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 مقدمة -أ

في الوقت الحالي ، حيث يوجد لدى كل األشخاص تقريبًا هواتف محمولة ويحملونها أينما 
ذهبوا ، ولهذا السبب كتبت عن موضوع استخدام اإلنترنت لتعلم اللغة العربية. ألنه مع اإلنترنت 

الحصول على الكثير من األشياء مثل البحث عن القواعد العربية ، والبحث عن مفردات يمكننا 
التي ال نعرف عنها بطريق فتح قاموس على اإلنترنت ، والبحث عن وسائل اإلعالم ، والمقاالت 

 ، والمجالت ، وغيرها.

كما قال ميكو فردشي ما هي فوائد/استخدامات اإلنترنت؟ باستخدام اإلنترنت ، 
ستتمكن من البحث عن ماليين المعلومات ، بدءًا من المعلومات حول مدن العالم والحكومة 

 1.والثقافة والتكنولوجيا والشخصية واألخبار )المجالت والصحف من جميع أنحاء العالم(

من خالل االستفادة من اإلنترنت لتعلم اللغة العربية ، فإننا نعرف بالفعل الكثير من 
ال تقل أهمية أيًضا تعلم استخدام الكتب ، لماذا؟ ألن مصدر المعرفة يأتي من الفوائد ، ولكن 

، واالنفتاح ، د من الكتاب ، مثل إضافة البصيرةالكتب. يمكننا االستفادة من العديد من الفوائ
والكثير من اإللهام ، واألهم من ذلك يسهل لنا للكتابة. التعلم من خالل اإلنترنت ومن خالل 

وجه التشابه واالختالف. نفس الشيء هو نفس مصدر المعرفة لدعم التعلم. بينما الكتب له أ
يكمن االختالف في أنه يتطلب الكثير من الكتب للحصول على قدر كبير من المعرفة، بينما 
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من خالل اإلنترنت يكفي إحضار هاتف أو حاسوب ليكون قادرًا على الوصول إلى جميع 
 المعارف الموجودة في العالم.

 

 التعريف اإلنترنت   -ب

كما قال ميكو فردشي اإلنترنت هو شبكة واسعة من أجهزة الكمبيوتر ، والمعروفة باسم 
  world wide network.(2(الشبكة في جميع أنحاء العالم

 وتعريف اإلنترنت عند المؤهلين، مما يلي:

وقال أغستين نور مانينا، أن اإلنترنت هو: -1
 

suatu jaringan komputer yang satu dengan yang lain saling terhubung untuk keperluan 

komunikasi dan informasi. Sebuah komputer dalam satu jaringan internet dapat berada di 
mana saja atau bahkan di seluruhIndonesia. Sering juga internet diartikan sebagai jaringan 
komputer di seluruhdunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data 

yang 
3berupa suara, gambar, video dan juga teks. 

 وقال يودي أوتومو، أن اإلنترنت هو: -2
sebuah jaringan computer yang sangan besar yang terdiri dari jaringan-jaringan kecil yang 

saling terhubung yang menjangkau seluruh dunia4 
 

3. Menurut Mac Bridge (2001) yang dialihkan bahasa oleh Sugeng Panut, Internet 
adalah jaringan global yang terbuka dan menghubungkan ribuan jaringan komputer 
melalui sambungan telepon umum maupun pribadi(pemerintah maupun swasta).5 

4. Menurut Munir(2008) internet juga merupakan suatu jaringan komputer yang saling 
terkoneksi dengan jaringan komputer lainnya keseluruh penjuru dunia.6 

                                                                 
2 Pardosi, Mico. Bimbingan Belajar Internet, (Surabaya, Penerbit Indah, 2004). H. 11 
3 Agustin Nurmanina, “STUDI TENTANG PENGGUNAAN INTERNET OLEH PELAJAR” 1 

(n.d.): 13. 
4 Nugraha, Kurnia. “PENGARUH INTERNET TERHADAP MINAT BACA MAHASISWA DI 

UNIVERSITAS WIDYATAMA” http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/5726 (diakses 

pada selasa 8 oktober 2019 pada jam 10.51) 
5 Nugraha, Kurnia. “PENGARUH INTERNET TERHADAP MINAT BACA MAHASISWA DI 

UNIVERSITAS WIDYATAMA” http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/5726 (diakses 

pada selasa 8 oktober 2019 pada jam 10.51) 
6 Nugraha, Kurnia. “PENGARUH INTERNET TERHADAP MINAT BACA MAHASISWA DI 

UNIVERSITAS WIDYATAMA” http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/5726 (diakses 

pada selasa 8 oktober 2019 pada jam 10.51) 
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اإلنترنت هو عبارة عن شبكة كمبيوتر متصلة  ومن التعريفات السابقة يمكن خالصتها أن
 بنسخة من العالم يمكنها توفير الكثير من المعلومات.

