
 الرابع فصلال

 عرض البيانات وتحليلها

 نبذة تاريخية عن الواتس أب .أ 
تنوِّعةَّواألجهزةَّواؼبواّد،َّاألدوات،َّاستخدامَّإن َّ

ُ
َّبشكل ََّّأوَّمنفرد،َّبشكل ََّّاؼب

ََّّوقدَّالتعليمّية،َّالعملّيةَّيفَّوضروريََّّجداً،َُّمهمََّّّأمرَّصباعيَّ َّخاللَّمنَّذلكَّتبَي 
متهاَّاليتَّاؼبساعدة تعلِّمَي؛َّللُمعلِّمَي،َّالوسائلَّتلكَّقد 

ُ
َّالتعليمّية،َّاؼبراحلَّلَفْهمَّواؼب

َّعملّيةَّيفَّاؼبهدورَّالوقتَّوتقليلَّكبرية،الَّوالتكلفةَّاؼببذول،َّاعُبهدَّوزبفيفَّوذباُوزىا،
َّ.لديوَّوُمتصو راًََّّؿبسوساً،َّأمراًََّّالفردَّيتعل موَّماَّيكونَّأنَّأمهّيةَّبيانَّإىلَّإضافةَّالتعليم،
َّوتوضيحهاَّاؼبفاىيم،َّتقريبَّيفَّكبريَّبشكل ََّّسامهتَّالوسائلَّىذهَّأن ََّّكماَّ

اَّعلىَّالتعليمّيةَّالوسائلَّتعريفَّدُيكنَّفإنّوَّىذاَّوعلىَّللُمتعلِّمَي، َّأَّن  َّوسائل:
باشرَّاالّتصال

ُ
تعلِّمَيَُّتساعدَّاليتَّاؼب

ُ
َّواؼبهارات،َّاؼبعارف،َّاكتسابَّعلىَّاؼب

َّ.ٔواألساليبَّواالذّباىات،
َّ
َّ

                                                             
،َّٔ)جامعةَّالقادسيةَّكليةَّالًتبيةَّالرياضيةَّالدراساتَّالعلياَّدكتوراه(،َّط.ََّّلوجيا التعليم،و تكنأرشدَّوسامَّحسن،ََّّ ٔ

َّ.َّٗص.



َّأن ََّّودباَّالتعليمّية،َّالعملّيةَّإلثراءَّاغبايّل؛َّالعصرَّيفَُّمتنوِّعةَّوسائلَّاخًتاعَّتَّّ
َّتوفُّرَّأوَّوجودىا،َّمنَّبُد ََّّفالَّالتعليم،َّمنَّيتجز أَّالَّجزءاًََّّأصبحتَّالوسائلَّىذه

َّ:ٕالوسائلَّىذهَّومنَّالتعليمّية،َّالعملّيةَّإلسبامَّاألقّل؛َّعلىَّمنهاَّبعض َّ
َّعصريّة؛َّبُلغةَّتصميموَّتََّّّكتابَّوىو:َّ(E-Book:َّباإلقبليزيّة)َّاإللكًتونََّّّالكتاب .ٔ

َُّمَصم مَّإن وَّحيثَّالُكتب؛َّكباقيَّورقيََّّبشكل ََُّّمتوفِّرَّغريَّوىوَُّمتقدِّمة،َّلُغةَّأي
َّذلكَّخيصََُّّّشيءَّكلََُّّّفيظهرَّوسهل،َّبسيط،َّبشكل ََّّفَ ْتحوَّيتمَََّّّنص ََّّىيئةَّعلى

َّإىلَّاغباجةَّدونَّيُريدىاَّاليتَّاؼبعلوماتَّإىلَّالوصولَّالقارئَّويستطيعَّالكتاب،
َّاغبجم،َّصغريَّبأن وَّيتمي زَّالكتابَّىذاَّأن ََّّبالذكرَّاعبديرَّومنَّشيء،َّكلََِّّّقراءة

َّأوَُّمعي نة،َّكلمةَّأوَُّمعي نة،َّصفحةَّرقمَّعنَّسهولةَّبكلََِّّّفيوَّالبحثَّودُيكن
َّإىلَّللوصولََّتصفُّحو؛َّالقارئَّعلىَُّيسهِّلَّحبيثَُّصمِّمَّوقدَّما،َّموضوع

 .اؼبعلومات
َّاؼبرئيََّّالكتاب .ٕ َّاؼبواضيع،َّمنَّالكثريَّعلىَّحيتويَّالُكتبَّمنَّالنوعَّوىذا:

مَّفإن وَّوبالتايلَّوالصفحات، َّواؼبقروءة،َّاؼبرئّية،َّاؼبعلوماتَّمنَّىائالًََّّكّماًََّّيُقدِّ
َّتطويرىاَّأوَّحيتويها،َّاليتَّاؼبعلوماتَّعلىَّالتعديلَّالسهلَّمنَّأن وَّكماَّواؼبسموعة،

َّمنَّمكانَّأيََِّّّيفَّؿبتواهَّعلىَّيط لعَّأنَّالقارئَّويستطيعَُّمستخدمو،َّقِبلَّمن
َّفيو،َّاليتَّللصورَّالقارئَّمشاىدةَّبسهولةَّالُكتبَّمنَّالنوعَّىذاَّويتمي زَّالعاََل،

تحرِّكةَّالرسوماتَّإىلَّباإلضافة
ُ
َّوتتجاوبَّاألصوات،َّبعضَّعلىَّربتويَّاليتَّاؼب

َّوذلكَّأكرب؛َّتكونَّالُكتبَّمنَّالنوعَّؽبذاَّالفردَّاستجابةَّفإن ََّّوبالتايلَّأيضاً،َّمعو
 .فيوَّكلِّهاَّواؼبقروءةَّواؼبسموعة،َّاؼبرئّية،َّالتعليمّيةَّالوسائلَّالستخدام

                                                             
-ٜٜٔ،َّص.َّٔ(،َّط.َّٜٕٓٓ)القاىرة:َّدارَّالكتب،ََّّ،تكنولوجيا التعليم: مستحدثاتها وتطبيقاتهاعوضَّالتودري،ََّّ ٕ

َّٕٕٓ,ٕٓٚ-ٕٕٔ.َّ



َّالفيديوَُّمؤسَبر .ٖ َّوىوَّ،(بُعدَّعنَّالتعليم)َّوُيسم ى: َّمنَّؾبموعةَّبَيَّيتمََّّّاّتصال:
َّالوقتَّيفَّومرئيََّّمسموع،َّبأن وَّاالّتصالَّىذاَّويتمي زَّـبتلفة،َّأماكنَّيفَّاألفراد
ناقشة،َّخاللوَّمنَّوتتمََّّّذاتو،

ُ
تنوِّعةَّواألفكارَّاػبربات،َّوتبادلَّاؼب

ُ
َّاألفرادَّبَيَّاؼب

 .بينهمَّفيماَّالتعاونَّعلىَّوُيشجِّعهمَّاألفراد،َّحُيفِّزَُّمتفاعلَّجو ََّّضمن
َّالبيانّيةَّوالصورَّالنصوص، .ٗ َّطريقَّعنَّاؼبعلوماتَّبإرسالَّتسمحَّالتقنيةَّوىذه:

ََُّّمستقِبلَّعلىَّتُعَرضَّثََّّّالتلفاز،َّجهازَّإشاراتَُّتشبوَّإشارات َّفتظهرَّؽبا،َُّمعَي 
،َّشكلَّعلى َّاؼبعلوماتَّلَنقلَّالتقنية؛َّىذهَّاستخدامَّويتمََّّّبياّن،َّـُبط طَّأوَّنص 
،َّصورةَّعلى  .بوَّخاص ةَّقاعدةَّمنَّبيانََّّّشكل ََّّأوََّنص 

َّالتفاُعليََّّالفيديو .٘ َّالفيديوَّمعَّاغباسوبََّدْمجَّخالؽباَّمنَّيتمََّّّالتقنيةَّوىذه:
،َّتعليميََّّموقفَّيفَّتكنولوجّيةَّكوسيلة تعلِّمَُّتساعدَّوىيَُّمعَي 

ُ
َِّحْفظَّعلىَّاؼب

 .أطولَّولفًتةَّأسرع،َّبشكل ََّّاؼبعلومات
َّباإلنًتنت،َّاالّتصالَّيتطل بَّالتعليمّيةَّالوسائلَّمنَّالنوعَّوىذا:َّاالفًتاضيََّّالفصل .ٙ

علِّمَّيكونَّإلكًتونّيةَّقاعةَّإىلَّالدخولَّثَّّ
ُ
َّؿُبد د،َّوقتَّحسبَّفيهاَّموجوداًََّّاؼب

تعلِّمَّيستطيعَّوحينئذ
ُ
 .ومناقشتوَُّمعلِّمو،َّمعَّالتحاُورَّاؼب

َّاألوكرانَّالشابَّطبقوَّماَّىذاَّالليايل،َّسهرَّالعالَّطلبَّومنَّوجدَّجدَّمن
َّاغبياة،َّيفَّورؤيتوَّأىدافوَّربقيقَّمنَّواغبرمانَّالفقرَّدينعوََّلَّإذَّ،(عاماًََّّٖٚ)َّكومَّجان

َّاليومَّأشبرتَّمتطورةَّرسائلَّخدمةَّاخًتاعَّعلىَّمعاًََّّعمالَّوفياًََّّصديقاًََّّلنفسوَّواختار
َّ.التقنيةَّشركاتَّكربىَّمعَّباؼبلياراتَّصفقةَّإبرامَّعن

َّاليومَّولكنوَّىاتفَّوالَّكهرباءَّوالَّساخنَّماءَّدونَّصغريَّبيتَّيفَّكومَّعاش
َّ.مثابراًََّّرجالَّمنوَّصنعتَّاليتَّالبسيطةَّاغبياةَّتلكَّإىلَّيتوق



