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Abstract 
This study aims to determine the application of virtual speaking skills learning strategy in the Special 
Program for Arabic Language Classes (PKPBA) of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang and students opinions about it. This research is a qualitative descriptive study. The research 
instruments were observation, interview and documentation. The data analysis technique used was 
descriptive qualitative data analysis. The results showed that: 1) the virtual speaking skills learning strategy 
in PKPBA of this university used WhatsApp and Zoom application. The steps are in several stages: (a) 
Introduction, (b) Learning: describing the material and learning objectives, showing the material slides on 
the zoom screen, reading conversational text and explains its content while students listen and ask questions 
if they do not understand, reading the text again and students imitate it, and appointing several students to 
practice conversation, (c) Evaluation: students send recorded conversations in the form of video/voicenote to 
lecturer number; lecturer provides feedback and explains common mistakes that occur in WhatsApp group, 
(e) Closing. 2) On students’s opinion, the virtual speaking skills learning strategy is very appropriate to be 
applied as an alternative to online learning in today's times that does not allow face-to-face learning in class. 
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 امللخص
االفرتاضي ابلربانمج اخلاص لتعليم اللغة  اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم  تطبيق  هدف هذا البحث إىل معرفة  

فيه. هذا البحث حبث وصفي    بوآراء الطال العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  
البياانت .كيفي وامل  املستخدمة  طريقة مجع  املالحظة،  الكيفية قابلة،  هي  البياانت  والواثئق، بطريقة حتليل 

مهارة  تعليم  اسرتاتيجية  إن  األول،  فهي:   البحث  نتائج  أما  واالستنتاج.  وعرضها،  البياانت،  تنظيم  وهي 
زوم. االفرتاضي ابلربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية هبذه اجلامعة تستفيد كثريا من وسيليت واتساب و الكالم  

إقيتمثل تطبي )أ( يصف  2)،  التمهيد(  1)  جراءات وهي:ها يف  التعليم:  الدرس وأهداف   املدرس( عملية 
يعرض   )ب(  يقرأ    املدرستعلمه،  )ج(  زوم،  شاشة  على  احلوار  نص  ويشرح   املدرسشرائح  احلوار  نص 

يقرأ   )د(  يفهموه  مل  إذا  األسئلة  ويطرحون  الطالب  يستمع  بينما  أخرى   املدرسمعناه،  مرة  احلوار  نص 
من الطالب    املدرس( التقومي: يطلب  3عدة طالب لتطبيق احلوار، )  املدرسني  الطالب يقلدونه )ه( يعو 

واتسا إىل  وإرساله  الفيديو/الصوت  عرب  وتسجيله  احلوار  يقدم  ممارسة  ويشرح   املدرسب؛  التعديالت 
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رأوا أن إن الطالب    ،االختتام. الثان ـ(  4األخطاء  الكالمية الشائعة عند الطالب يف جمموعة واتساب، و)
الكالم   مهارة  تعليم  تطبيقهااالفرتاضي  اسرتاتيجية  الكالم   يناسب  مهارة  عرب  بتعليم  للتعليم  بديل  بصفة 

 . يسمح ابلتعليم وجًها لوجه يف الفصل  اإلنرتنت يف عصران احلاضر الذي ال
 االفرتاضي التعليم  ،مهارة الكالم  اسرتاتيجية التعليم ،:  الكلمات الرئيسية

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi pembelajaran keterampilan berbicara virtual 
pada Program Khusus Kelas Bahasa Arab (PKPBA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang dan pendapat mahasiswa tentangnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kualitatif. Instrumen penelitian adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) 
Strategi pembelajaran keterampilan berbicara virtual di PKPBA Universitas ini menggunakan aplikasi 
WhatsApp dan Zoom. Langkah-langkahnya dalam beberapa tahap: (a) Pendahuluan, (b) Pembelajaran: 
mendeskripsikan materi dan tujuan pembelajaran, menampilkan slide materi pada layar zoom, membaca 
teks percakapan dan menjelaskan isinya sambil siswa mendengarkan dan mengajukan pertanyaan jika 
tidak. memahami, membaca teks kembali dan mahasiswa menirunya, dan menunjuk beberapa mahasiswa 
untuk berlatih percakapan, (c) Evaluasi: mahasiswa mengirimkan rekaman percakapan dalam bentuk 
video / voicenote ke nomor dosen; Dosen memberikan umpan balik dan menjelaskan kesalahan umum 
yang terjadi di grup WhatsApp, (e) Penutupan. 2) Menurut pendapat siswa, strategi pembelajaran 
keterampilan berbicara virtual sangat tepat untuk diterapkan sebagai alternatif pembelajaran online di 
masa sekarang yang tidak memungkinkan pembelajaran tatap muka di kelas. 
Kata Kunci: strategi pembelajaran, keterampilan berbicara, pembelajaran virtual 
 

