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 ملخص
 

 في مدرسة محمديةمشكالت تعليم اللغة العربية عبر اإلنترنت خالل الجائحة 
 المتوسطة األهلية جانديبورو المبونج الجنوبية األولى
مشكلة صحية عادلية كما يف عامل التعليم احلايل،  99حة كوفيد كانت جائ

حيث توجد الصعوبات بتعديل نظام التعليم الذي مينع التعليم بادلواجهة ادلباشرة حىت 
جيرب ادلعلمني بأداء التكيف وحتسني مجيع اإلمكانات ادلوجودة. ويكون ىذا احلال 

ء ادلشكلة من الطالب أو ادلعلمني سببا لوجود بعض ادلشكالت يف عملية التعليم سوا
أو من ادلرافق الداعمة. فلذلك حيتاج ادلعلم إىل تنفيذ منوذج التعليم من خالل 
اإلنًتنت. والتعليم عرب اإلنًتنت ىو عملية التعليم يقوم هبا ادلعلمون والطالب 

 باستخدم األجهزة اإللكًتونية وخاصة اإلنًتنت يف تقدمي ادلواد التعليمية.
ما ىي ادلشكالت اليت يواجهها ادلعلم يف تعليم شكلة ىذا البحث : ومن م

يف مدرسة حممدية األوىل ادلتوسطة األىلية جانديبورو اللغة العربية عرب اإلنًتنت 
؟، وكيف كان احلل للتغلب على مشكالت ادلعلم يف تعليم اللغة المبونج اجلنوبية

دلتوسطة األىلية جانديبورو المبونج يف مدرسة حممدية األوىل االعربية عرب اإلنًتنت 
؟. وأما اذلدف من ىذا البحث فهو دلعرفة مشكالت تعليم اللغة العربية عرب اجلنوبية

ودلعرفة  يف مدرسة حممدية األوىل ادلتوسطة األىلية جانديبورو المبونج اجلنوبيةاإلنًتنت 
رسة حممدية يف مداحلل للتغلب على مشكالت تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت 

 .األوىل ادلتوسطة األىلية جانديبورو المبونج اجلنوبية
ادليداين بادلدخل الوصفي. والبيانات اليت حصلت فهذا البحث من البحث 

عليها الباحثة ىي من نتائج ادلقابلة والكتب واجملالت ومن ادلراجع اإلعالمية. 
عرب اإلنًتنت خالل مشكالت تعليم اللغة العربية االستنتاج من ىذا البحث أن  

جانديبورو ناحية المبونج اجلنوبية وىي  9اجلائحة يف مدرسة حممدية ادلتوسطة األىلية 
( ادلشكلة 3( ادلشكلة يف فهم الطالب، 2( ادلشكلة يف توافر الوسائل التعليمية، 9: 

( 5( ادلشكلة من حيث احلصص والشبكات، 4اذلواتف لدى الطالب،  يف توافر



 ج
 

( ادلشكلة يف اإلشراف على تعلم الطالب. وأما  6يم تعلم الطالب، ادلشكلة يف تقي
كيفية حللول ىذه ادلشكالت فهي بتوزيع احلصص اجملانية من وزارة الًتبية والثقافة 
ويقسم ادلعلم التعليم إىل قسمني، ومها التعليم يف الصباح ويف ادلساء وباستخدام منصة 

  واتساب.
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 إهداء

 
 :الة إىلويف ىذه ادلناسبة أىديت ىذه الرس

، أشكرمها وأمي احملبوبة يني فًتياين احملبوب أمحد صالة نور الرمحن أيب والديا .1
وعسى . والدعاء والنصيحة وادلوّدة شكرا جزيال على تقدمي الدافع والتشجيع

 اهلل أن يباركما بنعمة مباركة.

 .أخي الصغري ألدينيس ويراحودين أكرب ىو الذي يشجعين على جناحي .2

 بوبني اجامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.ادلتخرجني احمل .3
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 ةترجمة الباحث
 

. وىي 9999من أبريل  4ولدت الباحثة يف كوبانج جوروب يف التاريخ 
البنت األوىل من أخوين للزوجني أيب احملبوب أمحد صالة نور الرمحن وأمي احملبوبة يني 

امسو ألدينيس ويراحودين أكرب. ومستوى الًتبية فًتياين. كانت للباحثة أخ واحد 
 للباحثة ىو كما يلي :

. بدأت الدراسة من روضة األطفال مطلع األنوار، وخترجت منها يف السنة 9
2005. 
سينتاموليا، وخترجت  2. الدراسة اإلبتدائية يف ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية 2

 .2099منها يف السنة 
درسة الفالح ادلتوسطة األىلية ناتار، وخترجت منها . الدراسة ادلتوسطة يف م3

 .2094يف السنة 
ليو، وخترجت منها سيدومو  9. الدراسة الثانوية يف ادلدرسة  الثانوية احلكومية 4

 .2097يف السنة 
درست الباحثة اللغة العربية يف كلية الًتبية والتعليم  2097. ففي  السنة 5

 اجامعة رادين إينتان اإلسالمية
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 كلمة شكر وتقدير

 
احلمد هلل رب العادلني بالشكر إىل اهلل على مجيع النعمة واذلداية وقوتو اليت 
قد أعطاه للباحثة حىت تقدر على إدتام ىذه الرسالة العلمية. وىذه الرسالة العلمية 
شرط من الشروط الالزمة  للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل من قسم تعليم 

ويف إدتام كتابة ىذه  ة اجامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.اللغة العربي
فبهذه ادلناسبة  .الرسالة، حصلت الباحثة على مجيع ادلساعدات من مجيع األطراف

 جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل: أن تقّدم الباحثة

ن إينتان . األستاذ الدكتور احلاج حممد موكري، ادلاجستري كرئيس اجلامعة رادي9
 .اإلسالمية احلكومية المبونج

ادلاجسترية، كعميدة كلية الًتبية والتعليم اجامعة  األستاذة الدكتورة نريفا ديانا،. 2
 . رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية، حبامعة رادين  الدكتورة أمي ىجرية، ادلاجسترية. 3
 .احلكومية المبونج إينتان اإلسالمية

. السيد إروانداين، ادلاجستري كسكريتري يف قسم تعليم اللغة العربية، حبامعة رادين 4
 .إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

. األستاذ الدكتور احلاج شريف الدين بشار، ادلاجستري كادلشرف األول والسيد 5
ذان يقدماين التجيهات الثاين الل كادلشرف ميزان اخلريي كيسوما، ادلاجستري

 .واإلرشادات حىت أدتمت ىذه الرسالة العلمية

مجيع احملاضرين واحملاضرات خاصة للمحاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية اللذين . 6
 أعطوين علوما ومعرفة مدة الدراسة.

حبامعة رادين إينتان  2097زمالء احملبوبني يف قسم تعليم اللغة العربية دلرحلة . 7
 المية احلكومية المبونجاإلس
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وتدرك الباحثة على أن حبثها بعيد عن الكمال، لذلك ترجو الباحثة 
وأخريا عسى أن تكون . االنتقادات واالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية

ىذه الرسالة العلمية نافعة للباحثة خصوصا وللقارئني عموما. آمني يا رب 
 العادلني.
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 الباب األول
 مقدمة

 أ. توضيح الموضوع
كاف توضيح ادلوضوع أمرا ضركرينا لتجنب سوء الفهم كاألخطاء يف فهم 

لذلك ربتاج الباحثة إىل بياف توضيح األغراض  األغراض من موضوع البحث. 
كادلصطلحات الواردة فيو. كموضوع ىذا البحث ىو" مشكالت تعليم اللغة العربية 

يف مدرسة زلمدية األكىل ادلتوسطة األىلية جانديبورك جلائحة عرب اإلنًتنت خالؿ ا
 :". أما األشياء ادلهمة ادلتعلقة بادلوضوع فهيالمبونج اجلنوبية