َّيفَّوأقاماَّاألمريكيةَّاؼبتحدةَّالوالياتَّإىلَّووالدتوَّكومَّعبأَّ،َّٙٔال َّسنَّيف
َّمنَّىرباًََّّبكاليفورنيا،َّفيوَّماوننتَّمدينة َّواؼبثريةَّللساميةَّاؼبعاديةَّالسياسيةَّالبيئةَّ

َّولكنَّاغبكوميةَّاؼبساعداتَّبفضلَّنومَّغرفيتَّمنَّصغريةَّشقةَّعلىَّوحصلَّللقلق،
َّ.قطَّيتبعهماََّلَّوالده

َّوالدفاترَّباألقالمَّحقائبوَّحشوَّعلىَّوالدتوَّعملتَّأمريكاَّإىلَّالتوجوَّوقبل
َّوالدتوَّعملتَّوصوؽبماَّعند.َّاؼبتحدةَّالوالياتَّيفَّاؼبدرسيةَّاللوازمَّشبنَّدفعَّلتجنب
َّتغطيةَّيفَّللمساعدةَّبقالةَّؿبلَّأرضيةَّتنظيفَّعلىَّىوَّوعملَّأطفالَّجليسة
ََّّحكوميةَّإعاناتَّعلىَّحصلَّالسرطان،َّدبرضَّوالدتوَّتشخيصَّتَّعندما.َّنفقاهتم
َّ.إضافية

َّأظهرََّّٛٔال َّسنَّبلوغوَّعندَّولكنَّاؼبدرسةَّيفَّمشاغباَّطفالَّكومَّكان
َّالكتبَّإعارةَّخاللَّمنَّالكمبيوترَّشبكاتَّعلمَّبنفسوَّوتعلمَّالتقنيةَّبعاَلَّاىتماما

َّاؼبستعملةَّالكتبَّمتاجرَّمن َّشبكةَّعلىَّالقراصنةَّمنَّؾبموعةَّإىلَّانضمَّثَّومن.
َّفانينغَّشونَّمعَّاغبديثَّأطرافَّذباذبَّحيثEFnet َّالدردشةَّشبكةَّعربَّاالنًتنت
َّديكنَّاليتَّاؼبوسيقىَّخدماتَّإحدىَّوىيَّالشهريةَّنابسًتَّػبدمةَّاؼبشاركَّاؼبؤسس
َّ.اإلنًتنتَّشبكةَّطريقَّعنَّإليهاَّالوصول

َّحارساًََّّاؼبساءَّيفَّيعملَّوكانَّستيتَّخوسيوَّسانَّجبامعةَّبعدىاَّكومَّالتحق
َّأيَّسنةَّوبعد.َّالعاَلَّيفَّاؼبهنيةَّالشركاتَّأكربَّإحدىَّوىيَّويونغَّإرنستََّّشركةَّيف
َّعامَّيف.َّللشركةَّالدعايةَّنظامَّلتفقدَّياىوَّيفَّمنصبَّعلىَّحصلَّ،ََّّٜٜٚٔعامَّيف

َّتويفَّإذَّسبقهاَّقدَّوالدهَّوكانَّالسرطانَّمرضَّمنَّمعاناةَّبعدَّوالدتوَّتوفيتَّٕٓٓٓ
َّ.َّٜٜٚٔعام



َّيفَّزميلوَّمنَّوالسندَّالدعمَّلقيَّماَّسرعانَّولكنوَّوالوحدةَّباألسىَّكومَّشعر
َّالقدمَّكرةَّولعبَّللتزجلَّمعاًََّّوللخروجَّمنزلوَّإىلَّيدعوهَّكانَّالذيَّأكتونَّبريانَّالعمل

َّ.كبريةَّصداقةَّبينهمَّونشأت
َّشركةَّيفَّالعملَّعلىَّوأكتونَّكومَّقدمََّّٕٚٓٓعامَّمنَّسبتمربَّشهرَّيف
َّفونَّآيَّجهازَّكومَّاشًتىَّس،َّٜٕٓٓينايرَّيفَّث.َّطلبيهماَّرفضَّتَّولكنَّفيسبوك

َّمنَّوأفضلَّؾبانَّيكونَّللدردشةَّجديدَّتطبيقَّإلطالقَّالتفكريَّيفَّصديقوَّمعَّوبدأ
َّ.اؼبقاىيَّويفَّمنزؽبماَّيفَّتطويرهَّعلىَّيعمالنَّوكانا .SMS النصيةَّالرسائلَّخدمة

َّكتبَّواليتَّاعبديدةَّللخدمة"َّاعبديدَّما"َّدبعٌت"َّآبَّواتس"َّاسمَّالثنائيَّأطلق
َّمليونََّّٓ٘ٗاؼبشاركَيَّعددَّبلغَّسنواتَّطبسَّفبعدَّإطالقها،َّمنذَّالنجاحَّؽبا

َّ.ٖدوالرَّمليارَّٛ.َّٙكبوَّقيمتهاَّوبلغتَّمشارك
َّ َّؼبستخدمي َّأب َّالواتس َّتطبيق َّإنشاء َّت َّالبداية َّجانبََّّاآليفون،يف َّإىل ث

َّإلصداراتَّ َّأيًضا َّكانَّتطبيقَّالواتسَّأبَّمتاًحا َّواألندرويد،َّ،برييَّالبالكتطويره،
َّالنَّّوَّ َّاتصالَّبدونَّتوقفَّخالل َّوجود َّالواتسَّأبَّىو َّباستخدام َّفضيلة َّٕٗوكيا،

كوسيلةَّللدردشةَّاالجتماعية،َّجيعلَّتطبيقَّالواتسَّساعةَّوكبنَّمتصلونَّباإلنًتنت،ََّّ
َّوالَّ َّاإلنًتنت َّعرب َّواؼبناقشة َّوالتفاعل َّالتواصل َّاؼبستخدمَي َّعلى َّالسهل َّمن أب

َّيكلفَّاستخداموَّكثريًا.
َّ
َّ
َّ
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َّالواتسَّأبَّىي:َّاإلجيابياتبعضَّ
 .اآليفون،َّبالكَّبرييَّمثلالذكيةَّعلىَّصبيعَّاؽبواتفََّّالواتسَّأبَّتعمل .ٔ
 وسيلةَّاالتصالَّالسريعة .ٕ
 التواصلَّاالجتماعي .ٖ
 سهولةَّاستخدامو .ٗ
 تبادلَّمقاطعَّالفيديوَّاؼبفيدة .٘
 عملَّالقروباتَّالعائليةَّوالعلميةَّواػبدميةَّوغريىا .ٙ
 التواصلَّمعَّاعبميعَّالقريبَّوالبعيد .ٚ
 الدينيةَّاؼبوثقةَّوالصحيحةَّتبادلَّاؼبعلومات .ٛ
 تبادلَّاغبواراتَّواؼبناقشاتَّفيماَّخيصَّالعمل .ٜ

 تبادلَّاغبواراتَّواؼبناقشاتَّفيماَّخيصَّالدراسة .ٓٔ
 اغبصولَّعلىَّاؼبعلوماتَّاػباصةَّواحملليةَّوالدوليةَّوالسياسية .ٔٔ
 إقبازَّاؼبشاريعَّاعبماعيةَّوعقدَّاالجتماعات .ٕٔ
َّاؼبدعومة .ٖٔ َّواػبربات َّواعبديدة َّاؼبفيدة َّاؼبعلومات َّالفيديوََّّتبادل َّومقاطع بالصور

 وتوفرىاَّيفَّأيَّوقت
َّألحدَّ .ٗٔ َّحرج َّما َّدون َّوقت َّأي َّيف َّاآلخرين َّمع َّالتواصل َّمن َّديكنك الربنامج

 .ٗالطرفَيَّويردَّاؼبستقبلَّمىتَّماَّأرادَّالرد

 

َّ
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َّبعضَّالسلبياتَّالواتسَّأبَّىي:
 الربنامجَّسببَّرئيسيَّللسهرَّإىلَّوقتَّمتأخر .ٔ
 اجملاىرةَّباؼبعاصيَّمنَّالبعض .ٕ
 والغيبةَّوالكذبَّوالقذفَّبأعراضَّالناسانتشارَّالنميمةَّ .ٖ
 فًتاتَّاستخداموَّالطويلةَّتقللَّمنَّاألوقاتَّاليتَّيقضيهاَّمعَّالعائلة .ٗ
 إمهالَّاألمورَّالضروريةَّيفَّحياةَّالشخص .٘
 خطورةَّاستخدامَّالواتسَّأبَّأثناءَّقيادةَّالسيارة .ٙ
 احملادثاتَّبالواتسَّأبَّالَّتظهرَّاؼبشاعرَّاغبقيقيةَّذباهَّالطرفَّاؼبقابلَّ .ٚ
 االتصالَّالسمعيَّواؼبرئيَّواالكتفاءَّبرسائلَّالواتسَّأباالستغناءَّعنَّ .ٛ
وجيلسَّاجملالسَّأصبحتَّصامتةَّبعدَّوجودَّالواتسَّأبَّوصارَّالكثريَّيًتكَّمنَّحولوَّ .ٜ

 يتابعَّالربنامجَّويتحدثَّمعَّاؼبشًتكَيَّدونَّإعطاءَّأيَّاىتمامَّدبنَّحولوَّمنَّاعبالسَي
 ضعفَّالتحاورَّالكالميَّبَيَّمستخدميَّالواتسَّأب .ٓٔ
 ربنامجَّقدَّتسببَّالوحدةَّواإلنطوائيةكثرةَّالعكوفَّعلىَّال .ٔٔ
َّ.٘تبادلَّالشائعاتَّبأنواعها .ٕٔ