 املقدمة 
منذ إعالن منظمة الصحة العاملية حالة وابء عاملي ملرض   -على مستوى العامل  19-كوفيدوابء   إن 

، مبا يف ذلك  ألنشطة البشرية يف مجيع اجملاالتعلى مجيع ا   يؤثر كثريا  –  2020يف أوائل عام   19-كوفيد
م ينتقل التعليحيث    خرتاقات جديدةالبلدان النامية، امية، وخاصة يف  التعليم. حتقق املؤسسات التعليجمال  
 كل نشاط  االفرتاضي من خالل استخدام التكنولوجيا يف  التعليمإىل    أو التقليدي  احلقيقيالتعليم  منوذج  من  

 .والتعلم واخلدمات غري األكادميية األخرى عليممن أنشطة عملية الت
بشأن   2020لعام    3سي رقم  والثقافة اإلندوني  ، من خالل مرسوم وزير التعليميف إندونيسياوكان  

، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ سياسات التعليم يف حالة الطوارئ 2020لعام    4رقم  و  19-كوفيدالوقاية من  
، مبا يف ذلك مؤسسات التعليم تخذ مجيع وحدات التعليمي، مث  2020مارس    24يف    19-كوفيدالنتشار  

ذ أنشطة التعلم من املنزل أو  نداء احلكومة لتنفيت حازمة بناًء على  خطوا  يف إندونيسيا  كاجلامعات  العال 
 م عن بعد عرب اإلنرتنت. يالتعل

م الصحيح يالبحث عن منط أو نظام التعل  درسني، يتعني على املمع هذه السياسة املفاجئة للغاية 
االفرتاضي  ميم االفرتاضي. التعليالتعلم عن بعد. من بني البدائل اليت ميكن القيام هبا يحبيث ميكن تنفيذ التعل
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م التقليدي يف الفصل الدراسي. ميكن يم اليت حتل حمل التعليهو بديل الستخدام التكنولوجيا يف عملية التعل
م االفرتاضي،  يتنفيذ مجيع األنشطة اليت يتم إجراؤها عادًة يف الفصول الدراسية القائمة على املعرفة يف التعل

 وجهاً لوجه ابستخدام مؤمترات الفيديو. و ، وب اد، وإعطاء املهام، والتق يف شكل تقدمي املو 
عامل  و  معلومات يف  اجلامعات كمراكز  أن  املؤكد  املتعلقة    الرتبيةمن  املعلومات  تفوت  أن  ال ميكن 

جامعة موالان و م عن بعد.  يابلتطورات التكنولوجية واستخدام املعدات املتطورة اليت ميكن استخدامها للتعل
تستخدم أيًضا التطورات  اليت    سالمية  اإلامعة  من إحدى اجلهي    مية ماالنجلك إبراهيم اإلسالمية احلكو ما

  م عرب اإلنرتنت ينظام إدارة التعل. و م عرب اإلنرتنتيم من خالل إنشاء نظام إدارة التعليالتكنولوجية يف التعل
يتمثل اجلامعة  هذه  يف  موقع    املستخدم  املwww.elearning.uin-malang.ac.id  يف  يقوم    درسون . 

 ابلربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية مهارة الكالم    ميم االفرتاضية مبا يف ذلك تعليبتصميم اسرتاتيجيات التعل
 . يف هذه اجلامعة 

هي الكالم  مهارة  بدقة،    أما  األصوات  استخدام  على  القدرة  املتعلم  من  تتطلب  إنتاجية  مهارة 
والنظام  والتم النحوية  الصيغ  من  ايف  كن  الكلمات  على  ترتيب  تساعده  يقوله ليت  أن  يريد  عما  التعبري 

الكالم أو التعبري الشفوي هو فن نقل املعتقدات ومشاعر واألحاسيس واملعلومات   مواقف احلديث. حسب
ستقبل أو املخاطب واملعارف واخلربات واألفكار واألراء من شخص إىل آخرين نقال يقع من املستمع أو امل 