. ادلشكالت ىي عقبات أك موقعات أك عوامل أك ظركؼ تعيقها كسبنعها إىل 1
 1. ربقيق األىداؼ كالقوة تفرض إلغاء التنفيذ

العربية، أم جزء من  اللغة التعليم كتعلم مواد لية ىو عم . تعليم اللغة العربية2
ادلهارات يف فهم اللغة  الطالب من استيعاب أربع جهود اإلعداد ليتمكن

 2العربية، مثل مهارة اإلستماع، كالكالـ كالقراءة كالكتابة. 
ىو التعليم حيث يكمل الطالب كاجباهتم كيأخذكف  عرب اإلنًتنت . التعليم3

 3رة مع استخداـ التكنولوجيا.القرارات يف كل م
جانديبورك ىي ادلدرسة اليت كاف  1. إف مدرسة زلمدية ادلتوسطة األىلية 4

، كيقع عنواهنا يف شارع كياىي احلج أمحد 1988تأسيسها منذ عاـ 
جانديبورك، المبونج اجلنوبية، كىي  سينتا موليا بقرية 17دحالف رقم 

 4افس مع ادلدارس األخرل ادلدرسة مع إصلاز كبَت كقادرة على التن

                                                             
1KBBI, Kamus BesarBahasaIndonesia,(Jakarta:BalaiPustaka,2007), hlm. 

146 
2MuhandisAzzuhri, 

“MetodedanMediaPembelajaranBahasaArabBerbasisInternetDi 

EraTeknologiInformasi”,Vol. 14 No.3(2009),hlm.3 
3Gunawan, “Variations of Models and Learning Platform for Prospective 

Teachers During the Covid-19 PandemicPeriode”,2020, hlm. 61 
4Wawancara dengan Bapak M.Fauzy, S.Kom., Kepala SMP 

Muhammadiyah 1 Candipuro 
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بناءن على الوصف أعاله، ديكن االستنتاج أف الغرض من ىذا البحث ىو حبث 
يف نتمكن من معرفة طريقة ادلعلم يف التعليم عرب اإلنًتنت  حىت كصفي كنوعي،

 .مدرسة زلمدية األكىل ادلتوسطة األىلية جانديبورك المبونج اجلنوبية
 ب. خلفية البحث

ليم ىي عدة معوقات تعوؽ سَت التعليم من العوامل البشرية إف مشكالت التع
كاللغة العربية ىي اللغة ذات الصفات األكثر باإلضافة إىل  .يعٍت ادلعلموف كالطالب

الدين للمسلمُت، كلغة رمسية يف األمم   أهنا لغة القرآف كاحلديث، كىي أيضا كلغة
لغة   طقة الشرؽ األكسط،دكلة يف من 22ادلتحدة، أم اللغة الوطنية ألكثر من 
 5الضاد كلغة الًتاث االجتماعي كالثقايف.

كالتعليم ىو أنشطة التعليم اليت يقـو هبا ادلعلم حىت يتمكن طالبو من تنفيذ 
يقـو بو ادلعلم يف إنشاء أنشطة  نشاط دبعٌت آخر، التعليم ىو أنشطة التعليم جيدا. 

التعليم  عليم اللغة العربية ىو عملية لتحقيق اذلدؼ ادلطلوب. بينما ت تعليمية مواتية
العربية. كال حيدث تعليم اللغة العربية إال يف الدكؿ العربية، كلكنو  اللغة كتعلم مواد

اآلف ينتشر يف مجيع أضلاء العامل. كيعّد تعليم اللغة العربية جزءا من جهود اإلعداد 
بية، مثل مهارة ادلهارات يف فهم اللغة العر  الطالب من استيعاب أربع ليتمكن

 اإلستماع، كالكالـ كالقراءة كالكتابة.
كإحدل األمثلة من تعليم اللغة العربية حىت يتمكن الطالب من فهم 

الصرؼ كتطبيقها، فيحتاج الكثَت من األمثلة كالتدريبات ادلقدمة يف كتاب  مادة
على شكل عاـ كىو معرفة تغيَت أصل  الصرؼ، ألف اذلدؼ من تعلم الصرؼ

إىل عدة أنواع من الكلمات كمعرفة كيفية تغيَتىا كفقنا لنمط أشكاؿ  الكلمات
ادلتعلقة دبشكلة الصرؼ. من األمثلة السابقة،  الكلمات كلتجنب بعض األخطاء

ديكننا أف نستنتج أنو ليفهم الطالب مادة الصرؼ كيطبقوهنا، فيحتاج الكتاب إىل 
 .بعض األمثلة كالتدريبات العديدة

                                                             
5UbaidRidlo,BahasaArabDalamPusaranArusGlobalisasi:AntaraPesismisme

DanOptimisme,(Jakarta: UINSyarif Hidayatullah,2015), hlm. 100 
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ىو التعليم حيث يكمل الطالب  عرب اإلنًتنت فإف التعليمككفقا لغوناكاف، 
عرب  كاجباهتم كيأخذكف القرارات يف كل مرة مع استخداـ التكنولوجيا. كالتعليم

افًتاضيا. كمن الوصف أعاله،  عند موليسا ىو التعليم الذم كاف تنفيذه  اإلنًتنت
ما العادة بدعم من ديكن االستنتاج أف يكوف تنفيذ التعليم عرب اإلنًتنت جيدا ك

 .اإلنًتنت كتعليمو غَت مقيد بادلكاف كالزماف
فكاف التعليم عرب اإلنًتنت خيارا رئيسيا للمعلمُت عندما توجد تعليمات 

أك كوفيد  فَتكس كوركنا  مباشرة من احلكومة ادلركزية حوؿ التعليم ادلنزيل دلنع انتشار
، Zoomىي  التواصل االجتماعي ادلستخدمة منصات . كمن أشهر19

google clasroom ك ،WhatsApp.  كأحد ادلنصات ادلستخدمة يف
تطبيق كاتساب. كاتساب ىو  جانديبورك  ىو 1مدرسة زلمدية ادلتوسطة األىلية 

كمقاطع الفيديو كالصور  بإرساؿ ادللفات كالرسائل ادلصورة مراسلة فورية يسمح لنا
االجتماعي كاتساب على كربتوم كسائل التواصل   .كالدردشة عرب اإلنًتنت

ا حبيث ال يستخدـ ادلستخدموف الرسائل  اخلدمات االتصالية بتكلفة منخفضة جدن
القصَتة كادلكادلات اذلاتفية عرب االئتماف. اإلضافة إىل ذلك ، فمن خالؿ استخداـ 

 Video الفيديو ديكننا أف نتواصل بادلواجهة ادلباشرة باستخداـ مكادلات كاتساب،

Call. 

تأثَت إجيايب من  الدراسات اليت تفًتض أف لوسائل التواصل االجتماعيكىناؾ 
حيث التواصل كالتنسيق كادلناقشة دكف احلاجة إىل ادلواجهة ادلباشرة. يعترب كاتساب 

ادلالئمة كقد استوفت ادلعايَت كأداة أك كسيلة  االجتماعي التواصل كسيلة من كسائل
 .ة لدل الطالبنتائج ادلمارس تعليمية قادرة على ترقية

يف مدرسة زلمدية األكىل كاستنادنا إىل نتائج ادلالحظات اليت أجرهتا الباحثة  
، أف إحدل ادلشكالت اليت يواجهها ادلتوسطة األىلية جانديبورك المبونج اجلنوبية

كىي مرافق اذلاتف أك احملموؿ، كال  عملية تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت ادلعلم يف
الطالب اذلاتف لوالديهم أك يتناكبوف مع أشقائهم. كباإلضافة إىل  يستخدـ يزاؿ

 . ذلك، يصعب ادلعلم  يف تكييف الطالب أثناء عملية التعليم بسبب قيود ادلسافة
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بالنظر إىل بعض ادلشكالت ادلوجودة يف أثناء ىذه اجلائحة، فتهتّم الباحثة  
يف مدرسة نت خالؿ اجلائحة بالبحث عن " مشكالت تعليم اللغة العربية عرب اإلنًت 

 ". زلمدية األكىل ادلتوسطة األىلية جانديبورك المبونج اجلنوبية
يف مدرسة ىذا البياف مؤكد حسب نتائج ادلقابلة اليت أجرهتا الباحثة مع ادلعلم 

. كأىم العوامل الرئيسية زلمدية األكىل ادلتوسطة األىلية جانديبورك المبونج اجلنوبية
عندما يتعلموف من خالؿ اإلنًتنت، فليس  اليت ديتلكها الطالبادلرافق  ىو نقص

جلميع الطالب ىواتف ذكية أك أجهزة الكمبيوتر كالوسائل التعليمية تستخدـ 
اإلنًتنت. كالعوامل األخرل كىي ال ديكن أف يصل مجيع الطالب إىل حـز اإلنًتنت. 

