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التكنولوجيافي التعليم والتشجيع



Kata “teknologi” berasal dari kata Latin “tekno” yang 
bahasa Inggrisnya “art” dan dari kata “logos” atau “ilmu”. 

Menurut Webster, “art” adalah ketrampilan yang 
diperoleh lewat pengalaman, studi dan observasi. 

(1983:105). Dengan demikian teknologi tidak lebih dari
suatu ilmu yang membahas tentang ketrampilan yang 

diperoleh lewat pengalaman, studi atau observasi. 

TEKNOLOGI 



teknologi pembelajaran agama atau bahasa 
Asing akan membahas masalah bagaimana kita
memakai media dan alat bantu dalam proses 

belajar-mengajar agama dan bahasa Asing yang 
sesungguhnya di dalam kelas; akan membahas

masalah ketrampilan, sikap, perbuatan dan 
strategi mengajarkan agama dan bahasa Asing



Prof. Mahmud Yunus dalam al-Tarbiyyat wa al-
Ta‘lîm (1931:78):

فما راٍء كمن . . . نها اعظم تأثيرا في الحواس واضمن للفهم ا
سمع

Maksudnya, bahwasanya media (Teknologi) 
pembelajaran itu berpengaruh besar bagi indra

dan lebih memudahkan (dapat menjamin) 
pemahaman . . . orang yang melihat tidak sama

dengan orang yang hanya mendengar.



Technology has something to 
do with motivation. Motivation 

has something to do with 
Spiritual Soul



Heart

Brain



THE FEATURES OF THE SOUL (INNER CAPACITY) ? WITHIN 
THE HEART

• The soul is that which makes us alive 

• The soul is the one which makes us 
active and creative 

• The soul is the source of all 
benevolences, goodness, and justice 

• The soul is light and is not dark 

• The soul is borderless 

• By nature, the soul is the one that 
makes us have a spirit 

• The soul will not ruin like the physical 
bodies  

The Soul is the 
substance which is 

• Spiritual

• Celestial

• Luminious

• Living

• Knowing

• Potentially

• Active by nature



الروح

ة جوهرروحانية سماوية نورني
حية عالمة فعالة بالطبع 



Modal Awal di Pondok Pesantren ?
Diajarkanlah.....

Semangat dan PERUBAHAN !

َمْن َجدَّ َوَجدَ 
(Pagi)

When there is a will there is a way
(Sore)

• •



َمْن َجدَّ َوَجدَ 

Barang siapa bersungguh-sungguh, dapatlah ia.
اُْطلُبُْوا  اْلِعْلَم  ِمَن  اْلَمْهِد  إِلَى  اللَّْحدِ 

Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga ke liang 
kubur.

َمْن  يَْزَرْع  يَْحُصدْ 

Barang siapa menanam pasti akan memetic
buahnya (mengetam).

  .



TIRED BUT HAPPY

.َوَما  اللَّذَّةُ  إِالَّ  بَْعَد  التَّعَبِ 

Tidak ada kenikmatan kecuali setelah 
kepayahan.

َهائِمِ لَْوالَ  اْلِعْلُم  لََكاَن  النَّاُس  َكاْلبَ 

Seandainya tiada berilmu niscaya manusia 
itu seperti  binatang.



٤٩ص , ه  فى البالغة الواضحة ٢١١أبوإ سحق إسماعيل توفي :  قال أبوالعتاهية 
,  على الجارم و مصطفي أمين 

١٩٧٣م , 

ْك َمَساِلَكَهاولَْم تَْسلُ تَرُجوالنَجاةَ 
ِري َعلَى اْليَبَِس إِنَّ الَسِفْينَةَ ال تَجْ 

How can you expect to be successful whereas you do 
not follow its way. Surely, the ship will never sail on the 

dry soil



Jangan Ikuti hawa Nafsu yg Menggiring ke
Kemalasan

40: الباََلَغِة الَواِضَحِة، َصْفَحة فِى تَْشبِْيِه التَّْمثِْيل، فِى:  البُْوِصْيِرى 

ِمْلهُ َشبَّ َعلَىوالنَّْفس َكالطَّْفِل إِْن تُهْ 

َضاعِ َوإِْن تْفِطمْ  ِ الرَّ هُ يَْنفَِطمُحب 
ف ، تُُوف ِى بِ : البُْوِصْيِرى ) (ه696اِِإْسَكْنَدِرية َسنَة َكاتُِب َشاِعر متصو 



Cerdas =Harus keluar keringat

Genius is ninety-nine percent 
perspiration.

