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 الباب الخامس
 الخاتمة

 خالصة  البحث .أ 
ت يف يميكن القول أن عملية تعلم اللغة العربية عرب اإلنًتن يف ىذا الوقت،

يوفر ادلعلم فقط ادلواد للطالب ويقيم نتائج تعلم  ادلدرستني مل تكن بالشكل األمثل،
يزال كل  ومن ناحية التنفيذ، ال اليت يوجهها ادلعلم. ةكتوبادلالطالب من خالل ادلهام 

على سبيل ادلثال من حيث استخدام  ت،يمعلم يفتقر إىل تصميم التعلم عرب اإلنًتن
 .التعلم، وطرق التعلم، واسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية، فهي ليست األمثل لوسائ

ادلقابلة مع مدرسي اللغة العربية عن تنفيذ التعليم اللغة العربية  تنائج بناًء على و
. يف WhatsApp ادلدرسيت العالية األىلية، يستخدمان وسائل التعليم عرب اإلنًتنيت يف

يقوم ادلعلمون فقط بتسليم ادلواد إىل تعليم ادلفردات، والًتكيب، والقراءة، والكتابة، 
يرسل ادلعلم مالحظات صوتية كمواد يف تعليم االستماع، . WhatsApp اجملموعات

. ويف و من خالل ادلالحظات الصوتيةتعليمية ويطلب من الطالب تسجيل ما يسمعون
يرسل ادلعلم نصوص زلادثة يف اجملموعة، وبعد ذلك يطلب ادلعلم من تعليم الكالم، 

 انويف تقييم التعلم، يستخدم  .video callعرب فواحدة الطالب ممارسة احملادثة واحدة 
 .اختبارًا كتابًيا

للمدرسني ناقصة و بعيدة عن كوهنا   e-learningال تزال القدرة على إتقان التعلم 
ىذا الوباء ادلفاجئ، تلقى ادلعلمون نقًصا يف ادلعلومات والتدريب السابق جيدة. بسبب 

لرغم من أنو قبل حدوث تغيري يف أدناط . على حبيث كان بعض ادلعلمني أقل استعداًدا
التدريس  التعلم، جيب أن يكون ىناك تدريب مناسب للمدرسني حىت يتمكنوا يف عملية

ادلعلم ىو رأس ، ألن وأنشطة التعلم من متابعة التطورات احلالية والعمل بشكل صحيح
 . احلربة يف التعلم
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كل ، ليس  كمشكلة يف عملية التعلم  التالميذفقط من ادلعلم ولكن أيًضا من ليس 
الواقع، ال . يف ت يف كل من ادلدن وادلناطق الكربىيعلى دراية بالتعلم عرب اإلنًتن التالميذ

كذلك ليست كل   ة والذين ليس لديهم ىواتف زلمول التالميذيزال ىناك العديد من 
تكون بعض ادلدارس رلهزة قد  واجهة التغيريات ادلفاجئة.ادلؤسسات التعليمية مستعدة دل

رى وجًها لوجو . و مع بنوع من التكنولوجيا ادلضمنة يف فصوذلا الدراسية العادية اليت ذبج
ذلك، فإهنم جيدون صعوبة كبرية يف ربسني مهاراهتم من حيث التكنولوجيا ادلطلوبة 

ذلك، فإن . و مع ا الوقت القصريت يف مثل ىذيللتعلم عن بعد والتعليم عرب اإلنًتن
معظم ادلدارس يف إندونيسيا ال تتمتع هبذه االمتيازات من حيث ادلوارد والتسهيالت 

 .تيللتعلم عرب اإلنًتن
 للمعلم التعليمية اخللفية أن استنتاج ميكن فحصها، مت العلمية الدراسة يف ىذه

 يعرف الذي فادلعلم والتعلم، التعليم يف جًدا مهًما مكونًا ادلعلم يعترب. للغاية مهمة
تعتقد العديد . التعلم أىداف وربقيق الطالب جناح حيدد أيًضا وادلعلم ادليدان يف الظروف

من ادلؤسسات التعليمية أن اخللفية التعليمية للمعلم مهمة جًدا. يف الغالب ال هتتم 
عدم استقرار التعليم سبب  مؤسسة تعليمية خبلفية ادلعلم الذي سيقوم بتدريس الدعاة.

ىو عدم قدرة ادلعلمني على إتقان جزء من عملية التعلم وعدم إتقان ادلواد يف اجملال. 
 اليت وادلهام التحديات أحد ىو ىذاسبب آخر ىو نقص ادلعلمني يف ادلدارس البعيدة.

