعف األوضاع املع التحديات،  Dول /غطيــة األن �شــية وعــدم وصــ

   املناطق. Uلل

)نـــــــت لـــــــ�سم رـغــــــ  Dأن اســـــــتخدام األن  
ً
الـــــــدول لـــــــم تختKـــــــ) ن العديـــــــد مـــــــن أإال ، حـــــــديثا

ر�ـــــــاالتقنيـــــــات ال�ـــــــ� ي   )وCـــــــيDعلـــــــيم اإللكتال وف
ً
ر_يـــــــة  مـــــــاو  ،ســـــــابقا رب الـــــــبالد الع زال تجـــــــا تـــــــ

)ة  ر_يــة كث(ــ ولــم /ســتطع بــالد بلــد ع  ،
ً
واضــعة جــدا أنظمcdــا +ــ*  اإللكD)وCــيدخــال التعلــيم إمت
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ھ الكث(ــــ) مــــن املشــــكالت، لعمــــل +ــــ* ، كمــــا أن االتعلميــــة )يــــ Dم�ــــا أن املنصــــات التعلميــــة �ع�أ

رط التفاعــــ  رط +ــــ* التعلــــيم  لشــــ �ــــو الشــــ 
ً
ر�بــــا ألساÂــــ�� غائــــب تق ھ العدا واجــــ يــــد مــــن ، كمــــا ت

إلضــافة إªــSاملشــكالت التقنيــة،  وت الطبقــي أســ�م +ــ* تقو�ــة التفــااإللكD)وCــي أن التعلــيم  با

ºات غن، فأبنـــــاء الطبقـــــة الالســـــUانبـــــ(ن  وافر ل�ـــــم  $ـــــل التج�(ـــــ األدوات اإللكD)ونيــــــة يــــــة تتـــــ

الســـــتفادة او_ املطلو_ـــــة زل�مســـــتطاعcdم ا ــا مـــــن الـــــدروس ا>�صوصـــــية داخـــــل منـــــا ــو مـــ ، و�ـــ

)ة ، كما أن الليصعب عST أبناء الطبقة ا الحتياجــات كD)وCي لعليم اإلتفق( راËــ* ذوي ا لــم ي

ــة ل�ـــــم تقنيـــــةصـــــمم ولـــــم تا>�اصـــــة،  ــا +ـــــ*م�vستفســـــدوا  خاصـــ ــي cـــ ــتم ، مالتعلـــ ــم يـــ إعـــــداد لـــ

ــS ااملعلمـــ(ن  رقميـــةلتعلـــيم القـــائم(ن عTـ ــة ال ــا أن معظـــم الطـــالب الللتعامـــل مـــع التقنيـ  ، كمـ

     .لكD)وCي�ستطيعون التعامل مع التعليم اإل

والتوصية الستyتاج    ا

الجتماعية 19إن ف()وس $وفيد ــ رد ا حالة الف وال  حدود   ، ف�و يحتــاج إªــSال يم(º ب(ن 

 
ً
ــا ول /ســـــاعد ة إل تUـــــاتف دول العـــــالم معـــ حلـــــ واج�ـــــة  يجـــــاد  $ورونـــــا عTـــــS  جائحـــــةأثـــــر عTـــــS م

ــة.التعلـــيم رديـ ون ف وال يمكـــن أن تUـــ ؤكـــد  ،  ــ�مـــن امل ــاع التعليµـ واج�ـــت القطـ  �ــ ــة ال�ـ ألزمـ  أن ا

� جائحة $ورونا�Ìال بد ا تدفعو ، �س�ب تف 
ً
را عليم اإللكD)وCي التو�و نھ ملعالم نحو خيا

  ، والتعليم عن �عد
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)اتيجية  Dــ زت ذلـــــك لعيـــــوب اســـ واج�ـــــت تحـــــديات عـــــدة، وعـــــ ــة التعلميـــــة  لكـــــن العمليـــ

ررة وصـــعو_ة أنظمcdـــا التعلميـــة، مـــن  ر_ـــاء املتكـــ زل وقطوعـــات الك� )نـــت +ـــ* املنـــا Dضـــعف األن

رقميــــة.  زة ال ألج�ــــ راءات لتحقيــــق /عامــــل املعلمــــ(ن مــــع ا ألمر يتطلــــب أتخــــاذ عــــدة إجــــ لــــذا فــــا

 ، مcvا:من التعليمث() املyشود التأ

  النتائج

 
ً
وال ـ :أ رس، 19ا>oد من انOشار ف()وس $وفيــد ـــ إلعــادة فــتح املــدا والتخطــيط املتــأCي   ،

زاتعدة مع وضع  )ا Dح   :ا

وال:   .أ  واملعلمــــ(ن  زام جميــــع الطــــالب  رتــــداء اب ائم(ن عTــــS العمليــــة التعليمــــةقــــ إلــــ

  مامة.الِك 

رجة    . ب رةقياس د را  .شOبھ ف�cمالطالب امل  ح

رسدداخل املتوف() جميع أدوات التعقيم    . ت  .ا

  تخفيض أعداد الطلبة داخل الفصل لتحقيق التباعد ب(ن الطالب.    . ث

:نيثا
ً
)اتيجية  وضع ا Dحد ممكــناس رقمية ألدCى  وتوســيع  متUاملة لتقليص الفجوة ال

رات القائم(ن عST التعليم.     قد

:ثالث
ً
ال  ا   زم للمنظومة التعليمية، توف() الدعم ا
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 :
ً
ر� ا رقميـــــةعوالقـــــائم(ن  ب املعلمـــــ(نتـــــد رةو ، TـــــS التعلـــــيم عTـــــS التقنيـــــة ال رو ر_ـــــط   ضـــــ

رط  رفة التقنيةش    .توظيف املعلم(ن باملع

:راZع
ً
)نــامج التعلــيم عــن �عــد مــع  ا Kراســية ل بالتyســيق مــع أ�مية تخطيط ا>oدود الد

الحتياجات ا>�اصة. راSË +* ذلك ذوي ا وأن ي   ا>;�ات املعنية بذلك، 

 
ً
ول املــادة التعلميــة  :خامســا رة ضــمان وصــ رو الحتياجــات  .ل�;ميــعضــ بمــا فــ�cم ذوي ا

  ا>�اصة.

 
ً
واج�أعطا األ  :سادسا زل حالت ةولو�ة مل الجتماعية بفعل الع   .ديات النفسية وا

ألمور ودور�م الفعال +* العملية التعليميةال �سOثÎ¿ من ذلك أو  وقد يحتاج  ،ولياء ا

:Sªذلك إ  

ر�ب   .أ  ألحيــاء، وذلــك بتــد رقميــة داخــل ا ور عTــS اســتخدام أCشــر التوعيــة ال ألمــ وليــاء ا

رقميةا  .لتقنية ال

واصــــــل أمــــــن املعلمــــــ(ن  مجلــــــس/شــــــكيل   . ب ز�ــــــز الت رس لتع ري املــــــدا ومــــــد ور  مــــــ
ُ

أل وليــــــاء ا

 التحديات.  ةومعا>;

:ســـــاZع
ً
رب الـــــدول الناoÏـــــة ا الســـــتفادة مـــــن تجـــــا ــا +ـــــ*  ا )اcfـــ Kتحـــــدي ف(ـــــ)وس كـــــبح وخ

   19ـــــدـ$وفي$ورونا 
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واملصادر راجع    امل

والتعلــيم اســتÐناف  . 1 )بية  Dرة ال ر�ة، كتبھ توفيق شعبان، وزا oÑيفة الوطن املص

رس.  املدا

ألجيال،  . 2 ر�ة، $ورونا $ارثة ا إلخبا  م.26/3/2020قناة الع(ن ا

ھ: جيالCــي  . 3 ر�قيــا، كتبــ وان التعليم اإللكD)وCــي +ــ* أف وكب العلم، مقال �عن مجلة $

 م.20/10/2018سالم، 

ركــة  . 4 ح زمة $ورونــا شــل  وان التعليم +* أ مم املتحدة عST النت، �عن
ُ

أل موقع أخبار ا

 م.28/9/2020العالم، 
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ر&ي مواد رقمنة "!  19-دور التعليم اإللك��و�ي أثناء جائحة كورونا "!  األدب الع

  ا+*امعة

  ماجد قائد

  اليمن -جامعة أب.ن

aboskher1982@gmail.com  

 صCDم  

راســــــــــة�دف � رفة   الد �و�ي �� تحو�ل  إ�� مع�ر(ي من مادة دور التعليم اإللك األدب الع

رق.-األدب الور,� إ�� األدب   رونا   الذي 9عتمد وسائل التقنيات ا23ديثة  ال �� ظل جائحة ك

رBيـة 19 راســــــــــــــة�� اC3ـامعـات الع أن تحول العمليـة التعليميـة من   ، وقـد تبHن من خالل الـد

رق.- قد ساLم  �ا �� نقل  التعليم املباشر إ�� التعليم ال Hواد  كث ر(ي من الوسيط م األدب الع

رقمية.   الور,� إ�� الوسائط ال

ر(ي رRس األدب الع �و�ي �� تـد�العتمـاد ع�S التعليم اإللك إلمVـان ا ، واتYـــــــــــــX أنـھ من ا

رة ��  و ملا لھ من قد ره،  ره وتطو� ولة الطالبإ�� توصيل املعلومة �ش راتھ.aس_   ، وتحفbH قد

�و� :الJلمات املفاتيح�رونا، يالتعليم اإللك رق.-األدب ، األدب الور,�، جائحة ك   .ال

 مقدمة  

 bHــذا العصـــــــــــــريتمL  ــلe �� والتقنيــات ال_ــائلــة بــاالنفجــار املعر��، وBثورة املعلومــات 

Chااiذه �الت، ومL ــتفادة من ا اChال التعلي.-، حيث lســـــ�k املؤســـــســـــات التعليمية لالســـ

رLا.التقنيات وتوظيف_ا �� تحسHن العملية    التعليمية وتطو�

رونا املســــــــــــتجد، الذي  �وس كHشــــــــــــار فpرتبطت بان روفا اســــــــــــتrنائية ا شــــــــــــ_د العالم ظ

� املنظومـات التعليميـة �� eـل دول العـالم، فـاســـــــــــــpبـدلـت وســـــــــــــائـل التعليم  lســـــــــــــsـبHغيl ��

و�v املتطورة، ال ول واقع التكن رة بتقنيـات ال عمليـة  ت- مثلـ xوأســــــــــــــاليبـھ التقليـديـة املبـاشـــــــــــــ

رة   إســـــــــعاف للعملية رونا املفاyv، وحال بديال ســـــــــد الثغ �وس كHف -zالتعليمية �� ظل تف}ـــــــــ

ألزمة.   الx- خلق{�ا ا
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رونا رحلة ك رســم ســياســات lعليمية تpناســب وم مVانا��ا إ، وفق 19-ســعت الدول إ�� 

�و�ي  �العتمـاد ع�S التعليم اإللك رحلـة، عن aعـد املتـاحـة، فVـان ا رضـــــــــــــتـھ امل ر�ـا ف رو حال ضـــــــــــــ

زمـــة انقطـــاع  وا23ـــد من تفـــاقم_ـــا،اواســـــــــــــتجـــابـــة فور�ـــة ملعـــاC3ـــة أ ف_و نمط جـــديـــد  لتعليم 

ــا للتعلم، رصـــــ ز�د  للتعليم، يpيح ف رار العملية عملية التفاعل واالتصـــــــال و� ، و�دعم اســـــــتم

ـــــــــــار املعلومــة، �� املقــابــل قــد يحــدث  �ة �� التعليميــة، وRســــــــــــــاLم �� انpشـــ Hة العمليـ فجوة كب

و التعليمية روقات �� ،   بHن املتعلمHن. العلميةاملستو�ات ف

 واملناقشة   النتائج 

رفـــــــا جـــــــديـــــــدا للعمليـــــــة التعليمـــــــة، وLو الوســـــــــــــيط  �و�ي ط�أضـــــــــــــــــــاف التعليم اإللك

ــابـــة �� الســـــــــــــبورة،  ــالـــب 9عتمـــد ع�S الكتـــاب الور,� أو الكتـ �و�ي، فبعـــد أن eـــان الطـ�اإللك

�و�يأصـــــبح 9عتمد ع�S الوســـــيط  �ر(ي  اإللك واد األدب الع راســـــة م رجع ســـــsب اختيار لد ، و�

وع  رة البحث من إشــــــــــــVالية مفادLا، ما مدى موضــــــــــــ �و�ي �� قد�ز�ز التعليم اإللك  رقمنةlع

واد  ر(ي من الوسيط التعلي.-م �ونية التفاعلي ور,�ال األدب الع�  ؟ةإ�� الوسائط اإللك

إلشــــــVالية الســــــابقة،  و  إلجابة عن ا ولم �ع�� ع�S والتحليل،  لوصــــــف  اعتمدنا من�� ال

وع �� حـدود علمنـا، وقـد  راســـــــــــــة تنـاولـت Lـذا املوضـــــــــــــ نون عُ   ،ور�نإ�� محالبحـث   نـاقســـــــــــــمد

رونـــــااألول  ا2hور  روف جـــــائحـــــة ك �و�ي وظ�دور  الثـــــا�يوتنـــــاول ا2hور ، 19-التعليم اإللك

ز�ـز ر(ـي  التـعـلـيـم اإللـكـ�ـ�و�ي �ـ� lـعـ رقـ.ـ-األدب الـعـ رونـــــــا الـ ، وخـلـص إ�� �ـ� ظـــــــل جـــــــائـحـــــــة كـ

الس والتوصيات.  مجموعة من ا   ت�تاجات 

رونا يالتعليم اإللك��و� :األول اMNور  روف جائحة ك   19-وظ

�ى ��  ـــــات املعلومــــــات واالتصــــــــــــــــــال ثورة ك� وجيــــــة ا23ــــــديثــــــة وتقنيـ ول أحــــــدثــــــت التكن

واجز،  وا23 رق  وا زالت الف واصــــــل، وأ را جديدا من التفاعل والت اChتمعات، وشــــــVلت عصــــــ

 �Hــذه الثورة ودفعــت بــاإل�ســــــــــــــان إ�� إعــادة التفكL وافق مع بpنظيم شـــــــــــــؤون حيــاتــھ بمــا يت

وجيا �� العملية التعليمية   أضـــــــ��ال_ائلة، و  ول � املادة التعليمية  و دمج التكنHواســـــــطة توف ب

وج_ــــــا عــــــامليــــــا التقنيــــــات ا23ــــــديثــــــة زا للتعلمو  ،ت را عــــــامال محف رف  ع�S، قــــــاد تنميــــــة املعــــــا

�ات والتطورات، فقد أصـــــــــــبح للتعلي Hواكبة التغ رات، وم �ة �� وامل_ا Hمية كبLو�ي أ��م اإللك
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روف جــــائحــــة eورونــــا   ؛ إذ 19-ظــــل ظ
ُ
رض لعــــب دور املنقــــذ للعمليــــة التعليميــــة aعــــد أن ف

رس وأغلقت املدا   .ا23ظر 

�و�ي �ســاLم التحول �� العملية التعليمية من املســتوى التقليدي إ�� املســتوى اإللك

واء �� مســـــــتوى الوســـــــائل �ات شـــــــاملة ف��ا، ســـــــ Hغl ي �� إحداثVألســـــــاليب   الشـــــــب رق وا والط

واملVان، أو �� مســــــــــــتوى املعلم واملتعلم،   زمان  أو �� مســــــــــــتوى التعليمية، أو �� مســــــــــــتوى ال

فقـــد انتقلـــت املـــادة العلميـــة من وســـــــــــــيط_ـــا الور,� إ�� الوســـــــــــــيط  نوعيـــة املـــادة التعليميـــة،

را عe �Sل املستو�ات. � سيحدث أثHّذا التغLو�ي، و��  اإللك

  اإللك��و�يالتعليم 

 �Sليــا عe و�ي، الــذي 9عتمــد اعتمــادا��رزت ثورة التقنيــات ا23ــديثــة التعليم اإللك أف

وع من التعليم الـذي 9عتمـد  �و�ي بـأنـھ "ذلـك الن�رف التعليم اإللك وســـــــــــــائل_ـا وتقنيـا��ـا، وRع

�ونية �� االتصـــــــــال بHن املعلمHن واملتعلمHن واملؤســـــــــســـــــــة �ع�S اســـــــــتخدام الوســـــــــائط اإللك

ر(ي، التعليمية ب   ).117 ،2015رم{�ا"، (األت

ر�قة للتعليم باســــتخدام آليات االتصــــال ا23ديثة من حاســــب  ف أيضــــا بأنھ "ط رَّ وRع

ومات وآليات بحث ومكتبات  ورة ورســــــــــ آ�� وشــــــــــبVاتھ ووســــــــــائلھ املتعددة من صــــــــــوت وصــــــــــ

راســـــــــــــيــة، امل_م  واء أeــان عن aعــد أم �� القــاعــة الــد �نــت ســـــــــــــ �وابــات اإلن وكــذلــك ب �ونيــة �إلك

ود واع_ا وأشــــــــــVال_ا �� توصــــــــــيل املعلومة للمتعلم   املقصــــــــــ Lو اســــــــــتخدام التقنية بجميع أن

وأقل تVلفة"، (عبد ال��،  وأك�� فائدة    ).125 ،2010بأقصر وقت وBأقل ج_د 

ف بــأنــھ  رَّ ر�قــة للتعليم بــاســـــــــــــتخــدام آليــات االتصــــــــــــــال ا23ــديثــة eــا23ــاســـــــــــــوب "وRع ط

وأقل والشــــــــبVات والوســــــــائط املتعددة من أجل إيصــــــــال املعلومة لل رع وقت  متعلمHن بأســــــــ

رة العمليـة التعليميـة وقيـاس أداء املتعلمHن"، (عبـد اChيـد،  ورة تمكن من إدا eلفـة وBصـــــــــــــ

2015، 15.(  

ــائــــل  والوســــــــــــــ رائيــــا �� Lــــذا البحــــث بــــأنــــھ اســـــــــــــتخــــدام التطبيقــــات  ر�فــــھ إج و�مكن lع

�ونية �� العملية التعليمية �رRسوالشبVات اإللك ر(ي ��  لتد   .ةاC3امعمادة األدب الع

رRات التعليم اإللك��و�ي رو   أسس ومبادئ وض
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�و��ألمور م�iا ييحتاج التعليم اإللك   :Chموعة من املقومات وا

وجية متعددةا ول ر�ب عل��ا aشــــــــــVل جيد قبل ، لتعامل مع مســــــــــتحدثات تكن و¬�� التد

�ات التعليمية من خالل_ا. رور با�3   امل

إ�� إعداد مســــبق مpســــم بالدقة لتحيد عناصــــر التفاعل التعلي.- ومصــــادر   ا23اجة

  التعلم وسبل ا23صول عل��ا.

رات خاصة �� املعلم و�� املتعلم البد من تنمي{�ا. ا23اجة   إ�� م_ا

رLـــا �� ب¯ئـــة التعلم، ( ا23ـــاجـــة واف عبـــد اChيـــد، إلمVـــانـــات تقنيـــة خـــاصـــــــــــــــة البـــد من ت

2015، 78.(  

Hراعات خصائص املتعلم ردية بي�iم.م روقات الف والف   ن، 

ــھ  راتـ الختيـــار م�iـــا وفق مـــا ينـــاســــــــــــــــب قـــد والســـــــــــــمـــاح للمتعلم ا واقف التعلم  lعـــدد م

  و¬مVاناتھ.

العتماد ع�S �شاطھ. ركز حول املتعلم وا   التم

bات الالزمة ( H_والتج � املعدات H153، 152 ،2010عبد ال��، توف.(  

  أXمية التعليم اإللك��و�ي

رص للطالب    aشVل أفضل.تقديم ف

واقف التعليم. رك أثر إيجا(ي �� مختلف م   ت

�بو�ة  �وافق مع الفلســــــــــفات ال زة حول التلميذ، وLو ما يت رك رص للتعلم متم تقديم ف

ر�ات التعلم اC3ادة.   ا23ديثة ونظ

رات حـل املشـــــــــــــكالت،  رفيـة للتعلم، وتنميـة م_ـا وانـب الوراء مع C3يقـدم أداة لتنميـة ا

  بنائية جادة.وتقديم ب¯ئة lعلم 

والتعلم. رص متنوعة لتحقيق األLداف املتنوعة من التعليم    تقديم ف

رف ع�S مصـــــــــــادر متنوعة من املعلومات بأشـــــــــــVال مختلفة  �ة للتع Hرصـــــــــــة كب إتاحة ف

ردية بHن املتعلمHن وتقليل_ا،  روق الف    ).80 ،2015(عبد اChيد، ع�S إذابة الف

  يواع التعليم اإللك��و�نأ
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ول إ�� 9سـpثمر التعليم   وجيا ا23ديثة �� lسـ_يل الوصـ ول �و�ي eل وسـائل التكن�اإللك

واعھ، ومن أLم_افاملعلومة للمتعلم �� أقل وقت وج_د،    :تعدد أن

bامن) ��و�ي املباشر (امل�وLو التعليم الذي يحتاج إ�� وجود املتعلمHن   ،التعليم اإللك

راء املناقشـــــــــــة وا2hادثة بHن الطالب أنفســـــــــــ_م  إلج زة ا23اســـــــــــوب  �� نفس الوقت أمام أج_

�اضية. �رف ا2hادثة أو تلقي الدروس من خالل الفصول االف   وHBن املعلم ع�� غ

bامن) �� املHمبـــاشـــــــــــــر (غ �Hو�ي الغ��يحتـــاج إ��  وLو التعليم الـــذي ال ،التعليم اإللك

وجود معلمHن �� نفس الوقـــت أو �� نفس املVـــان، و�تم من خالل aعض تقنيـــات التعليم 

�و��  ).77، 76 ،2015(عبد اChيد، ، ياإللك

]ات وفوائد التعليم اإللك��و�ي   مم.

 �Sرســـــــــــــــة، و�حفز الطالب ع واملـــد ــانيـــة االتصـــــــــــــــال بHن الطلبـــة  الفـــاعليـــة وز�ـــادة إمVـ

واض والتفاعل مع امل ركة  روحة.املشا   يع املط

رف. آلراء وتنمية املعا الستفادة من lعدد ا رصا لتبادل وج_ات النظر وا   يpيح ف

�حا��م. �را¸�م ومق رح آ رصا مpساو�ة لط   9شعر الطلبة باملساوة، و�منح_م ف

إلجابة �� الوقت املناســــــــب،  رد وا رصــــــــة لل ول إ�� املعلم، ومنح املعلم ف ولة الوصــــــــ ســــــــ_

  ).130 ،2010عبد ال��، (

رونة   رق التعليم وأســـاليبھ بما يpناســـب مع الب¯ئة التعليمية، امل �� إمVانية تكييف ط

واC3_ــد لC¹ميع،  � الوقـت Hــل دائم، وتوفVشـــــــــــــa ن، وتوفر املـادة التعليميــةHرات املتعلم وقـد

  وlعليم أك�� قدر من املتعلمHن.

   عيوب التعليم اإللك��و�ي

رتفاع التVلفة املادية.   ا

ره ع�S اC3انب  ري.اقتصا   النظ

رامجھ ووسائلھ. واملتعلمHن بكيفية التعامل مع ب رفة aعض املعلمHن    عدم مع

bه ع�S اللعـب واال�شـــــــــــــغـال بـأمور  Hرغبـة املتعلم، وضـــــــــــــعف دافعيتـھ، وتحف انخفـاض 

  Lامشية أثناء عملية التعليم.
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�نت. ��امج وشبVات األن وال� زة  ألج_ وأمور أساسية eا   يحتاج إ�� وسائل 

ر�حة من الطال   رم ش روقات lعليمية.يح   ب من ال يمتلVون وسائلھ، و�حدث ف

�ة.  Hة تقييم أداء املتعلم بدقة كبBصعو  

والكتابية للمتعلمHن. إلمالئية  رات ا    يضعف م_ا

�vر زل الطالب عن محيطھ التعلي.- ومع العالم ا3ا واق�k. 9عمل ع�S ع   ال

ــانية بHن  ــا�ي والعالقات اإل�ســـــــــ واجد اإل�ســـــــــ املعلم والطالب، والطالب "يفتقر إ�� الت

�و�ي �ر��º نظام التعليم اإللك aعضـــــــــــــ_م البعض، و�نظر اChتمع �� aعض الدول إ�� أن خ

ر�ــة للمعلومــات ا3ــاصــــــــــــــة بــا2hتوى، أو  والســـــــــــــ أقــل كفــاءة، ا3وف ع�S ا3صـــــــــــــوصـــــــــــــيــة 

رق"، (سالم،  المتحانات من ا3   ). 298 ،2004ا

رونا   جائحة ك

رونا �� بدايتھ �� د9ســـــــــم �وس كHظ_ر ف  ��� مدينة ووLان عاصـــــــــمة محافظة   �2019

رRعا ع�S مســتوى العالم، "و��  را ســ  2020مايو   L30و(ي الصــ¯نية، وشــ_د aعد ذلك انpشــا

  �vوس التا�Hرض ف رئ (covid-19) 2019أعلنت منظمة ال¼ــــ2ة العاملية عن م وا ، حالة ط

Ã3بع العقود واpالختبار وت رم بما �� ذلك ا واء الصـا الحت ، Cر الصـ��" Äـ2ية، وحثت ع�S ا

رونا ينpشر aشVل يومي، فقد أصبح وBاء عامليا 169  ،2020(ال_يث.-،   �وس كHزال ف )، وما 

التاhأضر بحياة الشعوب ومصا23_ا ,� eل    .Cا

رRعا، الl -xســـــــsب  رة ســـــــ �وســـــــات التاجية املعدية وامل�شـــــــHرونا من الف �وس كH9عد ف

ــz-، وقد يؤدي بالبعض   ــا Äـــ2ية �� اC3_از التنفÅـ راضـ ر�فھ �� مCÆم أع إ�� الوفاة وجاء lع

الســـــــم الذي أطلقتھ منظمة ال¼ـــــــ2ة العاملية ��   19-مصـــــــط2¹ات eوفيد   �اير   11بأنھ "ا ف�

والعياء، والســـــعال   2020  ،Ç.23ا عادة باBون م¼ـــــ2وVرون، و� رض الذي 9ســـــsبھ ك ع�S امل

الت املصــابة شــديدة تؤدي إ�� ال وفاة إضــافة إ�� املشــاeل التنفســية، وقد تVون aعض ا23ا

رقم   رة إ�� العام    19أحيانا، وقد تم إضــــــــــــاقة ال الذي اكpشــــــــــــفت فيھ أول حالة   2019إشــــــــــــا

�وس"Hري، ، للف bيــة 10 ،2020(اCÃ3م Hــاللغــة اإلنجلBو وا�ي املصــــــــــــــدر،  �وس حيHف_و "ف .(
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وانات والsشـــــــــــــر" �وس ي�تقل بHن ا23يHأنھ ف -Èذا 9عL ،(وا�ي امل�شـــــــــــــأ �وس حيHحمد،  ،(ف)

رون،    ).130 ،2020وآخ

Nور الثــــــا�ياM:  !" ر&ي  رقمنــــــةدور التعليم اإللك��و�ي "! ظــــــل  ا+*ــــــامعــــــة"! األدب الع

رونا   جائحة ك

واطف أن  را,� الـــذي 9ع�� عن ع � اإلبـــدا�É الHـــال التعبVو أحـــد أشـــــــــــــL ر(ي األدب الع

را  �ية، و�حدث تأث ر�ة أو الن� ره باسـتخدام أسـاليب الكتابة الشـع واط واقفھ وخ اإل�سـان وم

 �Sوجدانع وال وآليات لتجسيده، ونقلھ للمتلقي.املشاعر    ، و�حتاج إ�� أدوات 

والت شـــــ_د  ر(ي تح راحل  �� األدب الع ر�خية  بم رحلة األدب الشـــــفÊ-   مختلفة،تا من م

راء 9عتمدون ع�S فن اإللقاء أمام جم_ور املتلقHن،   ومع الذي eان األدباء وخصــوصــا الشــع

رحلة ظ_ور املطاaع انتقل   رحلة األدب ر,�الو   األدبإ�� م ، ومع ظ_ور ا23اسـوب انتقل إ�� م

 �Sرحلــــة األدب التفــــاع رق.-، ثم م رات  أتــــاحتــــھ تقنيــــاتبفعــــل مــــا ال وجيــــا من مؤث ول التكن

ز�ة وBفعل الكتابة ��  وتية وأيقونية ورم الجتما�É، صـــــــــــ واصـــــــــــل ا لذا أصـــــــــــبحت وســـــــــــائل الت

زات الثالث رتك وجيـا والنقـد   ،"عمليـة الفصـــــــــــــل بHن امل ول والتكن �ة ال األدب،  Hــألـة عســـــــــــــ مســـــــــــ

�نـــــــا، فـعـالقـــــــة األدب  ونـحـن عـSـ� عـتـبـــــــات حـيـــــــاة إلـكـ�ـ�ونـيـــــــة قـــــــد تـخـطـ{ـ�ـــــــا أمـم غـHـ ــيـمـــــــا  ــــــــ ســـ

راء مـا يمنحـھ عصـــــــــــــر  �ات امل2¹وظـة ع�S األدب؛ ج Hـار التـأثVوجيـا ال يمكن مع_ـا إن ول بـالتكن

ركبــة  راءات النقـــديــة امل �ي العمليـــة اإلبــداعيـــة، وتضـــــــــــــــاف إل��ـــا الق املعلومــات من آليـــات ت�

وجيا والنقد بوصــف_ا شــبكة متداخلة   C3دل العالقة ول الســابقة، لنبقى أمام األدب والتكن

رة اآلنية وتجليا��ا"، (شـــــــــsي�S، لي�S عبده محمد،   ،2019تداخال يصـــــــــدر عن روح ا23ضـــــــــا

391-392 .(  

�ات ا23اصـــلة فيھ،  Hتمع، و�تكيف مع التغChثق من اsر(ي فن ورســـالة، ين األدب الع

� أشــــــــــــVالHإذن، أن تتغ �Hروط  "فال ضــــــــــــ ونماذج الكتابة األدبية مادامت ال تقÍــــــــــــz- الشــــــــــــ

ــية الl -xســــــــمح بpشــــــــVل مف_وم ســــــــليم لألدب يحافظ عليھ و�مثل خصــــــــوصــــــــ¯تھ  ألســــــــاســــــ ا

رق.- امتــدادا طبيعيــا  ر�ــب أن 9عت�� الشـــــــــــــVــل ال bه، ول¯س من الغ Hتم -xمشـــــــــــــكال ال_و�ــة ال

و�v ا23ــــاصــــــــــــــــل  ول والتكن ــVــــال الكتــــابــــة األدبيــــة تبعــــا للتطور العل.-  �� الب�يــــة لتطور أشـــــــــــ
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ورة حاســــــــمة عن اآلداب الx- ي�تج_ا"،  اChتمعية الx- ت�تج النص األد(ي الذي 9شــــــــVل صــــــــ

واء eان ع�S ).  108  ،2017(دحو، حسHن،  �ونيا س�رق.- Lو "eل نص ي�شر إلك فالنص ال

�و�ي، ��يـــد اإللك �و�ي، أو ال��راص مـــدمجـــة، أو �� كتـــاب إلك �نـــت، أو ع�S أق �شـــــــــــــبكـــة األن

�ه"، (الســـــــــــــيـد،  Hـل  ).40،2010نجم، وغe وي تحتـھ رق.- Lو "مف_وم عـام ينضـــــــــــــ فـاألدب ال

زLور،  رام،  رقميا" (ك �ات األدبية الx- يتم إنتاج_ا  Hو�قصــــــــد بھ "األدب )103  ،2009التعب ،

إلعالميات �� الكتابة واإلبداع"، (حمداوي،  رامي الذي 9ســــتخدم ا ري والد ردي والشــــع الســــ

  ).15 ،2016جميل، 

وجيا ا23ديثة،   ر(ي عالقة مع التكنل �  أصـــــــبح لألدب العHســـــــl عمليات االنتقال من إذ

رق.-  رة، األدب الور,� إ�� األدب ال وات رقمنــــة  فقــــدبخطى مت راط �� عمليــــة  أضـــــــــــــ�� االنخ

واســـــــــــــpثمـار ا لتطور الفكر اإل�ســــــــــــــا�ي،  ـــــــــألـة حتميـة،  ر�ـا، ومســـــ املنتج األد(ي مطلبـا حضــــــــــــــا

واإلبداع وت رؤ�ة.وانفتاحا ع�S ا3لق    جديد ال

الحتفـــاظ بطـــاaعـــھ التعلي.- ر(ي ا ج_ود املعتمـــد ع�S  ،�� اC3ـــامعـــات حـــاول األدب الع

رت¯بة   رس ال و �� املد ري   ،اإللقاء الشــــــفÊ- املباشــــــر وBا23امل الور,� الســــــبورة والقلم الÒــــــ2

�ه Hو��ت وغBالبورe و�ي��� أحيانا مع اســتعمال aعض وســائل التعليم اإللكHغl ألمر ، لكن ا

رونا  وضــــــــــع الصــــــــــ���� ظل ال �ة اCÃ3ر الصــــــــــ��،  مع ظ_ور جائحة ك �فبعد إغالق  وأثناء ف

ركـة التنقـل، والتوقف راســـــــــــــة لم   الVـامـل  اC3ـامعـات واملكتبـات داخـل اC3ـامعـة، ومنع ح للـد

�ه مادة يكن Lناك أي بديل لتعليم   Hونية كغ��ر�ق الوســـــــــائط اإللك ر(ي إال عن ط األدب الع

واد  رى. العلميةمن امل ألخ   ا

ررت    aعد أن ــة  اC3امعيةاملؤســـــســـــات  ق راســـ ــلة الد واصـــ روف   م عن aعد اســـــتجابة لظ

رونــا،  العتمــاد ع�S جــائحــة ك وى ا �و�ي لم تجــد ســـــــــــــ�رهالتعليم اإللك من Lــذه  املنقــذ بــاعتبــا

أل  ألمرeان فقد  زمة، ا روضـ  امفاجئ ا ولم يكن Lناك اسـتعداد مسـبق، اومف فذLب eل من ، 

رة  ألســـــــــاتذة واإلدا و لا رق �� توصـــــــــيل املادة العلمية للطالب،   C3ألبحث عن الوســـــــــائل والط

ر(ي  رف ع�S إ�� معلمو األدب الع و المجموعــة من التع والتقنيــات �� تطبيقــات الوســـــــــــــــائــل 
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�و�ي  �الســــــــــتعانة و التعليم اإللك رات�Óا ا ر(ي    �� بث دروس ومحاضــــــــــ ، ع�S الطلبة األدب الع

رار التحصيل العل.- �امج.من أجل استم وال� وامل  وا مجموعة من ا23   ، وقد استعمل

ر&ي حوامل   "! ا+*امعة التعليم اإللك��و�ي ملواد األدب الع

�ونية �� حامل �رات اإللك   ، و�Ö األك�� استخداما.pdfالكتب وا2hاض

  الCÒpيالت الصوتية.

  الفيديوLات.

روض �� بورBو��ت.   الع

رسائل النصية.   ال

رة ا2hادثات النصية   .املباش

ر  رة املباش واصل املباشر. ةا2hاض   ع�� تقنية الت

والتقنيات املستخدمة "! التعليم �امج  dر&ي "! ا+*امعة  ال   اإللك��و�ي لألدب الع

  .اإليميل

واlساب.   ال

وجل ميت C3وا زوم  واصل بالفيديو eال �Lا. تقنيات الت Hوغ  

  املنصات التعليمية.

ز�ونية. والتلف وات اإلذاعية    القن

وك.   الف¯سب

  اليوتيوب.

والت الhi أحـدfgـا التعليم اإللك��و�ي  ر&ي "! kعليمالتح رونـا  األدب الع "!  أثنـاء جـائحـة ك

  ا+*امعة

رق.-  شـــــــــــــ_ـــــد ر(ي ال رونـــــا األدب الع �و�ي �� ظـــــل ك��� اC3ـــــامعـــــة خالل التعليم اإللك

�ات  Hوالتمجموعة من التغ   :، وم�iاوالتح

رات الورقية إ�� الكتب   انتقل األدب من  رات  الكتب وا2hاضـــــــ �ونيةوا2hاضـــــــ� اإللك

pdf.  
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و  aعض  إضــــــــافة رموز  إل ال راتا رح  شــــــــا � لغو�ة �� عمليات الكتابة والشــــــــHواقع الغ �� م

واصل، ما ينقلھ إ�� األدب     التفاع�S.الت

�والضوءبإ�� الكتابة  ع�S الورق انتقال األدب من الكتابة با�23   .�� الشاشة النور 

و من األدب تحول   -Êري إ��  الور,�الشف   .األدب السم�k البص

رقمية.التكثيف �� إ��  املادي  الور,�الكم تحو�ل األدب من    روابط 

وح.من ا2hدد lعليم األدب Vان وزمان متحول    إ�� املفت

� الوســـــــــــــيط التقليـــدي �� العمليـــة اإلبـــداعيـــة األدبيـــة Hوســـــــــــــيط مغـــاير غ ، إضـــــــــــــــافـــة 

والنص وشـــــــــــــــاشـــــــــــــــة واالنتقـــال  رBـــاعيـــة (املبـــدع  رئ)، إ��  والقـــا واملبـــدع،  من ثالثيـــة (النص، 

واملتلقي).   التقنية 

رق.-. رئ  رئ ور,� إ�� قا   انتقال الطالب من قا

ر&يلصعوlات التعليم اإللك��و�ي    "! ا+*امعة ألدب الع

ر(ي  امتالكعدم    التقنيات ا23ديثة. وطلبتھ ثقافةaعض أساتذة األدب الع

راء األدوات و��  التVلفة املالية �� واد أدبية بجودة منصـــــات و�� إ�شـــــاء  شـــــ ÒlـــــCيل م

  عالية.

ر(ي،  رامج خاصة بتعليم األدب الع راءة النص وتحليلھ. عl�Sساعد عدم وجود ب   ق

ول aعض الpشــوLات ل من الوســيط املادي الكتا(ي إ��   ا�� انتقال_  يةألدبلكتابة احصــ

رق.- � وا×2ة أو  ، مثال صورة من كتابالوسيط الHمكتملةغ �Hغ.   

ر(ي.اختصار املادة العلمية  راسة األدب الع   اhصصة لد

 �Sرأ ع وتيةما يط رات املÒــــــــCلة �� الفيديوLات، أو الÒpــــــــCيالت الصــــــــ من ،  ا2hاضــــــــ

  .النص األد(يعناصر الpشوRش، وLذا يؤثر ع�S ف_م 

�و�ي إ�� إحداث افتقار �  .النص األد(يمع التفاعل aعض وسائل التعليم اإللك

واصل بالفيديو،   رة �� تقنيات الت � االنقطاعات الx- تحصل أثناء ا2hاض HاوتأثL   �Sع

  م جمالياتھ._اسpيعاب ا3طاب األد(ي وف
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-zــــــــــــÅزلة واالكتئاب النف رغبون ، وخصــــــــــــوصــــــــــــا الذين  عند aعض الطلبة  الع رض a ي ع

ر�Óم األدبية  ر  ات�� اللقاءتجا   . ةاملباش

 �Sالعتمـــاد ع � مبـــاشـــــــــــــروســـــــــــــيط الاHوالغ �و�ي الثـــابـــت �عمليـــة يفقـــد الطـــالـــب  اإللك

ر�قــة إلقــاءالســـــــــــــمــاع  رسالنصـــــــــــــوص األدبيــة  لط راء��ــا من قبــل املــد رBــة ع�S ق ، وعــدم الــد

  .وتذوق_ا

رات  واعد الكتابة و ضعف م_ا و ق إلمالء  � أساليب اHاألد(يالتعب.  

ر�بات  رة ع�S القيام بتد رحتعدم القد   .تعلق بأدب املس

ــال_ـا �� ضـــــــــــــعف عمليـة التقييم، فـ  رســـــــــــ المتحـانـات عن aعـد من خالل إ العتمـاد ع�S ا ا

رجــــات اإليميــــل 9ســــــــــــــــاعــــد  ول فئــــة من الطلبــــة ع�S د � ع�S الغش، وRســــــــــــــــاLم �� حصـــــــــــــHغ

ألمر 9ساLم �� تد�ي مستوى الطلبة �� مستحقة واد تحصيل ، وLذا ا   .األدبم

 �Sم عLر رمان مجموعة من الطلبة االلتحاق بالعملية التعليمة لعدم توف وســـــائل ح

�نت �وجيا ا23ديثة، أو شبVات األن ول واد األدب.، وLو ما يؤثر سلبا ع�S التكن   lعلم م

ر&ي فوائد   "! ا+*امعة التعليم اإللك��و�ي ملواد األدب الع

رائھ. رقعة ق واlساع    انpشار األدب 

�Hلفة الطباعة توفe  و راجععدم ع�S الطالب،  وامل راء الكتب    .ش

راجع األدبية �� الشـــــــبكة  إ��الطالب    إن C3وء  رف ع�S مجموعة من امل ، يpيح لھ التع

  القيمة.الكتب 

ز�ن وع إل��ا، وتبادل_ا.ملدة أطول  األدبيةاملادة  تخ رج ولة ال   ، وس_

وا�ÙLم األدبية. را��م وصقل م   9ساعد aعض الطلبة ع�S تطو�ر م_ا

�تھ اللغو�ة. Hراء ذخ و¬ث رك الطالب،    توسيع مدا

  إمVانية lعلم كتابة نصوص أدبية تفاعلية.

�Sرف ع وات أدبية التع رر بصــوت aشــVل مباشــر  أصــ ، مثال ســماع قصــيدة ضــمن املق

ألمر الشاعر نفسھ،    .يوصل الطالب بصاحب النصوLذا ا
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و  �ة  رفة التعامل مع النصـــــــوص األدبيةاكpســـــــاب خ� رقمية والتفاعلية  مع رفة ال ، ومع

�ونية ا23ديثة.�رات التعامل مع الوسائط التعليمية اإللك   م_ا

رة ع�� تقنيات تفاعل الطالب مع النص من خالل  رة املباشــــ التعليقات أثناء ا2hاضــــ

  التوصل.

ر(ي  ىعطأ �و�ي لألدب الع�رات �� التعليم اإللك �ونيــة  أLميــة إيجــادإشــــــــــــــا�رامج إلك ب

ر(ي   .ھوlعليم مناسبة لتعلم األدب الع

 النتائج  

�و�ســـــــــــاعد �رونا    يالتعليم اإللك �ة ك �واكبة العملية التعليمةأثناء ف واد األدب   �� م مل

واد التعليميـــــة �ه من امل Hر(ي كغ و الع روف ومتطلبـــــات األدب واءمـــــة ســـــــــــــــــاLم �� م،  مع الظ

رحلة   .امل

رق.- لم يؤثر  ر(ي من الور,� إ�� ال �� إبـــداعيـــة النص األد(ي، فقـــد انتقـــال األدب الع

رق.- ع�S املعÇÈ األد(ي حافظ ر(ي �� الشVل ال   .األدب الع

�و��رونـا    أثنـاء  يأســـــــــــــ_م التعليم اإللك �ة ك �رقمنـة  ف � من �� Hواد الكث ر(ي، م األدب الع

و  تقنيةوفق وسائط  راءتھ وف_مھ،  ّرBشVلت أدوات لق راء تھق ره. توساLم، من الق   �� �ش

زز  رونـــــــا الـتـعـلـيـم اإللـكـ�ـ�و�ـي  عـ �ة كـ ر(ـي أثـنـــــــاء فـ�ـ وجـيـــــــا بـــــــاعـالقـــــــة األدب الـعـ ولـ لـتـكـنـ

وأثsت ا23ديثة ر(ي ع�S  انفتاح،  واكب{�ا.األدب الع رتھ ع�S م وجيا ا23ديثة، وقد ول   التكن

 التوصيات  

رة  رو رامجضـــــــــــــ �و�ي خاصـــــــــــــة إنتـاج ب�ر(ي  تعليمب  lعليم إلك راءتھ األدب الع وكيفيـة ق  ،

  وتحليلھ وف_مھ.

ر(ي �� اC3ـــــامعـــــات،  واد األدب الع رقمنـــــة جميع م � من اC3_ود من أجـــــل Hبـــــذل الكث

واLا وحيد محت رLا، لVي يpسÇÈ وت الستفادة م�iا.، و�ش وع إل��ا، وا رج   للمتعلم ال

رRس   ر�ق تـد �ونيـة  البحـث عن ط�ر(يإلك رس جـديـدة �� lعليم األدب الع ، وتجو�ـد الـد

ر(ي   .الذين يتمتعون بثقافة تقنية Lائلةخصوصا مع جيل املتعلمHن  األد(ي الع



International Conference in Arabic Festival (INCAFA)  
Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang 
Tahun 2021 

102 

رق.- التفـــــاع�S �� اC3ـــــامعـــــات، وÚlـــــــــــــCيع ثقـــــافـــــة  ر(ي ال ررات األدب الع اعتمـــــاد مق

رقمية.الكتا   بة األدبية ال

  

 راجع وامل ر   قائمة املصاد

ر�ف ( ر(ي، شـــــــــــــ ــة  ،)2015األت وا3ـــــدمـــــات املعلومـــــاتيـــــة، الطبعـــ �و�ي �التعليم اإللك

رة، مصر. Lع، القاRوالتوز ر(ي لل�شر    األو��، الع

رون، ( ري، عبـــــــد الفتـــــــاح، وآخ ، 19-مصـــــــــــــط2¹ـــــــات eوفيـــــــد مCÆم  ،)2020اCÃ3م

رBــــاط،  ر�ــــب، ال والثقــــافــــة، مكتــــب ت�ســـــــــــــيق التع �بيــــة  �رBيــــة لل الطبعــــة األو��، املنظمــــة الع

رب.    املغ

رون، ( رونا ع�S االنفاق الصــــــــ�� ��   ،)2020حمد، جاســــــــم محمد، وآخ أثر جائحة ك

�، العددHومية، مجلة دنانV23راءات ا إلج الح الدين �� ظل ا   .21محافظة ص

رق. ،)2016حمـــداوي، جميـــل، ( والتطبيق، الطبعـــة األو��، األدب ال ر�ـــة  - بHن النظ

وكةشبكة    .األل

رقمنــــة  ،)2017دحو، حســـــــــــــن، ( ر(ي من الورقيــــة إ�� ال رق.- �� األدب الع  ،النص ال

  .29وجھ آخر ملا aعد ا23داثة، مجلة األثر، ع

�و�ي، الطبعـــة األو��،  ،)2004ســـــــــــــــالم، أحمـــد، (�والتعليم اإللك وجيـــا التعليم  ول تكن

ر� رشد، ال  اض، السعودية.مكتبة ال

رق.-،  2010الســـــــــيد، نجم، ( �و�ي واإلبداع ال�ال_يئة الطبعة األو��، )، ال�شـــــــــر اإللك

رة، مصر. Lالعامة لقصور الثقافة، القا  

رون، ( �بو�ة والنفسية، الطبعة   ،)2Û2003اتة، حسن، وآخ �مCÆم املصط2¹ات ال

رة، مصر. Lر�ة اللبنانية، القا   األو��، الدار املص

زي  رم ر(ي، الطبعة األو��،   ،)2010أحمد، ( عبد ال��،  التعليم عن aعد �� الوطن الع

رة، مصر. Lر�ة، القا   مكتبة االنجلو املص
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زن، ( �و�ي التفــاع�S، الطبعــة األو��،  ،)2014عبــد اChيــد، حــذيفــة مــا�التعليم اإللك

ألردن. ركز الكتاب األeادي.-، عمان، ا   م

زLور، ( روم،  رLــــــانــــــات،  ،)2009ك وال رق.-  رؤ�ــــــة لل�شـــــــــــــر األدب ال الطبعــــــة األو��، 

رة، مصر. Lع، القاRوالتوز  

-xواج_ة  ،)2020(�عمان عطاء هللا محمود،   ،ال_ي دور منظمة ال¼ـــــــ2ة العاملية �� م

وح)  e-19وفيد   واقع والطم  لدCاhمجلة eلية القانون للعلوم القانونية والســـــــياســـــــية،   ،(ال

9.  
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راسات العليا �� التعليم اإللك��و�ي  � تواجھ طلبة الد
ّ
  التحديات ال 

رحمن أكتوف    د. عبد ال

زائر  �ا، جامعة ا���ر!ية و آدا   2قسم اللغة الع

*يد :  وان ال+   عن

abderrahmane.aktouf@univ-alger2.dz 

  م%$ص

راسات العليا DE التعامل مع  واجھ طلبة الد يTناول Rذا البحث التحدّيات الLNّ ت

رUة،  زائ راسات اللغوUة تخصص التعليم اإللكX*وWي DE ا��امعة ا�� واخت`* لذلك شعبة الد

 ّNالية الbإلش ر!ية و اللسانيات التطبيقية.ا �ا البحث Dg : كيف اللسانيات العhانطلق م L

راسات زائر  يتعامل طلبة الد وي مع التعليم اإللكX*وWي DE جامعة ا�� العليا للتخصص اللغ

�ا2�ر!ية و آدا رور سنة من اعتماده DE ظل جائحة lورونا،(lوفيد ، قسم اللغة الع ، pعد م

راسة ميدانية DE صفوف الطلبة، بتوزtع اسTبانة نتّ  )19 ق�~{ من ؟واعتمدنا DE ذلك عyz د

راسات الع ليا مع التعليم اإللكX*وWي.املن�� املتّبع Rو الوصفي خالل�ا مدى تجاوب طلبة الد

التحليDّz، خلصت نتائجھ أّن التجاوب العام لدى الطلبة DE التعامل مع التعليم اإللكX*وWي 

رور  ون عليھ pعد م bرنة بما يجب أن ي زال DE بداياتھ األو�y ا��Tشمة، وRو ضعيف مقا ال ي

رة تbوUن الطلبة و أّما عن أRّ  ،19ظ�ور جائحة lورونا منسنة  رو الست�تاجات، ف�L ض م ا

 yرجة أو� ألساتذة بد كيفية استعمال الوسائط اإللكX*ونية التعليمية، و كذا توف`* ب�ية  DEا

رض املادة العلمّية. *نت و اإلبداع DE ع Xقوة تدفق اإلن DE تحية صلبة متمثلة  

  ال,لمات املفتاحية :

�ام�L، التعليم التعليم اإللكX*وWي، الوسائط  Xونية، املنصات التعلمّية، التعليم ال*Xاإللك

�ام�L، التعليم املدمج. Xغ`* ال 
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*بية و  DE عملية  ،Rو األRّم  األثر البالغ، بْل )، l)19وفيد لقد lان ��ائحة lورونا  Xال

*ة. ألخ` وات ا   التعليم DE السن

ل£�ّد من انTشار Rذا الف`*وس  ومحاولة من لدن معظم حbومات دول العالم ا� تلفة، 

�ا االنتقال من التعليم hاّمة و مR رات را مع ضمان حّق التعليم ل£�ميع، فقد اّتخذت  ق

م عن pعد. 
ّ
وع آخر و Rو التعل   التقليدي ا��ضوري إ�y ن

وجية pعد غلق جّل مؤسسات الّتعليم   *بوUة و البيداغ Xة العملية الUر را و لضمان استم

راحل�ا  م`ن إ�y    -البتدا©ي إ�y ا��ام¨Dمن ا –بمختلف م
ّ
ألساتذة و املعل ��أ الكث`* من ا

رUق و سائل ا� ط اإللكX*وWي.   توف`* الدروس عن ط

، lان لھ  
ّ
رعة االنتقال إ�y التعليم اإللكX*وWي أو ما ُسّ»{ بالدروس عyz ا� ط لكن س

ألساتذة، فقد عاWى ا��ميع م ن عدم تّوفر  األثر السل¯Lّ عyz التالميذ و الطلبة و كذا ا

ّرات   وع من التعليم ا��ديد DE مق وائمة ل�ذا الن إلعالم و االتصال م وجيا ا ول وسائل تكن

  إقاما°�م.