نها يتكوف من فصل تتكوف ىذه ادلدرسة من الصف السابع كالثامن كالتاسع. ككل م
 .كاحد كلو نفس معلم اللغة العربية

من اللغة  ، كىيteacan" من اللغة اإلصلليزية القددية teach تأيت كلمة "
األدلانية القددية. من ىذه ادلصطلحات، فإف التعليم ىو عملية لتوصيل ادلعلومات أك 

ة عملية لتوصيل ادلعرفة. ادلعرفة من ادلعلمُت إىل الطالب. كغالبنا ما تُعترب ىذه العملي
أنو عملية  ال يعٍت التوصيل بالنقل، كلكن يعّرؼ التوصيل على ففي ىذا السياؽ،

 .النشر
إف ادلعلم كوسيلة لتنمية القدرات ادلوجودة يف نفس الطالب حىت يكوف لديهم 
شخصية ركحية كذكاء جيد من خالؿ عملية التعلم اجليدة كادلنتظمة. كمن خالؿ 

د سيظهر الطالب األذكياء كالنبالء كمستعدين دلواجهة تغيَت الزمن التعليم اجلي
كألف التعليم يف أثناء اجلائحة تعليم عرب اإلنًتنت، فمن ادلتوقع أف يكوف  .بالتحديات

ادلعلم أكثر إبداعنا كابتكارنا يف صنع ادلواد التعليمية ادلثَتة كذبذب اىتماـ الطالب 
 .ا جيدا يف إتقاف العلـو كالتكنولوجياكمحاستهم، كأف يهتم ادلعلم اىتمم

كبناء على خلفية البحث السابق، فتهتم الباحثة بإجراء البحث عن "مشكالت 
يف مدرسة زلمدية األكىل ادلتوسطة تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت خالؿ اجلائحة 

 "األىلية جانديبورك المبونج اجلنوبية
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 وتحديدها ج. تعيين المشكلة
 حث تعُت الباحثة بعض ادلشكالت التالية :كيف ىذا الب

 .. مشكالت ادلعلم يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت1
 . احللوؿ للتغلب على التعليم عرب اإلنًتنت2

أما ربديد ادلشكلة من ىذا البحث فهو مشكالت ادلعلم يف تعليم اللغة 
 .العربية عرب اإلنًتنت

 د. مشكلة البحث
 السابق، فإف مشكلة ىذا البحث ىي كالتايل : بناء على خلفية البحث

. ما ىي ادلشكالت اليت يواجهها ادلعلم يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت 1
 ؟يف مدرسة زلمدية األكىل ادلتوسطة األىلية جانديبورك المبونج اجلنوبية

. كيف كاف احلل للتغلب على مشكالت ادلعلم يف تعليم اللغة العربية عرب 2
يف مدرسة زلمدية األكىل ادلتوسطة األىلية جانديبورك المبونج ًتنت اإلن

 ؟اجلنوبية
 البحث هدف .ه

كفقنا لًتكيز البحث السابق، فإف اذلدؼ من ىذا البحث ىو لتعيُت مشكالت 
يف مدرسة زلمدية األكىل ادلتوسطة األىلية ادلعلم يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت 

كمعرفة احلل للتغلب على مشكالت تعليم اللغة العربية  بيةجانديبورك المبونج اجلنو 
 عرب اإلنًتنت.

 البحث و. فوائد
 :كأما فوائد ىذا البحث فهي

. الفوائد النظرية، أف يستخدـ ىذا البحث مصدرا للقارئ يف معرفة مشكالت 1
يف مدرسة زلمدية كمعرفة كيفية حلوذلا  تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت

 .توسطة األىلية جانديبورك المبونج اجلنوبيةاألكىل ادل
الفوائد العملية  كأحد ادلعلومات العلمية كمرجعا للباحث القادـ الذم  .2

 .سيقـو بو ببحث شلاثل
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. لتقدمي التوصيات كادلدخالت ادلتعلقة بطريقة ادلعلم يف تعليم اللغة العربية 3
 . عرب اإلنًتنت

 ذات الصلة ز. البحوث السابقة
الباحثة أنو ال أحد حبث خالص ينحرؼ سبامنا عن األفكار الشخصية.  أدركت

ففي ىذا البحث ربصل الباحثة على ادلعلومات من رسائل علمية أخرل من أجل 
إنشاء النظرية اجلديدة. كيوجد العديد من البحوث ادلماثلة ادلستخدمة  كمراجع ىذا 

 :البحث، كىي
كسائل التواصل االجتماعي لتعليم اللغة  " بعنواف . اجمللة ألخيت ميديانا رسكا1

كاتساب يف ادلدارس االبتدائية  العربية أثناء  اجلائحة: دراسة نوعية الستخداـ
. تظهر نتائج ىذا البحث أف نتائج تعلم اللغة العربية عرب  يف إندكنيسيا

 اإلنًتنت أقل فاعلية بالنسبة للطالب.
فعالية مناذج التعليم  " ( بعنواف2222. اجمللة ألخىت صاحلة العتيق حكموايت )2

اللغة العربية يف جامعة سوناف كاليجوغو  زلاضرات يف عرب اإلنًتنت
". تظهر نتائج ىذا البحث أف ادلوضوع ال يقنع عن  اإلسالمية ماالنج

ذلك احلاؿ دليل  جانب حجم ملف ادلادة اليت مت ربميلها عرب يوتيوب. 
من  18ادة التعليمية اليت تظهر الرقم حسب استبياف تقييم ادلوضوع على ادل

32. 
"كسائل تعليم اللغة العربية   ( بعنواف2229. اجمللة ألخي مهنس األزىرم )3

القائمة على اإلنًتنت يف عصر تكنولوجيا ادلعلومات". تظهر نتائج ىذا 
البحث أف تعليم اللغة العربية يتطلب عملية إبداعية جديدة كشلتعة حسب 

ؿ ىذا احلاؿ على أف اإلنًتنت ىي الوسيلة على أساس تطور الزمن. كيد
 .تكنولوجيا ادلعلومات ديكنها إثراء ادلعرفة كتطوير ادلزيد من البصَتة

 ح. منهج البحث
منهج البحث ىي طريقة أك كيفية احلصوؿ على حلوؿ مجيع ادلشكلة. كيف 

معينة.  دبشكالت البحث عدة أنواع من النظريات لتطبيق إحدل ادلناىج ادلالئمة
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كدبعٌت آخر، فإف منهج البحث ىو ادلنهج يقـو بو شخص ما من خالؿ ربقيق 
كتكميل ادلشكلة الدقيقة حىت يتم احلصوؿ على احلل الصحيح. تتكوف أىداؼ 

 .البحث من ثالثة أنواع، كىي االكتشاؼ كاإلثبات كالتطوير
الذم ذكر خالد ناربوكو كأبو أمحادم أف منهج البحث فرع من فركع العلم 

يناقش أك يبحث عن طرؽ إجراء البحث من خالؿ أنشطة البحث كالتسجيل 
 .كالصياغة كالتحليل، مث ذبميعها يف التقارير بناء على احلقائق العلمية

