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Abstrack
Strategi pengajaran bahasa Arab senantiasa berkembang seiring berkembangnya zaman.
Teknologi yang menjadi bukti berkembangnya zaman pun dapat berperan sebagai media
pembelajaran yang mendukung jalannya strategi pengajaran bahasa Arab. Oleh sebab itu, inovasi
teknologi terbarukan banyak digunakan oleh pengajar bahasa Arab untuk mempermudah proses
belajar mengajar. Salah satu hasil dari kemajuan teknologi itu adalah adanya internet yang
banyak dimanfaatkan sebagai sebuah media pembelajaran efektif saat ini. Namun dengan
berbagai fasilitas yang terdapat dalam internet tak jarang membawa beberapa dampak negative
dalam pembelajaran bahasa Arab, salah satunya adalah siswa yang tidak memperhatikan guru
disebabkan mereka mampu untuk belajar dari internet secara mandiri tanpa bantuan guruya.
Apabila kondisi seperti ini sudah terlihat dalam pembelajaran maka yang perlu ditingkatkan
adalah strategi guru dalam pengajarannya. Strategi Analisis materi merupakan strategi yang
tepat untuk digunakan dalam pembelajaran yang menggunakan internet, karena strategi ini
menempatkan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran dan siswa sebagai pembelajar aktif.
Kata Kunci: Pengajaran bahasa Arab, strategi analisis materi, internet.
Abstrack: The strategy of teaching Arabic always develops as the era. Technology that is evidence of
the development of the era, can also act as learning media that supports the strategy of teaching
Arabic. Therefore, renewable technology innovation many used by Arabic teachers to facilitate the
teaching and learning process. One of the results of this technological advances is the existence of
the internet which is used today. However, with a variety of facilities found on the internet, it often
brings some negative effects in learning Arabic, such as students who do not pay attention to the
teacher because they are able to learn from the internet independently without help from their
teacher. In this cases, technology does not become a motivation for students to be more active in
independent learning, instead it makes learning Arabic boring. If this conditions have been seen in
learning which needs to be improved is the the teacher’s strategy in teaching. Analysis content
strategy is the right strategy to be used in learning that used internet. Because this strategy places
the teacher as a facilitator in learning and students as active learners.
Keyword: Teaching Arabic, Analysis Content Strategy, internet.

 قسم تعليم اللغة العربية2019 امللتقى العلمي الوطين

386

حتليل احملتوى كاسرتاتيجية
املقدمة
تعد اللغة العربية اثلثة لغات العامل احلديث من حيث انتشارها ،وسعة مناطقها ،كما تعد إحدى اللغات الست اليت تكتب هبا
واثئق األمم املتحدة 1.منذ دخول اإلسالم يف إندونيسيا ،انتشرت اللغة العربية انتشارا واسعا يف مجيع املناطق .وتستخدم اللغة العربية
يف إندونيسيا أيضاً كلغة أساسية للتواصل اليومي أو للتعليم يف بعض املعاهد احلديثة.
تعليم اللغة العربية تتطور دائما وفقا لتطور العصر .ويف هذا العصر الرقمي الذي يرتبط ارتباطا وثيقاً ابستخدام شبكة اإلنرتنت
سوف يسهل معلمون اللغة العربية يف التعليم و يسهل الطالب يف التعلم ألن اإلنرتنت اليوم يكون جزءًا رئيسيًا ال ينفصل عن حياة
يومية الطالب واملعلم.
مميزات استخدام اإلنرتنت كوسيلة تعليمية فيما يلي )١ :ممكن توزيع التعليم على مجيع أحناء البالد بقدرة غري حمدودة ألن
اإلنرتنت ال حيتاج إىل غرفة الصف ،و )٢ال تقتصر عملية التعليم على الوقت من خالل التفاعل العادي وجها لوجه مع الطالب ،و)۳
ميكن اختيار املوضوعات أو املواد التعليمية اليت تتوافق مع رغبات واحتياجات كل من الطالب ،و )٤تعتمد مدة الدراسة على قدرة كل
2
طالب ،و )٥هناك دقة واملواد التعليمية احلالية.
استخدام اإلنرتنت كوسيلة تعليمية سيكون فعاال للطالب يف هذا العصر الرقمي .ألن الغرض من التعليم الفعال هو التعليم
الذي يؤدي إىل أقصى درجة ممكنة من التعلم أبقصر الطرق وأقلها جهداً ووقتاً مع احلصول على أكرب قدر من املكاسب الرتبوية
األخرى 3.و اإلنرتنت جيعل الطالب يتعلمون أبقصر الطرق ،وأبقل اجلهد والوقت.
ولكن لألسف ،تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت قد يكون غري فعال إذا كان املعلم مل يستخدم اإلسترياتيجية املناسبة.
وإسترياتيجية حتليل احملتوى هي االسرتاتيجية املناسبة لتعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت ،ألن هذه االسرتاتيجية قادرة على تشجيع
الطالب على التعلم الذاتى مع اإلشراف املكثف من املعلم حىت يكون املعلم ميسرا للعملية التعليمية ومرجعيا للطالب على الصعوابت
أثناء عملية حتليل احملتوى.
البحث