*ة الbافية  DE التعامل مع التعليم   زد عyz ذلك، افتقاد التالميذ و pعض الطلبة ا� +

َھ عن ج�ل أولياء التالميذ ك
ْ
يفية  اإللكX*وWي عموما، و الوسائط التعليمّية خصوصا، بل

رافقة أبنا´�م.    استعمال Rذه الوسائل ا��ديثة من أجل م

*بوUة و التعلمّية بال�سبة للتالميذ و الطلبة و   Xالعملية ال yzرت سلبا ع
ّ
وامل أث lّل Rذه الع

واء.  ألساتذة عyz حّد س   ا

إلشbالية التالية:  الحظة امليدانية وضعنا ا   انطالقا من Rذه امل

راسات العلي ا للتخصص اللغوي مع التعليم اإللك��و�ي ��  كيف يتعامل طلبة الد

زائر ر سنة من اعتماده، �� ظّل  2جامعة ا89 رو و آداCDا، Bعد م رFية  ، قسم اللغة الع

  )؟ 19جائحة كورونا (كوفيد  
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وكذا   وع بحسب التخصصات العلمية و التقنية  *ة عن Rذا املوض رUت بحوث كث` ج
ُ
لقد أ

رت عن  الDgLN  ،راساتحسب مختلف دول العالم، و لعّل من أRّم الد  منظمة   صد

*ة  OECDالتعاون و التنمية االقتصادية  X2021-2019خالل فi  

زايد محّمد عن التعليم   رUت من لدن الباحث  ج
ُ
زائر أ راسة م�ّمة DE ا�� كما lانت Rناك د

L جائحة lورونا، 
ّ

زائر pعد تف¼~   اإللكX*وWي DE ا��

راسات السابقة إ�y حصر مف�وم وا¾½ عن الّتعليم عن pعد، و التعليم  ّرقت الد تط

*بت معظم�ا م Xي و كذا الوسائط التعليمّية، فقد اقWو*Xاإللك : Dف الّتا�Uر   ن التع

رف  pعيدين فيھ الطالب يbون  Àعلي»L  نظام أو  شbل  أو نموذج lل  أّنھ   pعد عن التعليم ع

*ة معظم جامعا°�م عن Xالف  LNرسون  ال �ا يدÁف..ii  

ّرف أيضا بأنھ  رة، و الLN تتصف  وtع رUة إليصال بÂئات التعلم املÂّس رUقة ابتbا ط

زمان عن  بالتصميم ا��ّيد و التفاعلية و  رد و DE أّي مbان أو  م، ألّي ف
ّ
ركز حول املتعل التم

رقمية سوUّا   رة DE العديد من التقنيات ال
ّ
رUق االنتفاع من ا� صائص و املصادر املتوف ط

رن  وح و امل م املفت
ّ
رى من املواد التعليمّية املناسبة لبÂئات التعل ألخ  .iiiمع األنماط ا

ولة االنت وع من التعليم س� قال من التعليم ا��ضوري إ�y التعليم  فيوفر Rذا الن

اإللكX*وWي الذي ي�تفي معھ ا��ضور ا��سدي املباشر إ�y ا��ضور عن pعد بفضل  

*بوUة للوصول إ�y األRداف   Xس`* العملية الÂالوسائط ا� تلفة، لكن ال�دف منھ يبقى ت

رة للتعليم ا��ضوري، مع ضمان التصميم ا��يد و التفاعلية باعتما د  نفس�ا املسط

  التقنيات ا��ديثة. 

وع من التعليم سوء استخدامھ DE غياب التفاعل املباشر،   ،لكن ما ُعاب عR yzذا الن

رئيةخاّصة  صوتية مسبقة، أو دروس مكتو!ة  -إذا lانت الدروس املقدمة �ÆÀ Dgيالت م

رح أو مناقشة ألحيان إ�y ش رصوفة عyz ا� ط و الLNّ تحتاج p DEعض ا ، فيحدث اWعدام  م

راية الbافية من   م ، كما تتطلب أيضا الد
ّ
واصلية التلفظية ب`ن املbّون و املتعل رة الت القد
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إلعالم و االتصال و كذا الوسائط   وجيا ا ول لدن املتعلم DE استخدام وسائل تكن

  التعليمية. 

 
�ا منظمة التعاون و التنمية االقتصادية �، OCED  DEحسب نتائج األبحاث الLN قامت 

رس  ر°�ا ما دولة، فإّن مليار و نصف املليار تلميذ قد   188، انطالقا من إحصاء W2021ش

رس�م pسÉب جائحة   را لغلق مدا وجدوا أنفس�م من دون دروس Àعليمية حضورUة نظ

  الbورونا. 

ي Rذه العقبة م
ّ
ن البعض من تخط

ّ
خالل ال£�وء إ�y الوسائل التعليمية   ن و إذا تمك

ر  �م بقي دون Àعليم بديل و ال Àعليم حضوري البديلة و بمhأّن الكث`* م 
ّ
افقة أوليا´�م، إال

م عن  
ّ
ري للتعل رو رقمية ، أو اWعدام ا��افز الض وجية ال را لعدم تّوفر الوسائل البيداغ نظ

رس   زائر إذ بقيت املدا رحلة االبتدا©ي و املتوسط DE ا�� رس م pعد، كما lان الشأن ملدا

رس  الستفادة من التعليم  2020 نوفم+* إ�y غاية  م2020مغلقة من ش�ر ما م، دون ا

  اإللكX*وWي. 

رد  OCED قامت منظمة التعاون و التنمية االقتصادية  رف بالتعاون مع جامعة Rا

رس  الع ش�ر ما ضمن الدول املنتمية ل�ذه   19م pُعيد ظ�ور جائحة lوفيد 2020باستط

�ا املنظمة قصد الوقوف عyz مدى تجاوب عملية التعليم مع Êرض روف الLN ف الظ

رس.  ّراء ا��Íر الّصDÌ و إغالق املدا   ا��ائحة ج

رUخ  ري  01ثّم قامت pعملية ثانية بتا رنة الوضعيت`ن و مدى  2021فيف من أجل مقا

*بية و التعليم من خالل التعامل م Xإلعالم و  عالتحول الذي مس قطاع ال ولوجيا ا تكن

  االتصال.
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، و UNICEF، اليونÂسف UNESCOمة اليوWسbو بالتعاون منظ ivة تّمت العملية الثاني 

رسلت اليونÂسف النتائج   ألعضاء، بÂنما أ مت نتائج�ا للدول ا
ّ
البنك العاملي، و الLNّ ُسل

رى.     نفس�ا لدول أخ

رت نتائج Rذه العملية أّن pعض الدول قد حققت نجاحا  DE إبقاء املؤسسات  أظ�

ألزمة ال�Õّية مع  وحة أثناء ا رمة لتفادي التعليمية مفت روط ال�Õّية الّصا �ام بالش Xاالل

 أّن عدد 
ّ
واعد النظافة، إال *ام ق Xالف`*وس من خالل التباعد ا��سدي و اح L

ّ
تف¼~

م`ن بإعادة 
ّ
ألزمة مّما شbل ضغطا عyz املعل واء ا الحت رس`ن قد تّم تقليصھ محاولة  املتمد

*امج  وكذا تذبذب ال+ بال�سبة للتالميذ لعدم  الدروس عyz التالميذ عمال بنظام التفوUج، 

  ÀعّودRم عyz نظام توقيت التفوUج. 

المتحانات فقد اسTشbلت عp yzعض الدول، فل�ذا ��أت إ�y امتحان التالميذ   أّما عن ا

رUاضيات فقط لتخفيف العبء.  راءة و ال ألساسية  lالق واد ا   DE امل

رى و الLNّ لم Àستطع العمل بالنظام ا��ضوري، فقد حاو  لت العمل و!ال�سبة لدول أخ

زUز الوسائل   *بوUة، و ذلك بتع Xعد غلق املؤسسات الp يWو*Xبنظام التعليم اإللك

رقمية وجية ال رقمية و وسائط إلكX*ونية ، حيث lان استعمال  البيداغ رضيات  ، ووضع أ

رئية  واتف الذكية و الوسائل امل زUون  –ال� وكذا   -التلف رحلة الثانوUة،  األكÖ* شيوعا DE امل

رامج ال�شاطا  زUون بال�سبة للطور دون الثانوي. ب �لية و التلف   ت امل×

رفية إ�y مساعد مبدع   م من وسيلة نقل املعلومة املع
ّ
الحظ Rو تحّول دور املعل  أّن امل

ّ
إال

Co créateur     DE م`ن
ّ
رافقا و مقّيما للمتعل شطا و م

ّ
ما، و م�

ّ
رفة، إذ أصبح معل للمع

  مثُل  ميدان التعليم اإللكX*وWي، فأج+َ* 
َ
ألساتذة رحلة  عR  yzذا التعليم ا االنتقال من م

*ه باستغالل التعليم   رUقة تفك` م التلميذ و ط
ّ
التعليم ا��ض إ�y النظر DE كيفية Àعل

  . اإللكX*وWي و استعمال الوسائط اإللكX*ونية 
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99%

1%
امتالك بريد إلكتروني

نعم

ال

ألمور لم تكن متاحة ل£�ميع، فأظ�ر التحقيق نقائص التعليم اإللكX*وWي   غ`* أّن Rذه ا

ال  وحة ��ميع املتعلم`ن، نوعية التعليم، املساواة ب`ن ج�ات من حيث ا ستفادة املفت

الستفادة من تدفق   رقمية و ا واحد DE استغالل الوسائل اإللكX*ونية و ال الوطن ال

*نت.  Xاإلن  

الستعمال التعليم   ھ فقد lانت التوصيات أن يقوم lّل بلد بحصيلة سنوUة 
ّ
ل�ذا lل

رور سنة من جائحة    ، للوقوف عyz النقائص و اإليجابيات  19الbوفيد  اإللكX*وWي pعد م

و!ال�سبة للعمل الذي قمنا بھ من خالل بحثنا Rذا، اعتمادا عyz املن�� الوصفي  

راسات العليا  ر!ية و   –ماسX*  –الّتحليDz، فقد سلّمنا طلبة قسم الد قسم اللغة الع

ر!ية و لسانيات تطبيقية اسTبانات لتقّيي �ا، تخصص لسانيات ع�رحلة استغالل آدا م م

زائر ر°�ا جامعة ا��
ّ
رس  2املّنصات اإللكX*ونية التعليمّية الLNّ وف *ة املمّتدة ب`ن ما Xالف DE ،

رUل  2020   . 2021و أف

راسات العليا املذlورUن آنفا، فbان عدد الطلبة   رة تمثيلّية لطلبة الد العّينة ا� تا

) DE 150مس`ن طالب مÆّ�ل () طالبا من أصل مئة و خ78(املستجو!`ن ثمانية و سبع`ن 

ل 
ّ
راسات لغوUة، أي ما يمث ولم نتمكن  52تخصص املاسX* د وع الطلبة.  % من مجم

وحدات التعليمية  ا �م DE حصص ال�را لغيا `ن نظ
ّ
لوصول إ�l yّل الطلبة امل�Æل

  ا��ضورUة. 

 : Lبانة ف�Tالس �ا من أسئلة اÁإلجابات املتحّصل عل   أّما عن ا

  

رQدا  .1  إلك��ونيا ؟Tل تملك ب

إلجابة   الVسبة  العدد  ا

  %99  77  �عم 
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96%

3% 1%

نوع ال�Yيد اإللك��و�ي

Gmail Hotmail yahoo

100%

ملاذا ل\س لديك برQد إلك��و�ي

ال أدري

  %01  01  ال

وع   %100  78  ا`8م

الحظ أّن  واصل  99ي رUدا إلكX*ونيا، مّما ال ّشbل عائقا أمام الت % من الطلبة يملbون ب

رة ألستاذ و اإلدا   اإللكX*وWي ب`ن الطالب، ا

 إذا cان �عم فما نوعھ ؟  . 2

Gmail : 74,  Hotmail : 02,  yahoo:  01       

إلجابة   الVسبة  العدد  ا

Gmail 74  96%  

Hotmail  02  03%  

Yahoo 01  01%  

وع   %100  77  ا`8م

  

 إذا لم يكن لديك، فلماذا ؟ . 3

ري :    01ال أد

  

  

  

زائر . 4  ؟  ال � tستغلsا 2ما �r املنصة اإللك��ونية 89امعة ا89

إلجابة   الVسبة  العدد  ا

Google Classroom  23  29%  
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8%

29%

63%

منصات التعليم اإللك��و�ي املستعملة

Moodle Google Classroom ال أستعمل

21%

79%

� ع�Y املنصةzالتفاعل التعل

نعم ال

Moodle 06  08%  

  %63  49  ال أستعمل 

وع   %100  78  ا`8م

 

  

  

  

  

  

ألمر امللفت لالنTباه Rو أّن  رة من لدن  63ا % من الطلبة،  ال ستعملون أّي مّنصة مّوف

زائر  رسمية الLN اعتمد°�ا جامعة ا�� منصة  Dg  2ا��امعة، مع العلم أّن املنصة ال

رة التعليم العا�D و  ، 2020بداية من ش�ر ماي  MOODLEموودل  راسلة وزا وفق م

ر  رUة ، تحت  زائ رUخ  288قم البحث العل»L ا�� ري  29بتا  أّن 2020فيف
ّ
% فقط من  08، إال

�ا، و èالطلبة ستغلو Dستغلون منصة 29إجما� %Googleclassroom  LNّال Dg و ،

رقية  اعتمد°�ا ا��امعة  �ا و اللغات الش�ر!ية و آدا وكذا lلية اللغة الع DE بدايات  نفس�ا 

رس  ألساتذة ال2020ما  أّن pعض ا
ّ
�ا، إالhت ع

ّ
زال ستغل�ا DE التعليم   ، ثّم تخل ي

  . اإللكX*وWي مع طلبتھ

ر �� املنصة املستعملة . 5 � متوفzرى أن التفاعل التعل  ؟  Tل ت
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95%

5%

�و�يTل تواجھ مشكال مع التعليم اإللك�

نعم ال

إلجابة   الVسبة  العدد  ا

  %21  06  �عم 

  %79  23  ال

وع   %100  29  ا`8م

  

رون أّن التفاعل 79 ون املنصات اإللكX*ونية املتاحة، ي
ّ
% من الطلبة الذين ستغل

 L«
ّ
�ات  التعل رغم أّنھ من مبادئ التعليم اإللكX*وWي ا��افظة عyz م` �ا، Áمنعدم ف

  التعليم ا��ضوري. 

  

 Tل تواجھ مشكال �� التعامل مع التعليم اإللك��و�ي ؟  . 6

إلجابة   الVسبة  العدد  ا

  %95  60  �عم 

  %05  18  ال

وع   %100  78  ا`8م

   

واج�ون مشكال مع التعامل مع 95 وع الطلبة ي رقم % من مجم التعليم اإللكX*وWي، و Rو 

ألمر إلنجاح العملية التعليمّية.  رك ا راع DE تدا إلس   مخيف، ستدDë ا

  

و الس�ب .7 T ان �عم، فماc ؟  إذا 

إلجابة   الVسبة  العدد  ا
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13%

5%

20%

40%

7% 15%

املشاlل املواج�ة DE استعمال الوسائط التعلمية

نقص اإلمكانات  عدم فهم الدروس عدم إتقان االستعمال

التدفق الضعيف لإلنترنت تركم المادة التعليمية ال أدري

إلم,انات   %13  08  نقص ا

  %5  03  عدم فsم الدروس

و عدم إتقان استعمال الوسائل 

  اإللك��ونيةالوسائط 

12  20%  

�نتالتدفق    %40  24  الضعيف لإلن�

راكم املواد التعليمية   %7  04  ت

ري    %15  09  ال أد

وع   %100  60  ا`8م

  

  

  

  

  

  

رئÂس الذي يقف عائقا أمام التعليم اإللكX*وWي لدى الطلبة Rو   يظ�ر أّن السÉب ال

*نت، ثّم عدم إ Xونية، و  ضعف تّدفق اإلن*Xتقان استعمال الوسائل و الوسائط اإللك

 DE بUر ألمر أّن Wسبة الغ �م من  15اhب عدم تمكÉمن الطلبة املستجو!`ن ال يدرون س %

  استغالل الوسائط التعليمّية. 
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46%

54%

Tل استفدت من التعليم اإللك��و�ي

نعم ال

9%

24%

31%
5%

12%

17%

ملاذا لم tستفد من التعليم اإللك��و�ي

ال أحسن التعامل التعليم اإللكتروني غير ممنهج غياب التفاعل

كثرة الحاضرات المكتوبة نقص المعلومات من لدن اإلدارة ال وجود للتعليم اإللكتروني

ال أدري

  

ك استفدت من التعليم اإللك��و�ي ؟  . 8
ّ
رى أن  Tل ت

إلجابة   ال�سبة   العدد   ا

  % W  36  46عم

  % 54  42  ال

وع   % 100  78  ا��م

�م لم ستفيدوا من التعليم 54èؤكّدون أ *ة%، ي   اإللكX*وWي و W Dgسبة معت+

  

 إذا cان ال، فلَم ؟  . 9

إلجابة   ال�سبة   العدد   ا

  %9  04  ال أحسن التعامل 

  % 24  10  التعليم اإللكX*وWي غ`* ممن�� 

  % 31  13  غياب التفاعل

رات املكتو!ة  *ة ا��اض Ö2  01  ك%  

رة   %5  02  نقص املعلومات من لدن اإلدا

  % 12  05  ال وجود للتعليم اإللكX*وWي

ري    % 17  07  ال أد

وع   % 100  42  ا��م

  

  



International Conference in Arabic Festival (INCAFA)  
Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang 
Tahun 2021  

  

114 

92%

5% 3%
الحضوري اإللكتروني معا

  

  

  

رون فيھ غياب  55 �م يèي، ألWو*Xزايا التعليم اإللك % من الطلبة لم ستفيدوا من م

رناه سابقا DE عيوب التعليم    قد ذك
ّ
د ما كنا

ّ
ؤك ألستاذ، مّما ي التفاعل املباشر مع ا

رUقة تقديم املادة العلمّية غ`*  رون كذلك أّن ط  ممن��ة. اإللكX*وWي، و ي

 

  

  معا ؟ Tما أC�ّما تفضل ، التعليم اإللك��و�ي أم التعليم ا�9ضوري، أم    . 10

 

  

وع الطلبة يفّضلون ال 92 رقم م�ّم جّدا% من مجم   تعليم ا��ضوري، وRو 

 ؟  تفّضل التعليم ا�9ضوريملاذا  . 11

إلجابة   ال�سبة   العدد   ا

إلجابة   ال�سبة   العدد   ا

  % 92  72  التعليم ا��ضوري 

  %5  4  التعليم اإللكX*وWي 

  %3  2  معا

وع   % 100  78  ا��م
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46%

44%

4% 3% 3%

سهولة االستيعاب وجود التفاعل ال أدري التعليم اإللكتروني غير متاح للجميع انعدام اإلنترنت

24%

76%

ملاذا تفّضل التعليم اإللك��و�ي

يّوفر الجهد و الوقت ال أدري

  % 44  32  وجود التفاعل

  %3  02  التعليم اإللكX*وWي غ`* متاح ل£�ميع 

السTيعاب و التحصيل  ولة ا   % 46  33  س�

*نت Xعدام اإلنW3  02  ا%  

ري    %4  03  ال أد

وع   % 100  72  ا��م

  

  

 

 

  

ون التعليم 90يظ�ر جّيدا أّن 
ّ
السTيعاب pسÉب  % من الطلبة يفضل ولة ا ا��ضور لس�

ألستاذ.   وجود التفاعل بحضور ا

 ملاذا تفّضل التعليم اإللك��و�ي ؟  . 12

إلجابة   ال�سبة   العدد   ا

  % 24  01  يوفر ا���د و الوقت 

ري    % 76  03  ال أد

وع   % 100  04  ا��م
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50%50%

ملاذا تفضلsما معا

تجنب التنقل حسب الظروف

التزامني
41%

غير التزامني
49%

ال 
أدري
10%

م غ�� Tل تفضل التعليم اإللك��و�ي ال��ام�� أ

�ال��ام�

4%

96%

نعم ال

 ملاذا تفّضلsما معا ؟  .13

  

  

  

�ام�� ؟ .14 � ال� �ام�� أم غ�
ّ
 Tل تفّضل التعليم اإللك��و�ي ال�

إلجابة   ال�سبة   العدد   ا

  Lام�� X41  32  ال %  

 Lام�� X49  38  غ`* ال %  

ري    % 10  8  ال أد

وع   % 100  78  ا��م

  

رة إ��اح 49 رو ّؤكد ض �ام�L و Rو ما ي Xي الWو*Xمن الطلبة يفضلون التعليم اإللك %

رtس    الطلبة عyz التفاعل أثناء عملية التد

  

مية ؟  .15
ّ
قيت تكوQنا �� كيفية التعامل مع املنصات التعل

ّ
 Tل تل

إلجابة   ال�سبة   العدد   ا

  % 29  01  تجنب التنقل 

روف    % 08  01  حسب الظ

وع   % 100  02  ا��م

إلجابة   ال�سبة   العدد   ا

  % W  03  96عم

  % 04  75  ال
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نعم
78%

ال
22%

هي وسيلة 
سانحة

44%
األمر 
عارض

56%

  

قوا تكوQنا �� استعمال املنصات التعلمية 96%
ّ
  من الطلبة لم يتل

  

ك من استغالل التعليم اإللك��و�ي ؟  .16
ّ
� تمكن

ّ
 Tل لديك الوسائل ال 

إلجابة   ال�سبة   العدد   ا

  % W  61  78عم

  % 22  17  ال

وع   % 100  78  ا��م

  

 جائحة كورونا  .17
ّ

ر وسيلة  T19ل تظّن أن Qو  لتطو التعليم اإللك��و�ي ا89ام�� نح

رض ؟  ر عا ألم  ا
ّ

 الوسائط اإللك��ونية، أم أن

إلجابة   ال�سبة   العدد   ا

  % Dg  34  44 وسيلة سانحة 

رض ألمر عا   % 56  44  ا

وع   % 100  78  ا��م

  

رى  رض، و أّنھ  56ي % من الطلبة أّن استعمال التعليم اإللكX*وWي Rو أمر عا

  . 19سيختفي مع زوال جائحة lوفيد  

  

رى مستقبل التعليم اإللك��و�ي �� ا89امعة ؟ .18  كيف ت

وع   % 100  78  ا��م
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حسن
28%

جيد
غامض2%

28%

غامض جدا
37%

ال أدري
5%

ةمستقبل التعليم اإللك��و�ي �� ا89امع إلجابة   ال�سبة   العدد   ا

  % 28  22  حسن

  %2  01  جيد

  % 28  22  غامض

  % 37  29  غامض جدا

ري    %5  4  ال أد

وع   % 100    ا��م

  

رى  د 65ي
ّ

ؤك % من الطلبة أّن مستقبل التعليم اإللكX*وWي DE ا��امعة غامٌض، وRو ما ي

ر°�م أّن مثل  زائل باختفاء جائحة lوفيد نظ رض و Rو  ، مّما R19ذا التعليم أمر عا

ستدDë إعادة الّنظر DE تحسÂس الطلبة من لدن ال�يئات الوصّية بأّن التعليم  

رض. ألمر العا *اتيDí و لÂس با Xو خيار اسR يWو*Xاإللك  

  

  

  

  

  

  

  البحث نتائج
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واب فئة طلب  راسة امليدانية الLNّ شملت استج ة املاسX* ��ماعة  من خالل Rذه الد

زائر  �ا، و مدى تفاعل�م DE 2ا���ر!ية و آدا راسات اللغوUة لقسم اللغة الع ، تخصص الد

رور سنة من اعتمادRا من قبل ا��امعة   استغالل الوسائط التعليمية اإللكX*ونية pعد م

  ، Wست�تج النقاط التالية: p19سÉب حلول جائحة الbوفيد 

  وروناl و كشف�ا عن التأخر الفا¾½ ل£�امعة جانب  ��19ائحةR ي، وîإيجا

رUة DE استعمال التعليم اإللكX*وWي.  زائ   ا��

   وضع DE راع إلس عدم إتقان الطلبة استعمال الوسائط اإللكX*ونية مما يتطلب ا

رامج تbو�Uّية R DEذا ا��ال.  ب

 .D¨س التعليم ا��امÂمقاي DE يWو*Xالتعليم اإللك yzب عUر راج التد رة إد رو  ض

 أنھ خيار ض yzاستغالل الوسائط التعليمية مع التأكيد ع DE راع إلس رة ا رو

 .Díاتي* Xاس 

  .يWو*Xرسمية واحدة للتعليم اإللك رة اعتماد منّصة  رو  ض

   ،ونية التعليمية*Xاستعمال و استغالل الوسائط اإللك DE ألساتذة رة تbوUن ا رو ض

 .Lام��
ّ
Xي الWو*Xالّتعليم اإللك yzو التأكيد ع 

 رة العم رو *نت بما يخدم  ض Xتحس`ن خدمة اإلن yzل من لدن السلطات الوصّية ع

  التعليم اإللكX*وWي. 

  

  هوامش البحث

  
i  رات منظمة التعاون و التنمية االقتصادية *ة  OECDينظر، مختلف دورUات و Wش Xورونا لفl ظل جائحة DE بية و التعليم* Xميدان ال DE2019-2021  

  



International Conference in Arabic Festival (INCAFA)  
Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang 
Tahun 2021  

  

120 

  
ii بن ا��يد عبد  L«سل Dïرو ر!ية ا��لة االلكX*وWي، التعليم أنظمة DE ا��ودة معاي`*  العتي¯L، ال ري  ، 1العدد ،راسات اإلWسانية والد لألدب الع  ص  ، 2019 فيف

234  
iii  ،راسات القانونية و االقتصادية، ا��لد ينظر �اد للدÊالج l Lورونا، مجلة ا م عن pعد DE ظّل تف¼~ّ

ّ
  490، 4، العدد 9زايد، محمد، أRمية التعل

iv Mars 2021, –'enseignement scolaire un an après le début de la pandémie de COVID, résultats préliminaires OCED, la situation de l

Editorial   

  

  

راجع    امل

�اد  . 1Êالج l Lورونا، مجلة ا م عن pعد DE ظّل تف¼~ّ
ّ
زايد، محمد، أRمية التعل

راسات القانونية و االقتصادية، ا��لد  السنة   ،511-488، ص4، العدد 9للد
زائر،  2020  ISSN 2335-1039،ا��

روDï سل»L  بن ا��يد عبد . 2  التعليم أنظمة DE ا��ودة معاي`*  العتي¯L، ال

ر!ية ا��لة االلكX*وWي، ري  ،1 العدد ،راسات اإلWسانية والد  لألدب  الع  2019 فيف

 . 234 ص ،
ر!ية، التعليم اإللكX*وWي و دوره DE تحقيق ا��ودة À DEعليم اللغة   . 3 ة الع

ّ
مجل

د الّساpع، عدد خاص، 
ّ
رون، ا��ل رlاRم العلوي وآخ راف د. ب �ا، إش�ر!ية و آدا الع

رس   ISNN 2437-0231، 2020ما
4 . OCDE 2020, Regards sur l'éducation : les indicateurs de l'OCDE, 

éditions OCDE, Paris, ISSN 1999-1495(en ligne) 

OCDE, Tour d’horizon de l’enseignement : conclusions de l’étude vidéo 

5 . « Regards sur les pédagogies dans le monde »2021/37  . 

6 . OECD (2019), Trends Shaping Education 2019, OECD Publishing  
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  م%�ق 

  19قياس مدى التجاوب مع التعليم اإللك��و�ي �� ظل جائحة كوفيد  اسبانة  

زي(Àي) (ة) الطالب (ة): Uز رlات ع الع من أجل كتابة مقال  ، السالم عليكم ورحمة هللا و! الستط نأمل Àعبئة Rذه ا

ر!ية  DE ظل  جائحة lورونا، lوفيد  ،  19عل»L، يخص استعمال وسائط التعليم اإللكX*وWي ا� اصة باللغة الع

وúعاد°�ا لنا  رور سنة ،  رUن لك طيب تفاعلك. pعد م   شاك

ري   ال   Wعم  العناصر   م   ال أد

       Rل تملك حسابا إلكX*ونيا û صيا.  1

    .gmail/yahoo/hotmailإذا lان Wعم فما Rو ؟   2

      إذا لم يكن لديك ، فلماذا ؟   3

زائر  4     الÀ LNستغل�ا ؟   2ما Dg املنصة التعليمية ��امعة ا��

رى أن التفاعل التعل»Lّ متوفر ع+* املنصة ؟   5         Rل ت

واجھ مشكال DE التعامل مع التعليم اإللكX*وWي؟.  6         Rل ت

رأيك.إذا   7  DE بÉو السR عم، فماW انl    

رى DE نفسك أّنك استفدت من التعليم اإللكX*وWي؟.  8         Rل ت

    إذا lان( ال  ) فلَم ؟.  9

        Rل تفضل التعليم ا��ضوري عyz التعليم اإللكX*وWي  10

      إذا lان (Wعم) فلَم ؟   11

      إذا lان (ال) فلَم ؟.   12

�ام�L؟ Rل تفضل التعليم   13 Xأم غ`* ال Lام�� Xي الWو*Xاإللك      
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        Rل تلقيت تbوUنا DE كيفية التعامل مع املنصات التعلمية   14

        Rل لديك الوسائل الLN تمكنك من استغالل التعليم اإللكX*وWي.  15

رضRل تظن أّن جائحة lورونا وسيلة لتطوUر التعليم ا��ام¨D نحو الوسائط   16 ألمر عا         ؟ اإللكX*ونية، أم أّن ا

رى مستقبل التعليم اإللكX*وWي DE ا��امعة ؟   17       كيف ت

  



International Conference in Arabic Festival (INCAFA)  
Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang 
Tahun 2021 

 

123 

 

ر
ى 
عليم ب�ئة الستماع م�ا �عد عن والكالم ا  �    وا
ساب ع 

ر  سونان بجامعة  إلسالمية جاتد  ا

 

Arif Widodo  

ر4ية اللغة 
عليم  قسم رجات سونان بجامعة الع إلسالمية د بالمونجان ا  

arifwidodo@insud.ac.id  

رى  : املستخلص  عدة تحديات 19 �وفيد عصر � أن الباحث ي� 

رة %عليم � خاصة والتعلم التعليم عملية الستماع م'ا   ال0/  والكالم ا

الستعداد إ23 تحتاج وع ف'م %عو;د أجل  من القوي  ا   ع@2  وكفاية  املسم

رBية  التحدث ر;قة Fعض و�. بالع رة Mذه %عليم � املعلم IJا قام ط   امل'ا

N واصل ا%سبابو  استفادة خالل من   Fعد عن والطالبة  املعلم بھ يت

م عملية لتفعيل
ّ
الستماع حول  التعل   إ23  البحث Mذا IUدف. والتحدث ا

رة %عليم بVية  بيان الستماع م'ا   و;قصد  وا%ساب، عF WXعد عن  والكالم ا

وا%ساب، استفاد) 1 إ23 أكWZ بتفصيل وائق) 2 ال ول'ا الع   املن`_ . وحل

ر;قة الوصفّي  املن`_ Mو الباحث cستخدمھ الذي    البيانات  جمع وط

الحظة  ركة، بامل رت لقد. والوثيقة  املتعمقة املقابلة وBاملشا   النتائج  أظ'

رة %عليم بmئة) 1 أّن  الستماع م'ا  خالل من وا%ساب عWX والكالم ا

الستفادة nات من ا oالفيديو  مقاطع الصور، مثل املتاحة املتنوعة امل  

وائق ) 2 الفيديو، ومrاملات  واملسqندات  واج''ا  ال0/ العقبات أو الع  ي

 الطلبة N رة، تداخل إلشا رة ا وال ذاك vwالتفاعل، قلة املمتلئة، ا 
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رفة صعبة را{Iم ضعف Fسzب دافعيIxم قلة لم'م،%ع جّدية مع  م'ا

ألساسية، ر{Iم ا ر{Iم البحث، � م'ا م � م'ا
ّ
ر{Iم الذا%ي، التعل  م'ا� 

ألزمة  أمام العقلية   جميع  بتقليل  ف��  م�Iا ا�wلول  وأما  .اvwديدة ا

  .  الناجمة  العقبات

رة، التعليم، وا%ساب، :  املقدمة املفتاحية الBلمات الستماع م'ا  ا

   والكالم 

    لمقدمةا

رBية اللغة إن    العN  ات  لتأدية  وسيلةW oالتعب (Arif Widodo, 2020) .  عليم و%  

ح ال0/ وسيلة ال � اليومي ا�vتمع حياة � جدا ام'م يrون  اللغة  رس تمن رة الدا  ع@2 القد

W  �لقاءو  سمع ما ف'م oية  اتالتعبBر رف اإل�سان يكqسبس وIJا بالع   العديدة  والعلوم املعا

(D. Dahman, 2018) . ية  اللغة  �انت وقدBر   ال0/  األ�شطة  من مجموعة  ِمن تتضمن الع

واصل ع@2 املعاونة  فاMدأ إ23 تؤدي   وجد  آخر وجھ ومن.  (al-Aliyah, 2019)اللغوي  الت

رBية اللغة أن وجودة اللغات أْحَسن من الع زل  قد سيما الو . العالم Mذا �  امل   هللا  أن

رآن نصوص رBية باللغة  محمد األنzياء  سّيد  ع@2 الق ح ل الع  ,Musthafa) منھ  البيان  توضي

2015) .  

غة %عليم أّن  ثّم  ومن
ّ
رBّية الل رى  أجنzية  �لغة اليوم الع MWا للّناطقoن أخ oغF  سmل  

ألمر عمليتھ من وائق وBدون  الّس'ل با واقعية والتحديات الع واجھ إذ ،ال رسون  ي   الدا

رجات  سونان جامعة � وBاw±صوص-بإندونmسيا إلسالمية د   Mذه  تحصيل � صعوBات  - ا
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غة ا
ّ
رBية لل غات  أصعب من  أI³ا الّناس  Fعض cعتWX  فلذلك . (Muradi, 2018) الع

ّ
  الل

م صعوBة  أن الدولية،مع
ّ
غة Mذه %عل

ّ
 سI�ّم حسب وكذلك الدروس، مستو;ات حسب الل

مھ خالل فIµا cعmش ال�0 والبmئة
ّ
 . اليومّي  %عل

ً
رى  صعوBات Mناك �ان ذلك  إ23 إضافة   أخ

Nة حيث من وIJذه مشاM  ا اللغةMW oعلوم  وغF غة
ّ
رس  للغة  الل  & Suryadarma)-الدا

Ana Rahmawati, 2018).  

را رBية اللغة %عليم أول  إ23 نظ رف بإندونmسيا، الع راض'ا أن ع  حاجة إ23 أغ

رBية اللغة باستخدام  اليومية العبادة من م�Iم لrل يتمكنون  حيث املسلمoن رائة  � الع   ق

رات اسqيعاب  إ23  %عليم'ا ي¾ت½/  ذلك  Fعد  ثم . (Sufyan, 2018) األدعية  ألر¿ع  امل'ا   ال0/  ا

رة إ23 تتجھ  رBية االتصال قد رة ومن. اليومية بالع   ذلك ألجل الطالب IJا IUتم ال�0  امل'اN  

رة الستماع م'ا  . (.Widodo, n.d) الكالمو  ا

الستماع عملية و�انت رBية الناطقoن لغWo والكالم ا   Fسيطة لmست بالع�  

وع ف'مب العملية   سmتم وMو. جدا معقدة عملية ولك�Iا لطالب فجأة والنطق املسم

وات Fعدة تنفيذه  خطNرةو  إنصات و .  التrلم أو ونطق صياغة ثم وتفكWo اسqثا

وع ف'مل  لعملية  التخطيط Fعض ومن   لكالما وألجل املسمN ي@2  فيما  :  

راك . 1 روق الqشابھ أوجھ  إد وات بoن والف ألص رBية  ا  الع

راك . 2 ر;د  ما إد Wات املتrلم ي oخالل عنھ التعب WXعتاد امل  والتنغيم الن 
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رف أن . 3 وال املتحدث أو املتrلم يتع  بھ  واMتماما{Iم املستمعoن نوعية ع@2 أ

MWم ومستو;ات  oؤال يجيب اي  سماعھ يحبون  وما تفك  أتrلم؟ أو  أتحدث ملن :  الس

راض يحدد أن . 4 روف نفس'ا الكالم مادة ونوعية املستمع لنوعية طبقا كالمھ أغ  وظ

زمان  أتحدث؟   أو سأتrلم ملاذا:   ؤالالس يجيب أي  واملrان الوقت أو ال

را  املتحدث يrون  أن . 5   واملعا�ى  لھ األفrار يحدد أي  كالمھ محتوي  %عيoن ع@2 قاد

ر;د ال�0 واملشكالت م ي
ّ
. ع�Iا التrلNؤال ع@2 يجيب أن و   أو سأتrلم بماذا:  الس

 أتحدث؟ 

ألساليب أ�سب  اختيار يتم أن . 6 رائق  أو ا أل  واختار. ا�wديث أو للكالم الط   سلوب ا

وامل عدة ع@c 2عتمد للكالم املناسب   أي  الكالم ونوعية املستمع نوعية م�Iا ع

راد  األMداف  ونوعية ومادتھ موضوعھ  . (Madkur, 2002) تحقيق'ا امل

رق  اÇ±دام ع@2 للمعلم  يجب ثم، ومن  ر;ة ط وات � ابتrا  املادة  تقديم خط

رةا�� من الشفوي  التعبWo أي  اvwيدة الكالم أساليب وكذلك  املسموعة    واملناقشة  اض

رة والندوة اليومية  وا��ادثة  الzسيطة   القصص وقصة الrلمات  و�لقاء  واw±طابة  واملناظ

ر;حة واr�wايات إلرشادات التعليمات و�عطاء امل رض وا ر;ر  وع   والتعليقات  التقا

Wاحات  واملداخالت Éعطى ذلك �ل  .الطلبة  احتياجات حسب واالقc رس Wة  الدا X±wا  

وع  ف'م ع@2 كفايتھ تعو;دل  والشف'ية السماعية  ح  النطق وع@2 املسم رBية ال�Êي   . بالع



International Conference in Arabic Festival (INCAFA)  
Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang 
Tahun 2021 

 

127 

رة %عليُم  �ان ما وعند الستماع م'ا غة استخدام إ23  يقصد  الكالم و  ا
ّ
 مجال � الل

Wبية ا�wياة
ّ
Éُيقصد 'ما%عليم فإن اليومية، ال IJرة تحقيق ما الستماع قد Wات و  ا oالتعب  

رة تلك  ألن ذلك . الشف'ية  رة من امل'ا الستق م'ا رة بالا وات إنتاج وم'ا ألص م ا
ّ
.  للتrل

وع النص محتوى  اسqيعاب  � الوظيفية الناحية  تمثل 'ماو%عليم   وكذلك املسم�  

 Woالتفك Woعن اللغوي  والتعب  /Ìفيھ املضمون  املع (Argawati & L. Suryani, 2017)  .

رة %عّد   خاصة وBصفة ا نظاًما التحدث م'ا Ðكما شفو;ا صوتي  & Sholeh) الكتابة  �

Hasan, 2018) .  

رف رBية  اللغة بم'مة اMتمت اvwامعة أن ع واصل  �أداة الع  حسب الت

واصفات رة م الستماع م'ا رح كما ذلك.  والكالم  ا ر  ش راوي  عم ألسا�ÔÕ ال'دف أن املغ  من  ا

رBية اللغة %علم الت Mو الع رة دور  تأكيد ع@2 و;دل االتصا رات  بoن  من التحدث  م'ا   امل'ا

(al-Maghrawi, 2017). م أن دحمان قّدمھ قد وكما
ّ
رBية اللغة %عل  اإل�سان  قدصده الع

رب  مباشر لالتصال  .S) ذلك  وغWo والثقافة والسياسية  االقتصادية  الشئون  � بالع

Dahman, 2019) .  

رت  جائحة �انت ،�19وفيد عصر و� رس  قإغال   عمليات أث   من  واvwامعات املدا

م أماكن
ّ
رة %عليم تطبيق  واجھ ح0/ العالم � الطلبة من املائة � 94 ع@2 التعل  م'ا

الستماع رس إلقاء � والتحديات الصعوBات �ورونا جائحة أول  �  والكالم ا   بجامعة  الد
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رجات سونان إلسالمية د رة أن السيما. ا الستماع م'ا   23 إ حتاجت %عليم'ما � والكالم ا

رس تنظيم وع ف'م ألجل الشامل الد   الطلبة  بoن التحدث  وأ�شطة نصوصال  من املسم�  

رة تلك  أMداف ع@2 ل×�صول  الفصل   العصر  Mذا خالل منف ذلك  معو  .ذكر كما امل'ا

رائق Fعض Mناك ألساليب الط ر;حة وا ر;ن لدى  املستخدمة امل واد  تقديم � محاض   امل

رج رس   محتو;ات حسب الفصل خا راتم' من الد رBية  اللغة   ا ألر¿ع  الع      .ا

الحظة وBال¾سبة رق  Fعض من أن وجد الباحث، مل   التعليم  تطبيق 'ما%عليم ط

الستماع ف'م تجو;د � وا%ساب مجموعة عF WXعد عن ر;ك  طلبةال  تحّدث تحسoنو  ا   ولتح

م � دافعيIxم
ّ
رBية اللغة Mذه %عل رغم ع@2 الع .  19 بrوفيد الصعبة  عصر � أI³م من ال

Bم امل من يمكن ذلكو
ّ
Wامج استفادة عل Xو�ي الWÉاإللك WXوا%ساب ع Wنmت ال Éالذي  واإلن  

ر;حة واأللعاب  تمثيل  ضوء �  بھ يقوم  أن  cستطيع  رنا عند %عتWX ال�0 امل )  1998( سوفا

  .  (Arifuddin, 2016)   املستمع  إ23 املتrلم من املعلومات إليصال األدوات  من

رى  ناحية  ومن مامل من يمكن  ،أخ
ّ
 الفيلم وسيلة  وا%ساب  عWX يجعل أن  عل� 

رس  إلقاء رح كما ألنھ الد رم¾شاة و مؤمن ش ري  اvwانب من  أنھ) 2017( إ ألسا�ÔÕ  ا�wضا  ا

nة يمثل oن  لغة  إلتقان أساسية  ركoرس  م'م  وذلك . (Mukmin & Irmansyah, 2017) الدا

رة أول  لنمّوMم الستماع بدء � م وع ف'م � ا مو  املكثف املسم
ّ
رBية ال�Êيحة  التrل   . بالع
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ُرب � اvwامعة IJذه وا%ساب باستخدام واملعلم  ع@2 ل×�صول  التعليم تجا

رة � الطلبة  لغة  اكqساب � واvwذاب املالئم النظام الستماع م'ا   وBذلك  .والتحدث ا

حي ر;د لو  املعلم من رة فعلة من �ان الذي  اللعب cستخدم  أن ي  ,Suyuthi) مفيدة مساي

رنامج مثل األ�شطة مجموعة وكذلك ،(2016 راض اإللكWÉونية ب   ما  نqيجة أية ألغ

(Dzuhaibah et al., 2015)،  ات  لتبعيد  وكذلكBواج'ما ال0/  الصعو رون ا� ي   �اض

  .  (Inami & Putri Zunita Shara, 2018) ل'م  الqشبع  من وللتخيف 

واصل أ�شطة cساعد وا%ساب أن الصديق الفوزان بoن ذلك إ23 و�ضافة  الت� 

زاياMا  ل'ا  وسليةال وMذه. (Sidiq Ricu, 2019)19يد�وف  أثناء  Fعد  عن  والتعلم  التعليم   م

ولة م�Iا العديدة، رàع اقتصادي  لالستخدام، عم@ّ  استخدام'ا، س'   الوصول  و;كن   وس

  .  محمول  IJاتف إليھ

رة %عليم حول  %عليمية عملية  � فيبحث البحث Mذا � الباحث وأما  م'ا

الستماع   Fعد  عن التعليم عن البحث Mذا قبل البحث و�ان. 19 �وفيد عصر � والكالم ا

 بحث ما وا%ساب WXعá;ري  و   والتعلم التعليم �وسيلة وا%ساب استفادة عن لستا�  

رق . (Wiji Lestari, 2021) �19وفيد عصر وع � البحث ذلك بoن والف   البحث  موض

م الذي  وا��توى 
ّ
رة من املعلم عل الستماع م'ا ري  دْت أيّ . والكالم ا   بالوسائل  بحIãا لستا

Wكز الباحث أما  التعليمية، Éية  ع@2 فيVعليمية ب% رة  � الستماع م'ا  . والكالم ا
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ح وألجل رفة وألجل اw±لفية Mذه من الباحث ذكر ما توضي  ، وا%ساب تطبيق مع

رح الباحث يقوم   أشياء ثالثة FشNوا%ساب استفادة ة يكيف و رة %عليم � الستماع م'ا  ا

وائق ،Fعد عن والكالم واج''ا ال0/ الع   . الوسيلة  IJذه التعليم مشكالت وحلول  املعلم ي

رح وألجل  . املعتمد البحث  من`_ ع@2 الباحث cعتمد ذلك من الش

  

GHحث  من   الب

راد . الوصفي ن`_امل  ف'و البحث Mذا � ماملستخد البحث من`_ أّما   املن`_  IJذا  وامل

رتبط الوصفي Mو املستخدم  ر  بظاواMر امل -al) معناMا وتفسWo  وصف'ا ألجل ةاملعاص

’Ashaf, 1427) .ذا. معينة ناحية ع@2 ركز قد ف'و الوصفي الباحث وأماIJيصف   املن`_ و  

ري  املدخل  تطبيق الباحث وا �wا رة %عليم � رج'ا أو الفصل � الكالم  م'ا   ق ولتحقي . خا

بيعّية البيانات الباحث يأخذ ذلك،
ّ
واقعية  الط راسية حالة � ال Wاكھ د Éرة باش  مباش� 

  . (Arikunto, 2002) اvwيدة البيانات تلك ع@2 ل×�صول  امليدان

ر;قة يتعلق ما وأما ر;قة فإن البحث بط  املستخدمة البيانات جمع طN ع@2 معتمدة 

الحظة ركة  امل رة باملشا رة  والوثيقة البيان فIµا %عّمق ال0/ واملقابلة الدقيقة، املباش  املستم

رجو البيان حصول  0/ح   ذلك  Fعد الباحث قام ثم. العل½�  البحث حاجة حسب امل

ر;حة  النqيجة �wصول   العل½� البحث بموضوعات تتعلق ال0/ البيانات  بتحليل   الص
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ألسلوب  باستخدام  ال�Êيحة  ر;قة  وأما. ا��توى  حول  يدور  فيما العميق  التحلي@ ا   ط

ر;ق عن ف'و Mنا البيانات تحليل رار  ط الستم رحلة �ل  � ا راحل من  م   تجد  ح0/  التحليل م

 . املشrلة وتحل

  

حث نتائج   اومناقشOP الب

رة 
عليم  ST وا
ساب استفادة الستماع م�ا عد  عن والكالم ا
ُ
�  

 عصر � املفيدة �الوسائل وا%ساب باختيار يتعلق فيما الباحث والحظ رأي  ما حسب

آلراء Fعض  Mناك ،19 �وفيد الحظات  ا   : لك ذ عن والتوثيقات وامل

وامل . 1  وا%ساب  استخدام  � الداعمة  الع

  التعلم  عملية � والطالبة املعلم عند استخداما ش'لة وسيلة وا%ساب �ان

ولة Fسzب ذلك . Fعد عن والتعليم الستخدام س'  ومن .مrان أي  � وا�wمل ا

رى، ناحية  من العديد فيھ ال�0  وا%ساب تطبيق مع رخيصا التمو;ل �ان أخ

وائم nات الق oب، لذلك. املفيدة واملzذه وا%ساب استخدام تطبيق يتم السIJ 

رنة اvwامعة رى  بالتطبيقات مقا ألخ رة %عليم � خاصة زووم منصة مثل ا  م'ا

الستماع MWا  تلقائيا والكالم  ا Xع.  
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وامل . 2  وا%ساب  الستخدام املثبطة   الع

وامل Mناك  وا%ساب استخدام  اثباط  إ23 املؤدية العNرة تداخل و  ال'اتف  إشا

وافق Fسzب  ا��مول  رسالة %سليم عدم � يqسzب ح0/ ا�±تلفة  الطلبة م   ال�  

وجد .التعلم عملية  %عطيل cسzب وBالتأكيد ا��دد الوقت   للطلبة  صعوBات  وت�  

ر{Iم لقلة الدروس ف'م واصل التفاعل ع@2 قد Wنmت عWX والت Éو الذي  اإلنM  من 

èéم  جديد شIêلد     . التعلم عملية �

ر  ناحية  ومن رفة املعلم الcستطيع  ى،أخ م � الطالب  ِجدية مع
ّ
وا  Mل  التعل   �ان

رة وكذلك. لoنمم أو متحمسoن وال ذك vwرعة ممتلئة ا رسال Fسzب Fس  إ

واجبات  راسية ال واد الصور  مثل الد   أو  فيديو مقاطع شrل  �  التعليمية وامل

وات %vëيالت ألص واد وجميع. ا زنة  امل   ألي  يمكن ح0/ وا%ساب  مجموعة � مخ

رسل  يحذف لم  طاملا إلIµا الوصول  بطال رسالة �ëcب أو  امل   . ال

nات . 3 oعل وا%ساب من املستخدمة املvw  ئةmمنظمة  %عليمية ب 

رف رنامج � أن ع nات وا%ساب ب oونية املWÉواصل خدمة ألجل ±تلفةا�  إلك   بoن الت

 عصر � Fعد عن التعلم عملية � واملتعلم املعلم IJا cستفيد وكذلك. مستخدميھ 

nات  أMم ومن .املنظمة  التعليمية  البVية بجعل 19 وفيد� oألساسية امل   بmئة  �  ا
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 والتعلم التعليمN املاتrرئية،  الصوتية امل  والفيديوMات، الصور  لصق وامل

    .يطبق'ا  أن الطالب أو  املعلم  من يمكن م�Iا �ل . اw±صوصية وسياسة

ر;قة  . 4 الستماع %عليم � املستخدمة الط  وا%ساب  عWX والكالم ا

  داخل  املستخدمة  التعليمية  بمجموعتھ التحكم ع@2 املعلم يقدر عندما

وا%ساب    سيrون  ال
ً
را رة � والتعليم  التعلم أMداف  تحقيق  ع@2 قاد الستماع  م'ا  ا

 الدروس، إلقاء � املعلم دور  تحديد خالل من والكالمNبدء  قبل عملية و  

  ذلك  من  البيان  ي@2  وفيما . التعلم Fعد  وعملية  التعلم، عملية أثناء  عملية  ،التعلم

: 

وال وا%ساب  عF WXعد عن  التعلم عملية  بدء  قبل املعلم دور  -أ  ال

  التعليمية  ا�vموعة بإ�شاء املعلم اMتم  Fعد، عن التعلم عملية  بداية قبل

 للمعلم خاصة مجموعة بإ�شاء املعلم يقوم أن وكذلك. �ل'م الطالب واضافة

وات  باتباع  :  ي@2  فيما  اw±ط

ح  أن  )أ  وا%ساب  تطبيق يفت زاو;ة  � النقاط ع@2 والنقر ال وائم من  ال  . الق

وا%ساب  مجموعة يختار أن   )ب  اvwديدة  ال

وّجھ أن  )ج ر;ق عن للطلبة دعوة ُي رقام إضافة ط واتف'م أ M شر  خالل من أو�  

واقع عWX اvwديدة ا�vموعة رابط  واصل،  م رابط  ع@2 ول×�صول  الت   ال
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وا ع@2 بالضغط نقوم وا%ساب � ئمالق ح، Fعد ال   القائمة  من ونختار الفت

  عن  ب¾ë±ھ رابط عWX  للمجموعة الدعوة ختار ن ثم  ا�vموعة، امعلومات

ر;ق رسالھ ط وك مجموعة عWX للطلبة  إ Wيد أو الفmسب Xو�ي الWÉاإللك  Woوغ 

  forms google  باستخدام خاص نموذج يبÌ/ أن املعلم من و;مكن. ذلك

 . موعةا�v أعضاء دخول  إلثبات

وانoن املعلم  وضع التعلي½�، البدء قبل ما إ23 و�ضافة   ال0/  اw±اصة الق

راد بoن تضبط  واصل  عملية  ا�vموعة أف رس  يتعلق فيما الت وانoن  ومن . بالد   الق

ألساسية   اN واعيد تحديد   وال�Iاية  البداية  وقت  تحديد التعليمية، امل'ام  �شر م

Wاك الستقبال التعليمية  Éرا مع الطلبة  اش وال'م عاةم روف'م بال¾سبة  أح   عن  لظ

رصة الستخدام  ف   من  ا�vموعة أعضاء  �ل  تحضWo ذلك،  غWo  أو  بيIxم � لدIUم ا

زام'م الطلبة  ألسماء بكتابة  و�ل ألصيلة ا  Fعض � عادة حدث كما كنية ولmس ا

ألحيان   . اسمھ من خ@2  من يقبل ال ح0/ ا

رى، ناحية ومن  والتفاعل شربال¾ لألعضاء بالسماح ا�vموعة قامت أخ� 

ر;ق  عن محدد وقت ح ط رسال ع@2 والنقر إعدادا{Iا، ا�vموعة،  معلومات  فت  إ

رسائل رات تحديد وكذلك . ال رسال � اw±يا رسائل إ ألعضاء  لrافة متاح Mو Mل ال  ا
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ركoن  من   التعليمية  امل'ام  �شر حال تحديد ح0/ فقط  للمعلم خاصة  أم  املشا

  . الطلبة  استالم وانIxاء

وا%ساب  عFُ WXعد عن التعلم  بدء  عند املعلم دور - ثانيا  ال

واد  �ل  بتحضWo بالبدء املعلم قام  والتعليم التعلم عملية تفعيل �   والوسائل  امل

الستماع %عليم أMداف  لتحقيق الالزمة   Fشrل  صوت أو صور  إما والكالم، ا

رسال إ23 األو23 ا�vموعة إعدادات بتحو;ل أيضا وقام. مختلف رسائل إ   ال
ّ
 مللمعل

راج فقط،   أسماء  تحديد وكذلك. وغياIJم الطالب حضور  لنموذج رابط و�د

رس Wة الد Éزمية   والف   . التطبيق  لعملية ا��ددة ال

وكية األMداف املعلم ي¾شر أن ذلك من وز;ادة رة لتعليم السل  م'ا

الستماع الت بتفضيل  و;قوم والكالم  ا  عن  املتطلب يقmس أن و¿عد،. الثالث  ا�vا

ر;ق الع  forms google مثل آخر نموذج أو WÉونية الك ألعاب ط  ع@2 لالط

رس االنطالق  نقطة  ع@2 ل×�صول  استجابا{Iم  و  .املعلم  بھ بدأ  الذي  بالد
ُ
  ْت ر ِش �

رس  صورة ّرر امل الكتاب من  للد رة مع  ق رو   بالكتاب  الصفحة  رقم تحديد ض

ّرر امل للكتاب  الطالب توظيف  لضمان ر;قة جيد  Fشrل ق  . مناسبة وط

واد ب¾شر املعلم فقام  والتعلم التعليم مليةع بداية وأما  املساعدة  امل

رة الستماع مل'ا رة وكذلك  التعلم أMداف  لتحقيق اإللكWÉونية  الvëqيالت  من ا  مل'ا



International Conference in Arabic Festival (INCAFA)  
Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang 
Tahun 2021 

 

136 

رح للمعلم مصورة فيديوMات من الكالم رس محتو;ات  لش   فيديوMات  من الد

روحات و�ما مصورة قصص أو %عليمية رBية  النصوص من م×±صات و ش   ثم . الع

  مثل  التعليمية األلعاب  خالل من األMداف تحقق ع@2 ا�wصول  مدى  بقياس  امق

Quizizz رات أو الختبا رى  االلكWÉونية ا ألخ واد  �ل  من Mدف �ل  انIxاء عقب ا   م

زم . التعليم واجبات  الطالب املعلم وأل nلية بال îالستماعية األ�شطة  من  امل   أو  ا

ر;ة وا �wموعة اvندات تفعيل مع  با�qوجل مس Wاكلالش ج É نoطالب  جميع  ب  

Wنmت  عClassroom WX  مثل ا�vموعة Éإن .  

