
 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث .أ

أما التعليم فهو ناحية من تلك النواحي المختلفة للتربية، فالتربية أعم من التعليم، 

بها نحي المواهب الفطرية لدى الشخص، و نوجهها توجيها صالحا حتى تصل إلى 

تمرًّا، تقديماً مسالنهاية المقدرةلها من الكمال، و تتطلب عمال منظما، و نشاطًا دائًما، و 

، عاطفته و إرادته، و جسمه، و عقله، و لسانهو عناية تامة بتفكير الطفل، و وجدانه و 

  1و يده.

 2اللغة هي ألفاظ يُعب ُِّر بها كل قوم عن مقاصدهم.

ال شك أن اللغة أكبر إنجاز بشري لإلنسان الذي يميزه عن سواه من المخلوقات 

في العالم. و بها يتصل بعضهم بعضا لمعاملة الفردية و االجتماعية و لقضاء الحوائج 

بينهم. و كانت اللغة  لها أنواعها الكثيرة. و منها اللغة العربية التي كانت ليست لغة قوم 
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أصبحت األن لغة العالم اإلسالمية. و لها خصائصها الخاصة التي ما وال وقبيلة ما، بل 

  3تميزها عن سواها، منها : أنها لغة الفكر والثقافة والعقيدة في نفس الوقت.

اللغة العربية عنده دور مهم جدا، ال سيما ألمة االسالم. ألنها لغة العلوم الدينية  

خرى كالتاريخ، للغة العربية، و العلوم األكالتفسير، والحديث، و الفقه، و التوحيد تكتب با

 1وكالعلم االقتصاد، والس ياسة تستعمل باللغة العربية أيضا.

نبية و لتعليم اللغة العربية ليس سهلة ألن اللغة العربية لغة أجنبية لنا. تعليم اللغة األج

ألجنبية ا هو العمل الصعبة والمسئم الذي يجعل الناس خيبة احيانا. ذلك ألن تعليم اللغة

 هو محاولة لجعل الحالة الجديدة في شخص.

و لكن تعليم اللغة العربية ال يهرب من تعليم المفردات اوال. كما عرفنا أن المفردات 

هي عنصر من أهم العناصر التي يجب أن تكون لدى المرء في تعليم اللغات، وكذلك 

ي التواصل أو عربية، سواء كان فاللغة العربية. استعاب المفردات الكافى، في تعلم اللغة ال

 الكتابة بتلك اللغة.
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مجموعة من الكلمات أو كنوز الكلمات التي يعرفها شخص أو    المفردات هي

 5.كيان آخر يمثل جزءًا من لغة معينة

. النترنيتاإلكترونًيا بمساعدة  عليم، يمكن التومن أجل النهوض بالعصر الحالي

هو شبكة اتصال عالمية ومفتوحة. ستقوم شبكة االتصاالت هذه بتوصيل   االنترنيت

 كمبيوتر أو شبكة هاتف محمول من أنواع وأنواع مختلفة.

ة في البلدان زايد، خاصألغراض التعلم التي تنتشر بشكل مت االنترنيتإن استخدام 

علم أكثر ت ، يمكن إجراء عمليةدام هذه الوسيلة باست ، هي حقيقة ُتظهر أنهالمتقدمة

 .فعالية

بسبب  االنترنيتعبر تعليم والنظر إلى الوضع الحالي حيث تستخدم المدارس 

 الجائحةدول العالم. هذا  وباًء في كل شيء تقريًبا 16-أصبح تفشي كوفيد . الجائحة

حتى  البحث عن سبب الفيروس ومكافحته في نفس الوقت يجعل العلماء يفكرون ملًيا

الة من الذعر تسبب في ح الجائحةاآلن العثور على األدوية واللقاحات المناسبة. هذا 

إندونيسيا. ألن ظهور هذا الفيروس خطير جدا  ، بما في ذلكفي المجتمع العالمي

يعتقد أن هذا الفيروس كان نوًعا من  فضال عن انتشاره السريع مما يجعل الناس ويمكن

، حتى أن البعض يتساءل عما إذا كان هذا الفيروس جزًءا من رشالب العقاب من الله عليه

                                                           
5Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inoovatif, (Malang: UIN-Maliki 

Pres, 2011), h.61 



يبدو أن هذه الحالة حدثت في الصين وبدأت في االنتشار عالمات أن النهاية قد جاءت. 

