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مقدمة-أ  

كما نعرف أن تكنولوجيا قد تزدهر بكثير ال سيما في عالم التعليم.   ،قرنالفي هذا 
صول ألن مع جوجل الف ،جوجل الفصول الدراسية استفادةلهذا السبب كتبت عن موضوع 

 ،وظيفة الفصل عطاءوإ ،مثل التعليم عبر اإلنترنت الدراسية يمكننا أن نستفد بكثير من االشياء
 وغيرها. ،و تقييم وظيفة الفصل ،و تسجيل وظيفة الفصل

ة اإلنترنت  الذي جوجل الفصووووووووول الدراسووووووووية هو  دمأن كما قال عبد البرير حكيم 
هذا النظام تصووميم لتسووهيل الم اضوور إلووناع الوظيفة . elektronik learningظام كنقدم جوجل  

 1هذا لنظام يوجب له ال ساب.ئها إلى الطالب بدون ورق. مستعمل إعطا و
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كما قال فيكي دوي وجكسونو في جوجل الفصول الدراسية يُكتب أن جوجل 
لذالك يمكن الم اضر أن  ،اآل ر الفصول الدراسية متصل بجميع  دمة جوجل لتعليم

مكان ليستعمل تقويم جوجل لتذكير الطالب الجدوال أو الوظيفة. ويستعمل م رك جوجل 
 2م كفوور فوين وغيرها.تخزين حاجة التعلي

ولكننا ال  ،فإننا نعرف أن جوجل الفصول الدراسية مستفد في التعليم و المتعلم
ي ألن لقائنا بم اضرنا يمكننا ب صولنا إلى المعلمات التربو  ،نجتنب أهمية ب ضور الفصل

. و لذالك ب ضور جوجل الفصول الدراسية التي ال ن صلها في جوجل الفصول الدراسية
 و المتعلم يكون مساعدا و ال بدياللم التعليم في عا

ول إليها يمكن الولالذي من اإلنترنت  ستفادةتعليم اإلنترنت هو طريقة جديدة لال
 3في أي وقت كان أو في أي مكان كان.

 
 تعريف تعليم اإلنترنت -ب

:وفيها يلي تعريفاته ،تعريف تعليم اإلنترنت مختلفة من الخبراء  مختلفة   
 :. كوران نقله رسمنكمر جقال جايا   .1

 E-learning adalah pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik 

(LAN،WAN، atau internet) untuk menyampaikan isi pembelajaran، interaksi، atau 

bimbingan.4 
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 قال لم نيدو نقله دوي سلما فراويرادلكا: .2
E-learning sebagai penggunaan secara sengaja jaringan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam proses belajar mengajar.5 

 

كما قال عبد البرير حكيم جوجل الفصووووووووووووول الدراسووووووووووووية هو  دمة اإلنترنت  الذي قدم  .3
هذا النظام تصميم لتسهيل الم اضر إلناع الوظيفة و . elektronik learningظام جوجل كن

 6الطالب بدون ورق. مستعمل هذا لنظام يوجب له ال ساب.إعطائها إلى 
 أن تعليم اإلنترنووت هو عمليووة التعليم يمكن  اللووووووووووووووتووه ،ومن التعريفووات السووووووووووووووابقووة

أو مكان   في أي وقت تخدام أدوات اإللكترون كمصووووووودر لتنفيذ عملية التعليم و التعلمباسوووووو
 كان.
 

 أهمية جوجل الفصول الدراسية -ج
هو تطبيق  الذي اسوووتخدامه جوجل لجعل الفصوووول ففأما جوجل الفصوووول الدراسوووية 

يم و طالب في عملية التعلفي الفضووووووووواء اإللكتروني. هذا التطبيق يسوووووووووهل الم اضووووووووور و ال
ألن  ،المتعلم على ن و فعال. وتعليم باسووووتعمال جوجل الفصووووول الدراسووووية لووووديقة للبي ة

 .ورقةيمكنون القضاء وظيفتهم بدون الالطالب 
صووووووووووووووول الفكجوجوول بعض الخوودمووات لتسووووووووووووووهيوول عمليووة التعليم   جوجوول للتعليم لووه

 7.ومستندات جوجل ،و تقويم جوجل ،و م رك جوجل ،و بريد جوجل ،الدراسية
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جوجل الفصوول الدراسوية هي  دمة تسوت ق تطبيقها بإندونسوويا ألنها لديها نفي الهيكل 
 بين تعليم بإندونسيا.

التفاعل بين المدرس و الطالب في مصوووممة لتسووووهيل إن جوجل الفصوووول الدراسوووية  
علمية إلى لهذه التطبيق تعطي الفرلوة للمدرس الستكااف األفكار ا ،الفضواء اإللكتروني

الطالب. إعطواء االبتكوار من جوجول للتعليم تهوديفووا لمسوووووووووووووواعودة التعلم الناوووووووووووووو  الفعووال 
 .المسرور

  
 جوجل الفصول الدراسية في التعليم استفادة -د

الفصول الدراسية هو المنتج المثالي ألن فيه مرافق المتنوعة كاعطاء االعالن جوجل 
 ة و الت قيق من الذي أكمل الوظيفة.واعطاء الوظيفة و اجمع المظيف

تب على ووقع جوجل الفصووووول الدراسووووية أن كل  دمة جوجل التعليم متصووووال به وكُ 
 رك فأما م ،و الوظيفةتقوم جوجل لتذكير الطالب الجدوال أويمكن الم اضووووووور يسوووووووتفد 

جعووول التعليم أكثر كفووواءة في إدارة جوجووول كم ووول لتخزين احتيووواجوووات التعليم. لوووذالوووك 
 وال مزيد من سبب نسيان الطالب بالوظيفة المعطي إليه. ،الوقت

كما نعرف أن التطوير التكنولوجي تزدهر بكثير في جميع المجاالت ال سووووووووووويما في 
 له أن يسوووووووتعمل وسوووووووائل اإلعالم المتطورة حتى الطالبينبغي المعلم كرائد  ،قطاع التعليم

يسوووووووتعمل وسوووووووائل بل  علم ال يسوووووووتعملهفإذا كان الم .فون التكنولوجي في قطاع التعليميعر 
 ؟الطلبة سوف يعرض عن التكنولوجيا التعليمية إلياإلعالم القديمة فمن الذي 

 الختام -ه



ه ل جوجل الفصوووول الدراسووويةإسوووتعمال أن بناء على ال جة أعاله يمكننا أن نسوووتنتج 
لذلك  ،حمله في كل مكان تأثير إيجابي إلى جودة التعليم ألنه مرن و يسووووووووهل المسووووووووتعمل

 فصول الدراسية يمكن ت سين نتائج الطالب بسبب كفاءة هذا التطبيق.لجوجل ا استفادة
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