أ .تعليم اللغة العربية للنتطقني بلغتت أخرك يف العصر الرقمي
اللغة العربية إحدى اللغات العشر األول ،الىت تستحوذ على أكثر من  %٨٠من احملتوى الرقمي على الشبكة الولية
) ،(internetوحتتل املرتبة السابعة من حيث حجم وجودها عليها ،متقدمة على لغات كثرية 4.على هذا األساس ،سيكون استخدام
أبدا ابلناطقني هبا مباشرة.
اإلنرتنت كوسيلة تعلم وتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا فعاالً على الرغم أهنم مل يلتقوا ً
أهداف تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى يف ثالثة أهداف رئيسية هى )١( :أن ميارس الطالب اللغة العربية ابلطريقة الىت
ميارسها هبا الناطقون هبذه اللغة أو بصورة تقرب من ذلك ،و( )٢أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما مييزها عن غريها من
 .إبراهيم أنيس .اللغة العربية القومية والعالمية .القاهرة :دار المعارف.٢٩ ،١٩٧٠ ،
. Rusman. Model-Model Pembelajaran: Mengebangkan profesionalisme Guru, Jakarta: Rajagrafindo Persada,
2013, 341-345.
3
 .محمد على الخولي .أساليب تدريس اللغة العربية .الرياض :المملكة العربية السعودية.۳٢ ،١٩٨٦ ،
1

2

4

 .مركو الملك عبد هللا ب عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ١٠٠ .سؤال عن اللغة العربية .الرياض :دار وجوه للنشر والتوزيع.١٤٢ ،٢٠١٥ ،
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اللغات أصوات مفردات وتراكيب وففاهيم ،و( ) ۳أن يتعرف الطالب على الثقافة العربية وأن يلم خبصائص اإلنسان العرىب 5.سيحصل
الطالب هذه األهدف الثالثة بسهولة من خالل الوصول إىل اإلنرتنت.
الوصول إىل اإلنرتنت يعين فتح صفحة موقع ويب للحصول على املعلومات6.سامهت هذه املعلومات الكثرية يف توسيع آفاق
الطالب على خصائص اللغة العربية والثقافة العربية وحيت ميكنهم أن ميارس اللغة العربية العربية ابلطريقة الىت ميارسها هبا الناطقون هبذه
اللغة.
أربعة أسباب استخدام اإلنرتنت يف التعليم وهي )١ :اإلترنت مثال واقعي للقدرة على احلصول على املعلومات من خمتلف أحناء
العامل ،و ) ٢تساعد اإلنرتنت على التعلم التعاوىن اجلامعى نظرا لكثرة املعلومات املتوفرة عرب اإلنرتنت فإنه يصعب على الطالب البحث
يف كل القوائم لذا ميكن استخدام طريقة العمل اجلامعي بني الطالب حيث يقوم كل طالب ابلبحث يف قائمة معينة  م جيتمع الطالب
ملناقشة ما مت التواصل إليه )۳ ،تساعد اإلنرتنت على االتصال ابلعامل أبسرع وقت وأبقل تلكفة )٤ ،تساعد اإلنرتنت على توفري أكثر
من طريقة يف التدريس ذلك أن اإلنرتنت هي مبثابة مكتبة كبرية تتوفر فيها مجيع الكتب سواء كانت سهلة أو صعبة ،كما أنه يوجد يف
7
اإلنتالنت بعض الربامج مع التعليمية ابختالف املستوايت .
على هذا األساس ،تطبيق اإلنرتنت يف تعليم اللغة العربية يف العصر الرقمي مايلي )1 :كوسيط للحوار ابستخدام اللغة العربية
الفصحى أو العامية بني الطلبة يف مجيع أحناء العامل )2 ،وكوسيط للحصول على معلومات عن اللغة العربية إما خصائصها ،او ثقافتها،
أو غريها )3 ،وكوسيط يف التعلم الذايت يف اللغة العربية )4 ،وكوسيط لبحث أسئلة التمارين لتعزيز الفهم على اللغة العربية)5 ،وكوسيط
لتبادل وجهات النظر بني الطالب يف اجلامعات العربية ويف خمتلف الوطن العريب.