َّ
َّ
َّ
َّ

                                                             
َّٓٓ:٘ٔالساعةََّّٜٕٔٓ-٘-ٛاؼبرجعَّالسابق،َّالتحميلَّيفَّالتاريخََّّ ٘



َّغربية َّسومطرة َّبياكومبوه، َّيف َّالعربية َّاللغة َّتعليم َّالَّبداية َّعددََّّبيتيف وكان
َّ ََّّٚالطالب َّالفرصة َّالطالب َّبعض َّجيد َّال َّالزمان َّمرور َّوبعد غبضورَّأشخاص

َّتؤسسوَََّّّ.فتحَّالدرسَّعربَّاإلنًتنتَّطلبواَّإىلَّؿبمدَّرفيالَّعنَّوبعدَّذلكَّالدرس،
ََّّؾبموعة َّأب َّ Arabic Quantum learningالواتس ََّّٚٓيف َّ َّسبتمرب َّمٕ٘ٔٓمن

َّاألستاذَّؿبمدَّرفيالَّاؼبنشئَّىذاَّبرنامج.َّ
يفَِّغيوَِّجيوَّكاييَّجاتو،َّبانداَّرايا،َّمدينةَّ Arabic Quantum learningاآلنَّمركزَّ

َّالسنةَّ َّيف َّالعامة( َّ)الدراسات َّالطالب َّتدريس َّوبداية َّإندونيسيا. َّآذبيو، باندا
َّتِياَّمٕ٘ٔٓ َّروظبانيار، َّفوزي، َّزكيا َّرفيال، َّؿبمد َّالتعليم َّىذا َّيف َّاؼبشرفون َّوكان .

َّفائزَّالالتف.َّوكانَّ جَّلتعلمَّبرنام Arabic Quantum learningقُرَنيت،َّؿبمدَّخاسبي،
َّاللغةَّالعربيةَّللطالبَّغريَّالعربَّمعَّأحدثَّالتقنياتَّوأساليبَّالتعلم.

َّكثريةَّمنها:Arabic Quantum learningََّّوأنواعَّالربنامجَّيفَّ
َّومصروفتوَّ .ٔ َّوؾبانًا. َّبدفع َّنوعان َّوىذا َّأب، َّالواتس َّعرب َّالعربية َّاللغة تعليم

 روبيةَّٓٓٓ.ٜٜ٘
 روبيةَّٓٓٓ.ٜٔٗربسَيَّالقرآن،َّومصروفتوَّ .ٕ
 روبيةَّٓٓٓ.ٜٜٜالقرآن،َّومصروفتوَّربفيظَّ .ٖ
 روبيةَّٓٓٓ.ٜٗٙسريةَّالنبوية،َّومصروفتوَّ .ٗ

 
 
 
 



 البياناتعرض  .ب 
 .بانداَّأذبيو Arabic Quantum learningالواتسَّأبََّّؾبموعة .ٔ

(Arabic Quantum learning) AQLََّّىيَّمؤسسةَّتعليميةَّعربيةَّغري
منَّمتصلةَّباإلنًتنتَّوعربَّاإلنًتنتَّعربَّالواتسَّأبَّللمجتمعاتَّغريَّالعربيةَّ

َّاللغةَّ َّتعلم َّسوى َّـبتلفة َّبرامج َّاآلن َّلديها َّواليت َّوالدوائر، َّاألعمار ـبتلف
َّوربسَيَّالقرآنَّوغريهَّمثلَّربفيظَّالقرآنَّالعربية

 AQL (Arabic Quantum learning)األنشطةَّاألساسيةَّ .ٗ
َّكمرجعَّاؼبميزَّ AQLيفَّصفوفَّ .أَّ َّبَيَّيديك" َّكتابَّ"العربية َّتستخدم ة

َّاألول َّللمستوى َّبالنسبة َّخاصة َّمستويات. َّشبانية َّمن َّيتكون َّتعليمي
 .يستخدمَّكتابَّ"العربيةَّبَيَّيديك"َّاجمللدَّاألولَّ)أ(

 دقيقةَّكلَّيوم.َّٖٓوكانَّالتعليمََّّ .بَّ

َّ َّج . َّيف َّالكتاب َّمستويات َّمن َّمستوى َّكل َّمن َّاالنتهاء ََّّٗاغبدودسيتم
درًسإََّّٚمنَّالتعلم،َّإصبايلَّالدروسَّللمستوىَّاألولَّىيََّّتقريًباَّأشهر

 أشهرَّمنَّالتعلم.َّٗاجتماًعاَّوسيتمَّاالنتهاءَّمنهاَّخاللََّّٗٗوأ

َّالتسجيالتَّ .دَّ َّمع َّجنب َّإىل َّجنًبا َّالكتب َّلصفحات َّصورًا سريسل
َّيومَّ َّصباح َّكل َّأي َّالدراسة، َّعبدول َّوفًقا َّالتعليمية َّللمواد الصوتية

اؼبميزة،َّاليتَّربتويَّعلىَّدروسَّ AQLاعبمعةَّإىلَّفئةَّاإلثنَيَّواألربعاءَّوَّ
 باللغةَّالعربيةَّفيها.

طرحَّاألسئلةَّومناقشةَّمنَّخاللَّالصوتَّوالكتابةَّحولََّّديكنَّللطالب .هَّ
 الدروسَّاليتََّلَّتفهمهاَّسباًما.



َّاؼبنهجيَّ .وَّ َّللكتاب َّوفًقا َّدرسَي َّستتعلم َّدراسي َّيوم َّأو َّاجتماع كل
 للعربيةَّبَيَّيديكَّاجمللدَّاألولَّ)أ(.

 AQLََّّ (Arabic Quantum learning)َّتَّالتعلمَّيفَّالفصولإجراءا .٘
سريسلَّسلسلةَّالدرسَّكلَّيومَّاإلثنَيَّواألربعاءَّواعبمعة،َّبأسرعَّوقتَّ .أَّ

يوًماَّيفَّاليوم.ََّّٖٓ:ٜٓصباًحاَّأوَّالَّيتجاوزََّّٖٓ:ٚٓيفَّسبامَّالساعةَّ
َّعربَّ َّللمشًتكَي َّفسيؤكده َّالوقت، َّىذا َّخارج َّالدرس َّتقدمي َّت إذا

  اجملموعةَّيفَّذلكَّاليوم.
َّللطالب .بَّ ََّّديكن َّالساعةَّإكمال َّبَي َّمستقل َّبشكل َّالتعلم عملية

إىلَّقبلَّتقدميَّالدرسَّالتايلَّوإذاَّتَّإرسالَّاؼبادةَّيومَّاإلثنَي،ََّّٖٓ:ٜٓ
جيبَّإكمالَّالتعلمَّاؼبستقلَّقبلَّصباحَّاألربعاء،َّمنَّخاللَّاالستماعَّ
َّكتابَّ َّيف َّالنظر َّأثناء َّبعناية َّالدروس َّعلى َّحيتوي َّالذي َّالصوت إىل

َّبَيَّيدي َّالصورَّمنَّالدليلَّعلىَّالعربية َّأوَّصفحة كَّاجمللدَّاألولَّ)أ(
اؼبقدمة.َّلذلكَّديكنكَّأنَّتكونَّمرنًاَّجًداَّإلدارةَّوقتََّّأساسَّالدروس

 دراستكَّوجدولَّنشاطكَّاليومي.

َّ َّأكملج . َّالطالبَّإذا َّفَّأي َّاؼبستقلة، َّالتعلم َّاغبضورََّّعليهمعملية ملء
َّاسم َّربديد َّاغبالية، َّالقائمة َّموقع َّصفحة َّإىل يفََّّالطالبَّباالنتقال

َّالدرس"َّ َّ"إنتهاء َّالعمود َّيف َّالتعلم َّرقم َّوكتابة َّاؼبشارك" َّ"اسم العمود
َّ إلكمالَّعمليةَّملءَّسجلَّللحصولَّعلىَّوالضغطَّعلىَّزرَّ"إرسال"

 الدرسَّيفَّوقتَّالحقَّسيقدمَّالتوجيوَّيفََّّنايةَّكلَّدرسَّمقدم.



َّعنََّّوعلىَّالطالب .دَّ َّاػباصة َّإجاباتَّاألسئلة َّيفَّؾبموعة طرحَّاألسئلة
َّك َّإذا َّعما َّقبلَّالسؤال. َّ"السؤال" تواجوَّأحدَّالطالبَّنَّاطريقَّكتابة

مشكالتَّتتعلقَّبسلسلةَّالدروسَّاؼبقدمةَّيفَّيومَّالدراسة.َّسوفَّجييبَّ
 فورًا.َّةَّالطالبعلىَّأسئل

َّب .هَّ َّالدرجاتَّوالتقديراتَّاػباصة يفَّكلََّّالطالبسيتمَّتضمَيَّخالصة
َّم َّاؼبستوىََّّهمنواحد َّىذا َّمن َّالتعلم َّفًتة ََّّناية َّويف َّالفصلَي إكمال
 الدرجةَّاؼبمتازةَّبواسطةَّمعلم.AQLََّّاألولَّ

للمشاركَيَّيفَّتعلمَّاللغةََّّبشكلَّعام،َّالَّتوجدَّمهمةَّ)واجبَّمنزيل( .وَّ
َّ َّالفصل َّىذا َّيف َّفقدAQLَّالعربية َّالدرس َّسلسلة َّاؼبشاركون َّحيضر .

َّ َّومفتاح َّمستقلة َّتقييم َّأداة َّاؼبوجو َّيدخلَّوسيوفر َّأن َّقبل اإلجابة
 اؼبشاركونَّيفَّالدرسَّالتايل.

