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 الباب األول

 املقدمة
خلفية البحث -أ  

أتثري كبري على خمتلف القطاعات أحدها التعليم. عامل  09-لوابء كوفيد 
و كان الطالب يف ، لميملدرس أن يتأكد  عملية والتعلاالتعليم يشعر ابلتأثري. جيب 

 .املنزل

   يف إندونيسيا ، أصدر وزير الرتبية والثقافة 09-أتثري لوابء فريوس كوروان 
(KeMendikBud)  عن تنفيذ سياسة التعليم عصر  8181لعام  1املنشور رقم

املنشورمن .أتكيد هذه 8181مارس  81، بتاريخ 09 -اجلائحة.  لفريوس كوروان 
بشأن الطريقة  لتنظيم  (Kemendikbud) األمني العام لوزارة الرتبية والتعليم والثقافة

ينظم املنشوران تنفيذ التعليم من  09التعلم من املنزل عصر اجلائحة  فريوس كوروان 
حبيث يظل  يف تقد م خربات تعليمية له املعىن للطالب عصر اجلائحة  (BDR) املنزل

 .احملاضرون ليسوا املعلم الوحيد احملدد. هذا حتد صعباملعلمون أو 

علمني للم خازوق احلاسم الوحيدحتدصعب املعلمون أو احملاضرون ليست
 .إلنرتنتعرب ا ميواحملاضرين والوالدين. يشتكي عدد من الوالدين وسائط التعل

جيب عليهم  مرافقة . (WFH)خاصة ابلنسبة لوالدين الذين يعملون من املنزل 
الدهم ، وخاصة ولد صغري وذلك ألن التكنولوجيا مل يتم  ابلتساوي يف استخدام أو 

 م ، مثل أجهزة الكمبيوتر احملمولة واألدوات الذكية وغريها.يوسائط التعل
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ابلنسبة للطالب يف مجيع أحناء العامل، غرّيت جائحة كوروان ابلفعل الطريقة 
يجية رونة هي األساس ألي اسرتاتاليت يتعلمون هبا وأين يتعلمون. ويبدو أن امل

إلعادة فتح املدارس: إعادة فتح املدارس حبذر، واالستعداد لالنغالق مرة أخرى 
اجلائحة. وهذا ليس ابألمر السهل يف نظم التعليم الغارقة اترخييا  إذا جتدد تفشي

ر ثيف التقاليد والصالبة.ولكن لتحقيق التوازن بني السالمة والتعلم، كان النهج األك
تبديل بني عن بعد، مما يسمح ابل فعالية هو التزاوج بني التعليم املادي والتعليم
  0االثنني مع احلد األدىن من االضطراابت.  .

 إىل تغيريات كبرية ، كما مجيع Covid-11أعقب عصر جائحة   

التعليم"مضطرة" فجأة للتكيف مع التعليم من املنزل من خالل وسائل  عرب 
ا  غري السهل ، ألنه ليس جاهزًا متاًما. تكمن مشكلة عامل التعليم يف اإلنرتنت. هذ

 .عملية التعليم ليست املعيار ،من حيث املعايري أو اجلودة لنتائج التعليم املرغوبة

قرار وزارة التعليم والثقافة من املوافق واملعاكس يف اجملتمع ، ال سيما نقص 
ريقة عرب ب والوادين  يتعلق بتطبيق هذه الطاملعرفة التكنولوجية واملعلمني والطال

ولو أنه جيب على املعلمني يكثر وجيدد معارفهم، لكن البد  إبتقان  .اإلنرتنت
ولة  قد م عرب اإلنرتنت بسرعة ليس ابلسهيالعديد من التطبيقات  تعضوه التعل

تطبيق لوكذالك مع الطالب ، رمبا يتعلم طالب والثانوية / املهنية  ا يعتقدها املرء.
ا، بل لطالب مدرسة االبتدائية ، صعب جًدا .أخري  .عرب اإلنرتنت ويتقنون بسرعة

يات م عرب اإلنرتنت. يتكيف الوالدين مع خلفييُطلب من الوالدين يف هذا التعل
 التعليم العايل بسهولة. على أن الوالدين  اخللفيات التعليمية املنخفضة،

 

                                                           

 .ويلالد , مدوانت البنكعام دراسي جديد يبدأ يف ظل جائحة كوروانهق, -كاليويب قازيو  ماراي ابرونو  تيغران مشيس0 
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أن طالاًب  م وال حيصلون  على النتيجة. حىتال يستطيعون أن يستمر عملية التعلي 
 عائقا بعدم  أدوات اتصال مناسبة بسبب الظروف االقتصادية لألسر الفقرية.