ج .ار اتييية حتليل احملتوك

 .1تعريف وأهداف ار اتييية حتليل احملتوك
اختالف األهداف واختالف املادة واختالف التالميذ واملعلمني حيتاج إىل استرياتيجية وتكنيك يف الطريقة .وتعين
استرياتيجية التدريس أن يكون هناك ختطيط عام ألهداف عامة نسبياً ،وهذه االسترياتيجية تتضمن اختيار املادة املالئمة
والتنظيم العام هلا 8.لذلك ،تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت حيتاج إىل االسرتاتيجية املناسبة وف ًقا مبا حيتاجها الطالب يف هذا
العصر الرقمي وهي اسرتاتيجية حتليل احملتوى.
اسرتاتيجية حتليل احملتوى هي االسرتاتيجية تستخدم مهارات الطالب التحليلية يف فهم احملتوى .عملية التحليل يف هذه
االسرتاتيجية ميكن قيامها ابلتعلم الذاتى يف بيوت الطالب أو ابلتعلم التعاوىن يف حجرة الدراسة.
9
حقيقة اللغة ليست فقط يف بنيتها النحوية ،ولكن أيضاً يف ترتيب الفكر والنية واالنعكاسات اليت تنشأ من الكالم.
واسرتاتيجية حتليل احملتوى قادرة على تنظيم تفكري الطالب وحتسني املهارات اللغوية األربع وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم

5

 .رشدى أحمد طعيمة .المرجع فى تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى .مكة المكرمة :جامعة أم القرى معهد اللغة العربية وحدة البحوث
والمناهج مسلسلة دراسات فى تعليم العربية ،القسم األول .١١٧ ،
6
. Andi Krisianto. Connect!: Panduan Lengkap Browsing Internet untuk Pemula. Super Computer Publishing, 2011.
7
 .عبد هللا بن عبد العزيز الموسى .مقدمة في الحاسب واإلنترنت.الرياض :مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر١٤۳١ ،هـ.٤٦۳-٤٦٢ ،
8
 .محمود كامل الناقة .تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى أسسه-مداخله-طرق تدريسه .المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي :جامعة أم
القرى معهد اللغة العربية وحدة البحوث والمناهج .٥١ ،١٩٨٥ ،
9
. Alex Sobur. Psikologi Umum: dalam Lintasan Sejarah. Bandung: Pustaka Setia, 2013, 213.
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ومهارة القراءة ومهارة الكتابة ألن هذه االسرتاتيجية تكتشف نقاط قوة وضعف الطالب يف اللغة العربية حىت يقوم الطالب
لتحسني مهارهتم اللغوية.