   االستجابةموقع القبول والفهم والتفاعل و 
ما سبق أساس  بدراسة  على  الباحث  قام  الكالم  ،  مهارة  تعليم    املستخدمة  االفرتاضياسرتاتيجية 

ماالنج احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة  العربية  اللغة  لتعليم  اخلاص  وجد  ابلربانمج  وقد   .
  Afriyansyahأفراينشة    نها كما درسهم،  التعليم االفرتاضي  تطبيق  تؤيد على أمهيةدراسات عديدة   الباحث

منوذج    هحبثمبوضوع     (52-57:  2019) خالل    تعليمالتطوير  من  التعلاالفرتاضي  فيديو  م  يمقاطع 
منوذج  تهدفمبودل.    اإللكرتون تطوير  الدراسة  التعل  االفرتاضي  التعليم  هذه  فيديو  مقاطع  م يابستخدام 

  االفرتاضي  مينتيجة هذا البحث هي توفر منوذج التعلو   .وباساحل  ادةعلم الطالب يف موودل لدعم نتائج تمب
الفيديو على  اليعترب  و .  التعليمي  القائم  التعلهذا  التعل  يمينموذج  أبساليب  مقارنته  عند  جًدا  م يفعااًل 

، هناك اختالفات يف نتائج التعلم كانت أفضل من الطالب الذين مت تقدمي  التقليدية. بعد اختبار التطبيق
   ابلطالب الذين تلقوا مواد تقليدية.ابلفيديو عند مقارنتها  فرتاضيم االيتخدام طريقة التعلاملواد ابس
م االتصال من  يتعل( مبوضوع  2019  :44-54)  Setianingrumدراسة قامت هبا ستيانينجروم  و 

 إىل   بحثهذا اليشري    سورااباي احلكومية.درسة يف تعليم اخلطابة العامة جبامعة  ،  خالل التعلم االفرتاضي 
يف تعليم اخلطابة العامة جبامعة سورااباي احلكومية يستفيد من    االفرتاضيم االتصال من خالل التعلم  يتعلأن  

ــ فينيسا )  ـــ يف عملية أخذ ( االفرتاضي. وهذا الربانمج يفيد مستخدمييه كثريا.  Vinesaبرانمج خاص يسمى بـــ
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بتبسي الربانمج  يقوم  مثال  املالدرجات  عمل  إ  درسط  مت  اليت  الدرجات  مدخالت  بدقة  خيزن  راؤها جألنه 
وميكن  تنزيل امللف عند انتهاء الدرس كل فصل دراسي.  ب  فاملدرس جمرد  ،  سابقا يف شكل بياانت اكسل

ومتوسط   للرتتيب  وفًقا  مباشرة  املعاجلة  خالله كانت  .  الدرجاتالربانمج  من    والتعليقات  التقييماتومن 
ابلواجب  درسامل معرفتهاات  املتعلقة  للطالب  تعليمو   .مباشرة  ميكن  ميكن    منوذج  االفرتاضي  العامة  اخلطابة 

من األقسام  ، ولكن أيًضا من قبل الطالب احلكومية الوصول إليه ليس فقط من قبل طالب جامعة سورااباي
 . اجلامعات األخرى أو

هباوهناك    قام  أخرى  حبثه  79:  2009)  الصائغ  دراسة  مبوضوع  التعليم  (  بني  مقارنة  دراسة 
اال والتعليم  افرتاضي(التقليدي  تعليمي  نظام  )تصميم  ا.  فرتاضي  تعليمي   لبحثهدف  برانمج  تصميم 

املتوسط)  افرتاضي االول  للصف  مدارس (  Geography  جغرافية  فتح  جمال  يف  االوىل  اللبنة  يعترب  رمبا 
يسر  إافرتاضية   والذي  التدريس،  وطرق  التعليم  آليات  تغيري  يف  دورا  ليلعب  العراق  مستوى  على  لكرتونية 
التقنيات احلديثة من برامج صوت وصورةذلك اس أ  تخدام  الدراسية يف  الفصول  لتقدم  ي وقواعد بياانت 

التعليمية الرتبوية  العملية  نفسه يف  يفرض  أمرا  بعد  عن  التعليم  ليصبح  العامل،  من  استبانة  و .مكان  عمل  مت 
ول املتوسط  طالب من الصف األ  100تدريسي ملوضوع اجلغرافية و  25مهية التعليم االفرتاضي على  أملعرفة  

