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( وصف املزايا والعيوب من طريقة تدريبية  1: يهدف هذا البحث إلى: )املستخلص

العربية بطريقة تدريبية  2بوسيلة واتسأب و) ( معرفة إجراء تعليم كتابة الجمل 

( و  واتسأب  املتغير 3بوسيلة  األحوال  معرفة  تدريبية  (  طريقة  استخدام  بعد  ة 

بوسيلة واتسأب. هذه الدراسة دراسة وصفية. ومصادر البيانات في هذا البحث  

. ركزت  Lexy Meleongاملالحظة واالختبار. وحللت الباحثة البينات كاستخدامه  

الباحثة هذا البحث في عملية تعليم كتابة الجمل العربية بطريقة تدريبية بوسيلة  

( تعليم كتابة الجمل العربية بطريقة تدريبية  1ج هذا البحث هي: )واتسأب. ونتائ

بوسيلة واتسأب لطلبة كلية علم النفس في جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  

له املزايا من ناحية نتيجة الطلبة املحصولة. مع أن وجد الشروط    ماالنجالحكومية  

( 2ب وهذه هي من العيوب. و)الالزمة في استخدام طريقة تدريبية بوسيلة واتسأ

( إن طلبة كلية علم  3إجراء التعليم يتكون من اإلعداد، والخطوات، والتقويم. و)

استخدام   بعد  جيدة  كفاءة  له  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  برنامج  في  النفس 

 طريقة تدريبية بوسيلة واتسأب. 

 الجمل العربية : الطريقة التدريبية؛ وسيلة واتسأب؛ كتابة الكلمات الرئيسية
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Abstract: This study aims to: (1) describe the advantages and 

disadvantages of whatsapp media-assisted drill methods, and (2) 

find out the implementation of learning to write Arabic with 

whatsapp media-assisted drill methods and (3) find out the 

changing conditions after using whatsapp-assisted drill methods. 

. This research is descriptive. Data obtained through observation 

and examinations. Researchers process these data as did Lexy 

Meleong. The researcher focused on this research on the 

learning process and learning to write Arabic sentences using 

whatsapp's media-assisted drill method. This study shows the 

results that (1) learning to write Arabic sentences using 

whatsapp media-assisted drill methods in the psychology faculty 

of UIN Malang has advantages in terms of increasing student 

grades. Even so, the eligibility requirements to use the 

whatsapp-assisted drill method are the drawbacks. (2) 

Implementation in learning consists of preparation, steps and 

evaluation. (3) psychology students at PKPBA have good 

abilities after using whatsapp-assisted drill methods. 

Keywords: Drill Method, Whatsapp Media, Writing Arabic 

Sentences 

 
 

 

 مقدمة

تزويدهم   في  الطلبة  ملساعدة  هو  والتعلم  التعليم  عملية  في  التدريس  هدف  إن 

)الدين،   باملعرفة  وتشجيعهم  العربية.  123:  2019باملعرفة  اللغة  تعليم  هدف  وكذلك   .)

ملتعلم اللغة العربية ملزم بتعليم أربع مهارات اللغوية هي مهارة االستماع، ومهارة الكالم، 

الكتابة.  إن مهارة الكتابة هي احدى من أهم مهارات األربع من تعليم   ومهارة القراءة، ومهارة

 .اللغة العربية ألن بالكتابة يستطيع الشخص أن يتصل بغيره و يلقي أفكاره املبدعة كتابيا

على األحسن إن  تعليم الكتابة بدون ترك تعليم مهارات اللغوية الثالثة األخرى. وإن  

من    تتكون  الكتابية  قدرة  تدريجيا.  وتعليمها  الكتابية  قدرة  إلى  يحتاج  رسم  الفرد  قدرة 

)السعدية،   اإلنشاء  كتابة  وقدرة  الجمل  وتكوين  كتابة  (.  1:  2018الحرف  تعليم  لذلك 
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كتابة الفقرة أو اإلنشاء. أما درجة صعوبة التعليم في كتابة الجمل الجمل مهم قبل تعليم  

 (.     Rosyidi, 2012: 88-89العربية هي من جزء برنامج التعليم )

الحكومية   اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالنا  الجامعات    ماالنججامعة  إحدى  من 

للغتين املشهورين في اإلسالمية في إندونيسيا. وركزت هذه الجامعة تزويد الطلبة بتعليم ا

العالم هما اللغة العربية واللغة اإلنجليزية ألن هذه الجامعة ترحل إلى جامعة عاملية. لذلك 

على الطلبة الجدد أن يتعلموا اللغة العربية في البرنامج املكثف لتعليم اللغة العربية مدة  

 سنة واحدة، كذلك طلبة كلية علم النفس. 