إلى جميع أنحاء العالم تقريًبا. إن انتشار هذه الفاشية سريع للغاية وال يمكن ألحد التنبؤ 

 9.بموعد انتهاء هذا الوباء

ومة ، أنشأت الحكللمدارس، من أجل التعليم والتعلم السلس لى ذلكباإلضافة إ

 .الجائحةأثناء  االنترنيتالتعلم عبر 

ورأوا حماس المفردات هي أحد المكونات األساسية للغة العربية. كما نعلم، 

بسبب جائحة   ورؤية الوضع الحالي الذين كانوا متحمسين للغاية لتعلم اللغة العربية ةبالطل

م يعل، تقدم هذه األطروحة حول تت. لهذا السببيم عبر اإلنترنيالتعل، يتم 16-كوفيد

الذي استخدم جوجل الفصول ولقاء جوجل ودردشة مجموعة  االنترنيتالمفردات عبر 

 ميةمدرسة الثانوية اإلسالصف الحادي عشر في ال لطلبةفي خضم جائحة ل الوتاس اب

ون لمدرسااسة إلى تحديد الطريقة التي يخطط بها بنجرماسين. تهدف هذه الدر  االرتقية

. خاصة لجائحةي خضم اف االنترنيتم المفاردات عبر يلتعل التقويملتنفيذ التعلم والتنفيذ و 

مدرسة الثانوية في  2121/2121في الصف الحادي عشر حتى الفصل الدراسي 

 بنجرماسين. االرتقية اإلسالمية
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التحديد  في تدريس اللغة العربية على وجهللبحث  ثةلذلك أتيحت الفرصة للباح

 أثناء الجائحة في الصف الحادي عشر. االنترنيتالمفردات عبر  عليمت

من الضروري أن يكون لديك معرفة جديدة في تدريس اللغة العربية لمعرفة المزيد و 

 .االنترنيتعن هذا النظام عبر 

لرسالة يطبق في هيئة اإلعتبارات هذا الحال تهتم  الباحثة ممارس البحث الذي 

تعليم المفردات عبر االنترنيت في خضم الجائحة لدى طلبة  العلمية بالموضوع "

 ."مدرسة اإلرتقائية الثانوية اإلسالمية بنجرماسينالحادي عشر في الصف 

 التحديد اإلجرائ .ب

لتيسر التفه م على الموضوع و التنجيب عن الخاطأ في الشرح، فأردت الباحثة 

 البيان إلصطالحات المستعملة في هذا البحث، يعني :أن تقدم 

التعليم يعني ببساطة محاولة للتأثير على عواطف المرء، و ذهنيته، : تعليم  .1

وروحانيته حتى يرغب في التعليم بإرادته. من خالل التعليم، ستكون هناك عملية 

المختلفة  تتطوير األخالق الدينية و األنشطة و اإلبداع للطلبة من خالل التفاعال

و خبرات التعليم. يختلف التعليم عن التدريس الذي يصف من حيث المبدأ 



التعليم في هذا البحث  7أنشطة المعالمين، بينما يصف التعليم أنشطة الطلبة.

تقائية مدرسة اإلر يعني من ناحية مواد اللغة العربية في الصف الحادي عشر في 

 .الثانوية اإلسالمية بنجرماسين

المفردات هي الكلمات التي في الجمل ولها معنى. هي المستعملة : المفردات  .2

 في النصوص حتى تصير جملة مفيدة في تعليم اللغة العربية.