إلجراءاتَّالتعلمَّوفهمهاَّإلجراءاتَّالتعلمَّيفَّفئةََّّالطالبَّلضمانَّفهم .زَّ
AQLَََََّّّّّٙالرابطاؼبتميزة،َّيرجى: 

َََّّّناء".اإلقدم"َّيفَّالعمودَّ"اؼب"َّوحددَّ"اإلسمثَّحددَّ"َََََّّّّّ

َّ

َّ

َّ

ََّّ
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 اؼبفردات .ٗ
َّ)أ(مفرداتَّوحداتَّالكتابَّاألولَّ

َّٚالوحداتاؼبفرداتَّحبسبَّ
َّاؼبفرداتَّوالتعبرياتَّالوحدة

َّٔ

اثنانَّ_َّأخَّ_َّأختَّ_َّأربعةَّ_َّاسمَّ_َّاهللَّ_َّأناَّ_َّأنَتَّ_َّأنِتَّ_َّ
_َّخبريَّ_َّثالثةَّ_َّجنسيةَّ_َّاغبمدَّهللَّ_َّطبسةََّّأىاًلَّوسهاًلَّ_َّباكستان

َّ_َِّكَّ َّ)اؼبخاطب( َّ_ََّك َّ_َّطبيبة َّعليكمَّ_َّصديقَّ_َّطالبة _َّالسالم
)اؼبخاطبة(َّ_َّكيفَّحالَكَّ_َّكيفَّحالِكَّ_َّل   َّ)حرفَّجر(َّ_َّماَّ؟_َّماَّ
اظبَكَّ؟َّ_َّماَّاظبِكَّ؟َّ_َّماَّجنسيتَكَّ؟َّ_َّماَّجنسيتِكَّ؟_َّمدرِّسَّ_َّ

َّأين َِّمن _َّ َِّمن _َّ َّالسالمة َّ_َّمَّ-؟َّمع َّىذه _َّ َّىذا _َّ َّنَ َعْم _َّ هندس
ََّىْل؟_َّىوَّ_َِّىَيَّ_ََّوَّ)العطف(َّ_َّواحدَّ_َّوعليكمَّالسالمَّ_َّ

َََّّّيَّ)ياءَّاؼبتكلم(َّ_َّيَّ)ياءَّالنسبة(َّ_َّيَّ)اؼبخاطبة(ََّّ

َّٕ

َّ_َّأوالدَّ_َّأمَّ_َّإىلَّ_َّاهللَّأكربَّ_َّأسرةَّ_َّأذانَّ_َّابنةَّ_َّابنَّ_َّأب
َّالرسولَّ_َّضبامَّ_َّجدةَّ_َّجدَّ_َّشبانيةَّ_َّتوضأ/يتوضأَّ_َّتسعةَّ_َّأين
َّوسلمَّ_َّصلى/يصليَّ_َّشجرةَّ_َّستةَّ_َّسبعةَّ_ َّعليو َّاهلل َّ_َّصلى

َّقرأ/يقرأََّّ_َّيفَّ_َّالفجرَّ_َّغرفةَّ_َّعمةَّ_َّعمَّ_َّعشرةَّ_َّطالبَّ_َّصورة
َّ_َّمعلمةَّ_َّمعطفَّ_َّمصلىَّ_َّمسجدَّ_َّماَّشاءَّاهللَّ!َّ_َّالقرآن_
والدََّّ_َّىي اَّبِناَّ_َّىاَّ)ىاءَّالغائبة(َّ_َّ)ىاءَّالغائب(َّى َّ_َّنظارةَّ_ََّمنَّ؟َّ

ََّّياَّ)النداء(ََّّ_َّوالدة_َّ

َّٖ
ََّّ_َّأريكةَّ_َّاألربعاءَّ_َّأراد/يريدَّ_َّآخرَّ_َّاألحدَّ_َّاالثنَيَّ_َّأثاث أي 

جةََّّ_َّالثالثاءَّ_َّلَّ)ادُخل(ض َّفََّت َََّّ_َّبيتَّ_َّبعضَّ_َّبائعَّ_َّخدمة_َّ ثال 

                                                             
(،َّبدونَّالسنة،َّاإلعالميةشركةَّبوابةَّاؼبستقبلَّ،َّإندونيسا،َّ)بين يديكالعربية وغريه،ََّّعبدَّالرضبنَّبنَّإبراىيمَّالفوزان،  7

  .ٖٕٙ-َّٖٕ٘ص.َّ،ٔط.َّ



_َّاػبميسََّّ_َّطبسَّ_َّخامسَّ_َّحيََُّّّ_َّصبيلةَّ_َّاعبمعةَّ_َّجامعة_َّ
َّ_َّسخ انَّ_َّسجادةَّ_َّستارةَّ_َّالسبتَّ_َّرقمَّ_َّدورَّ_َّدخل/يدخل

َّغرفةَّجلوسَّ_َّغرفَّ_َّشيءَّ_َّشكرًاَّ_َّشقةَّ_َّسكن/يسكنَّ_َّسرير
َّ؟َّ_ فُرنَّ_َّغرفةَّنومَّ_ َّمؤجرَّ_َّلدىَّ_َّالَّ)جوابية(َّ_ََّكمَّ؟ََّّ_َّيفَّأيِّ
َّ)نافية(َّ_ َّ؟َّ_َّما َّ_َّمشًتيَّ_َّمشاىدةَّ_َّمستأجرَّ_َّمرآةَّ_َّماذا

َّمنَّفضلكَّ_َّمطبخَّ_َّمطار

َّٗ

َّبعدَّ_َّبِ َّ)حرفَّجر(َّ_َّأيًضاَّ_َّأولَّ_َّأوَّ_َّأطباقَّ_َّاستيقظ/يستيقظ
َّ_َّس  َََّّ_َّرابعَّ_َّذىب/يذىبَّ_َّحافلةَّ_َّثانَّ_َّثالثَّ_َّتلفازَّ_

َّ_َّصحيفةَّ_َّصباحَّ_َّشاىد/يشاىدَّ_َّسيارةَّ_َّالساعةَّ_َّسابعة
َّ_َّكنس/يكنسََّّ_َّكتابََّّ_َّكبريََّّ_َّفعل/يفعلَّ_َّغسل/يغسلَّ_َّالصالة

َّمالبسَّ_َّمدرسةَّ_َّمىتَّ_َّمتأخرًاَّ_َّمبكرًاَّ_َّالَّ)نافية(َّ_َّكوى/يكوي
َّيومَّعملَّ_َّيومَّعطلةَّ_َّنام/ينامَّ_

َّ٘

َّ_َِّجدًّاَّ_َّثالثَّ_َّثالثةَّ_َّسبرَّ_َّثانيةَّ_َّأوىلَّ_َّأكل/يأكلَّ_َّأرز
َّ_َّرابعةَّ_َّدجاجَّ_َُّخبزَّ_َّخامسةَّ_َّحليبَّ_َّجوعانَّ_َّجلس/جيلس

َّ_َّشرابَّ_َّشايَّ_َّظبَيَّ_َّظبكَّ_َّسلطةَّ_َّستونَّ_َّزوجةَّ_َّزوج
َّ_َّعفًواَّ_ََّعشاءَّ_َّطلب/يطلبَّ_َّطعامَّ_َّضيوفَّ_َّشرب/يشرب

َّقهوةََّّ_َّقليلَّ_ََّفطورَّ_َّفض ل/يفضلَّ_َّفاكهةَّ_َّغداءَّ_َِّعَنبَّ_َّعلى
َّ_َّمائدةَّ_َّماءَّ_َّمئةَّ_َّؼباذاَّ_َّغبمَّ_َّالَّ)ناىية(َّ_َّكيلََّّ_َّكثري_

َّ_َّواحدةَّ_َّكبيفَّ_َّناَّ)ضمريَّاعبماعة(َّ_َّمطعمَّ_َّمضيفةَّ_َّمسافرة
ََََّّّّيومَّ_َّوزنَّ_َّوجبةَّ_َّباتوج

َّٙ
َّاهللَّ_َّأينَّ_َّإىلَّ_َّأفضلَّ_َّآسفَّ_َّاستطاع/يستطيع َّشاء َّ_َّإن

َّخريًاَّ_َّثامنَّ_َّتاسعَّ_َّبعيدَّ_َّجبانبَّ_َّانتظر/ينتظر َّاهلل َّ_َّجزاك
َّطائرةَّ_َّصلواتَّ_َّصحيحَّ_َّظبع/يسمعَّ_َّسادسَّ_َّسابعَّ_َّذاىب



َّ_َّطيبةَّ_َّفكرةَّ_َّعمل/يعملَّ_َّالعصرَّ_َّالعشاءَّ_َّعاشرَّ_َّالظهرَّ_
َّ)التعليل(َّ_َّكسالنََّّ_َّقريب َّ)اؼبنورة(َّ_َّليلَّ_َّلِ  َّ_َّمريضَّ_َّاؼبدينة

َّاغبرام َّالنبويَّ_َّاؼبسجد َّ_َُّمنَبِّوَّ_َّمكةَّ_َّاؼبغربَّ_َّمعَّ_َّاؼبسجد
َّوضع/يضع

َّٚ

َّ_َّأيامَّ_َّانتهى/ينتهيَّ_َّاآلنَّ_َّأشهرَّ_َّاسًتاحةَّ_َّأسبوعَّ_َّاختبارات
َّإسالميةَّ_َّثامنةَّ_َّتاسعةَّ_َّبدأ/يبدأ جدولََّّ_َّجاء/جييءَّ_َّثقافة
َّ_َّدرس/يدرسَّ_َّدراسةَّ_َّحصصَّ_َِّحصةَّ_َّحاسوبَّ_َّدراسي
َّ_َّطويلةَّ_َّصفَّ)دراسي(َّ_َّشهرَّ_َّشعبانَّ_َّرياضياتَّ_َّرمضان

َّدراسي ََّّ_َُّكليةََّّ_َّكتب/يكتبََّّ_َّكان/يكونََّّ_َّعلومَّ_َّعطلةَّ_َّعام
َّالًتبية َّالطبََّّ_َُّكلية َّعربيةَّ_َُّكلية َّ_َّمدرسةَّ_َّـبتربَّ_َّلوحةَّ_َّلغة