 . نوع البحث1
 "re " من كلمة  كىو يأيت  research  اإلصلليزية البحث يف اللغة

 researchالكلمة  كبالتايل، فإف معٌت أصل ". to search اليت تعٍت "
البحث  ادلتكرر. منهج البحث ىي طريقة أك كيفية  ىو البحث مرة أخرل أك

احلصوؿ على حلوؿ مجيع ادلشكلة. كيف البحث عدة أنواع من النظريات 
دبشكالت معينة. كدبعٌت آخر، فإف منهج  لتطبيق إحدل ادلناىج ادلالئمة

تكميل ادلشكلة البحث ىو ادلنهج يقـو بو شخص ما من خالؿ ربقيق ك 
الدقيقة حىت يتم احلصوؿ على احلل الصحيح. تتكوف أىداؼ البحث من 

 .ثالثة أنواع، كىي االكتشاؼ كاإلثبات كالتطوير
مث ذكر خالد ناربوكو كأبو أمحادم أف منهج البحث فرع من فركع العلم 
الذم يناقش أك يبحث عن طرؽ إجراء البحث من خالؿ أنشطة البحث 

اغة كالتحليل، مث ذبميعها يف التقارير بناء على احلقائق كالتسجيل كالصي
العلمية. كيتكوف منهج البحث من منهجُت، مها ادلنهج الكمي كادلنهج 

 النوعي.
كيف ىذا البحث، استخدمت الباحثة منهج البحث النوعي كىو منهج 
البحث الذم يستخدـ البيانات بالتعبَت عنها شفهية كنظرية، أما نوع البحث 

تخدـ فهو حبث ميداين. فالبحث ادليداين ىو نوع من البحث الذم يسعى ادلس
إىل مجع البيانات كادلعلومات حوؿ ادلشكلة يف اجملاؿ فورم من خالؿ زيارة 

 .ادلستجيبُت للحصوؿ على البيانات أك ادلعلومات ادلباشرة
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بناءن على البياف أعاله، ديكن االستنتاج أف البحث ادليداين ىو البحث 
كاف إجراؤه من خالؿ مجع البيانات كادلعلومات الواردة يف اجملاؿ. كيف   الذم

بطرائق تعليم  ىذا البحث أخذت الباحثة من سلتلف الكتب كاجملالت ادلتعلقة
 .اللغة العربية اليت ديكن تطبيقها يف أثناء ىذه اجلائحة

 صفة البحث .2
يقتصر من حيث صفة ادلشكلة، يعترب ىذا البحث حبثا كصفيا كنوعيا. ك 

ىذا البحث على زلاكلة الكشف عن ادلشكلة ادلوجودة حىت تصف حقائقها 
منهجية ككاقعية كدقيقية. كأما من حيث العرض، فإف ىذا البحث من البحث 
الوصفي، أم مجع البيانات أك ادلعلومات  لتنظّمها كتبيّنها كربللها. ففي ىذه 

 .احلالة، ال حيتاج ربليل البحث إىل الفرضية
 قة جمع البيانات. طري3

طريقة مجع البيانات ىي الطرؽ اليت يستخدمها الباحثوف جلمع البيانات 
ىذا  أك ادلعلومات يف الدراسة أك البحث. كطريقة مجع البيانات ادلستخدمة يف

أم البحث ادليداين. كيكوف إجراء ىذا نشاط البحث  البحث منهج ميداين،
مصادر البيانات يف ىذا البحث تنقسم  .من خالؿ مجع البيانات من ادليداف

 .مصادر البيانات األساسية كمصادر البيانات الثانوية إىل قسمُت، كمها
 أ. مصادر البيانات األساسية

مصادر البيانات األساسية ىي البيانات احملصولة أك اجملموعة من 
ادلصادر األصلية مباشرة يف ادليداف. كمصادر البيانات األساسية يف ىذا 

 :البحث ىي
      ( معلم اللغة العربية1

يف ىذه احلالة، السيد كورنياكاف ىو معلم اللغة العربية  
للحصوؿ على ادلعلومات عن مشكالت ادلعلم يف  كمصدر البيانات

تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت كصعوباتو يف التعليم كادلعلومات عن 
 حالة تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت.
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 يانات الثانويةب. مصادر الب
البيانات الثانوية ىي البيانات اليت مت احلصوؿ عليها أك مجعها من 

ادلصادر احلالية. كالبيانات الثانوية  قبل األشخاص الذين جيركف البحث من
 :يف ىذا البحث ىي

 جانديبورك 1زلمدية ادلتوسطة األىلية  ( رئيس مدرسة1
ى ادلعلومات للحصوؿ عل كاف رئيس ادلدرسة مصدرنا للبيانات

 .عن تاريخ تأسيس ادلدرسة كأىدافها كتطورىا
 أساليب جمع البيانات .3

عند سوىارسيمي أريكونتو، أف أساليب البحث تسمى أساليب مجع 
البيانات. كتعترب أساليب مجع البيانات أىم خطوة يف ىذا البحث، ألف 

ة بدكف معرفة طريق الغرض األساسي من البحث ىو احلصوؿ على البيانات. 
مجع البيانا ، لن حيصل الباحث على البيانات اليت تليب ادلعايَت احملددة. ديكن 

للحصوؿ على  .أف ذبمع البيانات بطرؽ كأماكن سلتلفة كمصادر سلتلفة
البيانات ادلطلوبة استخدمت الباحثة عدة أساليب جلمع البيانات على النحو 

 :التايل
 أ. ادلقابلة

صولة من خالؿ تقدمي السؤاؿ كاجلواب ادلقابلة ىي مجع البيانات احمل
شفويا للحصوؿ على ادلعلومات. كيف ىذا البحث استخدمت الباحثة 
طريقة ادلقابلة جلمع البيانات مع األسئلة كتسجيل مجيع ادلعلومات 

 .ادلطلوبة
ففي أنشطة ىذه ادلقابلة، أجرت الباحثة ادلقابلة ادلباشرة كادلتعمقة 

ة بطريقة ادلعلم يف تعليم اللغة العربية عرب الستكشاؼ ادلعلومات ادلتعلق
يف مدرسة زلمدية األكىل ادلتوسطة األىلية جانديبورك المبونج اإلنًتنت 

ستعقد الباحثة ىذه ادلقابلة إىل رئيس ادلدرسة كادلعلمُت الذين  .اجلنوبية
 .يقوموف بالتدريس يف ادلدرسة



 11 

 ب. ادلالحظة
دلراقبة ادلباشرة دكف كسيط كائن تُعرَّؼ ادلالحظة ىنا على أهنا نشاط ا

كيف ىذا  .ما إللقاء نظرة فاحصة على األنشطة اليت يقـو هبا الكائن
 .تعليم اللغة العربية عرب االنًتنت البحث، تالحظ الباحثة الطالب يف 

 ج. التوثيق
التوثيق ىو مجيع  ادلواد ادلكتوبة اليت يصنعها البشر، كالتوثيقة ادلعنية 

ت، إما يف شكل أكراؽ أك مالحظات إلكًتكنية. ىي مجيع التسجيال
تستخدـ ىذه طريقة التوثيق للحصوؿ على البيانات ادلتعلقة باحلالة 

مدرسة زلمدية األكىل ادلتوسطة األىلية جانديبورك ادلوضوعية لطالب 
  .المبونج اجلنوبية

 د. ربليل البيانات
ربليل  يعد ربليل البيانات جزءنا مهمنا من عملية البحث ، ألف

البيانات ىو عملية البحث بشكل منهجي كذبميع البيانات اليت مت 
احلصوؿ عليها ، كحل مشاكل البحث بالبيانات ادلوجودة ، كستظهر 

، فإف ربليل البيانات ىو  كفقنا لػ .الفوائد كربقيق اذلدؼ النهائي للبحث
إىل كتنظيمها يف فئات كأمناط ، باإلضافة  عملية ترتيب تسلسل البيانات

بناءن على الفهم أعاله ، فإف تقنيات ربليل  .كحدات الوصف األساسية
البيانات تعٍت معاجلة البيانات اليت مت مجعها من النتائج ادليدانية إىل نتائج 