وا%ساب  عF  WXعد عن  التعليمية امل'ام  �شر   Fعد املعلم دور - ثالثا  ال

الع ا��دد الوقت ي¾ت�� أن  Fعد املعلم قام   من  امل¾شورة التعليمية  امل'ام  ع@2 لالط

ح  الطالب  قبل ر�ات تلقي باب بفت  ا�vموعة إعدادات بتحو;ل  الطلبة من املشا

 بالسماحïألعضاء لبا راقبة املعلم وقام. بال¾شر م�Iم ا Wاك'م بم Éم اشI}و%عليقا 

Wاحا{Iم Éئة  لتنظيم واقmل وكذلك. التعلم بvëc ولھ املعلم الحظاتھ  ع@2 حص   م

ره يتم ما ع@2 الع الطالب  قبل من �ش م التعليم نqيجة ع@2 لالط
ّ
  . والتعل

 Fُعد  عن  الطالب تفاعل انIxاء Fعد املعلم  دور  -راFعا

  ا�vموعة  بإغالق املعلم قام  والطلبة املعلم بoن التفاعل عملية  ي¾ت�� أن  Fعد

  أ�شطة  بتقو;م قام ذلك و¿عد. الطلبة  قبل من جديدة رسائل استقبال ومنع
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الحظات نqيجة و�شر وأعمال'م ره تّم  قد ما ع@2 امل   وقام  . قبُل  من قبل'م من �ش

واد وتقديم لدIêم النقصان أو  الضعف نقاط  بتحديد  ع@2 املساعدة التعليمية امل

زالة الختبار شrل ع@2 ال�Iاðي التقو;م �شر مع ع�Iا واw±في الغموض إ   إلكWÉو�ي  ا

الستماع أعمال زم'م أن املعلم من  و;مكن . املكتوBة والنطق ا رة مع ، يل رو زام  ض   إل

رر  الكتاب أسئلة  وBحل  ا�vموعة ع@2 ي¾شر ما �ل  بتوثيق الطالب    البmت �  املق

  . Fعد عن

الستماع ��تو;ات  بال¾سبة وأما الحظة بعدف  والتحدث، ا  ميدان  � امل

رب Mناك أن الباحث وجد والتعلم التعليم رائق تجا   عWX  املستخدمة التعليمة الط

رة مادة إللقاء وا%ساب الستماع م'ا   و;مكن  فقط  وسيلة Mنا وا%ساب و�ان. والكالم ا

 باستفادة املعلم منñوا   كما  إلكWÉونية لعبة مثل وا%ساب تدعم ال0/ سائلالو  ن

رات بqنفيذ ف'و Mنا ا��ادثة تطبيق وأما. الباحث ذكر وا �wن اoن  الطلبة بoBو  

مم
ّ
ر;Iòم 'معل واقف  � الشف�� التعبWo تقديم ع@2 لتد   بmئIxم  حول  اليومية  امل

الع إلكWÉونية %vëيالت  عWX  ا�±تلفة  رBية التحدث نqيجة ع@2 لإلط   دي ل بالع

رى . الطلبة  رBية ا��ادثة Mذه وتج راف  تحت vامعةاM wذه � بالع   Fعد  عن  املعلم إش

رى  لrي رام كما يج ولھ Fعد واملعلم. ي   بالسالم  بدأ  يوميا وا%ساب  � vموعةا� دخ
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ألسئلة و�لقاء رBية والIxنية ا وع ف'م لتعو;د بالع   الطالب  يتعود لrيو   لدIUم املسم

الستماع ع@2      .الناطق املعلم  من zسيطال الكالم  إ23 ا

رائق إ23 وBالنظر الحظتھ حسب الباحث استفاد املذ�ورة، املستخدمة الط   أن  م

الستماع التحدث %عليم Wا اMتماما اMتّم  الصدد Mذا � وا oعملية كثF ديث  النطق�wوا  

وع وف'م رة طبيعة Mو الذي  م�Iا املسم رة إيجابية يثWo وذلك. الستماعا م'ا   لدى  القد

  . الطلبة 

ر;قة لrل لmس املوقف Fعض � ذلك ورغم الستخدام فعالة ذلك من ط ر;ب  � ا   تد

الستماع  ع@2 لبة الط  رة التحدث و  ا Wنmت عWX مباش Éب إنzسF ول'م قلة  Mذه %علم إ23 مي

رة ردا{Iم كفاية  بقلة وكذلك امل'ا وع ف'م � مف رق  Fعض �ون و  الكالمو  املسم  تؤدي  لم الط

ر;ك  إ23 رائق  ساMمت قد ذلك  ومع. عاطفيIxم تح ر;حة  الط   Fعض  مع  وا%ساب عWX  امل

Wنامج Xن مع الباحث واتفق .املساعد الoوج أم ول رائق تلك أن م   الشاملة  اw±طة ف�� الط

رجھ أو الفصل � والتعلم التعليم عملية  ملساعدة ري  تrون  �ي  -Fعد عن مثل-خا   تج

 . (Mauluj, 2017) فعالة

عد  عن التعليم مشكالت وحلول  املعلم يواج��ا ال`_ العوائق
ُ
�  �   وا
ساب  ع 
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رف واء عامة ج'ة من Fُعد عن للتعليم املتاحة البدائل  Mناك أن ع زمة  الحت   أ

و " 19 �وفيد"N واقع استخدام   جامعة  لrل إلكWÉو�ي موقع باستخدام اإللكWÉونية امل

Wمج وفيھ Xيعاب مqواد الس ح حيث التعليمية  امل رات  cسم وا �wالطلبة  مع يةالتفاعل  با  

وك استخدام واملعلم، التعلي½� وا��توى  واصل  موقع وسيلة باستخدام فmسب   الت

õالجتما   %شمل وا%ساب مجموعة  وسيلة باستخدام وا%ساب واستخدام  التعلي½�، ا

رBية اللغة  %عليم شعبة طلبة  مع العïالفصل معل½� با راف عملية � إلش   تلك  ع@2 ا

وا%س مجموعة أما .ا�vموعة رة %عليم � املعلم IJا قام ال0/ ابال الستماع م'ا   والكالم  ا

واجھ ف�� 'ا إ23 تحتاج حيث املشكالت ت
ّ
 تفعيل ع@2 والتعلم التعليم عملية ملساعدة حل

راسة رام كما اvwيدة  التعلم نqيجة  ع@2 ول×�صول  Fعد  عن الد   .  ي

ولة من لmس ولذلك رة %عليم إنَّ  القول  الس' الستماع م'ا   عFُ  WXعد عن والكالم ا

واجھ ال �ورونا زمن � وا%ساب وائق ت Wة وتحديات ومشا�ل  ع oآلن فإ23 وعديدة، كب  ا� 

رنامج أطلقت ال�0  إندونmسيا  خاصة الدول  Fعض   جدل  بدأ" Fُعد عن والتعلم  التعليم" ب

زة غWo  العائالت  وضع حول  ،  وكبWo واسع 'vس  أو  بدقة، ا�mا لIUنت اتصال  لدW Éقوي  إن  .

Wة إ23 يحتاج وا%سباب عWX مثل Fعد عن لكWÉو�ياإل والتعليم Éالنمط  ذلك مع للتكيف ف  

  التنظيم  إ23 ذلك  يحتاج وكذلك . سواء حّد  ع@2 والطلبة املعلم ع@2 واvwديد اvwيد 
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وجIµات والتقنيات را�ÔÕ املن`_ وفق والت   19 �وفيد ظ'ور  فإن وBالتأكيد. املستخدم الد

و  صعوBات أمام  Fعد عن التعليم عضسي  .عدة ائقوع

وائق  بال¾سبة  وأما م التعليم عملية  ميدان  �  التحديات أو  للع
ّ
  %عليم  �  والتعل

رة الستماع م'ا زة تفعيل استعداد قلة  من يتrون  ما ف�� والكالم ا ألج' رقمية ا   ال� 

وال، vwامل¾شورة امل'ام بحوث ع@2 الطلبة قدة قلة ا Wنmت، � Éالطلبة استعداد اإلن �  

م
ّ
الستعداد الذا%ي، االتعل Wن وعF WXعد عن التعلم  � الذ�ÌM  ا Éاإلنmعض  الباحث وجد . تF  

وال'م cستفيد أن  يتّم  لم  الطلبة  م � ج
ّ
nات يدعم عما وا%ساب  عWX التعل oامل   . وا%ساب  �

I}Wم قلة  وكذلك Xخ راجع حول  اإللكWÉو�ي  البحوث � ألساسية  امل   امل'ام  مع تqناسب ال0/  ا

  عملية  �  اإللكWÉونية اvwديدة البmئة  يكيف  لم م�Iم كثWo  ذلك، إ23  و�ضافة  . امل¾شورة

م
ّ
nا{Iا وا%سباب عF WXعد  عن التعلم نظام تماما يقبل لم ح0/ التعل oرق  العديدة بم  وط

وا%ساب Mذا يدعم ما Fعناية ا��تلفة  التعليم   . ال

رات من العديد Mناك أّن  الباحث الحظو  ألساسية امل'ا  ع@2  الطالب %ساعد ال�0 ا

ول   تحل  �ي  ال�Êيحة بالصور  وا%ساب  عFُ  WXعد عن  التعلم أدوات  استخدام ةس'

  : ي@2 فيما وذلك. العدة  املشكالت

رات  -أ ألساسية  امل'ا زة الستخدام  ا ألج' رقمية  ا nات  من  ال oوجودة امل   وا%ساب  � امل

زة %شغيل: مثل يدعم'ا؛ وما ألج' ر{Iا، فIµا التطبيقات وتثzيت و�غالق'ا، ا  و�دا
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رة  مجموعات  إ23 واالنضمام التعليمية للتطبيقات الدخول  %vëيل  @2ع والقد

زة م×�قات مع التعامل إ23 إضافة  والتعلم، التعليم ألج' رقمية  ا   �السماعات ال

Woزة ذلك،  وغ  و%سليم'ما إلرسال'ما والصورة الصوت  %vëيل  وأج'

  .وحفظ'ما

رات  -ب Wنmت عWX البحث م'ا Éامل¾شورة امل'ام حول  اإلن   وا%ساب  مجموعة �

ر{Iم تتضمن وكذلك  املعّينة  واقع الوصول  ع@2 قد   املناسبة  اإللكWÉونية  للم

رة يتعلق فيما والتعلم للتعليم الستماع بم'ا  األMم ومن. Fعد  عن والكالم  ا

رة أيضا ز;�Iا  أو ومعاIxvwا املطلوBة املعلومات عن البحث ع@2 الطلبة قد  تخ

ر{Iم مع ح التميno  ع@2 قد ر; Wنmت من ات املعلوم بoن الص Éيحة  اإلن�Êال  

 . اw±اطئة   واملعلومات

رات  -ج م م'ا
ّ
ر;ن م�Iم �ل  يrون  لrي الطلبة  أنفس لدي  الذا%ي التعل  ع@2  قاد

روف � وحدMم التعلم  . 19  �وفيد عصر � التعليم  انقطاع ظ

رات  -د واج'ة � عقلية  م'ا ألزمات  م  حقيقة ف'م ع@2 قادر طالب يrون  لrي   ا

واقف رئة، امل  التعليم عملية � اvwدية محمل ع@2 أخذMا حيث لكوذ الطا

السIxتار � واليrون  Fعد عن والتعلم را يrون  أن ذلك إ23 و�ضافة. ا  ع@2 قاد
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رف  رجة  األوقات  Mذه � التص �wواصل ح0/ ا مھ ي
ّ
Wات Mذه � %عل Éاالنقطاع ف 

  . أنفسھ ع@c 2عتمد وMو

  

  اdeالصة

ر  %عليم بmئة  حول  الباحث  بoّن مما نqيجة الستماع %ىم'ا   عF  WXعد  عن والكالم ا

رجات  سونان بجامعة  وا%ساب إلسالمية د وا%ساب  استفادة أن ُوِجد ،ا   �وسيلة  ال

رة %عليم الستماع م'ا رة ا nات ع@2 اشتمل 19 �وفيد عصر � الكالم وم'ا oاملمكنة  امل �  

الستخدام وا%ساب،  مجموعة الوثائق، فيديو، صور، من  ا  وم'ام التصو;ت، ال

واقع  م  التعليم عملية و�انت. اإللكWÉونية امل
ّ
 وما البدء، قبل  ما ع@2 تحتوى  والتعل

 . وا%ساب عF WXعدMا

وجودات املشكالت Fعض و�wّل  وائق أو التحديات من امل رة %عليم قام الع  م'ا

الستماع رابات  عن الناجمة العقبات  جميع بتقليل والكالم ا ر;ق  عن  الشبكة اضط   ط

Wة تمديد Éرسال ف واد جعلو  ، امل'ام إ راء ، الف'م � وأس'ل أFسط التعلم م   تفاعالت  و�ج

ر;ق عن راء ط راء أو فيديو مrاملات  إج رة تفاعالت إج وع � واحدة م ألسب  vwدول  وفًقا ا

رات وتنفيذ التعليمية، الكتب تبادل رى  إعالمية ابتrا  أو  google classroom مثل أخ

Wك ال  ولكن Zoom اجتماعات Éالدور   ت  �Ôømرئ   . WhatsApp م الستخدا ال
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  التوصية

غة  م'تّمoن �ّل  القضية Mذه � الباحث يو�Ôú النqيجة، تلك من وانطالقا
ّ
  بالل

رBّية رة إلقاء � خاصة IJا الناطقoن لغWo  'اعليمو% الع الستماع م'ا   إ23  يؤدي  أن  والكالم  ا

ر;ك إ23 والداعمة الّدافعة األ�شطة لبة  ميول  تح
ّ
رة � للّتفاعل والvûqيع الط  2ع@ القد

وع ف'م  ال و  املسم
ّ

غة تحدث
ّ
رBّية، بالل رات خالل من الع وا �wاليومية املعتادة العديدة ا  WXع  

  . للطلبة  لغو;ة %عليمية كبmئة  تrون  ح0/ فيھ  وما �الو%ساب  اإللكWÉونية  املعينة الوسائل

رات املعلم يؤ;د أن وكذلك ألساسية، الطلبة م'ا رة ا رة البحث، م'ا م م'ا
ّ
  الذا%ي  التعل

رة واج'ة � عقلية وم'ا ألزمة م    .اليوم  ا

ر    والتنوgھ الشك

ز;ل يلقى أن بحثال Mذا � الباحث ع@2 واجبا �ان قد Wامھ  وعظيم تقديرال شكرال ج Éاح  

رة أول  � يأ%ى حيث العل½�، بحثھ إلكمال معھ ووقف الباحث صاحب ملن  سعادة م

ألستاذة Wا أس'مْت  ال0/ العيناء ر;حنة وا��بوBة ا�wبmبة ا oكث    Mذا  كتابة دافعية تقديم �

ّر�ى وكما. الzسيط  املقال   العديد  والIxا�ي التقدير وأحسن الشكر بخالص  أتقدم أن  cس

رBية اللغة %عليم قسمل رصة الباحث أتاحْت  ال�0  اr�wومية  ماالنج  بجامعة الع   القيمة  الف

   .احثالب ل'ذا
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�اتيجية ر�ح التعليم" اس� م� ��" امل
ّ
ر�ية اللغة عل حة أثناء الع  19 كوفيد جائ

 

رّ  رال زي فخ  ا

ر�ية اللغة �عليم شعبة   إندون6سياب ا34كومية ماالنج جامعةب الع

�يد عنوان   :ال>

fakhrurrozi961@yahoo.co.id 

 

 
ّ

حث صم?< الت لبعض معّقدة مشا�ل  تحمل 19 �وفيد جائحة :الب �ياة مجا� وتؤدي  ،ا

)ات إ&% واطن(ن �ّل  ع1% يجبف . ف.-ا صعبة +غي(   يتعّودوا  أن العالم 78 الدول  من كث() 78 امل

)ات ع%1 رقة التغي( رس،. العادة عن ا�Cا رات، وا�Eامعات، املدا راكز واإلدا  الKسّوق،  وم

ألمكنة حية  وا ألماكن وجميع والسياسية،  السيا زحام إ&%  +سSب  الQR  ا   مغلقة  ال
ُ
  ام َق وت

   Google Meetو Zoom مثل اإللك`)وZي ا�E^از بوساطة أو ]عد عن أZشطX-ا

)aما �ال  وصار. عامّ  ]شhل  والدولة خاص، ]شhل اEgتمع مصا�e ألجل �ل^ا وaذه. وغ(�  ا

رس العمل ع1% الناس يhلف lل  داخل والد mمنع^مو  املn روج من C� عن  دفعا فيھ ا

)ة ا�Eائحة   من  أكt) با�Eائحة يتأثر التعليم مجال و�ان. 19 �وفيد و7q جدا ا�Cط(

آلخر، اEgال   كث()  يأ}ى بل الطلبة، لدى  العلوم  من قليال إال والwعطي فعالة  ]غ()  وvس() ا

ركة من م|-م وجھ  أصال  إليھ  ينجذب  وال املّمل التعليم 78  املشا   عن  اCgتلف  التعليم  ل

�اسوب أو ال^اتف شاشة ع�)  اللقاء وaو العادة�)اتيجية  78 تبحث  املقالة aذهو  .ا الس`   ا
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QRستخدم^ا أن يمكن الw م أو لبالطا
ّ
م 78 املعل

ّ
ر�ية خاصة  اللغة +عليم و +عل   أثناء  الع

)اتيجية  و�انت. 19 �وفيد جائحة إلس` رnح  التعليم a 7qنا املقصودة ا ز الذي  امل
ّ

رك   بحثھ  ي

م يقّدم حيث التعليم، أثناء الطلبة نفوس مجال إ&%
ّ
رnحة سعيدة أZشطة املعل   لطلبة ل وم

ولة  التعليم  wس() hيل   الطلبة  ذ�اء جودة ع1%  تؤثر ا�Eيدة  النفس ألن ،وفّعالة ]س^

رعX-م رسو�-ا الQR  املعلومات  امتصاص 78 وس رnح  التعليم. يد  اندماج  من  نKيجة aو امل

  ببعض  )joyful learning( ا�Eذاب  والتعليم )fun learning(  السعيد التعليم

�تاجة التعديالتgذه. اaاتيجية و( الس`   Eيع و+� رفع 78 الطلبة لKساعد فعالة +عت�) ا

ركة حماسX-م )ك(l ألن التعليم، Zشاط 78 للمشا ألسا��Q ال`   الطلبة  نفوس إعداد  ف.-ا ا

�Rون  حhحة  تnر  .   اللقاءات جميع 78 التعليم، و}عد التعليم،  أثناء التعليم، قبل وسعيدة م

رnح، التعليم : مفتاحية Dلمات م  امل
ّ
ر�ية، اللغة  +عل  . 19-�وفيد جائحة الع

 

  مقّدمة

ز  أمر التعلم زه أن يجب اميإل راد جميع يجتا �صول  أجل من األف�  املعلومات ع1% ا

وات شhل 78 شhلKت املعلومات aذه. املطلو�ة )اتيجيات خط راءات واس`   ]��Qء  للقيام و�ج

ألشياء اكKشاف ن م املتعلمون  أو الطالب يتمكن  �Rح. ما   مك|-م وn ،والس�ئة ا�Eيدة ا

وا أن  أيًضا   أو  مستقل ج^د aو عام ]شhل  التعلم. ماضيھ من أفضل �Cًصا يصبح
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رnقة مصمم وتفاع71 جما�7   التعلم . التعليمية املؤسسات  قبل  من ومنظمة  من�Eية بط

Qو املع�a شاطZ أنفس^م تحس(ن أجل من للطالب املعلمون  ينظمھ (Elihami & 

Syahid, 2018)     . 

�صول  عملية  ف^و أوسع، منظور  من للتعلم بال�سبة  أما�  تتم  الQR  املعلومات ع1% ا

وجد ،التعلم عملية  78 .(Elihami & Syahid, 2018) قصد بدون    م^مة  أشياء  ت

 يُ  أن يمكن. التعلم تخطيط و7q نفسھ، التعلم عن فصل^ا يمكن ال
ْ
  يط التخط عن َج تَ �

  الدقيق 
ُّ
  نا¦e ٌم +عل

َّ
  الQR  املشكالت ]عض ع1% التغلب ع1% وقادر ممل وغ() قوخال

واج^^ا  aو  التخطيط  أن) Nadlir )2013 :339 عنھ ينص ما مع تماشيا. الطالب ي

�صول  تم منطقية وثيقة�  بأaداف  الطالب لتنمية م|-©7 تحليل اختبار خالل من عل.-ا ا

ألمثل، النحو ع1% التعلم تنفيذ كنيم بحيث مسبًقا، محددة +عليمية واتية،  بكفاءة، ا   وم

lامن    مع وم`
ُّ
 . الطالب  عاتتوق

رط aو التعلم تخطيط فإن لذلك، م فيھ يقوم أن يجب ش
ّ
  ¬�Qء  �ل  بإعداد املعل

م يكفي ال. وحكيم �يح  ]شhل
ّ
رف أن للمعل   يجب  ولكن ،فحسب التعلم أaداف  wع

رفة أيًضا عل.-م رات حالة مع رفية  القد رvس^م يقومون  الذين للطالب املع   ، و�التا&7. بتد

واءمة  للمعلم(ن  يمكن رات  م   ألن . تقديم^ا س�تم الQR  التعلم عملية  مع  الطالب  قد

�اح لھ التخطيط�    .(Nadlir, 2016) الفعال التعلم  لتحقيق للمعلم(ن  كب()  إ
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�hومة  قبل من  التخطيط  تّم  وقد�رس  �Eميع  ا   إندون�سيا  78  وا�Eامعات املدا

�ال يناسب التخطيط وaذا. ومنتظم جيد ]شhل�  الذي  با
ُ
رِ أ  تتّم  حيث سنوnّا، ي ج

م عملية
ّ
وجھ وج^ا والتعليم التعل ألساتذة ب(ن ب   النفسية  العالقة لنيل وaذا. والطلبة ا

رت  جدا، املؤسف من ولكن، . بي|-م فيما   يمكن  ال قبل من  املعّدة التخطيطات صا

�الة اZعكست و�التا&7،. 19 بhوفيد املسّماة ا�Eائحة لظ^ور  مطلقا استخدام^ا�  من  ا

  تفك()  إ&% يؤدي  مما ،)daring( الشبكة داخل أو املباشر غ() التعليم إ&% املباشر التعليم

رnات أو ديدةج صيغ وضع 78 ودقيق عميق .  ا�Eائحة  حالة 78 التعليم ]عملية مناسبة نظ

)اتيجية  78 إضافية  كماّدة املقالة  aذه كتابة  أaمية  78 الhاتب رأى  ذلك،  ع1% بناء    اس`

 .  ا�Eائحة   عند التعليم

ر  ري  إطا   نظ

روف من   يتم ا�Eمع بصيغة  تعلمال  أن املع
ً
وجھ وج^ا   إ&%  املعلم يدخل  حيث ،ل

را��Q  الفصل   واالaتمام  لالستماع مستعدون  aمو  طالب  بالفعل  فيھ  وجدي  الذي  الد

رون يقدم  ،أيًضا التعا78 عالم 78  مشابھ إنھ . التعلمب �اضgالفصل  78 للطالب دورات  ا  

رة أل  اآلونة  78 ، ذلك ومع. مباش )ةا روف ،خ(   وجود  ]سSب جيدة ل�ست  الطبيعية الظ

  الف()وس  aذا انKشار أن كما. العالم أنحاء جميع إ&% انKشر الذي  19 �وفيد ف()وس

رvع روف  78 اسيم ال ،جًدا س �ة  منظمة تحظر لذلك  ،اEgمعة أو املتجمعة  الظºال  
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)ة حشوًدا +سSب أZشطة أي  �ية و�الة أع1% بصفX-ا العاملية  & Sadikin) كب(

Hamidah, 2020)  .  

رة ألول  ظ^ر ف()وس aو 19- �وفيد جائحة رح. الص�نية ووaان مدينة 78 م   ص

حثون  رو  أ�-م Viroligy مع^د من با   ف()وس  لتحديد امليتاجينوميات تحليل اأج

ره ا�Eديد  �ورونا حد باعتبا �تملة املسSبات  أg) اParwanto, 2020ذا  يجلب .(a  

  ون مطالب الناس ألن. اEgتمع مستوnات جميع  ع1% متوقعة وغ() جديدة تحديات  الو�اء

�ة بالعناية  دائًماºة  و�عطاء بالnة  األولو�ºألشياء  ع1% لل رى  ا ألخ  Babvey) ا

dkk., 2020)، والتعلم التعليم ذلك  78 بما . aرط  ذا   aو الش
َ
  78  للتعليم جديد ي ّدِ َح ت

رك كما. العالم أنحاء جميع �hومة تتح�رعة ا   ا�Cط()  التف��a Qذا مع للتعامل ]س

وات بأفضل السKباقية، ا�Cط الجتما�7، التباعد ذلك 78 بما ا  ، ا�Eسدي  والتباعد ا

رتداء    ح�R  ،(Sadikin & Hamidah, 2020) ادائًم  اليدين وغسل األقنعة وا

إلغالق ري  ا رتفاع  ذات مناطق دةع 78 القس   .التوزvع مخططات و للقلق  ومث() ا

رس التعليمية، للمؤسسات يمكن ال رaا وا�Eامعات، املدا حدة باعتبا ألماكن من وا   ا

 QRروف تجنب التعلم، عملية ف.-ا تتم ال حام، ظ الزد وات تتخذ أ�-ا كما ا زمة خط  وفًقا  حا

�hومية، للتعليمات�الجتما�7 تباعدال و7q ا )نت  ع�) التعلم تنفيذ خالل من ا   اإلن`

  التعلم ع1% والقضاء
ً
وجھ وج^ا  من  وaو ،التعليم مستوnات جميع عa %1ذا  بقينط . ل
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ألطفال روضة رسة ،(Satrianingrum & Prasetyo, 2020) ا   االبتدائية  واملد

(Dewi, 2020)،  رسة رسة  ،(Handayani, 2020) املتوسطة واملد   واملد

  ا�Eامعة  أو العا&7  التعليم ح�R ، (Cahyani dkk., 2020) الثانوnة

(Windhiyana, 2020) .ع�)  التعلم تنفيذ مع جنب &%إ جنًبا أيًضا املشكالت تظ^ر  

)نت   . مسبًقا إعداده يتم لم الذي  اإلن`

رار التعليمية املؤسسات  من ُيطلب الستم راء كمhان واجبا½-ا تنفيذ 78 ا   عملية  إلج

رvس رفة الطالب الكKساب ومhاًنا والتعلم التد روط  فإن ،ذلك ومع. املع   �وفيد  انKشار ش

19 QRشر الKل تنhايد  ]شl ً)ا  عدًدا وتص�ب م`  AlAteeq) العالم 78 الناس من كب(

dkk., 2020) نت ع�) أو  الشبكة داخل التعلم تتطلب( راء يتم. اإلن`   ع�)  التعلم إج

)نت l امل من  اإلن` m ديثة التعلم  تقنية  باستخدام  ل��  الQR  املتطورة الوسائط  أدوات  و7q ،ا

الجتماعات +سمح )اضية  با  & Elihami) والطالب  املعلم(ن ب(ن  االف`

Saharuddin, 2018) و (Chakraborty dkk., 2020)، مثل Google 

Meet أو Zoom أو Webex م أوa( ألمور  وأولياء الطالب أن 7q العقبة. غ( وا  ا   ل�س

)نت ع�)  التعلم ع1% متعّودين   مشhلة  ف^ذه لذلك  ، (Syah, 2020) مألوف(ن وغ() اإلن`

 . 19 �وفيد ]سSب مشا�ل  من  أيًضا wعاZي الذي  التعليم عالم 78 جديدة
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 مباحث

واجھ )بوn(ن جميع ي الت جميع 78 مختلفة ومشكالت صعو�ات ال` واء اEgا  �انت س

حد aو اللغة +علم. لغوnة أو ثقافية أو اجتماعية  أو علمية ألشياء  أ   ¾-ذا  تتأثر QRال  ا

)نت ع�) التعلم   يتم  أن يجب اللغة  +علم ألن. (Culbertson dkk., 2020) اإلن`

رnب تفاع71 ]شhل رات لتد  +علم^ا يتم الQR اللغة عن التعب() 78 للطالب  اللفظية امل^ا

  ذلك يتم أن وnجب. واستخدام^ا
ً
وجھ وج^ا   78  وفعالية كفاءة t)أك تhون  أن أجل من  ل

 ,Ní Loingsigh & Mozzon-McPherson) فعالة  لغوnة  ب�ئة  خلق

  . (Conklin, 2014) و (2020

)نت ع�)  التعلم wعد إندون�سيا، 78 أدّق، و}شhل   يتم  لم الQR التعلم عملية اإلن`

رaا   وnؤثر  aائلة صعو�ات  wسSب مما قبل، من  يحدث لم aذا ألن بمصداقية  أبًدا  اختبا

رغم ع1% الطالب، ذلك 78 بما ،(Syah, 2020) التالمذة نفسية ع%1   علم  طالب من ال

  .  (Haider & Al-Salman, 2020) أنفس^م النفس 

ر�ية، وخاصة اللغة، +علم 78   لتعلم  حماًسا األقل الطالب حالة aو يحدث ما الع

ر�ية اللغة  رج، 78 للطالب  أيًضا  يحدث  كما ،(Cahyani dkk., 2020) الع   مثل  ا�Cا

رك والm)وnج السوnد )aا والدنما �الة aذه تتطلب. (Calafato, 2020) وغ(�  من  ا
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رات  عن  البحث  املعلم(ن    التعلم يhون  ال بحيث  واإلبداعات االبتhا
ً

  78  خاصة ،ومتعبا ممال

روف )نت ع�) التعلم تتطلب الQR الظ �دد aو املعلم إبداع إن. اإلن`gا Q�Àرئ�   لتقدم  ال

  (Herliandry dkk., 2020)  19  �وفيد جائحة أثناء  التعلم تنفيذ ونجاح التعلم

)اتيجية  اختيار  يجب �يحة  الوسائط  استخدام  أن كما ]عناية، التعلم اس`ºو  الa  

ر}ي ي���À أال يجب م^م أمر ر�ية اللغة علم+ ع1%  يتغلب أن امل  ,Calafato) الع

)اتيجيات من . (2020 الس` )نت ع�)  التعلم 78 استخدام^ا يمكن الQR ا   جائحة  أثناء  اإلن`

ر�ية، اللغة مجال 78 سيما ال ،19 �وفيد رnح التعليم aو الع إل  aذه. امل )اتيجيةا   7q  س`

زnج م  نم م
ّ
 joyful( ا�Eذاب  والتعليم ) fun learning( السعيد التعل

learning( . و الفعال التعلمa ن  سعداء الطالب يجعل أن يمكن الذي  التعلم)رح   وم

رح(نو  ركة عند ف ا اإلZسان تجعل دةالسعا. التعلم  78 املشا
ً
ًزا aادئ   أن  وnمكنھ ،ومتحف

 ,.Musbhirah dkk) و (Bhakti dkk., 2019) واسع نطاق ع1% عقلھ  يفتح

  . التعلم لقبول  أفضل  ]شhل  لالستعداد  النفQ�À  التأث() ع1%  يؤثر قد  وaذا .(2018

رnح التعليم ألطفال عند للسعادة األولوnة wعطي امل ركة عند ا   اللغة  +علم 78 املشا

ر�ية )نت ع�) الع )ك. اإلن` `
ُ
رnة استخدام^ا م يت الQR التعلم وتقنيات نماذج ت   للمعلم  بح

Qولكن ،املع� l)ك( واد تقديم عند أنھ aو ال`   األلعاب  مع اوبالتن إ&% املعلمون  يحتاج ،امل

)فيھ  حد. الطالب إسعاد إ&% ½-دف و�ل^ا ،والنhات وال`   aو  التعليم 78 النجاح مفاتيح  أ
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وجيھ  78  وافع الد ع1% سيحصلون  الطالب أن ح(ن 78 . للتعلم  دوافع لدÁ-م الذين  الطالب  ت

وا إذ التعلم �الة +عت�). وسعيدة مب�Eة  نفسية حالة  78 �ان�زة السعيدة النفسية  ا �فgوا 

 .  (Bhakti dkk., 2019) نفسھ  التعليم من م^ًما جزًءا

حد  ألن ،�يح ]شhل الطالب مناعة  ع%1 �فاظا� يجب ،19 �وفيد  جائحة  أثناء    أ

وامل .  القوي  املناعة نظام aو 19 �وفيد ف()وس  من تجنÃ-ا لل�Cص كنيم الQR الع

رnح التعليم فإن ،لذلك رفض امل واجبات مع التعلم مف^وم ]شدة ي   يمكن . ال

رnن، الطالب تجعل أن للطالب ةاملعطا للتخصيصات حياًنا ،ودوار متوت   للتعلم كسول  وأ

(Syahrul, 2017) .ًرا روف ع1% تمد wع رnحامل التعليم  ألن نظ   مب�Eة  نفسية ظ

  يتم  ،بالتناسب. وتقييمية +عليمية لعابأ أو ألعاب إ&% امل^مة ت�سيق +غي() يتم ،وسعيدة

)نت ع�) الفصول  78 التعلم تقسيم واد +سليم ب(ن بالKساوي  اإلن` رnن  واأللعاب امل   والتما

ألسئلة  وأيًضا املمتعة  ألجو�ة ا  ,Ariawan & Pratiwi) والطالب املعلم(ن ب(ن وا

2017)  .  

إلضافة رnح التعليم فإن ذلك، إ&% با   الطالب  �Cصية بناء ع1% كب() تأث()  لھ امل

(Layyinah, 2017) . صية  إنتاج يتمCيدة  ال�E�  أيًضا  ا�Eيد  تعلم ال  خالل من  ا

(Elihami & Syahid, 2018) .سعيد  أساس ع1% التعلم  تنفيذ  يتم عندما  

رهباعتب وا متحمس(ن الطالب  فسيhون  ،املفتاح ا  وaادئ(ن ولطيف(ن سعداء ادائًم  ليhون
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رح(ن  SMA)و (Somtop Keawchuer, 2014) التعلم عملية 78 وم

Negeri 2 Pandeglang, Jl. Pendidikan No 40,Pandeglang, 

Banten dkk., 2015) .ذاa وa ستخدم  بحيث ،الطالب 78 تضمينھ س�تم ماw  ذاa  

واصل أصدقائھ مع التعامل  78 أيًضا ألساسا   أن  إ&% تميل الناتجة وا�Eمعيات. مع^م والت

 . (Syahrul, 2017) و�يحة جيدة تhون 

راء  يمكن  ،عام hل]ش رة إج )اتيجية ع1% امةع نظ رnح التعليم اس`   اللغة  لتعلم امل

ر�ية وات خالل من 19 �وفيد جائحة أثناء  الع   : التالية ا�Cط

 . والتحية  االفتتاح . 1

 .سابًقا تقديم^ا تم  الQR للدروس  وسعيد تفاع71 تصور  . 2

واد +سليم . 3  . ال�سSية  املدة مع امل

  ،والنhات ا�Eليد، وكسر باأللعاب،) ومشبعة مملة  حالة �ل  87( بإل^اءات  القيام  . 4

)بوnة  والتخمينات رون الذين لطالب ا حالة  رؤnة  عند  ال`  aذه. والتعب بامللل wشع

رئ  املفتاح  7q النقطة )اتيجية Q�À� 78ال ر  التعليم   اس`  . aذه nحةامل

رnن . 5 رvس^ا يتم الQR املادة حول  ]سيطة تما رسة أساس ع1% تد  السعيدة  املما

إلعالمية اCgططات باستخدام روح الطالب  اaتمام وتث() املمتعة والوسائط ا  ب
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ركة  رات  تقييم أشhال من  شhل aذا . املشا واجبات  عن  بديل وكذلك  الطالب قد   ال

lلية mامل )PR .( 

الجتماع 78 املقدمة وادللم وتقييم ]سيط ف^م . 6 رnح التعليم أساس ع1% ا  78 أو امل

�الة aذه�راك  ،ا  . السعيد اإلد

 . والتحيات  ا�Cاتمة  . 7

)اتيجية رnحة التعليم اس` حدى  a 7qذه امل )اتيجيات إ الس`  للمعلم(ن يمكن الQR ا

ر�ية اللغة +علم 78 استخدام^ا والطالب رvس أZشطة  لدعم الع   الفعالة  والتعلم التد

�ل�)نت ع�)  التعلم أثناء )KBM( ول وا �ال aو كما اإلن`�إلضافة. اليوم  ا   بناء  إ&% با

ركة الطالب افعو د اط،ا التعلم 78 للمشا
ّ

رnح التعليم فإن ل�ش  من  شhل أيًضا aو امل

�فاظ أشhال�إلصابة من ما �Cص ملنع املناعة ج^از ع1% ا  ألن ،19 �وفيد بف()وس ا

)اتيجية هaذ 78 م^م عنصر التعليمية السعادة الس`  . ا

رnح يمالتعل يhون  أن املتوقع من )اتيجية aو امل إلس` �يحة اºعل الE�  الطالب  

ر  ر�ية اللغة  +علم 78 �ون wشا   غ()  أو الhآبة أو  التعب أو بامللل الشعور  وعدم ة،بحماس الع

)ض الQR العقبات من ذلك )نت ع�) التعلم +ع` إلضافة. اإلن` واد  األدوات إعداد إ&% با   وامل

رس ،ليميةالتع  وا ج^ودaم املعلمون  يك رnن مبدع(ن ليhون  حول  باملعلومات وغني(ن ومبتك

ألش رف.ً-ا +عت�)  الQR ياءا رnح  يمالتعل  يحتاج  ،تنفيذaا 78 ألنھ  +عليمًيا، ت   ¬�Qء  إ&% حًقا امل
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إلضافة. التعلم aامش ع1% سعداء الطالب  يجعل   لدى  يhون  أن يجب ،ذلك &%إ با

�ماس يًضاأ املعلم(ن�رvس 78 لسعادةوا ا رnن aذين ألن ،التد ألم ألسس  أيًضا aما ا   ا

رئ�  )اتيجية 78 سية ال رnح   التعليم aذا  اس`   . امل

  توصية و  استMتاج

  لقد . التعليم مجال 78 خاصة معقدة مشhلة ظ^ور  إ&% +سSب 19 �وفيد  جائحة

  ب(ن  املباشر اللقاء صار. ظ^ورaا و}عد ا�Eائحة ظ^ور  قبل التعليم وجھ اختلفت

ألساتذة lل  78 التعلم عملية تتّم . جدا مشّوقا ¬�Qًءا والطلبة ا mشار لدفع املKائحة انE�  إذ  ا

رع  الف()وس أن رaا س )اء بدأ. العالم أنحاء  جميع 78 انKشا �C�  باكKشاف  التعليم 78 ا

رnات رnح التعليم. ا�Eائحة أثناء تنفيذaا ليتّم  وفعالة مناسبة  نظ حد صار امل �لول  أ�  ا

  وvعت�) . اللغة  +عليم 78 خاصة التعليم )اتيجية�اس` wستخدمھ أن مللمعل يمكن الذي 

رnح  التعليم )اتيجية امل وع aذا ألن ا�Eائحة، أثناء  بتطبيق^ا ومناسبة  فعالة  اس`   يفضل  الن

رت ح�R الطلبة  نفوس إعداد إ&%   النفوس  أن إذ  التعليم، قبل وسعيدة مستعدة صا

ولة إ&% يؤّدي  بما. العادة من أوسع بنطاق الطلبة عقول  حفت  ع1% تؤثر ا�Eيدة   قبول  س^

  . الطلبة  لدى  العلوم
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رئ  wستمّر  أن املتوقع ومن رnات بطلب املقالة aذه قا رى  النظ ألخ  عالقة  ل^ا الQR ا

وع، نفس من املعلومات نفس تتوفر ح�R البحث، ¾-ذا وثيقة عد املوض
ُ
راجع  و+   م

ؤالء مستكملة  راء ل^     .القادمة لبحوÏ-م الق
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رة لتعليم) Vlogging( الفيديو  تدو�ن رسة19+وفيد جائحة ظّل   "! الكالم م�ا   الدي1ية باملد

 . ماالنج "ل�دايةا"

 ال�داية  نور�ة

  ا789ومية  ماالنج جامعة

nuriyahidayah14@gmail.com 

 

  : البحث م��ص

  إST  بالنظر.  التعليم مجال "! وكذلك ، عاملية 8Hية مش7لة حالًيا  19 +وفيد Dعد

ح الذي  التعلم موقف   امل7ونات  جميع عde  يمّر  الذي  19-+وفيد ب`س^ ر[ينة  أصب

ري  من ، رو وات ت7ون  أن الض ط راعاة خالل من مناسبة خ رص م   والتحديات الف

رpية اللغة لتعلم اmnتلفة    البحث [ذا و�قف. الع
ً
واج�ة مسا[ما   sعلم  تحديات مل

رpية اللغة  ر�قة  وصف البحث [ذا uvدف.   19-+وفيد  جائحة ظّل  "! الع   وتدو�ن ط

رة لتعليم) Vlogging( الفيديو تدو�ن مسا[مة   جائحة  ظّل  "! الكالم م�ا

رسة 19+وفيد  الوصفي  املن}z  البحث [ذا  وyستخدم .ماالنج "ال�داية"  الدي1ية باملد

ر�قة) 1( ع~S البحث [ذا ن{يجة وتدّل . الكيفي واملدخل   الفيديو  تدو�ن ط

)Vlogging ( رة، بحث) أ: من  تت7ون وع، تحديد) ب و الفك طو�ر ) ج و املوض   ت

ر�و،و ر�ر) د الس�نا   ��sيل ) ز الفيديو،و ��sيل موقع عن بحث) و و املمثل، تق

ر�ر) ح و الفيديو،   sعلم  مسا[مة) 2( أّما. الفيديو تحميل)ط و الفيديو، تح

طلبة طلبة حماسة ز�ادة) أ:  ف��) Vlogging( الفيديو تدو�ن بوسيلة ال   للتعلم،  ال

ر�ب كمية ز�ادة) ب و رpية، ةاللغ "! التد طلبة يبدأ) ج و الع   الكتابة  sعلم "! ال

رpية،  باللغة رة  sعليم "! النجاح  املستوى   رفع) د و الع    .الكالم م�ا

رئ�سة ال�لمات  . ال�داية  ،19-+وفيد  فيديو، تدو�ن:   ال
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مة  . أ
ّ

  املقد

روف، ومن رpية اللغة  أّن  املع   اللغة  أصبحت . العالم "! اللغات أ[ّم  من  الع

رpية رسمّية اللغات حدى إ من الع ألمم "! ال ُم�ا Dستخدُم�ا حيث املّتحدة ا
ّ
  "!  الناس و�تعل

رpّية  اللغة  استخدام  أّن ) Makruf )2009 بّ�نھ  كما.  (Wahab,2014)بلدان آفاق   الع

رت رpّية اللغة أّن  إST  إضافة مثاال، صا   ا89ياة  "! م�ّمة م7انة ل�ا بل  عاملّية، لغة ت7ون  الع

رّ�ة،   .  (Muslimah,2021) العلوم  ولغة الدين غة ل ت7ون   �! ال^ش

رpية  اللغة أن شك ال مما را األك¡d  العاملية  اللغات  من الع   "!  ان{شا

واسع االن{شار  [ذا وسا[م.  (Ridho,2015)العالم رpية  للغة ال واحدة  تص1يف�ا "! الع + 

طالب  من العديد Dس¦S  ال¥� اللغات من راس§uا إST  ال طق¨ن غ¨d خصوصا د   بدأ .  uªا النا

رpية باللغة اال[تمام وات منذ إندون�سيا "! الع   لھ  إندون�سيا "! sعليم�ا إّن . قديمة سن

ر�خ رى  اللغات  ب1سبة  طو�ل تا ألخ   ).Ainin, 2014( ا

 deعتD  ألرعة اللغة الفنون  من فن  الكالم رجمة [و و ، (Hasyem,2016)ا   اللسان ت

ر�ق عن   اإل±سان sعلمھ عما الستماع ط راءة و ا µة  العالمات من [و و الكتابة، و الق   املم¨

  الصوت  [و اللفظ و اإلفادة، و اللفظ  [و الكالم  ألن كالما، صوت +ل  فل�س  لإل±سان

روف، `عض ع~S املشتمل  األقل ع~S املعا±ي، من مع«º ع~S دلت ما �! اإلفادة أن كما ا89

  ن أل, ألساسيةا  للغويةا  راتملهاا ى حدإ  ملكالا رةمها تعد. (Aulia, 2016) املت7لم ذ[ن "!

طفل ا  أن كما  للغةا  ةنشأ منذ ملكال ا نالنساا فعر فقد,  ملكالا ھو صل أل ا ىف للغة ا   ل

  سة رملدا ىلإ لك ذ بعد يذھب مث, اتسنو ةعد للغةا رساميو ملكالا بباكتسا  الأو أيبد

  .(Roviandri, 2013) لكتابة وا اءةلقرا  �رمها لتعلم

- +وفيد [ما العالم، أنحاء جميع "! مناقش§uما تتّم  +لمتان [ناك العصر [ذا و"!

طيط من الكث¨d تمو . والتعليم 19 طور  ملعا�9ة التخ   نظام  تحس¨ن 19- +وفيد جائحة ت

وامل [ناك ذلك،  ومع. التعليم   19-+وفيد وpاء يؤثر . التعليم  عالم ع~S تأث¨d  ل�ا  حياتية  ع

S~التعليم عالم ع(Abdusshomad,2020)، عليم ذلك "! بماs ية  اللغةpر  [ناك. الع
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ح  مع التكيف عملية  `س^ب التعليم مجال "! تحدث  ال¥� املشكالت  من العديد  وائ   الل

رyس  نموذج 19-+وفيد Dغ¨d. (Ningsih,2020)19-+وفيد جائحة ثناءأ  ا�9ديدة   التد

dنت  وسائل باستخدام  `عد عن  التعليم  إST  املباشر من والتعليم Èاإلن (Huda,2021)   .  