عبارة عن شبكة اتصاالت تربط وسائط إلكترونية بأخرى.  االنترنيت:  االنترنيت .3

درات قاإللكترونيات المزودة ب الطلبةلذلك، خالل فترة الجائحة، يستخدم 

وفي هذا البحث يستخدم بجوجل الفصول والواتس  لتعلم ما يحدث. االنترنيت

 اب.

ما يعنيه منتصف هذا الجائحة هو المكان الذي ظهرت فيه :  خضم الجائحة .4

تفشي مرض يمكن أن ينتقل عن  2121إلى  2116إندونيسيا في أواخر عام 

طريق التنفس أو البلغم. ينشأ هذا المرض من الصين في ووهان على وجه التحديد. 

ومات العديد من البشر بسبب هذا الفاشية. حتى ال  16-كوفيديسمىوهو ما 

مح لألشخاص بمغادرة المنزل إطالقاً إال في الحاالت العاجلة للغاية. من هنا ُيس
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فقد العديد من العمال وظائفهم حتى تدهور االقتصاد، وكذلك ال ُيسمح بالتعلم 

في  النترنيتا. يبدأ التعلم عبر االنترنيتفي المدرسة وجهًا لوجه وتنفيذها عبر 

 هذا التفشي. شهر مارس، لذلك ال نعرف إلى متى سينتهي

احمد  تقع هذه المدرسة فيمدرسة اإلرتقائية الثانوية اإلسالمية بنجرماسين :  .5

. أ كلورهان 11رقم.   RT.  .32 RW.11شارع باكتي ، 7ياني كلو متر 

. جنوب بانجرماسين ، بانجرماسين ، جنوب كاليمانتان. هذه فموروس داالم

 .بالمدرسة معتمدة من 

 أسئلة البحث .ج

من خلفية البحث وجدت الباحثة مشكلة البحث، فمشكلة البحث في هذا 

 البحث، وهي يجتوي على أسئلة فرعية آتية: 

خضم الجائحة لدى طلبة الصف  في االنترنيتكيف تخطيط تعليم المفردات عبر  .1

 ؟مدرسة اإلرتقائية الثانوية اإلسالمية بنجرماسينالحادي عشر في 

خضم الجائحة لدى طلبة الصف  فيعبر االنترنيت كيف تنفيذ تعليم المفردات    .2

 ؟مدرسة اإلرتقائية الثانوية اإلسالمية بنجرماسينالحادي عشر في 

خضم الجائحة لدى طلبة الصف  فيكيف تقويم تعليم المفردات عبر االنترنيت   .3

 ؟ مدرسة اإلرتقائية الثانوية اإلسالمية بنجرماسينالحادي عشر في 



 أهداف البحث .د

 أسئلة البحث السابقة، فأهدف البحث، كما يلي:نظرا إلى 

خضم الجائحة لدى طلبة  في االنترنيتتخطيط تعليم المفردات عبر  لمعرفة .1

 .مدرسة اإلرتقائية الثانوية اإلسالمية بنجرماسينالصف الحادي عشر في 

خضم الجائحة لدى طلبة  فيتنفيذ تعليم المفردات عبر االنترنيت لمعرفة  .2

 مدرسة اإلرتقائية الثانوية اإلسالمية بنجرماسين.الصف الحادي عشر في 

خضم الجائحة لدى طلبة  فيلمعرفة تقويم تعليم المفردات عبر االنترنيت   .3

 مدرسة اإلرتقائية الثانوية اإلسالمية بنجرماسين.الصف الحادي عشر في 

 أهمية البحث .ه

 : أهمية البحث في هذا البحث 

 أهمية نظرية  .1

ترجو الباحثة من هذا البحث أن تعطي أهمية تعليم المفردات لتطوير قدرة الطلبة  (أ

 .م المفرداتيتعود تعلعلى 

وسيلة لتعميق المعرفة الحالية وزيادة المعارف الجديدة عن تعليم المفردات عبر   (ب

 سالمية بنجرماسين.االنترنيت في مدرسة اإلرتقائية الثانوية اإل



 مظهر من مظاهر النشاطات األكادمية في تطوير األفكار العلمية.  (ج

 االنترنيتعبر  تعلم إضافي للقارئين الذين يريدون أن يفهموا حول تعليم المفردا (د

 .مدرسة اإلرتقائية الثانوية اإلسالمية بنجرماسينفي 

 أهمية تطبيقية   .2

ت معرفة عن تعليم المفردات عبر االنترنيللمعلمات، هذا البحث يمكن أن تقدم  (أ

 الذي تتعلق بأحوال الطالبات و تحقيق األهداف تعليم المفردات عبر االنترنيت.