 .مفيدة يف حل ادلشكالت حبيث ديكن فهم نتائج البحث
يعد ربليل البيانات جزءنا مهمنا من عملية البحث، ألف ربليل 

ىو عملية البحث كمجع البيانات بشكل منهجي، كحل البيانات 
مشكالت البحث بالبيانات ادلوجودة، كستظهر الفوائد كربقيق اذلدؼ 

، فإف ربليل البيانات ىو عملية  Meleong النهائي للبحث. كفقنا لػ
ترتيب تسلسل البيانات كتنظيمها يف فئات كأمناط إىل كحدات الوصف 

، فإف أساليب ربليل البيانات ىي عملية األساسية. كمن ادلفهـو أعاله
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معاجلة البيانات اجملموعة من النتائج ادليدانية إىل النتائج ادلفيدة يف حل 
 .ادلشكالت ليفهم نتائج البحث

يف ىذه احلالة استخدمت الباحثة التحليل النوعي، شلا يعٍت أف 
 البيانات اجملموعة توصف بالكلمات، كتفصلها كفقنا ألمناط التفكَت
االستقرائي، أم النظر إىل احلقائق كاألحداث على كجو خاص مث التعميم 

 ..على كجو عاـ

 ق. أساليب ربليل البيانات
يعد ربليل البيانات جزءنا مهمنا من عملية البحث، ألف ربليل 
البيانات ىو عملية البحث كمجع البيانات بشكل منهجي، كحل 

الفوائد كربقيق اذلدؼ مشكالت البحث بالبيانات ادلوجودة، كستظهر 
، فإف ربليل البيانات ىو عملية  Meleong النهائي للبحث. كفقنا لػ

ترتيب تسلسل البيانات كتنظيمها يف فئات كأمناط إىل كحدات الوصف 
 األساسية.

كمن ادلفهـو أعاله، فإف أساليب ربليل البيانات ىي عملية معاجلة 
 النتائج ادلفيدة يف حل ادلشكالت البيانات اجملموعة من النتائج ادليدانية إىل

 .ليفهم نتائج البحث
 :استخدمت الباحثة يف ىذا البحث ربليال كصفيا، كىو كالتايل

  النوعي ( التحليل1
كفقنا دليونغ، فإف التحليل النوعي ىو إجراء البحث الذم 
ينتج بيانات كصفية يف شكل كلمات مكتوبة كمنطوقة من الناس 

 .كسلوؾ مالحظ
ى البياف أعاله، ديكن االستنتاج أف التحليل النوعي بناءن عل

 .ىو البحث الذم ينتج بيانات ديكن تقدديها ربريريا أك شفهينا
 
 



 12 

      ( التحليل الوصفي2
الوصفي ىو البحث الذم يسعى إىل حل ادلشكالت بناءن 
على البيانات من خالؿ عرض البيانات كربليلها كتفسَتىا. فلذلك 

البحث ىو البحث الذم يصف كيصف  ىذا ديكن االستنتاج أف
 .كيبلغ عن الكائن ادلبحوث

التحليل الوصفي النوعي ىو ربصل البيانات من الدراسة 
أك البحث ادلنعقدة يف ادلدارس. كاخلطوات ادلتخذة يف ربليل البيانات 

 :الوصفية النوعية ىي
لغة أ( مجع البيانات كادلعلومات الالزمة عن طريقة ادلعلم يف تعليم ال

 العربية عرب اإلنًتنت من خالؿ ادلقابلة كادلالحظة ادلباشرة
 تعيُت ادلشكالت ادلوجودة كربليلها بعمق ب( 
تطبيق طرائق تعليم اللغة العربية من خالؿ مراعاة االحتياجات  ج( 

 . الالزمة مع الشركط ادلوجودة يف اجملاؿ
 س. منهجية البحث

 أبواب كما يف البياف التايل :  منهجية كتابة ىذا البحث تتكوف من مخسة
الباب األكؿ : مقدمة كىي ربتوم على توضيح ادلوضوع، خلفية البحث، تعيُت 

كالبحوث  ادلشكلة كربديدىا، مشكلة البحث، ىدؼ البحث، كفوائد البحث،
 . ، كمنهج البحث كمنهجية البحث السابقة ذات الصلة

دركس اللغة العربية،  نالباب الثاين : حبث نظرم . كيبحث القسم األكؿ ع
ادلفهـو كاسًتاتيجية تعليم اللغة العربية، التعيلم عرب اإلنًتنت كخصائصو كأىدافو 

 .19التعليم كجائحة كوفيد  كإدارة كصعوبات التعليم، عرب اإلنًتنت، كأسس التعليم
صورة عامة  البحث. كحيتوم ىذا الباب على الباب الثالث : كصف موضوع

جانديبورك، تاريخ تأسيس ادلدرسة، كادلوقع  1توسطة األىلية دلدرسة زلمدية ادل
 اجلغرايف، نظرة ادلدرسة كبعثتها، كالبحث عن تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت يف

 جانديبورك. 1مدرسة زلمدية ادلتوسطة األىلية 
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نتائج البحث كىو مشكالت تعليم اللغة العربية  ربليل الباب الرابع، حيتوم على
يف مدرسة زلمدية األكىل ادلتوسطة األىلية  19جائحة كوفيد  نًتنت خالؿعرب اإل

 .جانديبورك المبونج اجلنوبية
الباب اخلامس : االختاـ، حيتوم على االستنتاجات احملصولة من ادلناقشة 

 .ادلتعلقة بالباب السابق كاالقًتاحات ادلفيدة
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 الباب الثاني
 ظريبحث ن

 

 اللغة العربية أ. تعليم

 . مفهوم التعلم1

من ناحية أصل الكلمة، التعلم ىو زلاكلة اكتساب الذكاء أك ادلعرفة. 
ادلعرفة ىي زلاكلة الناس لتلبية حاجاهتم اليت مل  كإف زلاكلة لتحقيق الذكاء أك

6ديتلكوىا من قبل.  كمن خالؿ التعلم، يصبح الناس مدركُت، كيفهموف شيئا.
 

لم ىو شكل من أشكاؿ السلوؾ اذلاـ حلياة اإلنساف كيساعدىم على التع
 .ينجو الناس يف حياهتم ىذه عملية التعلم التكيف مع بيئتهم. كبوجود

إف التعلم على شكل بسيط ىو عملية التغيَت اليت حدثت خالؿ فًتة 
كال ربدث إال يف السلوؾ  نسبينا زمنية معينة. كجيب أف تكوف التغيَتات ثابتة

كلكنها أيضنا ربدث يف السلوؾ الذم ديكن حدكثها يف الزمن احلاضر  ( لفورما
. أك ادلستقبل

7
 

كنتيجة  التعلم نشاط يدؿ عليو تغَت السلوؾ كىو يرل كركباش بأف
هبا كيغَتىا   ينشأ التعلم ىو العملية اليت اخلربة. كيقوؿ ىوارد كينجكي،

كفقا لتورساف حكيم  من خالؿ ادلمارسة أك التدريب. كالتعلم  السلوؾ
عملية التغيَت يف شخصية اإلنساف ككمية السلوؾ كزيادة ادلهارات كادلعرفة  أنو

.كادلواقف كالعادات كالتفاىم كمهارات التفكَت كغَتىا من القدرات
8

 

كالتعلم ىو عملية ذبارية يقـو هبا األفراد للحصوؿ على تغيَت السلوؾ 
التفاعل مع بيئتو. أم أهنا عبارة عن اجلديد كنتيجة لتجربة الفرد اخلاص يف 

سلسلة من األنشطة العقلية كالبدنية للحصوؿ على تغيَت السلوؾ كنتيجة 
                                                             

6Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta; ar-Ruzz 

Media Group, 2007), hlm. 13 
7Irwanto,Psikologi Umum, (Jakarta; PT Total Grafika,2002),  hlm. 105 
8Pupuh Fathurahman,Strategi Belajar Mengajar, (Bandung, RT Rafika 