 .2وظتئف سل من املعلم واملتعلم واملواد التعليمية والورتئل التعليمية
ملعلم اللغة العربية عرب اإلنرتنت ثالث وظائف رئيسية ،هي :األوىل أنه الدافع لطالبه .هو يشجع على طالبه على حتمل
مسؤولية التعلم أبنفسهم حيت يرسخ يف أذهاهنم أن التعلم حاجتهم وليس احتياجات املعلم .وهو يشجع طالبه على زايدة
ثقتهم عند تعلم اللغة العربية .الثانية :أنه مصمم العملية التعليمية .اإلنرتنت الذي يستخدم كوسيلة تدريس املعلم جيعل الطالب
قادرون على حتليل املعلومات الكثرية فيها ،لذلك جيب على املعلم أن يصمم تدريسه على تعظيم مهارة الطالب التحليلية.
الثالثة :أنه املصدر واملرجع لطالبه .وسائط اإلنرتنت اليت ميكن للطالب الوصول إليها بسهولة وحيتوي على العديد من
املعلومات حول اللغة العربية اليت اليصح كلها جتعل املعلم يلعب دوره كمرجع أساسي للحصول على اليقني ابإلجابة.
وظيفة املتعلم األساسية هي تقوية مهاراهتم التحليلية.تطبيق اإلجراءات التحليلية هذه االسرتاتيجية بطريقتني هي التحليل
الفردي والتحليل اجملموعة .التحليل الفردي هو عملية أخذ االستنتاج أو حبث اإلجاابت بشكل فردي من احملتوى املوجودة يف
الكتاب واإلنرتنت أو من شرح املعلم وأصدقائه .والتحليل اجملموعة هو عملية أخذ االستنتاج أو حبث اإلجاابت بشكل املناقشة
بني الطالب حيت يؤدي إىل تبادل األفكار بينهم ويزيد قدراهتم على التحليل .يقوم الطالب بتحليل فردي عندما يعطي املعلم
الواجب املنزيل إليهم ،والطالب سوف حيللو اإلجاابت من الكتاب املقرر أو من اإلنرتنت أو من شرح املعلم .ويقوم الطالب
بتحليل جمموعة يف حجرة الدرس أو خارجها أو ابستخدام الدردشة اجلماعية على هواتفهم الذاكية.
وظائف املواد التعليمية وف ًقا هلذه االسرتاتيجية هي قدمت يف شكل كتاب مطبوع ونسخة إلكرتونية .استخدام الكتاب
املقرر يف شكل نسخة إلكرتونية سوف يسهل الطالب على فتح املواد التعليمية أينما كانوا.
على دفع إىل التعلم الفعال عرب اإلترنت ،يستكمل كتاب النسخة اإللكرتونية ابلعناصر التالية )1 :متارين عديدة
لتدريب قدرات الطالب على التحليل )2.وقوائم املفردات اليت هلا معاين توجية وف ًقا لسياق اجلملة لتسهيل الطالب يف عملية
حتليلية لفهم املعىن )3 .تقدمي قواعد اللغة العربية ابستخدام لغة الطالب (اإلندونيسية) لتسهيل الطالب يف أخذ اإلستنتاج من
تلك القواعد ،وهذه هي عملية فردية )4 .ميكن تنزيل اجلهاز الصويت بسهولة ملمارسة مهارات االستماع ،حىت يتمكن الطالب
ابللغة العربية الفصحى أو العامية مثل انطق العربية ،بعد حتليل الصوت )5 .إجراء االختبار عرب اإلنرتنت )6 .حيصل الطالب
على نتائج االختبار مباشرة بعد إكماهلم االختبار )7.يُستمكمل وصف القيمة إبصالحات لألخطاء يف اإلجابة حيت يتمكن
الطالب من حتليل قدراهتم ابللغة العربية )8 .إعطاء التسهيالت للمعلم لطرح أسئلة االختبار عرب اإلنرتنت املرتبطة مباشرة
ابلطالب.
يقصد ابلوسائل التعليمية عند دنت  Dentهي  :املواد اليت تستخدم يف حجرات الدراسة أو يف غريها من املواقف
التعليمية فهم معاين الكلمات املكتوبة أو املنطوقة 10.يستخدم معظم املعلم الوسائل التعليمية لتسهيل أنفسهم يف تعليمه ،لكن
تلك الوسائل ال تُستخدم لتسهيل الطالب على التعلم .والوظيفة الرئيسية لوسيلة تعليمية اسرتاتيجية حتليل احملتوى هي كوسيلة
10