رادت.  ذلك ع~S بناءا    sعليم  مشكالت تقليل "! لمسا[مةل رأuvا تقديم  الباحثة أ

رpية اللغة رة لتعليم) Vlogging( الفيديو تدو�ن �! و. 19- +وفيد جائحة ظّل  !" الع  م�ا

رسة19+وفيد جائحة ظّل  "! الكالم   .  ماالنج "ال�داية" الدي1ية   باملد

إل   .ب ر ا ري ال طا  نظ

رة مف#وم . 1  الكالم م#ا

رة رة – يم�ر - م�ر من مصدر �! امل�ا راد.  م�ا طاعة فuÊا امل الست  وأما. ا

رة تأث¨d. القول  ف�و الكالم رات أ[م من الكالم م�ا   ا�9زء  �! اللغة ألن اللغو�ة امل�ا

�Ìرسة العل dما. املتعلم ملما رpية اللغة متعلم أن نجد وكث¨   التمكن  إuv STدف الع

طق  الكالم من   .  (Kusnawati,2019) اللغة uªذه والن

رة فالكالم . اللغة [و  الكالم إن  اللغو�ون  يقول  رة تظ�ر لغو�ة م�ا   "!  مبك

طفل حمساة الستماع الإ sسبق  وال ال .  الكالم  Dعلم خاللھ  من الذي  ذلك فقط، با

وان أ[م من الكالم أن شّك  وال  Astuti dan)والكبار للصغار اللغوي  ال1شاط أل

Puji,2014)  .ستخدمون  فالناسD  الكالم  d¡م أي  الكتابة،  من أكuÓيت7لمون  أ  d¡أك  

طيع  ثم ومن  يكتبون، مما رئ��ÔÕ  الش7ل  [و الكالم  أن ±عتde أن ±ست  لالتصال ال

وان وأشبع لإل±سان بال1سبة d[ا التعب¨d  أل رة وأك¡ رجمة ع~S قد   `ش7ل  املشاعر ت

d[ا أيضا  أنھ  كما مباشر رة أك¡ رجمة ع~S قد   من  +وسيلة  وأفعل�ا املشاعر، ت

 . (An-Naqah, 1985) .الدعوة وسائل

 الفيديو تدو*ن مف#وم . 2

طØÙ وفًقا ره  يتم ما غالًبا الذي  Wikipedia، Video Blogging ملص   اختصا

طھ ت7ون  حيث التدو�ن أش7ال من  ش7ل [و Vlogging أو vlog كـ  .  فيديو وسائ
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طØÙ وفًقا  [و  امل1شور  ا8nتوى  ولكن تدو�ن ±شاط [و" الفيديو تدو�ن "ملص

وجد.  (Knowledge, 2010)  فيديو  ��sيالت رق  عدة ت   أ`سط  و التدو�ن  "! ط

رقھ ر�ر  الفيديو ��sيل :�!   Knowledge,2010) ط   تحميل و  الفيديو  وتح

  .الفيديو  تضم¨نو  الفيديو 

 فيديو تدو*ن خطوات . 3

dامج `عض "! eالفيديو مدونة إل±شاء التعليمية ال )Vlog ( �¥وجدنا[ا ال 

dا ر+ات أو googling خالل من كث¨ رى، البحث مح ألخ رف ا   الفيديو  تدو�ن إّن  ±ع

 
ً

ألشياء  من عدد [ناك ولكن،. جًدا س�ال   للوسائط  uªا اال[تمام يجب ال¥� ا

    :(Ronny yudhi, 2017) مuÝا. التعليمية 

STرةال �! األو رة . فك طة  �! الفك ص إ±شاء "! األوST النق   املدونات  "! قص

واضيع يتعلق فيما خاصة sعليمية  +وسائل استخدام�ا س�تم ال¥�    س�تم  ال¥�  بامل

طع "! sسليم�ا   الفيديو  مدونة "! يم�اsسل يتم ثم ��sيل�ا س�تم ال¥� الفيديو مقا

  . إ±شاؤ[ا  س�تم ال¥� 

طوة m9وع تحديد �! الثانية وا وع. املوض   أو  للقصة وصف [و املوض

  .إ±شاؤه س�تم الذي  الفيديو  "! تضميuÝا س�تم ال¥� القصة   محتو�ات

ر�و إ±شاء وثالuáا واء [و) Vlogs(  فيديو مدونات إ±شاء إن. س�نا   نع بص س

dة أفالم واضيع، ذات قص¨ ر�و ي7ون  أن يجب لذلك م رت�ب  يجب. كقصة س�نا   ت

ر�و ش7ل "! القصة ح بحيث وتفصيل بدقة س�نا   و . متصلة قصة +ل  تصب

طيع وحة بإعداد نقوم أن ±ست ر�و ل  يتم  ال بحيث مش�د +ل  ��sل ال¥� س�نا

ألشياء تفو�ت رض بداية  من نقل�ا  يجب ال¥� امل�مة  ا   الصة اm9 حّ¥º  اإلنتاج "! التع

رسائل وäلقاء الختتام امل�مة ال   . +ا

را`عة  طع ��sيل  قبل .اm9لفية  م7ان إعداد  وال   علينا  يجب ، فيديو مق

طوة [ذه. للفيديو كخلفية م7ان إعداد m9وا�9اذبية  األ[مية قيم لتقو�ة ا  

  املشا[دين  وا[تمام
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طوة m9امسة واm9إلضاءة ا   إST  نحتاج ، ا�9ودة عاT! فيديو إلنتاج. ا

إلضاءة اال[تمام راء يتم بحيث با طع نتائج إج  بجودة  للتوقعات  وفًقا الفيديو مقا

  .جيدة صورة

راض وسادس�ا ألع راض إعداد. ا ألع   +ل  ي7ون  أن يجب. الصور  أخذ قبل ا

ًزا �Ôåء زائھ  موضعھ "! جا[ رر  `ش7ل  الصور  تأخذ فال ، وأج  القصة  اجعل. متك

طة بدون  باشرامل  بال{��يل æّ�لت القصة  +أن ا89قيقية،  القصة  كمثل m9أو  ا  

العداد رً�ا ال7ائن  +ان إذا. قبلھ ا  مضمون   Dعلم  ا�9ميع  أن  من فتأكد  ، `ش

ر�و   .  جّيدا  الس�نا

ري  من  الصور، أخذ  عند. الصور  أخذ  والسا`عة  رو   النقط  تحديد الض

وافق  ال¥�  إلضاءة مع  تت طة  تدع  ال. ا طئة النق  الصورة  ضبابية  إST  ت{س^ب  اm9ا

)d¨8ة غèوا (º¥تحتاج  ح STداد[ا إd Èحاول . اس µ¨كd Èوار،. +امل `ش7ل ال 8Ùيجب  ل 

  .حًقا حفظھ  يتم أن

امنة
ّ
  نتائج  إST النظر ت1س ال �Ôåء، +ل  انت�º إذا .النتائج  رؤ�ة والث

وات فإن ، جيدة غ¨d  الصور  `عض [ناك +انت إذا. التصو�ر ط m9يجب  ال¥�  ا  

ر[ا أو حذف�ا �! اتخاذ[ا را   .تك

ر�ر والّتاسعة الست `عد .تح رة ماعا رى  م   اختيار  وعد التصو�ر لنتائج  أخ

راء  عند  بھ ا[تمام يجب الذي  ال�Ôéء فإن. التحميل sستحق ال¥� الصور    إج

زم إذا(  FX بإضافة ت1س وال. املف�وم [و التعديالت ألمر ل   الفيديو  يبدو بحيث) ا

d¡رة أك ر�ر  "! اإلبداع استخدم. لال[تمام إثا طع تح   .نصنع�ا  ال¥�  الفيديو مقا

رة أّما ر�ر، من ان§uيت إذا . التفت�ش إعادةف العاش  فعلًيا، تحميلھ  قبل  التح

رة التفت�ش  عليك  يجب رى  م ره، تم الذي  الفيديو  من أخ ر�   قد  كنت وäذا  تح

ر�ر  من  ان§uيت طوة فإن  والتفت�ش، التح m9العمل نتائج  حفظ �!  التالية ا  
ً
  أولّية

ره ر�   . +التوثيق  وتح
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أل  واتاm9 +انت إذا. ال1شر �! dة¨خوا راحل ط رة إST األوST من امل   قد  العاش

 أmîاص ِقبل من للمشا[دة أي  لالستفادة الئق الفيديو و+ان جيد، ش7ل تمت

ر�ن، طوة آخ m9ره �! التالية  فا وات  أو الmïصية املدونات خالل من إما ±ش   قن

  نتائج  ±شر أيًضا يمكن داخلًيا، اس§uفادuðا يتم ال¥� التعلم لوسائط. يوتيوب 

رسة موقع ع~S تحميل�او  الفيديو    . املد

  البحث  من34. ج

z{راسة [و البحث [ذا  "!  املستخدم املن رضھ مما. الوصف د وجيونو ع   أن   س

z{ر�قة [و الوصف املن   لم  ولكنھ  البحثية الن{يجة تحليل أو للوصف sستخدم  ط

 ). (Sugiono,2005الالست1تاجات لتوسيع Dستخدم

  فيھ  ±عتمد الذي  و[و. الكيفي املدخل و �ف البحث [ذا "! املستخدم  املدخل  وأما

رات  ال7لمات ع~S أساس  `ش7ل   العملية  املادة جمع: البحث  عمليات جميع "! والعبا

رض وتحليل�ا  .  (Shini,1994) البحث  نتائج وع

رقمية البيانات ل�ست البحث [ذا "!  ةالباحث تصل�ا ال¥� والبيانات   �!  بل ال

وك ع~S تدل ال¥� البيانات ري  السل ألرقام عالق§uا ال ال¥� ال^ش ر�قة  إحدى  و[ذه. با ط   ال

ص sستخدم ال¥� البحث ألشياء حالة الفح طبيعية ا   رئ�سة  أداة [و الباحث حيث ال

  واملن}z  الكيفي املدخل Dستخدم البحث [ذا ألن .البيانات  جمع "! التثليث وتقنية

  الحظة، امل:  مuÝا البيانات،  ع~S حصللت أدوات  عدة ةالباحث تخدم {سف الوصفي،

  . والوثائق ، واملقابلة 

  البحث نتائج  .د

ر*قة . 1 و  تدو*ن ط رة لتعليم) Vlogging( الفيدي  جائحة ظّل  BC الكالم م#ا

رسة19كوفيد النج"ال#داية" الديKية باملد  .ما
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ر�قة أّما رة لتعليم) Vlogging( الفيديو تدو�ن ط   جائحة  ظّل  "! الكالم م�ا

رسة19+وفيد  :   ف��  ماالنج"ال�داية" الدي1ية  باملد

STرة األو طة األوST "! صنع القصة "! تدو�ن الفيديو .بحث الفك ح النق رة تصب  الفك

(Knowledge,2010).  الحظة عن بحث ال"! [ذ التعليم، عملية رة من خالل م الفك

رpية ال¥� قدم�ا املعلم. uvدف توف¨d املدونات إST تقديم املثال   مدونة ا8nادثة باللغة الع

طع فيديو وتحديد  ا89قيقي لل وكيفية ��sيل مقا وع  ول{س�يل ع~S تحديد املوض تدو�ن 

  خلفية الفيديو. 

ر�قة ط وع �! الثانية ال وع  . تحديد املوض العملية التالية �! تحديد املوض

وع  ألن املوض ًرا م�ًما،  وع أم وار.+ان تحديد املوض ص ا89 ر�و ون املستخدم "! إعداد س�نا

. إذا   (Priana,2017)ل¥� س�تم تضميuÝا "! الفيديو�! خط القصة أو محتو�ات القصة ا

وع فوًرا، فمن الصعب متا`عة عملية التدو�ن التالية.    لم يتم تحديد املوض

ر�و وثالuáا  طو�ر الس�نا ص . ت ر�و ن طو�ر الس�نا وع فيمكن ت `عد تحديد املوض

ح +ل قصة   ر�و بدقة وpالتفصيل بحيث تصب وار. البد خط القصة "! ش7ل س�نا ا89

راسة غ¨d مفصل. ت{بع   (Priana, 2017)لةمتص ر�و مدونة الفيديو "! [ذه الد . س�نا

  d¨ر�و مفصل، ي7ون التأث ر�Ôò. بدون س�نا وار اmnتار من الكتاب املد ص ا89 ا89بكة ن

ألطول ألنھ   وكفاءة "! عملية التقاط الفيديو ومناقشة نتائج الفيديو ا أقل فعالية 

والت رار. ومع ذلك ، فإن [ذا لھ تأث¨d جيد أيًضا ، ألنھ  سي7ون [ناك الكث¨d من التحس¨ن  ك

d¡ية أكpر طلبة ع~S التحدث باللغة الع   . يحفز ال

را`عة ف��  ر�ر املمثلأما ال ر�ر . تق ص ا89وار إن العملية التالية �! تق طو�ر ن `عد ت

وار  ص ا89 ر�ر املمثل uªا وفقا لن   املمثل. [ناك حاجة إST مناقشة لتق

العملية التالية �! بحث عن . قع ��sيل الفيديومو  ن بحث ع �! واm9امسة

وع ومف�وم مدونة الفيديو.   طلبة عن موقع يناسب موض موقع ��sيل الفيديو. يبحث ال
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طالق   dًا من ِقبل األmîاص بحيث ت7ون نتائج إ إuÓم يختارون موقعا ال يتم تجاوزه كث¨

و  وع  رى.  النار أك¡d قوة. اختاروا أيًضا موقع مع ا89الة وفًقا للموض وات أخ �م أص�óز ال ي

رف املعلم ع~S عملية   ره ل�س `عيًدا عن الصف بحيث يمكن  أن Dش املوقع الذي تم اختيا

ولة.  �طلبة بالس  ��sيل الفيديو لل

ر�قة السادسة �!  ط ��sيل الفيديو باستخدام ال�اتف   .��sيل الفيديووال

ر الذي تم تث^يتھ ع~S م طلبة مو Viva Videoر الفيديو ح قًعا بھ إضاءة +افية  . يختار ال

رأي  ري عند ��sيل الفيديو   Priana (2017)وزوايا تصو�ر جيدة. وفًقا ل رو ، من الض

  STيل الصور تحتاج أيضا إ��s تحديد األوجھ وفًقا لإلضاءة. ومع ذلك فإن وجھ

اال[تمام. إذا +ان الضوء ال7ا"! ولكن ال يتم أخذ وجھ ��sيل الفيديو دون اال[تمام 

ر�ًبا جًدا أو `عيًدا جًدا. "! فإن نتائج ال رتھ ناقصة. ال يجوز أن ي7ون ق فيديو ت7ون إثا

ري   املدونة ال¥� sشمل أك¡d من ممثل واحد البد أن تظ�ر عدة املش�د "! الفيديو أن يج

وار.    ا89

ر�ر الفيديو وسا`ع§uا  طة م�. تح رة ا`عد ا89صول ع~��s Sيل الفيديو أل±ش

طلبة  طع الفيديو ال¥�  من خالل  الكالم، ثم ذ[ب ال طلبة مقا ر�ر. يجمع ال عملية التح

طع الفيديو   ر�ر بتج�¨µ مقا ر�ر واحدة. تقوم عملية التح �Dّ�ل�ا وجعل�ا "! عملية تح

طلوpة، ثم تجميع�ا مًعا "! فيديو واحد باستخدام   طع الفيديو غ¨d امل زالة املقا ر�ق إ ط ب

رر فيديو. رر الفيديو املستخدم [و  مح رنامج مح ر�ر ال�Ôéء الذي  Viva Videoب . "! التح

رئ��ÔÕ للمدونة "! [ذا   (Priana,2017).يجب ا[تمامھ [و املف�وم ركز املف�وم ال و�

وار ب¨ن مماثل¨ن فقط.    التعليم ع~S مف�وم ا89

dة أو الثامنة �!  ألخ¨ ر�قة ا ط إذا +انت مدونة الفيديو الئقة  . تحميل الفيديووال

طوة التالية  m9زة للتحميل. فإن ا ر[ا. يتم تحميل الفيديو ع~S وسائل   فإuÓا جا[ �! ±ش

الجتماô!  االتصال طلبة بإ±شاء حساب Instagramا باسم   Instagram. يقوم ال

  ثم تحميل مدونة الفيديو ع~S [ذا ا89ساب.    alhidayah_tpqmd@ا89ساب
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و  تدو*ن مساOمة . 2 رة لتعليم) Vlogging( الفيدي  جائحة  ظّل  BC  الكالم م#ا

رسة19كوفيد النج"ال#داية" الديKية باملد  .ما

رة لتعليم) Vlogging( الفيديووجدت الباحثة مسا[مات تدو�ن   ظّل  "! الكالم م�ا

رسة19+وفيد جائحة   : مuÝا. ماالنج"ال�داية "  الدي1ية باملد

 !� STطلبة للتعلماألو رة . ز�ادة حماسة ال طلبة بحماسة أقوى عند sعلم م�ا Dشعر ال

واد من املعلم ولكن  الكالم ال¥� sستخدم وسائل ال الستماع إST امل تدو�ن ألنھ ل�س فقط ا

آلراء عند تدو�ن الفيديو لذا ال   طلبة الكث¨d من ا رسة أيًضا. يحصل ال ز�د من املما إST م

ا  
ً
ط طلبة أك¡d ±شا طلبة. التعلم الذي يجعل ال ركز ع~S ال ولكنھ ي dكز التعليم ع~S املعلم  Èي

طلبة. مثل [ذا يتماºÔå مع نموذج التعلم ا�9دي ركز ال   د [و التعلم "! م

طلبة   رد تخيل. Dشعر ال واقعية ول�س مج  d¡ح أك طلبة أن التعلم يصب Dشعر ال

 !ôالجتما واصل ا ألن التعليم ل�س ممل. استخدام وسائل الت بحماسة أقوى من قبل 

طلبة متحمسون أقوى للتعلم "! [ذا   رون بحماسة أقوى "! التعليم. ال طلبة Dشع يجعل ال

uÓألن التعليم أل طلبة بالتعلم  رpية. يتمتع ال رuðم ع~s Sعلم اللغة الع طور قد رفون ت م Dع

زمالuøم  ز�ادة ا89ميمية ب¨ن  زمالuøم "! الصف.+انت  رص§uم للتفاعل مع  فيھ العديد من ف

dا   رpية أمام ال7ام¨ رسة اللغة الع رpية. مما "! التعلم وز�ادة ا89ماسة لتعلم اللغة الع

�طلبة أقوى ثقة نفس طاuøم "! التحدث  تجعل ال رفون أخ رpية وyع م "! التحدث باللغة الع

رpية.    باللغة الع

طلبة متحمس¨ن لتعلم   ألشياء ال¥� تجعل ال رح أعاله يوØè العديد من ا من الش

dكز   Èر�ات (ب). التعليم ي رسون أك¡d من النظ طلبة يما ألن (أ) ال رpية، بما "! ذلك  اللغة الع

وج ول طلبة (ج) باستخدام التكن ز�ًدا ع~S ال طور نتائج التعلم ([ـ) م طلبة بت يا (د) Dشعر ال

رpية.  طاuøم عند التحدث باللغة الع رفة أخ زمالuøم "! الفصل (و) مع   من التفاعل مع 

رpيةوالثانية  رسة الت7لم باللغة الع طلبة  . ز�ادة كمية مما ح ال وظيفة التدو�ن تصب

رسة ع~S ت7لم اللغ روا با89اجة إST الكث¨d من املما طلبة يت7ل  أن Dشع رpية.كث¨d من ال ة الع
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رسة اللغة   طلبة أن يقوم بمما وار.+ان ال ص ا89 وا ن رpية ألuÓم ع~S أن يحفظ اللغة الع

رpية.  ز�ادة كمية التحدث باللغة الع ألصدقاء  رpية مع ا   الع

رpيةوالثالثة  طلبة "! sعلم الكتابة باللغة الع رة الكالم الذي فيھ  . يبدأ ال sعليم م�ا

ألن مدونة الفيديو  استخدام وسائل  رpية  طلبة sعلم الكتابة باللغة الع طلب ال التدو�ن يت

طلبة   والتوجيھ لل رفة  وار. دور املعلم "! توف¨d املع ص ا89 ا8nّملة تجب أن تحتوي ع~S ن

رpية م�م جدا.    لكتابة اللغة الع

را`عة ف��  رة الكالمأما ال م  رة الكال اعند sعليم م�. رفع مستوى النجاح "! sعليم م�ا

ح   رpية ح¥º يصب ز�ادة "! كمية التحدث باللغة الع باستخدام وسائل التدو�ن [ناك 

رpية. "! الوقت   رسة التحدث باللغة الع ولدuvم دوافع إيجابية "! مما ا 
ً
ط طلبة أك¡d ±شا ال

، فإن العديد من العالمة ال¥� تدل ع~S النجاح "! sعليم اللغة  Penny Urومع أنھ ذكر 

رpية مuÝا (أ) يتح طلبة (ج) لدuvم دوافع الع ركة الفعالة من ال dًا (ب) املشا طلبة كث¨ دث ال

رة الكالم باستخدام وسائل   (Rosyidi dan Ni’mah, 2012)عالية . فلذلك sعليم م�ا

رة الكالم.  رفع التدو�ن    مستوى النجاح "! sعليم م�ا

الستKتاج. ه   والتوصية ا

  التكيف  عملية  `س^ب  يمالتعل مجال "! تحدث ال¥�  املشكالت من العديد  [ناك

ح مع وائ رyس نموذج 19-+وفيد Dغ¨d . 19-+وفيد جائحة أثناء ا�9ديدة الل  والتعليم  التد

dنت وسائل باستخدام `عد عن التعليم إST املباشر من Èبناءا . اإلن S~رادت .  ذلك ع   أ

رpية  اللغة  sعليم مشكالت تقليل  "! للمسا[مة رأuvا تقديم  الباحثة   جائحة  ظّل  "! الع

رة لتعليم ) Vlogging( الفيديو  تدو�ن �!  و. 19-+وفيد   جائحة  ظّل  "! الكالم م�ا

رسة19+وفيد   .  ماالنج"ال�داية" الدي1ية  باملد

Sûر واح البحث [ذا من Dستفيد أن ي dة، ن ت لكن كث¨
ّ
واSü  ع~S الباحثة حث   الن

رpّية اللغة sعليم "! البحث [ذا sستخدم أن اآلتية الثالثة طالب) 1:  و�!. الع   يمكن . لل
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طالب  رuðم طو�ري أن لل رة "! قد طيع  البحث و[ذا. الفيديو تدو�ن بوسيلة  الكالم م�ا   Dست

!
ّ
ýم يرu§م و حّماسu§علم "! رغبs ية اللغةpر ر�ن  )2و. الع   [ذا  بوسيلة. واملعلم¨ن  للمحاض

طيع البحث  رون Dست مون  ا8nاض
ّ
وا أن واملعل ر�قة  طبيق ب يقوم   الفيديو  تدو�ن ط

)Vlogging ( !" عليمs رة رجاء  .sعليم�م عملّية  ملساعدة الكالم  م�ا   [ذا  وجود من وال

ز�ادة [و أيضا البحث رائق  وابت7ار  إبداع "! حماس§uم ل ط رpية اللغة sعليم "! ال   خاصة  الع

رة sعلم "!   . الكالم م�ا
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ر  رة فن كتاب تطو� ر�ية املناظ رات أساس ع�� الع ر  مناظ   '& الطلبة كفاءة  ل! قية قط

رة   المالك م(ا

 

زي  محمد را�ي را   زم

  خالص�ن

ر�ي  األدب  قسم   إندون)سيا   ا'&%ومية  ماالنج جامعة اآلداب  �لية الع

rozyzamroni11@gmail.com 

ر>ية اللغة :عليم أن :امل/.ص Eة مشكالت من يخلو ال الع واجJJا الHI كث� ر>ية، اللغة متعلم ي  كث�E الع

واجھ الHI الطالب من رة QT املشكالت QR إما ةعديد مشكالت ت VEا، أو الكالم مJا  :عليم أنو  غ�

رة رة QT خاصة املش%لة تلك تقليل QT حل Vو املناظ رة فأصبحت ،الكالم مJا  حرأ اليوم املناظ

رتفع أن و�عد .املسابقات ر>ية مناسبات عدة ت رة، مسابقة QT الع ون  قل لقد املناظ رس  الذين الدا

رة ميق:ع أو :عليم QT ا'Jjاد حق يجدون  Eة ألسباب وذلك املناظ  بتعليم املتعلقة الكتب قلة مlmا كث�

رة رات بنظام تناسب الHI املناظ حث قام فلذلك. قطر مناظ رة فن كتاب بتطوqر البا  عrs املناظ

رات أساس رة فن كتاب تطوqر عملية وصف إrw البحث Vذا lvدف .قطر كناظ ر>ية املناظ  الع

رة نف تابك جودة ووصف الطلبة لدى  ونzيجlyا ر>ية املناظ  فن كتاب تأث�E ووصف الطلبة لدى  الع

رة ر>ية املناظ رقية QT الع رة QT الطلبة كفاءة ت Eاء تحكيم من املعدلة النzيجة أن. الكالم مJا  ا'�~

رqبة  املطور  الكتاب Vذا أن. جّدا جّيد االنتاج أن عrs وتدل%. 86،78 عrs تحصل امليدانية والتج

رقي QT إيجابيا يأثر ر>ية اللغة :عليم QT الطلبة كفائة ةت رة QT خاصة ال رات فيھ ألن الكالم، مJا  أو العبا

الستخدام الطلبة تمكن الHI املصط�&ات رة :عليم عند �lا ا رة فن QT وخاصة الكالم مJا   .املناظ

ر4سية ال2لمات رة، فن ابكت: ال رات املناظ رة قطر، مناظ   .الكالم مJا

ر>ية اللغة أصبحت Eة أVميات ولJا عاملية  ة لغ اليوم  الع ألرض  بقاء QT كب�  خاصة ا

إلسالم، بدين س%ا�lا معظم  يتدين الHI للدول  زqد ا qوان و رم Eا  إن) 99:2013( ح   من  كث�
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ر>ية باللغة مكتو>ة الكالسيكية الكتب  ديlmم لفJم وسيلة اللغة Vذه وأصبحت. الع

ر>ية باللغة املكتو>ة والعلوم  راءة وعrs الع Eجمة الكتب ق رف  الت%لم عrs أو إل�lا امل�   والتعا

رب، مجتمع وخاصة اللغة �lذه يت%لم مجتمع مع رجات  لJا اللغة Vذه أن ننكر وال الع   د

زل  حيث سبحانھ، هللا خصJا عالية رآنھ، كتابھ �lا هللا  أن رح وق   لسان  عrs للناس �lا وش

وا  الذين عباده كالم اللغة  Vذه وجعل بيانھ،  محمد   وكذلك(  :عاrw وقال. جنانھ  دخل

رآنا إليك  أوحينا ر>يا  ق رى  أم لتنذر  ع ولJا ومن  الق رqق  فيھ  رqب ال ا'jمع  يوم  وتنذر  ح   QT  ف

رqق ا'jنة  رس  QT رأينا إذا امل�jب من  ل)س لذا، ،)42 الشورى ) ( السع�QT  E  وف   أو  املدا

ر>ية  اللغة  بتعلم قامت الHI ا'jامعات ر>ية واللغة. الع ر�ع  لJا الع رات أ   rw األو  لغوqة،  مJا

رة الستماع  مJا رة ا رة ثم الكالم  ومJا راءة مJا Eا الق رة إrw وأخ� و¡r،. ( الكتابة مJا :  2012 ن

ر¢lا اللغة كفاءة بأن اللغة :عليم علماء اتفق وقد)  83 ر�ع إrw تنقسم ومJا رات أ  كما مJا

ره حث ذك   . قليل قبل  البا

وان قال رم رة إن) 135:2013( ح أل  عن  األفصاح كفاءة QR الكالم  مJا وات ا   ص

ردات أو املفاصلة  إلرادات األف%ار عن للتعب�E  املف   و>الكالم، . ا¥�اطب إrw املشاعر أو  وا

وا أن األ¨�اص عrs ¦سJل رqن، مع يتعامل آلخ وا أن األ¨�اص :ستطيع بالكالم ثم ا رف  ¦ع

رqن، مقاصد آلخ رفة تصل  أن  يمكن وال ا ح الكالم Vناك يكن  لم إن املع   ولذلك . ال»&ي

ر�ي األدب قسم قام لذا،. جدا مJم لكالما QT املبحث �ل    ا'&%ومية  ماالنج بجامعة الع

رة بتعليم ر>ية  اللغة :عليم أVداف  لتحقيق  الكالم مJا   .  الع

واجJJا الHI املشكالت وأما ر�ي األدب قسم طلبة ت  ماالنج جامعة اآلداب  �لية  الع

Eة ا'&%ومية وامل :عليم QT املش%لة مlmا جدا كث� رqب، ع Eاكث ألن التد   ال الطلبة من �

رسون  ر>ية  اللغة  :علم يما Eقية  ا¥&اولة يمل%ون  وال قليال إال  الع رة QT كفائlyا ل�   الكالم،  مJا

ردات قلة س¬ب الكالم تطبيق صعو>ة وكذلك ألساليب تطبيق وصعو>ة املف   اللغوqة  ا

ر�ي األدب قسم طلبة �انت ولذلك. لدlvم  ماسة حاجة QT ا'&%ومية ماالنج بجامعة الع

Qwا'&لول  إ rsم عl¢مشكال QT ر>ية  اللغة ت%لم   .الع
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Eاتيجيات أو ا'jيدة التعليمية الوسائل املعلم من كث�E أخذ لذا، الس�    ا'jديدة ا

HIقية الطلبة بكفاءة تليق الE رة QT الطلبة جودة ول�   ممللة  الطلبة ت%ون  ال وأن الكالم مJا

رة :عليم عند ر�ي األدب قسم QT املعلم أخذVا الHI  املادات و�عض. الكالم مJا   بجامعة الع

رة :عليم QT ا'&%ومية ماالنج رة فن :عليم QR الكالم مJا رى  وقد. املناظ   فن  :عليم ج

رة ر�ي األدب قسم QT املناظ رحة مند ا'&%ومية ماالنج بجامعة الع رحلة إrw الثالثة امل   امل

راعة وا أن عد ال رسون  يتعلم رة الدا حدة سنة خالل الكالم مJا  لقول  وفقا. وا

ْوُجْو  ُسَوْتُم
ْ

Eة ع~E نفسھ QT سzستوعب ال´�ص كفاءة إن) 35:2010( ِرqك   قد  وVم. ا'�~

وا Eة Vذه مل% را¶Hµ الفصل QT جلوسJم عند ا'�~ آلسف  من ولكن الثا�ي، و األول  الد   ا

راVا أن �ستطيع  وذلك جدوى، دون  أنھ  الشديد رة املسابقة QT ن  �lا  قامت الHI  املناظ

ر�ي األدب قسم QT الطلبة  وحدة رجان وVو ا'&%ومية، ماالنج بجامعة الع Jر�ي امل   أن . الع

Eك�ن رة  مسابقة مش� رجان Vذا QT املناظ Jزات امل   .  قليلة  ما

حث قدمھ ما عrs فبناء  حث أخد جديدا، البا رة فن  كتاب  يطور  أن البا  املناظ

رات  بنظام املتعلق رجع الكتاب  Vذا ولي%ون  املش%لة تلك  '&ل  قطر مناظ   :عليم QT لJم ام

رة فن حدى  من ألنھ ال»&يحة،  املناظ رة QT الفنون  إ رة. الكالم مJا   :ستطيع  و>املناظ

ح الت%لم  عrs الطلبة  ِتَب . جيدة و>ل·jة  ال»&ي
ُ

  اإلندون)سية  باللغة املطور  الكتاب Vذا وك

راد ملن :سJيال رة فن يتعمق أن أ ردوا الذين للمبتدئ�ن وكذلك املناظ وا  أن أ   يتعلم

واوqتعم رة  فن ق   .املناظ

حث فع�ن البحث، '�لفية وفقا   عملية  كيف) 1: (يQs  كما وQR مشكالت  ثالث البا

رة فن كتاب تطوqر ر>ية املناظ   فن  كتاب جودة ما) 2(و ؟، الطلبة لدى  ونzيجlyا الع

رة ر>ية املناظ رة فن كتاب تأث�E كيف ) 3(و ؟، الطلبة  لدى  الع ر>ية املناظ رقية  QT الع   ت

رة QT الطلبة  كفاءة   . ؟  الكالم مJا

ري  البحث   النظ
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را¶Hµ   الكتاب   الد

  كتبھ  الذي  العلوم  من  مجموعة Vو الكتاب  أن  ا'jميع، لدى  املعلوم  Vو كما

رqد عندما منھ املتعلم واستفاد علمھ، مجال حسب ال´�ص زqد  أن ي رفتھ ي   عن مع

راد  عندما املثال، س¬يل  عHµº rsء، رة فن  يتعلم أن  الطالب  أ رأي أن فعليھ املناظ   ما  ق

رة بفن يتعلق را¶Hµ الكتاب أما العلم، من إليھ يحتاج ما لنيل املناظ   كتاب  Vو الد

راد الHI املادة لفJم :سJيال التعليم، أثناء QT مستعمل مھ أن املعلم أ
ّ
  وكث�E . الطلبة إrw ¦عل

رqف ¦ع~Eون العلماء من ِرْنَجاْن  Hall-Quest QT  وقال. التعلي«H الكتاب  :ع  :Taringan)َتا

ري  التفك�jÄ: Eيل Vو التعلي«H الكتاب بأن (12:2009 Eكب العنص   املقاصد  لصناعة امل�

رض   . التعلي«H والغ

راسية  والكتب  رجعية كتب QR املد زامية م ستخدم إل
ُ
: QT ،رس  عrs تحتوي  املدا

واد رة وال´�صية، والتقوى  اإليمان زqادة QT :عليمية  م   العلوم  إتقان عrs والقد

ول رات  وا'&ساسية وجيا،والتكن إلم%انات ا'jمالية، والقد   يتم الHI وال»&ية  البدنية وا

   ). 8:2014: ِسْيzِْيُفْو ( الوطنية  التعليم  معاي�E عrs بناءً  تجميعJا

رسية الكتب تطوqر واد اختيار عملية Vو املد   بناءً  وصنعJا وتكييفJا التعليمية امل

rsراجع ع ر  الكتب تطوqر عند املعينة امل وات من عديد Vناك. سيةاملد   يمكن  الHI ا'�ط

وان :عي�ن ) 2( املن·Æ، تحليل ) 1( مlmا اتخاذVا، رجو الكتاب  عن  الكفاءة، ملعاي�E وفًقا امل

رسية الكتب تصميم) 3( Eن)ت عrs املد  و:عطي �املة الكتاب محتوqات ت%ون  بحيث اإلن�

وانب جميع j'رات، حسب ا راجع جمع) 4( املJا واد امل   من الكتب كتابة) 5( للكتابة، كم

رض االVتمام خالل رئ  عمر حسب ا'jمل ع Eاتھ، القا   الكتابة نتائج  :عديل ) 6( وخ~

راءة، بإعادة رسوم وا'jداول  الصورة توضيحية رسوم  تقديم) 7( الق   البيانية  وال

رسيHË، حبيHÊ،( والتناسب وا   ). 2016 وأم�ن، وس
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  بحيث  جدا مJمة أل�lا دVاإعدا مبادئ  أو أسسJا  إrw االنzباه ال%اتب  عq rsجبو 

را¶Hµ  الكتاب ي%ون  رجعا الناتج  الد روفJا '&الlyا ووفًقا الطلبة  لدى  م   الذين  وظ

راعا¢lا يجب الHI املبادئ . س)ستخدمو�lا ر>ية الكتب تأليف QT م رVا كما الع  الغاQw  ذك

)1991  :19 (QR  كما Qsي  :  

ألسس )1 الجتماعية الثقافية  ا  ا

إلجتماعية  الثقافة  �انت ألجن¬ية  اللغة  :عليم من أساسيا  ءاجز ا   اللغة  :عليم ف�lا بما ا

ر>ية، ر¶Hµ  الكتاب  إعداد QT وكذلك  الع ر>ية  اللغة  لتعليم املد   البد �lا الناطق�ن لغ�E الع

الجتماعية  ثقافتھ عrs ¦عتمد أن  )  1983: الناقة( ا

ألسس  )ب  النفسية  ا

ألسس QT أن) 39- 37: 1983( الناقة قال ال  عدة النفسية  ا   عrs  يجب نفسية  تحا

راعا¢lا ال%اتب رسية  الكتب تأليف عند م ر>ية، املد را¶Hµ  الكتاب ي%ون  أن مlmا الع   الد

وافقا املطور  رات م الحظ  أي و  ،الطلبة  تفك�E بقد روق ال%اتب ي ردية الف  .الطلبة  ب�ن  الف

ألسس  )ج Eبوqة  اللغوqة ا   وال�

ألسس من واملقصود ر>ية الكتب مادة QT اللغوqة ا   س)تم  الHI اللغة صرعنا Vو الع

ر�سJا وات علم: مثل للطلبة  تد ألص رذات  ا Eاكيب واملف رات  وال�   ت%ون  بحيث اللغوqة، واملJا

وافقة املقدمة املادة ألسس وأما.  )2008: 101 حميد. (املعينة األVداف مع  م Eبوqة ا   QR  ال�

ألمور  من رqة املتعلقة ا Eبوqة  بالنظ رسية،  الكتب تطوqر QT ال� واد من  بدًءا املد روفة امل   املع

  وتتحول 
ً
رqجيا واد إrw تد ألسس يناسب أن البد ذلك و�ل  ذلك، إrw وما ا'jديدة امل  با

Eبوqة واد  تطوqر QT ال�     ). 101:  2008 حميد،( التعليمية امل

رة فن ر>ية  املناظ  الع
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رف رزي  فخر QT سالمي ¦ع رة أن)  12:  2019(  ال   ا'�طاب  أش%ال من ش%ل QR املناظ

واجJة عن رةعبا وQR العام   معينة  قضية حول  أكEÎ أو اثن�ن متحدث�ن ب�ن بالغية م

رqف  وحسب. محدد و>وقت ردة التعا وا   تÑتHÐ  ما وغالبا عام، ش%ل القاموس QT امل

ح إrw التصوqت Vذا ُيفHµÒ حيث التحكيم 'jنة أو ا'jمJور  من بتصوqت رجي ة  ت   كفَّ

ÆÔÕ حد رف�ن   أ  . الط

ركز وأما رات م Eبية قطر مؤسسة ءأعضا من Jوف قطر مناظ   وتنمية والتعليم لل�

 Qatar Foundation for Education, Education and Community) ا¥jتمع

Development,)  م 2008 سنة قام الذي .QRرات منظمة من جزء و   الوطHË  مناظ

ري    :شكيل  Vو وVدفھ) 217:2017: جنة()  .(Organisasi Debat Nasional Qatar)القط

ح وأن اليوم، يالعامل ا¥jتمع ري  القائد  يصب حھ تم أن و�عد. للمستقبل  الفك   :عليم QT نجا

رات ر>ية باللغت�ن املناظ ãية الع ركز حاول  دولتھ، QT واإلنجل� رات م ح قطر مناظ   التعاون  فت

رى  الدول  مع ألخ رة :عليم QT ا ر>ية  باللغة املناظ ãية  الع Eك حäI واإلنجل�   الدولة  عض اش�

رq%از اندون)سيا مثل  والنامية املتقدمة رة :عليم عدة Vناك. وأم  للمستوى  إما املناظ

 . ا'jامعة للمستوى  وحäI بل  ثانوqة وال املتوسطة،

رة حدى  QR الكالم مJا رات ا ألر�عة، اللغوqة املJا رة Vذه ومن ا   الطلبة  اسطاعت املJا

rsح  الت%لم ع ألساليب ال»&ي وان وقال ال»&يحة، اللغوqة با رم رة أن) 135:2013( ح  مJا

رة QR الكالم رأي  أو التفك�E :عب�E قد رة وVذه. ا¥�اطب لدى  ال رات أVم املJا  QT مJا

رات راد ما ولتعب�E للت%لم، وحيدة وسيلة أل�lا اللغوqة املJا  .  ¦ع~E  أن  بھ أ

QTرة :عليم و رqقة عدة :ستخدم  الكالم  مJا رة الط رqقة  أو املباش   السمعية  الط

رف  أن الصعب من. اإلتصاQw لباملدخ الشفJية رqفا �ع رqق�ن ل%لتا تفصيليا :ع   وåذا . الط

ره الذي  الدليل إrw الحظنا ركز أصد رq%ي امل ألم ألجن¬ية اللغة لتعليم ا )  ACTFL: 2012( ا

وجدنا رة :عليم أVداف  ل  QT يت%لم ح�ن اللغة  النطق عrs الطلبة تقدر أن وQR  الكالم، مJا

واضع   .  ليوميةا بحيا¢lا  تتعلق  مألوفة م
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 التطو�ر  من:9

حث استخدم  الختصار وVو  ADDIE بـ التطور  Vذا تصميم البا  ,analysis ) من ا

desaign, develoment, implemetation, and evaluation )    طوره الذي reiser  و 

molendda كما التصميم  وذلك Qsي:   

رحلة . 1   التحليل  م

رحلة الحتياجات تقييم عملية  QR  التحليل  م   وتحديد  ،)Needs Assesment( ا

راء  ،  (Kebutuhan) املشا�ل    من  الناتجة  والبيانات .(Task Analyze) الوظيفة تحليل  وåج

رحلة Vذه ãات QR امل الحتياجات وVوqة ، الطلبة تم�   عrs  التفصيلية الوظيفة وتحليل ا

الحتياجات أساس    .ا

رحلة . 2  التصميم  م

رف ع
ُ
رحلة Vذه :   سzتم  الHI (Design Produk) النتاجا تصميم صناعة باسم امل

رVا qالنظر  خالل من تطو rwالحتياجات  تحليل نتائج   إ   .ا

رحلة . 3   التطوqر  م

رحلة واقع  إrw االنتاج تصميم  تحوqل  عملية QR  التطوqر م رة أو  ال رى  عبا �ل  إعداد  أخ  

  .االنتاج  تطوqر عملية يدعم ما

رحلة . 4    التنفيذ  م

رحلة وات  QR التنفيذ م راؤVا  تتم  الHI  التطوqر انتاج ذ لتنفي ا'�ط   خالل من إج

رب Eة مجموعات QT التجا Eة صغ� حث قام  ثم وكب� راجعlyا بتقييمJا البا  .وم

رحلة  . 5  التقييم  م
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رحلة رفة عملية  QR التقييم م ره تم الذي  االنتاج أ�ان االنتاج، ملع qا تطو&ًïو  كما ناV  

ألصل QT متوقع راء  وqمكن. ال أم ا رحلة إج رحلة �ل  QT التقييم  م  . الت%وHËq التقييم :س«ä م

ر>ةو  حث �lا سيقوم الHI  اإلنتاج تج ره QT البا qكما تطو Qsر>ة، تصميم) 1: (ي ) 2(و التج

وع الختبار، موض وع) 3(و ا رqقة) 4(و البيانات، ن  جمع أدوات) 5(و املعلومات، جمع ط

    البيانات  تحليل تقنية)   6(و املعلومات،

حث Jاس)ستخدم الHI التحليل تقنيةف   تقنية  QR الكمية  البيانات  تحليل  QT البا

رفة  املئوqة  الÑسبة إrw وسيحاسlñا املئوqة،  البيانات  تحليل زاياVا اإلنتاج نقائص ملع   وم

الح وكذلك ألخطاء الص وجودة ا رqقة. املطورة املادة QT امل   الÑسبة  QR البيانات تحليل  وط

رمز املئوqة    :اآل:ي بال

  

P = TSe x 100 

Tsh 

رح رمز  من الش   :ال

P :  سبة�يجة zاملبحوثة   الن  

Tse : يجة  مجموعةzالختبار  ن   ا

Tsh : يجة  مجموعةzالالئقة الن  

  املئوqة  �سبة  : 100%

َ@ْ  : املصدر(
ْ

ك
َ
  )82:2013: أ

الستÑتاج لتعي�ن وأما   �lذا  فسيحلل بحlõا تمت الHI  املبحوثة النzيجة  �سبة  QT ا

  :يQs  كما وVو التحليل 
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  البيان  املعاير   (%)  املئوqة الÑسبة 

ح،  جدا  جيد  100-76  اrw حاجة ö QT&ي

ح    . الت»&ي

ح،  جيد  75-56  اrw حاجة ö QT&ي

ح    . الت»&ي

ح  اrw حاجة QT   مقبول   55-40   الت»&ي

ح  اrw حاجة QT  ناقص  39-0   الت»&ي

و: املصدر(
ُ
ْونت

ُ
ِرْ�ك

َ
  )2010:210: أ

ط السابقة، املعاي�E عrs اعتمادا حث فاستÑب   عrs تحصل املئوqة الÑسبة �انت إذا البا

56 %rwفتدل% 100 إ rsولكن جيد االنتاج أن ع  QT ح من حاجة   وåذا . والتصوqب الت»&ي

 إrw حاجة وQT  مقبول، االنتاج أن عrs فتدل% 65 من أقل املئوqة الÑسبة �انت

ح را ö&يحا ي%ون  �ي  الت»&ي   . لالستخدام وجدي

  مناقشMNاو  البحث نتائج

الحتياجات تحليل حث �lا قام HالI ا  عن يتم الكتاب Vذا تطوqر عملية QT البا

رqق�ن الحظة وVما ط رة امل راجعة املباش حث قام. األدبيات وم الحظة البا رة بامل   عن  املباش

رqقة ر>ية اللغة معلم مع الJاتفية املقابلة ط ر�ي  األدب قسم QT الثانوي  الكالم ملادة الع   الع

ألستاذة وQR ا'&%ومية ماالنج بجامعة وان أ�سية لدكتورةا ا   و�شر  املاجست�E، رض

الحتياجات تحليل است¬يان   األدب  قسم QT الثانوي  الكالم مادة أخد تمت الHI  للطلبة ا

ر�ي     .ا'&%ومية  ماالنج بجامعة الع

رت رخ ا'jمعة، يوم QT الJاتفية املقابلة تلك ج Eاير 26 التا  الساعة م، 2021 ف~

حدة وا را ال حث وقدم. �lا ألسئ لJا البا رة :عليم حول  لةا   الثانوي  الكالم مادة QT مناظ

رة لفن املطور  والكتاب ألستاذة واستجاب. املناظ وان أن)سة الدكتورة ا   راùعا  استجابا رض
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رى  حيث. وحسنا وا الHI الطلبة  معظم صعو>ة أن ت رة :علم   املطور  كتاب عدم  QR املناظ

رة لفن رات  أساس عrs املناظ رات  أن مع  قطر، مناظ حت قد قطر  مناظ   تمثيال  أصبا

رqن    ماسة  حاجة QT الطلبة  �انت لذا،. إندون)سيا دولة  QT خاصة العالم انحاء  QT للمناظ

rwرة  لفن املطور  الكتاب إ رات أساس عrs املناظ   .قطر مناظ

ألستاذة وأضافت وان، أن)سة  الدكتورة ا   الكالم  ملادة املستعملة  الكتب أن رض

رة املتعلقة  الكتب ل)س لكن  و. كتب  خمسة من تت%ون  الثانوي   Vناك  بل فحسب، باملناظ

Eقية الكتب من عديد رة ل� رى  كالم مJا ألخ رة سوى  ا   التطبيق،  QT الندوة كتاب : مثل املناظ

ألستاذ تأليف تحت رة بفن املتعلق الكتاب وأما. مJيبان ا زال املناظ   من  وVو وحيدا ما

ؤلفات ردة، الدكتورة م رس ب ر>ية اللغة  مد � سونان جامعة QT العQwإلسالمية جاغا ا  ا

وع تحت ا'&%ومية،  Melejitkan kemampuan Bahasa Arab Aktif Melalui " املوض

Strategi Debat ". وا رج ألستاذة وت وان أن)سة الدكتورة ا   Vذا  املطر  الكتاب ي%ون  أن رض

ر�ي  األدب  قسم للطلبة خاصة  الناس  لدى  ¦سJل    .ا'&%ومية ماالنج بجامعة الع

حث قام ثم الحتياجات تحليل  است¬يان بÑشر اأيض البا  أخدVا تم الHI للطلبة ا

ر�ي األدب قسم QT الثانوي  الكالم مادة حث فيجد. ا'&%ومية  ماالنج بجامعة الع   33 البا

  ا'jديد  الكتاب إrw حاجة أمس QT املستجيب�ن من% 96،6 أن يجد وVو. املستجيب�ن من

رة، لفن  السJلة   بفن  املتعلقة الكتاب دlvمل ل)س املستجيب�ن من% 75 وأن الناظ

رة، رة، بفن  املتعلقة الكتب قلة QR أسبابھ ومن املناظ   املستجيب�ن  من% 24،2 وأن املناظ

رفون  ال رة، QT املستخدمة املصط�&ات  ¦ع وان% 69،7 وأن املناظ رف   املصط�&ات  ¦ع

رة  QT املستخدمة   .قليل  ش%ل عrs ولكن املناظ

رqقة ثم راجعة QR الثانية الط حث قام حيث ت،األدبيا م راجعة البا   األدبيات  بم

رة فن كتاب عن حث فيجد اإلندو�سيا، باللغة املكتوب املناظ .  �lا املتعلق�ن الكتاب�ن  البا

وع األول،  Menjelitkan Kemampuan Bahasa Arab Aktif Melalui Strategi( باملوض

Debat (ؤلفات من ردة ابن الدكتور  م حد وVو ب ر>ية اللغة معلم أ  سونان  جامعة QT الع
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Qwا�وع الثا�ي، ثم. جا�ا    من) Kiat Menjadi Pemenang Debat Bahasa Arab( باملعض

ؤلفات ألخ م حدى  وVو املاجست�Halamoan Nasution ،E ا  جامعة QT الدكتورة الطلبة  إ

والنا راVيم مالك م إلسالمية إب آلسف مع ولكن . ماالنج  ا'&%ومية ا   الكتاب�ن  أن الشديد ا

رات بنظام يليقا لم املذ�ورqن   واملستخدمة  املصط�&ات ف�lما ل)س وكذلك قطر، مناظ

حث �ان لذلك،. ف�lا رة فن الكتاب  لتطور  م´jعا البا رات أساس عrs املناظ   . قطر  مناظ

رس، املقدمة، من املطور  الكتاب يت%ون  Jراجع، والف   ال´�صية،  والصفحة وامل

واب وخمسة رةامل مفJوم عن األول  الباب: وQR رئ)سة، أب   والباب  ومنافعJا، وأقسامJا ناظ

رة، نظام عن الثا�ي رة، QT املستخدمة املصط�&ات عن  الثالث والباب  املناظ   والباب املناظ

راع رqقة عن  ال رة، QT الفوز  نيل  ط ألساليب عن ا'�امس والباب املناظ   اللغوqة  ا

حث وفصل . ف�lا املستخدمة   : يQs كما  تفصيال املطور  كتابھ  تصميم مضمون  البا

رة لفن  املطور  الكتاب حول  ال¬سيطة ال%لمات  QR املقدمة  )أ  املناظ

ره  إrw أولھ   من الكتاب   QT ما قائمة Vو الفJوس  )ب   آخ

زاء من األول  ا'jزء Vو األول  الباب  )ج رة لفن املطور  الكتاب أج   أساس  عrs املناظ

رات  رqف  عrs يحتوي  الذي  قطر  مناظ رة :ع واع و  املناظ رة أن  عناصرو  املناظ

رةا رة عالماتو  ملناظ رة معايرو  املناظ رة منافعو  املناظ رة تقييمو  املناظ  املناظ

رة موضوعاتو    املناظ

زاء  من الثا�ي ا'jزء Vو الثا�ي  الباب  )د رة لفن  املطور  الكتاب  أج  أساس عrs املناظ

رات رة تدفق QR بيانات 3 عrs يحتوي  الذي  قطر مناظ Eك  دور و  املناظ   املش�

الستÑتاجو   ا

زاء من الثالث ا'jزء Vو الثالث الباب  )ذ رة لفن املطور  الكتاب أج  أساس  عrs املناظ

رات   الJدف و  املوقف و  القضية وQR بيانات 10 عrs يحتوي  الذي  قطر مناظ

رqفو  املش%لةو   املداخلة و  التفنيدو  التدليلو  التعليلو  ا'jþةو  التع
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راع الباب  )ر راع ا'jزء  Vو ال زاء من  ال رةا  لفن  املطور  الكتاب أج  أساس عrs ملناظ

رات   املادة QT عليمو  النفس عrs الثقة وQR  بيانات 5 عrs يحتوي  الذي  قطر مناظ

رات  تحس�نو  Eاك QT كEÎو  اللغوqة   املJا رة  مسابقة اش�  الدعاءو  املناظ

زاء  من  ا'�امس ا'jزء Vو ا'�امس  الباب  )ز رة لفن  املطور  الكتاب أج   عrs املناظ

رات أساس رف rعs يحتوي  الذي  قطر  مناظ رقة :عا Eامو  الف الح�  ول�jمJور  ا

الختتامو  ا'jþة تقديمو  jاملةا¥  ا

راجع  )س ألشياء QR  امل رجعا أصبحت  الHI  ا  املطور  الكتاب  كتابة عند م

    املؤلف  ¨�صية عن الصفحة QR ال´�صية   الصفحة  )ش

حث قام التصميم، إتمام عد   رض البا   فن  كتاب طباعة وVو اإلنتاج نzيجة  ع

رة رات أساس rعs املناظ   أو  للمبتدئ�ن :سJيال اإلندون)سية بللغة كتب الذي  قطر مناظ

راد  ملن رة فن يتعمق أن أ حث وسماه. املناظ  Panduan Praktis Debat Bahasa"  بـ البا

Arab (Menguak Rahasia Debat Bahasa Arab Berbasis Qatar Debate " ( وفيھ  

واب خمسة حث بيانھ  قدم أب     .سابقا البا

حث فيقدم  الكتاب،  تطوqر  من  انlyائھ �عدو  ره نzيجة البا qاء تطوE  فlmا QT املؤVل�ن ل��~

رفة زم وكما املطور، كتابھ جودة ملع حث عrs يل ر>ة القيام أيضا البا   QT امليدانية بالتج

إلخصائية البيانات لنيل  املطور  كتابھ تطبيق الستخدام QT جودتھ عن ا   تحكيم  عقد تم .ا

Eالوسيلة خب� QT رخالت رس 24 ا ألستاذ مع م 2021 ما حسن  الدكتور  ا   والنzيجة. الدين أ

  جّيد املطور  االنتاج أن عrs وتدل ،%76 عrs تحصل  الوسيلة خب�E  تحكيم  من الlmائية 

رخ QT أيضا  املادة خب�E تحكيم  عقد وتم. جّدا رqل  20 التا ألستاذ  مع  2021 أب   ال~Eوف)سور  ا

 وتدل ،%82،72 عrs تحصل الوسيلة خب�E تحكيم من الlmائية والنzيجة. حنفي يوسف

rsحث قام. جّدا جّيد املطور  االنتاج أن ع رqبة  البا رحلة  QT للطلبة امليدانية بالتج   امل

راعة ر�ي األدب بقسم ال رqخ QT ا'&%ومية ماالنج  بجامعة الع رqل 21 التا رت . م 2021 أب   ج

رqبة  Vذه وجل ع~E  التج زنا ألن ميت ج   من  الlmائية  النzيجةو  �ورونا، و>اء حال QT  ما
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ر>ة    والنzيجة . جّدا جّيد  املطور  االنتاج أن  عrs وتدل% 89،25 عrs تحصل  امليدانية التج

Eاء تحكيم من املعدلة  رqبة ا'�~  أن عrs وتدل%. 86،78 عrs تحصل امليدانية والتج

حث  قام ذلك و�عد. جّدا جّيد االنتاج ح  البا رة اإلنتاج  ذلك بت»&ي رى  م   .أخ

حثالب قام ح�نو  رqبة ا حث فقام امليدانية باالتج الحضة أيضا البا Eك�ن  إrw بامل   املش�

رفة رقية  QT الكتاب ذلك  ثأث�E  ملع رة QT الطلبة  كفاءة ت حث فحصل الكالم،  مJا   النتائج  البا

  : يQs كما

�ون  اVتم  . 1E Eا  اVتماما املش� رqبة عملية  عند كب�  التج

حدى  . 2 Eة  املشكالت إ واجJJا  الHI الكب� رات  :عب�QT  E املش%لة QR الطلبة  ت  العبا

رة :عليم QT الكتاب Vذا ¦سJل . 3   QR  الHI املتحدث�ن أدوار مادة QT خاصة املناظ

حدى  رة  نظام QT العظ«ä   املشكالت إ  املناظ

Eة  مدعاة Vناك . 4 Eات  QR  مدعاتھ وأك~E  املناظر،  :عليم QT كث�   QT  املكتو>ة  التعب�

وال أصبحت أل�lا الكتاب ر>ية  باللغة يتحدث  أن ¦ستطيع  ال ملن حل  .ا'jيدة  الع

ح . 5 رة الكتاب Vذا أصب   فن  :عميق و :عليم QT الطلبة ¦سJل حيث فعاال، املط

رة، رة بفن  يتعلق ما بيان QT املعلم  ¦سJل  وكذلك املناظ  املناظ

رور الطلبة  شعر . 6 رة  فن يتعلم ما  عند س  الكتاب  �lذا املناظ

رفة و�عد   حث قام والتطوqر، البحث نتائج مع   نتائج  مع بحثھ نتائج ببحث البا

رجع QT :ستخدم الHI السابقة  البحث  حث بحث م راسة . البا  وجدVا الHI  السابقة فالد

حث رة فن عن البا ألخ تأليف من Vو املناظ زي  فخر ا را   ذلك  من والنzيجة ،)2019( ال

حث رر  الكتاب إنتاح Vو البا رة لفن املق ر>ية باللغة املناظ ح  كيف"  بـ  س«H الذي  الع   تصب

را   التحكيم أداء عد ا¥jموعة النzيجة من % 81،75 عrs البحث ذلك وحصل"  ؟  متناظ

رqبة  ح  أن الئق  املقر الكتاب أن وتدل امليدانية والتج ررا  كتابا يصب رة  فن QT مق  املناظ

ر>ية وايا¢lا شQT äI ا'jامعة لطلبة الع حث واستخدم. مست ره تصميم البا qتطو QT ذاV 

حث زي  فخر أنكر وما .Gall و Borg لـ البا را   النقائص ف�lا تكEÎ  زال ما املطور  كتابھ أن ال
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رة مفاVم �انت مlmا، والقصور، ح عدم وكذلك يحlõا يدق لم املناظ   أقسام  �ل  توضي

رة، ر>ية باللغة  مكتوب املطور  الكتاب ذلك  أن ثم املناظ   إrw  بكث�E  أكEÎ  ¦ساعد ال حيث الع

رة فن  س)تعلم من وا أل�lم للمبتدئ�ن، صةخا املناظ ر>ية  لغة اليفJم   فكذلك . قليال إال الع

حث قام ر>ية  باللغة املطور  الكتاب بتطوqر البا   النقائص والكمال. املش%لة  تلك '&ل الع

وجودة   .السابق  QT املذ�ورqن الكتاب�ن  وQT املطور   الكتاب ذلك QT امل

حث بدأ   الحتياجات بتحليل املطور  الكتاب تصميم قبل  البا رحلة  الطلبة إrw ا   للم

راعة ر�ي األدب قسم QT ال حث وقام ا'&%ومية ماالنج بجامعة الع   باملقابلة أيضا البا

حد الJانفية  ر>ية اللغة معلم بأ رة ملادة الع رفة ا'jامعة بتلك الكالم مJا حتياجات  ملع   ا

إلضافة. اإلنتاج تطوqر إrw  املستخدم  حث قام  ذلك  إrw  و>ا راجعة البا   ن ع األدبيات بم

رة فن كتاب ر>ية  باللغة املكتوب املناظ رة فن :عليم QT استخدمت الHI الع   و�عد. املناظ

حث بدأ  ذلك الحتياجات تحليل  نzيجة  عrs اعتمادا  الكتاب  بتصميم البا   املقابلة ونzيجة  ا

راجعة ونzيجة راسات ونzيجة األدبيات  م Eات اعتماد إrw وåضافة السابقة، الد   ال%اتب  خ~

Eكاش  ما عند نفسھ � QT رات ر>ية املناظ   .املستوqات  شäI الع

حث قام ثم   واب، خمسة من يت%ون  الذي  املطور  الكتاب وVو اإلنتاج، بتطوqر البا   أب

وابھ  �ل  يت%ون  حيث حث واستخدم . مختلفة  محتوqات  من أب  بـ  التطوqر  Vذا تصميم  البا

ADDIE  طوره الذي Reiser و Molendda. حث أتم أن و�عد   املطور، جھإنتا تصميم البا

Eاء بتحكيم فقام ح ا'�~ ر>ة قبل املطور  الكتاب ذلك لت»&ي  انlyائھ و�عد امليدانية، التج

ح  من حث  قام الت»&ي ر>ة البا رفة  امليدانية بالتج    .املطور   الكتاب  ذلك جودة ملع

Eاء قبل من التحكيم أداء عد  ا¥jموعية والنzيجة    ر>ة ا'�~   تحصل امليدانية  والتج

rsلوتد% 86،78 ع rsوالئق جّدا جّيد املطور  االنتاج أن ع QT الستخدام   خاصة  ا

ردوا الذين للميتدئ�ن رة فن يتعمق أن  أ حث أنكر وما. املناظ  QT زال ما املطور  كتابھ أن البا

ألساليب أمثلة قلة مlmا والقصور، النقائص رة فن QT املستخدمة  اللغوqة ا   QT  ولكن. املناظ
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آلخر ا'jانب وائد املنافع يتوفر املطور  كتابھ أن ا Eة والف   QT  خاصة ا'jميع لدى  الكث�

رة  فن و:علم :عليم     . املناظ

الستاناج   ا

  لفن السJل ا'jديد الكتاب إrw حاجة أمس QT مستجيب�ن 33 من % 96،9 أن  

رة حث وحصل. الناظ رة بفن املتعلق�ن الكتاب�ن البا وع وVما املناظ  Menjelitkan) باملوض

Kemampuan Bahasa Arab Aktif Melalui Strategi Debat) و (Kiat Menjadi 

Pemenang Debat Bahasa Arab).  حث قام ذلك و�عد   فحصل اإلنتاج بتصميم البا

rsستة ع  H»بـ  املطور  الكتاب ذلك  وس Menguak Rahasia Debat Bahasa Arab 

(Panduan Praktis Belajar Debat Bahasa Arab).  