يُعتقد أن ضعف شبكة اإلنرتنت  عقبة غالًبا ميواجهها املعلمون. كما 
وجود م جيب  خلفية الطالب أيًضا مهم حيث  الطالب من خلفيات خمتلفة ،

الديهم  يستطيعون  أن يصاحب  الطالب والبعض منهم الو  طالب أيتون من
مشغول ابلعمل حىت ال يصاحب الطالب والديه أثناء اللغة أنشطة التعليم اللغة 

ذا والطالب من العائالت ال يعضد لألنشطة الرتبوية. يعد ه العربية على اإلنرتنت.
نرتنت هذه. يف  اإلم عربيابلتأكيد حتداًي خطريًا للمعلمني يف تطبيق طريقة التعل

م التقليدي وحده ، مل يكن الكثري من الطالب على استعداد لالنتباه يوقت التعل
م ، وكان على استعداد للذهاب إىل املدرسة أحسن. لذلك ، يواملسامهة أثناء التعل

جيب على املعلمني العمل جبهد الطالب يف متابعة منوذج الفصل عرب اإلنرتنت ، 
 الوقت هو تطبيق تعليم اللغة العربيةوخاصة التعليم يف هذا 

من املالحظات واملقابالت مع معلم اللغة العربية ابحثون عصر جائحة، 
التعليم  نفيذهم عرب اإلنرتنت يف املدرسة قد تيحصل الباحث على نتائج تنفيذ التعل

 عادًة ما يستخدمه املعلمونمدرسة السالم فاليحاري  عرب اإلنرتنت يف

GoogleClassroom  وWhatsapp  وZoom.  .مدعوًما مبرافق التعليم عرب اإلنرتنت
سوى املعلم يقوم ابلتحضريات قبل عملية التعليم. يقوم مدرس اللغة العربية أيًضا 
إبنشاء فيديو تعليمية أو تنزيل فيديو من اإلنرتنت كوسيلة تعليمية للطالب ، ومرة 

واد لشرح امل Zoom عرب ميعلابلت العربية اللغة مدرس يقوم أسبوعني يف واحدة
يذ يواجهها املعلمون ، وحتديدًا يف عملية تنف تكالالتعليمية. وجد الباحثون مش

  دائية.االبت ةفصول عرب اإلنرتنت يف تعليم اللغة العربية لطالب املدرس

نشأ هذه املشكالت من املعلمني والطالب مثل االفتقار إىل اإلبداع يف 
علمني ألهنم يقدمون املواد فقط من خالل جمموعات تقد م املواد من قبل امل
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whatsapp  واستقالل الطالب عند التعليم من املنزل عرب اإلنرتنت جيعل الطالب ،
لفهم املواد املقدمة أبنفسهم ، مث القيام ابملهام و أبلغ عنها أيًضا. من املؤكد أن 

ات املنزلية ،  والواجبالعملية ليست ابلسهولة املتخيلة ألن سوء فهم مادة ما حيدث 
اليت قدمها املعلم كثرية جًدا وتثقل  الطالب ، وهذا أيًضا يتسبب يف عدم قدرة 
الوالدين على مرافقة أطالهبم ابستمرار يف عملية التعليم و يشتكى املعلمون أيًضا 
من اتصاالت اإلنرتنت غري املستقرة وسعر احلصة املستخدمة كثريًا عصر اجلائحة، 

اوالت مشكالت تعليم اللغة العربية وحم"الباحث حبث العلمي بعنوان لذلك يهتم
ة اجلائحة مبدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمي عالجها عرب االنرتنت يف عصر

 " املتكاملة فاليهاري كاليمنتان اجلنوبية

 د اإلجرائييتحدال -ب

 مشكالت -0

" ما يعين problematicاصطالح مشكلة أييت من اللغة اإلجنليزية ، أي"
مشكلة. ويف القاموس اإلندونيسي ، تعين املشكلة شيًئا  ميكن حله ؛ ما يسبب 

 .املشكالت

تقصد الباحثة يف هذا البحث هي األشياء تسبب مشكالت أبنشطة 
ج التعليم والتعلم و تعيق التعليم حبيث ال يسري التعليم بشكل جيد. لذلك ، حيتا 

 إىل العالج.