البرنامج املكثف لتعليم اللغة العربية في هذه الجامعة  من أهداف تعليم العربية في  

عند  كالولد  العربية  اللغة  تعليم  في  الجدد  والطلبة  جدد.  لطلبة  الكتابة  مهارة  توفير  هي 

امل (Sa`diyah, 2018)الوالدة   في  ومستمرا  فرصة  أكثر  لهم  الكتابة  تعليم  لذلك،  رحلة  .  

 الثانية، أي بعد تعلمهم مهارة االستماع ومهارة الكالم في املرحلة األولى.  

يوجه الطلبة الجدد الصعوبة في تعليم الكتابة، السيما كتابة الجمل العربية. تلك  

الصعوبة بسبب كفاءة التفكير في تعبير العربية املكتوب كتابة صحيحة وجيدة )هداياتي، 

يح 73:  2017 الطلبة  إن  ليكونوا  (.  واملستمرة  العديدة  والتدريبات  املمارسة  إلى  تاجون 

 ماهرين في الكتابة، خاصة في كتابة الجمل. 

يتعلم طلبة علم النفس في البرنامج املكثف لتعليم اللغة العربية مدة خمسة أيام  

)السعدية،   الجمعة  يوم  إلى  اإلثنين  يوم  امللل 4:  2018كل أسبوع، أي من  ليس بسبب   .)

لطلبة يشعرون بالخوف والصعب في أثناء عملية كتابة الجمل العربية الصحيحة ولكن ا

املناسبة بقواعد العربية. إعتمادا على ذلك، على معلم العربية في البرنامج املكثف العربية  

 أن يحل تلك املشكلة بطرق مبدعة وجذابة لكي يجدون أهداف التعليم املرجوة.   

وأس  التعليمية  الطرق  أقيمت  املكثف  قد  البرنامج  في  التعليمية  الوسائل  تخدمت 

لتعليم اللغة العربية وهذه املعلمومات مأخوذة من البحوث العلمية السابقة. ومن هذه  

 Pembelajaran Menulis Bahasa Arab di Pogram( البحث بموضوع: "1البحوث هي)

Perkuliahan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Malang    " كتبته    الذيOktavia 

Ratnaningtyas    السنة اللغة 2015في  تعليم  عملية  كيفية  عن  يصف  البحث  وهذا   .
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 ,Ratnaningtyas)العربية )السيما( مهارة الكتابة في البرنامج املكثف لتعليم اللغة العربية 

n.d.)(البحث بموضوع:  2.  و ) عربية بكلية  تها في تعليم قواعد اللغة الفعالي"برمجة "عربنا" و

الحكومية ماالنج" إبراهيم اإلسالمية  والتكنولوجيابجامعة موالنامالك  كتبه  العلوم  الذي 

السنة   في  املعارف  برمجة  2015أحمد شمس  استخدام  أن  هي  البحث  هذا  نتائج  ومن   .

"عربنا" لها املزايا والعيوب لتعليم قواعد العربية لطلبة كلية العلوم والتكنولوجيا ولطلبة 

: 2015العلوم والتكنولوجيا قدرة وكفاءة جيدة بعد استخدام تلك البرمجة )املعارف،    كلية

228 .) 

 Metode Storytelling Sebagai Solusi Pembelajaran’ ( البحث بموضوع: "3و)

Maharah al-Kalam di PKPBA UIN Malang  كتبته  "Minatul Azmi dan Maulida 

Puspita  يشرح هذا ال2019في السنة .( ( هي Storytellingبحث أن طريقة تقديم القصة 

احدى الطرريقة التعليمية الجذابة في تعليم مهارة الكالم خاصة للطلبة الجدد في البرنامج  

 . (Media et al., 2019)املكثف لتعليم اللغة العربية 

ه ألن  املذكورة  بالبحوث  البحث مختلف  هذا  )إن  إلى:  يتركز  البحث  ( مشكلة  1ذا 

( استخدام الطريقة التعليمية بالوسيلة  2تعليم مهارة الكتابة أي كتابة الجمل العربية و )

 التعليمية في وقت واحد أي االرتباط بين استخدام الطريقة التدريبية ووسيلة واتسأب.   

 

 منهج البحث 

ة إصالح عملية التعليمية  إن هذا البحث بحث إجرائي صفي، ألن هذا البحث ملحاول 

)أنصار،   التطبيقي   في 538:  2015وتحليل املشكالت باستخدام العمل  الباحثة  (. قررت 

 البحث اإلجرئي املشكالت والتخطيط لحل تلك املشكالت ثم تطبيقها وتعيينها. 