النتائج على  من مدارس خمتلفة يف مد وبينت  اإلأينة املوصل  والتعليم االفرتاضي يف  مهية  نرتنيت واحلاسوب 
 .تطوير العملية التعليمية

أن  و  االفرتاضي مع  التعليم  يف  أيضا  تبحث  الدراسة  السابقةخت  كانت  هذه  الدراسات  عن     تلف 
الكالم  تطبيق  معرفة  حبيث أهنا حبث يركز على   تعليم مهارة  لتعليم ي ابلربان االفرتاضاسرتاتيجية  مج اخلاص 

 . فيه بوآراء الطال اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

 
 املنهجية 

يركز  أن البحث الوصفيإىل  (  183:  2000دويدري )  ذهب هذا البحث حبث وصفي كيفي.  
أجل   من  أو  ظاهرة  عن  ودقيقة   معلومات كافية  ععلى  نتائج  على  باحلصول  تفسريها  مث  طريقة لمية، 

الكيفي واملنهج  للظاهرة.  الفعلية  املعطيات  مع  ينسجم  مبا  البياانت   يعتمد موضوعية،  وقراءة  دراسة  على 
واألحداث أبسلوب غري كمي، حيث ال يتم حتويل البياانت إىل أرقام كما يف حالة البحث الكمي، وإمنا 

الصور والواثئق واالتصاالت اللفظية األحداث واملواقف و اقع مالحظة وحتليل  يتم احلصول على النتائج من و 
 وغري اللفظية. 
يف    بوالطال   منهج الدراسة، وعملية التعليم، واملدرس،هي  فمصادر البياانت يف هذا البحث  أما  

با. طال 38ويبلغ عددهم  .2020/2021من السنة الدراسية يف الفصل الدراسي األول  7فصل االقتصاد 

https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D9%85%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%D8%B9%D8%B6%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%BA%22
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البو  مجع  املستخدطريقة  هي  ياانت  والواثئقمة  واملقابلة،  البياانت  طريقةب  ،املالحظة،  وهي   حتليل  الكيفية 
 تنظيم البياانت، وعرضها، واالستنتاج.

 
 واملناقشة نتائج البحث

 ، ومهارة الكالم، والتعليم االفرتاضياسرتتيجية التعليم
 اسرتاتيجية التعليم

القيادة العسكرية أو فن احلرب، حتتوي على   تقصد  يف البداية  Strategiaكلمة اسرتاتيجية  كانت  
و منظمة.  محلة  شكل  يف  اجلوية  للقوات  أو  السفن  أو  للفضائل  قيادة  ي  أفضل  ذلك  هذا  ستخدم  بعد 

:  1996)أكسفورد،  مبعىن خطة أو خطوة أو حدث إرادي حنو حتقيق هدف العديدة يف املواقف املصطلح
20  .) 

التعليم   اسرتاتيجية  ز قالكما    أما  )ه  التعليم 281:  1982يتون  إجراءات  من  جمموعة  فهي   )
، واليت خيطط الستخدامها أثناء تنفيذ التعليم، مبا حيقق األهداف التعليمية درس املختارة سلفا من قبل امل

فاعلية ممكنه، املتاحة.   املرجوة أبقصى  اإلمكاانت  هنا أ  ( إىل16:  2000)  علي  ذهب أيضاو   1ويف ضوء 
 اليت هتتم بوسائل حتقيق األهداف املنشودة. عامة واخلطوط العرضية جمموعة القواعد ال

أن  و  عامة  التعليم  بصفة  اسرتاتيجية    : هي  (292-290:  2000)  زيتون ها  حددكما  مكوانت 
التعليمي و األهداف  املة،  هبا  يقوم  اليت  تعليمه  درسالتحركات  يف  هلا  وفقا  ليسري  و وينطمها  األمثلة  ، 

املست واملسائل  األهداف والتدريبات  إىل  للوصول  و خدمة  للحصة،  الصفي  والتنظيم  التعليمي  ،  اجلو 
 استجاابت التالميذ الناجتة عن املثريات اليت ينظمها املعلم وخيطط هلا. و 

ميكن تعلمها عن طريق تعلم كيفية  ي  وه   ،درسة امليتعلق بكفاءة  ناسبامل  التعليماختيار اسرتاتيجية  و 
،  اختيار ما تسهم به، و تدبري الزمان   ، وهي:(227-226:  2000)  ه زيتون قالمعاجلة مخس مواهب كما  