 ّيةتعليم اللغة العرب -8

التعليم هوالعناصر البشري واملواد والتسهيالت واألدوات اإلجراءات  
تؤثر  لتحقيق أهداف التعليم. املشاركون يف نظام التعليم من الطالب واملعلمني 
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وغريهم من املوظفني. القول إن عملية تفاعلية ملختلف املكوانت  يف التعليم 
 8.لتحقيق أهداف التعليم املتأكد

ة هي إحدى اللغات األجنبية اليت درسها أجيال من املسلمني يف اللغة العربي
العامل. يف إندونيسيا ،  تعليم اللغة منذ صغرية ، ألن غالبية الناس مسلمون ، 

 3حيث لديهم القرآن الذي نزل ابللغة العربية.

بينما فهم اللغة العربية يف املعجم احلديث ، فإن اللغة هي األصوات  
وتعددت آراء اخلرباء يف معىن اللغة  1مع للتعبري عن مقصودهم.يعرب عنها كل جمت

العربية ، ومنهم عند أمحد اهلامشي أن اللغة العربية أصوات حتتوي على بعض 
ووفًقا للشيخ مصطفى اجلليين ، فإن اللغة العربية هي مجلة  5احلروف احلجرية.

 6يستخدمها العرب للتعبري عن نواايهم.

ليم البحث هي تعليم اللغة العربية هو حماولة لتعتقصد الباحثة يف هذا 
م اللغة العربية مع املعلم كتنظيم عناصر خمتلفة للحصول اهلدف يالطالب تعل

املراد حتقيقه ، أي فهم الطالب للمواد املفرودات البسيطة. تشمل العناصر 
 املعنية املعلمني والطالب والطريقة وسائل اإلعالم والبيئة.

  اإلنرتنيت التعليم عرب -3

التعليم عرب اإلنرتنت هو نظام تعليمي ال تنفيذه وجهاً لوجه ، ولكنه 
ولو  فيذهام  تنييستخدم منصة ميكن أن تساعد يف عملية التدريس والتعل

                                                           
2 Dirman dan Cicih Juarsih, Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik, ( Jakarta: Rineka Cipta, 

2212), hal.6. 
3 Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN MALIKI 

PRESS, 2211), hal. 26.   
2 Ibrahim Mustafa dkk, Al-mu’jam al-wasit, (Istanbul: Al-Maktaba al-Islamiyah Cetakan: ke 

2 Tahun 2222), hal. 131. 
5 Ahmad Al-Hasyimi . al-Qawa‘id al-Asasiyyah li al-Lugat al-‘Arabiyyah, (Beirut: Dar al-

Kutub al-Ilmiyyah), hal.7 
6 Mustafa al-Gulayayni, Jami‘ al-Durus al-‘Arabiyyah, Jus I. Cet. XXX, (Beirut: al-

Maktabah al-Asriyyah, 1112), hal. 21. 
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الغرض من التعليم عرب اإلنرتنت هو توفري خدمات تعليمية عالية  بعيدة.
حمسني املزيد من املتاجلودة يف شبكة ضخمة ومفتوحة للوصول إىل املزيد و 

 7م.يملساحة التعل

يُطلق مصطلح التعليم عرب االنرتنت على ذلك الشكل املستحدث  
من أشكال التعليم، وميتاز ابعتماده كلًيا على شبكة اإلنرتنت من حيث 
استعراض املناهج أو احملتوى التعليمي وإدارته، وقد يكون عبارة عن دورة تدريبية 

ي ملة، ابإلضافة إىل احتمالية اندماجه ابلتعليم التقليدأو مرحلة تعليمية متكا
 1ليكمل كل منهما اآلخر.

ظهر التعليم عرب االنرتنت أو كما يُعرف ابسم التعليم عن بُعد ابلتزامِن  
مع انتشار اإلنرتنت بشكٍل كبري، وميكن اجلزم أبنه قد رأى النور ألول مرة يف 

ا ابزدايِد ة اإلنرتنت ابالتساع تدرجييً غضون العشرين سنة املاضية؛ إذ بدأت رقع
حجم قواعد البياانت واملعلومات فيه، ومن اجلديِر ابلذكِر أن اإلنرتنت قد 
سهل طرق نقل املعلومات وتسويقها وإيصاهلا ملن حيتاج إليها بكل سهولة، 
فأصبح اإلنسان خيتلط ويندمج مع فئات متفاوتة التعليم والثقافة واملعرفة، هذا 

لفضل هلذا النوع من التعليم إبخراِج الطالب من روتني التعليم اململ ويعود ا
 9ووضعه أمام منصة أكثر سهولة يف التعليم ومتعة أيًضا.