َّدراسيَََّّّ_َّيومَّ_َّوقتَّ_َّنظر/ينظرَّ_َّدراسيةَّ_َّموادَّ_َّمكتبةَّ_َّمعلم

َّٛ

/حيب َّعشرةَّ_َّسبريضَّ_َّأطفالَّ_ََّأحب  َّ_َّدر س/يدرسَّ_َّحادية
َّ_َّصيديلَّ_َّصيدلةَّ_َّشركةَّ_َّساعةَّ)وقت(َّ_َّساعةَّ)آلة(َّ_َّساعات

كليةَََّّّ_َّعملَّ_َّطريانَّ_َّطيارَّ_َّطالبَّ_َّطفلَّ_َّطبيبَّ_َّطب
َّالصيدلةََّّ_َّالتمريض َّالطريانََّّ_َّكلية َّاؽبندسةََّّ_َّكلية َّ_َّمرحلةَّ_َّكلية

َّىندسةََّّ_َّمهنةَّ_َّفبرضَّ_َّمستشفىَّ_َّمرحلةَّمتوسطةَّ_َّمرحلةَّابتدائية
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 



 أحوالَّاؼبشرفَي .٘
َّماَّيلي:AQLَّوكانَّعددَّاؼبشرفَيَّلقائمَيَّبعمليةَّالتعليمَّيفَّ

َّٔ،ٔاعبدولَّ
َّاؼبهنةَّالشهادةَّاألظباءَّالرقم
َّرئيسَّاؼبشرفَّماجيستريَّؿبمدَّرفيالَّٔ
َّاؼبشرفَّبكالوريوسَّزكياَّفوزيَّٕ
َّاؼبشرفَّبكالوريوسَّروظبانيارَّٖ
َّاؼبشرفَّبكالوريوسَّتِياَّقُرَنيتَّٗ
َّاؼبشرفَّبكالوريوسَّؿبمدَّخاسبيَّ٘
َّاؼبشرفَّبكالوريوسَّفائزَّالالتفَّٙ

AQLََّّ (Arabic Quantum learning))اؼبصدر:َّالوثائقيةَّلَّ
َّ ََّّظهركما َّاعبدول ََّّٔ،ٔمن َّاؼبشرفَي َّعدد ََّّٙأن َّمن َّويتكون َّٗشخًصا

َّمشرفة.َّٕمشرفَّوَّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 



 أحوالَّالطالبَّ .ٙ
َّ َّيف َّشاركوا َّالذين َّالطالب َّاؼبنطقةAQLََّّإن َّمثل َّـبتلفة خلفيات

َّوخارجَّالبالد.َّومنهمَّمنَّأذبيوَّوجزيرةَّجاو
َّ)أ(َّمنَّالفصلَّاألولAQLَّويليَّالبيانَّعنَّعددَّالطالبَّيفَّ

َّٔ،ٕاعبدولَّ
َّاؼبنطقةَّاألظباءَّالرقم
َّٔIon jeukra Aceh 

َّٕAhmad saepuloh Sukabumi 

َّٖAbdurrahman purba Malang 

َّٗFarisan Sambas 

َّ٘Minggus yunarno Palembang 

َّٙAlfian Karawang 

َّٚAga satria Payakumbuh 

َّٛHendri setiawan Bogor 

َّٜAhmad saepuloh Sukabumi 

َّٔٓAkmal mushaddiq Lhokseumawe 

َّٔٔIfang mendrova Pesisir selatan 

َّٕٔAditya noviantara Denpasar 

َّٖٔSuryadi hariwibowo Blora 

َّٔٗRenaldy mahiera Karanganyar 

َّٔ٘Mohamad syahrir azizi Bekasi 

َّٔٙNalendra mulyawan Jakarta 



َّٔٚRamadhani yundarno mahfuzh Jakarta timur 

َّٔٛLalu adi rahman Lombok timur 

َّٜٔSunaryo Kulon progo 

َّٕٓFebri kurniawan Pringsewu-lampung 

َّٕٔHafidz mubarok Tangerang 

َّٕٕTri ilman almunawarah Fattah Kabupaten buton 

َّٕٖAhmad taufik Kabupaten semarang 

َّٕٗMuhammad ramadani Bandung barat 

َّٕ٘Afif nugroho Tangsel 

AQLََّّ (Arabic Quantum learning))اؼبصدر:َّالوثائقيةَّلَّ
َّشخًصا.َّٕ٘أنَّعددَّالطالبََّّٔ،ٕمنَّاعبدولََّّظهركماَّ

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ



 تحليل البياناتجـ. 
 استخدامَّوسيلةَّالواتسَّأبَّيفَّتعليمَّاؼبفردات .ٔ

َّالتعلم َّاستخدامهاََّّمصادر َّللطالب َّديكن َّاليت َّاألشياء َّكل ىي
َّاؼبتنامية،َّديكنَّبالطبعَّاغبصولَّعلىَّ َّالتكنولوجيا لتعلمَّشيءَّما.َّيفَّعصر

َّمصادرَّالتعلمَّيفَّأيَّمكانَّوزمان.َّ
َّسرَّأَّاليوم، َّبشكلَّصبحتَّالتطوراتَّالتكنولوجية مثلََّّ،متزايديعة

جهزةَّاحملمولةَّواؽبواتفَّتطويرَّمعداتَّاالتصاالتَّالسلكيةَّوالالسلكيةَّواأل
 .اَّيفَّكلَّمكانَّوديلكهاَّالطالبيتَّيسهلَّامتالكهاَّوضبلهاَّعمليًَّاحملمولةَّال

ساعدَّالناسَّعلىَّالتفاعلَّوالتواصلَّعنَّبعدَّعربَّتَّاألجهزةَّاحملمولة
َّالتكنولوجياَّ َّعاَل َّوترية َّكانت َّكلما َّاللوحي. َّاعبهاز َّأو َّالقصرية الرسائل
أسرع،َّيتمَّتطبيقَّالوسائطَّاالجتماعيةَّمنَّخاللَّاؽبواتفَّاحملمولةَّلتسهيلَّ

معَّالطالبَّعلىَّاستخدامها.َّوسائلَّالتواصلَّاالجتماعيَّكمصدرَّللتعلمَّ
تلفةَّمنَّالوسائطَّاالجتماعيةَّاليتَّديكنَّاستخدامها،َّوديكنَّأنواعَّأوَّأنواعَّـب

َّنشرَّومناقشةَّحولَّالتعلم.
ىناكَّالعديدَّمنَّربديثاتَّالشبكاتَّالتكنولوجيةَّواالجتماعية،َّوالَّ
َّخاللَّ َّمن َّوالتفاعل َّالتواصل َّعلى َّقادرين َّالطالب َّكان َّإذا َّأنو َّيف شك

رَّبسرعةَّوسائلَّالتواصلَّاالجتماعي،َّفإنَّوسائلَّالتواصلَّاالجتماعيَّتنتش
َّكثرية َّأنواع َّعلى َّشكلَّوربتوي َّيف َّاالجتماعي َّالتواصل َّوسائل َّأحدىا ،

َّتطبيقات.َّ



الواتسَّأبَّىوَّأحدَّالتطبيقاتَّاليتَّربظىَّاآلنَّبشعبيةَّكبريةَّبَيَّ
ثَّإىلََّّاآليفون،َّاعبمهور.َّيفَّالبدايةَّتَّإنشاءَّتطبيقَّالواتسَّأبَّؼبستخدمي

َّ،برييَّالبالكإلصداراتََّّجانبَّتطويره،َّكانَّتطبيقَّالواتسَّأبَّمتاًحاَّأيًضا
وكيا،َّكوسيلةَّللدردشةَّاالجتماعية،َّجيعلَّتطبيقَّالواتسَّأبَّالنَّّوََّّواألندرويد،

منَّالسهلَّعلىَّاؼبستخدمَيَّالتواصلَّوالتفاعلَّواؼبناقشةَّعربَّاإلنًتنتَّوالَّ
َّيكلفَّاستخداموَّكثريًا.

َّ َّيتم َّؾبموعات َّإنشاء َّاستخدام َّقبلَّديكن َّمن َّعادة إجراؤىا
َّالوَّ َّتطبيقات َّيف َّونشرَّالطالب َّاؼبعلومات َّلتبادل َّهبم َّاػباصة َّأب اتس

َّمنَّ َّالتعليمية َّاؼبواد َّلنشر َّالتعلم َّمناقشة َّمنتدى َّإنشاء َّوديكن اؼبعلومات،
احملاضرينَّأوَّمصادرَّأخرى.َّومعَّذلك،َّغالًباَّماَّيتمَّإساءةَّاستخدامَّالواتسَّ

َّأب،َّسواءَّكانَّذلكَّعمليةَّاحتيالَّأوَّأيَّشيءَّآخر.
َّمنَّعملَّاجملموعا َّاؼبتوقعة تَّعلىَّتطبيقَّالواتسَّأب،َّاالستفادة

كمنتدىَّؼبناقشةَََّّّديكنَّأنَّذبعلَّالوسائطَّاالجتماعيةَّيفَّشكلَّالواتسَّأب
َّالقارئَّإىلَّ َّاؼبالحظة َّتقودَّىذه َّللطالب. َّالتعليمية َّاؼبعلوماتَّواؼبواد ونشر
َّالتعليمية.َّ َّاؼبواد َّونشر َّؼبناقشة َّكمنتدى َّأب َّالواتس َّاستخدام معرفة

َّ َّمن َّالنوعي، َّاالستقرائي َّالنهج َّمصادرَّباستخدام َّنظرية َّيف َّالنظر خالل
َّالتعلم.