 .عمر الصديق عبد هللا .تعليم اللغة العربية للناطين بغيرها .الخرطوم :الدار العالمية.١۳٩-١۳٨ ،٢٠٠٨ ،
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الطالب لتعلم اللغة العربية وليست فقط لوسيلة املعلم يف تعليمه ،وتلك الوسيلة هي إنرتنت .اإلنرتنت كوسيلة تعليمية يلعب
دورا مهماً كمعلم اللغة العربية ألن كالمها نفس الدور يف التعليم وهو نقل املعلومات للطالب .لذلك ،اسرتاتيجية حتليل احملتوى
ً
جدا لتعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت.
مناسبة ً

 .3خطوات ار اتييية حتليل احملتوك

ومن اخلطوات يف استخدام اسرتاتيجية حتليل احملتوى تنقسم إىل قسمني وهي :يف احلصة األوىل ويف احلصة التالية.
ومن خطوات اسرتاتيجية حتليل احملتوى يف احلصة األوىل وهي )١ :حيدد املعلم أهداف الدرس والكفاايت اللغوية الىت
حتققها الطالب )٢ .خيتار املعلم املواد املالئمة أبهداف الدرس )۳.يشرح املعلم املواد )٤ .يقسم املعلم الطالب إىل أزواج لتوفري
شريك التعلم أثناء عملية حتليل احملتوى )٥.خيتار املعلم أسئلة املمارسة عن طريق حتليل اإلجاابت املوجودة يف الكتاب اإللكرتوىن
مع شريكه )٦.خيلق املعلم أجواءًا من التنافس بني األزواج يف الصف )۷ .يكتب املعلم نتائج تنافس كل شريك على السبورة ،
وهو ،نتائج كل شريك الذي قادر على حتليل أسئلة املمارسة يف الكتاب املطبوعة  م إجابتها وفقاً للمواد الذي شرحها املعلم.
 ) ٨يعلن املعلم الزوجني الذين يتمتعان أبكرب قيمة من السباق  ،م مينحهما جبائزة ومدح )٩.يعطى املعلم الواجبات املنزيلية
للطالب عن طريق اختيار األسئلة الىت تتطابق مع مواد اليوم يف الكتاب  ،م يرشد املعلم الطالب لريى اإلجاابت من األسئلة
املوجودة من النسخة اإللكرتونية للكتاب وحيلل تلك اإلجاابت كما فعلوا اليوم يف الصف مع زميله.
ومن خطوات اسرتاتيجية حتليل احملتوى يف اللقاء األول وهي )١ :يناقش املعلم نتائج حتليل الواجب املنزيل الذي عمل
عليه الطالب يف اللقاء السابق  ،م يعطي القيمة وفقاً لنتائج حتليلهم )٢.يقسم املعلم الفصل إىل عدة فرق لتحليل احملتوى التالية
اليت سيتعلمها الطالب )۳.يشرف املعلم على عملية التحليل يف كل فرق وجييب أسئلة الطالب عندما يواجهون صعوابت أثناء
عملية التحليل يف فرقتهم )٤.يشرح الطالب نتائج حتليلهم من كل فرق )٥.يستمع املعلم شرح الطالب مع مالحظة أخطاء
حتليلهم )٦.يقرأ املعلم أخطاء نتائج حتليل الطالب  م يصلحها )۷.يعلن املعلم الفرقة القادرة على التحليل الصحيح  م مينحها
ابجلائزة واملدح )٨.يف آخر الدرس ،يعطي املعلم الواجبات املنزلية للطالب  م يرشدهم لريى اإلجاابت من األسئلة يف النسخة
اإللكرتوين للكتاب وحيللها كما نتائج حتليل اليوم.