Aditama, 2007), hlm. 5 
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التجربة الفردية يف التفاعل مع بيئتو فيما يتعلق باإلدراؾ كالعاطفة كالنفسية 
.احلركية

9
 

يتعلق التعليم بتغيَت سلوؾ الشخص ضلو مواقف معينة بسبب التجارب 
يث ال ديكن أف يفسر ىذا التغيَت أك على أساس ميوؿ استجابة ادلتكررة، ح

تأثَتات  الشخص أك النضج أك احلاالت ادلؤقتة )على سبيل ادلثاؿ، التعب
 .كغَتىا )ادلخدرات

بناءن على آراء اخلرباء أعاله  ديكن االستنتاج أف التعلم ىو عملية ذبارية 
كنتيجة لتجربتو  الكامل يقـو هبا الشخص للحصوؿ على تغيَت السلوؾ اجلديد

 .اخلاصة يف التفاعل مع بيئتو

 درس اللغة العربية. 2

كاف درس اللغة العربية ىو موضوعات هبدؼ تشجيع كتوجيو كتطوير 
إنتاجيا. ىذه  أك كتعزيز القدرات كإثارة ادلوقف اإلجيايب ضلو اللغة العربية تقبليا
ا يف مساعدة الطالب على فهم التع اليم اإلسالمية من القدرات مهمة جدن

مصادرىا األصلية، ىي القرآف كاحلديث من خالؿ الكتب الكالسيكية العربية 
فهم اإلسالـ فهما صحيحا كعميقا  كىكذا، أف يتمكن الطالب من . األصيلة

. كأف يكونوا قادرين على توصيل ىذا الفهم باللغة العربية شفهيان كاف أك  ربريريا
10

 

عّد ادلدرسة اللغة العربية لتحقيق الكفاءات كبناءن على ذلك البياف، فت
اللغوية األساسية، كاليت تشتمل على أربع ادلهارات اللغوية ادلدركسة على شكل 

ادلرحلة  كمع ذلك ففي . متكامل، مثل مهارة االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة
 أهنا تركز على مهارات االستماع كالكالـ كاألساس اللغوم.  االبتدائية

                                                             
9Syaiful Bahri Djamarah,Psikologi Belajar, (Jakarta; Rienka Cipta,2008), 

hlm. 13 
10Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019 

tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah. hlm. 

13 
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مث يف  .يف ادلرحلة ادلتوسطة تدّرس ىذه ادلهارات اللغوية األربعة بطريقة متوازنة
ادلتقدمة تركز على مهارات القراءة كالكتابة حىت يكوف الطالب  مستول ادلدرسة

يف ىذه مرحلة  التعليم .  ادلراجع العربية قادرين على الوصوؿ إىل رلموعة
خ الطالب باللغة العربية، على سبيل األساسي، ديكن القياـ بذلك عن طريق توبي

يف حالة تكوف فيها الغرفة شديدة احلرارة أك الربكدة  كاطلب من الطالب  :ادلثاؿ
حيتاج الطالب إىل العادة عن األصوات  باللغة العربية لفتح النافذة أك إغالقها. مث 

.يعرفها أك الطالب  العربية اليت مل
11

 

 :اليةككانت للمواد العربية األىداؼ الت

أ. تنمية قدرات الطالب أك مهاراهتم يف التواصل باللغة العربية شفهيان أك 
ربريريا. كاللغة العربية لديها أربع مهارات لغوية، مثل اإلستماع 

 .كالقراءة كالكتابة كالكالـ

ج. أمهية اللغة العربية كلغة أجنبية كىي مادة يف ادلدرسة كأداة أساسية لتعلم 
 .فمن الضركرم توعية الطالب هبا سالمية،مصادر التعاليم اإل

د. تطوير فهم العالقة بُت اللغة كالثقافة كتوسيع التنوع الثقايف. لذلك فمن 
ادلتوقع أف يكوف لدل الطالب نظرة ثاقبة عرب الثقافات كأف يشاركوا 

 .أنفسهم يف التنوع الثقايف

 اللغة العربية استراتيجيات تعليم. 3

يستخدمها ادلعلم يف تنفيذ عملية التعليم كالتعلم  اإلسًتاتيجية ىي كيفية
على ربقيق األىداؼ التعليمية بفعالية ككفاءة. كأما التعليم عبارة  ادلتعلمُت ليتأثر

الصلة كمفيدة ألنفسهم، كلتطوير ذبربة  عن عملية تعليم ادلتعلمُت أشياء ذات
هنا من خالؿ تعليمية حيث ديكن أف يقدر ادلتعلموف على ربقيق شيئ ما يعرفو 

12سيؤدم ىذا النشاط إىل تعلم ادلتعلمُت شيئنا أكثر فعاليا. .اخلربة ادلكتسبة
 

                                                             
11Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 69 
12Ngalimun, Strategi dan Model Pembelajaran, (Yogyakarta: Aswaja 

Pressindo, 2012), hlm. 4- 5 
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إف اسًتاتيجية تعليم اللغة العربية ىي زلاكلة لتنظيم أنشطة التعليم على 
أساس ادلفاىيم كادلبادئ التعليمية، كخاصة يف اللغة العربية لنجاح يف ربقيق 

 نتاجية كىي تبدأ من ربديد االسًتاتيجيةاألىداؼ بأكثر فعالية ككفاءة كإ

كالتخطيط مث يؤخر بالتقييم، كمن التقييم ديكن استخدامو كالعالقة ادلتبادلة 
ألغراض ربسُت التعليم. يشتمل تعليم اللغة العربية على مجيع األنشطة للوصوؿ 

.إىل األىداؼ اخلاصة من تعليم اللغة العربية
13

 

دلنهجية العربية اخلاصة )لغة القرآف(" أف كقد ذكر زلمود يونس يف كتابو "ا
 Alifىناؾ أربعة أنواع من طرائق تعليم اللغة العربية، ىي الطريقة القددية )

Ba-Ta(كبدأت ىذه الطريقة .  ، الطريقة الصوتية، طريقة الكلمات كاجلمل
يف الوقت احلايل نادرة يف االستخداـ، ألهنا غَت  )Alif Ba-Taالقددية )

 )Alif Ba-Taتعترب الطريقة القددية ) .متطلبات اجملتمع احلديثمتوافقة مع 
 .طريقة غَت فعالية يف تدريس القرآف

كيف تعليم اللغة العربية طرائق مناسبة الحتياجات ادلعلمُت يف توفَت ادلواد 
 يف الفصل الدراسي. كىذه طرائق منها كالتايل:

 أ. الطريقة ادلباشرة

هتدؼ إىل تعليم الطالب كيفية استخداـ ىي الطريقة  الطريقة ادلباشرة
اليومية. فكانت ذلذه الطريقة  كللمحادثة اللغة العربية للتواصل بطالقة

قاعدة يف تطبيقها ال يسمح ذلا باستخداـ الًتمجة، دبعٌت أهنا تعّلم الطالب 
باستخداـ اللغة العربية دكف ترمجتها أكالن إىل اللغة  بالتفكَت الفورم

.اإلندكنيسية
14

 

ذلك ليتمكن الطالب من التعرؼ على اللغة العربية أكالن كسوؼ ك 
 :ىذه الطريقة ذلا مزايا كىي . يعتادكف عليها يف الكتابة كالنطق

                                                             
13Ali Asrun Lubis, Konsep Strategi Belajar Mengajarbahasa Arab, (Jurnal 

Darul „Ilmi Vol. 01, No. 02 Juli 2016,) hlm. 202 
14Puthut Waskito, Dasar Konseptual Tariqah Mubasyarah dalam 

pembelajaran bahasa Arab Perspektif K.H. Imam Zarkasyi di Pondok Modern Gontor 

1, (An-Nuha, Vol.2, No, 1 Desember 2015), hlm. 215 
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 لبيئة التعلم السهلة يف إدارهتا أف تنتج التعليم حسب ادلوقعات ديكن) 1

 ذلا منط عاـ كتدفق أنشطة التعليم )2

.ج التعلمكجود األىداؼ كإجراءات تقييم نتائ) 3
15

 