(Kecerdasan lebih ditentukan
oleh seberapa banyak cucuran

keringat yang dikeluarkan
•Edison in BQ 91



SIGNIFIKANSI KEULETAN 
DAN KERJA KERAS

JANGAN PERNAH BERHENTI BERMIMPI 
BESAR, DAN JANGAN PERNAH BERHENTI 
BEKERJA KERAS UNTUK IMPIAN KITA.

GADIS YANG 
SEBELAH KIRI 

MENGIRING DOMBA 
DI MAROKO.

WANITA YANG 
DISEBELAH KANAN 
ADALAH GADIS 
YANG SAMA 20 
TAHUN KEMUDIAN, 
SEBAGAI MENTERI 

PENDIDIKAN DI 

PRANCIS. 



THE SPIRITUAL SOUL (THE TRUE SELF)

•“al-Tariqatu ahammu min al-maadati, al-
mudarrisu ahammu min al-thariqati, wa ruh
al-mudarrisi ahammu min al-mudarris”
(Zarkasyi, 2005: p.105) which means “The
method is more important than the subject
or teaching materials, the teacher is more
important than the method, but the soul of
the teacher is more important than the
teacher.”



التعلم المختلط

NOWADAYS ONE SHOULD 
BLEND THE ONLINE WAY OF 
TEACHING AND F2F FOR THE 
SUCCESS OF TECHNOLOGY OF 
LEARNING AND INSTRUCTION



What is Blended Learning?
F2F

Online

Blended



ONLINE ?

•LMS 

•SKYPE

•ZOOM

•Google Meet

•Jitzi

•Etc.



Online lewat (LMS) Semua ada Menunya)
1. Student and faculty members have to create an account

2. Every faculty member has to know how to create the course description

3. Every faculty member has to arrange the schedule and the course syllaby. Once opened, the 
students will get the students’ notification and the lecturers’ notification as well, whether 
the task has been accomplished. Then, they can chat one another 

4. They can create a new room for the documents to be put or upload a new document

5. The quiz exercises through moodle online system, for instance one of many other online 
systems, could be recorded and traced.

6. The quiz bank could be created within the system syncroneously. 

7. Chatting “on line”, mirip whatsapp. Bedanya, aktifitas terecord semuanya. “Online” chatting 
just similar to Whatsapp application. The former, however, could be recorded automatically.

8. The assignment could be through essay or others. The assignment deadline could be 
arranged and scheduled depends on the administrators or faculty members. Additional 
assignments could be given to the students who are in some cases triggered, and they are 
given additional tasks. The marks are all hidden from others.



سر نجاح تدريس اللغة العربية فى
العصر الحاضروجها بوجه

F2F



سر نجاح تدريس اللغة العربية

في نقطتين 

المهارةالقدرة التامة 
على االستيعاب الكامل 

بالمادة  

الطريقة

ملكة التدريس أوالمنهج الذي 
يتبعه المدرس في التدريس



”الرغبة الشديدة “

عنالدارسونيتخلىأنالبد•
اللغةدراسةبأنالسائدةالفكرة
انكما.للغايةصعبةالعربية
واألكيدةالشديدةالرغبةتوفر

اللغةلدراسةالذاتيوالحب
يعفيالدارسينجهةمنالعربية

مهمتهمنصفمنالمدرسين
.بالتدريسالمنوطة



: المالحظات والطرق العامة المناسبة للموضوع كاآلتي 

االستعداد. أ
المحاولة على التمرس بلغة مناسبة . ب

للموضوع في القاعة الدراسية
عدم االنتقال إلى موضوع جديد قبل إجادة -د 

الموضوع القديم وعدم االعتماد على الجواب 
.الجماعي  

إيجاد جو مناسب للتدريس. ط



 .
الكتاب المقرر ليس مدرسا في حد ذاته وإنما هو مجرد وسيلة 

جيةخارارتبطاتلهمالذينوالسيماالجددالمدرسونيقعقد•
"لكتابانصتطبيقبفخ"يسمىفيماالتدريسفيكثيرة