وكيفو  األثر  أفضل  لتحقيق  قوتك  تستخدم  أين  و معرفة  الصحيحة،  األولوايت  و حتديد  هذه ،  بني  الربط 
 ة. املواهب كلها يف نسيج واحد ابختاذ قرارات فعال

  مهارة الكالم
شيهو  الكالم    إن  عن  به  يعرب  من صوت  اإلنسان  عن  يصدر  املتكلم ما  ذهن  يف  داللة  له  ئ 

لى األقل يف ذهن املتكلم. وبناء على هذا، فإن الكالم الذي ليس له داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو ع 
 . (95-93: 1992)عليان،   أو السامع، البعد كالما، بل هي أصوات المعىن هلا

 

 7 حسن زيتون ، تصميم التدريس رؤية منظومية، الطبعة الثانية، )القاهرة: عالم الكتب، 1982(، ص. 281
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غاايت الدراسة اللغوية. وإن كان والكالم يف اللغة الثانية من املهارات األساسية اليت متثل غاية من  
مع األخرين. لالتصال  وسيلة  نفسه  هذا   هو  من  الثان  بداية نصف  املهارة يف  هلذه  اشتدت احلاجة  ولد 

د وسائل االتصال، والتحرك الواسع من بلد إىل بلد، حىت لقد  القرن  بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية، وتزاي
أن  وكان  الثانية.  اللغة  تعليم  طرق  يف  النظر  إعادة  إىل  الناس  بني  الشفهي  لالتصال  احلاجة  تزايد  أدى 

 لشفوية وغريها من طرق تول املهارات الصوتية اهتمامها. انتشرت الطريقة السمعية ا
 التعليم االفرتاضي 

أحد    االفرتاضيالتعليم  إن   بعد   أشكالمن  عن  ومساته  التعليم  ومناهجه  وأهدافه  فلسفته  له   ،
واملتعلم،   املعلم  بني  مباشر  اتصال  هناك  يكون  ال  بعد  عن  التعليم  أسلوب  فـي  التنموي.  ودوره  اخلاصة، 

مباشر   غري  اتصال  هناك  أن  إال  متباعدة،  بالد  أو يف  البلد،  نفس  فـي  يكونـا  قد  بوسوالذين  يلة  بينهما 
معينة، إمـا عـن طريق املراسلة الربيدية، وشرائط الكاسيت والفيديو أو عرب شبكة اإلنرتنت أو غري ذلـك مـن 
مصادر   ووفـرة  االتصـال،  شبكات  وتطور  التقين،  والتطور  االتصال  وسائل  تقدم  ومع  االتصال.  وسائل 

حتسنت البيئة التعليمية   قـع تعليميـة، سوعات وموااملعلومات من قواعد بياانت وكتب إلكرتونية ودورايت ومو 
 (. 22: 2003للتعليم عن بعد وأصبحت أكثر تفاعال وأسرع استجابة مع حميطه )الغراب، 

( على أن 2014( ودراسة مخيس ) 2012( مع دراسة أبو فخر )2018اتفقت دراسة سامل )و 
مات والتدريب عن طريق شبكة  على املعلو م االفرتاضي هو طريقة إليصال العلم وللتواصل واحلصول  يالتعل

وهذا النوع احلديث من التعلم يقدم جمموعة من األدوات التعليمية املتطورة مثل الربيد اإللكرتون    .اإلنرتنت
املقدم ابلطرق التقليدية التعليم  قيمة مضافة عن  اليت تستطيع أن تقدم  الدراسية  للمقررات  املواقع   وإنشاء 

 . ( 2020 :شاهني)
يف أواخر عقد التسعينيات من القرن العشرين، معبـرا عن    يظهر  مصطلح التعليم االفرتاضي  وكان 

جيل اثلث من أجيال التعليم اإللكرتون عن بعد، واليت بدأت منذ أوائل مثانينيـات القـرن العشرين، وهو  
 . (23: 2006شرف، أعم مشولية من اجليلني السابقني عليه )نوع من التعليم أكثر سعة و 

الكالم  تطبيق   مهارة  تعليم  موالان  اسرتاتيجية  جبامعة  العربية  اللغة  لتعليم  اخلاص  ابلربانمج  االفرتاضي 
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