  الlmائية والنzيجة ،%76 عrs تحصل الوسيلة خب�E تحكيم من الlmائية  والنzيجة أن  

ر>ة من الlmائية والنzيجة ،%82،72 عrs تحصل الوسيلة  خب�E  تحكيم من   امليدانية  التج

Eاء تحكيم من املعدلة النzيجة ثم ،%89،25 عrs تحصل رqبة ا'�~   تحصل  امليدانية والتج

rsوتدل%. 86،78 ع rsجّدا  جّيد االنتاج أن ع.  

رقية  QT إيجابيا يأثر املطور  الكتاب Vذا أن   ر>ية اللغة :عليم QT الطلبة  كفائة ت   ال

رة QT خاصة رات فيھ ألن الكالم، مJا الستخدام  الطلبة تمكن الHI املصط�&ات أو العبا   ا

رة :عليم عند �lا رة فن QT وخاصة الكالم مJا   . املناظ

  التوصية

ر� وا¡Q من البحث Vذا ¦ستفيد أن rي Eة، الن حث حث ولكن الكث�   ثالث عrs البا

Q¡وا ر>ية اللغة  :عميق  و  :عليم QT  الكتاب Vذا  ¦ستخدم أن اآلتية الن   مجال QT خاصة الع

رة     .املناظ

راجع   امل
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 املصدر  أ

رآن رqم   الق  الك

راجع  ب ر�ية امل  الع
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ر    غةالل * اإللك)'و%ي تعليمال ائطكوس مماجاه فل�لور  بن�� التفاع� الكتاب تطو�

ر-ية   ا56ائحة أثناء سومنب. الع

Muhammad Ahsan Thoriq 

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Malang 

Email: muhammad.ahsan.1802316@students.um.ac.id 

ر�ية اللغة  تلعب: م89ص واصل �أداة م�ما دورا الع   لتفقھ وأداة العاملية الت

ره من  الدين !  ألسا()' مصد   املشكالت  إحدى  2  املن01ية الناحية لكن .ا

ألساسية ر�ية  اللغة  9عليم  !  ا رق  حد أ. يإندون;سيا الع  و B �اAل@  املمتعة  الط

رتبط  ذي ال تعليمال رتباطا ت را  ا  فPQا  Oع;ش  الM'  اALلية  بالثقافة مباش

  عملية إ]T تدافع ألنھ  سومنب من مماجاه فلXلور  سWيلھ  عTU ،الطالب

 عماد  2  الM' اALلية  الثقافة كينونة عTU ظاحف !  و9ساعد الفعال عليمالت

 الطالب  س;ساعد اUAL  الثقا!  نb1امل لك،ذ من انطالقا. الشعوب حياة

ر�ية  اللغة   ف�م عTU كبc  deشXل رع   الع   . أس

رئ>سية ال�لمات    اللغة  9عليم وسائط ،مماجاه فلXلور  ،التفاعU  الكتاب :ال

ر�ية   الع

  دمةمق

ر�ية للغة أن رجات الع زل  حيث سبحانھ، هللا خص�ا عالية د رآنھ،  كتابھ Pnا هللا أن   وق

رح وا  الذين عباده كالم وجعل�ا بيانھ، محمد لسان عTU للناس Pnا وش   كفانا . جنانھ دخل

رBا Pnا، كتابھ  هللا جعل أن معاPsيا وغuv قمPtا وعلو شأPsا جالل عTU  دليال   لغة  واختا

ولھ رس ره جل هللا قال. �ل�ا اللغات  رسائ عن ل رآنا  إليك أوحينا وكذلك: ذك ر�يا ق   لتنذر  ع



 

 

رى  أم  ول�ا ومن  الق رzق  فيھ  رzب ال  ا@0مع يوم  وتنذر ح رzق ا@0نة !  ف   السعde  !  وف

رآنا جعلناه إنا) 42 الشورى ( ر�يا ق رف( 9عقلون  لعلكم ع زخ �بل و�نھ ) 3 ال   العاملeن،  رب لت�

زل  روح بھ  ن ألمeن، ال رzن، من  لتXون  لبكق عTU ا ر�ي  بلسان املنذ راء ( مبeن  ع - 192 الشع

ر�ية اللغة  إن  ). 195 إلسالمي الدين  لف�م فعالة  لغة الع رzھ  من ا ألساسeن مصد  وBما ا

رآن رآن وجود سWب أن كتابھ !  كثde  ابن  أو��. وا@Aديث الق ر�ية باللغة  الق   أن  Bو الع

ر�ية  اللغة  d  وأوسع�ا وأبي�Pا اللغات أف�� الع   بالنفوس،  تقوم الM' للمعا�ي تأدية Bاوأك�

زل  فل�ذا رف أن رف الكتب أش رف عTU اللغات، بأش رسل أش رة ال رف cسفا   املالئكة، أش

رف !  ذلك و�ان ألرض، بقاع أش زالھ وابتدئ  ا رف !  إن  رمضان، وBو السنة، ش�ور  أش

رف فكمل وجوه  �ل  من الش   .ال

را �وPsا عن بجانب رفة مصد ر�ية اللغة فإن الدي�ية، للمع   اليومية  العبادة لغة 2  الع

واطنPQا غالبية أ  فإن  اإلندون;سية، لألمة �ال�سبة و  .للمسلمeن    أن  بد فال. مسلمeن م

وا ر�ية اللغة يتعلم   Bو  مسلم �ل  عTU واجب أول  ألن اللغات، سائر من وzقدموBا الع

رفة رع دينھ، مع رة أ�شأت  بذلك، للقيام اALاولة أما. ر�ھ عبادة !  والتض   الدين  وزا

ر�ية اللغة  اإلندون;سية    إعداد  Bو ذالك من وال�دف  ،1994 عام منذ  9علي�'  كمنb1 الع

رة لد�Pم الذين الطالب ر�ية  اللغة  استخدام عTU القد واصل �أداة الع   وأداة  عامليةال الت

ر  من الدين تفقھل ألسا()' همصد رzقة ا إلسناد بط ر  إ]T 9ستمر الM' ا رآن ماوB همصد  الق
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آلسف، لكن. (Madrasah et al., 2019)  وا@Aديث ر�ية اللغة 9عليم واجھ ا   مشكالت  الع

  . إندون;سيا !  عديدة

  املشكالت  إحدى  2  املن01ية الناحية إن Arkadiantika (2019) بحث عTU بناء

ألساسية ر�ية اللغة 9عليم !  ا راء من تاناملشXل  �شأت. يإندون;سيا الع رzقة  اختيار ج   الط

رzقة  دقة عدم  ماBو  وتطبيق�ا، ر اال  وعدم املادة، مع الط رzقة !  zة بتXا   Bذا  اشتد . الط

رار البيان ر�ية  اللغة مي9عل  بأن 183 رقم الدين  وزzر  بق رس !  الع زال ال املدا   يXون  أن ي

واصال فاعلية وأقل ملال     .وت

 عTU القائم التعليم  تطبيق أن بحثھ ! ) Wagiran )2015 قال ذلك، إ]T إضافة

ري  اALلية الثقافة رو   املعلمeن  أغلبية أن علPQا ا@Aصول  تم الM'  البيانات تظ�ر. جدا ض

روا) 51.2٪(   املعلمeن  من ٪46.4 وقال جًدا، م�م اALلية الثقافة بنb1 9عليم تنفيذ أن ذك

رسeن  3 و م�م أنھ  روا ) ٪0.9( حسبف  مد رzانتو  اشتد  وكما .م�م غde  أنھ  ذك )  2014( دا

 خالل للطالب  الثقافية  القيم تقديم أن. اALلية  الثقافة بنb1 مالتعلي  أBمية عن بالبيان

وا  أن من  الطالب يتمكن أن  cستطيع التعليم   . ثقا! ال ورثة يصبح

رق  إحدى  رzقة  2  التعليم  !  الستخدام�ا ا@0ذابة الط رتبط الM' الط را  ت   مباش

  والتعلم  التعليم فعالية  �شأة إ]T  9سWب ألPsا. الطالب  فPQا Oع;ش الذي  اALلية  بالثقافة 

رفة وزzادة   وتقليد  فن Bو اALلية الثقافات من. اALلية  ثقافPtم عن الطالب لدى  املع



 

 

رك وعقلية وعمو  تقليدي  cشXل ةشف�يال  ةثقافال فن Bو فلXلور  أما. وفلXلور  وجما   . تن

  إن  ).Mamacah( مماجاه 2  سومنب !  املش�ورة الشف�ية الثقافة  أن املعلوم ومن

رة مادورا !  مماجاه ية �فالش لثقافة ا   تطورات  مع ثقافةال  هBذ سde 9 . اليوم للغاية  ناد

وجي ول   Bوzة  2  الM' الثقافة وأصبحت .اليوم  لاجيأ أنظار تلتفت الM' املتقدمة االتكن

راد وحة األف رك�ا ممس ألجيال وت ) 1: (وBما ،cسWبeن م«dوكة مماجاه الشف�ية الثقافة . ا

 d¼راز  من جاهمما 9عت روفا@) 2( با@Aداثة، مالءمPtا وعدم  مالقدي الط A  ية�ر  ) ون @يڤ( الع

 . ا@0اوzة  اللغة  كتابة ألPsا مف�ومة غde هاماجم خط ! 

dاو  حل تباXال  عند  ،ذلك عTU عالوة  عTU  ا@Aفاظ) 1: (لـ محاولة  !  جديد عاخ«

ر�ية  اللغة  ميكتعل  جاهمما الشفوzة الثقافة    فلXلور  بنb1  التفاعU  كتاب ) 2( و الع

ر�ية اللغة  9عليم  ئط�وسا   اإللك«dو�ي  بالتطبيق متصل تفاعU ال  كتابال Bذ . الع

رمز باستخدام رّ�ع ال ر�ية  اللغة  مي 9عل  �وسائط) QR code(  امل   .هاجمما فلXلور  نb1ب الع

ر  ري  إطا   نظ

  سومنب مماجاه الشفو�ة الثقافة

  فلXلور  !  تضمي�Pا يتم الM' الشفوzة  الثقافات إحدى  2  مماجاه الشفوzة  الثقافة 

ر  الM' �اخصائص إ]T اسÂنادا   مماجاه الشفوzة  الثقافة وzحتاج. الشفÃ' خالل من تانÂش
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T[ألشياء إ Bdا نجاتومب مثل املطلو�ة ا e2017( وغMillah, (. و مماجاهB أد�ي تقليد  'Ãشف 

  الثقافة  ! . سومين;ب منطقة !  وخاصة مادورا، !  القديمة العصور  !  وتطور  نما

رئ ) B )1ما،و  نام�م نادور  Bناك ،همماجا الشفوzة dجم) tokang maca (، )2( قا  وم«

)tokang tegges.(  

راءة 9عv' الMacah "'M" مادورا لغة من مماجاه مصط�Ç يأ9ي   الشفوzة  الثقافة. الق

  ماجابات  الشفوzة الثقافة مع أ�ساب  خط ل�ا سومين;ب !  وخاصة مادورا !  0Lتمع

)Macapat (ماك ا@0اوي، للمجتمعBة اللغة باستخدام الzعالية ا@0او  )راما   ، ) إنجيل ك

TUرغم  ع روق  من  ال  Pascasarjana)ا@Ëاصة  اإلقليمية  ثقافاPÊم  للتأثde  وفقا  الدقيقة،  الف

et al., 2018) . ونXمماجاه تت TUأل  ثمانية ع  و  Darmah و Kasmaran: و2  ، يةغنا

Kinante و Micel و Senom و Artate و Pangkor و Maskumambang .  

  زفاف، ال وحفالت ا@Aصاد، موسم خالل مماجاه الشفوzة الثقافة تنفيذ يتم ما عادة

ألرض، وصدقات   تنفيذ  يتم ا0Lتمع، 0Lموعات بال�سبة. الطوzل   الصيف فصل وخالل ا

dاب  أجل  من مماجاه الشفوzة الثقافة  dا 9عا]T هللا من االق« eالمتنان عن  9عب   أن  يمكن. ا

رتeن من  أك�d  واحد عام !  مماجاه الشفوzة الثقافة تنفيذ يXون    الثقافة  تنفيذ وقت ! . م

رك اه،مماج الشفوzة   . ا@Aدث احتياجات جميع إلعداد األËÔاص من  العديد شا



 

 

را  شف�ية  ثقافة �وPsا ري  فمن  ال�سيان، !  وتبدأ تدوP�zا يتم ما ناد رو   ا@Aفاظ  الض

TUة الثقافة عzراض ملنع مماجاه الشفو   تجعل  أن Bو علPQا ا@Aفاظ أشXال أحد. االنق

رzقةك مماجاه الشفوzة  افةالثق 9عت¼d. للتعليم وسيلة  مماجاه الشفوzة الثقافة    م ي لتعل ط

ر�ية  اللغة  ردات تأليف !  الع ر�ية  باللغة والنطق النص وتأليف  املف   . الع

  مباحث

ر  ر-ية اللغة Lعليم كوسائط اجاهمم تطو�   الع

ري  من رو رصة . الفور  عTU مماجاه الشفوzة  الثقافة عTU ا@Aفاظ الض   Bذا  لبذل الف

وحة ا@�0د   املنا×b  تطوzر ومبادئ  الوطv' التعليم نظام نأل  التعليم عملية خالل  من مفت

إلضافة املالءمة، ملبدأ وفقا املنا×b تطوzر. كبc  deشXل الوطنية  الثقافة تدعم  و�ا

العتماد وع إ]T االنÂباه أيضا وzجب الوطنية، التعليم معايde عTU ا إلمXانات تن   اإلقليمية  ا

وحدات   . والطالب التعليمية  وال

رzقة 2  مماجاه zةالشفو  الثقافة تطوzر إن وع  اتzمحتو  طور  الM'  التعليم ط  موض

ر�ية اللغة 9عليم مادة إ]T مماجاه ردات مطابقة خالل من الع ر�ية املف   أن  يجب الM' الع

رzقة  تطبيق و  التعليم وحدة !  تتحقق�ا ر�ية اللغة  مي9عل !  مماجاه تقديم  ط را. الع   ناد

راء يتم ما جدا ر�ية اللغة مي9عل حول  بحث إج   ، الشفوzة الثقافة منb1  باستخدام  الع
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وحيد البحث و�ان   . �اليمانتان  جنوب  بنجار، من ملاد�ePن الشفوي  األدب 9علم Bو ال

رون Endah بحثت وان) 2015(  وآخ ر�ية  اللغة 9عليم cعن   اALلية الثقافة أساس  عTU الع

dقية للمديحeن  دا ج مناسب مديحeن منb1 أن إ]T بحPÙا !  وخلصت. التعليم  نتائج ل«

رودات، مادة !  لتطبيقھ ر�ية اللغة  ونطق املعuv من غناؤه يمكن ألنھ املف   والنغمة  الع

  . مديحeن !  املستخدمة

واد  ر�ية  باللغة التعليمية  امل . جاهمام الشفوzة الثقافة  2  سومنب !  املناسية الع

رار طلب ر�ية اللغة  أن  183 رقم ' الديv وزzر ق واصU ، نظام  !  اليد  عليم�ا9 !  الع   مع¼d،  ت

ر�ية اللغة إ]T ينظر بحيث وصعب، مل�م، وظيفي،   يمكن  ال ولكن وممتعة س�لة �لغة الع

ري  من ،  لذلك).  Madrasah et al. ، 2019( اإلندون;Ü)' الثقا!  السياق  عن فصلھ رو  الض

واد تطوzر  ر�ية اللغة  9عليم  م وافق  بما املادي  العمق من  بمستوى  الع   الطالب  تطور  ع م يت

واد إعداد أBداف مع ناسبي  وBذا . بنسوم منطقة !  الثقافية والفنون    التعليمية  امل

واد  توفde) 1( و2  وافق الM'  التعليمية امل راعاة خالل من  املنb1 متطلبات مع تت  م

رس الطالب احتياجات واد عTU  لAÇصول  الطالب ساعدةم) 2( واملناطق، واملدا   9عليمية  م

  . ميالتعل  تنفيذ !  املعلمeن  9س�يل) 3( و ، بديلة

ولة ر-ية اللغة Lعليم كوسائط مماجاه ع�O لN9فاظ محا   الع

ر�ية  اللغة 9عليم �وسائط مماجاه عTU لAÇفاظ محاولة   : يTU  كما الع



 

 

 مماجاه إلقاء  BيXل تحديد . ۱

 �eل  يتمXيB  ة  الثقافة إلقاءzمختلفة  بخصائص مادورا !  اجاهمم الشفو  

 مماجاه الشفوzة للثقافة املثWت اإللقاء BيXل سومنب منطقة ! . منطقة �ل  ! 

ر�ع من املثWت اإللقاء BيXل يتXون . جيل إ]T جيل من راحل أ رئ  ،فتتاحاال : م  ،والقا

dجمو  الختتام ،امل« واد إلعداد مادة ال�يXل Bذا سيXون  وسوف. وا   اللغة  9علم !  امل

  . ر�يةالع

  

  

  

  املثWت  مماجاه إلقاء  BيXل. ۱ صورة

 سومنب مماجاه الشفوzة الثقافة    تدوzن  .۲

  وقد . كتابPtا يتم ما وقليال مماجاه إلقاء يتم ما كثde  الشفوzة، �الثقافة

راض إ]T ذلك أدى  رßع االنق والت  من Bو مماجاه تدوzن. اALلية للثقافة الس  محا

رzقة أما. سومين;ب طقةمن !  الشفوzة  الثقافة  عTU لAÇفاظ   2   التدوzن ط
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ران: و2 . سومين;ب !  مماجاه نيةأغ جميع بكتابة رما و ) kasmaran( كسم  د

)darmah ( و'Mكنن )kinanante ( مجلو  )micel ( سنوم و )senom ( و'Mرت ) artate( أ

  استخدام  س;تم .(maskumambang) مسXوممبانجو ) pangkor( فعXور و 

ر�ية  اللغة  مي 9عل  !  كمادة دوzنالت اBذ !  املوضوعات محتوى    . الع

  سومنب مماجاه الشفوzة  الثقافة  تدوzن. ۲ صورة

ر�ية  اللغة   9عليم �وسائط التفاعU  اب الكت .۳   الع

ر�ية اللغة مي9عل   كتب بال التعليمية ائطوس Bو التفاعU  الكتابب الع

  م ي لتعل مماجاه الشفوzة ثقافةال  تطوzر مع اإللك«dونية  التطبيقات عTU قائمةال

    

ران  رما كسم  مجل  كيWنUV  د

    

رتUV  س>نوم   مسكومامباع فعكور  أ



 

 

ر�ية اللغة   عھ موضو  أخدي أن من اجاهمم  تطور  يأ9ي. سومين;ب منطقة  !  الع

  9عليمية  مادة وzجعلھ ا@XAايةو  والتقاليد والفنون  السياحة TعU ملتOش الذي 

ر�ية للغة ر�ع تتضمن الM' الع رات  أ الست: 2 و  لغوzة م�ا ر  والكالم عاما   ةاءوالق

ر�ية  اللغة ميلتعل مادة مماجاه اتموضوع تأصبح. ةوالكتاب  رzقة الع   مطابقة  بط

ردات ر�ية  اللغة  مي9عل  مف   !   جدا مفيدة وسائط ال Bذه. التعليم ملستوى  وفقا الع

ر�ية اللغة مي9عل  رقيةت   محاولة ! و سومنب، منطقةب وخاصة إندون;سيا، !  الع

  . سومنب !  الشفوzة الثقافة عAÇ TUفاظل

  

  

  

  

رض. ٣ صورة ر�ية  باللغة  التفاعU  الكتاب  صفحة ع   الع

  استWتاج

 d¼قة  9عتzر ر�ية  اللغة  مي9عل  ط   !  للغاية فعالة اUAL  الثقا!  مماجاه نb1  مع الع

إلضافة. التعلم عTU الطالب  تحف�e مساعدة ركة إ]T با   ثقافة ال عTU ا@Aافاظ  !  املشا

  الكالممهارة  مهارة القراءة  الرمز المربع
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رzفوال  اALلية رات تحسeن !  االبتXار Bذا Oساعد .علPQا تع ر�ية اللغة م�ا   الكتاب  ! . الع

 Uرة النص التفاع راءة مل�ا وار الق A@رة وا   الصوت  اإللك«dو�ي التطبيق و! . الكالم مل�ا

رة الستماع، مل�ا رzب ا رة والتد    ف�م  !  بكثde أك�d الطالب س;ساعد الXل وذلك .الكتابة  مل�ا

ر�ية  اللغة  رع   الع   .وأجيد أس

راجع   م

، Uــــز عبـــد العصـــzز راBيم بـــن الع ر�يــــة اللغـــة 9علـــيم أساســــيات" –. إبـــ  باللغــــة للنـــاطقeن الع

رى  ألخ رى، أم جامعة: رzاض –  "  ا   . ه ۱٤۲۳ الق

Arkadiantika, I. et al. (2019) Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, 
 Journal of Chemical Information and Modeling. 

Endah, N. and Dkk (2015) ‘Muallimuna : jurnal madrasah ibtidaiyah’, Jurnal Madrasah

   Ibtidaiyah, 3(2), pp. 116–127. 

Faridah, S. (2017) ‘Fungsi Pragmatis Tuturan Humor Madihin Banjar’, KREDO : 

Jurnal   Ilmiah Bahasa dan Sastra, 1(1). doi: 10.24176/kredo.v1i1.1755. 

Indonesia, J. S., Sastra, F. and Jember, U. (2011) ‘TRADISI MAMACAH CATOR 
 NORBHUWAT : MEDIA PENINGKATAN NILAI-NILAI RELIGIUSITAS 
DAN  HARMONI SOSIAL’ 

Kurniawati, I. (2009) ‘Pengembangan Bahan Ajar Pusat Teknologi Informasi &’. 

Madrasah, D. K. et al. (2019) ‘Keputusan Menteri Agama Tentang’, pp. 1–466. 

Pascasarjana, P. et al. (2018) ‘Tradisi Sastra Lisan Mamaca di Kabupaten Pamekasan’, 

1(1),    pp. 39–45. 

Wagiran, 2009. Pengembangan Model Pendidikan kearifan Lokal di wilayah DIY  dan 

     mendukung perwujudan Visi Pembangaunan DIY Menuju Tahun 2025, 

Yogyakarta:     Setda Provinsi DIY. 
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ر	قة تطبيق رة ط ر  مناظ �اضية قط �قية اف�  خالل" منابر"   مجموعة �� الكالم كفائة ل�

ر    19-كوفيد عص
  

ر�ا راتاما  وحيو  أ   ف

ر�ي  األدب  قسم   ا"! ومية   ماالنج جامعة األداب  �لية الع

وان )يد  عن   : ال(

aryawahyup22@gmail.com 
 

رة مجلس" (منابر" مجموعة: امل/.ص رDية املناظ   شبھ  املؤسسات إحدى  FG) الع

ر�ي األدب  قسم FR املستقلة  دور  لUا" منابT). "وميةا"!  ماالنج جامعة اآلداب �لية الع

VWXأسا  FR ن رعايةTحس رة وت ر�ي  األدب قسم طلبة  لدى  كالم  مUا ر�ب  فإن لذلك. الع   التد

حقق حfg ودقيًقا دقيًقا أسلوDًا يتطلب أسبوعًيا cعقد الذي  ألساVWX الUدف يت   اقامة  من ا

ر�قة. اmnموعة lذه رة ط ر�فة FG قطر مناظ إلضافة ألpqا. بديلة ط  غالًبا  ااستخدامU إtu با

رجع ري  كم رDية اللغة ملناظ ر�قة  lذه أنتجت فقد  العالم FR الع   من  العديد أيًضا الط

ر�ن   .{pم املوثوقTن  املناظ

رئ5سية ال3لمة ر�قة: ال رة  ط رة, قطر مناظ  ". منابر" مجموعة, الكالم مUا

رات الستماع مUا راءة ا رDية باللغة  والكالم  والكتابة والق ر�ع FG  الع رات  أ  يجب مUا

رDية اللغة  قسم FR يتعلمون  الذين الطلبة تق�pاي أن  FR  الطلبة ذلك FR بما. أدا{pا و الع
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رحلة رDية اللغة �عليم شعبة FR با�الور�وس م .  ا"! ومية  ماالنج جامعة اآلداب �لية  الع

واد من عديدا  ي�ناولون  إpqم حسTن مختلفة م راامل lذه لت ألر�ع اتUا راVWX  الفصل منذ  ا   الد

  . األول 

راVWX املن�� حت تنفيذه يتم ا"! ومية ماالنج جامعة FR املطبق الد  رعاية  ت

  ع�t . قسم �ل  FR املسؤولTن اtu ا"mامعة مسؤوFu من بدًءا ا"mامعة l FRي ليا املسؤولTن

رغم وجود،إال للنظام  وفًقا تفنيده  يتم التطبيق  أن  من ال   بة الطل �عض lناك أن  امل

وا لم الذين رات  إتقان من  يتمكن أل  املUا راسال FR نجاحUم �عد حfg  ر�ع ا   اللغة  ألن وذلك. ةد

رDية صة خصائصUا لUا الع رنة ا"�ا رى  باللغات  مقا ألخ  الفصل FR التعلم فإن لذا. ا

حسب إل   من البد  و �افًيا ل�س  ف رج لتعلمل  ضافةا رس  ساعات خا   . الد

وائق، {pذه للتعامل ر�ي  األدب قسم مستوى  ع�t الطالبية املنظمات فإن الع   الع

ر�ي األدب  بقسم الطلبة lيئة cVع�   ع�t  التغلب FR دور  لUا ا"! ومية ماالنج جامعة الع

وائد من. املشا�ل  lذه )اك ف ألش�   لتطو�ر  وسيلة FG  ا"mامعة FR الطالبية املنظمات FR ا

رفة را( مالتعلي شعبة FR املك�سبة  املع     . ) l ,2018ند

حة من ورد ر�ي بقسماألدب الطلبة lيئة  صف   شبھ  ستانمؤس lناك الع

رامي : وlما  مستقلتان رامي أما. ومنابT)  الك صة مجموعة ف�V الك   و  . الثقافة  و للفنون  خا
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رغبون   الذين للطلبة  مجموعة ف�V منابر أما رة فن ي رDية  باللغة العلمية املناظ   منابر  و الع

FG  رة مجلس  من مختصر رDية املناظ حسTن  FR  أساVWX دور  لUا منابT)  مجموعة . الع  lذه ت

Uراتامل ألر�ع اللغو�ة  ا رض األ¡شطة  ألن وذلك. ا   حماية  lو اmnموعة lذه إ¡شاء  من والغ

رات واlب قد ر�ي األدب  قسم طلبة  وم رDية  اللغة مجال FR الع  lذه س£V كما. الع

ركز  منابرب اmnموعة رة حول  يتعلق �علم ع�t وعةاmnم هlذ ي صة العلمية املناظ   و  خا

ر�¥ية  دورات وجودب الت  FR تد   .عامة رى أخ مجا

رة �عت()  رDية باللغة   العلمية  املناظ حسTن الوسائل احدى  الع رات  lذه لت   املUا

ألر�ع اللغو�ة ردة ابن. ا رة مع أنھ قال) 2016( ب ر�ن  املسابقات �عد  ا"mيدة اإلدا   وتما

رة رDية  باللغة املناظ رة ممتعة  وسيلة  الع حسTن  للغاية وفعالة ومؤث رDية اللغة  إتقان  لت   الع

ألساليب أن) 2020( متقTن أيضا قال و .فعال �ش ل  مجموعة cستخدمUا الVg الدقيقة ا

رة راد  ع�t كبT)  إيجا�ي تأثT) لUا  سي ون  العلمية املناظ   .أعضا¨pا  أف

رة يتعلق فيما عميقا نت لم أن  قبل حسTن  الوسيلة �احدى  العلمية باملناظ   لت

رات رDية  اللغة  مUا )ة  أشياء lناك ومية ا"!   ماالنج جامعة FR منابر  mnموعة الع Tيجب  كب  

ألساليب  FG ما cع�l Vنا عل©pا التأكيد  رسة  FR" منابT)" مجموعة cستخدمUا الVg  ا   مما

رقية  أجل من اmnتم®F الشاط lذا أش ال FG ما أ¡شط»pم؟ رة كفائة  ت   الكالم  مUا
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راد لدى  ت ون  حfg ألعضائھ؟ رة حماسة و قو�ة نية" منابT)" مجموعة أف  FR دائمة حا

وا  سUمأنف ز�ن لي ون رك ر�ب ع�t  م حسTن  أجل من التد رة ت   . كالم ال مUا

FuالتاDألساليب  فإن و ر�ب وأنماط ا  مUم دور  لUا" منابT) " مجموعة يطبقUا  الVg التد

راس»pا يجب حليلUا د إلعداد {pدف وت رات  ع�t ا"!فاظ  أو ا رة FR أعضا¨pا قد   الكالم  مUا

حس�نھ   . وت

رة �� النظام ر9ية باللغة العلمية املناظ رة أساس ع;: الع   قطر مناظ

ركز رات م )بية  قطر  مؤسسة  من جزء lو  قطر مناظ   اmnتمع  وتنمية  والعلوم  لل�

 Vgاملنظمة . 2008 عام  تأسست ال FG رة منظمة   {pدف  قطر  لدولة الوطنية  العلمية املناظ

وج©pية قوة  ت ون  أن وحة واملناقشة ا"!ر  التفكT) روح ع�t ا"!فاظ FR  ت   والنقاش  املفت

رDية واملنطقة قطر FR بناءال رجUا األوسع الع ركز جUود تن�شر. وخا رات م   FR  قطر مناظ

وار ثقافة ¡شر وار ا"! وح وا"! ²ايد �ش ل املفت  مع �عاون  جسور  بناء خالل من وتن�شر م�

ألردن  والسودان وعمان ال و�ت مثل دول  FR والدولية اn!لية املؤسسات من العديد   وا

رب ودول  ر�ي املغ رق  الع واليات  أوروDا ، آسيا وش حدة وال ر�كية املت ألم   . ا

ركز لدى  رات م )امج من العديد قطر مناظ   الفعاليات  تنظيم ذلك FR بما ، ال(

والت رك الVg ا�nتلفة والبط رس  ف©pا �شا حاء  جميع  من وا"mامعات املدا   العالم  أن
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راكة رات املنظمات مع بالش حسTن اn!لية والوزا إلضافة. العامة املناقشات جودة لت  إtu  با

رات  رة طورت ،  التنافسية املناظ ر·سUا منا¶� أيًضا  قطر مناظ  وا"mامعات ال ليات FR لتد

ر·سUا و�تم آلن تد رطة �لية FR ا )ن  وجامعة يوتا وجامعة قطر FR الش   FR  كنتا�ي  و·س�

واليات حدة  ال   . املت

FR رسة رة العملية املما رة  أساس  ع�t العلمية املناظ  واعدالق  لديھ قطر مناظ

  : التالية 

ر�ق موقف  بناء  .أ  الف

ألشياء  أlم من رة FR ا ر�ق  موقف بناء العلمية املناظ  ل ى مUم lذا . الف

حكيم lيئة  يفUم ر�ق م ان  وا"mمUور  وا"�صم الت رضة أو ا"! ومة: الف .  املعا

ر�ق ر�ق lو ا"! ومة  ف وافق  الذي  الف )اح ع�t ي ر�ق وأما االق� رضة  ف  فUو املعا

ر�ق رض الذي  الف )اح  cعا ر�قان lذان سي�نافش. االق� راة FR الف رة مبا . مناظ

ر�ق  أعضاء يت ون  حدث أي  أ¼�اص ثالثة من  الف . الثالث و  الثا¡ي و األول  املت

حدث ول ل صة واجباتھ  مت رائھ اللقاء دقائق خمسة  لديھ ¼�ص �ل . ا"�ا   .  أ

وًحا، أكÀ)  �ش ل ألشياء وض ر�ق �ل  ع�t يجب  الVg  ا   كما  p}  FGا القيام ف

Fي� : 

ر�ق . 1  ا"! ومة  ف
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ألمور  ر�ق ع�t يجب الVg ا   : ي�F كما FG لUا  االن�باه  ا"! ومة ف

 . ا"!اFu  الوقت FR  مش لة lناك أن يبTن أن  )أ

)ح أو خطوة وجود  )ب  . املش لة lذه "!ل مق�

)ح أو  ا"!ل  )ت  .القائمة  املش لة ع�t كبT) تأثT) لھ   املقدم  املق�

  :مثال

الجتماعية القيود تطبيق أن اmnلس يؤمن:   القضية    واسعة  ا

حة فعال النطاق حة مل اف   . 19-�وفيد جائ

  . اإلندون�VWÃ  الشعب حياة ع�t خطT) 19-�وفيد فT)وس:   املش لة 

)ح أو ا"!ل الجتماعية القيود تطبيق :املق�   ووقف  ملنع النطاق واسعة  ا

  .  19-�وفيد  ان�شار 

  إtu  ا"!ياة وستعود الفور  ع�t 19- �وفيد حل س�تم :  الن�يجة 

 .طبيع»pا

ر�ق . 2 رضة ف  املعا

رى، ناحية من ر�ق يمكن أخ رضة لف واجUة املعا ر�ق �ÄÅ م   ا"! ومة  ف

رق  �عدة   :م�pا ط

)ح أو  ا"!ل أن حيث  )أ ر�ق من  املقدم  املق� حل  لم ا"! ومة   ف  . املش لة ي
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ر�ق  حل تأثT) إن  )ب  . غايتھ يبلغ لم ا"! ومة ف

رق  lناك  )ت رى  ط   أكÀ) أخ
ً

ر� من فعاال و حال ر�ق قدم»pا الVg قةالط  ف

 . ا"! ومة 

 القضية   .ب

رة آلراء لتبادل ¡شاط  FG العلمية املناظ   ع�t بناءً  مختلفTن جانبTن بTن  ا

حدث الVg  وا"!قائق البيانات   يمكن VWÇء إtu حاجة FR لذلك. اmnال lذا FR ت

 FR القضية   تقسيم  ،يمكننا عام �ش ل. بالقضية   cس£f  ما وlذا. مناقشتھ 

رة ر�ضTن طTنخ إtu املناظ   :وlما ، ع

  بالسياسة املتعلقة  القضية  . 1

آلراء املتعلقة  القضية  . 2 الجتماعية واملفاlم والعادات  واملعتقدات با  . ا

 ا"mÈة   .ت

رة VWÇ FRء  أlم من  ا"mÈة واقع FR. العلمية املناظ رة  ال أنھ  يقال ، ال   مناظ

رض. قو�ة  mÅة بال   مÉ!وDة  أسباب إيصال lو ا"mÈة تقديم من والغ

وافقة {pدف داعمة وحقائق اناتب¥ي رض. رفضھ أو رأي  م رة من الغ  lو  املناظ

حكيم lيئة إقناع ر�ق رأي  بÉ!ة وا"mمUور  الت  أن  ع�t التأكيد يجب وlنا. الف
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�ÄÈ"رد ل�ست املقصودة ا   ا"mÈة  ت ون  أن يجب بل عادية أسباب مج

إلضافة منطقية بأسباب  مÉ!وDة   . امليدانية   وا"!قائق البيانات  إtu با

ر�ق mÅة  بناء فإن ،  ذلكل ألراء  نقل خالل من الف حدث  �ل  من  القو�ة  ا   مت

ر�ق أي  إليھ ين�بھ أن يجب VWÇء أlم lو رة يقوم ف را. باملناظ  الUدف  أن إtu نظ

VWÃرئ� رأيھ  املستمع إقناع lو للمتناظر  ال   . القضية FR ب

ر�قة  ا"mÈة  بناء  .ث  . الثالثة  بالط

رق  ثالث lناك ر�ق  mÅة لبناء  ط   : الف

 التأكيد  . 1

رح lنا واملقصود رض املقدمة ا"�ÄÈ  مع�f ش  ش ل FR عادة, م�pا والغ

 . رئ�سية جملة تصبح  جملة

 التعليل  . 2

رئ�سية  ا"mملة تقديم �عد رح ي�بعUا املن�ناضر لmÈËة، ال حتوي  �ش   ع�t  ي

  املن�ناضر  فيھ ينقل الذي  الالئق الوقت lو lذا. ما VWÇء حدوث س¥ب

رأيھ الوثوق  أسباب رنة ب ر�ق  بmÌة مقا  ،قو�ة ا"mÈة  ون تس. ا"�صم ف
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رئ�سية  با"mÈة �عليلھ املن�ناضر رDط إذا   للمتناظر و  . سابًقا املذ�ورة ال

رDط  أن ر�ق  {pدف mÅتھ ي رةاملنا  بداية  FR املذ�ور  الف  .ظ

 التدليل  . 3

  امليدان  FR حدثت الVg وا"!قائق بالبيانات املتناظر يأ�ي أن أيًضا املUم من

ر�ق ا mÅة  تقو�ة ألجل راد أن lنا ونبھ.  لف رأنيا دليال ل�س بالدليل امل   أو  ق

راد انما . الديية  باألدلة يتعلق  ما أو حديثا   وا"!قائق  البيانات بالدليل  امل

وال أو  امليدانية ر�ن أق ح )اء و املتب صل أو ا"�( رات   حا إلختبا   .  ا

 . املداخالت  .ج

Vع��صة باملداخالت   ر راءه يلقي عندما  خصمھ cسئل  أن للمتناظر  بالف .  أ

ر�ق من املت لم يت لم عندما للمداخلة والوقت   دقيقة  من ألكÀ)  ا"�صم ف

)ة الدقيقة وقبل واحدة Tألخ رة أساسية من  املداخالت lذه و�عت()  .ا  املناظ

ر�قTن كال من  مداخلة أية  بدون  التناظر عملية تقوم أن يمكن ال حيث  الف

ر�ن  ر�ن تفيد املداخالت lذه. املتناظ  وتنظيم نقدي  �ش ل للتفكT) املتناظ

الستماع األف ار إلجابات نقل  وDالطبع  �عناية وا     .ودقيق  مباشر �ش ل ا

 . فنيداتالت  .ح
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راد  موقف  pÏاجم أن و�مكن. ورفضUا ا"�صم mÅة دحض FG بالتفنيدات وامل

ر�ق رح و ا"�صم ف   mÅة  ع�t التغلب FG التفنيدات فائدة من و. أخطائھ ش

طلة  ا"�صم mÅة  أن نقول  حيث ا"�صم   يجب . ذلك  اtu  ما أو منطقية  غT) أو  با

ر�ق االنتقادات ت ون  أن أيًضا رنة  مÉ!وDة ا"�صم  لف   من  املقدمة با"�ÄÈ  باملقا

ر�ق رغة لتفنيدات ا  ت ون  ألال امليدانية  وا"!قائق البيانات مع الف   . فا

رقية �  الكالم كفائة ت رة ع?   العلمية املناظ

رةامل �عت()  رDية باللغة العلمية ناظ صعب  من  الع  بالفنون  بالسبة  اللغة فنون  أ

رى  ألخ   املتناظر  ع�t يجب حيث ذلك إtu وما القصة  وتقديم ، واألوملبياد ، ا"�طابة مثل ا

ر�ع يتقن أن رات أ راءة من واحد وقت FR لغو�ة مUا الستماع الق وغ(  الكالم و  والكتابة وا ,  أ�

رةاملن مادة إعداد  عند ). 2020 راءة املتناظر من  ُيطلب  اظ رDية  باللغة  طبعا وFG مادة ق   الع

الستماع منھ مطلوب  أنھ كما. كالمھ  بكفائة  جيًدا  القا¨pا ثم ، ر�ق mÅة  إtu ا   ا"�صم  ف

ولة نقلUا يتم ل ي بذلك اليكتفي, كالمھ بكفائة Uعليھ يجب �س  
ً
وال   بكفائة  كتاب»pا أ

زي ( الكتابية   ). 2019, را

رة حت العلمية املناظ صب  FR نتعلم. والنقدي  املنطقي للتفكT) وسيلة أيضا أ

رة روحة للمشا�ل  حلول  إيجاد كيفية  العلمية املناظ رة. القضية FR املط   ا"mنة  فط
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رة  أن  كشف) 2017(   كيفية  و من�mية ا"mÈة  صياغة كيفية �علم  العلمية  املناظ

(Tر·عا و عميقا التفك رد عند س ر�ق تفنيدات ع�t ال رقية  ع�t ا"!صول   نيمك.  ا"�صم ف   ت

رات ر�ق عن  الكالم مUا ر�بات  تنفيذ أش ال من  ش ل  lو نفسھ  التعود. التعود  ط   التد

ررة رامج FR املتك صة ب ري (  خا   ). l ,2017ند

إلضافة وح الVg ا"�ÄÈ نقل فن فإن ذلك،  إtu با )ا   البالغة  إtu  األدب  من ت�

رة FR املك�سبة ر�ت امل عقلية �شكيل FR مUم دور  لھ املناظ   أن  FR الس¥ب lو lذا. ن ناظ

ًرا و� ون  ¼mاعة عقلية لديھ ي ون  أن إtu يميل املناِظر الت FR الظUور  ع�t قاد رى  مجا  أخ

(Tرة غ ا �ونھ مثل ، نفسUا املناظ
ً
ا لmËلسة رئ�ساو  وسيط

ً
ا وواعظ

ً
حدث ,  دافيك( ومت

2018(  . 

ر  مجموعة رEي األدب قسم �� مناب   اIJكومية ماالنج بجامعة الع

رت ح من ذك ر�ي األدب بقسم الطلبة lيئة ةصف   لتنمية  منتدى  lو" منابر" أن الع

رات رDية اللغة مUا صة ا"! ومية ماالنج جامعة لطلبة الع ر�ي األدب قسم FR وخا   مثل  الع

  :  ي�F ما

رDية  باللغة كالم ال FR صعوDة يجدون  الذين  الطلبة مساعدة  )أ  . الع
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رغبون  الذين  للطلبة منتدى   )ب رسة FR ي   أمام  الكالم أثناء وعقلي»pم لغ»pم مما

 ). ا"�طابة( ا"mمUور 

رغبون  الذين  للطلبة الس�يعاب  )ت راpÔم تطو�ر FR ي الستماع ( اللغو�ة مUا   ا

راءة والكالم  رة فن خالل من) والكتابة  والق رDية املناظ  . الع

إلرشاد  )ث رافقة ا راغبTن للطلبة  وامل ركة FR ال رات  مسابقات FR املشا   املناظ

رDية  . والدولية والوطنية اإلقليمية املستو�ات  tع� الع

رDية  للمسابقة الوفود  إعداد FR وا"mامعة الطلبة  بTن  وسيلة  )ج  . الع

ر�ق أحسن  كشف رئ�س ط )ة ملنابT)  ك   lذا  منابر mnموعة  مmÕلTن أن 2021 لف�

وا  املmÕلTن أن حfg. مË!وظ �ش ل  زادوا  العام    ةا"! ومي  ماالنج جامعة طلبة  ل�س

حسب رى  ا"mامعات من عديد أيضا mÖل  بل, ف ألخ   و  ا"! ومية سورابايا  جامعة مثل ا

إلسالمية ماالنج جامعة إلسالمية ا"mامعة و ا   أ¡شطة  ألن وذلك . سوغو  واFu ا"! ومية ا

)نت ع() تنفيذlا يتم 2021 سنة منابر حيث اإلن� ركTن �سمح ب رج للمشا  جامعة  خا

إل   ا"! ومية ماالنج )اكبا  .ش�

ر	قة تطبيق رة ط ر  مناظ   منابر مجموعة �� قط
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ألعضاء ع�t يجب  أنھ)  2021( أحسن قال   اتباع  منابر  مجموعة FR ا"mدد ا

راءات رات بملء بداية. ال�mÕيل إج الستما ²امات ومقابلة ا راء االل� الختبار  و×ج   ا

ركة تمام �عد. منابFR  (T القبول  إعالن يتم حfg التمUيدي    ال�mÕيل   عملية FR املشا

رحلتTن إtu منابر مجموعة أعضاء سيقسيم رحلة) 1: امل رحلة) 2 و األوtu امل .  العليا  امل

ر�قة تطبيق تصيف أيًضا يجب ، لذلك رات ط   مع  قسمTن إtu  منابT) مجتمع FR قطر مناظ

صيل    : التالية التفا

رحلة  . 1   األوtu  امل

رة FR املادة القاء  .أ  اn!اض

رحلة أعضاء معظم وا لم األوtu امل رف رة يتعلق شØÙ أي  cع  FR  لذلك, العلميىة  باملناظ

رب قبل من وج²T  بيان اtu حاجة رائاpÔا و نظامUا من  املد ر�قة  هlذ. كيفي»pا و اج   الط

وال مدخال ست ون  األpq ةفعال ر  يتعلمون  الذين للطلبة أ رDية العلمية ةاملناظ   ل ألو  الع

رة رب يمكن. م رح أن للمد رة يتعلق ما �ل  cش رضUا من ابتداءً  قطر بمناظ ر�خUا غ  وتا

وائدlا رةا  وكيفية وف حدثامل �ل  ودور  ملناظ رة FR واملصطË!ات ت رDية املناظ   يمكن . الع

رب واد lذه �ل  ع�t ا"!صول  للمد رس£V املوقع  من امل رات ال   ،  بالطبع. قطر ملناظ

رب قدم إذا  ية فعال  أكÀ) املادة قديم ت سي ون  حة املد ر� طس يوزع  و  الش را  مادة ق
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رب  يمكن املادة، قديمت pqاية  FR. للطلبة  وع توفT) للمد ر�ن  من  ن ركTن التم   فيما  للمشا

واد  يتعلق  . املقدمة   بامل

ر�قة  .ب  املت لم  تخصيص ط

ر�ون  فUم أن �عد ألمور  �ل  املشا رة املتعلقة ا آلن  الوقت حان قطر بمناظ  ا

رس»pا رغم ع�t. عملًيا ملما وا لم أpqم من ال ر�ون  يفUم  �امل �ش ل يجادل  ع�t  املشا

حدثTن دور  األقل رة FR  املت حدث من  بدءا  املناظ رح� األول  املت حث ال  خلفية ش حديد و  ب   ت

رح املش لة  حدث  يفUم وكذلك  القضية  FR املصطË!ات وش   بناء  كيفية الثا¡ي  املت

حدثو   بقوة و جيد  �ش ل ا"mÈة ر�ق  أسئلة  ع�t يجيب كيف يفUم الثالث املت   ف

ر�قال رأي  و�ؤ�د ا"�صم رسةامل خالل من. ف رار هlذ مثل ما   مع  الطلبة فUميس باستم

رور حدث  �ل  واجبات الوقت م رة FR مت  . املناظ

ر�قة  .ت  التقييم ط
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رض رئ�VWÃ  الغ رد �ل  ونقصان أخطاء  اك�شاف lو الذا�ي التقييم من  ال   من . ف

حسT فUم أجل رات نوت رة مUا ر�قة باستخدام أفضل �ش ل املناظ رة ط  lل. قطر مناظ

ر  ع

 ض

ا" 

Å

Û

 ج

رة أثناء  ر�ن  �عد  الشاط {pذا  القيام يمكن ال؟ أم  جيد املناظ رب مع التم   الذي  املد

ركTن التقييمات يقدم ر�ون  يقوم أو للمشا   . البعض �عضUم بتقييم  املشا

رة عن املادة  القاء:  1 الصورة وجل قاعة FR  املناظ   ميت ج

رحلة  . 2  العليا  امل

ر�قة  .أ حليلھ   و فيديو مشاlدة ط  ت

رحل lذه FR الطلبة معظم وا ةامل رف رة ع �ساعدlم فيديو مشاlدة لذلك, املناظ 

وا  رة حقيقة ليعلم رسة تختلف ، لذلك . املناظ رحلة عن املما  وقت �ان لو  و األوtu امل
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ر�ب رق  إحدى  تتمثل .  مستو�ا التد طع مشاlدة FR الفعالة الط حليلھ  الفيديو مقا   وت

رق    : التالية  بالط

رب يوزع  أن  )أ رة فيديو املد ر�ب  وقت قبل بمشاlدتھ يأمر و, قطر مناظ  التد

رب يأمر أن  )ب  فيديو  FR مUمة نقاط  لكتابة الطلبة  املد

رح أن  )ت رب   cش  فقليال  قليال فيديو FR ما املد

رب يمكن  )ث رة FR الشاÜع  التعبT) أو  املصطË!ات  cعطي أن  للمد  املناظ

 

رة FR ا"mÈة  كتابة   .ب  املناظ

ر�ن اعد�س املكتوDة ا"mÈة ر�ون  يبدأ أن قبل .خطابھ يلقي عندما املتناظ  املشا

رة ر�قة  lناك ا"!قيقية  املناظ رسة فعالة  ط   �ل  لتعيTن  وفًقا ا"�ÄÈ  كتابة  FG للمما

حدث ر�ون  ي ون  حfg بذلك القيام يجب. مت  وال UmÄÅم تقديم FR سالسة املشا

وا �س�ند  قو�ة �ÄÅ بناء.  ا"�ÄÈ تقديم FR الوقت يضيع tuرات  نظام إ   من  قطر مناظ

رق  ثالث خالل  ). التدليل و التعليل  و التأكيد( سابقا بياpqا تم ط

 املباشر  التطبيق   .ت
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ر�قة  lذه �عت()  صعب من  الط ر�ب FR الطر  أ ر�قة  lذه pÏدف. التد  تقديم  اtu الط

ألراء  ر·عا ا رب يقوم .عميقا و س ر�ب بدء قبل  دقائق 10 القضية باعطاء املد   ثم . التد

لب ذلك  �عد
ُ
ركTن من  ط رسة املشا رة  رةاملناظ مما ر�ب إl  tuذا pÏدف. مباش )ه  تد Tتفك  

الن 

قد

 ي 

وDن 

  اء

ا" 

Å

�Û رعة راة FR عادة ذلك يتم. �س رة ملسابقة ال�pائية املبا رDية  باللغة الطلبة مناظ   الع

tاملستوى  ع�  Vالوط�.   

