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 كلمة التمهيديةال

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

من سيآت إن احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا و        

من يضل لو فال ىادي لو. واحلمد هلل رب العادلني ده اهلل فال مضل لو و أعمالنا من يه

سبحان الذي أعطانا علما نافعا ال علم لنا إال ما نزل القرآن عربيا لقوم يعقلون. و الذي أ

 السميع العليم. علمتنا إنو ىو

ني. والصالة والسالم على رسول اهلل خامت األنبياء وادلرسلني ادلبعوث رمحة للعادل

عنايتو و توفيقو أمكن كتابة الرسالة البسيطة الستيفاء بعض الشروط فبهداية اهلل تعاىل و 

وعلم ادلطلوبة للحصول على شهادة سرجانا الًتبية بشعبة تدريس اللغة العربية كلية الًتبية 

، أقدم جزيلة ا البحثمبناسبة دتام كتابة ىذالتدريس اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري. 

أدبا ي تأديبا إىل ني اللذان ربيا ي تربية صاحلة و والودى الكرمالشكر ووفائق االحًتام إىل 

وعلى كل التوجيو والدعاء اخلالص منهما إىل أّن أدتت كتابة ىذا  سن البليغ ادلرشد

 : ووشكر إىل وأدعو اهلل أن يرمحهما كما ربيا ي صغريا. البحث يف وقت معني

. مديرة اجلامعة اإلسالمية ة، ادلاجستري ضاألستاذة الدكتورة فائزة بنت عوا .4

 طالب.احلكومية كنداري اليت قد أعطاءت حافزا يف وسائل تعليم  ال
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الدكتور مسدين، ادلاجستري. عميد كلية الًتبية وعلم التدريس اجلامعة اإلسالمية  .6

 احلكومية كنداري الذي قد بذل  جهوده لتطوير كلية الًتبية وعلم التدريس. 

عبد العزيز، ادلاجستري. رئيس شعبة تدريس اللغة العربية كلية الًتبية وعلم  .3

 كنداري.   التدريس اجلامعة اإلسالمية احلكومية

قد فضل  ذيوال األول مشريف احملبوب ادلاجستري.بادتانج،  الدكتور األستاذ .2

 إىل أن أمت البحث. بإرشاده وتعليمو يباإلشراف التام وادلراجع الدقيق على حبث

قد فضل باإلشراف التام  ذيوال الثا ي مشريف احملبوب .عبد العزيز ادلاجستري .5

 إىل أن أمت البحث. بإرشاده وتعليمو يحبثوادلراجع الدقيق على 

قد  ذيالّ  يتمعلمو  متحن األوىل لبحثيادلك .ريادلاجستالدكتور عبد الغفار  .4

تعليمو إىل أن أمت  بإرشاده و يفضل باإلشراف التام وادلراجع الدقيق على حبث

  .البحث

قد  يتالّ  يتمعلمو  متحنة الثانية لبحثيادلك .الدكتورة إملدا وحيوىن ادلاجسترية .6

إىل أن  اوتعليمه ابإرشادى يباإلشراف التام وادلراجعة الدقيقة على حبث تفضل

  .أمت البحث

مجيع األساتيذ واألستاذات وادلوظفني واحملًتمني الذين علمو ي العلوم الكثرية  .2

 ادلفيدة حىت أستطيع أن أمت دراسيت يف اجلامعة.    
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لتدريس الذين قد فضلوا مبد علم اجلميع الطالب والطالبات يف كلية الًتبية و  .7

 أيدي معونتهم ادلادية وادلعنوية يف إدتام ىذا البحث.       

اىل أن يقبل أعمايل وأعماذلم، وجزانا خري اجلزاء وىدانا إىل وأخريا، أسأل اهلل تع       

 احلمد هلل رب العادلني.الصراط ادلستقيم و 
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 تجريد البحث
باستخدام زوم في تعلم  طالبال استيعاب. 9689898:881حردينا إلحستاري. 

. الجامعة اإلسالمية الحكومية كنداريب 97-وفيدك في جائحة اللغة العربية
 . عبد العزيز الماجستيرو  الماجستيرباتمانج،  الدكتور ستا األ: تسترشد
باستخدام زوم يف تعلم اللغة  طالبال عابياست حتديد إىل بحثال ىذا هدفي

 ىذا ستخدم. ياجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداريب 41-وفيدك  يف جائحة العربية
 ادلقابلة تقنيات باستخدام البيانات مجع مت .ظاىري منهج مع نوعية طريقة بحثال

باستخدام زوم يف تعلم اللغة  طالبال عابياست ىأد( 4) :النتائج وأظهرت. والتوثيق
 أن الطالب معظم يعتقد متنوعة، استجابات إىلشعبة تدريس اللغة العربية  يف العربية

 جائحة يف العربية اللغة تعلم دعم يف ستخداموا أفضل يعترب زوم تطبيق استخدام
 زوم استخدام بأن أيًضا صغري جزء وجادل األخرى، بالتطبيقات مقارنة 41-كوفيد

 مزايا( 6) .لالستخدام جيد غري 41-كوفيد جائحة يف العربية اللغة لتعلم كوسيلة
 أن استطاع ،افًتاضًيا الوجوه تظهر أن استطاع ذلك يف مبا ،زوم استخدامونقصانات 

 نقصانات أما .الداعمة ادليزات من متنوعة رلموعة ولديو ،ادلشاركني من الكثري تستوعب
 ،اإلنًتنت حصص من الكثري تناول ،اإلنًتنت شبكة قيود ذلك يف مبا ،زوم استخدام

 قيود على راقيلالع مت( 3) .التعليمية إىل يستمعون ال طالب وىناك ،زمنية حدود لديك
 صوت كافية، غري اإلنًتنت حصة ،الشبكة انقطاع ذلك يف مبا زوم استخدام يف

 مع للتعامل اختاذىا تمت اليت لولاحمل تشمل .يلعبون الذين األطفال وإذلاءات، ادلوسيقى
 أقام يف اإلنًتنت، حصة استيفاء تعظيم ،مستقرة شبكة يف أقام ذلك يف مبا العراقيل ىذه

 األطفال يزعجك ال حىت ادلكافآت امنح وأحيانًا بإحكام الباب أغلق ىادئ، مكان
 .يلعبون الذين الصغار

 .العربية اللغة تعلم ،زوم ،استيعاب 8المفتاحية الكلمات
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