قات عرب م ابستخدام التطبييالتعلالباحثة يف هذا البحث هي  تقصد 
م بشكل جيد ياإلنرتنت اليت تستخدم شبكة اإلنرتنت حىت يتمكنوا من التعل

 اللية الطالب أثناء الدراسة.لزايدة استق

 عصر اجلائحة  -1
                                                           

7 Sofyana dan Abdul, Pembelajaran Daring Kombinasi Berbasis Whatsapp Pada Kelas 
Karyawan, 2112, hal. 22. 

 .2121ٍمارس  Aragek ,https://www.arageek.com ،25" , مجتمع ما هو التعليم عبر االنترنت , " عامر حالوة2 

 مرجع السابق 2 

https://www.arageek.com/
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من الناحية الصحية ، يعين الوابء تفشي مرض يهاجم العديد من   
الضحااي ، يف وقت واحد يف خمتلف البلدان. ويف الوقت نفسه ، يف حالة  

أن هذا املرض جائحة  WHO، أعلنت منظمة الصحة العاملية  09-كوفيد 
 09.01-كوفيد هم إمكانية اإلصابة مبرض  ألن مجيع مواطين العامل لدي

أبنه وابء انتشر يف مجيع أحناء  KBBI يُعّرف مصطلح اجلائحة وفًقا لـ  
منطقة جغرافية واسعة. ابملعىن األكثر كالسيكية ، عندما ينتشر الوابء إىل عدة 

-COVIDجائحة تقصد الباحثة يف هذا البحث هي .دول أو مناطق يف العامل

 حىت اآلن. 8109عام  الذي حدث منذ 11

 حماوالت عالجها   -5

حماوالت عالجها هي وسيلة ملنع حدوث شيء غري مرغوب فيه. يؤدي   
 تقصد الباحثة يف هذا البحث هو.هذا إىل إحلاق الضرر بنا أو للبيئة احمليطة به.

 اليت حتدث حىت تسري األمور بسالسة. ةحماولة  املشكل

 سالمية املتكاملة فاليهاري كاليمنتان اجلنوبيةمدرسة الّسالم اإلبتدائية اإل -6

مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة فاليهاري هي مؤسسة   
تعليمية داخل مؤسسة الّسالم فاليهاري ، كاليمنتان اجلنوبية. هذه املدرسة هي 

. تتكون (JSIT)إحدى املدارس األعضاء يف شبكة املدارس اإلسالمية املتكاملة 
منظمة تضم أعضاؤها مدارس  11من  (JSIT)كة املدارس اإلسالمية املتكاملة شب

 يبحث يف هذا البحث هي مدّرسة وإسالمية متكاملة من مجيع أحناء إندونيسيا.
ي  مبدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة فاليهار  الطلبة يف فصل اخلامس

 .كاليمنتان اجلنوبية

                                                           
12 Allianz Indonesia, “Apa itu Pandemi”,  https://www.wartaekonomi.co.id/read276622/apa-

itu-pandemi 
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 أسِئلة البحثِ  -ج

 لة البحث ما هذا البحث العلمي هي :فاسئ 
إلنرتنت ا عربتعليم اللغة العربية كيف كانت عملية تنفيذ دروس  -0

يف مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية  09-عصر جائحة كوفيد 
 املتكاملة فاليهاري كاليمنتان اجلنوبية ؟

رب ع ما هي املشكالت اليت يواجهها املعلمون يف تعليم اللغة العربية -8
اإلنرتنت عصر اجلائحة يف مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية 

 املتكاملة فاليهاري كاليمنتان اجلنوبية ؟
عرب اإلنرتنيت عصر اجلائحة يف مدرسة  عالجهاكيف هي حماوالت   -3

 الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة بفالحياري كاليمنتان اجلنوبية ؟ 

 َأهَداُف البحث -د

 أهداف البحث يف هذا البحث العلمي هي :     

صر جائحة  ع عرب اإلنرتنتتعليم اللغة العربية معرفة عملية تنفيذ دروس  -0
مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة فاليهاري   يف 09-كوفيد 

 كاليمنتان اجلنوبية.
عرب اإلنرتنت  ةمعرفة املشكالت اليت يواجهها املعلمون يف تعليم اللغة العربي -8

عصر اجلائحة يف مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة فاليهاري  
 كاليمنتان اجلنوبية.