رة فيديو مشاlدة :2 الصورة   يوتوب   FR قطر مناظ

  

الستNتاجات   التوصية و  ا
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رlا منابر مجموعة     األدب  قسم FR املستقلة  شبھ املؤسسات  من واحدة باعتبا

ر�ي إلم انات تطو�ر FR مUًما دوًرا منابT) تملك ا"! ومية ماالنج جامعة FR الع وجودة  ا   امل

FR  ر�ي األدب قسم طلبة صة  ا"! ومية ماالنج جامعة FR الع رة  مجال FR وخا   املناظ

رDية رة. الع )قية الفعالة ة الوسيل احدى  العلمية املناظ رات ل�   فإن  وDالتاFu. الكالم مUا

ر�قة استخدام حة  الط ر�بات  FR الÉ!ي وع  �ل  تقام الVg  التد ري  أسب رو   ملسؤوFu  للغاية ض

 (Tرق  إحدى . مناب حة  الط رس»pا الÉ!ي ر�قة تطبيق FG منابT) مجموعة FR ملما رة  ط   مناظ

حديد  قطر ر�قة وDالت رحلة: التالية بالط رة FR املادة القاء) 1: األوtu للم ر�قة ) 2, اn!اض   ط

ر�قة) 3, املت لم تخصيص رحلة و. التقييم ط ر�قة ) 1: العليا  للم   و  فيديو مشاlدة ط

حليلھ رة FR ا"mÈة  كتابة) 2, ت   . املباشر  التطبيق) 3, املناظ

حتاجون  جًدا  فإننا لذلك الكمال عن �عيد املقال lذا بالطبع   راء  م   للق

رف. ناءةب مدخالت لتقديم واأل�اديميTن   lذه تتوقف أال أيًضا نأمل ذلك عن النظر بص

راسة حسب  lنا الد رlا أيًضا  يمكن بل  ف   . منابT) مجموعة قبل من وتطبيقUا تطو�
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  (Kahoot)وسيلة �ا�وت ال اللغو�ة باستخدام  لعابألا

ر�ية   #" !عليم اللغة الع
SHOLIHATUL ATIK HIKMAWATI  

 امل&%ص

ل.ا آثار ع*( العلم وجميع األنحاء ا��ياة ا��تلفة، إما من الناحية  �19انت عصر �وفيد  

و  3بو1ّة. إلجتماعّية، واإلقتصادية، وال4 تتأثر املؤسسات التعليمية الD EFشمل املعلم@ن والطالب أيًضا ا

والتعلم . فNOذا عصر ألساسية الالزمة للتعليم  و�ان ا��ديث دائما عن اكRساب الكفايات ا

Oرار ف الستم رجع أ]مية ]ذا إZ( أن عالم معاصر عالم يتصف بأنھوا 3ت  Nما مدى ا��ياة، وت عالم   تتغ@

̂رع رعة، كما  اس رار من أن الوظائف فيھ أيضا تتغ@3 _س ، مما يتطلب من اإلbسان أن يجدد باستم

ر1ق  ون ]ذا إال عن ط fوالي وكفاياتھ  راتھ  والتعلمم.  .تجديد gh عملية التعليم 

رئ+سية ال(لمة ر�يةوسيلة �ا�وتالأللعاب اللغو�ة، ا :ال   ، الع

 

 مقدمةال
   

رعة  الت ا��ياة، فتجعل.ا أك3i س ̂رع لتدخل جميع مجا وجيا _شfل س ول فحيث تتطور التكن

 3iاألك Eklر الت. بل mعد التعليم املد رEkl لrس استpناًء عن ]ذه ا�nا والتعليم املد وكفاءة وعملية. 

زة  ألج. وا الستخدام املدروس استفادة من التقنيات  راسات أن ا ا��ديثة. حيث أثبRت الد

إلضافة إZ( مساعدة  واتج التعلم لدى الطالب، با وجيا gh التعليم mعود ب|تائج إيجابية ع*( ن ول للتكن

وجيا gh التعليم. ول وائد استخدام التكن راحة وكفاءة أع*(. Dعرgh مع~{ ع*( أ]م ف رس ع*( العمل ب   املد

زدياد استخدام التك  مع ا
ً
رحا وجيا gh التعليم أصبحت ا��صص الصفية، أك3i م ول ن

رار اململ. لقد س.لت الوسائل  والتك والRسميع  وتفاعلية. فلم mعد التعليم يقتصر ع*( ا��فظ 

رس والطالب  ر]اق ع*( املد التعليمية ا��ديثة العملية التعليمية، وجعل�Nا أكD 3iسلية ومتعة، وأقل إ
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واء و .1ع*( حد س ول ̂رس، وخاصة gh مجال وسائل والتطور التكن �g لھ تأث@3 كب@3 ع*( تطو1ر التد

غ~E َعِن و باستخداموسائاللتعليمالتعليم. 
ُ
D رّ ال ُيمكن أن رِح املعلومة وتوصيل.ا املد س الذي يقوُم _ش

رق فّعالة بحيث  م وDسّ.ل عليِھ توصيِل املعلومة بط
ّ
ساِعُد املعل

ُ
D الطالب، لكن ]ذه الوسائل )Zإ

رحmستطيُع الطا رِة بأكمل.ا من خالِل الش   .لب أن يف.م الفك

والn�Rيالِت الصوتّية)،  ون ِمن ِخالِل الّسمع مثل (املذياع  fبعُض الوسائل التعليمّية ي
َ
ف

آلخر mعتِمُد ع*( ا��اّست@ن  وا رافّية)،  والُصور الفوتوغ رات  �اض�ر1ّة مثل (ا و�عُض.ا وسائٍل َبص

ر1ّة مثل (األفالم الن والبص رات الناطقة)الّسمِعّية  �اض
ُ
�وا ولكناستخدام الوسائل التعليمية اطقة   .

وجيا ع*( أساس ول زال للصفوف التكن ون  األفالم ع*( تقتصر الت ز1 زة والتلف رضو وأج.  اإلذاعة الع

�ا�اةالبي�ية قال ديل سيجونق أن حالةطالب .وماشا�Nذلك� Simulationاليوم ]ميعrشون gh ا

area3ن راجع املتعددة  mع~E التعلم بالوسيلة إن4 رة مثل ]م  سيجدون امل ر¤ة مباش rت الEF تدعم بتج

رة  ون أن يتعلمو بوسيلة مبتك 3اء إما من الو1ب أو التطبيقات ]م mستطيع راف ا��¥ والتطبيقات و¦ش

رحة   .2ومف

وع من الوسائل التعليمية املتعددة.   و�nيا mع~E ن لذا من امل.م إعداد وgh ]ذا ا�nال دور التكن

رات الD EFساعد gh إعداد الطالب الطالب لال  و�g املتنامي، لتعليم امل.ا ول راط gh ]ذا العالم التكن نخ

ركز ع*(  راسية الEF ت �ة، فالصفوف الدªوى عاملة ونا وا ق للتفاعل مع ]ذا العالم، حFّ{ يfون

رق»E املتنامي راط طال�Nا gh ]ذا العالم ال وجيا تضمن انخ ول السيما gh استخدام التكن واليات آسيا . 

 gh ا قليلةN¬زة إيلك34ونية ولكن استخداما 3ا gh استخدام أج. واليات متطورة تطورا كب@ ع*( أن ]ذه ال

زة إلك34ونية مثل ]اتف 3ا�nال التعليم والتعلم ون أج. . أما بال|سبة إZ( طلبة ا�nامعة أ®Nم mستخدم

ملعلومات املتعددة و يمكن ل.م ، ومن ذلك باستخدام ]اتف Dس.يال ل.م لنيل اsmart phoneالذكية

ر1بات الكRساب  وا بنفس.م ممتعة mع~E من وسيلة التطبيقات الEF لدN²ا لعب اللغة فNOا تد أن يتعلم

  كفائ�Nم.

وأثبRت تطبيقات  رامجت ع*g ماللغات،   واأللعاب اللغو1ة وسيلة جّيدة استفادت مN³ا ب

واأللعاب اللغو1ة من أفضل ]انتائج ايجابية فيكث@3 من البالد الN¬ EFتم بتطو1ر  نظم Dعليم لغا¬Nا، 

وار  �وا� الستماع  ر]ا الfامل gh ا 3ا من الطالب ع*( معا�nة اللغة gh إطا الوسائل الD EFساعد كث@

 
1 Dale H. Schunk. Learning Theories: an Educational Perspective. Boston: Peason. 2012. Hlm. 449 
2 Dale H. Schunk. Dale H. Schunk. Learning Theories:an Educational Perspective. Boston: Peason. 

2012. Hlm. 449 
3 Brian Tomlison. Cambridge Journal: Materials Development for Language Learning and Teaching. 

(Cambridge: Cambridge Press.2012). p.166. online. Available at http://journals.cambridge.org 
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والتعب@3 املكتوب، كما أن األلعاب اللغو1ة gµ من التقنيات ا��ديثة D ghعليم  راءة  والق �ادثات �ا

 gh ساعد الطالبDألجن¶ية و والغوص gh مكنونات ]االلغة ا ن ع*( اللغة املكRسبة، 
ّ

وتؤدي  .التمك

وجية  ول رطة الفيديو وماإZ( ذلك من األدوات التكن األلعاب ا��ديثة مثل الكمبيوتر أو ال.اتف، وأش

ر1ة رص للتنمية االبتfا رات ]ماللغو1ة وتوفر الف  gh تنمية مفا]يم التالميذ وقد
ً
 م.ما

ً
  .ا��ديثة دورا

 gµ واع مختلفة من وسائل �ا]وت ر1ق دمج أن رامج الوسائل املتعددة عن ط رنامج �nعل ب ب

E«رض التقدي والفالشفي الع والنص  وات ومقاطع الفيديو  ألص  .الوسائط ع*( س¶يل املثال الصور وا

ألسئلة .  ]ناك وضع ا®Nم اوضع الصاbعو وضعا لالعب يتم استخدام وضع الصاbع لوضع املفا]يم gh ا

ألجو¤ة وتحديد مدة   إلطالقوا ر1قة ا الستجابة وط gh ح@ن يتم استخدام وضع الالعب لالنضمام .  وقت ا

ر1ف ال¼�ص اللقب رقم التع ر1ق إدخال  رقم . إZ( األلعاب عن ط واحدة ب . واحدPINيتم تمثيل لعبة 

واد املعدة  ون عن امل لصنع ]ذا الfا]وت من قبل أي �Àص، خاصة معلم اللغة بحيث أل®Nم يف.م

رة خاصة مطلو¤ة ألنھ تم . طالبلتلبية احتياجات ال وجد م.ا بخالف ذلك فيجعل وسائل �ا]وت ال ت

ر1ة .Dس.يل.ا املوقع املستخدمة  MALLوسائل التعليم ع¥3 تطبيقات �ا]وت ]و تطور من نظ

(Mobile Assisted Language Learning)ح@ن أن ghMALL وع من التعلم باستخدام ال.اتف -M]ون

Learning علمD عملية gh ول �م�وجيا ال.اتف ا ول رتبط باستخدام تكن ر1ق التعلم عن _عد و]و م وط

  . 4)�ل اللغات( اللغة

ركة مع ومن ناحية �ا]وت،  رص للمشا ز1د من الف والطالبيمنح الطالب امل رس  واد  املد وامل

راط وn¼Dيع التفاعل gh الفصل يح �ا]وتتظ.ر النتائج أن . التعليمية فز الطالب ع*( االنخ

Eklرا رك الطالب أن استخدام و . الد رات الEF  �ا]وت1د وامل.ا رفة  gh التعلم لھ تأث@3 إيجا�ي ع*( املع

رك�Nم يدعم Dعلم.م بقوة gh الفصل.  يكRسبو®Nا Ê]م وتفاعل.م ومشا رك@ ز1ادة ا]تمام.م وت . أن الدافع ل

رافات وتحس@ن جودة أن استخدام األلعاب ا إذن، راEkl يميل إZ( تقليل االنح لتعليمية gh الفصل الد

والتعلم ̂رس   5.التد

رض اللعبة  ( ) الEF ستصمم الباحثة من كتاب@ن mع~game show Eوموصفة من املنتجيع~E ع

رة، والسكن،  ألس رف، وا ون من ثمنية موضوعات، mع~E: التعا fر¤ية ب@ن يديك الذي يت كتاب الألول الع

ون  fالذي يتfر¤ية ب@ن يدي رحلة. كتاب الثاbي الع وال والعمل،  واية،  وال. راسة،  والّد واألbشطة اليومية، 

 
4T. M. Miangah and A. Nezarat.“Mobile-Assisted Language Learning”. International Journal of 

Distributed and Parallel Systems (IJDPS). Vol.3, No.1, hal. 309-319, Januari 2012. 
5 Sherlock A Licorish et al., “Student Perception Kahoot,” Research and Practice in Technology 

Enhanced Learning 13, no. 9 (2018): 1–24, https://doi.org/10.1186/s41039-018-0078-8. 
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وال واسم،  والتعليم gh إندونrسيا، من ثمنية موضوعات، mع~E:امل 3بية  وال4 واملكتبة،  وامل�nد،  Rسّوق، 

واملناسبات، العلماء gh إندونrسيا. وgh الوسائل �ا]وت سوف تصمم الباحثة لfل  وgh املع.د، 

را حسب ع*(  رض gh اللعبة عناص ألسئلة الEF ستع ألسئلة. و من البنود ا ون بنود ا وع من ثالث املوض

الستما رة ا ر¤يةع gh أ]داف Dعليم م.ا جامعة كياgµ ا��اج عبد ا��ليم gh قسم Dعليم اللغة الع

رطا وك وج ر1ببم زة ، mع~E تد رة لتعتاد استماع أج. ر¤ية،  سماع ع*( القد Ê]ا باللغة الع وات وتمي@ ألص ا

وع أو ت�Ðيص ماسمع،  رة ع*( كتابة املوض �يح، وقادÑل جيد وfيتم سماع.ا _ش EFلمات الfوكتابة ال

رر لفظي او ال وى سمع النص،وتقديم م�Ðص سمع من النص، جعل و تك �ت�كتابة عن ا

الست|تاجات من النص ما سمع.    ا

وعgh إطار ]ذه الدورة أحاول    اللعبة اللغو1ة باستخدام �ا]وت D ghعليم  كتابEF تحت املوض

ر¤ية.    اللغة الع

 

   األ�داف

   :)Zذه املادة إN� دف الدورةN¬1 (ر1ف عن األ ر1ف عن الوسيلة ) 2، لعاب اللغو1ةDع Dع

ر¤ية باستخدام �ا]وت) 3، �ا]وت   .كيفية التعليم اللغة الع

  

  املادة  -أ

ر�ف عن األلعاب اللغو�ة -1  !ع

 مف9وم األلعاب اللغو�ة   .أ

     
ً
ر1ات إكساب اللغة الثانية؛ ف.و م.م جدا رو عب من ض

ّ
لتنمية العقلو الفكر،من mعت¥3 الل

عب فيھ متعة 
ّ
ألن الل ون  ون يلعب واملكRسب والثقافية،  فظية 

ّ
�صلة الل�وا خالل gµ تم تحقيق التنمية 

 gh 
ً
رات املكRسب خصوصا  عنصر م.م من عناصر تنمية م.ا

ً
ھ أيضا

ّ
رعة gh ف.م املعلومة،كما أن وس

والتنظيم والتفك@3  غ. اللغة 
ّ
آلن منÓÔ األلعاب الل ل ا

ّ
fش  وم.ّما gh العملية التعليمة ملا ̂و

ً
3ا  كب@

ً
Êا و1ة ح@

م
ّ
وائد Dعود بالّنفع ع*( املتعل رامجت علNOم .  يقّدم.من ف األلعاب اللغو1ة وسيلة جّيدة استفادت مN³ا ب

اللغات،وأثبRت تطبيقا¬Nا نتائج ايجابية gh كث@3 من البالد الN¬ EFتم بتطو1ر نظم Dعليم 

ر]ا لغا¬Nا،واأللعاب اللغو1ة من أف 3ا من الطالب ع*( معا�nة اللغة gh إطا ضل الوسائل الD EFساعد كث@

والتعب@3 املكتوب،كما أن األلعاب اللغو1ة gµ من التقنيات  راءة  والق �ادثات �وا رات  وا �الfامل gh ا�
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  gh والغوص ن ع*( اللغة املكRسبة، 
ّ

ألجن¶ية وDساعد الطالب gh التمك ا��ديثة D ghعليم اللغة ا

 .مfونا¬Nا

عب  
ّ
ركة ]و الل ر�ات من سلسلة أو ح � وقت ناgh باختيار ماbعملھ الRسلية،أو �Nا يقصد ا�

ري  رد بدون غاية عملية مسبقة، و]نا كتع وك يقوم بھ الف راغ، أّي سل  bشاط“ آخر للعب ف.و  الف

وجھ   وجھDirectedم  لrس.م Free ghأو غ@3 م
ً
ستغلُّ عادة والRسلية، ̂و تنمية من أجل تحقيق املتعة 

وجدانية وال وال¼�صية بأ_عاد]ا ا��تلفة العقلية ا�nسمية  وك  3بو1ة 6السل ر1ف اللعبة ال4 ،أما Dع

وان@ن اللعب حيث يتفاعل طالبان أو أك3i لتحقيق   فيضوء مجموعة ق
ً
م من طقيا

ّ
فb EÜشاط منظ

�ة أي أنيعد التنافسو ا��ظع bشاط يتّمب@ن الطالبÝنافس@نمتعاون@ن أو مت  –  أ]داف محددة ووا 

واعد املوضوعة – ول إZ( غاي�Nم gh إطار الق   .للوص

  

 أ]داف األلعاب اللغو1ة  .ب

ر¤ط الطالب ب@ن  1:  7إّن أ]داف األلعاب اللغو1ة متعددة، مN³اMcCallumقل م �لوم      ) أن ي

ألجن¶ية ر¤ية(  Dعلم اللغة ا رات العقلية2. و¤@ن الRسلية) اللغة الع مfافأة  )m ( .3ساعد gh تنمية القد

ر¤ية وق الطالب gh اللغة الع ر¤ط.م ا]تمام.م 4.  تف ول ا��تلفة والذين ي ألص ) عالقة ب@ن الطالب ذوي ا

ر¤ية رفة واستخدام اللغة الع ر¤ية5. بمع وأbشطة ثقافية باللغة الع واد  Dساعد  )n¼D ( .6يع ودعم م

̂رس راك gh عملية التد ر1قاكRساب روح العمل ا�nم )7. األلعاب اللغو1ة gh إش  )8. اع يضمن الف

رات الذاتية ون اللغة فNOا نافعة وذات مع~{9. اكRشاف القد fشاء نصوص تbرس ع*( إ . ) Dساعد املد

ر1ن )10 آلخ والتفاعل مع ا إلس.ام،  وا ركة  رغبة gh املشا ولد لدى الطالب ال   . ت

ألحيان فإّن األلعاب اللغو1     ا gh _عض ا
ä
 شاق

ً
غة الثانية عمال

ّ
ة من أفضل و¦ذا �ان Dعلم الل

ن 
ّ

ر1ب اآلgZ املكثف للتمك واصلة ا�n.د gh الف.م وgh التد 3ًا من الطالب ع*( م الوسائل الD EFساعد كث@

رتابة الدروس  را¬Nا ا��تلفة كم اأ®Nا تخفف من  واصلة مل.ا وللتنمية املت من استعمال اللغة ا�nديدة، 

  .وجفاف.ا

 

 عناصر األلعاب اللغو1ة  .ج

 
6Patricia A. Richard- Amato.Making It Happen.Longman; New York & London. 1988. Page 118 
7Imam Asrori. Aneka Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab:Hilal Pustaka. 2008. Hal 3 
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زمان الذي :  اللعبة اللغو1ة من اآلDيتتألف عناصر      وال عب، 
ّ
ب، ومfان الل

ّ
مجموعة من الطال

راNåا،  ر1قة إج رح ط عب، الbستطيع أن نبدأ لعبة لغو1ة دو bش
ّ
وان@ن الEF تحكم الل يقام gh اللعبة، والق

ر¤ية فالبأس فNOذه ا��الة من استخدام لغ�Nم، فاأل رح باللغة الع ر ع*( الطالب ف.م الش
ّ

لعاب فإذا Dعذ

والRسلية فقط بل gµ أbشطة صّممت لتحقيق أ]داف  3فية  لrست أbشطة استجمامية ¬Nدف إZ( ال4

رون باملتعة gh إحداث Dعلم فاعل  واملق ب 
ّ

Dعليمية حيث يتم توظيف امليالل فطر يللعب عند الطال

وا��ماسو اال]تمام رغبة  زز بال  .مع

روط األلعاب اللغو1ة 3ة اختيار ألعاب ل.ا أ]داف  )1:  ش ون مث@ fالوقت نفسھ ت ghر¤و1ة محددة و ت

�ة وغ@3 معقدة )2. وممتعةÝواعد اللعبة س.لة ووا ون ق f3ات  )3. أن ت ون اللعبة مناسبة ��¥ fأن ت

رحلة ول الطالب gh أي م رات ومي  gh اللعبة4.  وقد
ً
 ومحددا

ً
�اÝون دور الطالب وا fشعر   )5.  ) أن يm أن

وا ر1ة  �رسة اللعبة با� مدى اتصال األلعاب باأل]داف  )6. الستقاللية gh اللعبالطالب أثناء مما

رس لتحقيق.ا ̂رسية الm EFسç( املد رس ع*( D¼�يص مدى نمو 7. التد ) أن Dساعد ]ذه األلعاب املد

3ات املناسبة  رف إZ( أما كنالضعف gh تحصيلھ ثم ا��¥ والتع 3ات املطلو¤ة  الطالب من اكRساب ا��¥

  . 8الD EFعا�Ó ذلك

 

واع األلعا  .د  ب اللغو1ةأن

رطة الفيديو وما إZ( ذلك من األدوات      وتؤدي األلعاب ا��ديثة مثل الكمبيوتر أو ال.اتف، وأش

رص  ر1اضية وتوفر الف را¬Nم اللغو1ة وال  gh تنمية مفا]يم التالميذ وقد
ً
 م.ما

ً
وجية ا��ديثة دورا ول التكن

ر1ة ؤكد ذاتھ من خالل التف .للتنمية االبتfا وائد اللعب mع~E ي  وgh نطاق ومن ف
ً
رديا آلخر ينف وق ع*( ا

زز  ع Êم بھ ̂و واعد و1ل4 وان@ن والق 3ام الق ر1ن، و يتعلم اح4 آلخ وق ا 3ام حق ا�nماعة، و1تعلم التعاون واح4

 .جماعة

3اللفظية) (9حسب أ]مي�Nا ا��اصة وgµ أقسام خمسة للغو1ة ا أما األلعاب     األلعاب غ@

Nonverbal Games ،األلعابالتقدميةوالبحث) (Board- Advancing Games ، )

زةواأللعابالتخمينة رك   Word- Focus Games) اللفظيةامل

)Êìلعبةالك(Treasure Games.  

 
8Umi Machmudah.et al. Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab. UIN-Malang Press. 2008. Hal 

175 
9Patricia A. Richard- Amato.Making It Happen. Longman: New York & London. 1988. Hal.18 
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واع mع~E (األلعابالتقدميةوالبحث    Board- Advancing) وموقع �ا]وت من ]ذا األن

Gamesالستماع لطلبة املبتدألن رة ا ألصل gh الصوت ال وسائل �ا]وت للتعليم م.ا ئ@ن الذي �ان gh ا

رة  واد ، ثم تصبح وسائل �ا]وت مل.ا را gh تقديم امل زال mستخدم اللفظي أو املعلم تلعب دورا مباش ي

رة ع*( الوسائل املطلوب  الستماع. و �Nذه الوسائل التعليم يقدمھ ]ذا الباحثة أك3i عملية ، أي النق ا

رة لال]تمام ع*( الفور سيظ.ر  لصوت / الصوت وفًقا ل ون أbشطة التعلم أك3i إثا fلنص ، بحيث ت

ولrست مشبعة و1مكن وصل الوسائل _شfل جيد.   وكفاءة 

  

ر�ف عن �ا�وت -2  !ع

�ا]وت ]و وسيلة Dعليمية مجانية Dعتمد ع*( األلعاب gh مجال التعليم. تم إطالق يو]ان     

3فك ]ذه الوسائط gh أغسطس   روكر ومورتن ف@ راند وجامي ب ال3ìو1ج. �ا]وت ]و إختبار من    2013ب

ري أو  وى العم واليقتصر ع*( املست أو مسابقة متعددة أسئلة وم�ð يمكن أن ي|شNïا أي �Àص 

وان@ن مختلف@ن ملوقع الو1ب وع. و �ا]وت لھ عن لتطبيق gh ال.اتف أو  /https://kahoot.com املوض

زة الطلبة و و  /https://kahoot.it أج. زة املعلم. لوص ل إZ( �ا]وت، ]ناك mستطيع لتصميم من أج.

ول أو الكمبيوتر ال¼�Ekò (الكمبيوتر).  �م�وgó أو الكمبيوتر ا باستخدام ]اتف ذ�ي ،الكمبيوتر الل

روض ر]ا gh شfل "لعبة الع 3نت الذي يجا]ز املناقسة و تطو1  Game"و �ا]وت ]و تطبيق ع*( اإلن4

show.  

رات مع  ghKahoot Quiz ]ذا البحث لعبة التعلم الEF سrتم مناقش�Nا     gµ لعبةمتعددة ا��يا

رات من  الختيار من متعدد يمكن أنتظ.ر  4عدد أقkò{ من ا��يا رض أسئلة اختبار ا إجابات. ع*( ع

الختبار  الختبار ]ذه أثناء ا ر1ده. استخدام لعبة ا صورة أو فيديو اعتمادا ع*( شfل السؤال الذي ن

ر1ب، أو  واد جديدة، أو التد ول gh م ز1ز وغ@3 ذلك، و]و املسبق قبل الدخ واد التع الختبار،أو م _عد ا

ون بھ. زون ع*( التعلم وN²تم رك واد بحيث يظل الطالب ي   بالتأكيد تباين gh تقديم امل

  

 كيفية تصميم الوسلة �ا�وت -3

واد  .أ    استعداد امل

ألجو¤ة ، ودعم الصور  Kahoot - Quizقبل البدء gh صناعة      وا ألسئلة  وال قائمة من ا ، bعد أ

 gh عل.ا أس.ل لتصميم ألنھn� أو مقاطع الفيديوkahoot  .3نت يجب ع*( املعلم االتصال باإلن4

:g*واد كما ي   فاستخدمت امل
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ِة!
َ
ْسِئل

َ
أل ِجْب َعْن ا

َ
مَّ أ

ُ
ِص ث

َّ
K الن

َ
Lِمْع ِإ

َ
  ِاْست

   
َ
ًفا ghِ املـ

َ
َوظ اِدَسِة َساِلم mَْعَمُل ُم اَعِة السَّ ( َعَمِلِھ ghِ السَّ

َ
Zُب َساِلم ِإ[َ

ْ
ُھ. َيذ

َ
َوُ]َو ُيِحبُّ َعَمل ِدْيَنِة، 

ْرِجُع َساِلم إِ  . َي
ً

ِلْيال
َ
 ق

َ
اَحِة ِإال رَّ ٌت ِلل

ْ
َوق ُھ 

َ
rَْس ل

َ
َول ْصِف َمَساًء  َوالِنّ اِ_َعِة  رَّ ْرِجُع ghِ ال َو1َ َوُ]َو َصَباًحا  ( الَبrِْت 

َ
Z

 [َ
ْ

ْوِع.ُمْتِعٌب. َسَيذ ْسُب
ُ

أل ِة ا
َ
ل
ْ
َرِة ghِ ُعط ْس

ُ
ال ٍة ُمْمِتَعٍة َمَع ا

َ
ِرْحل  )

َ
Zُب َساِلم ِإ  

ا mَْعَمُل َساِلم؟1
َ
  . َماذ

 
ٌ

ف
َ
َوظ ِبrٌْب     أ. ُم

َ
اِجٌر     ج. ُمَعاِلٌم     ب. ط

َ
  د. ت

( َعَمِلِھ ؟2
َ
Zُب َساِلم ِإ[َ

ْ
  . مF{ َيذ

اِ_َعِة  اَعِة السَّ اَعِة الثمانيِة ب. ghِ   أ. ghِ السَّ اِمَسِة    ج. ghِ السَّ
َ

اَعِة ا�� اِدَسِة   السَّ اَعِة السَّ   د. ghِ السَّ

اَحِة؟3 رَّ ِثْ@3ٌ ِلل
َ

ٌت ك
ْ
َوق   . َ]ْل ِلَساِلم 

  د. ع*( أك3i    ج. يمكن      ب. ال      أ. bعم

  

واد إZ(  .ب  Kahoot تصميم امل

وات gh تصم   وا��ط 3ة   وات أو فيديو]ات القص@ ألص واد با  ]و كما ي*Kahoot  g يم_عد كملت امل

:  

ر�( فتح  )1 وجNO.ا إZ( صفحة مثل  https://getkahoot.com ا��طوة األوZ( ، ي ، سrتم ت

  :الصورة التالية

   

  
  

  https://getkahoot.com : صورة

 من خالل النقر ع*( حسا�ي ا�nاbي كما gh صورة ). 2
ً
وال ر�( الn�Rيل أ   :ا��طوة الثانية ي
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  النقر ع*( حسا�ي ا�nاbي :صورة

رات املستخدم .(3 ]ناك مستخدم كمعلم@ن أو طالب أو عامة أو  .Kahoot ا��طوة الثالثة خيا

  .عامل@ن. اختيار املعلم وفقا ل.ذه امل.نة

  
  

  .اختيار املعلم وفقا ل.ذه امل.نة :صورة

3ه. بدءا من اس .(4 ر�عة محتو1ات ال.و1ة وفقا للعمود الذي تم توف@ م ا�nامعة ، اسم خطوة أ

3يد اإللك34وbي ،  وان ال¥   ._عد الكيل الfامل انضم إZ( �ا]ود .passwordاملستخدم ، عن
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3يد اإللك34وbي ،  :صورة  وان ال¥   passwordبدءا من اسم ا�nامعة ، اسم املستخدم ، عن

  .خطوتنا ا��امسة إZ( اللعبة الEF سن|شNïا. gh ]ذه الو1ب يختار الغاز .(5

  
  

  الو1ب يختار الغاز :صورة

وان ، 1خطوة السادسة gµ ملء الصفحة gh �ا]ود. بدءا من  .(6 . 3. وصف قص@3 ، 2. مسابقة العن

. اللغة املستخدمة ، و 5. االئتمان (]و1ة صاbع اختبار) ، 4املستخدم@ن (gh ]ذا املثال �ل �Àص) ، 

وق 6 وي األmسر للمتا_عة إZ( . 7. مسابقة ال.دف (ا�nامعة). إذا قمت بالنقر ف ركن العل فانتقل إZ( ال

  .الصفحة التالية
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  ملء الصفحة gh �ا]ود :صورة 

وق عالمة ا�nمع .(7 ر1ق النقر ف   .ا��طوة السا_عة gµ إدخال العنصر عن ط

8).  gµ ول �ا ؛ 1ا��طوة الثامنة للدخÝزا ووا وج ون م fد من الوقت 2. السؤال ، يجب أن ي�. ا�

واب األول.  3ثانية ؛  20ل للعمل ، gh املثا n�ي. 4اbواب الثا n�واب الثالث.  5. ا n�را_ع. 6ا واب ال n�ا .

7 )Zول إ إلجابة الEF تم تحديد]ا حF{ يتح وق التحقق من ا ر1ق الضعظ ف رئrسية عن ط إلجابات ال . ا

ألخضر ؛  ون ا ر�ع الصورة 9. معلومات عن مصدر املشfلة ؛ 8الل وق م . أدخل الصورة بالضغط ف

�Nýا ووضع الصورة بحيث  þ تم التقاط الصورة من الكمبيوتر ،أو يمكنrلد حيث سn�يظ.ر موقع ا

ركن األmسر  وق التاgh gZ ال ر�ع الصورة املقدمة. ا��طوة التالية gµ ضغط ف من الكمبيوتر إZ( موقع م

رقم  وي للمتا_عة إZ( البند    .وما إZ( ذلك 2العل

رقم السؤ   .(9 رقم ا��طوة التاسعة، تتم إضافة  وق عالمة  2ال  ر1ق الضغط ف وما إZ( ذلك عن ط

ألسئلة ؛ صورة  وج ل|�� ا زد رسم ور�g م ؤ]ا ؛  را ر1ر املشfلة الEF تم إج رصاص لتح رسم قلم  ا�nمع. 

زاو1ة اليم~{ العليا ��فظ  وق حفظ gh ال سلة نفايات ��ذف.ا. عند االن�Nاء من �ل �Ekء ، ضغط ف

  .العمل

را ، يمكن املعلم bشر 10 وأخ الجتماعية من خالل زر  Quizرابط ).   الذي ستخدمھ ع*( الشبfات ا

ركة.   املشا

     

وات -4 ر�ية باستخدام �ا�وت اQ%ط   !عليم اللغة الع

إلستعداد،       رحلة ا وات التعلم باستخدام وسائل التعليمية �ا]وت، gµ: م ا��ط

روضة النتائج. رحلة مع ر1ب، وم والتد  والتقديم، 
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و�ا]وت لھ  رح الباحثة عن كيفية عمالية التعليم.  رحلة Dش الستعداد، gh ]ذه امل رحلة ا وال م أ

3تفع  روضة gh الشاشة س@ موسيقي الEF يجعل الطالب يRسائل من اللتعلبة و¤اسم الطالب املع

3اك اللعبة اللغو1 رحلة mع~E إعطاء بيانات مفيدة حماس�Nم gh اش4 رى من ]ذه امل ألخ وأbشطة ا ة 

زالة املشكالت gh التعلم، للط ول، ال.دوء ا��وف، إ رة الفض �ة ومفيدة، إثاÝالب، إعطاء أ]داف وا

ركة الfاملة من البداية رسدعوة الطالب للمشا ردات ا�nديدة gh بداية الد وأعطت الباحثة املف  ،. 

رحلة التقديمثانيا  رحلة ، م واد Dعليمية  Dساعد الباحثةgh ]ذه امل الطالب ع*( اكRشاف م

ر1قة ممتعة  وعجديدة بط واس ا��مس ومناسبة �nميع أساليب التعلم. الصلة باملوض �، وتتضمن ا�

  EFألشياء ال رس@ن  سيفعل  ا رفةmع~E  للمد ألسئلةتقاسم املع إلجابة ا ر1بات  رديا أو مجموعة(  ،تد حل   ،)ف

ر1ب و مشfلة التد روض التفاعلية،  و الع ر¤ة التعلم ،  واقgç. تج   gh العالم ال

ر1ب، gh ]ذه Dساعد الباحثة رحلة التد رات  ثالثا م رف وم.ا املعلم الطالب ع*( اسRيعاب معا

الحظات أو تفك@3  وأbشطة مN³ا أbشطة تج.@Ê الطالب، ج.د bشط أو م رق مختلفة.  جديدة بط

ألن ا��صائص ر1ة  3اتيجية باستخدام �ا]وت مناسب �Nذه نظ من ]ذه   ،وأbشطة حل املشكالت. واس4

وار وفيديو]ات  ّونة بالص ر1قة ممتعة مل ر1بات mعطي بط ر1بات. وتد تطبيقات mع~E من ناحية التد

  واألفالم. 

رحلة را_عا  روضةم رحلة ، النتائج مع الطالب ع*( تطبيق وتوسيع  Dساعد الباحثةgh ]ذه امل

را¬Nم ا�nديدة gh الوظيفة حF{ تتمسك نتائج التعلم وسrستمر تح رف.م أو م.ا س@ن مظ.ر النتائج. معا

ر1بات  ؤل التاgZ. و نتائج التد عطي التقو1م من السؤل إZ( الس ̂و و�ا]وت ل.ا ا��صائص gh تقو1م. 

̂رعا ودفعة بملف  ألسئلة. Microsoft exel�nميع الطالب س   الm EFس.ل املعلم لتحليل بنود ا

 

وات التعليم :ا�nدول  ر¤ية باستخدام �ا]وت خط   اللغة الع

وات #" التعليم  النقط   أWشطة وخط

  التم9يد

 الّتحّية 

  .ديدn�رس ا وع الد ر¤ط بموض  محاولة املعلمة gh إيجاد العالقة أو ال

 وع  السؤال عن املوض

 رحت الباحثة عن األ]داف التعليم  ش

  الستماع رة ا وات العملية التعليمية م.ا رحت الباحثة عن خط ش

 باستخدام �ا]وت.
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  از عند.n�ون من مكّ¥3 الصوت،  الباحثةاستعداد ا fيت EFال

3نrت والشاشة، وشبكة اإلن4 ول،  �م� وا

  ا�ي وشبكة
ّ

واتف الذ ون من ال. fاز عند الطلبة الذي يت.n�ثم ا

3نrت.    اإلن4

الYشاط 

Z[\+رئ   ال

 رقم الس ول إZ( اللعبةاmستخدم املعلم ال  سة لوص

 
 وجيھ  ج.از ول   الطالب  ت  PIN  رقم  وأدخل  https://kahoot.it  إZ(  للوص

ول   .لعبة إZ( للوص

 
 gh ،الختبار فيبدأ باللعبة ألسئلة عدد مع ا  ظ.ور . كتاب�Nا تمت الEF ا

ول   الكمبيوتر �م� ع*(  يظ.ر  بrنما  ،  اللعبة �ا]ود  gh  للتحكم  للمعلم  ا

رات الطالب ج.از إلجابة خيا  .فقط ا

 
 ؤال  �ل   سيظ.ر    الفور   ع*(  الطالب  عليھ  يجيب  س

ً
 الطالب  لعدد  تحليال

إلجابة خيار �ل  يختارون الذين  . ل
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  رر وات ك  اسم سيظ.ر ا�nلسة ®Nاية gh. السؤال ®Nاية حF{ ا��ط

رجات أع*( ع*( ا��اصل الطالب  . الد

  

الختتام   ا

  وق Êيل مباشر" ثم انقر ف ìالختيار متعدد ، حدد "ت تحليل عناصر ا

Êيلھ ]و  ìاص. امللف الذي تم ت��حفظ" ع*( ج.از الكمبيوتر ا"

الستماع  .Excelعنصر تحليل  واد ا رفة نRيجة الطلبة gh الف.م امل ملع

  املستخدمة.

 
   ر1ن Êام بتم الستماعيو	Ek املعلم بالتعلم ا�nيد واالل4 ر¤ية   ا باللغة الع

 gh مN¬ر 3قية قد الستماع فيمكن بتطبيق �ا]وت.ل4  ا

 " رب العامل@ن  
راءة " ا��مد  رس بق   يختم املعلم الد
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ألن                       وجودة gh عملية التعليم  ألمثل إذا �انت جميع العناصر  م ون ا fإن التعلم يمكن أن ي

ون من خالل االنتقال إZ( مfان ما. ومع ذلك ،  ر1ق جعل الطالب يقف زداد تلقائًيا عن ط التعلم ال ي

ون لھ تأث@ fواس يمكن أن ي �ري واستخدام جميع ا� وال|شاط الفك ركة البدنية  �3 فإن ا�nمع ب@ن ا�

والعناصر gµ كما ي*g: جسدي  SAVIعميق ع*( التعلم. أطلق ديف ماير ع*( ]ذا التعلم التعلم   ،

Somatis  والسمع والقيام،  ركة  �ر1ق ا� ر1ق التحدث   Auditoriو]و التعلم عن ط و]و التعلم عن ط

ر1ة  الستماع، البص ري   Visualوا والفك الحظة ووصف،  و]و Intelektualو]و التعلم من خالل م

والتفك@3.  ر1ق حل املشا�ل    التعلم عن ط

زايا Dعليم      ر¤يةوأما م 3نامج �ا]وت كما ي*g:  اللغة الع ولة لتلبية متنوعة من 1ب¥ ) س.

والصور متنوعة ثم إbشاء  وات  ألص إلخال من فيديو]ات وا ألن ذوا ج.از  ر1ب  والتد احتياجات التعلم 

3ات gh أي راء التعديالت إذا �انت التغي@ و¦ج ألسئلة  3نامج 2وقت املطلو¤ة،  ا ) ال يحتاج إZ( تث¶يت ال¥

واصفات  وال بحتاج إZ( م رنامج قاعدة و1ب  وع من خالل ب ألن مصن وال.اتف  ع*( �ل من الكمبيوتر 

الستخدامھ،  3نامج  وال¥ زة  ألج. و�ل نقطة 3خاصة ل Êات تحليل تقييم نتائج التعلم لfل الطالب  ) م@

راء تحليل نتائج التق إلج رض قيمة 4ييم، السؤال املعلم  الحظات عاى نتائج التعلم وDع ) ]ناك امل

الختبار،   واء 5الطلبة _عد ®Nاية ا راحة املستخدم@ن ع*( حد س  gh الستخدام من خالل النظر ولة ا ) س.

والطلبة،  زم حساب أو 6املعلم@ن  3نrت. لالعب@ن، ال يل ) mعمل �ا]وت ع*( أي ج.از مع اتصال باإلن4

Zول لالنضمام إ رى gh 7( اللعبة، n�Dيل الدخ ألخ العب@ن ا واللعب gh وقت ا��قيقي مع  ) االتصال 

راسية مجانا8جميع أنحاء العالم،  ول الد   .) جعل �ا]وت gh الفص

     :E~عm رنامج �ا]وت 3نrت _عالية 1أما من ناحية العيوب من ب رافق اإلن4 ) ا��اجة إZ( م

رعة،  روف ) من 3) لrس �ل الطالب لدN²م ]اتف ذ�ي، 2الس �وجد ج.از لتك¥3 ا� ناحية تصميم، الي

رضة الشاشة.   gh مع

  

 خاتمة  -ب

ر¤rىة ع*( أساس اللعبة اللغو1ة   املمتعة يحتاج إZ( إنتاج الوسائل التعليم  Dعليم اللغة الع

لبة
ّ

واد  ]ذه الوسائل اتصاليا من ناحيةو  .الEF تRناسب مع أ]داف Dعليم وا�nذ ، وتRناسب مع امل

رى حاجات الطلبة من  ستطيع أن يطبق بالوسائل التعليمية19، خاصة gh �وفيد ناحية أخ  . ̂و

وجية،  ول   .(Kahoot)فإحدى مN³ا mع~E باستخدام وسائل �ا]وتبتكن
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ر�ية للطلبة اإلندون�سي�ن:  راءة الناقدة ع�� النصوص الع  "عليم الق

+ة بجامعة ماالنج ا&%كومية  خ,

 

ز�ة  لي�� م

 جامعة ماالنج ا��ومية

ري : م0/ص رو ألمية الض واع محو ا راءة الناقدة $� #عليم اللغة من أن رة الق م+ا

و6ما $� ا�ياة اليومية. بوصف+ا $� العصر املعلوما#ي، إما $� امليدان  األ;ادي78 

ر�=>ا. راءة الناقدة يمكن #عليم+ا وتد رة فالق راءة إن  م+ا رات الق المتالك مل+ا ا

رGي بجامعة  رJية قسم األدب الع الناقدة لدى الطلبة Mشعبة #عليم اللغة الع

وا  إلضافة إQR أP>ا مفيدة ألنفس+م ليصبح وج؛ با زد ماالنج ا��ومية فلھ دور م

رات.  رف للم+ا رYZ مش زادا ل+م بوصف+م م راء ناقدين ف[7 أيضا أصبحت  ق

وج_^ من  dاتاcذه املقالة تقدم ال ef  راءة الناقدة للطلبة $� #عليم الق

رJية أنموذجا.   بالشعبة ع�Q النصوص الع

رJية، الطلبة ال7لمات املفتاحية راءة الناقدة، النصوص الع : #عليم الق

ون.   اإلندونjسي

  

راءة الناقدة من  رات الق رlع، أصبحت م+ا و�m الس ول اليوم، مع التطور التكن

رات ا�ياتية . فيعتde امتالك واج+ة   امل+ا رات من احتياجات الناس ا�ياتية مل امل+ا

رات الشك   و�m ملا فq>ا من م+ا ول والتكن تحديات العصر املتمثلة $� االنفجار املعر$� 

̂ايد   sري امل والتحليل. كما يتطلب مu>م دقة الف+م وعمقھ أثناء تفاعل+م باإلنتاج الفك

ألخبار  يوميا وما yشتمل عليھ من أف�ار عميقة ومتنوعة. إذ أP>م  ينالون املعلومات أو ا

ألخبار ال�اذبة وخطاب  السيما ا رى  ألخ إلعالم ا dنت أو وسائل ا sولة من خالل اإلن Mس+
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رات التحليل   رات. وJالتا�R أن م+ا رجو أن تحصu>م cذه امل+ا راcية، فإنھ من امل الك

إلس+ام $� معا�ة مشكالت مجتمع+م.     والتقييم فq>ا أيضا تمكu>م ا

�رات أيضا. و$� ا�ياة ا قال  امعية إنھ من ا��تاج أن ي�ون للطلبة cذه امل+ا

Hoeffner & Hoeffner )2015 :2 ( Qالطلبة أن يقدروا ع� Qام�� فع��لي�ون نا��ا $� التعلم ا

ألّن  وح. ذلك  والكتابة بوض راءة الناقدة  dا ما   الق وكث_ راءة،  ;ل مادة جامعية تتطلب الق

رى، إن  رة أخ ر�ة. وGعبا ر� را�>م يتم تقييم+ما من خالل الوظائف التح رفة الطلبة وم+ا مع

رت_ن م+مت_ن  والكتابة  النجاح $� التعلم ا�ام�� yس�ند ع�Q بناء م+ا راءة الناقدة  الق

  وتنمي�>ما. 

ر�ات�7 ( راءة الناقدة ل��صول يحتاجون الطلبة  ) إن2: 2013يب�ت ب رات الق إQR م+ا

وحيدcا ( رفة وت والتعمق فq>ا (acquiring and integrating knowledgeع�Q املع  extending and) ، وتوسيع+ا 

refining  ،ومنطقية الكتابة �Rا وتقييم+ا من تقييم دال<qوا عل رفة ال¨7 حصل )، وتحليل املع

رات $� أداء الوظيفة ذات املع�» (وصدق النص وأصل النص وتطبيق   using knowledgeامل+ا

meaningfully ديدة�ألشياء ا ألشياء )، وع�Q س°يل املثال �ل املشكالت أو إيجاد ا   أو ا

رات  راءة الناقدة وما فq>ا من م+ا ر�ة. انطالقا من أcمي�>ا السابقة الذكر فإن الق االبت�ا

و  dبو�ون Mعامة  sا الcرا الزمة بجعل+ا التفك_d الناقد ي dبية اللغو�ة بخاصة  sاملعنيون بال

ألجن°ية.  رJية ال بد   قسما من أقسام #عليم اللغة ا ألجن°ية مu>ا اللغة الع رسو اللغات ا ومد

راء�>م   رات ق من تصميم أ³شطة #عليمية مناسبة �²yعون فq>ا الطلبة إQR تنمية م+ا

  الناقدة.  

ّفذ وطّبق عند #عليم 
ُ
راءة الناقدة ع�Q النصوص  فيما ي�� بيان ووصف ما ن الق

رGي بجامعة ماالنج ا��ومية، الذي   رJية قسم األدب الع رJية Mشعبة #عليم اللغة الع الع
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)  3، و(املبحوثةاملوضوعات ) 2) األcداف التعليمية (1من ( السبعةيقتصر ع�Q م�وناتھ 

واد التعليمية رlسھ، () 4، و(املدروسة امل رق تد التعليمية  ) الوسائل 6األ³شطة () 5ط

  .التقو�م) 7، و(املستخدمة

  

  أ:دافھ التعليمية

واد املصاغة $� العناصر  إن األcداف عنصر أسا½¼7 أو م�ون مبد«ي حيث أن امل

را½¼7 ال بد من تأسjس+ا علq>ا. وجود األcداف التعليمية   رى $� املنÀ¿ الد ألخ أو امل�ونات ا

و  وجھ جميع األ³شطة التعليمية  را½¼7  يلعب دورا م+ما ألP>ا ت تلون ;ل عنصر املنÀ¿ الد

رمية تبدأ من العام إQR اfاص، ومن املستوى الوط�7 ثم املؤسÁ¼7 ثم   c �Ãآلخر. و ا

  . ) 106: 2013(سانجايا،  الصفي إQR التعلي78

رJية   راءة الناقدة للنصوص الع رة الطلبة ع�Q الق cدف التعليم املنفذ عامة إQR قد

 d_رت رات ملا;وو رسالة ال�اتب، و(1: ()2004( ع�Q أساس ثالث م+ا ) تقييم 2) تقييم 

وأcدافھ اfاصة �Ã (3تقنيات ال�اتب، و( رcان.   را�>ا الثالث  1) تقييم ب ) ف+م الطلبة م+ا

dاتيجيا�>ا، و ( sالنصوص  2و6س Qرات الثالث ع� راءة الناقدة مطبق_ن امل+ا رس�>م الق ) مما

رJية، و ( رJية 3الع ر�>م ع�Q تقييم النصوص الع رعية ) قد رة ف رة م+ا مستخدم_ن ستة عش

رجوة من التعليم:  رات امل راءة الناقدة. وفيما ي�� القد   للق

رة ع�Q  )أ رcا اك�ساب الطلبة القد راءة الناقدة وعناص   وموقع+ا. توضيح ماcية الق

رة ع�Q  )ب رسالة   اك�ساب الطلبة القد رة تقييم  ألرGع مل+ا رعية ا رات الف توضيح امل+ا

dاتيجيا�>ا.  sاتب و6س�ال  
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رسالة  اك�   )ج رة تقييم  ألرGع مل+ا رعية ا رات الف رسة امل+ا رة ع�Q مما ساب الطلبة القد

  ال�اتب. 

رة ع�Q  )د رة تقييم تقنيات   اك�ساب الطلبة القد رعية الثما³ي مل+ا رات الف توضيح امل+ا

dاتيجيا�>ا.  sاتب و6س�ال  

رة ع�Q  )ه رة تقييم تقنيات   اك�ساب الطلبة القد رعية الثما³ي مل+ا رات الف رسة امل+ا مما

  ال�اتب.  