 .4توجيهتت أرترية يف ار اتييية حتليل احملتوك
توجيهات أساسية هذه االسرتاتيجية مايلي )1:على املعلم أن يوضح اسرتاتيجية تدريسه إىل املتعلم وكيفية إجراءات
عملية حتليلية إما فردية أو جممعية )2 .جيب على املعلم أن ينظم املواد اليت ستعطيها للمتعلم قبل دخوله إىل حجرة الدرس)3 .
على املعلم أن يشرح إىل الطالب طريقة حتليل املواد حىت ال يشعر الطالب ابلصعوبة )4.إذا أخطأ الطالب يف أخذ اإلستنتاج،
على املعلم أن يناقش اإلجاابت الصحيحة مع الطالب  م ميتدح نتائج أفكارهم على الرغم أن إجابتهم غري صحيح )5.يراقب
تقليداي أو عرب اإلنرتنت ملعرفة تقدم الطالب يف اللغة العربية )6.إجراء مسابقة احملادثة وف ًقا لناطقني هبا ليعرف املعلم قدرة
املعلم
ً
قدرا من احلرية
الطالب على حتليل األصوات من اجلهاز الصويت املوجودة يف نسخة إلكرتوىن )7.على املعلم أن يعطي الطالب ً
يف أخذ املراجع مثال من الكتب أو اجلرائد أو اإلنرتنت أو غريها ،لتسهيل الطالب يف التحليل.

.5مزااي ار اتييية حتليل احملتوك
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مزااي اسرتاتيجية حتليل احملتوى يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت هي  )1اإلنرتنت املستخدمة يف هذه االسرتاتيجية
لتسهيل املعلم يف تعليميه ولتسهيل الطالب يف التعلم )2 ،هذه االسرتاتيجية جتعل الطالب يشاركون بنشاط يف عملية التعلم
حبيث يكون التعلم متحور حول الطالب )3،هذه االسرتاتيجية تتطلب من املعلمني اللغة العربية أن يراقبوا مهارات الطالب
اللغوية بنشاط داخل الفصل وخارجه )4 ،أنشطة التحليل تتطلب فهماً أعمق من العادة ،فلذلك ميكن للطالب فهم قواعد
اللغة العربية ابلتفصيل )5 ،هذه االسرتاتيجية تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني ألن من خالل حتليل اإلجاابت مع زمالئهم
سيعرفون قدراهتم يف اللغة العربية )6 ،هذه االسرتاتيجية تنشط رغبة الطالب يف التعلم الذايت عن طريق أخذ مصادر اللغة العربية
إما من الكتاب املقرر أو القاموس أو اإلنرتنت وغريها )7 ،تعزز هذه االسرتاتيجية التفكري اإلبداعي ابللغة العربية يف كل أخذ
اإلستنتاج بعد التحليل.
اخلالصة
يعيش طالبنا اليوم يف العصر الرقمي الذي يتميز بظهور شبكة اإلنرتت مع تعدد برامج وتسهيالت فيه .لذلك ،تعليم اللغة
العربية من خالل شبكة اإلنرتنت وف ًقا لتقدم العصر .واالسرتاتيجية حتليل احملتوى هي االسرتاتيجية املناسسبة ملرافقة هذا التقدم يف تعليم
اللغة العربية .أنزل هذه االسرتاتيجية الطالب واملعلم يف موقع مهم يف عملية التدريس ،ألن الطالب حيللون املواد حىت يتمكنوا يف
فهمها ،واملعلم يعاجل مشاكل الطالب طاملا قاموا بتحليل املواد .هذه االسرتاتيجية وف ًقا لتقدم العصر ألن للمعلمني والطالب دور مهم
يف عملية التعليم والتعلم.
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