 كمن نقصاف ىذه الطريقة على النحو التايل :

 إذا مل يوجد اختالفا يف تسليم ادلواد ، فإف الفصل ال يفضي) 1

 ليس كل الطالب لديهم نفس أسلوب التعلم) 2

بالنسبة للطالب ما عندىم مهارات اللغة العربية من قبل، فإهنم ) 3
 جيدكهنا صعبة

  الطالب كاىتمامهم بتعلمهم سيصعب ادلعلم يف استنتاج فهم )4

 "انظر كقل"ب. طريقة 

كاف تعلم اللغة من خالؿ النظر إىل الصور أك الكتابة مث حياكؿ قوذلا 
مباشرة كىو يدرب الشخص على التعبَت عما يراه حىت يصبح كل 

كيعتمد ىذا  احلاؿ على حقيقة أف  . الكلمات أك األشياء مألوفة كسهلة
 :لطريقة ذلا مزايا كىياللغة ليست تفكَتا. ىذه ا

 أف ذبذب اىتماـ الطالب بالتعلم ) 1

 .سهولة فهم ادلفردات كاجلمل ) 2

 أف يدفع الفردم لفهم ادلادة ادلدركسة  )3
 ستظهر اجملموعة على التعاكف يف التعلم  )4

 كمن نقصاف ىذه الطريقة على النحو التايل :

التعليم غَت  وف حالةحالة الفصل، فتك إذا ال يستطيع أف يتقن ادلعلم) 1
 مواتية

 االستعداد للتعلم الوقت احملدكد بسبب عدـ) 2

ا ) 3 .ال ديكن جلميع الطالب استيعاب التعلم جيدن
16

 

                                                             
15Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta:Multi 

Pressindo, 2009), Cet.III,hlm. 28 
16Ibid.  
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 ج. طريقة السؤاؿ كاجلواب

ىذه الطريقة ىي طريقة تعلم اللغة من خالؿ طرح السؤاؿ كاجلواب 
خداـ ىذا النمط ىو منط جيد لالست. مع بعضها البعض أك مع ادلعلم

 .ادلواد ادلدركسة. فهذه الطريقة ذلا مزاياىا كعيوهبا لدعم فهم الطالب على
 :كمن مزايا ىذه الطريقة ىي

 الفصل أكثر نشاطنا ألنو ال يستمع الطالب فحسب. ( أف يكوف1
لتقدمي األسئلة حىت يعرؼ ادلعلم األشياء اليت مل  كاف للطالب فرصة )2

 يفهمها الطالب

طريقة سهولة للمعلمُت يف تقييم مستول فهم أف تقدـ ىذه ال  )3
17الطالب على ادلواد ادلبينة.

 

 كمن نقصاف ىذه الطريقة على النحو التايل :

إذا مل يتقن الطالب احملادثة ادلتعلقة بادلوضوع أثناء عملية تنفيذ  ) 1
بالرغم أف .  طريقة السؤاؿ كاجلواب، فإف ادلوضوع يغَت تدفقو

رل مرتبطة بادلناقشة كتسبب مشكالت الطالب يذكركف أشياء أخ
 .جديدة

.يستغرؽ ادلزيد من الوقت )2
18

 

 

باإلضافة إىل الطرائق ادلذكورة سابقا، فهناؾ طرائق أخرل ديكن 
 :تعليم اللغة العربية ، كىي استخدامها يف

 أ. طريقة لعب األدكار

كشخص  لعب األدكار ىو الطريقة اليت توجو الطالب ليلعبوا أدكارىم
تتعلق ىذه األدكار الذم بادلواد التعليمية يف ذلك الوقت. كتتضمن آخر، ك 

ىذه الطريقة حساسية الطالب من حيث ادلالحظات العاطفية كاحلسية 

                                                             
17Sri Anitah Wiryawan dan Noorhadi, Modul Materi Pokok Strategi Belajar 

Mengajar, (Jakarta: Universitas Terbuka,1990), hlm. 20 
18Ibid. 
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 يف حدث أك مشكلة. فكاف تنفيذ ىذه طريقة لعب األدكار يف شكل

.اجملموعات
19

 

  ب. طريقة الواجبة كالقراءة

 يت يقـو هبا ادلعلم لطالبوىذه الطريقة ىي طريقة لتوزيع الواجبة ال

حىت يتمكنوف من قياـ هبذا العمل فرديا كاف أك رلموعا، كلتعزيز نشاط 
. يف تعلمهم كتنمية الشعور بادلسؤكلية عن إجابات األسئلة ادلعينة الطالب

 ىذه الطريقة مركنة يف تنفيذىا، أم أف ىذه الطريقة ديكن أدائها يف ادلنزؿ

. األماكن األخرلادلكتبة أك يف يف ادلدرسة يف
20

  

 ج. طريقة لعب ادلبارة

ىي طريقة تعليمية حيث أف يناؿ الطالب  إف طريقة لعب ادلبارة
أسئلة كإجابات من قبل ادلعلم. كيف عمليتها، يقسم الطالب إىل عدة 
رلموعات، كلكل اجملموعة أسئلة كأجوبة من ادلعلم، مث يُطلب من الطالب 

حيحة. كاألسئلة ادلطركحة مالئمة للمادة ليطابقوا األسئلة كاإلجابات الص
 21ادلدركسة.

 التدريب د. طريقة

طريقة التدريب )ادلمارسة( ىي إحدل طرؽ التعليم اليت يستخدمها 
يف أنشطة عملية التعليم من خالؿ إعطاء التدريب عّما يتعلمو  ادلعلم

.مهارات معينة الطالب حىت يكتسبوف
22

تؤكد ىذه الطريقة على مهارات  
من حيث اجلوانب احلركية كالعقلية يف ادلادة ادلدركسة.  رات الطالبأك قد

  ق. التعليم القائم على ادلشركع 

ىو منوذج التعليم الذم يستخدـ   التعليم القائم على ادلشركع
كىو  MPBPكتسمى ىذه الطريقة أيضا  كوسيلتو. ادلشاريع / األنشطة

                                                             
19Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.210 
20Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu, (Bandung:Remaja Rosda 

Karya, 2014), hlm.166 
21Miftahul Huda…. hlm. 254 
22Sri Anitah Wiryawan dan Noorhadi,…hlm. 31 
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يف عملية التعلم من  منوذج التعليم يشارؾ فيو الطالب على شكل مباشر
.مشركع التعليم ادلعُت  خالؿ أنشطة البحث للعمل كإكماؿ

23
 

 كمزايا ىذه الطريقة ىي كما يلي :

 يف التعلم زيادة دكافع الطالب ) 1

 حل ادلشكالت ربسُت قدرة الطالب على )2

 ادلعقدة أف جيعل الطالب أكثر نشاطنا يف حل ادلشكالت) 3

 عاكف أك العمل اجلماعيقدرة الطالب يف الت ربسُت )4

 ادلهارات االتصالية تشجيع الطالب على شلارسة  )5

 ربسُت قدرة الطالب على إدارة ادلوارد )6

دينح للطالب خربة يف تنظيم ادلشاريع كزبصيص الوقت كإدارة ادلوارد  )7
 .إلكماؿ الواجبة مثل ادلعدات كادلواد

 الواقعي كفقنا لظركؼ العامل يقدـ للطالب فرصة للتطوير) 8

 كتطبيق ادلعرفة إشراؾ الطالب يف تعلم كيفية مجع ادلعلومات) 9

.أف تكوف حالة التعلم مفرحة )11
24

 

 كمن نقصاف ىذه الطريقة على النحو التايل: 

 الكثَت من الوقت كادلاؿ يتطلب ) 1

 الكثَت من الوسائل كادلصادر التعليمية يتطلب )2

 .للتعلم كالتطوير مستعدين يتطلب ادلعلمُت كادلتعلمُت )3

كاحد من ادلواد  بالقلق يف استيعاب موضوع أف يشعر ادلتعلموف )4
 ادلدركسة.