هذا    ألن  املدخل  هذا  اختارت  الكيفي.  باملدخل  البحث  منهج  الباحثة  وتستخدم 

عم ملعرفة  بوسيلة  البحث  التدريبية  الطريقة  باسخدام  العربية  الجمل  كتابة  تعليم  لية 

 واتسأب في الصف. وأقامت الباحثة تصميم الخطة والتنفيذ والتقويم.  

إن  مجتمع البحث هم الطلبة في املرحلة الثانية في كلية علم النفس الذين يتعلمون  

طالب.    222فصول أي    6املجتمع  العربية في البرنامج املكثف لتعليم اللغة العربية. عدد  
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( ألن لهم الكفاءة اللغوية PS3واختارت الباحثة منهم الطلبة في صف علم النفس الثالث )

 طالب.  38املتنوعة وعددهم 

هذا   في  البيانات  لجمع  البحث  كأدوات  واالختبار  املالحظة  الباحثة  واستخدمت 

لنيل  االختبار  وأما  التعليمية  العملية  في  املوجودة  الظواهر  ملعرفة  املالحظة  إن  البحث. 

بوسيلة   التدريبية  الطريقة  باستخدام  العربية  الجمل  كتابة  بتعليم  املتعلقة  البيانات 

بة ومشكلتهم في تعليم كتابة الجمل العربية باستخدام الطريقة  واتسأب وملعرفة قدرة الطل

 التدريبية بوسيلة واتسأب. وكان االختبار بعد ما أقيمت إجراءات التعليم من كل دور. 

 

 ومناقشتها   نتائج البحث

 في تعليم كتابة الجمل العربية تعريف الطريقة التدريبية بوسيلة واتسأب  -1

إن الطرق التعليمية في العربية عديدة ومتنوعة. احدى منها الطريقية التدريبية.  

هذه الطريقية طريقية تعليمية جيدة التي تهتم بممارسة مستمرة وحرس العادة الجيدة في 

م(Nurarif & Kusuma, 2013, p. 14)التعليم   هي  الطريقة  هذه  أن  وقيل  األنشطة  .  ن 

التعليمية التي تعمل ما مرارا وتكرارا لحصول على النجاح في التعليم. وهذه الطريقة طريقة  

 . (Bahri, 2010: 95)جيدة لغرس العادة التعليمية املستمرة  

إن الطريقة التدريبية في تعليم اللغة العربية ستساعد عملية التعليم خاصة في 

ة لحصول على األهداف التعليمية املرجوة في تعليم خالل ممارسات وتدريبات عند الطلب

 مهارات لغوية.  

الطريقية. من مزاياها   لهذه  والعيوب، كذلك  املزايا  لها  التعليمية  الطريقة  وكل 

 . (Usman, 2002: 176)هي: 

 ينال الطلبة الخبرة واملهارة التعليمية مناسبة بما قد تعلم الطلبة من قبل   -1

في  -2 الناحجين  للطلبة  خاصة  نفسهم،  على  إعتماد  في  الطلبة  درجة  ترفع 

 تعليميهم. 
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في تعليمه. يعرف املعلم    -3 بين الطالب الجد والكسل  في تفريق  للمعلم  سهلة 

 هذه املعلومات في أثناء التعليم في الصف.

 زيادة الذكاء الحركي كالكتابة ولفظ األحروف وصناعة الوسائل.   -4

 قلية وتشكل العادة الطيبة زيادة الكفاءة الع -5

 وزيادة سرعة عملية التعليم.  زيادة الدقة  -6

 ومن عيوبها، هي:

 التعليم في التدريبات املستمرة يرحل الطلبة إلى امللل. -1

هذه   -2 في  النشاط  كل  ألن  املبادرة  انقطاع  في  الطلبة  تجعل  الطريقة  هذه 

 الطريقة تحت أمر وهدى املعلم

 تشكل عادة جامدة   -3

 يجعل الطلبة في اللفظية، هذا خاصة في تعليم الحفظ. -4

باألهداف   املناسبة  الطريقة  يختار  أن  املعلم  على  السابق،  الشرح  إلى  اعتمادا 

الوسيلة   ومعهم  التكنولوجيا  عصر  في  الطلبة  وصل  قد  واليوم  املرجوة.   التعليمية 

سريعة عملية التعليم. من تلك االستفادة    االتصالية العصرية. واستفاد هذه الحالة لزيادة

 باستخدام واتسأب كوسيلة تعليمية في تعليم العربية.  