عرب اإلنرتنيت عصر اجلائحة يف مدرسة الّسالم ها معرفة حماوالت عالج -3
 اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة بفالحياري كاليمنتان اجلنوبية .

 فوائد البحث -ه 
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 ئد البحث يف هذا البحث العلمي هي :فوا    

 بوالطال واملعرفة ، خاصة للمعلمني خزانة العلمهذا البحث  كونأن ي -0
 يف توفري تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت عصر اجلائحة.

ألجل حة يف عامل التعليم عصر اجلائ  يةيف عملية التعليم تاملشكال حيلّ  -8
لّسالم ية عرب اإلنرتنت ، وخاصة يف مدرسة اجودة تعليم اللغة العربأن يتقدم 

 .اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة بفالحياري كاليمنتان اجلنوبية
أن يكون هذا البحث مفيًدا كمدخالت واقرتاحات ملعلمي اللغة العربية  -3

يف مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة بفالحياري كاليمنتان 
 أنظمة تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت. اجلنوبية يف استخدام

 

اتالسابق اتالدراس -و  

 املاجسترياناننغ كوسيم   الدكتور:        مؤلف -0

 دكتورنداس إميام تورمودي املاجستري    

 نويف ماراّيين املاجستري     

 املاجستري عبد اهلاديدكتورنداس      

لول واحل تكال؛ املشنرتنتلغة العربية عرب اإل:تعليم ال  عنوان البحث 
 والتوقعات.

عام.  ل: لقد كان تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت جيًدا بشك  نتيجة البحث 
 يواجهها كل من تكالومع ذلك ، هناك عقبات ومش
عليم اليت حتدث يف ت تكالالطالب واحملاضرين. من بني املش
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ت غري الاللغة العربية على اإلنرتنت املشكالت اللغوية واملشك
 اللغوية.

: يستخدم هذا البحث طرق البحث الوصفية النوعية. وفًقا  هج البحثامن 
، فإن البحث النوعي هو حبث يهدف إىل (0993لـاريكونتو )

وصف ما هو حول شيء ما أو موقف. التقنية املستخدمة هي 
تقنية االستبيان. مت استخدام أسلوب االستبيان جلمع البياانت 

جمموعة من األسئلة أو البياانت املكتوبة  من خالل إعطاء
 (.8101للمجيبني لإلجابة )سوجيونو ، 

ية لغة العربم الي، وهو مناقشة تعلمشرتك يف حبث سابق ، هناك شيء
، وابلتحديد طالب هناك البحث عن الطالب ،عرب اإلنرتنت. ومع ذلك

لرتبية ومعلمي ا برامج الدراسة تعليم اللغة اإلجنليزية و تربية اسالمية يف كلية
جامعة سنان جونونج جايت اإلسالمية احلكومية ابندونج. الطريقة املستخدمة 

الطالب  و يف هذا البحث يبحث عنيف البحث ابستخدام تقنية االستبيان. 
 الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة فاليهاري كاليمنتان اجلنوبيةاملدرسة 

 مبنهج البحث النوعي الوصفي.

 : ديوي فاطمة ؤلفم -8

 09-وفيدكجائحة   عصرم عرب اإلنرتنت يحتليل تنفيذ التعل:  عنوان البحث
 االبتدائية ةيف املدرس

نرتنت يف م عرب اإليتوضح نتائج هذه الدراسة أن تنفيذ التعل : نتيجة البحث
، على وجه التحديد يف الفصل اخلامس مدرسة أمحد دهالن

ديهم ، والطالب واملعلمني ل ، قد تنفيذه بشكل جيد للغاية "أ"
ابلفعل املرافق األساسية الالزمة ، وهو يوضح االستعداد لتنفيذ 
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نرتنت ، نفذ م عرب اإليم عرب اإلنرتنت. يف تنفيذ التعليالتعل
تخدام ، أي ابسم جيًدايالدروس وأجرى التعل ة تنفيذاملعلم خط

فها ليت تكييم ايم واالسرتاتيجيات وأساليب التعليوسائط التعل
  مع الطالب.