َِّدجيَِّ َّسودانا َّيقال َّنج َّشكلَّأن َّيف َّشيء َّكل َّىو َّالتعلم مصادر
َّاليتَّقدَّ أشياءَّوأشخاصَّديكنهمَّدعمَّالتعلمَّحبيثَّيغطيونَّصبيعَّاؼبصادر

َّ.ٛيستخدمهاَّأعضاءَّىيئةَّالتدريسَّحىتَّحيدثَّسلوكَّالتعلم
وىيَّقالَّدايفَّوجوناسَيَّأنَّتصنيفَّمصادرَّالتعلمَّيفَّستةَّأنواعَّ

 .َّٜالرسالةَّواألشخاصَّواؼبوادَّواعبهازَّوالتقنيةَّواإلعدادات
َّيعدَّ َّال َّالتعلم، َّأنشطة َّيف َّـبتلفة َّمهمة َّفوائد َّؽبا َّالتعلم مصادر
َّلالسًتاتيجياتَّ َّأيًضا َّولكن َّالرسائل َّلتوجيو َّفقد َّمفيًدا َّالتعلم مصدر
َّلتكونَّ َّالتعلم َّأنشطة َّلتسهيل َّمفيدة َّالتعلم َّمصادر َّوالتقنيات. واألساليب

علىَّليةَّوكفاءة،َّديكنَّأنَّنستنتجَّأنَّمصادرَّالتعلمَّالَّتقتصرَّفقدَّأكثرَّفعا
توجيوَّالرسائل،َّولكنَّديكنَّأيًضاَّربسَيَّفعاليةَّعمليةَّالتعلم.َّتؤديَّزيادةَّ

َََّّّعمليةَّالتعلمَّإىلَّربسَيَّجودةَّالطالبَّيفََّّنايةَّاؼبطاف.
قالَّرضبديَّونقلَّبوجوَّبرانوووَّجايتَّأنَّالوسائطَّاالجتماعيةَّىيَّ

َّللمس َّتسمح َّالبعضَّوسيلة َّبعضهم َّمع َّوالتفاعل َّبالتعاون تخدمَي
 َّ.ٓٔواؼبعلوماتَّاؼبختلفةَّوالتعاون

َّاالجتماعي،َّالتواصلَّتطبيقاتَّأىمَّأحدَّأبَّالواتسَّتطبيقَّأصبح
َّأساسياًََّّتطبيقاًََّّوصارَّم،َّٜٕٓٓيفَّظهورهَّمنذَّواسعاًََّّانتشاراًََّّحققَّفلقد
َّالرسائلَّتطبيقاتَّؿبلَّبذلكَّليحلَّلوحي،َّجهازَّأوَّذكي،َّىاتفَّأيَّعلى
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َّعلىَّوحيتويَّؾبان،َّبرنامجَّالنّوَّالذكية،َّاؽبواتفَّعلىَّاؼبوجودةَّالنصية
َّالفورية،َّواحملادثاتَّواؼبرئي،َّالصويت،َّاالتصالَّكخاصيةَّاؼبميزاتَّمنَّالعديد

 .اؼبتحركةَّوالصورَّواإلديوجي،

 َّ َّأب َّاؼبنصاتَّمتعددَّؿبتكرَّفوريَّتراسلَّتطبيقَّىوالواتس
َّللمستخدمَيَّاألساسيةَّالرسائلَّإىلَّباإلضافةَّوديكنَّالذكية،َّللهواتف

َّ.َّوالوسائطَّوالفيديوَّالصوتيةَّوالرسائلَّالصورَّإرسال

َّوظببييانَّوأندرويدَّبرييَّوبالكَّفونَّآيَّمنَّلكلَّمتاحَّبأَّوالواتس
َّجهاتَّمعَّويتزامنَّ،(رظبيةَّغريَّبصورةَّبادَّآيَّوعلى)َّفقطََّّٚفونَّوويندوز
َّسجلَّيفَّاألظباءَّإلضافةَّاؼبستخدمَّحيتاجَّالَّولذلكَّاؽباتف،َّيفَّاالتصال
 .ٔٔمنفصل

َّدورَّفعالَّللتعلمََّّالباحثَّأنَّاستخدامَّالواتسَّأباستخلصَّ َّؽبا
َّاؼبسالك َّالتعلمَّيسلك َّالطالبََّّيف َّوفيها َّأب، َّالواتس َّؾبموعة بإصناع

َّيتبادلَّعنَّاؼبعلوماتَّواغبواراتَّواؼبناقشاتَّفيماَّخيصَّالعملَّوالدراسة.

ََّّ َّتستخدم َّاليت َّجديدة َّوسيلة َّإحدى َّىي َّأب َّالواتس يفَّوسيلة
.َّواألخَّؿبمدAQLَّ (Arabic Quantum learning)َّتعليمَّاؼبفرداتَّيفَّبرنامج

رفيالَّالذيَّيعلمَّيفَّالصفَّاألولَّيستخدمَّىذهَّالعمليةَّيفَّتعليمَّاؼبفردات،َّ
وغرضوَّلسهولةَّالطالبَّيفَّاستيعابَّاؼبفردات.َّألنَّدونَّاؼبفرداتَّالَّيقدرَّ

َّالطالبَّأنَّيدركواَّكلَّمادةَّاللغةَّالعربية.
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ىءَّبرنامجَّنتيجةَّاؼبقابلةَّاليتَّيقومَّهباَّالباحثَّمعَّاؼبنشوبناءَّعلىَّ
(Arabic Quantum learning) AQLََّّوىوَّاألخَّؿبمدَّرفيال،َّفيحصلَّعلى

َّصبعَّاغبقائقَّاليتَّتتعلقَّدبشكالتَّالبحث.

َّ َّبرنامج َّاؼبنشىء ؿبمدAQLََّّ (Arabic Quantum learning)قال
َّ:ٕٔىيَّالرؤيةَّوالرسالةرفيالَّأنَّ

َّالرؤية:

َّالعربيةَّجبودةَّعاليةَّويعدَّكفاءاتَّمتميزةَّعلمًياَّومهاريًا""تقدميَّ

َّوالرسالة:

 تعزيزَّاؽبويةَّاإلسالميةَّوالعربيةَّواغبفاظَّعلىَّلغةَّالقرآنَّالكرمي .ٔ
َّبربط .ٕ َّاجملتمع َّخدمة َّيف َّيفََّّاإلسهام َّالعربية َّاللغة برامج

 إندونيسيا
 توظيفَّالتقنياتَّاغبديثةَّيفَّتعلمَّاللغةَّالعربيةَّتعلًماَّذاتًيا. .ٖ

ىوََّّ AQLصفوفََّّيفَّالذيَّيستخدمَّاؼبشرفَّالكتابَّاؼبقررَّكان
َّيديك" َّبَي َّ"العربية َّ)َّكتاب َّاألول َََّّّ(أاجمللد َّتعليمي. َّمنَّكمرجع ويتكون

َّللمستوىَّاألول َّبالنسبة َّمستويات.َّخاصة دقيقةَََّّّٖٓوكانَّالتعليمََّّ.شبانية
وسينتهيَّالدروسَّمنَّكتابَّ"العربيةَّبَيَّيديك"َّاجمللدَّاألولَّ)أ(َّ.َّكلَّيوم
َََّّّلقاًء.َّٗٗدرًساَّأوََّّٕٚاألولَّىيَّأشهر.َّوالدروسَّللمستوىََّّٗحواىلَّ

                                                             
َّم.ٜٕٔٓمارسAQLَََّّّٕ٘ ,مقابلةَّمعَّؿبمدَّرفيالَّاؼبنشىءَّبرنامجََّّ ٕٔ



وجدولَّالدراسةَّكلَّصباحَّيومَّاإلثنَيَّواألربعاءَّواعبمعةَّيفَّالساعةَّ
يفَّاليوم.َّوكانَّاؼبشرفَّيرسلََّّٖٓ:َّٜٓعنًَّحاَّأوَّالَّيتجاوزصبآَّٖ:ٚٓ

َّبطري َّمعَّالدرس َّجنب َّإىل َّجنًبا َّالكتب َّلصفحات َّصور َّإرسال قة
َّالتعليمية. َّللمواد ََّّيفَّكلوََّّالتسجيالتَّالصوتية َّأو َّدراسيَّتعلمَّاللقاء يوم
َّالطالبَّدرسَيَّوفًقاَّللكتابَّاؼبنهجي.

يفَّالتسجيالتَّالصوتيةَّباللغةَّإندونيسيا.َّوكانَّالبيانَّمنَّاؼبشرفََّّ
وكانَّالطالبَّإذاََّلَّيفهمَّعنَّالدرس،َّيسمحَّؽبمَّأنَّيطرحواَّاألسئلةَّويفتحَّ

َََََّّّّّأيًضاَّللطالبَّؾبالَّللمناقشةَّمنَّخاللَّالصوتَّوالكتابةَّحولَّالدروس.ََّّ

َّأكمل منهمَّأنََّّالطالبَّعنَّعمليةَّالتعلم،َّفريجىَّأوَّانتهىَّوإذا
َّالتحضري َّرابط َّعلى َّيدخلوا َّىذاَّ. َّيف َّللطالب َّمنزيل َّواجب َّيوجد وال

 برنامج،َّولكنَّجيريَّعليهمَّاإلمتحانَّقبلَّأنَّيدخلواَّيفَّالدرسَّالتايل.َّ

َّالعربيةَّبَيَّيديكَّإىلَّسبكَيَّالدارسَّمنَّالكفاياتَّ هتُدُفَّسلسلُة
َّيليَّ َّوفيما َّالثقافية. َّوالكفاية َّاالتصالية، َّوالكفاية َّاللغوية، َّالكفاية التالية:

َّ.ٖٔالثالثةَّبيانَّموجزَّهبذهَّاعبوانب

َّالكفايةَّاللغوية:َّوتضمَّماَّيأيت:

 اؼبهاراتَّاللغويةَّاألربعَّوىي: .أَّ
 االستماعَّ)فهمَّاؼبسموع( .ٔ
 الكالمَّ)اغبديث( .ٕ
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َّو.َّ-،َّص.َّى ٔ.َّم



 القراءةَّ)فهمَّاؼبقروء( .ٖ
 الكتابةَّ)اآلليةَّواإلبداعية( .ٗ

 العناصرَّاللغويةَّالثالثةَّوىي: .بَّ
 األصواتَّ)الظواىرَّالصوتيةَّاؼبختلفة( .ٔ
 واالصطالحية(اؼبفرداتَّ)التعابريَّالسياقيةَّ .ٕ
 قواعدَّالنحوَّوالصرفَّواإلمالء .ٖ

َّالكفايةَّاالتصالية:
َّمنَّترميَّ َّعلىَّاالتصالَّبأىلَّاللغة، إىلَّإكسابَّالدارسَّالقدرة

خاللَّالسياقَّاالجتماعيَّاؼبقبول،َّحبيثَّيتمكنَّمنَّالتفاعلَّمعَّأصحابَّ
َّاؼبواقفَّ َّيف َّمالئمة َّبصورة َّنفسو َّعن َّالتعبري َّومن َّوكتابة، َّمشافهة اللغة

َّختلفة.االجتماعيةَّاؼب
َّالكفايةَّالثقافية:

َّىناَّ َّوىي َّاللغة، َّثقافة َّمن َّمتنوعة َّجبوانب َّالدارس َّيزود حيث
الثقافةَّالعربيةَّاإلسالمية،َّويضافَّإىلَّذلكَّأمناطَّمنَّالثقافةَّالعاؼبيةَّالعامة،َّ

َّاليتَّالَّزبالفَّأصولَّاإلسالم.
يدرِّسAQLََّّ (Arabic Quantum learning)برنامجَّكانَّالتعليمَّيفَّ
َّالباحثَّالبحثَّحولَّإحدىَّاؼبشرفَّكلَّالكفايات.َّ َّاجملالَّقّدم ويفَّىذا

 العناصرَّاللغويةَّالثالثةَّوىيَّاؼبفردات.
اؼبفرداتَّمكونَّأساسَّمنَّمكوناتَّاللغة،َّبلَّماَّاللغةَّإالَّؾبموعةَّ
مفرداتَّوكلمات.َّواألصلَّأنَّتقدمَّىذهَّاؼبفرداتَّيفَّسياقاتَّلغويةَّيسهلَّ



َّيفَّ َّاؼبفردات َّلعرض َّوسيلة َّفهي َّالسهلة، َّوالنصوص َّكاغبوارات ؿباكاهتا،
مواقفَّوسياقاتَّـبتلفة،َّتعتمدَّعليهاَّالتدريباتَّاللغويةَّالالحقةَّلتأخذَّبيدَّ

َّ َّاللغة َّاستعمال َّكبو َّينبغيَّالطالب َّوىكذا َّواالتصال. َّالتعبري َّيف وفبارستها
َّالسياق.تعليمَّاؼبفرداتَّيفَّاغبوارَّوالنصوصَّالقرائيةَّمنَّخاللَّ

َّمتدرجةَّيفَّ َّخطة َّدونَّاعتماد َّاؼبفرداتَّيفَّالطرقَّالتقليدية تقدم
النموَّاللغويَّوتصاعدَّالثروةَّاللفظية،َّودونَّاعتمادَّفلسفةَّمعينةَّيفَّاختيارَّ
اؼبفرداتَّكالشيوعَّمثالً،َّودونَّمعاعبةَّاؼبفرداتَّبأسلوبَّتعليميَّسليم.َّففيَّ

سَّعلىَّحدةَّحىتَّيتعلمهاَّالدارَّبعضَّالربامجَّيشيعَّالبدءَّدبفرداتَّمنفصلةَّ
إذاَّاستوعبهاَّأدخلهاَّيفَّصبل،َّواؼبفرداتَّىناَّتقدمَّدبعزلَّعنَّسياقاهتاَّوبعيدةَّ
َّؼباَّ إىلَّحدَّكبريَّعنَّؾبالَّاىتماماتَّالدارسَيَّوقدراهتمَّفضاًلَّعنَّؾبافاهتا

َّانتهىَّإليوَّميدانَّتعليمَّاللغاتَّاألجنبيةَّمنَّحقائق.
اللغةَّديكنَّويظنَّكثريونَّفبنَّالَّعلمَّبعلمَّاللغةَّالتطبيقيَّأنَّتعليمَّ

َّفقدَّ َّدبعزلَّعنَّسياقها،َّولذا أنَّيتمَّبتعلمَّمفرداهتاَّوحفظَّأكربَّقدرَّمنها
صدرتَّؾبموعةََّّمنَّالكتيباتَّالتجاريةَّلتعليمَّاللغات،َّيزعمَّأصحاهباَّأنَّ

َّتعليمَّلغةَّمعينةَّيكفيوَّثالثةَّأيام.
َّحروفهاَّ َّنطق َّالطالب َّيتعلم َّأن َّاؼبفردات َّتعليم َّيف َّاؽبدف وليس

تقلةَّفقد،َّأوَّمعرفةَّطريقةَّاالشتقاقَّمنها،َّأوَّفحسب،َّأوَّفهمَّمعانيهاَّمس
ؾبردَّوصفهاَّيفَّتركيبَّلغويَّصحيح،َّإنَّمعيارَّالكفاءةَّيفَّتعليمَّاؼبفرداتَّ



َّكلوَّباإلضافةَّإىلَّشيءَّآخرَّىوَّأنَّ َّعلىَّىذا ىوَّأنَّيكونَّالطالبَّقادرًا
َّ.َّٗٔيكونَّالطالبَّقادرًاَّعلىَّاستخدامَّالكلمةَّاؼبناسبةَّيفَّاؼبكانَّاؼبناسب

َّ َّاختيارَّأسسَّأنَّكتابوَّيفَّالفوزانَّإبراىيمَّبنَّالرضبنَّعبدبَي
َّ:ىيَّاؼبفردات

 الشيوع .ٔ
 االرتباطَّحباجاتَّالدارسَي .ٕ
 االرتباطَّبعاَلَّالدارسَيَّاؼبغريف .ٖ
 االرتباطَّمستوىَّالدارسَيَّالعمري .ٗ
 األمهيةَّاالتصالية .٘
 .٘ٔالصحةَّاللغويةَّوالفصاحة .ٙ

أساليبََّّأنَّكتابوَّيفَّالفوزانَّإبراىيمَّبنَّالرضبنَّعبدوكذلكَّقالَّ
َّحَّمعٌتَّاؼبفرداتَّىي:توضي

ٔ. َّ َّإبراز َّأو َّأمكن َّإن َّعينها َّبإبراز َّالكلمة َّعليو َّتدل َّما َّإنََّّبيان صورهتا
 .(َّقلم)َّكانتَّؿبسوسةَّ

 سبثيلَّاؼبعٌتَّ)َّفتحَّالبابَّ( .ٕ
 سبثيلَّالدورَّ)َّمريضَّيشكوَّمنَّبطنوَّ( .ٖ
 ذكرَّاؼبتضادات .ٗ
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،َّ)الرياض،َّمكتبةَّاؼبلكَّفهدََّّالوطنية،َّطقين بهاإضاءات لمعلمي العربية لغير الناعبدَّالرضبنَّبنَّإبراىيمَّالفوزان،َّ  15
  .ٛ٘ٔ،َّص.َّٔ(،َّط.َّٕٔٔٓ



 ذكرَّاؼبًتادفات .٘
 (تداعيَّاؼبعانَّ)َّللعائلةَّتذكرَّالكلمات:َّزوجَّوزوجةَّوأوالدَّوأسرةَّ .ٙ
 ذكرَّأصلَّالكلمةَّومشتقاهتا .ٚ
 شرحَّمعٌتَّالكلمةَّبالعربية .ٛ
 إعادةَّالقراءةَّوتعددىاَّيساعدَّعلىَّمعرفةَّاؼبعٌتَّأكثر .ٜ

 البحثَّيفَّاؼبعجمَّ .ٓٔ
 .َّٙٔإيرادىاَّيفَّأمثلةَّمتعددةَّ .ٔٔ

َّتكونَّدبفردىا،َّلذاَّ َّالتعليميةَّعندما َّأوَّالكلمةَّتقلَّأمهيتها اؼبفردة
اللَّسياقاتَّذاتَّمعٌتَّينبغيَّأنَّحيرصَّدائًماَّعلىَّتعليمهاَّيفَّصبلَّومنَّخ

 ومفهومةَّللدارسَي.
َّ َّاليتََّّكتابوَّيفَّالفوزانَّإبراىيمَّبنَّالرضبنَّعبدقال َّالطريقة أن

َّ:ٚٔاستخدمَّيفَّتعليمَّاؼبفرداتَّىي
َّباالستماعَّ .ٔ َّاالىتمام َّالطريقة َّىذه َّيؤخذ َّوفبا َّالشفهية، َّالسمعية الطريقة

 والكالمَّعلىَّحسابَّمهاريتَّالقراءةَّوالكتابة.
وىوَّيرىَّأصحابَّىذهَّالطريقةَّأنَّاؼبدرسَّحرَّيفَّاتباعَّالطريقةَّاالنتقائيةَّ .ٕ

الطريقةَّاليتَّتالئمَّطالبو،َّفلوَّاغبقَّفاستخدامَّىذهَّالطريقةَّكماَّأنَّمنَّ
 حقوَّأنَّيتخريَّمنَّاألساليبَّماَّيراهَّمناسباَّللموقفَّالتعليمي.