رة ع�Q  )و cdان  اك�ساب الطلبة القد eرة تقييم ال ألرGع مل+ا رعية ا رات الف توضيح امل+ا

dاتيجيا�>ا. sو6س  

cdان.  )ز eرة تقييم ال ألرGع مل+ا رعية ا رات الف رسة امل+ا رة ع�Q مما   اك�ساب الطلبة القد

راءة    )ح رات الق رJية ع�Q أساس م+ا رة ع�Q تقييم النصوص الع اك�ساب الطلبة القد

  الثالث.   الناقدة

 املوضوعات املدروسة

راءة  املدروسة املوضوعات  راءة الناقدة بالشعبة �Ã عامة :(أ) الق عند #عليم الق

راءة   رات الق را«ي، و(ب) م+ا رcا وموقع+ا من مستو�ات الف+م الق الناقدة: ماcي�>ا وعناص

رات الثالث #شمل :( رات ) 1الناقدة الثالث. امل+ا رسالة ال7اتب  م?ا ال¨7 تحتوي ع�Q تقييم 

واألدلة، (ج) تحديد   آلراء، (ب) تقييم البيانات  وا رعية: (أ) تمي_^ ا�قائق  رات ف رGع م+ا أ

راض ال�اتب، (د) تحليل ³غمة ال�اتب؛ و( رات تقييم تقنيات ال7اتب) 2أغ ال¨7 #شمل   م?ا

ز�ة، (ج) التع رعية: (أ) تحديد اللغة الداللية، (ب) ف+م اللغة ا��ا رات ف رف  ثما³ي م+ا

ع�Q التح_^، (د) كشف املعلومات ا��ذوفة، (ه) تقييم التعميمات، (و) تحديد  

رف ع�Q اللغة اfادعة؛ ( روض، (ز) التع +:ان) 3الف رات تقييم ال, ال¨7 تت�ون من   م?ا
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وادعاء ومؤ�داتھ ودحض،  رcان: قضية  رف ع�Q عناصر ب رعية: (أ) التع رات ف رGع م+ا أ

رف ع�Q مؤ�دات املسلمات، رف ع�Q   (ب) التع cdان ، (د) التع eوع ال رف ع�Q ن (ج) التع

  املغالطة املنطقية. 

  

 التعليمية هوادم

dامج اللغو�ة، و�Ã بصورة عامة #ش�ل   eسيا $� غالبية الjرئ را  واد عنص #عد امل

ألساس   ألساس لكث_d من املدخالت اللغو�ة ال¨y 7ستقبل+ا املتعلمون، و#ش�ل ا ا

رسات اللغو�ة ال¨7 تحدث ففي ا راسيا أم  للمما رس yستخدم كتابا د واء ;ان املد لصف س

واسطة املؤسسة التعليمية أم ;ان yستخ واد #عليمية معدة ب واد #عليمية قام cو  م دم م

ر��شاد، دون سنة:  بإعدادcا )281( .  

واد وأما  راءة الناقدة: ماcي�>ا ت�ونت ف$� التعليم املنفذ املدروسة امل من مف+وم الق

رcا  dاتيجيا�>ا ومف+وماتوعناص sو6س(concepts)    .وأمثل�>ا رعية  راءة الناقدة الف رات الق مل+ا

):�Ã رات بالتفصيل رعية:  1واملف+ومات للم+ا رسالة ال�اتب الف رات تقييم  ) مف+ومات مل+ا

رات   آلراء، تصديق ا�قائق ، الش+ادة، وعبا وا آلراء: مف+وم ا�قائق  وا (أ) تمي_^ ا�قائق 

واألدلة، وتقييم+ا  وألفاظ تدل ع�Q ا واع البيانات  واألدلة، أن آلراء، (ب) تقييم البيانات 

dاتيجية تقييم+ا (د) تحليل ³غمة ال�اتب:   sرض و6س واع الغ راض ال�اتب: أن (ج) تحديد أغ

واع النغمة وقائم�>ا.  ر�قة تقييم النغمة، أن   ماcية النغمة، ط

رات تقييم تقنيا2ثم ( dاتيجيات مل+ا sإلس رعية ال¨7 #شمل:  ) املف+ومات وا ت ال�اتب الف

dاتيجية تقييم+ا (ب) ف+م اللغة   sية اللغة الداللية و6سc(أ) تحديد اللغة الداللية: ما
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رف ع�Q التح_^: ماcيتھ   واع+ا الثالثة وخصائص+ا (ج) التع وأن ز�ة: ماcي�>ا ووظيف�>ا  ا��ا

cاتيجية تحديدd sاتيجية تحديده (د) كشف املعلومات ا��ذوفة: إسd sا، (ه) تقييم و6س

dاتيجية   sي�>ا، إسcروض: ما التعميمات : ماcي�>ا ومفاتيح لتقييم+ا، (و) تحديد الف

  d_واع+ا الستة ، (ه) تحديد أساليب التأث رف ع�Q اللغة اfادعة: أن تقييم+ا (ز) التع

رة.   واع+ا الثانية عش وأن   واإلقناع: وظيف�>ا 

cdا3ثم ( eة أو ال�Íرات تقييم ا dاتيجيا�>ا املشتملة ع�Q: (أ)  ) املف+ومات مل+ا sن و6س

واع املؤ�دات الثالث، (ب)   وأن واع اإلدعاء الثالثة  وأن ألرGعة،  رف ع�Q عناصر ا�Íة ا التع

  :¿ÎÏ الست�باطية وخصائص+ما، (ج) تقييم واع اÎÍ¿ القياسية وا رف ع�Q أن التع

ألخطاء $� التعليل املنطقي.  واع ا رف ع�Q أن راء�>ا وتقييم+ا، (د) التع واد  ق ;ل cذه امل

ألمثلة ل�ل أقسام+ا. رJونت كما قدمت ا   املذ;ورة قدمت من خالل بوو

رات الثالث   رى و�Ã النمذجة لتقييم امل+ا ألخ واد املكتوJة ا إلضافة إQR ذلك منحت امل با

الت العلمية ال¨7 يمكن تحميل+ما عde املوقع:   واملقا رار التدخ_ن"  لنص "من أض

konasbara.arab-um وprosiding.imla.or.id ) :وع رcا، 1تحت املوض راءة الناقدة: ماcي�>ا، وعناص ) الق

dاتيجيا�>ا، و( s2و6س (Membaca teks Arab Argumentasi: Teori & Praktik .)3، و (Model Evaluasi Gaya Penulis   

dalam Menyusun Teks Arab Melalui Membaca Kritis  .   ر راجع أخ راءة م ى تتعلق Û>ا كما يدفع الطلبة إQR ق

رائية ل+م $� #علم+ا.    كمصادر إث

ر�ية ب�ن ) أوالنصوص املستخدمة عند عملية التعليم �Ã مأخوذة من ( كتاب الع

رحمن الفوزان وزمالؤه تحت املوضوعات: ( يديك اIJلد الثاGي ) اختيار  1لعبد ال

زوجة (ص  ألصدقاء  3)، و(139-138) كيف تختار م+نتك (ص 2)، و( 69-68ال ) طبقات ا

رار التدخ_ن (ص 4) ، و(287-286(ص  وملة (ص 5)، و(20) من أض ب)  )؛ ومن (216) الع
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ر�ية ب�ن يديك اIJلد الثالث  رة العقول (ص ) 1تحت املوضوعات: (كتاب الع �Þ117 ،(

زوجية (ص 2و( ) أقلياتنا $� العالم  4)، (329) وصية أب (ص 3)، و(257) اfالفات ال

  )ج)؛ (193) املساواة ا�قة (ص6)، (139) طاب نومكم طاب يومكم (ص 5)، (45(ص 

 Nariman و  Nadia Harbـلـ   Building Arabic Vocabulary through    Reading For Advanced Students of MSA كتاب

Naili AlWarraki   .) :خمسة موضوعات �Ãعملون (ص 1وy مصدر املشا;ل  2)، (8) أطفال (

ؤلف! ، (3)، (4(ص  رJية وlسقط امل رس (ص 4) تحيا اللغة الع ) 5)، و(1) العنف $� املدا

رأة (ص  +ن�ت من) دو(؛ )21وضع امل Rألطفال؟، و(1: (اإلن رJية ا رار  18) ملاذا ت ) أض

واع+ا إقناعية  اإلن dنjت. ت�ناول النصوص أمورا اجتماعية ودي�ية وسياسية وت�ون أن s

رك.   والبا�ë متح ركة    و�Ïاجية وتوضيحية ومناقشة. السبعة مu>ا نصوص غ_d متح

راعاة أP>ا ( رت الباحثة النصوص بم رJية فصيحة و (1اختا )  2) #ستخدم لغة ع

رأت أن ا�الة #ساعد  ر;ات ؛  �cdا مضبوطة با ìالطلبة املتخلف_ن من ناحية  أك Qع�

رJية، و( ر�>م اللغو�ة الع ) تضمنت ع�Q املوضوعات املألوفة من قبل الطلبة؛ لذا  3م+ا

) غ_d طو�لة  4رأت أP>ا ستجذب ان�باc+م لتحليل+ا و#�²ع+م أكdì لكشف األدق عu>ا ، و(

 Qية ب_ن يديك قد   7- 6تتضمن ع�Jر رات ع�Q األكdì. وسوى ذلك إن كتاب الع فق

وا عدة نصوص منھ؛ لذا   راسية املاضية وتناول استخدمھ Mعض الطلبة $� الفصول الد

واج+_ن الصعوJة من ناحية ف+م املضمون ح¨» ال  رجو أP>م لم yعودوا م فإن من امل

ر�ة جديدة بال�سبة   ر�قة أو نظ راءة #عتde ط وع من الق ألن cذا الن يصعب علq>م تحليل+ا 

  ل+م . 

رSسھ رق تد   ط
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رlس مu>ا ما قدمھ العصي�� cناك عدة    ر�قة التد ر�فات لط إP>ا  )22، 2002( #ع

ر�m للمتعلم، من أجل تحقيق   واسط�>ا تنظيم ا��ال اfا ألساليب ال¨7 يتم ب مجموعة ا

رJو�ة معينة. ب_ن بحر الدين رJية �Ã   )123: 2011( أcداف ت رlس اللغة الع ر�قة تد أن ط

رس لتحق يق األcداف املطلوJة من #علم اللغة.  اfطة الشاملة ال¨y 7ستع_ن Û>ا املد

راءات وما yستخدمھ من مادة  رس من أساليب و6ج ر�قة ما ي�بعھ املد وتتضمن الط

رس   زايا وعيوب فع�Q املد رائق ال¨7 ل�ل مu>ا م dة الط ìس°ب كGعليمية ووسائل معينة . و#

والتمعن فq>ا واختيار ما يناسب املوقف التعلي78 الذي يجد  راس�>ا  نفسھ فيھ ؛  القيام بد

روف.  والظ والبjئات واألcداف  وال الطالب    yع�7 ما يالئم أح

واع ، ذكر ;ل من Z�اتة   ر�قة أن  4سانجايا ، و نوعا 19 )62-23: 1993( وللط

واع، وJحر الدين  روا يمكن ت�fيص+ا إQR اثنا عشر نوعا بال�سبة إQR   3أن أنواع. مما ذك

ردة: ( رة، () اإللقاء أو 1خصائص+ا املتف وار: املناقشة الصفية،  2ا��اض �) املناقشة أو ا

رقية، الندوة، السمبوز�م، املناقشة التلقي�ية، املناقشة االك�شافية   املناقشة الف

رض أو البيان العم��، (3ا�دلية ( روع، (6) تمثيل األدوار، (4) الع رحالت  7) املش ) ال

رسية، ( رات املد ز�ا ر�ق املتعا9) القصة، (8وال ) حل 11) االك�شاف ، (10ون، () الف

ر�قة  12املشكالت، ( راجع عن الط راسة عدة م dنام�ð. اعتمادا ع�Q د eالتعليم ال (

رسة   واملد رأت الباحثة  والبحث ا�ا�R ف راءة الناقدة ثم أcداف التعليم  وخصائص الق

زايا.   رق الست املذ;ورة �Ã املناسبة مع تقليل العيوب ل�ل مu>ا وأخذ امل معا أن الط

رض أو البيان  و  وار، و(ج) الع �رة، و(ب) املناقشة أو ا رق �Ã (أ) اإللقاء وا��اض الط

ر�ق املتعاون، و(و) حل املشكالت.  روع، (ه) الف   العم��، (د) املش
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واد عن  1ذلك ينطلق من عدة علل: (   ألن امل الزم  رسة  ) وجود اإللقاء من قبل املد

ر  راءة الناقدة #عد جديدة بال�سبة للطلبة نظ ) املناقشة يحتاج+ا  �2ة وتطبيقا، و(الق

ر�بھ   ألساس yع�7 #عليم التفك_d الناقد وتد راءة الناقدة $� ا رر الق ألن #عليم مق التعليم 

رأي واختبار األف�ار   فمن ا��تاج إعداد وسيلة لھ حيث تمكن الطلبة من خالل+ا إبداء ال

dة، و( efوا رفة  رب ف 3وملك املع رض أو البيان العم��، يتد يھ الطلبة ع�Q املسؤولية  ) الع

را قبل   ر�با مصغ $� عمل ñ¼7ء ثم التحدث أمام ا�ماعة أو ا�م+ور $� الصف بوصفھ تد

رسة ف+ذه  واألكde $� ا��تمع. وJال�سبة للمد واقعية األوسع  الت ال إدخال+م $� ا�ا

وللتأكد من وجود تقدم نقدية الطلبة ودورcا   الوسيلة #عتde مقياسا �دية الطلبة 

و  وات القائدة إQR امل�شود، و(امل ر�قة  4جھ إQR اfط ألن الط روع محتاج أيضا  ) املش

رام من نتائج . وJالتا�R سيمنح+م   وجھ الطلبة $� تحقيق ما ي ستعطي نموذجا مبدئيا ي

العتماد ع�Q النفس؛ كيف يتفاعلون مع النصوص نقديا   واقعية يث_d فq>م ا dات  eذلك خ

ر�ن.  آلخ روع  5و( ثم يختdeون نتائج+م مع ا وا $� املش ُوج+ ) حل املشكالت، Mعد أن 

وا $� حل املشكالت وحدcم . وذلك من خالل نقدcم نصا   �ع
ُ

Z والعمل الفئوي رض  والع

راءة النص   واقعية ل+م $� ق dة ميدانية  eا خ<Pررون نتائج+م ;أ ر�ة ثم يق اختاروه وحدcم ح

  الناقدة.  

رائق الست ;ل+ا ينطلق من حقائق: (أ) أن راءة   اختيار الط أول متطلبات الق

رة  رس cذا االتجاه عند طلب�>ا بإثا رسة دورا $� غ الناقدة اتجاه م�سائل وتلعب املد

راءة قطعة معينة، و(ب) أن الطلبة   رئ $� ذcنھ عند ق ألسئلة ال¨7 يحتفظ Û>ا القا ا

cdا استعدادا ون�ôا   ìون أكdeعتy ات ف+مd efوا  d_واء التفك ا�امعي_ن بما فq>م من انط

رحلة ا�امعية ال سيما ملناقشة القضايا ا��يطة  من  را½¼7 قبل امل الطلبة $� املستوى الد

رحلة ا�امعية فتعد من   رcم البالغ_ن. و6ضافة إQR ذلك، إن امل واملناسبة بأعما Û>م 



International Conference in Arabic Festival (INCAFA)  
Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang 
Tahun 2021 

251 

وا�كم وتوسيع اآلفاق وتنمية الf²صية   رأي  ر�=>م ع�Q إبداء ال راحل األ³سب لتد امل

واطن  البناءة وو#�²يع+م ع�Q ذل ك. و$� تلبية متطلبات العصر ا�ا�R الذي يحتاج إQR امل

رأي، فاالكتفاء بالنطق   وال الس+ام $� معا�ة مشكالت مجتمعھ بالفكر  القادر ع�Q ا

وال yستطيع   واطن يقدس ال�لمة املكتوJة  راءة ال يكفي، ألنھ يؤدي إQR م والف+م $� الق

  نقدcا أو مناقش�>ا.

   أGشطتھ التعليمية

رت ركز ع�Q الوظيفة ( األ³ ج ) task based approachشطة بضوء املدخل #عليم اللغة املتم

ركز الطالب  ري بم ، بنموذج التعلم التعاو³ي ،  (student centered approach) حيث أP>ا تج

وأّيدcا #عليم أون   ر�ق أوف الين من خالل لقاءات صفية  ر�قة حل املشكالت، وعن ط وJط

راءة الناقدة  الين من خالل تطبيقة  رأت أن الق رت الباحثة ;ل cذه ألP>ا  وا#شاب. اختا

ز�ز تلك   رصا أكdì لتع رة. فإعطاء الوظائف سيمنح الطلبة ف ألساس فن وم+ا cو $� ا

والتحديات.   رقq>ا كما yعطq>م الثقة بالنفس بكث_d بما فيھ من حل املشكالت  رات و� امل+ا

ركة الفعالة  وأما التعلم التعاو³ي ف+و قصدت الباحثة بھ تد ر�ب الطلبة ع�Q املشا

ري.  وا �الستمتاع بمناخ ا��موعة ا   واالتصال وا

رسة،   واملما والنمذجة،  ر�ق أوف الين #شمل: اإللقاء،  األ³شطة الصفية عن ط

ر�ق أون الين فتت�ون من إعطاء   وأما األ³شطة عن ط راجعة.  واملناقشة ثم التغذية ال

ال  وا واب  �وا ؤال  والس راجعة  رةالتغذية ال راعاة ضيق الوقت   س�شا حيث أP>ا خططت بم

  Qون دليال ع��لت d_نا م+مة بكثc رأ�>ا الباحثة والنمذجة  dة.  واد ا�ديدة الكث_ مع امل

واملناقشة #عد وسيلة ل+م لتوصيل نتائج   واجبات أو حل املشكالت.  الطلبة $� عمل ال

آلخر. كما ;انت الت ر�ق ا ر�ق و#عميم+ا ونيل املداخالت من الف راجعة فيھ تأييدا  الف غذية ال
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رشادا ع�Q الطلبة ملا لم   و6 ر�ق وتوضيحا ملا لم يف+مھ الطلبة من الدروس  ملا فعلھ الف

وا من التقييم.   �öي  

آلخر للطلبة   واأل³شطة بال�سبة لفاعل+ا تنقسم إQR اثن_ن : األ³شطة للباحثة املعلمة وا

sرعية و6س رات الف dاتيجيا�>ا، و6عطاء النمذجة  . أ³شطة املعلمة: توضيح املف+وم للم+ا

راءة   وأما أ³شطة الطلبة ف[7 عامة شملت: ق راجعة.   للتقييم، ثم منح التغذية ال

ر�ا ثم مناقشة نتائج تقييم+ا .   ر� رcا تح ر� رJية املعينة وتحليل+ا وتقييم+ا وتق النصوص الع

ر�ق لھ م+مة   رادت ;ل عضو الف ردية وفئو�ة حيث أن الباحثة أ وخططت أ³شط�>م ف

ر�ق نفسھ ع�Q حل املشكالت املتاحة و�Ã تقييم  وم والف آلخر  سؤولية لjساعد العضو ا

رعية املدروسة. رات الف رGي ع�Q أساس امل+ا      نص ع

 التعليمية املستخدمةالوسائل 

رض $� الصف وتطبيق الو#شاب عde مجموعة   املستخدمة إن الوسائل  �Ã ج+از الع

تفادتھ الباحثة ملعا�ة ضيق الوقت $�  و#شابية خاصة للصف. وتطبيق الو#شاب cنا اس 

رة.  راجعة ومعلومات واس�شا   الصف ملنح ما يتعلق بالتعليم من #غذية 

  

  التقوZم

الختبار نصفيا  والوظائف وا الحظة وجورنال التعلم  أقيم التقو�م لھ من خالل امل

ردية وفئو�ة حيث أن الباحثة #ع_ن أعضاء ا��موعة Mش�ل   وP>ائيا. الوظائف ت�ون ف

رة معينة أو نصا  م رأ طالب $� مجموع�>م فق رات نص ل+م. و�Ã أن يق تبادل كما توزع فق

رعية املدروسة.   رات الف وا و�قيموه بضوء امل+ا معينا و�تأكدوا من ف+مھ جيدا و�حلل
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والu>ا«ي ران النصفي  الختبا رJية من خالل  وا رات الطلبة $� تقييم النصوص الع لقياس م+ا

ز  ري، إذ إن لھ م ر� وا  مقال تح راجع ايا ال يمتلك+ا مقال شف[7 : (أ) يمكن للطلبة أن ي

الن�يجة و�Íö�وcا قبل جمع+ا عند الباحثة املعلمة، و(ب) yس+ل الباحثة أو املعلمة  

رة.   تقو�م+ا و6عطاء ال�÷�يالت علq>ا مباش

راعاة جدي�>م املتمثلة   راسة جورنال التعلم تقييمھ معتمد ع�Q إجابة الطلبة بم ك

راسة  $�  ولھ. ل�ل طالب ك وا من املواد أو دروس اللقاء املع_ن وأسئل�>م ح تدو�ن ما ف+م

) فيم  1واحدة كجورنال وفq>ا دليلھ، ومن الالزم تدو�ن إجابتھ ل�ل لقاء عن أسئلة: (

وا $� لقاء اليوم؟ ، ( وا منھ؟ ، (2بحث وا من التقديم وماذا لم يف+م ) ما 3) ماذا ف+م

وا ملاذا؟. 4؟ ، (انطباعا�>م ل+ذا اللقاء رغبة أم بالعكس $� #علم+ا ف+م بjن روا بال   ) إذا شع

رى  راءتھ الناقدة لنص عي�تھ الباحثة بضوء   ج رر طالب ق الختبار النصفي بأن يق ا

رر الطلبة   الختبار الu>ا«ي ف+و أن يق وأما ا رسالة ال�اتب وتقييم تقنياتھ.  رت_ن: تقييم  م+ا

ره نفس+م راء�>م الناقدة ع�Q نص اختا راءة الناقدة الثالث املدروسة.   ق رات الق بضوء م+ا

$� النصفي قيم الطلبة نصا من ثالثة نصوص مضت مناقش�>ا $� اللقاءات قبل  

ر�ر تقييم نص مختار مثل   رفة مدى ف+م+م $� تق المتحان. وقصدتھ الباحثة ملع ا

  النمذجة. 

رGعة عناصر لھ ³سبة مع )  1ينة: (خططت الباحثة تقو�م نتائج #علم الطلبة ع�Q أ

ركة ال�شطة $� عملية التعليم  المتحان النصفي  3%، و( 20) الوظائف 2%، ( 20املشا ) ا

ألخ_d 4%، و ( 25 المتحان ا والعناصر املذ;ورة حصل�>ا الباحثة من خالل (أ)  35) ا  .%

الحظة و( ) نتائج مقال 4) نتائج تقييم نصوص للمجموعات و(3) جورنال و(2نتائج امل

رعية املدروسة.  الطالب أو الطال رات الف رGي ع�Q أساس امل+ا بة فq>ا تقييم+ما لنص ع
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ركتھ عند تقديم ا��موعة   ره املع_ن ثم مشا ر� راد ا��موعات بحسب وجود تق نتائج ألف

وأما نتائج ا��موعة فتتحصل ع�Q تقييم+ا بحسب املقال  الن�يجة أمام الصف 

وع عند املعلمة.   ري ا��م ر�   التح

ال  ختبار النصفي أعط�>ا الباحثة ع�Q تقييمات ثالثة �Ã االكتمال املعاي_d ملقال ا

dة ف�ستخدم نموذجا ألخ_ الت ا وأما تقو�م املقا والدقة   Leist, Woolwineقدمھ  rubrics والö�ة 

& Bays )2012( رف من راءة الناقدة الستة و�Ã: ( بالتص رات الق )  1معاي_d لتقييم م+ا

وح، و(2الö�ة، و( ) املنطقية. الö�ة  6) املطابقة ثم (5) العمق و(4و( الدقة) 3) الوض

وح.   dين بوض eواملف+وم املع رئ مع ال+دف  را«ي أو خطئھ لدى القا تتعلق بö�ة الف+م الق

راءة   وأمثلة كن�يجة الق رئ عدة حقائق وJيانات  dة استخدام القا ìوح يتمثل $� ك الوض

رئ $� إتيان  dتبط بدقة القا sوأما الدقة ف ردات املعينة من مضمون الö�يحة،  املف

رئ لديھ ف+م   رح املضمون Mش�ل û�يح. العمق cو أن ي�ون القا رتھ ع�Q ش النص و$� قد

راءتھ بjنما املطابقة تتمثل   واملؤ�دات $� ن�يجة ق واملف+وم  ركب عن العالقات ب_ن ال+دف  م

رئ يوYü عدة است�تاجات كما يقدر ع�Q وصل األف� والقا ار  $� وجود املالءمة بالنص 

آلخر مع  واملنطقية تتمثل $� وجود تطبيق املف+وم واملضمون $� السياق ا وجھ خاص.  ب

ألمثلة املناسبة و6عطاء التفاصيل.    استخدام ا

راجع.  امل

رون.  آلخ راcيم وا رحمن بن إب رJية ب_ن يديك ا�زء الثا³ي. . 2002الفوزان، عبد ال   الع

إلسالمي. رJية السعودية: مؤسسة الوقف ا  اململكة الع

رون.  آلخ راcيم وا رحمن بن إب رJية ب_ن يديك ا�زء الثالث.. 2002الفوزان، عبد ال   الع

إلسالمي. رJية السعودية: مؤسسة الوقف ا   اململكة الع
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راcيم.  ز�ز بن إب رJية للناطق_ن بلغات  . 2002العصي��، عبد الع رlس اللغة الع رائق تد ط

رى  إلسالمية.. أخ إلمام ممحمد بن سعود ا  . جامعة ا

رال رJية الكفء. . 2011دين، أور�ل. بح رس اللغة الع رlس نحو إعداد مد رات التد   م+ا

السالمية ا��ومية.     ماالنج: جامعة ماالنج ا

والتطبيق.. Z1993�اتة، حسن.  ر�ة  رJية ب_ن النظ رة: الدار   #عليم اللغة الع cالقا

ر�ة اللبنانية.    املص

ز�ة، لي��.  راءة2018م رc . الق dاتيجيا�>ا.الناقدة: ماcي�>ا وعناص sمقالة مقدمة $�  ا و6س

رJية ،  11امللتقى العل78 العاملي الـ   ). 2018يوليو (بندا أ#شيھ: إمال:  15-13للغة الع

ز�ة، لي��.  ر�ة وتطبيق. . 2019م رGي إقنا�þ: نظ رسالة ال�اتب ع�Q نص ع مقالة   تقييم 

رJية، 12مقدمة $� امللتقى العل78 العاملي الـ (باندونج:   2019أكتوJر  18-16للغة الع

  ). 2019إمال: 
Alwarraki, Nariman Naili & Harb, Nadia. 2013. Building Arabic Vocabulary through Reading For Advance Student of 

MSA. Cairo: The American University in Cairo Press. 
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  دور إدارة المعرفة في المنظمات التربوية للوصول إلى التميز والريادة

  هبة توفيق أبو عيادة د.

  دكتوراه قيادة تربوية

  نية دالجامعة األر

ص
ّ

 البحث م��

الســـــبـيل  عبر التكنولوجـيا تعتبر تطبيق إدارة المعرـفة في المنظـمات الـحديـثة  
ا التغير   والريادةاألهم للوصــــول إلى التميز  في الثورة الرقمية خصــــوصــــً
إلى أســـــر المعرـفة  ات التربوـيةتوـجه المنظمـ و ، 9الـجذري خالل ـجائـحة كوفـيد

عيها   تويات اإلدارية فيها، وتطوير ـس رها على كافة المـس والحصـول عليها ونـش
ة التي تمتلكهـا   دة، وتوظيف المعرـف ة جـدـي ار في امتالك معرـف نحو االســـــتثـم

ــيؤدي إلى بالكفاءة والفاعل ــل ســ ــات األفضــ ية المطلوبة، وتعزيزها للممارســ
يســتلزم وجود ما مرحلة التميز وصــولها إلى مرحلة التميز. إّن الوصــول إلى 

ــالة منظمة، وأن يكون   يســمى (بثقافة التميز) وأن يكون هادفًا ذات رؤية ورس
ــين  ــة عمليات التحسـ ــتمرين، وأن يتم ممارسـ هناك إطار لإلبداع والتعلم المسـ

 تطوير على نحو دائم.  وال

مة
ّ

  مقد

ا متـكامًال، يـهدف إلى رفع مســـــتوـيات األداء واإلنـجاز إلى أعلى  التميّزيـعّد  نـظامـً

المسـتويات المنشـودة لترقى إلى المسـتوى األفضـل، والتميّز ال يأتي صـدفة؛ بل يتحقق  

ات،   دخالت، والعملـي ث الـم ة من حـي ة مخططـة ومنظـم امـل ل جهود متـك التميّز في مجـم

أنه ال يكفي تحقيق مســتوى معين  والمخرجات، وعلى كافة المســتويات المنشــودة. كما 

  من التميّز؛ بل األهم هو اإلحتفاظ بهذا المستوى واإلرتقاء به. 
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:"الجودة في تـقديم الـخدـمات المطلوـبة   ـبأـنه التميّز) 132005 ,( ـقّد عرـفت عـقل

بفعالية، والرقي لمـستوى توقعات ورغبات المـستفيدين، وتحقيق رـضاهم التام حاـضًرا، 

مسـتقبًال، وذلك من خالل التحسـين، والتطوير المسـتمر واإللتزام بمتطلبات ومعايير  أو 

بأنه : "مفهوم إداري حديث ومتكامل    التميّز) 2013،109وقّد عرفه همشري (  ء.األدا

  .ويعني الكّد في سبيل بلوغ أرفع ما يمكن أن يبلغه الفرد مقارنة بالمنظمات األخرى"

  سة معايير لتقييم ثقافة التميز في المنظمات هي: ) لخم2005فقد أشار حجازي (

  

  معايير لتقييم ثقافة التميز في المنظمات): 1الشكل (

) إلى ـهذه المـعايير مـعايير أخرى، مـثل : التوـجه  2013وأضـــــاف همشـــــري ( 

بــالنتــائج، والتوجــه بــالزبون، والتعلم، والتفكير النظمي، والتخطيط االســـــتراتيجي،  

   واإلبداع واالبتكار.

ظ
من
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ي

ز ف
مي
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ة 

قاف
م ث
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رأس المال اإلنساني

إدارة المعرفة

القيادة التربوية

العمليات

المخرجات
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  مباحث

عملية إنشــــاء جديدة أو تطوير أعمال قائمة مع إيجاد فرص   الريادةويعد مفهوم 

جديدة ذات قيمة تجارية. ويؤكد األدب المنشـــور أن المنظمات التي نجحت في تخطيط  

برامج إدارة المعرفــة وتطبيقهــا، وعملــت على الحصـــــول على المعرفــة وتخزينهــا  

تصـف بالريادة وتوزيعها ونشـرها وتطبيقها في منظمات ذات بيئات حاضـنة لإلبداع وت 

  ).2013وهي اليوم رموز الصناعات الجديدة في اقتصاد المعرفة (همشري، 

ــات التربوية كالجامعات والكليات من أكثر البيئات  ــس وتعد البيئة التنظيمية للمؤس

مناسـبة لتطبيق مفهوم إدارة المعرفة، بل تكاد تكون األكثر احتياًجا لتطبيق هذا المفهوم  

ا من الم ة بغيرـه ارـن ا في المجتمع، إذ إن مـق اط بـه دور المـن ا من اـل ك انطالقـً ات وذـل نظـم

الجامعات والكليات بمختلف أنواعها وأنماطها هي المســؤولة عن إعداد وتهيئة الكوادر 

البشرية المؤهلة والمدربة، والتي تعد العنصر الحيوي لجميع عمليات التنمية المجتمعية  

اليب والممارـسات اإلدارية الـشاملة، مما يـستلزم ضـرورة االهتمام بتبن  ي المفاهيم واألـس

الحديثة التي تـسهم في الرفع من مـستوى األداء (التعليمي، البحثي، االبتكاري)، ويؤدي  

  ).  2009( أبو خضير، إلى االرتقاء بمستوى جودة مخرجاتها

أصـــبح العبء على المؤســـســـات التربوية أكبر، نظًرا   19وفي ل جائحة كوفيد 

ســســات واالنتقال من القاعات الدراســية إلى قاعات افتراضــية تفتقر  إلغالق كافة المؤ 

  إلى روح التجربة والصداقة إلى شاشات إلكترونية.
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ــة ( ) أن إيجاد المعرفة kidwell and other,2000:28وقد أوضــحت دراس

وابتكارها واكتشـافها ونشـرها وتداولها هو السـبب الرئيس في وجود وإنشـاء الجامعات 

داـخل   ا ـم ارـه اعتـب ة ـب ا إلدارة المعرـف ة تبنيـه ة ـبل حتمـي د على أهمـي ك يؤـك ات، وذـل والكلـي

للتحـسين والتطوير التي تـسهم بـشكل فاعل في تحقيق أهدافها ورـسالتها التي وجدت من 

  أجلها. 

ــار إليـها في Mikulecka and Mikuleckyكـما ـحددت دراســـــة ( ) المشـــ

ة، دور 2011(الزطـم ا واـل ات بطبيعتـه ات والكلـي ة الجـامـع ار بيـئ ) عـدة مبررات العتـب

  المناط بها، من أنسب البيئات لتطبيق مبادئ وطرق إدارة المعرفة وهي كالتالي: 

 يثة.  تمتلك الجامعات والكليات عادة بنية تحتية ومعلوماتية حد 

   إن مشـــاركة المعرفة مع اآلخرين يعد أمًرا طبيعيًا جًدا بين أعضـــاء هيئة التدريس

 والمحاضرين الطالب بصفة عامة. 

  إن أحد المتطلبات الطبيعية التي يســـعى الطالب للوصـــول إليها من خالل التحاقهم

بالجامعات والكليات هو الحصـول على المعرفة من مصـادر يسـهل الوصـول إليها 

 ع ما يمكن.  بأسر

   يتوافر في هذه المؤـسـسات عادة مناًخا تنظيميًا يتـسم بالثقة، فال يتردد أي عـضو من

 نشر وتوزيع ما لديه من معرفة.

  في ظل التـشابه الكبير بين الجامعات والكليات الحديثة ومنظمات قطاع األعمال في

من األنشطة  العصر الحالي، وذلك من ناحية توجه هذه المؤسسات نحو تقديم العديد  

ــلوب أو  ــارية لقاء مقابل مادي، فإن أي أسـ ــتشـ والخدمات التعليمية والبحثية واالسـ

طريقة قد تمنح الجامعة ميزة تنافسـية وقدرة أفضـل في األداء قد تكون مثار اهتمام 
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لتلك المؤـسـسات، وإدارة المعرفة تعد أحد التقنيات اإلدارية الحديثة والرائدة في هذا 

 االتجاه.

) وغيرها   2004أشـارت العديد من الدراسـات مثل دراسـة ( الرفاعي وياسـين، 

ات التي  ة إلى أن المنظـم ادرات إدارة المعرـف ت حول مـب ــات والتي أجرـي دراســـ من اـل

  اعتمدت مثل هذه المبادرات قد حققت مجموعة من الفوائد، يمكن توضيحها فيما يلي:

 ــين عملية اتخاذ القرارات ــة في : إذ تتخذ القراراتحســ ــرع خاصــ ــكل أســ ت بشــ

المسـتويات اإلدارية الوسـطى والدنيا وباسـتخدام موارد أقل، وبشـكل أفضـل كما لو 

 أنها اتخذت من قبل المستويات اإلدارية العليا. 

 إذ أنه ليس هناك حاجة ماسة لشرح تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها بطريقة أفضل :

ــتويات اإلدارية المختلفة  وتوضــيح تلك القرارات، وألن حلقات االتصــال بي  ن المس

 تكون أقصر.

 فيما يتعلق بوظائفهم والوظائف األخرى   يصـبح الموظفون أكثر قدرة على المعرفة

ادرين على طرح   ك يصـــــبح هؤالء الموظفين ـق ذـل ة ـل ة من وظـائفهم: ونتيـج القريـب

مبادرات إلجراء تحســينات أفضــل إضــافة إلى تعلم إجراءات جديدة أســرع وأكثر  

 تعلق بالعمليات المساعدة في تحسين العمل بخبرة وعقالنية.فاعلية ت 

 ا ة   يصـــــبح الموظفون أكثر وعيـً ات التشـــــغـيل: ومحتوى وطبيـع ا يتعلق بعملـي فيـم

ــركة وإجراءاتها،   ــات الش ــياس المنتجات والخدمات وحاجات العمالء والزبائن، وس

ــل، ويعملون على الهم بجودة أفضـــ ادرين على إنـجاز أعـم الي يصـــــبحون ـق الـت  وـب

 تصحيح األخطاء دون الحاجة إلى تدخل المشرفين.

  يصـــــبح الموظفون أكثر وعيًا لما يحدث في بيئة العمل: وبالتالي فإنهم يتفهمون ما

 يحدث بشكل أفضل، كما وتنخفض نسب الغياب والدوران الوظيفي.
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    يصــبح الموظفون أكثر قدرة على التعاون فيما بينهم بصــورة أفضــل: إذ يصــبح

بر حول كيفيــة اعتمــاد كــل منهم على اآلخر، وكيف يتمم كــل منهم  لــديهم فهم أك

 بمعرفته المعرفة التي لدى اآلخرين.

   ــل: من خالل تقديم منتجات ــاء الزبائن أفضـ ــة على إرضـ ــسـ ــبح قدرة المؤسـ تصـ

 وخدمات واستجابات ذات نوعية أعلى.

 .العمل على تحسين العمليات الداخلية األمر الذي يؤدي إلى خفض التكاليف 

 لعمل على تحـسين اإلبداع داخل المنظمة، والذي يعتبر العنـصر األـساـسي للمنافـسة ا

اآلخذة باالزدياد واإلبداع ال يقتصـر فقط على توليد منتجات وخدمات جديدة، ولكنه  

  ).35،ص:2005يُعنى أيًضا رؤية األشياء القيمة بمنظور جديد ( حجازي،

  متميز:  دور إدارة المعرفة في الوصول إلى مستوى أداء 

) إلى دور إدارة المعرفة في الوصــول إلى مســتوى أداء 2010أشــار الفارس (  

  متميز على النحو التالي: 

   ــهل العمل داخل إن توليد المعرفة الجديدة والمفيدة وتخزينها وتوزيعها وتطبيقها تس

المنظمة، كما أن وجود فريق متخصص بالتقاط المعرفة والتشجيع على استثمارها،  

عن مشاركة العاملين وتفاعلهم ووجود قيادة فعالة تقود تلك العمليات إلحداث  فضًال  

التـناســـــق والتـناغم فيـما بينـها، وـهذا يؤدي إلى: تقـلل التـكاليف اإلجـمالـية للعـمل عن 

اليف ســـــوء   اج المعـيب ومردودات المبيـعات وتـك اليف الـهدر واإلنـت طرق تقلـيل تـك

ة العواـئد الـمالـية للمنظـمة عن طريق  التـعاـمل مع التقنـيات ووســـــاـئل العـمل؛ وزـياد

 إنتاج منتجات متقنة وأخرى مبتكرة وسريعة للبيع. 

  ــتخدام الكفء للمدخالت وأن تطبيق إدارة إن تحقيق اإلنتاجية العالية يدل على االس

 المعرفة في مجاالت األداء المختلفة يؤدي إلى ابتكارات وطرق أكثر فعالية.
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  ــياء جديدة وزيادة الوعي تقود إدارة المعرفة إلى تحقيق اإلبداع واالبتكار وتقديم أش

 الثقافي لدى العاملين من خالل التدريب والتعلم والحوار.

  مبادئ وأسس الريادية

إن تحقيق مبادئ الريادية في الجامعات العربية يساهم بشكل كبير مقدرتها على تحقيق 

تتحول الى مصادر اقتصادية ذات عوائد الميزة التنافسية للريادة العالمية، وبالتالي فإنها  

  ) مبادئها وهي:2017عالية لها وللعاملين فيها، ويلخص توفيق ومرسي (

  

تشير الى الجهود المبذولة من قبل الفرد أو الفريق أو المؤسسة إليجاد اإلبداعية:   -1

ط المعرفي مالفرص الجديدة أو الحلول االستثنائية وهي درجة االبتكار في الن 

للفرد والطريقة التي يعالج بها المعلومات وعلى ضوئها يتخذون القرارات لحل 

 المشكالت.

تشير الى جهود الريادي في التقاط الفرص الجديدة فهو يراقب االستباقية:  -2

االتجاهات ويعمل على تحديد الحاجات المستقبلية لألفراد الموجودين ويتوقع 

 اكل المفاجأة.    التغيرات من طلباتهم فضال عن بروز المش

وتشير الى الرغبة في العمل بشكل مستقل من اجل نقل أو توصيل االستقاللية:  -3

الرؤية الريادية، وهي الفعل المستقل من قبل االفراد وعلى المؤسسة جعل العالمين 

   يشعرون بقدرتهم على التفكير بحرية تامة.

االستقاللية

اإلبداعية

االستباقية

التنافسية

تحمل المخاطر
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الرغم من عدم وهي الرغبة في الحصول على الفرصة على تحمل المخاطر:  -4

   التأكد الذي يحيط بها. يعني العمل بجرأة من دون معرفة النتائج.

ويتوقف هذا البعد على الجامعة ومدي قدرتها على تطوير التنافسية:  -5

االستراتيجيات المالئمة في مواجهة القوي التنافسية الخمس، والتي تتمثل ب: 

وقوة أصحاب المصالح  هيكل المنافس للجامعة وقوة المستفيدين واحتياجاتهم

وضغوطهم. ويمكن تحقيق التنافسية عن طريق إيجاد بعض المسارات لمواجهة 

 هذه القوي التنافسية.

 The personal characteristics ofالخصائص الشخصية للرياديين

entrepreneurs  

يحتاج األشخاص الرياديين الى مجموعة من الصفات التي تميزهم عن اآلخرين، 

لهم قادرين على تنفيذ المشاريع بخصال شخصية يتفوقون بها، ومن أهم والتي تجع

  ) وهي كالتالي:2020خصائص الريادي الفعال لخصها السبوع (

.الرغبة في النجاح: وتمثل هذه النقطة الهدف االسمي للرياديين الذين يمتلكون 1

قات درجات أكبر من الحماس والدوافع والرغبة في النجاح والتغلب على المعو 

اإلدارية مقارنة باألشخاص العاديين. كما أشارت بعض الدراسات النفسية ارتباط 

 الحاجة مع مستوي نشاط الريادة. 

.الثقة بالنفس: تساعد الثقة على النجاح في العمل، وعدم الخوف من االنحرافات 2

واالخطاء وعدم تكرارها واالبداع وإضافة قيم جديدة للمجتمع، ومعالجة المشكالت 

 لتي تتعرض الطريق.ا

.الدافعية: تأخذ الدافعية شكل من اشكال التحدي والعناد لممارسة االعمال الصعبة 3

 والشاقة والمرهقة دون كلل أو ملل، كما أن لديهم استعداد للعمل لساعات طويلة.
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.االلتزام واالنضباط: يتعلم الرياديون من أخطائهم ويلتزمون بأهدافهم وال يتخلون 4

أنشطتهم المختلفة، فنجاح األعمال عندهم يعتمد على مدي التزامهم عن تخطيط 

 ومثابرتهم في العمل.

.المنهجية والتنظيم: يتميز الرياديون وأصحاب االعمال بقدرتهم على ترتيب وتنظيم 5

أوقاتهم بشكل جيد، فهم يرون الصورة بحجمها أكبر، وفى الوقت نفسه يعرفون جميع 

حاب منهجية وتنظيم مستمر لمواجهة الصعوبات التفاصيل الدقيقة، فهم أص

 والمشكالت في العمل.

.االستعداد والميل نحو المخاطرة: يتمتع الريادي الناجح بالشجاعة والمخاطرة 6

المحسوبة، حيث يقوم على العمل الدؤوب والمتواصل وانتهاز الفرص واجتياز 

وثها والمواجهة النفسية التهديدات، وله قدرة عالية على حساب المخاطرة المتوقع حد

 واالقتصادية واتخاذ القرار المناسب.

فنستنتج الى أن وجوب االهتمام به باختيار العاملين في الجامعات العربية على أسس 

وخصال شخصية جيدة أمر في بالغ األهمية، لما له دور في تفعيل القيادة الريادية 

االخرين أو في سلوكهم حتى يتنسى بواسطة علميات التأثير في أفكار ومشاعر 

  للجامعة توسيع مجاالتها من خالل االبداع واالبتكار واالختراعات.

تتضمن القيادة الريادية تنظيم وتحفيز مجموعة من الناس لتحقيق هدف مشترك من 

خالل االبتكار، وتحسين المخاطر، واالستفادة من الفرص، وإدارة البيئة التنظيمية 

كز عقلية الشركات التقليدية على األنظمة والعمليات، في حين أن أسلوب  الديناميكية. تر

ً نحو المخاطر. فيما يلي بعض خصائص القيادة الريادية  ريادة األعمال أكثر توجها

  -) وهي: (Yscouts,2020المشتركة، كما أوضحها 
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مهارات االتصال القائد قادر على التعبير بوضوح عن أفكارهم، وخطة تحقيق  .1

األهداف المشتركة. يشجعون التواصل بين األقسام وعبر المستويات. يتجنبون 

الغموض والتعميمات، وهم قادرون على تجنب الصراع وسوء الفهم بسبب 

  ضعف االتصال.

الرؤية إن القائد الريادي الناجح لديه رؤية واضحة. إنه يعرف بالضبط أين يريد  .2

هم إلى الفريق ويعملون معهم لجعل أن يذهب وكيف يصل إلى هناك. ينقلون رؤيت

  الرؤية حقيقة

يدرك القائد الريادي أهمية المبادرة والتفاعل، ويبذلون قصارى جهدهم لتقديم  .3

كل الدعم الذي يحتاجه الفريق لتحقيق أهدافهم. عادة ال يعاقب القائد الموظفين 

عندما يأخذون مخاطرة محسوبة غير صحيحة. بدالً من ذلك، يجلسون مع 

  وظفين لتحليل الخطأ الذي حدث ويعملون معهم لتصحيح األخطاء.الم

اإليمان بالذات القائد لديه إيمان كبير في نفسه ولديه ثقة اكتسبها من سنوات من  .4

التجربة، وفي بعض األحيان الفشل، والتعلم. إنهم يدركون نقاط القوة والضعف 

  اثق من نفسه. لديهم، ويظهرون مهاراتهم بدون غطرسة. القائد الريادي و 

سهم النجاح عندما ينجح الفريق أو المنظمة في شيء ما، ال يزعج القائد األضواء  .5

  أو يأخذ كل الفضل. يعترفون بمساهمة اآلخرين ويشاركونهم األوسمة.

المشاركة: لن تجد قائد ريادي متعاونًا في المكتب. يحب القادة قضاء الوقت بين  .6

لقسم، والتفاعل مع الجميع، ورؤيتهم يقومون الموظفين، والتجول في المصنع أو ا

بعملهم. عادة ما يستغرق هذا القائد بعض الوقت للمحادثة غير الرسمية مع 

  الموظفين، وفهم عملهم والتحديات الشخصية.
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خلق جو موات للنمو مع الفهم العميق ألهمية مساهمة اآلخرين في النجاح  .7

لجميع على مشاركة األفكار والنمو التنظيمي، يخلق القائد الريادي جًوا يشجع ا

واالزدهار. إنهم يبحثون بنشاط عن آراء اآلخرين، ويشجعونهم على التوصل 

إلى حلول للمشاكل التي يواجهونها. كما يقدم قائد ريادة األعمال ردود فعل 

  إيجابية عندما يتقدم الموظفون برأي.

ع الصادقين قادرون على الصدق: هو أهم صفة للقائد االستثنائي. إن قادة المشاري  .8

كسب ثقة موظفيهم بسرعة. يحترم الناس القادة ليصبحوا صادقين، ومن المرجح 

  أن يقبلوا ردود فعل إيجابية أو سلبية ويعملون بجد أيًضا.

المثابرة: عندما تصبح األمور صعبة، يثابر زعيم رواد األعمال. رجال األعمال  .9

  حتى يجدوا ما يبحثون عنه.الحقيقيون ببساطة ال يستقيلون، يستمرون 

التعلم: ال يستثمر القائد بشكل ملحوظ في تعلم وتحديث معرفته فحسب، بل يخلق  .10

أيًضا بيئة تعليمية في المؤسسة يشجع اآلخرين على تحسين معرفتهم وتوسيع 

خبرتهم ومعالجة التحديات المتعددة. يشجعون الموظفين على التفكير خارج 

  مبتكرة للمشاكل. الصندوق والتوصل إلى حلول

التقليدية تسعى إلى البحث عن توافق مخرجاتها مع متطلبات   لمؤسسات التربويةان ا

، في حين أن الجامعة الريادية تبني وتصمم متطلبات المجتمع وحاجاتهالتوظيف في  

قادرين على خلق فرص العمل في السوق.  بةمناهجها وتخصصاتها لتخريج طل

ص العمل وثقافة العمل الحر في بناء األجيال القادمة.  ز على مبادئ خلق فري تركوال

ومن أهم المتطلبات الخمسة لبناء الجامعة الريادية كما أشار إليها الشميمري 

  ) وهي:2010(
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: أن تتمحور مناهج وطرق التدريس حول استثمار األبحاث واألفكار أوال

التنافسية العالمية للدولة. من أن تسهم في المؤسسات التربوية والمخترعات لتمكن 

وتُعد خريجها إلى حياة عملية أكثر تعقيداً وأقل استقراراً تتوافق مع طبيعة الوظيفة 

المؤقتة، وعقد العمل المبني على الجدارة، والتنقل الدولي، والتواصل الثقافي، 

واالنتماء للشركات متعددة الجنسيات، واالعتماد األعظم على توظيف الذات. وبهذا 

المعنى تتحول الشهادة الجامعية من كونها وثيقة التوظيف المستديم إلى كونها مجرد 

   .بطاقة دخول إلى عالم العمل

: الشراكة الحقيقية مع أصحاب المصلحة من القطاعات العامة والخاصة ثانيا

والخريجين. فالمناداة بالشراكة مع أصحاب المصالح المحيطين بالجامعة مطلب قديم 

ر من الجامعات إلى الحرص على تطبيق بعض مالمحه. لكن المطلوب تسعى كثي 

هو الشراكة المتوازنة التي تتيح للجامعة االستفادة والتفاعل مع الشرائح المختلفة في 

المجتمع المحلي والتي يأتي على رأسها الخريجون الذين يعتبرون أصوالً استثمارية 

التمحور حول العميل. هذا إضافة    ضخمة حين تحسن الجامعة التواصل معهم بمفهوم

إلى أهمية التركيز على شراكة المنشآت الصغيرة، ورواد األعمال، والجمعيات غير 

الهادفة للربح، والتوسع في إنشاء المشاريع المشتركة، والمنشآت الصغيرة المعززة 

لبناء ثقافة ريادة األعمال في المجتمع المحلي. إن التركيز فقط على التواصل مع 

الشركات الكبرى ربما تحقق معه المشاريع الكبيرة لكن نشر الثقافة المستديمة لريادة 

األعمال يحتاج إلى عدم إغفال المنشآت الصغرى. كما أن الحصول على التمويل 

المشاريع للمشاريع من خالل الشركات الكبرى هو إنجاز بال شك سيسهم في دعم 

ة والسلوك التنظيمي للجامعة يتطلب التركيز على الريادية، لكن بناء ثقافة المنظم

   .المجتمع المحيط والرواد المحليين

14 
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نقل التقنية والمعرفة ويتم ذلك بالتواصل الوثيق مع الجامعات الغربية والشرقية   ثالثاً:

المتقدمة في مجاالت ريادة األعمال. ومن وسائل نقل التقنية إقامة الواحات العلمية، 

وبرامج الملكية الفكرية والحاضنات االفتراضية والحقيقة متنوعة  ومراكز االبتكار

األغراض واألحجام. تلك الحاضنات التي يمتد دورها من تشجيع األعمال الحرة 

الصغيرة داخل الجامعة مروراً بتقديم الخدمات االستشارية والتجهيزات المكتبية 

  . وحتى استضافة المشاريع ورعايتها حتى تتخرج من الجامعة

التعليم القائم على اإلبداع واالبتكار، فاألساليب التقليدية للتعليم القائم على  رابعاً:

فضالً على أنها عائق كبير أمام بناء االلكتروني  التلقين والحفظ لم تعد تناسب التعليم  

ً على توليد ً قائما  المعرفة وإنتاج الجامعة الريادية. فريادة األعمال تتطلب تعليما

والتأمل واالبتكار، وإطالق العنان لإلبداع المتحرر من النمطية، والتفكير  األفكار

المؤطر، والتدرج المنطقي الرتيب. كما يتطلب التفكير الريادي أن يتمحور الطالب  

على مفهوم ''المنشأة'' أثناء الدراسة الجامعية. هذا المفهوم الذي يوجه التفكير 

بناء ''المنشأة'' ويصبح التعليم التطبيقي  واإلبداع إلى مكونات وأنشطة ومهارات

المجال الشائع ألساليب التعليم الجامعي. كما أن التعليم االبتكاري القائم على اإلبداع 

واالبتكار يتطلب تبني النظام التعليمي متعدد التخصص الذي يتيح للطالب فرصة 

األفق، ورحابة   تعدد التأهيل واالختيار من بين التخصصات المتنوعة مما ينمي سعة

ً متعدد األبعاد التخصصية يسهم في  ً تعليما التفكير، وربط األفكار، ويوجد مناخا

   .الوصول إلى فكرة يمكن تحويلها إلى مشروع منتج

 ً لرواد األعمال فوجود مادية و: القيادة القادرة على توفير إمكانات معنوية خامسا

بآليات  والمؤمنةريادة األعمال واالبتكار والتوجه نحو الاإلبداع واعية بأهمية قيادة 

جيل المعرفة والتحول نحو االقتصاد المعرفي هو أحد أهم عناصر بناء  إعداد

  الجامعة الريادية.
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ً طويالً والتميز ريادة الفنشر ثقافة   هذه  ،مستمرلإلعداد والتدريب اليتطلب وقتا

ط االستراتيجي ي خطوالت لريادة، ل ، وتبني جاد بهايمان عميق إالقيادة يجب أن تتميز ب 

وتقييمها ومراجعتها وتقديم الحوافز والمبادرات التي تحفز الطلبة والمعلمين لها، 

  على نهج الريادة والتميز.