 يف التعليم لظروف االىتمام من مزيًدا تويل أن جيب التعليم، وزارة أو احلكومة تواجهها
 لتحقيق السبيل ىو ىذا ألن جًدا، البعيدة ادلدارس وخاصة إندونيسيا، أحناء مجيع

 تعليمية أىداف وخلق االحندار، يف البدء حالًيا ىو الذي التعليم نظام يف االستقرار
 األحيان من كثري ويف ادلعلمني، تدريب يتم ما وغالًباصياغتها.  سبت اليت ادلنهج وأىداف

 التعليم. عامل يف وأدوارىم واجباهتم الحًقا ادلعلمون يفهم حىت .للمعلمني ندوات عقد
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 توصيات البحث .ب 
 من أكانوا سواء العربية، اللغة معلمي مجيع يقوم بأن يوصي، البحث إىل تسبة

 قادرًا تكون العربية، حىت اللغة تعليم خبلفية  ال أم العربية باللغة التعليمية اخللفية ذوي
األكادميي،  واإلتقان ادلهين والتطوير التعلم بإدارة ادلتعلقة ادلعلم كفاءة معايري إتقان على
 الحًقا. التعليمية األىداف ربقيق أجل من

 يف ادلعلمني كفاءة لتحسني االىتمام من مزيًدا التعليمية وزارة بأن أيًضا ويوصى
 يفهم حىت .للمعلمني ندوات وغالًبا ما يتم ادلعلمني، تدريب يتم ما إندونيسيا. وغالًبا

 التعليم. عامل يف وأدوارىم واجباهتم الحًقا ادلعلمون
 إبداًعا أكثر يكونوا أن ادلعلمني من يجطلب اخلصوص، وجو على الوقت ىذا يف
 يشعر ال ممتعة، حىت تعليمية أجواء زبلق أن التعلم، وميكن للتكنولوجيا يف وإتقانًا وابتكارًا
 .مدرسوىم يدرسها اليت اإلنًتنيت عرب العربية اللغة دروس من بادللل الطالب

 
 مقترحات البحث  .ج 

نطقة  دب ،جاتورسببان  دبدريةعالية اخلاصة، الدرسة ادلحبثًا يف  الباحثةبعد أن أجرى 
، وقاموا بتحليل النتائج اليت مت احلصول عليها، قدم ادلؤلف الوسطى كابواس كاليمانتان

إىل ربسني جودة معلمي اللغة العربية يف رلاالهتم  العديد من االقًتاحات اليت هتدف
 :ىي االقًتاحات . ىذهاخلاصة وادلدارس اخلاصة

 إندونيسيا، يف التعليمية ادلؤسسات تنظم اليت تلك وخاصة احلكومة، إىل .8
 أو تطوره سواء الوباء، ىذا خالل التعليم لظروف االىتمام من ادلزيد إليالء
 ميكن احلاضر الوقت يف للطالب التعليم ألن. احلايل التعليم نظام يف عقباتو
 يف صعوبة الطالب من العديد جيد .للغاية ومقلق كبري تناقص يف إنو القول
 بشبكة مقيدون أهنم كما التعلم، يف التحتية بالبنية مقيدون ألهنم التعلم
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 ىذه مثل أشياء ستؤدي .بعيد إقامتهم مكان ألن للغاية، الصعبة اإلنًتنيت
 .الطالب لدى للتعلم احلماس اخنفاض إىل

 العامة أو اخلاصة ادلدرسيت يف بالتدريس يقومون الذين العربية اللغة دلعلمي .8
 تطبيق يف االختالفات عن والبحث التحسني زلاولة من دائًما يتمكنوا حىت

 فهم الطالب على يسهل حبيث التعلم، عملية يف الوسائل أو األساليب
 التعلم عملية يف بنشاط ادلشاركة الطالب بتعليم دائًما يقوم كما و الدرس
 اىتمام تعزيز أجل من ممتع تعليمي جو خلق على قادرين يكونوا أن وجيب

 معلمي يكون أن جيب ذلك، إىل باإلضافة .التعلم يف ومحاسهم الطالب
 أن وجيب العلمية رؤاىم زيادة يف وأيًضا التدريس يف مبدعني العربية اللغة

 تطبيقها يتم اليت احلالية التطورات مواكبة التعلم وسائط استخدام حياول
 .اليوم

بالنسبة دلدرسة العالية دار السالم وادلدرسة العالية مفتاح العلوم، يف  .8
ادلستقبل، سيكون ىناك ادلزيد من الفرص للمعلمني حلضور الندوات 

هم العلمية وادلشاركة يف أنشطة تدريب ادلعلمني اليت ميكن أن تزيد من رؤيت
 وكفاءهتم التعليمية.

 
 