الكالم   مهارة  تعليم  اسرتاتيجية  اإن  لتعليم  اخلاص  ابلربانمج  العربية  االفرتاضي  موالان للغة  جبامعة 
تطبيقات على اإلنرتنت عرب اهلاتف احملمول يف  تستفيد كثريا من    ماالنجمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  

أشكال    شكل االجتماعيمن  التواصل  أشكال    (WhatsApp)  واتساب  وهو   وسائل  من  وكذلك شكل 
 . ( Zoom) زوموهو و  تطبيقات مؤمترات الفيديو

https://www.new-educ.com/author/fatma-shaheen
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أمر ال ميكن إمهاله    احملمولتطبيقات على اإلنرتنت عرب اهلاتف  أن االستفادة من ال  الحظ الباحث
تعد   حبيث   اليوم.  عصران  عرب  يف  اإلنرتنت  مستخدمي  أصغر  من  واحدة  يف  إندونيسيا  احملمول  اهلاتف 

٪ من مستخدمي اإلنرتنت عرب اهلاتف احملمول يف إندونيسيا عن 21، حيث تقل أعمار جنوب شرق آسيا
يليها  سنة  18 املستخد 32،  من  بني  ٪  أعمارهم  ترتاوح  الذين  و  سنة  24-18مني  النطاق  33،  ٪ يف 

٪ من مستخدمي اإلنرتنت عرب اهلاتف احملمول 14، وأخرياً ما يصل إىل سنة 35-25ترتاوح أعمارهم بني 
 . Prajana, 2017:122-123) سنة ) 35دونيسيا هم يف الفئة العمرية ألكثر من يف إن

كو  )قال  الKemp:2020يمب  أن  نشرته    2020الرقمي    تقرير(  و    WeAreSocialالذي 
Hootsuite    أن الوسائط الرقمية واملتنقلة ووسائل التواصل االجتماعي أصبحت جزًءا ال غىن عنه يشري إىل
احلياة   العامل. أكثر من  من  للناس يف مجيع أحناء  ،   4.5اليومية  اإلنرتنت اآلن  مليار شخص يستخدمون 

االجتماعي  بين التواصل  وسائل  مستخدمو  يقرب من    3.8ما جتاوز  من    60مليار شخص. ما  املائة  يف 
العامل   ، وتظهر االجتاهات احلديثة أن أكثر من نصف إمجال سكان العامل متصلون ابإلنرتنت ابلفعل  سكان 

العام.   هذا  منتصف  حبلول  االجتماعي  التواصل  وسائل  بعد املرتبة    واتساب  حيتلو سيستخدمون    الثالثة 
 (. YouTubeيوتيوب )و  (Facebookفيسبوك )

 التالية: جراءات أما خطوات تطبيقها يف تعليم مهارة الكالم فهي تتمثل يف اإل
الدراسة،واتسابالتحية وإعداد جمموعة  ، وهو تقدمي  التمهيد .أ املدرس  . وقبل بداية  يف    رابط زوم   قدم 

 ول تعليم مهارة الكالم. وأمر من الطالب ضغطه على حسب جدواتساب جمموعة 
التعليم  . ب التالية  عملية  اخلطوات  تتضمن  وهي  تعليمية.  نشاطات  أو   ،( يصف  1:  الدرس    املدرس( 

نص احلوار   املدرس( يقرأ  3شرائح نص احلوار على شاشة زوم، )  املدرس( يعرض  2وأهداف تعلمه، )
نص احلوار مرة   املدرس( يقرأ  4ويشرح معناه، بينما يستمع الطالب ويطرحون األسئلة إذا مل يفهموه )

 عدة طالب لتطبيق احلوار،  املدرس( يعني 5أخرى والطالب يقلدونه )
تطبيق مهارة الكالم عند الطالب ومن خالله يعرف املدرس كفاءة الطالب يف  ، وهي عملية لمي التقو   . ج

ر وتسجيله عرب  من الطالب ممارسة احلوا  املدرس يطلب    الدراسة وهي يف تطبيق احلوار. يف هذه احلالة
إىل وإرساله  عرب  الفيديو/الصوت  امل  واتساب؛  املدرس  الواجبات    درسيقوم  وتقييم  يقدم و بتصحيح 

حىت ال   يف جمموعة واتساب  عند الطالبشرح األخطاء  الكالمية الشائعة  ب  عن الواجبات   التعديالت
األخطاء الطالب  القادمة   نفسها يرتكب  املرة  تق  ،يف  للطالب  الفرصة  األسئلة  وإعطاء  مل  دمي  إذا 