 توصية و  است�تاج

ان الدول المتقدمة الزالت في مجال تنمية وتطوير الجامعات حتى تحقق التنمية 

االقتصادية واالجتماعية للدولة، وعند النظر الى الجامعات العربية نجد أن هناك  

محاوالت لتعزيز السلوك الريادي في األجيال الحالية والرغبة في تحقيق التميز 

تكارية التي تسعي للتحسين المستمر عبر واالبتكار من خالل تطبيق األفكار االب

المبادرات الريادية. فالريادية العالمية للجامعات يعتمد اعتماد كبير على كفاءة 

األشخاص العاملين داخل مؤسساتها في الدخول الى األسواق العالمية من خالل 

روع المشاريع في حاضنات االعمال لديها منذ نشأة الفكرة المبتكرة وحتى انهاء المش

  نحو العالمية.  

ة  ادة العـالمـي ة لالنطالق نحو الرـي أمين االســـــتثمـار الحقيقي للجـامعـات العربـي ولـت

ا، الن  المنظوـمة األخالقـية لألفراد في مجتمعـن ام ـب ار فيـجب االهتـم داع واالبتـك واالـب

البناء األخالقي للفرد ســيكون المرشــد القيمي لهم في ضــوء االنفتاح للمســتجدات 

ــ  رنا الحالي. وبالتالي فان ضــــرورة زيادة الوعي والفهم للقيادات العالمية في عـصـ

اإلدارية بجميع إجراءات العمل الروتينية سـواء تخطيطية وتنظيمية واشـرافية حتى  

ة  ارـي دراتهم المـه ة وـق داعـي د من مواـهب االفراد اإلـب ــاف المزـي يتســـــنى لهم اكتشـــ

ة للريادة من خالل  واالبتكارية والذي بدورة يســـاهم في تحقيق متطلبات األســـاســـي 

 الخصائص الشخصية للعاملين فيها.
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Abstract: A language style (uslub) normally is bound within its meaning. The author established 

principal discussion in language style and its meaning which contained kalam Insya’. A 

varied language style and the meaning it contained will make the reader interested in 

reading it. As the purpose of writing this article was 1) describing the language style in 

Insya’ 2) describing the meaning that contained Insya’ pronunciation in al-Libas book. This 

type of research was qualitative descriptive research. The objects of this research were 

language style and its meaning that contained in Insya’. The collective method used in this 

research was the documentation technique and the disabled technique. Matching was used 

as an analysis method. According to the result of the research, it can be concluded that the 

language style in Insya’ material, (a) a data that contains language style in Insya’ is found. 

The referred language style is 1) personification, 2) data, 3) sarcasm, 4) then the most 

dominant in Insya’ is metaphorical language style. (b) The expression meaning that 

contains language style in Insya’ is connotative (untrue meaning). 

Keywords: language style, language, Insya’, Shahih Al-Bukhari 

 

PREFACE 

 Balaghah as known is a field of study that studies how a language is well 

used so that mutakallim conversation is easily apprehended by mukhatab, causing 

no misunderstanding and offenses, but felt polite, interesting, and even able to 

cause splendor that the kalam receives a positive response in the form of words or 

actions from mukhatab in accordance with mutakallim’s interest. 

Balaghah, as a knowledge, contains three discussions namely ma’ani, bayan, 

and badi. On this occasion, the author will provide an overview of one of the 

discussions in ma’ani especially regarding kalam insya’. As an introduction, of 

course, this paper will not discuss at length about its definition, but only contains a 
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general description regarding kalam Insya’ and its division in the discussion of 

ma’ani. 

This article discusses ‘Reinterpretation of the Insya’ Language Style in the 

Perspective of the Book Shahih al-Bukhari’. The book of Shahih Bukhari itself, 

according to Jonathan Brown in his book, Hadith Muhammad’s Legacy in the 

Medievel and Modern Word (2009), is not just a list of hadiths, but implicitly 

contains Imam Bukhari’s vision of Islamic laws. The book of Shahih al-Bukhari 

covers many things, ranging from issues of worship, legal rules, to technical 

concepts within the scope of hadith study. The book of Shahih Bukhari consists of 

97 chapters. Each chapter is further divided into sections that address specific 

issues surrounding Islamic law. The compilation of Shahih Bukhari's book was 

done very carefully. Another systematic that marks the uniqueness of Shahih 

Bukhari is about the placement of books and chapters. 

According to Bukhari, a hadith can be classified as valid hadith if it meets 

the requirements, namely; the sanad must be continuous, which means the 

narration of the sanad is unbroken, the narrator must meet the highest criteria in 

terms of personal character, knowledge, and academic standards,  there must be 

positive information about the narrator who explain that they had met each other 

face to face, and students learned directly from the sheik of the hadith.  

DISCUSSION 

A. Biography of Imam Al-Bukhari 
  His name is Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-

Mughirah bin Bardizbah Al-Ju’fi Al-Bukhari. He was born on Friday 13 

Shawwal 194 H or coincided on 21st of July 810 AD in the city of Bukhara (a 

city in Uzbekistan, a territory of the Soviet Union, which is a crossroads 

between Russia, Persia, Indies, and China).1 When Al-Bukhari was a child,  

his father died, so his mother took care of him and educated him alone. The 

cost of his education was obtained from his father’s inheritance. His 

grandfather, Bardizbah, was a Magian, his son, Al-Mughirah, embraced 

Islam under the guidance of Yaman Al-Ju’fi (the governor of Bukhara), so he 

was called Mughirah Al-Ju’fi. 2 

 

1 Zainal Abidin Ahmad, Imam Bukhari pemuncak Ilmu Hadits (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 99. 
2 Muhammad Bin Ismail al Bukhari, al Jamius Shahih, thabaqah Kamilah Launan (Beirut: Dar al 

Kutub al Ilmiyah, 2004), 3. 
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  Bukhari started studying hadith when he was young, even less than 

10 years old. At the age of 16, he had memorized many books of famous 

scholars, such as Ibn Al-Mubarak. Waki’, and so on. He did not stop at 

memorizing the hadith and the books of the early scholars, but he also 

studied the biographies of all the narrators who took part in the narration 

of a hadith, their birth and death dates, their place of birth, and so on. He 

migrated to the land of Sham, Egypt of the peninsula twice, to Basra four 

times, to Hijaz where he lived 6 years, and went to Baghdad with other 

hadith experts up to eight times. On one of his trips to Adam bin Abu Ayas, 

he ran out of money. Without a penny, he lived temporarily on the leaves of 

wild plants. He is a sniper and likes to practice to be ready for jihad at any 

time. According to his confession, the book of hadith that he wrote required 

the number of teachers of no less than 1,080 hadith teachers. 3 

          Bukhari is recognized to have high memorization, which was 

admitted by his brother Rashid bin Ismail. The Imam’s brother said that 

once a young Bukhari and several other students attended lectures by a 

Balkh scholar. Unlike other students, Bukhari never took lecture notes. He 

was often reproached for wasting time because of his not taking notes, but 

Bukhari stayed quiet giving no answers. One day, because he was annoyed 

with the reproach, Bukhari asked his friends to bring their notes, then he 

read out exactly what was said during the lectures. They were all 

astonished because Bukhari memorized 15,000 hadiths, complete with the 

information they did not have time to record.4 Imam Bukhari once said: “I 

will not narrate the hadith that I received from friends and tabi’in until I 

know the date of birth, day of death, and place of residence. I also will not 

narrate the hadith mauquf from friends and tabi’in, unless there is a basis 

that I know from the Qur’an and the Sunnah of the Prophet Muhammad. 5 

Al-Allamah Al-Aini Al-Hanafi said, “Imam Al-Bukhari is a hafiz, intelligent, 

shrewd, and thorough. He has the ability to explain observantly, the ability 

to remember it is well known and witnessed by tsiqah scholars.” 6 

  Bukhari died on the eve of Eid in 256 H  (31st August 870 AD) 13 

days before his 62nd birthday. Before he died, he ordered his body to be 

shrouded in three pieces of fabric, without clothes and a turban. His body 

 

3 Munzier Suparta, Ilmu Hadits (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2002), 237. 
4 Muhammad Zuhri, Hadits Nabi Telaah Histori dan Metodologis ( Yogyakarta: PT Tiara Wacana 

Yigya, 1997), 166. 
5 Muhammad Abu Ayuhbah, Kutubus Sittah (Surabaya: Pustaka Progresif, 1993), 43. 
6 Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2008), 492. 
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was buried after the midday prayer on Eid al-Fitr. He has traveled a long life 

decorated with noble deeds. May Allah bestow His mercy and blessings on 

him. 7 

a) The works of Imam Al-Bukhari 

 The codification of the hadith used by al-Bukhari in the preparation 

of the book is in the form of format and systematics. The format used by 

al-Bukhari is different from the format used by Muslim bin al-Hajjaj. Al-

Bukhari uses the selection method (al-Intiqa’) and summarizes (al-

Ikhtisar) by selecting the traditions to be included.       

 The themes of the book compiled by Imam al-Bukhari start from 

matters relating to faith, then worship, mu’amalah, and closed with the 

same book theme as the opening, namely the issue of faith. This seems 

to show the importance of the issue of faith as the origin and the end of 

the problem. So that the reader will start with faith as the fitrah and end 

with tawhid as the closing. 

 Imam Bukhari has quite a lot of papers, including: 

1. Al-Jami’ Ash-Shahih 

 This paper is called Al-Jami’ Ash-Shahih Al-Musnad min 

Hadith Rasulillah SAW sunnatihi wa Ayyamihi. Al-Jami’ Al-

Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashr min Umar Rasulullah wa 

Sunanih Wa Ayyamihi or commonly called “Shahih al-Bukhari”,  

namely a collection of valid hadith that he prepared for 16 years.8 

The book contains all valid hadiths, based on his own admission, 

he said: “I do not include in my book unless all valid”. 

 According to Ibn Shalah, in the book of Muqaddimah, the 

book of Shahih Bukhari contains 7,275 hadiths. In addition, some 

hadiths are published repeatedly, and 4,000 hadiths are 

published in their entirety without repetition. The calculation was 

also carried out by Sheik Muhyiddin An Nawawi in the book At-

Taqrib. In that case, Ibn Hajar Al-Atsqalani in his preface to the 

book Fathul Bari (namely syarah or the explanation of the book 

Shahih Bukhari), writes all the valid hadiths published in Shahih 

Bukhari (after deducting the hadiths that are published 

repeatedly) are 2,602 pieces. While the hadiths that are mu’allaq 

(having links with one another, continuous) but marfu (doubtful) 

 

7 Ibid, 493. 
8 Munzier Suparta, Ilmu Hadits (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 237. 
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are 159 pieces. As for the number of all valid hadiths, including 

those that are republished, there are 7,397  pieces. The 

calculation differs among the hadith experts in commenting on 

the book of Shahih Bukhari solely because of their different views 

in hadith knowledge. 

 Many scholars make syarah from Shahih Bukhari, among 

others are:9 

   a. Ibnu Hajar (w. 825 H) composed Fath Al-Bari 

   b. Al-‘Ayni Al-Hanafi (w. 855 H) composed ‘Umdah Al-Qari 

   c. Qashthallani (w. 923 H) composed Irsyad Al-Syari 

   d. Jalal Al-Din Al-Suyuthi (w. 911 H) composed Al-Tausyih 

 2.  At-Tarikh Al-Kabir 

 He wrote this work when he just reached his 18th age. More 

precisely, when he was at the Nabawi Mosque in Medinah when 

the moon was shining brightly.  When Ishaq bin Rahawaih saw 

this book,  he was very happy. By Imam Bukhari, this book was 

gifted to Abdullah bin Thahir who was owned as Amir in 

Khurasan. When giving this book, he said to Amir, “Be known, I 

will show you something amazing.” 

3.  At-Tarikh Al-Ausath 

   This book is unprinted and unpublished. 

4. At-Tarikh Ash Shaghir 

 This book was printed through the history of Abu Muhammad 

Zanjawiyah bin Muhammad An-Naisaburi. In this book, Imam Al-

Bukhari had mentioned the names of the prominent people of the 

companions, Tabi’in, dan Tabi’at-Tabi’in along with their lineage, 

meeting, and their year of death. In this book, Imam Al-Bukhari 

also often called it Al-Jarh wa At-Ta’dil. This book was arranged 

according to the year, for example, after Imam Bukhari mentioned 

the year, he would mention the famous scholars, and so on. 

5. Khalqu Af’al Al-‘ibad 

 Yusuf bin Raihan bin Abd  Ash Shamad da Al-Allamah Al-

Farabi had narrated this book from Imam Al-Bukhari.  This book 

contains objections to the Jahmiyah group and groups who do not 

want to use the verses of Holy Qur’an, hadiths of Rasulullah SAW, 

atsar, and atsar Tabi’un. This book has been printed  

 

9 Subhi As Shalih, Membahas Ilmu – Ilmu Hadits, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 348. 
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6. Adh-Dhu’afa Ash-Shaghir 

 Imam Bukhari wrote in this book the names of dhaif hadith 

narrators in alphabetical order, it was also explained the reason 

why the narrators were stated as weak. 

 7.  Al-Adab Al-Mufradlullah Al-Jailani 

 This book contains the morals and manners of the Prophet 

Muhammad. This book has been printed with its syarah.  The 

person who gave the syarah of this book is Fadhlullah Al-Jailani 

with the name Fadhlullah Ash Shamad fi Taudhih Al Adab Al-

Mufrad, printed by Mathba’ah As-Salafiyah. 

 8.  Juz’u Raf’u Al-Yadain 

 The narrator of this book is Mahmud bin Ishaq Al-Khuza’i 

which was printed after being confirmed by Abu Muhammad Badi’ 

Ad-Din Syah Ar-Rasidi As-Sanadi with the name Jala’ Al-‘Ainain bi 

Takhrij narrated by Al-Bukhari fi Juz’i Raf’I Al-Yadain. In this book, 

there are also side notes from Faiddh Ar-Rahman An-Nura and 

Ershad Al-Haq Al-Atsari. 

 9.  Juz’u Al-Qira’ah Khalfa Al-Imam 

This book is a famous treatise from Imam Al-Bukhari which 

confirms the existence of readings for people who pray as a 

congregation as well as a rebuttal to those who deny the existence 

of readings for the congregation. 

 10. Book of Al-Kuna 

 The existence of this book is based on the statement of Abu 

Ahmad in his work. This book has been printed in Hyderabad10 

b) Guru-Guru Imam Bukhari 

Imam al-Bukhari started studying hadith when he was less than ten 

years old. He traveled to Balkh, Naisabur, Rayy, Baghdad, Basrah, 

Kuffah, Makkah, Egypt, and Sham. Despite his very young age, Bukhari 

had extraordinary intelligence and memorization skills. Muhammad Ibn 

Abi Hatim stated that he had heard Bukhari told that he was given the 

inspiration to be able to memorize hadith. When asked from what age 

he received this inspiration, Bukhari replied that he was ten years old 

or less. 

 

10 Ibid, 349. 
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At that age, Imam al-Bukhari's intelligence began to shine and 

showed the early signs of a great scholar. One day in a majlis where 

Allamah ad-Dakhili, a hadith scholar in Bukhara taught hadith, al-

Bukhari was engrossed in listening and diligently following the 

assembly until when Allamah ad-Dakhili mentioned a hadith chain, 

Sufyan from Abu Zubair from Ibrahim, Al-Bukhari said that Abu Zubair 

never narrated from Ibrahim. The teacher was nervous and surprised. 

But Imam al-Bukhari calmly said, "Try to examine the original sanad”. 

After he examined the original sanad, Imam al-Bukhari was right. The 

teacher said, “Try to explain what you think of the sanad”. “The truth is 

Zubair, namely Zubair bin Adi not Abu Zubair from Ibrahim”. When 

Imam al-Bukhari told this story, someone asked, “How old were you 

then?”. “Eleven years”, he said. 11 

From this, it can be seen that Imam al-Bukhari had struggled with 

and loved hadith. Not only did he stop there, but he was also able to 

distinguish and judge which hadiths were valid from those that are not, 

carefully examine a line of narration, mention the biographies of the 

narrators from various aspects, especially those relating to the 

requirements for their narrations to be accepted, compare various lines 

of narration, also conclude the problems contained in a matan hadith. 

Besides Allamah ad-Dakhili, his early teachers in Bukhara including 

Muhammad bin Salam al-Baikandi, Abdullah Muhammad bin al-

Musnadi, and Ibrahim bin Asyab. Together with these scholars, Imam 

al-Bukhari's knowledge had increased as well as recognition from the 

scholars and his colleagues for his breadth of knowledge of hadith. 

Sometimes they felt inferior and worried if in the case of narrating a 

hadith there came a justification from Imam al-Bukhari. Not 

infrequently his colleagues asked him to test their memorization of 

hadith and justify mistakes in their narration. Even his own teacher, 

Muhammad bin Salam Al-Bukandi also felt the same way. “Every time 

Muhammad bin Ismail attended my assembly, my mind was not 

concentrating, and I was always worried that he would justify the 

transmission of my narration”. 12 

 

11 Ramli Abdul Wahid, Ilmu-Ilmu Hadis (Bandung: Citapustaka, 2013) page 122-123. 
12 Ali Mustafa Ya`qub, Imam Bukhari & Metodologi Kritik Dalam Ilmu Hadis (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 1996) page 16-17. 
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Before he left Bukhara to seek knowledge, Salim bin Mujahid 

narrated as narrated by Imam Ibn Hajar al-Asqalani: “When I was at the 

house of Muhammad Salam al-Baikandi, he said to me, ‘try to find me a 

boy who had I heard he had memorized 70,000 hadiths’. I immediately 

looked for the little boy. I went to him and said, ‘Is it true that you have 

memorized 70,000 hadiths?’ Imam al-Bukhari replied, ‘Yes, even more 

than that. I will not mention the history of hadith from a friend or tabi’in 

unless I know the origin of the chain and memorize it as I memorized 

the Qur'an and the Sunnah of His Messenger’”. In another narration, it is 

narrated that he said, "I memorized the hadiths by heart as many as one 

hundred thousand authentic hadiths and two hundred thousand other 

hadiths that are not valid.” 

Muhammad bin Salam al-Baikandi said to Imam al-Bukhari, “O al-

Bukhari, before you leave Bukhara, please check my book, are there 

many mistakes in it?” A friend then asked, “what are the advantages of 

this young man so that you are the most proficient in the field of hadith 

in Bukhara?”. Al-Baikandi replied, “this youth is second to none”. Imam 

al-Bukhari immediately checked his teacher's book and started his 

journey. It turned out that the assignment given was his last meeting 

before his teacher died when Imam al-Bukhari was on his way to seek 

knowledge. 

On his travels to various countries, Imam Bukhari met eminent and 

trustworthy teachers. He said: "I wrote hadiths from 1,080 teachers, all 

of whom were hadith experts and held that faith is both word and 

deed".13 

Among the teachers were: Ali bin al-Madini, Ahmad bin Hanbal, 

Allamah ad-Dakhili, Abdullah Muhammad bin al-Musnadi, Ibrahim bin 

Asyab Yahya bin Ma`in, Muhammad bin Yusuf al-Firyabi, Maki bin 

Ibrahim al-Balkhi, Muhammad bin Yusuf al-Baykandi, Ibn Rahawaih, 

Abu Asim An-Nabil, Muhammad bin Isa At-Tabba`, Ubaidullah bin Musa, 

Muhammad bin Salam al-Bikandi, Isaac bin Mansor, Khalad bin Yahya 

bin Safuan, Ayub bin Sulaiman bin Bilal, and Ahmad bin Ishkab. 

The number of teachers whose hadiths are narrated in his authentic 

books is 289 teachers. 

 

13 Muhammad Azami, Memahami Ilmu Hadis (Jakarta: Lentera, 2003) page 22. 
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c) Study Characteristics 

As a highly disciplined Muslim intellectual, Imam Bukhari is known 

as a prolific author. His works are not only in the discipline of hadith, 

but also other knowledge such as tafsir, fiqh, and tarikh. His fatwas have 

always been the grip of the people so that he occupies the rank of 

mujtahid mustaqil (ulama whose ijtihad is independent), not bound to a 

particular madhhab so that he has his own authority in contending legal 

matters. 

His opinions are sometimes in line with Imam Abu Hanifa (Imam 

Hanafi, founder of madhhab Hanafi), but sometimes they can be 

different from his. As a free thinker who mastered thousands of 

authentic hadiths, one day he could be in line with Ibn Abbas, Atha, or 

Mujahid and could also have different opinions with them. 14 

In researching, selecting hadith, and discussing with these narrators, 

Imam Bukhari was very polite. His critiques of the narrators were also 

quite subtle but sharp. To the narrators whose lies were obvious, he 

said, "It is necessary to consider whether the scholars leave it or the 

scholars stay quiet with it". While the narrator whose hadith was not 

clear he stated "his hadith was denied". Even he had left many narrators 

whose honesty was doubtful. He said, "I am leaving 10,000 hadiths 

narrated by narrators that need to be considered and I am leaving the 

same number of hadiths or more, narrated by narrators, which in my 

view, need to be considered." 

Many scholars or narrators were met that Bukhari recorded their 

identities and attitudes carefully and accurately. To get complete 

information about a hadith, to check the accuracy of a hadith, he 

repeatedly visited scholars or narrators even though they were in cities 

or faraway countries such as Baghdad, Kufa, Egypt, Sham, Hijaz, as he 

said "I have visited Sham, Egypt, and the Peninsula twice each, to Basra 

four times and stayed in the Hijaz for six years and I was unable to 

count how many times I have visited Kuffah and Baghdad to meet the 

scholars of hadith experts.” 

 

14 Mukhlis Rahmanto, Biografi Intelektual Imam al-Bukhari (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011) page 

12. 
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The criteria for authentic hadith according to Imam Bukhari is that 

in terms of the continuity of the transmission, he emphasizes the 

existence of positive information about the narrators that they met or at 

least one era in terms of the attitude or level of knowledge of the 

narrators, he emphasized the existence of the highest criteria. 

In terms of writing a hadith book, it is known that there are four 

kinds of systematics, namely: 

1. Systematics of the shahih and sunan books 

That is a book that is compiled by dividing it into several 

books and each book is divided into several chapters.15 

2. Musnad systematics 

That is a book of hadith compiled according to the name of 

the first narrator who received it from Prophet Muhammad SAW, 

just as all the hadiths narrated by Abu Bakr are placed under the 

name of Abu Bakr. Finding a hadith in this book is very difficult, 

but it can be made easier with the Miftah Kunuzi al-Sunnah book 

which contains 12 books of hadith and al-Mu`jam al-Mufahras 

that contains 9 books. 

3. The book of hadith is organized into five parts 

A book of hadith compiled based on five specific sections, 

namely, the hadith section which contains commands, 

prohibitions, khabar, worship, and a section that contains af`al in 

general. 

4. Dictionary systematics 

The book of hadith by Imam Bukhari was compiled using the 

first systematic model, that is by dividing it into certain titles 

with the book terms. The book terms are then divided into 

several sub-headings with the chapter terms. Several books do 

not contain chapters, some chapters contain many hadiths but 

some contain only a few hadiths, even some chapters that only 

contain verses from the Quran. 

 

15 Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis (Jakarta: Amzah, 2012), page  60-61. 
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B. Definition of Insya’ amd Its Variety 

Balaghah includes three objects of study, the first is ma'ani, the 

second is bayan, and the third is Badi'. Maani is one of the three areas of 

Balaghah that is studied to find out about the Arabic lafdz that is expressed 

based on its suitability with the surrounding situations and conditions. One 

part of ma'ani is Uslub Insya'i. Ma’ani functions as a tool for interpreting the 

Qur'an. 16 

Kalam Insya’, according to language, is a word in the form of work or 

a paper, while Kalam Insya', according to the term, is a sentence that cannot 

be called true or a lie, such as the expression amr (اغفر) "forgive" and (ارحم) 

"have mercy". These two sentences cannot be called true or false. 

According to balaghah experts, kalam Insya'i is a sentence that does 

not allow the speaker to believe that the sentence is true or a lie. 

Meanwhile, according to the term kalam insya'I means: 

ْسِتْفَهاِم َوالتََمّنِي َوالِنَداِء  َما َال َيْحتَِمُل ِصْدقاً َوَال ِكْذباً، َكاْالَْمِر َوالَنْهيِ َواْإلِ
 َوَغْيِرَها

Meaning: “Kalam Insya' is a sentence that does not indicate true or false 

such as orders, prohibitions, questions, hopes, calls, and so on.”17 

 

 

It can be concluded that Kalam insya' is a lafdz whose meaning of 

dzakiyah is not attributed to lies or the truth. 

Broadly speaking, Kalam Insya' is divided into 2, namely: Kalam 

Insya' Thalabi and Kalam Insya' Ghairu Thalabi. 

a. Kalam insya’ Thalabi is a sentence that demands something happen, such 

as Tamanni (presupposition), istifham (question sentence), nahi 

(prohibition sentence), amr (command sentence), prayer, and Nida (call 

sentence). 18 

Insya’ Thalabi is stated in 6 kinds: 

1. Amr, that is  َِطَلُب اْلِفْعل (demanding work). 

 Amr is a demand to do something that comes from above to 

those below it. As an example: 

 

16 Tika Fauziah, ‘Kalam Insya’i Thalabi Dalam Surah Yasin’ (Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2020). 
17 Yayan Nurbayan, Kamus Ilmu Balaghah, 1st edn (Jalan Raya Subang-Bandung: Royyan Press, 

2019). 
18 Ramadani Sagala, Balaghah Paling Lengkap (Lampung, 2016). 95. 
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  )56اَِقْيُموا الصَّالَةَ (النور : 

Meaning: “Establish prayer.” 

Amr has four kinds of redaction, namely fi'il Amr, fi'il 

Mudhori', isim fi'il Amr, and masdar which means fi'il Amr. 

2. Nahi, that is  َِطَلُب اْلَكّفِ َعِن اْلِفْعل (demanding 

prevention/prohibition in behaving). 

As example:  

َنا إِنَّهُ َكاَن َفاِحْيَشةً (اإلسراء : )32َوالَ تَْقَربُوا الّزِ  
Meaning: “And do not approach unlawful sexual intercourse. Indeed, 

it is ever an immorality and is evil as a way.” 

َناَيا # َفإِنَّ َخَالئَِق الُسفََهاِء تُْعَدىَوَال  تَْجِلْس إِلَى أَْهِل الدَّ  
Meaning: “And do not be friends with people who have low taste, 

because the morals of stupid people are contagious.” 

3. Prayer, that is  ُعِ َطَلُب اْلِفْعِل َمَع اْلتَّذَلُِل َوالتََّواض  (demanding 

work accompanied by low self-esteem (demanding to 

superiors)). 

As example:  

 َرّبِ اْغِفْرِلى َوِلَواِلَديَّ 
Meaning: “My Lord, forgive me and my parents.” (Qs. Nuh: 28).19 

4. Nida’, that is  ِْقَبال  asking to be faced or demanding a) َطَلُب اْالِ

response from a call). 

ْقَباِل ِبَحْرِف َناِئٍب ُمَناُب " أََناِدْي "أَْدُعْو "  الِنَداُء ُهَو َطَلُب اْالِ
ْخِتَصاِص. ْنَشاِء اْإلِ     اْلَمْنقُْوُل ِمَن اْلَخَبِر إِلَى اْإلِ

Meaning: “Nida' is a mutakalim demand that requires someone to 

deal with it. Nida' uses letters that replace the pronunciation of "anadi" 

or "ad'u" whose arrangement is moved from kalian khabari to kalam 

insya'i.”  

There are eight words of Nida’: hamzah (أ), ay (أي), yaa(يا), 
aa (آ), aay ( ْآى), ayaa (أَيا), hayaa (َهَيا) and waa (َوا). 

As example:  

 َياَرّبِ اْرُزْقِنيْ 

 

19 Imam Akhdlori, Ilmu Balaghah Tarjamah Jauhar Maknun, 5th edn (Bandung: PT Alma’arif). 121-

123. 
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5. Tamanni, that is  ًَطَلُب اْلَمْحبُْوِب َوَلْو ُمَحاال (demanding or 

wishing something which is well-considered even though it’s 

impossible to happen. Tamanni is also can be defined as wishful 

thinking.  

The sentences used in tamanni are  ََلْيت 
As example:  

 َفَيا َلْيَت َما َبْيِنْي َو َبْيَن أَِحبَّتِْي # ِمَن اْلبُْعِد َما َبْيِنى َو َبْيَن اْلَمَصاِئبِ 20
Meaning: “It would be much beautiful if the distance between me 

and my sweetheart was the same as the distance between me and 

the calamities that came to me.” 

 اَالَ َلْيَت الشََّباَب َيُعْوُد َيْوًما # َفأُْخِبَرهُ بَِما َفَعَل اْلِمِشْيبَ 
Meaning: “to the youth, if you had come back someday, I would have 

told you what the grey had done.”21 

This second poem, wishing for the past youth to repeat 

itself even when he is already grey, thus this kind of 

expectation will be impossible to happen. 

6. Istifham, that is  ِْهن  َطَلُب ُحُصْوِل َمافِى اْلَخاِرجِ فِْي الذِّ
(demanding answer over question).  

Istifham is a demand to know something that was previously 

unknown.  

The sentences used in istifham are: 

أَيُّ  – َكمْ  – أَنَّى – أَْينَ  – َكْيفَ  – أَيَّانَ  – َمتَى – نْ مَ  – َما – َهلْ  –أَ   
As example:  

 َهْل َقاَم َزْيدٌ 
Meaning: “Has zaid got up?” 

1) Kalam insya’ Ghairu Thalaby is the sentence that does not demand 

something happen. There is compliment expression (madhi), 

reproach expression (dzam), asseveration expression (Qosam), 

admiration expression (ta’ajub), agreement as in buying-selling 

(aqad), and expectance expression (raja).  

2) Al-madh wa al-Dzam (compliment) this type of compliment uses 

ni’ma, bi’sa, and habbadza. 

As example:  

 

20 Ramadani Sagala, Balaghah Paling Lengkap (Lampung, 2016). 
21 Imam Akhdlori, Ilmu Balaghah Tarjamah Jauhar Maknun, 5th edn (Bandung: PT Alma’arif). 
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  نعم الفتح عمرو. بنس القول شهادة الزور 

Meaning: “as good as conqueror is amr. As bad as words are false 

witness.” 

3) Al-Qasam (asseveration) this type of sentence uses و" ب" ت etc. 

As example: 

  اقسم باهللا 
4) Ta’ajjub (impressed or surprised) this type of sentence commonly 

consists of two exaggerated questions.  

As example: 

 ما افضله وما اغلمه
Meaning: “How amazing and devout he is.” 

5) Raja’ (expecting) this type of sentence commonly uses ‘asa, hariyyu 

(la’alla) and ikhlaulaqa.  

As example:  

  عسى هللا أن يأتى بالفتح

Insya’ ghairu thalabi is generally not discussed by the clerics because 

most of its forms are basically khabar sentences which is opposite to kalam 

insya’.22 

C. Insya’ Analysis on Hadiths about Clothes (Kitab al-Libas) in Shahih Bukhari 

As stated in Jawahir al-balaghah book, in session ‘ilmu bayan, ma’ani 
and badi’ written by Ahmad al-hasyimi. In outline, there are two kinds of 

uslub insya’, are insya’ thalabi and insya’ ghairu thalabi. insya’ thalabi 
category consists of amar, nahy, istifham, nida’, and tamanni.  While insya’ 
ghairu thalabi category consists of ta’ajjub, madah and zamm, qasam, and 

words that are started by af’alu al-raja’.23  

As for insya’ thalabi in the hadiths about clothes (book of al-Libas) in 

Shahih Bukhari, those are: 

1. Amar 

Hadith about fabric and khamisah index number 5817. 
The redaction of hadith is as follows: 

 

22 Haddam Banna’, Balaghah Ilmu Ma’ani (Ponorogo: Kulliyatul Mu’alimat al-Islamiyyah, 2006).45. 
23 Marhaban, Uslub al-Insya’ dalam QS al-Maidah (Kajian Analisis Balagah), Tesis Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, 2018, 92. 
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ثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد َحدَّثََنا اْبُن  -5817 ثََنا ُموَسى ْبُن إِْسَماِعيَل َحدَّ َحدَّ
ُ َعَلْيِه  َّV َصلَّى ِ َّV ِشَهاٍب َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ َقاَلْت َصلَّى َرُسوُل

ا َسلََّم َقاَل َوَسلََّم فِي َخِميَصٍة َلهُ لََها أَْعَالٌم َفنََظَر إِلَى أَْعَالِمَها َن ْظَرةً َفلَمَّ
ِبَخِميَصِتي َهِذِه إِلَى أَبِي َجْهٍم َفإِنََّها أَْلَهْتِني آِنًفا َعْن َصَالتِي  اْذَهبُوا

َوأْتُونِي ِبأَْنِبَجاِنيَِّة أَِبي َجْهِم ْبِن ُحَذْيَفةَ ْبِن َغاِنٍم ِمْن َبِني َعِدّيِ ْبِن 
 َكْعبٍ . (رواه البخاري)24

Meaning: “Musa bin Isma'il had told us Ibrahim bin Sa'd had told us 

Ibnu Syihab had told us from 'Urwah from Aisyah she said; Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam used to pray wearing pattern clothes 

(striped or batik), then he looked at that pattern (while praying), after 

salam he said: 'Go away to Abu Jahm with my clothes, because he 

disturbed my praying just now, and take me other clothes without any 

pattern as Abu Jahm bin Hudzaifah bin Ghanim from 'Adi bin Ka'b.” (HR. 

al-Bukhari) 

The hadith above contains uslub insya’ in shigah amar in the 

form of fi’il amar which is a direct command from someone to the 

commanded person, that is lafadz اْذَهبُوا which means “go 

away.”25 The hadith explained that Rasulullah ordered his pal to 

go and bringing his pattern clothes (striped od batik) that he 

wore while praying to Abu Jahm dan asking to take another Abu 

Jahm’s clothes with no pattern. 

2. Nahy 

Hadith about hood index number 5803 

The redaction of hadith is as follows: 

ِ ْبِن  -5803 َّV ثََنا إِْسَماِعيُل َقاَل َحدَّثَنِي َماِلٌك َعْن َناِفعٍ َعْن َعْبِد َحدَّ
ِ َما َيْلبَُس اْلُمْحِرُم ِمْن الثَِّياِب َقاَل  َّV ُعَمَر أَنَّ َرُجًال َقاَل َيا َرُسوَل

 ُ َّV َصلَّى ِ َّV َعَلْيِه َوَسلََّم َال تَْلَبُسوا اْلقُُمَص َوَال اْلعََماِئَم َوَال َرُسوُل
السََّراِويَالِت َوَال اْلَبَراِنَس َوَال اْلِخَفاَف إِالَّ أََحٌد َال َيِجُد النَّْعَلْيِن َفْلَيْلَبْس 

َياِب َشْيئًا َمسَّهُ ِمْن الثِّ  َال تَْلَبُسواوَ ُخفَّْيِن َوْلَيْقَطْعُهَما أَْسفََل ِمْن اْلَكْعَبْيِن 
 َزْعَفَراٌن َوَال اْلَوْرسُ . (رواه البخاري)26

 

24
 Muhammad bin Isma’il Abu al-Bukhari al-Ju’fi, Shahih al-Bukhari (t.t: Daar Thuq al-Najah, 1422H), 

chapter 7, Bab al-Aksiyah wa al-Khamais}, index number  5817, page 147. 
25

 Nur Ayumi Hasibuan, Analisis Insya’ Talabi Amr dan Nahyi dalam Surah al-Isra’, Skripsi 

Universitas Sumatera Utara Medan, 2018,  page 16. 
26

 Muhammad bin Isma’il Abu al-Bukhari al-Ju’fi, Shahih al-Bukhari (t.t: Daar Thuq al-Najah, 1422H), 

juz 7, Bab Baranis, no. Indeks 5803, 144. 
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Meaning: “Isma'il had told us, he said; Malik had told me from Nafi' from 

Abdullah bin Umar that a man said; "Rasulullah, what is the clothes that 

worn by those who are in ihram?” Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam answered: "He is not allowed to wear robe, turban, long pants, 

long shirt that covers his head, and not wearing shoes unless for those 

who do not get two slippers, he should wear the shoes and cut them 

below the ankles, and do not wear clothes which is mixed with saffron 

oil and no neither wars (a kind of yellow plants or turmeric).” (HR. al-

Bukhari) 

The hadith above contains uslub insya’ in shigah nahy in the form 

of iltimas (prohibition to the same age) that is lafadz َال تَْلَبُسوا 

which means “do not wear clothes”.27 The hadits above explained 

that Rasulullah prohibits his pal to wear any clothes which is 

mixed with saffron oil and wars (a kind of yellow plant or 

turmeric). 

3. Istifham 

Hadith about wearing wool cloack in a war index numbet 5799. 

The redaction of hadith is as follows: 

ثََنا أَبُو نَُعْيٍم َحدَّثََنا َزَكِريَّاُء َعْن َعاِمٍر َعْن ُعْرَوةَ ْبِن  -5799 َحدَّ
ُ َعَلْيِه  َّV َعْنهُ َقاَل ُكْنُت َمَع النَِّبّيِ َصلَّى ُ َّV اْلُمِغيَرةِ َعْن أَِبيِه َرِضَي

قُْلُت نََعْم َفَنَزَل َعْن َراِحَلِتِه  َماءٌ أََمَعَك  َوَسلََّم ذَاَت َلْيَلٍة فِي َسَفٍر َفَقالَ 
َداَوةَ  فََمَشى َحتَّى تََواَرى َعنِّي فِي َسَواِد اللَّْيِل ثُمَّ َجاَء َفأَْفَرْغُت َعَلْيِه اْإلِ

فََغَسَل َوْجَههُ َوَيَدْيِه َوَعَلْيِه ُجبَّةٌ ِمْن ُصوٍف َفَلْم َيْستَِطْع أَْن يُْخِرَج 
َحتَّى أَْخَرَجُهَما ِمْن أَْسفَِل اْلُجبَِّة فََغَسَل ِذَراَعْيِه ثُمَّ َمَسَح  ِذَراَعْيِه ِمْنَها

ِبَرأِْسِه ثُمَّ أَْهَوْيُت ِألَْنِزَع ُخفَّْيِه َفَقاَل َدْعُهَما َفإِنِّي أَْدَخْلتُُهَما َطاِهَرتَْيِن 
 فََمَسَح َعَلْيِهَما. (رواه البخاري)28

Meaning: “Abu Nu'aim had told us Zakariya had told us from 'Amir from 

'Urwah bin Al Mughirah from his father radliallahu 'anhu he said; "There 

was a night when I was with Rasulullah Salallahu ‘alaihi wasallam doing 

a journey, then he said: "do you bring water?" I answered; "Yes." Then 

he got out of his vehicle and walked away from me in the dark of night, 

after that he came back and I poured the water in the container, then he 

washed his face and his hands because he was wearing cloak from shuf 

(fleece), he could not get his hands out, finally, he took his hands out 

under his cloak, and then he washed his hands and wiped his head, then I 

 

27
 Sarifah, Nilai-Nilai Edukasi dalam as-Siyaqun Nahyi (Analisis Ilmu Ma’ani Terhadap Bab Jamiul 

Adab dari Bulughul Maram), Skripsi IAIN Salatiga, 2020, 40. 
28

 Muhammad bin Isma’il Abu al-Bukhari al-Ju’fi, Shahih al-Bukhari (t.t: Daar Thuq al-Najah, 1422H), 

juz 7, Bab Libas Jubah al-Suf fi al-Gazw, no. Indeks 5799, 144. 
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was doing squat intend to take of his shoes, but he said: “Let it be because 

I am already pure while wearing this shoes.” Then, he just rubbed it.” 

(HR. al-Bukhari) 

The hadith above contains uslub insya’ in shigah istifham in the 

form of pure istifham (question word meaning question) that is 

lafadz  ٌأََمَعَك َماء which means “do you bring water?”.29 The hadith 

above explained that Rasulullah asked the pal “is there anyone 

bringing water?” Because he wanted to do ablution. 

4. Nida’ 

Hadith about silm for woman index number 5841. 

The redaction of hadith is as follows: 

ثََنا ُموَسى ْبُن إِْسَماِعيَل َقاَل َحدَّثَِني ُجَوْيِرَيةُ َعْن َناِفعٍ َعْن  -5841 َحدَّ
ُ َعْنهُ َرأَى ُحلَّةَ ِسَيَراَء تَُباعُ َفَقاَل  َّV أَنَّ ُعَمَر َرِضَي ِ َّV َيا َرُسوَل َعْبِد

ُمَعِة َقاَل إِنََّما َيْلَبُس َهِذِه َمْن َلْو اْبتَْعتََها تَْلَبُسَها ِلْلَوْفِد إِذَا أَتَْوَك َواْلجُ  �َِّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبَعَث بَْعَد ذَِلَك إِلَى ُعَمَر  َّV َال َخَالَق َلهُ َوأَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى
ُحلَّةَ ِسَيَراَء َحِريٍر َكَساَها إِيَّاهُ َفَقاَل ُعَمُر َكَسْوتَِنيَها َوَقْد َسِمْعتَُك تَقُوُل 

. (رواه ا قُْلَت َفَقاَل إِنََّما َبَعْثُت إَِلْيَك ِلتَِبيعََها أَْو تَْكُسَوَهاِفيَها مَ 
 البخاري)30

Meaning: “Musa bin Isma'il had told us he said; Juwairiyah had told me 

from Nafi' from Abdullah that Umar radliallahu 'anhu ever seen a kind of 

coat embroidered with silk on sale, he said; " Oh Rasulullah, if you want 

to buy it and wear it to meet the envois when they visit you or wearing in 

it Fridays praying”. Then he said: "those who wear this clothes are those 

who will not get a place in the afterlife.” in the next day he gave Umar a 

coat made of silk, Umar protested; “Rasulullah! You give this to me but 

you said we can’t wear it.” He answered; “I give it to you, not to be worn, 

but so that you sell it or give it to your wife. (HR. al-Bukhari) 

 

The hadith above contains uslub insya’ in shigah nida’ which 

contains in lafadz  ِ َّV َيا َرُسوَل which means “Oh Rasulullah”.31  

 

29
 Siti Najiah dan Penny Yurisa, Kalam Insya’ Thalabi dalam al-Qur’an Surat Yusuf (Studi Analisis 

Balaghah), Seminar Nasional Bahasa Arab Mahasiswa III, 2019, 523. 
30

 Muhammad bin Isma’il Abu al-Bukhari al-Ju’fi, Shahih al-Bukhari (t.t: Daar Thuq al-Najah, 1422H), 

juz 7, Bab al-Harir al-Nisa, no. Indeks 5841, 151. 
31

 Marhaban, Uslub al-Insya’ dalam QS al-Maidah (Kajian Analisis Balagah), Tesis Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, 2018, 123. 
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While this following presentation is about author’s analysis 

about the example of insya’ ghairu Thalabi sentence which contained 

in kitab Shahih Bukhari bab libas (Kitab al-Libas), as follows:  

َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم، أَْخَبَرَنا َجِريٌر، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن  - 5939

َصاِت،  ِ، الَواِشَماِت َوالُمتَنَّمِ َّV إِْبَراِهيَم، َعْن َعْلقََمةَ، َقاَل: «لََعَن َعْبُد
ِ» َفَقاَلْت أُ  َّV مُّ يَْعُقوَب: َما َهذَا؟ َقاَل َوالُمتََفّلَِجاِت ِلْلُحْسِن الُمَغّيَِراِت َخْلَق

ِ؟» َقاَلْت:  َّV َوفِي ِكتَاِب ،ِ َّV َوَما ِلي الَ أَْلَعُن َمْن لََعَن َرُسوُل» :ِ َّV َعْبُد
َلِئْن َقَرأِْتيِه َلَقْد  َو�َِّ َلَقْد َقَرأُْت َما َبْيَن اللَّْوَحْيِن فََما َوَجْدتُهُ، َقاَل: "  َو�َِّ 
ُسوُل َفُخذُوهُ َوَما َنَهاُكْم َعْنهُ َفاْنتَُهوا} [الحشر: َوَجْدِت  ] 7يِه: {َوَما آتَاُكُم الرَّ

 " (رواه البحاري)32

Meaning: “Ishaq bin Ibrahim had told us, Jarir from Manshur had told us, 

from Ibrahim, from ‘Alqamah, he said: “Abdullah cursed women who tattoed, 

women who pull out their facial hair, and women who straighten their teeth 

for beauty,  that changes Allah’s creation.” Then Ummu Ya’qub said: “What is 

this?”,  Abdullah chimed in: “why do not I curse the people who have been 

cursed by Rasulullah, and it was written in Allah’s Holy Book.” Ummu Ya’qub 

said: “In God’s name, I have read Al-Quran from cover to cover, but I did not 

get what you just told me”. Abdullah answered: “In God’s name, if you really 

have read it, then you will really get it (that is), “What Rasulullah gave you,  

then take it, and the things that had been prohibited for you, then leave it”.  

(HR. Bukhari) 

  In the above hadith,  there is lafadz  ِ َّVَو . that lafadz is the 

example of Insya’ Ghairu Thalabi sentence in the form of Qasam. 

Qasam, as defined by Syekh harish ‘Alaikum in his book Syarh kitab 

Jauharul Maknun that is a form of oath using letter wau, ba’, ta, etc.33 

the above hadith is indeed said as the form of  Qasam (asseveration), 

because of Qasam letter, so that Insya’ Ghairu Thalabi sentence 

structure is formed, in the form of Qasam. Likewise, Abdullah and 

Ummu Ya’qub both stated Qasam lafadz in the form of  ِ َّVَو when they 

 

32 Muhammad bin Isma’il Abu al-Bukhari al-Ju’fi, Shahih al-Bukhari (t.t: Daar Thuq al-Najah, 1422H), 

juz 7, Bab al-Mutanammishat, No. Indeks 5939.  
33 Syekh Harish Alaikum bin DImyathi bin Abdullah bin Abdul al-Tasrmasy, Intisari Ilmu Balaghah 

Terjemah Syarh al-Jauhar al-Maknun (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015), 117.  
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both talked to each other using argument through their perspective 

knowledge  (in the sense of giving the arguments of each individual).  

  Qasam form is the part of Insya’ Ghairu Thalabi, which in 

kalimat Insya’ ghairu sentence itself does not demand a request but 

emphasize a sentence, whether it’s a statement or question, which 

will be told to interlocutors. As in the hadith above that was done by 

Ibn Mas’ud and Ummu Ya’qub.  

  The syarah of the hadith said that the hadith showed a deep 

understanding that Abdullah bin Mas’ud ra had. He had mentioned a 

problem in sequence (sustainable), first he cursed the women based 

on the Rasulullah SAW curse, if that was the case, then they (the 

women) are cursed according to the book of Allah. He also brought 

up the postulate in the words of Allah Ta’ala as mentioned in QS. al-

Hasyr: verse 7. Then everything that is mentioned in Al-Sunnah is 

also automatically in the book of Allah.34 

  Therefore, people who like denying hadiths of the prophet, do 

not want to accept al-Sunnah unless it comes by mutawatir, we can 

tell them, “if so you have denied al-Qur’an because anything that was 

mentioned in sunnah then it’s also mentioned in Al-Quran, but it’s 

still general. Allah SWT said: “what Rasul gave you, then accept it”.  Or 

another of his words:  

 َ ّٰV ُسْوَل َفَقْد اََطاَع ۗ◌  َحِفْيًظا َعَلْيِهمْ  اَْرَسْلٰنكَ  فََمآ  تََولّٰى َوَمنْ  ۚ◌ َمْن يُِّطعِ الرَّ  

Meaning: “those who obeys the Messenger has obeyed Allah.”  (QS. al-Nisa’: 

80).  

 

34 Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, SYarah Shahih al-Bukhari, terj. Abu Ihsan al-Atsari 

(Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2010),  page 1.218.  
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Based on the verse, we can understand that those who turn 

away from Rasul, it means they turned away from Allah, so we are -

obligated to believe in whatever comes from Al-Quran, it’s also 

obligated to us to believe in valid things from Rasulullah SAW in 

Sunnah, both in the form of Thalab (command and prohibition) and 

in the form of khabar (news).  

  From here, the chosen opinion is the authentic Khabar Ahad, 

when it comes to aqidah, it still can be used as hujjah, as authentic 

ahad hadith regarding laws. We have discussed that every law 

includes aqidah, because you will never do something unless you 

believe that it is Allah shari’ah.  

  The above hadith also shows that it is permissible to correct 

the pious, because ummu Ya’qub is a woman, while Ibnu Mas’ud was 

fiqh expert from among the friends, al-Qur’an memorizer, the most 

precious pal, he could even serve Rasulullah in preparing siwak and 

pillow. Scholars agree that Ibnu Mas’ud was the fiqh expert of the 

companious and their mufti, he was also among those who were 

famous with his fatwas. With his glory, there was a woman who told 

him “what is this?”. And this woman also said when Ibnu Mas’ud told 

her that it was also in the book of Allah, “I have read it from cover to 

cover, but I can not find that”. then Ibn Mas’ud ra answered: “If you 

really have read it, then you have found it.” It’s just the woman didn’t 

know which verse is mentioned, and what was certain is she had 

read Allah's word. (QS. al-Hasyr: 7)35 

 

 

 

35 Ibid., 1.220.  
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CONCLUSION 

Kalam Insya’ according to language is a word in the form of creation or 

essay. Meanwhile, the term kalam insya’ is the sentence that does not show truth 

or lies, such as command, prohibition, question, expecting, exclamation, etc. 

According to balaghah expert kalam Insya’i is a sentence that does not allow the 

speaker to believe that the sentence is truth or a lie.   

Broadly speaking, Kalam Insya' is divided into 2, namely: Kalam Insya' 

Thalabi and Kalam Insya' Ghairu Thalabi. Kalam Insya’ Thalabi is divided into 5 

those are amar (command), nahy (prohibition), istifham (question), nida (calls), 

doa dan tamanni (supposition). Also, kalam Insya’ Ghairu Thalabi among them is 

compliment expression (madhi), reproach expression (dzam), asseveration 

expression (Qosam), admiration expression (ta’ajub), agreement as in buying-

selling (aqad), and expectance expression (raja). 

In authentic hadith Bukhari chapter Libas, there are examples of  insya’ 

thalabi sentence in the form of  Amar, nahy, istifham and nida’. For those in the 

form of Amar is lafadz اْذَهبُوا which means “go away”, for nahy the lafadz is  َال
 which أََمَعَك َماءٌ  which means “do not wear clothes”, for istifham is in lafadz تَْلَبُسوا

means “do you bring water?”, for nida’ that is  ِ َّV َيا َرُسوَل which means “ oh 

Rasulullah” and the last is tamanni, but the author hasn’t found it. 

Then there are examples of Insya’ Ghairu Thalabi sentence which in the 

form of Qasam. As the explanation above that form of Qasam is an arrangement of 

sentences that has a form and contains the meaning of the oath (qasam), by using 

qasam letter, those are Ba’, ta. Wau, etc. as the example in prophet’s hadith chich 

contain oath lafadz, that is  ِ َّVَو.  That lafadz Qasam means in the name of Allah. 

lafadz insya ghairu Thalabi itself is the sentence in which does not require a 

request. And the purpose of the meaning of Qasam is to confirm what mutakallim 

knows about mukhotob. 
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