ََّّ

                                                             
َّ.ٜ٘ٔاؼبرجعَّالسابق،َّص.ََّّ ٙٔ
 .ٜٗ-ٜٓنفسَّاؼبرجع،َّص.ََّّ ٚٔ



َّ َّيف َّأب َّالواتس َّبوسيلة َّاؼبفردات َّتعليم َّعملية  Arabic)وخطوة

Quantum learning) AQLَّ:َّفهي
ٔ. َّ َّالكتبََّّاؼبدرسبدأ َّلصفحات َّصور َّإرسال َّبطريقة َّالدرس َّيرسل أن

 جنًباَّإىلَّجنبَّمعَّالتسجيالتَّالصوتيةَّللموادَّالتعليمية.
ٕ. َّ َّعربَّاؼبدرسشرح َّاؼبفردات َّتعليم َّللموادََّّأىداف َّالصوتية التسجيالت

 التعليميةَّباللغةَّإندونيسيا.
 اؼبوادَّاليتَّستبحثَّحولَّاؼبفرداتََّّاؼبدرسيعلمَّ .ٖ
 الصورةَّاليتَّتناسبَّاؼبادةعلىََّّاؼبدرسيدلَّ .ٗ
ىذهَّاؼبفرداتَّويأمرَّعلىَّالطالبَّأنَّيقلدواَّويكررواَّمرةََّّاؼبدرسيدربَّ .٘

 واحدة.
 َّالطالبَّيطالعونَّاؼبفرداتَّويفهموَّنا. .ٙ

 اؼبشكالتَّيفَّاستخدامَّوسيلةَّالواتسَّأبَّيفَّتعليمَّاؼبفردات .ٖٔ
ومنَّاؼبعلومَّأنَّعمليةَّالتعلمَّوالتعليمَّستواجوَّاؼبشكالتَّالَّسيماَّ

اللغةَّالعربيةَّاليتَّليستَّمنَّلغةَّاألمَّولكنهاَّلغةَّأجنبيةَّوليستَّمنَّيفَّتعليمَّ
َّاليومية. َّالواتسََّّلغتنا َّوسيلة َّباستخدام َّالعربية َّاللغة َّبتعليم َّاغبال وكذلك

أب،َّفهناكَّمشكالتَّحينماَّاستخدمَّاؼبدرسَّىذهَّالوسيلةَّيفَّعمليةَّتعلمَّ
َّ َّاؼبفردات َّتعليم َّوخاصة َّالعربية َّاللغة َّوتعليم َّىذهََّّ.AQLَّبرنامجيف يواجو

 اؼبشكالتَّاؼبدرسون.َّ
َّ
َّ



َّكماَّقالَّؿبمدَّرفيال:َّ
"نواجوَّاؼبشكالتَّعندَّتعليمَّاللغةَّالعربيةَّباستخدامَّوسيلةَّالواتسَّ

عدمَّتوضيحَّمعٌتَّاؼبفرداتَّبتمثيلَّاؼبعٌتََّّأب.َّومنَّتلكَّاؼبشكالتَّىي:َّ
َّبدونَّالفيديو،ََّّفرداتَّبإرسالَّالصوتيةَّمعَّالصورةكفتحَّالباب،َّألنَّتعليمَّاؼب

َّ َّمنَّوكذلك َّيشكو َّكمريض َّالدور َّبتمثيل َّاؼبفردات َّمعٌت َّتوضيح عدم
َّ.ٛٔبطنو"

َّقالَّزكياَّفوزي:
َّالعربيةَّ َّاللغة َّتعليم َّيف َّاؼبدرس َّيواجهها َّاليت َّاؼبشكالت "إن
باستخدامَّوسيلةَّالواتسَّأبَّيفَّتعليمَّاؼبفرداتَّىي:َّعدمَّالتواصلَّالفعليَّ

الصورةَّوالشخصيَّبَيَّاألشخاص،َّألنَّتعليمَّاؼبفرداتَّبإرسالَّالصوتيةَّمعَّ
،َّوكذلكَّكثرةَّالعكوفَّعلىَّالربنامجَّقدَّتسببَّضعفَّالنظرَّبدونَّالفيديو

َّ.ٜٔ"علىَّالدرس
َّأنَّ َّاالستنباط َّأخذ َّللباحث َّديكن َّالسابقة، َّاغبقائق َّعلى بناء

َّاؼبشكالتَّيفَّتعليمَّاللغةَّالعربيةَّباستخدامَّوسيلةَّالواتسَّأبَّكماَّيلي:
 دمَّالبيئةَّاللغويةاؼبشكالتَّالعامةَّىيَّأنَّاللغةَّالعربيةَّليستَّلغةَّاألمَّوع (َّأ

َّوالتوضيحَّ (َّب َّالبيان َّمن َّحير َّال َّاؼبدرس َّأن َّيعٌت َّاؼبدرس َّمن اؼبشكالت
 واؼبالحظةَّإىلَّالطالب

َّ.اؼبشكالتَّمنَّالطالبَّيعٌتَّحينماَّجيريَّاإلمتحانَّيغشَّبعضهم (َّت

                                                             
َّ.َّٜٕٔٓمارسََّّٕ٘مقابلةَّمعَّؿبمدَّرفيال،ََّّ ٛٔ
َّ.ٜٕٔٓمارسََّّٕٙمقابلةَّمعَّزكياَّفوزي،ََّّ ٜٔ



َّالواتسَّأبَّيفَّتعليمَّ .ٗٔ َّوسيلة َّاؼبشكالتَّيفَّاستخدام احملاوالتَّيفَّحّل
 .اؼبفردات

تعليمَّاللغةَّالعربيةَّباستخدامََّّوبعدَّأنَّوجدَّاؼبدرسَّاؼبشكالتَّيف
َّاؼبشكالت. َّتلك َّحل َّإىل َّفيحاول َّأب، َّالواتس َّمعرفةََّّوسيلة وألجل

احملاوالتَّاليتَّيقومَّهباَّاؼبدرسَّفيقومَّالباحثَّباؼبقابلةَّمعَّاألخَّؿبمدَّرفيالَّ
َّحيثَّيقول:

َّ َّالعربية َّاللغة َّتعليم َّيف َّاؼبشكالت َّالواتسَّ"غبل َّوسيلة باستخدام
شاءَّالفرقةَّاللغويةَّاليتَّهتدفَّإىلَّتعمقَّاللغةَّأبَّفنقومَّباحملاوالتَّمثل:َّإن

العربية،َّواستخدامَّالفيديوَّيفَّأثناءَّالبيانَّمنَّاؼبفردات،َّوإجبارَّالطالبَّعنَّ
َّاؼبدرسون،َّ َّبَي َّوالشخصي َّالفعلي َّبالتواصل َّوالقيام َّاؼبقرر، َّالكتاب ملك
والرحلةَّاؼبقارنةَّإىلَّاؼبؤسساتَّاألخرىَّالناجحةَّيفَّتعليمَّاللغةَّالعربيةَّبوسيلةَّ

عنَّمادةَّاللغةَّالعربيةَّاؼبقررةَّمعََّّعربَّفيديوَّالواتسَّأب،َّوالقيامَّبلقاءَّاؼبفتوح
َّ.ٕٓيفَّالشهرَّلًتقيةَّجودةَّتعليمَّاللغةَّالعربية"اؼبدرسَيَّمرةَّ

ويرىَّزكياَّفوزيَّأنَّالطريقةَّإىلَّحلَّاؼبشكلةَّيفَّتعليمَّاللغةَّالعربيةَّ
َّالطالب. َّعند َّيومية َّلغة َّالعربية َّاللغة َّجعل َّىو َّأب َّالواتس وىذاََّّبوسيلة

َّاللغةَّ َّتعليم َّيف َّاؼبشكلة َّحل َّ"إن َّالباحث: َّمع َّاؼبقابلة َّعند َّبقولو يناسب
العربيةَّبوسيلةَّالواتسَّأبَّىوَّأنَّجيعلَّاؼبدرسَّاللغةَّالعربيةَّلغةَّرظبيةَّعندَّ

َّ.ٕٔالتعلمَّيفَّالفصل

                                                             
ٕٓ

 م.ٜٕٔٓمارسََّّٕ٘ ،مقابلةَّمعَّؿبمدَّرفيال  

ٕٔ
 .ٜٕٔٓمارسََّّٕٙفوزي،َّمقابلةَّمعَّزكياَّ  



َّيفَّ َّاؼبدرس َّؿباوالت َّأن َّالباحث َّيستنبط َّالسابقة، َّاغبقائق ومن
يفَّاستيعابَّاؼبفرداتَّفيماََّّحّلَّاؼبشكالتَّعنَّاستخدامَّوسيلةَّالواتسَّأب

َّيلي:
 إنشاءَّالبيئةَّاللغويةَّيفَّالفصلَّالذيَّيهدفَّإىلَّتعمقَّاللغةَّالعربية .ٔ
 استخدامَّالفيديوَّيفَّأثناءَّالبيانَّمنَّاؼبفردات .ٕ
 إجبارَّالطالبَّعنَّملكَّالكتابَّاؼبقرر .ٖ
عنَّمادةَّاللغةَّالعربيةَّاؼبقررةَّمعَّاؼبدرسَيََّّعربَّفيديوَّالقيامَّبلقاءَّاؼبفتوح .ٗ

 رَّلًتقيةَّجودةَّتعليمَّاللغةَّالعربيةمرةَّيفَّالشه
 جيعلَّاؼبدرسَّاللغةَّالعربيةَّلغةَّرظبيةَّعندَّالتعلمَّيفَّالفصل. .٘

َّالعملّيةَّإلثراءخالصةَّالبحثَّىيَّأنَّالواتسَّأبَّمنَّإحدىَّالوسائلَّالتعليميةَّاغبديثيةَّ
َّوجودىا،َّمنَّبُد ََّّفالَّالتعليم،َّمنَّيتجز أَّالَّجزءاًََّّأصبحتَّالوسائلَّىذهَّأن ََّّودباَّالتعليمّية،

 .األقلََّّّعلىَّمنهاَّبعض ََّّتوفُّرَّأو