 

 فوائد اإلنترنت -ج

فوائد اإلنترنت في التعلم ليس فقط كأداة تعليمية للطالب ، ولكنها مفيدة أيًضا 
في  1991عام حاني و حنرقيز  وفًقا لنتائج دراسة .للمعلمين لتحسين معرفتهم نحو االحتراف

الواليات المتحدة حول استخدام اإلنترنت ، "بالنسبة لمجتمع التعليم )المعلمين والمحاضرين 
والباحثين والمطورين( ، جعلهم اإلنترنت أكثر انفتاًحا ، بصرف النظر عن عزلتهم ، وزادوا من 

 .7احترافهم واستقاللهم

نه يمكن استخدامه لمأمور المعلمين في تطوير مهنتهم أل/اإلنترنت مفيد للمحاضرين
 :التالية

 المعرفة زيادة  -1
 تقاسم الموارد بين الزمالء -2
 العمل عن كثب مع المعلمين / المحاضرين اآلخرين ، داخل وخارج البالد -1
 فرصة لنشر المعلومات مباشرة -4
 ترتيب لالتصال العادي -5
 .8المشاركة في المنتديات المحلية أو الدولية -6

( فإن استخدام التكنولوجيا ، 14: 2002وفًقا لماريونو وإستيانا )، اإلنترنت للطالب فوائدو 
يمكن للطالب الحصول على المواد  .وخاصة أجهزة الكمبيوتر واإلنترنت ، له فوائد عديدة

التعليمية من خالل المكتبات اإللكترونية )المكتبة اإللكترونية( أو الكتب اإللكترونية 
موعة مكتبة في شكل كتب أو وحدات أو مجالت )الكتب اإللكترونية( للحصول على مج

                                                                 
7 Rusman, Belajar dan Pembelajaran : Berorientasi Standar proses pendidikan. (Prenada 

Media,2017). H .240. 
8 Widiasworo, Erwin. GURU IDEAL DI ERA DIGITAL. (Yogyakarta:Noktah,2019). H. 150 
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أي  .(يسمح وجود اإلنترنت أيًضا بالتعلم عن بعد )التعلم اإللكتروني .أو مجالت أو صحف
للحصول على مادة ، ال يتعين على الطالب أو الطالب االلتزام بالزمان والمكان في الفصل 

زة الكمبيوتر في المنزل يمكن الحصول على المواد من خالل أجه .أثناء ساعات الدرس
 .المتصلة باإلنترنت أو من خالل مقاهي اإلنترنت التي توفر خدمات الوصول إلى اإلنترنت

في الواقع ، يمكن للطالب التواصل مع المعلمين أو المحاضرين من خالل مرافق البريد 
  9(.الفيديواإللكتروني أو التحدث أو وجهًا لوجه عبر مرافق المؤتمرات عن بعد )مؤتمرات 

 

 

 

 

 

 

 

 إستفادة اإلنترنت:  1 يالرسم البيان

 التحليل -د

 (gadget)وفًقا ألوقات التكنولوجيا سريعة التطور ، فإن جميع الطالب تقريبًا لديهم أدوات
يكافح الطالب من أجل العثور على مواد لعملية التعلم ، وكذلك عدم  .للوصول إلى اإلنترنت

ة على اكتمال المواد في كتاب واحد ، لذلك من خالل اإلنترنت يحصل طالب المواد بسهول

                                                                 
9 Elfan, Rahardiyan K, “Pemanfaatan Internet Dan Dampaknya Pada Pelajar Sekolah Menengah 

Atas Di Surabaya (Studi Deskriptif Tentang Pemanfaatan Internet dan Dampaknya pada Pelajar SMAN 9 

Surabaya )”, Tesis; UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2014. 

تعلم ي استفادة اإلنترنت ف
 اللغة العربية

اإلنترنت  فوائد. 2
  للطالب

 

للمحاضرين / فوائد  .1
 المعلمين
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العثور على الكتب والمجالت والمقاالت المتعلقة  يهسل الطالب المواد التعليمية ، مع اإلنترنت
 المبعثةاد بالمو 

اإلنترنت  .النترنت هو مصدر للمعلومات والتكنولوجيا التي تنمو بسرعة في هذا الوقتا
 .والمقاالت والمجالت وغيرها لم مثل العثور على الموادمفيد للغاية لمساعدة الطالب في التع

 google ومن المفيد أيًضا للمحاضرين جمع الواجبات من الطالب مثل استخدام
classroom.  يمكن  .لإلنترنت العديد من الفوائد التي يمكننا االستفادة منهالذلك فإن

للطالب تحسين تعلمهم من خالل استخدام اإلنترنت ، حيث يجب الطالب أيًضا بالقدرة أو 
المهارات في استخدام اإلنترنت الجيد ، ال سيما في البحث عن المقاالت العلمية ومناقشة 

المحاضرة وكذلك زيادة حافزهم على اإلنجاز خاصة والتفكير والبحث عن أحدث معلومات 
 .اإلبداعي

 الختام -ه

 .اإلنترنت مفيد للغاية للطالب أو المحاضرين لجمع المواد التعليمية -1
 .اإلنترنت لديه اتصال واسع ويمكن الوصول إليه في أي مكان وزمان -2
وما إلى ذلك من عبر اإلنترنت ، يمكننا البحث عن الكتب والمقاالت والمجالت  -1

 .مختلف أنحاء العالم
اإلنترنت يسهل الطالب لتعلم القواعد النهوية و الصرفية, النه على شبقة اإلنترنت هو  -4

  أكثر إيجازا و سهلة للطالب.
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