(text-book trap)علىالمدرسيقولأنكثيرايحدثوقد
حولتدوراألوقاتوباقي"80صفحةإفتح"المثالسبيل

ولةمحاأيبدونالكتابفيالمكتوبةوالتمريناتالقراءة
حتىبالكتابيتعلقونكلهموالدارسونالمدرسون.تجديدية

المقررعلىالعتمادهجديداشيئايدرسالالمدرسكأن
.كليااعتمادا



مشكلة التسرع واالستعجال من قبل 
مدرسي اللغة العربية

سياأندونيمستوىعلىالعربيةاللغةلمدرسيإجتماعفي•
تمخض2000سنةالشرقيةبمكاسرعقدالذيالشرقية

مدرسيقبلمنوإستعجاالملحوظاتسرعاهناكأنعن
نتقالهمالوذلك،الدراسيالمنهجإنهاءبُْغيَةالعربيةاللغة
يةالدراسللمادةوفهمهمإستيعابهمقبلآخرالىدرسمن
هليكونمماالعامنهايةالىالنهجهذاعلىيسيرونوهم
.الدارسينعلىسلبيأثر



الكتاب  المقرر ليس مدرسا في . هـ
حد ذاته وإنما هو مجرد وسيلة 

تقديم التمرينات. و

تمرين الدارسين على أن يقدموا . ز
األسئلة بلغة أجنبية

التشجيع والحث . ح



الت النظرية التحليلية النفسية وحل المشك
•

بكلنالدارسيعلىكابوساالعربيةاللغةأصبحتقد
اعدائيموقفاتجاههاالدارسونويقفصعوباتها

(defensive)

اِإقبال)هوعكس(Defensiveالرفض)•
Receptive).



اإلزدواجية في الموقف

Stevick & Brunner(1967:129)يقوالناللذاناللغويانهما
.واإلقباليالرفضيالتدريسإتجاهتعارضبموقف

االصواتمنكسلسلةاألجنبيةاللغةيعبرعنأنالىيميلالرفضياإلتجاه
ارياإجبالدارسينعقولالىالمعلممننقلهايجبالتيوالنظموالكلمات
بقوةينطلقسهمايعتبرالمهمةهذهفيالمدرس،مساومةأيوبدون

يكرهونوأصبحوامنهأنفسهمويقونتجنبهيحاولونوالدارسون
ياإلقبالاإلتجاهفييحدثماعكس.عنهاويرغبونويميلونالمقررات

.والحجارةاألعشابمنخاليةخصبةأرضفيبِْذَرة  يمثلوهو



اإلزدواجية  في
موقف الطالب في تعلم اللغة

نزعة قابلية 
(Receptive (

(االقبالي)

نزعة وقائية 
(Defensive)

(الرفضي)



الموقف اإليجابي والرغبة العالية

اللغةدراسةيريدمنكلفييتوفرأنيجبماأولإنقيل•
وقد.ادراستهفىالعاليةوالرغبةاإليجابيالموقفهواألجنبية
Frenstra,(1967)منكلبهاقامالتيالدراساتأشارت

Gardner,(1960)gardnerوLambert,(1959)
Lambert et al(1960)موقفبينقويةعالقةوجودإلى

همدراستخاللمنينالونهاالتيالدراسيةواإلنجازاتالدارسين
.األجنبيةللغة



العائق
تركيزالالدارسينتعطيأنناهيك،المبتدئينمستوىفي•

لمصدرا"،"الفعلصيغة"نحو"واأللقاباألسماء"فىالبالغ
المعرب"،"المبني"،"المعرفة"،"النكرة"،"المؤول

،العكسوعلي.الكلماتتركيبفيذلكشاكلوما"
لغةالمنترادفهامعالكلماتتركيبوصيغةالرموزأعطهم

اليوميةهمحياتفىالمتداولةالمفرداتبإعدادمثالاِإندونيسية
في"ائقاع"يعتبرواأللقاباألسماءفيالبالغالتركيزألن.