إن استخدام الوسيلة التعليمية ستساعد الطلبة في تجديد نشاطهم وحماستهم  

(.  والواتسأب ليست وسيلة  Arsyad, 2003: 75في التعليم، السيما في تعليم اللغة العربية )

ة في أيامه. لواتسأب العناصر و املرافق املتنوعة، منها الهاتف والفيديوا  جديدة عند الطلب

(. هذه الحالة تشجع  ariyadi, WA dan nahwu: 4وإرسال الرسالة وإرسال الورقة وغيرها )

معلم العربية الستخدام واتسأب ملساعدة عملية تعليمية. بهذه الوسيلة تجعل الطلبة في 

نهم سيتعلمون العربية بوسيلة مشهورة لهم في أي مكان وفي حالة جذابة وسهلة وممتعة أل

 (.10: 2018أي وقت بما أراده )السعدية، 

أقيم تعليم كتابة الجمل بوسيلة واتسأب مستمرة كأساس في الطريقة التدريبية.  

 ( الرسالة  ارسال  الواتسأب،  مرافق  و  عناصر  والطلبة  املعلم  (  send massegeاستخدم 

 بية مكتوبة بشكل صحيح وحسن. إلرسال الجمل العر 
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 الصورة: عناصر ومرافق الواتسأب 

التعليم    اختيار واتسأب  في  الطلبة  إلى احتياجات  بالنظر  كوسيلة تعليمية البد 

املرجوة. ولكل الوسيلة خصائص وإذا كانت الوسيلة تساعد   التعليمية  وكذلك األهداف 

( الوسلية  أحسن  فهي  العديدة  التعليمية  املرجوة  األهداف  إلى  الحصول   ,Hamidعلى 

2008: 178.) 
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لواتسأب يمكن أن يجرأ محادثة من خالل  (   1ووسلية واتسأب لها املزيا، هي: )

( و  تنزيلها  أو  أو حذفها  الرسالة  نسخ  أو  بسيطة الرسال  2الدرشة  الوتسأب هو وسيلة   )

 (.9: 2018املعلومات والحصول عليها من أشخاص إلى األخرين )السعدية، 

 أهمية تعليم كتابة الجمل العربية وطريقة تعليمها -2

ن مراحل في تعليمها، هي من كتابة املقيد وكتابة  إن تعليم مهارة الكتابة تتكون م

املوجه وكتابة الحر. وهذه املرحل الثالثة لها األهداف تدريجيا تعني بداية من كتابة األحرف  

 :Sa`diyah, 2019العربية ثم كتابة الكلمة ثم كتابة الجمل إلى تمام كتابة اإلنشاء والنص) 

بية هو من تعليم الكتابة مهم للطلبة الذين (. ونشاط كتابة الجمل في تعليم العر 21-23

 . يتعلمون اللغة العربية. وثالث مراحل التعليم في الكتابة مرتبط بالقواعد العربية

والتنغيم   والنبر  الصوت  من  التتضمن  الكتابة  ألن  بالكالم  مختلفة  الكتابة  إن 

ي الكلمات والجمل والحركات الجسمية، لذلك على الكاتب أن يهتم اهتماما كبيرا باختياره ف

املستخدمة في كتابته. اختيار الكلمات والجمل املناسبة ستجعل الكتابة املكتوبة مفهومة  

 . (Fachrurrozi, 2011:145-144)ومصورة عند القارئ  

إن جمل العربية تنقسم إلى قسمين هما الجملة االسمية والجملة الفعلية.  على  

يكتب الطلبة كتابة الجمل جيدة.  والهدف من    املعلم أن يشرح هذين نوعين تجريجيا لكي

 (. 155: 2009هذا النشاط أن يدرب الطلبة في كتابة صحيحة )الفوزان، 

تطبيق الطريقة التدريبية بوسيلة واتسأب على طلبة فصل علم النفس الثالث   -3

(PS3)  

املرحلة   وفي  الجمل  كتابة  تعليم  وفيها  الكتابة  مهارة  الباحثة  مت 
ّ
السابقة  عل

)املرحلة األولى( استخدمت الباحثة الطريقة التقليدية بدون استخدام الوسائل التعليمية 

إال الكتاب الدراس ي والقلم والسبورة. ثم أجرى االختبار للطلبة ونتيجتهم لم تحصل على 

 النتيجة املرجوة. 