للمدرسة، هذا البحث يمكن أن تقدم معرفة عن تعليم المفردات عبر االنترنيت   (ب

 تعود المفردات عبر االنترنيت. 

 اتالسابق اتالدراس .و

األطروحة، تحاول الباحثة إجراء بحث سابق عن لدعم وتسهيل كتابة هذه 

األدبيات الموجودة في شكل أعمال بحثية سابقة تتعلق بالعنوان وذات صلة بالموضوع 

 الذي درسة الباحثة.

لغة العربية ال في المواضيعمفرادات بحث أطروحة عن تعليم  ،ُملياُت المنى  ،أوال

 وكابوباتين باني  جيلوننجوك اماتانجاجي كي باجر NU  1معاريف مدرسة االبتدائيةفي 

لمواضيع تعليم المفردات في المعرفة وجه التشابه هذه األطروحة مع هذا البحث هو ، ماس

 .رنيتاالنتم المقصود عبر يحول نوع التعلاللغة العربية. و لوجه االختالف في 



المؤتمر  امةإق، من مجلة ، فيصل هندرامجاهدة فريزة رفيدة، هنادي مرثا لورا، ثانيا

عن الموضوع  prosiding konferensi nasional bahasa arab VI 9 العربي الوطني

 وجه، "م اللغة العربيةيفي تعل WHATSAPPومجموعة  TELEGRAMاستخدام قناة "ف

م اللغة يتعللو  االنترنيتم عبر يالتعلالتشابه هذه المجلة مع أطروحة الباحثة هو استخدام 

سوف  إن تعليمه كل تعلم اللغة العربية. و وجه االختالف من هذا البحث هو في العربية

 ات.م المفردييكون باحثين متخصصين لبحث التعل

 prosiding 3 إقامة المؤتمر العربي الوطنيعبد العزيز خيري، من مجلة  ثالثا،

konferensi nasional bahasa arab III ائم الحديث القتعلم اللغة العربية  الموضوع " عن

هذه األطروحة  لذا فان أوجه التشابه في "على التعلم اإللكتروني للمتحدثين غير األصليين

م يلتعل ةستخدم الباحثيواختالفاتها في  لتعلم اللغة العربية االنترنيتاستخدام التدريس عبر 

 .  للمتحدثين غير النشطين مؤلف المجلة المفاردات لكن 

 هيكل البحث  .ز

لكل بحث نظام، هذه لتسهيل فهم البحث. تريد الباحثة أن تجعل هذا ينبغي 

 البحث خمسة أبواب، و هي كما يلي :



سئلة أالتحديد اإلجرائ، و و  خلفية البحث، ، تتكون منالمقدمة الباب األول :

 هيكل البحث. و  ،قاتالساب اتالدراسو  أهمية البحث،أهداف البحث، و البحث، و 

يشتمل على مفهوم التعليم، والمفردات، ، اإليطار النظري الباب الثاني :

 16-، والجائحة، و كوفيداالنترنيتو 

حث، تصميم الب، مدخل البحثنوع و  ، تتكون منمنهج البحثالباب الثالث : 

أساليب جمع البيانات، ، والبيانات ومصادرها، و ذاتي البحثو موضوع البحث، و 

 .ب تحليل البياناتيوأسل

تقديم تتكون من لمحة ميدان البحث، و ، : تقديم البيانات وتحليلها الرابعالباب 

 البيانات، وتحليل البيانات.

 تتكون من خالصة البحث، وتوصيات البحث.، الخاتمة:  الباب الخامس

 

 