نوع البحث الظواهري ، الذي يصف مجيع أشكال العمل  : هج البحثامن
م يوالظواهر اليت نفذهتا املوضوعات املدروسة يف تنفيذ التعل

 اتخدمت تقنيات مجع البياانت يف هذعرب اإلنرتنت.اس
 املالحظة واملقابالت والتوثيق.  بحثال

م يليدور حول التع بني حبث ديوي فاطمة وهذا البحث ويالتشا
االبتدائية. واالختالف مع هذا  ةاجلائحة يف املدرس عصرعرب اإلنرتنت 

وي فاطمة ابستخدام البحث البحث هو يف منهج البحث وهو حبث دي
 يف هذا البحث هو وصفي نوعي مع حتليل البياانت.و ، الظواهر

 : أريفا خريالنساء مؤلف -3

ينا مبدرسة باجلائحة عصر  ربيةم اللغة العيتعل:مشكالت  عنوان البحث
 نوسنتارا فانغاالن،غارابوكان.)نظرة املعلم(

لغوية  تكالمش 3اجلائحة إىل  عصراليت حدثت  تكالاملش: نتيجة البحث
 اجتماعية. تكالمنهجية ومش تكالومش

 وصفي نوعي ابستخدام مصادر بياانت املعلم. : هج البحثامن

لكن م اللغة العربية، و يلحول مشكالت تع ءنساري الحبث أريفة خ 
وال يستخدم  ،ة العربية املعنية الكتب الصفراء، تتعلم اللغبحثال ايف هذ

م اللغة تتعل البحث يف هذاو أسلوب البحث سوى مصادر بياانت املعلم. 



12 
 

 

و  مصادر بياانت املعلمو حيتاج  مفرداتالعربية عن الكلمات البسيطة 
 الطالب.

 أسباب اختيار املوضوع -ز

 سباب اختيار املوضوع اليت أرادت الباحثة هي :فأ 

مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة بفالحياري كاليمنتان ألن   -0
سة ر وهي واحدة من املد فالحياريهي مدرسة جيدة جًدا يف مدينة  اجلنوبية
 .اجلديدة

التعليم عرب  يذنفتمدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة متنوعة يف  نأل -8
 .يف اتانه لوت 09اإلنرتنت عصر جائحة كوفيد 

إىل  يم وجًها لوجه تبدلبسبب فريوس كوروان الذي يقصر عملية التعل -3
 .، لذالك يهتم الباحثة مبناقشة هذا املوضوعاإلنرتنت

الغرض من هذا البحث هو التعمق يف تعليم اللغة العربية على اإلنرتنت 
اري كاليمنتان رسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة بفالحييف مدعصر اجلائحة 

ليت يعاين منها امشكالت تعليم اللغة العربية ، ستكون هناك بعض اجلنوبية. ابلطبع
الطالب يف تنفيذ التعليم من عملية اإلعداد والتقييم. حبيث يعرف ما هي 

ة هود املناولة املناسباملشكالت اليت يعاين منها املعلمون والطالب وما هي ج
 للمعلمني حىت يتمكن الطالب من املشاركة يف تعليم اللغة العربية بسهولة.

 هيكل البحث  -ح

اب اب ةمخسلبحث العلمي، رتب الباحث إىل تسهيال يف اطالع هذا ا
 خلطوات التالية:
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: مقدمة. خلفية البحث، وحتديد اإلجرائي، و أسِئلة البحِث، و  الباب األول
اب وأسب ،اتسابقال اتف البحث، و فوائد البحث، والدراسأهدا

  .اختيار املوضوع، وهيكل البحث

, و ، اإلنرتينوتعليم عرب ،تعّليم اللغة العربّيةاإليطار النظري. ي الباب الثاين :
لطالب وحتدايت املعلمني وا ،م عرب اإلنرتنتيخصائص منوذج التعل

 .يف التعليم عرب اإلنرتنت

صادر مو  البياانت، و مدخله والبحث  نوعالبحث.  يةمنهج : الباب الثالث
 .ياانت وحتليلهاالبحتليل و تقنيات وتقنيات مجع البياانت، البياانت،

ائج اخلاصة النت ،نبذة مكان البحث. تقد م البياانت ومناقشاهتا الباب الرابع :
 واملناقشة

 .والتوصيات اخلالصة.االختتام الباب اخلامس:

 