 ا. يفهموه
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الكالم حىتاالختتام . د لتعليم مهارة  للدراسة وخاصة  التشجيعات للطالب  الطالب    ، وهي تقدمي  يطبق 
  يتمكن الطالب من إعداد أنفسهم احلوار كثريا خارج التعليم ألن املهارة حتتاج إىل التطيق، ومن خالهلا

 لة. ، واختتمت الدراسة حبمدللدرس التال وكفاءاهتم
العربية االفرتاضي ابلربانمج اخلاص لتعليم اللغة اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم آراء الطالب يف تطبيق 

 جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
أن   يرون  الطالب  املقابلة مجيع  إىل  تعليم  ايلنسبة    كثريا   يناسب   املستخدمة  االفرتاضياسرتاتيجية 

هذه االسرتتيجية ال  . فمن خالهلا يقدر الطالب على متابعة الدراسة وفهمها. ليم مهارة الكالم بتع تطبيقها
مت الكالم،  تزال  لتطبيق  فرصا كثرية  الطالب  حتفيز  نح  منحىت  حمرجني  يزالون  ال  الذين  الكالم    أولئك 

عملية من خالل و  التحدث أثناء وجودهم يف الفصل ألهنم يستطيعون التحدث عرب الوسائط اإللكرتونية.أو 
أخرى ومسح هلم ، كان الطالب متحمسني لسماع أصواهتم مرة  على شكل تسجيل صويت أو فيديو  التقومي 

لغ حمادثتهم.  بتحسني  ونربة  أيضً   بدويو تهم  التعلمذلك  أثناء  املالحظة  وقت  الطالب  ا يف  ، حيث يكون 
 درس.  طلبها املاليت كالموالقيام مبهمة ال درسسني جًدا لالستماع إىل شرح املمتحم

ألهنم ال  ما  هللطالب. إهنم يفضلون استخدام  تنيمألوف  تان املستخدم  زومو    واتساب  يلتاوس  وكان 
اإلنرتنت بياانت  من حزم  الكثري  أكثر    زومومن خالل    ،يستهلكون  مستخدم  ووجه كل  سيكون صوت 

األخرى. الفيديو  مؤمترات  بتطبيقات  مقارنة  الطالب    وضوًحا  الكالم  اسرتاتيجيأن  فريى  مهارة  تعليم  ة 
الذي ال يسمح    االفرتاضي اإلنرتنت يف عصران احلاضر  للتعليم عرب  الفصل بديل  وجًها لوجه يف    ابلتعليم 

 19-وابء كوفيد وخاصة بسبب ,
 

 اخلامتة
:  األول، إن اسرتاتيجية تعليم  من خالل البياانت ومناقشتها يف املباحث السابقة يتضح للباحث

واتساب  اضي ابلربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية هبذه اجلامعة تستفيد كثريا من وسيليت  االفرت مهارة الكالم  
وهي:و  إجراءات  يف  تطبيقها  يتمثل  يصف  2) ،  التمهيد(  1)   زوم.  )أ(  التعليم:  عملية  الدرس    املدرس( 

يعرض   )ب(  تعلمه،  يقرأ    املدرسوأهداف  )ج(  على شاشة زوم،  احلوار  احلو   املدرسشرائح نص  ار  نص 
نص احلوار مرة أخرى   درساملويشرح معناه، بينما يستمع الطالب ويطرحون األسئلة إذا مل يفهموه )د( يقرأ  

من الطالب    املدرس( التقومي: يطلب  3عدة طالب لتطبيق احلوار، )  املدرسوالطالب يقلدونه )ه( يعني  
يقدم   واتساب؛  إىل  وإرساله  الفيديو/الصوت  عرب  وتسجيله  احلوار  ويشرح   املدرسممارسة  التعديالت 

رأوا أن االختتام. الثان، إن الطالب  ـ(  4و)  األخطاء  الكالمية الشائعة عند الطالب يف جمموعة واتساب،
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الكالم   مهارة  تعليم  تطبيقهااالفرتاضي  اسرتاتيجية  الكالم   يناسب  مهارة  عرب  بتعليم  للتعليم  بديل  بصفة 
 لتعليم وجًها لوجه يف الفصل. اإلنرتنت يف عصران احلاضر الذي ال يسمح اب
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