لترقية  انطالقا إلى ذلك الحال، طبقت الباحثة الطريقة التدريبية بوسيلة واتسأب  

 م. 2020كفاءة الطلبة في كتابة الجمل العربية. وهذا التطبيق في شهر فبراير إلى مارس 

 حاولت الباحثة هذا التطبيق بتخطيط التعليم التالي: 
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 الوقت املوضوع الرقم

 األسبوع األول من فبراير  التربية والتعليم في إندونيسيا 1

 األسبوع الثاني من فبراير  املعهد 2

 األسبوع الثالث من فبراير  املناسبات  3

 األسبوع األول من مارس  العلماء في إندونيسيا  4

 األسبوع الثاني من مارس  من أخالق الرسول  5

 

لتعليم   املكثف  البرنامج  في  التعليمية  باملواد  متعلقة  السابقة  املوضوعات  تلك 

الثاني   الجزء  في  للحياة  العربية  كتاب  من  العربية  الحميد، اللغة  )عبد  الثالث  والجزء 

 (. ومن ذلك الجدول بأن األسبوع الثالث من مارس أقيم االختبار. 2019

ثم أجرى االختبار وقدحصل الطلبة على النتيجة املرجوة في مهارة الكتابة أي كتابة  

 الجمل. وهذه املعلومات تكون واضحة بالجدول التالي: 

 الختبار الثاني ا االختبار األول  اسم الطالب/الطالبة  رقم

 70 70 عم رزكا أملية  1

 70 68 شكرية عينية  2

 70 68 أري ستياوتي  3

 70 70 برين  4

 70 70 قرينة  5

 70 68 نتش ى  6

 60 51 سوسنطو  7

 90 78 لين الوهرة  8

 70 58 توفيق الرحمن  9

 70 68 مخلصين 10

 78 60 توفيق الدحر  11
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 68 58 ذو الفكار  12

 70 70 عائشة  13

 80 68 رحمة أدين  14

 70 62 خير الدين 15

 68 56 ألوان 16

 68 58 أزهار  17

 70 65 حافظة 18

 68 57 إنداه 19

 75 58 فيرا 20

 88 69 رسما  21

 90 78 ثانية  22

 60 51 بايو 23

 60 55 ترى دستا  24

 80 68 ديماس زين العارفين 25

 75 52 إلهام  26

 88 60 ديانة  27

 90 80 ملة الزكية  28

 90 80 ستي لؤلؤ خبير  29

 78 60 فالح العزيز  30

 75 56 ديماس سعيد  31

 80 79 أيفي 32

 85 60 ديفادا  33

 82 65 تارتا رحمواتي  34

 82 60 دينال 35
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 86 60 عناية السعادة  36

 72 60 توفيق ذو ريحان  37

 71 58 زكرية  38

 70 60 معدل النتيجة  

 

  

اعتمادا على تلك القائمة، فإن استخدام الطريقة التدريبية بوسيلة واتسأب في  

اعد الطلبة في نيل النتيجة التعليمية املرجوة. وباملالحظة في تعليم كتابة الجمل العربية يس 

بهذه  الجمل  كتابة  ليتعلموا  بالشجاعة  يشعرون  الطلبة  بأن  الباحثة  عرفت  الفصل 

.  بذلك، بأن تعليم 70إلى   60الطريقة وبوسيلة واتسأب. وارتفع معدل نتيجة االختبار من 

يلة واتسأب يجعل الطلبة في النجاح، والحمد كتابة الجمل العربية بالطريقة التدريبية بوس

 هلل. 
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تركز في نشأة تعليم اللغة    ماالنجإن جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية  

العربية في البرنامج املكثف لتعليم اللغة العربية خاصة للطلبة الجدد. هذا االهتمام يحتاج  

ة اللغوية عند طلبتهم، السيما في تعليم كتابة الجمل إلى قدرة معلمي العربية لترقية كفاء

 العربية.  

وبالوسيلة   املناسبة  الطريقة  باسخدام  ستزيد  العربية  كتابة  في  الطلبة  كفاءة  إن 

متعلقة  التعليمية  والوسيلة  الطريقة  اختيار  ولكن  الطلبة.  عند  الجذابة  التعليمية 

 باألهداف املرجوة. 

التدريبي الطريقة  استخدام  العربية  إن  الجمل  كتابة  تعليم  في  واتسأب  بوسيلة  ة 

لطلبة قسم علم النفس يجعل الطلبة في النشاط الجيد عند التعليم. نعرف ارتفاع معدل 

. لذلك، الطريقة التدريبية بوسيلة واتسأب مناسة لتعليم 70إلى    60نتيجة االختبار من  

 كتابة الجمل عند طلبة قسم علم النفس. 
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