ذاتهحد



وخالصة القول 
يفنواجههاقدالتيوالعراقيلالمعوقاتمن"الخوف"إن•

لكيالدارسينذهنإزالتهاعنمنبدالالتعلميةالعملية
الشديدةوالرغبةاإليجابيالموقفلديهميتكون

فيظرالنفعليهاألجنيةاللغةيتعلمأنماشخصأرادحينما•
لمن2رقمالبيانيالرسموأيضا.1رقمالبيانيالرسم
ةاللغتعليمفيوالعراقيلالمعوقاتهيمايعرفأنأراد

.العربية



والتدريسالتمرس بالمحادثة 
تمرسهاعليهميجباألجنبيةاللغةدراسةخاللوتلقوهدرسوهماولتعزيز
(1983:279)سفيجونساندراإليهأشارماهذا,والتدريسبالمحادثة

:بقوله
“… The one way to really learn something is to try to teach it to 
others. The learner who becomes a teacher in turn becomes a better 
learner.”

دارسينالوتفعيلتنشيطهواللغويالعلميالبحثهذامنالمطلوبوكان
:بقوله(1973)برافيلإليهأشاركمااألجنبيةاللغةعلى

“… for at any level people learn when they teach others 
… They gain an active knowledge of what they had 
before known only passively.”



ينبغي أن يكون الهدف بسيطا

ا مندبفالضيقاللتدريسالوقتكانلم 
كونتوأنيمكنماأبسطبشكلالغايةتحديد
لقبمناستعمالهافيسهلةالتدريسمادة

بأنفسهمالدارسين



تركيب تلك المفرداتوالمفردات 
شيئانهناك:كتابهفي(1987:55)فوليرقال
,بيةاألجناللغةدراسةفيالراغبونيعرفهماأنيجب
فرداتالمتلكتركيبطريقةوثانيهماالمفرداتأولهما

• “ There are only two things that you really need tp learn 
when you study a foreign language: words and how to put 
them together. You just can’t learn a language without 
learning words – lots of them."



أصرف نفسك عن العراقيل 
وكن متفائال

انبعاث اِإرادة•

ازدياد الرغبة•

يصبح الدرس سهال•

انبعاث محاولة للبحث باالعتماد على الذات•

استيعاب المادة•



صعوباتعقبات

اإلرادة

السهولة

االعتماد على النفس في التعلم

اِإستيعاب بالمادة

م الرسم البياني رق
2



كيف تنبعث الرغبة واإلرادة   ؟؟؟. أ

ينبغي طرد اإلحساس بصعوبة اللغة العربية-1

الخالصة العامة ثم قم بتفصيلها-2

“األسماء النحوية للكلمات”ابتعد عن التركيز على -3

ينبغي أن يكون الهدف بسيطا-4

يكون استخدام المادة الدراسية  باالعتماد على الذات-5

المفردات و طريقة تركيبها. ب

ا قم بتدريس المادة لآلخر ليكون استيعابها راسخ. ج

(من علم ما علم علمه هللا ما لم يعلم) وثابتا     

1الرسم البياني رقم 



وليكن الهدف 

بسيطا

ابتعد عن التركيز على 

”إعراب الكلمات” ”

تركيبها/ المفردات وصياغتها

إمكانية استخدام المادة الدراسية 

باالعتماد على النفس

توقف عن التفكير عن 

صعوبة األمر

معرفة المواد الدراسيةمعرفة المواد الدراسية

نقل المعلومة 

إلى اآلخر

الكفاءة والَمنهجية

الكفاءة

الَمنهجية

نزعة قابلية



ما الذي ينبغي علينا فعله ؟

اطلب منهم تدريس المادة لآلخرين

قرر عليهم واجبات المنزل كثيرا

تسهيل المسألة



الختام
إلىيرجعالعربيةاللغةتدريسمجالفيالنجاحأن•

اللغويةالكفاءة.المدرسونيمتلكهاالتيوالتربيةالتعليممهارة

من،هذاوعلي.الدارسينلدعممنهمابدالشيانلآلخرينوالمحادثة

يحتاجالمدرسينفتدريب،الكافيتعليمهسبيلفيالمكافأةإعطاءأجل

إخالصمنيُقابلأنمنبدالالمدرسينوإخالص,بإمعاننظرإلي

.الشأنهذافيالمجتمع

علىوالتدريبوالممارسةالتفكيرفىللدارسينالوافرالوقتتخصيصفإن•
هذهوبدون.ومتوازنةمتكافئةتكونأنبداليتعلمونهاالتيالدراسيةالمواد
.فقطاألحالممجردالمطلوبالنجاحكان،كلها