25
 

 

 

                                                             
23Abidin, Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum 2013, 

(Bandung: Refika Aditama. 2014), hlm. 167 
24Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik Untuk Implementasi 

Kurikulum 2013, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 175 
25Abidin, Desain Sistem Pembelajaran…, hlm. 171 
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 عبر اإلنترنت ب. التعليم

  مفهوم التعليم عبر اإلنترنت. 1

كيف نشرة صادرة عن كزارة الًتبية كالتعليم، تظهر إحداىا اإلخبار 
أف التعليم عرب  عرب اإلنًتنت. للمعلمُت أف يقوموف بتنفيذ أنشطة التعليم كالتعلم

على شكل ادلسافات الطويلة من خالؿ الوسائل عرب  اإلنًتنت ىو التعليم
اإلنًتنت كاألدكات الداعمة األخرل مثل اذلواتف احملمولة كأجهزة الكمبيوتر. 

التعليم عرب اإلنًتنت بالتعليم العادم. فالتعلم عرب اإلنًتنت ىو التعليم  كخيتلف
ستخداـ إمكانية الوصوؿ إىل شبكة اإلنًتنت كاالتصاؿ كادلركنة الذم يتضمن ا

.كالقدرة على إظهار أنواع سلتلفة من التفاعالت التعلمية
26

أما عند حنداريٍت،  
بادلواجهة ادلباشرة، كلكنو  ليست فإف التعليم عرب اإلنًتنت ىو نظاـ التعليم
لو كاف تنفيذه عن ك  كالتعلم التعليم باستخداـ ادلنصة ديكن أف تساعد عملية

.بُعد
27

 

كعلى رأم آخر حسب ما يقولو كاريانتو أف التعليم عرب اإلنًتنت ىو 
التعليم تستخدـ شبكة اإلنًتنت كوسيلة للتوصيل كالتفاعل كالتسهيالت  أنشطة

بناءن على البياف أعاله، فيمكن االستنتاج  28كتدعمها أنواع اخلدمات األخرل.
الذين  يقـو هبا ادلعلموف كالطالب لية تعليميةأف التعليم عرب اإلنًتنت ىو عم

 .يستخدموف األجهزة اإللكًتكنية، كخاصة اإلنًتنت يف تقدمي ادلواد التعليمية

 

 

 

 

                                                             
26Sadikin, “Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19”,(Jurnal 

Ilmiah Pendidikan Biologi, vol. 6, No. 02, 2020), hlm. 214-224. 
27Handarini, “Pembelajaran Daring sebagai Upaya Study From Home 

(SFH)”,(Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP). Vol 8, Nomor 3, 2020), 

hlm. 496-503 
28Waryanto, “Online Learning sebagai Salah Satu Inovasi 

Pembelajaran”,(Pythagoras Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika, 2020), 

hlm. 10-23 
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 خصائص التعليم عبر اإلنترنت. 2

:ىي كما يلي عرب اإلنًتنت كفقنا لريانا، فإف خصائص التعليم
29

 

أه الطالب أنفسهم. الذم ينش عرب اإلنًتنت أ. التعلم الفردم ىو التعلم
جيب عليهم أف يكونوا مستقلُت يف عملية التعلم كقادرين على  ك

 .استيعاب ادلادة من ادلعلم

ب. ادلنظم كادلنهجي. كالشيء الذم حيتاج ادلعلم إىل إعداده قبل بدء 
أف يقـو ادلعلم بإعداد ادلواد ادلستخدمة يف  ىو عرب اإلنًتنت التعلم
واد التعليمية مناسبا للمستواىا، بإعداد ادل كالبد. التعليم

 .إىل مستول أعلى سهل مستول من

حيدث التعليم بسبب نشاطهم  ج. الًتكيز على نشاط الطالب، شلا يعٍت
ىي  يف التعليم عرب اإلنًتنت كتتمثل طريقة لتنشيط الطالب. يف التعلم

 .استخداـ التكنولوجيات احلالية

االتصاؿ يف التعليم عرب د. الًتابط، كىو ديكن للمعلمُت كالطالب 
خالؿ تطبيقات  اإلنًتنت من إىل باستخداـ الوصوؿ اإلنًتنت

 . عرب اإلنًتنت التعلم

30كعلى رأم مصطفى أنو يذكر خصائص التعليم عرب اإلنًتنت كما يلي :
 

كبعض عناصر  أ.  تعرض ادلواد التعليمية يف شكل النصوص كالرسـو البيانية
 ادلتعددة الوسائل

غرؼ  تصاؿ يف كقت كاحد كليس كمثل مؤسبرات الفيديو أكب. جيرم اال
 الدردشة أك منتديات ادلناقشة 

 يف األكقات كاألماكن االفًتاضية  ج. تستخدـ للتعلم

د. ديكن استخداـ العديد من عناصر التعلم ادلعتمدة على األقراص 
 لتحسُت التواصل التعليمي  ادلضغوطة

                                                             
29Riyana, Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Online, (Tangerang 

Selatan: Universitas Terbuka, 2020), hlm. 25 
30Ibid,. hlm. 27 
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  ميةادلواد التعلي ق.  السهلة يف ربديث

 الطالب كادليسرين  ك. زيادة التفاعل بُت

 التعليمي الرمسي كغَت الرمسي ز. يسمح بأشكاؿ التواصل

 .مصادر التعلم ادلتنوعة على اإلنًتنت ح. تستخداـ رلموعة من

 كمن البياف السابق، ديكن االستنتاج أف خصائص التعليم عرب اإلنًتنت

و باستخداـ اإلنًتنت، كديكن إجراء كىي باستخداـ الوسائل اإللكًتكنية، كتعليم
 التعليم يف أم كقت كيف أم مكاف كالتعليم عرب اإلنًتنت  بصفتو مكشوؼ.

 أهداف التعليم  عبر اإلنترنت . 3

بشأف ادلبادئ التوجيهية  2222لعاـ  15تبُت يف الرسالة التعميمية رقم 
أكضح يف الباب  لتنفيذ التعليم من ادلنزؿ. كيف حالة الطوارئ من فَتكس كوركنا،

 :هتدؼ إىل اجلائحة األكؿ أف تنفيذ التعليم من ادلنزؿ خالؿ

أ. إثبات إكماؿ حقوؽ الطالب يف احلصوؿ على اخلدمات التعليمية أثناء احلالة 
 19الطوارئة من فَتكس كوفيد 

 19كوفيد  لفَتكس ب. محاية سكاف الوحدات التعليمية من التأثَت السيئ

 يف الوحدات التعليمية 19كوفيد    ج. منع انتشار كانتقاؿ

 د. إثبات تلبية الدعم النفسي كاالجتماعي للمعلمُت كالطالب كأكلياء األمور 

يقوؿ بالفقيو أف اذلدؼ من التعليم عرب اإلنًتنت ىو خدمة تعليمية ذات 
جودة عالية يف شكل الشبكة للوصوؿ إىل متحمسُت للدراسة على نطاؽ 

لتشجيع  فوائد التعليم من خالؿ اإلنًتنت كىيككفقا لبوىاف، فإف  31أكسع.
يعرفواىا أثناء التعلم، سواء من حيث  الطالب على مواجهة شيء ما مل 
.التفاعل أك استخداـ الوسائل التعليمية

32
  

                                                             
31Bilfaqih, Esensi Pengembangan Pembelajaran Daring, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2015), hlm. 16 
32Pohan, Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan Ilmiah,(Riau: 

CV Sarnu Untung, 2020), hlm. 76 
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فتستنتج الباحثة أف التعليم عرب  كاستنادا إىل بعض العبارات ادلذكورة،
يوفر ىذا التعليم عرب  األفراد.اإلنًتنت لو أىداؼ كفوائد سلتلفة لكل فرد من 

 .اإلنًتنت ذبربة جديدة للطالب يف التعلم مل يشعركىا من قبل

 عبر اإلنترنت مبادئ التعليم. 4

كفقنا لبلفقيو، فإف التعليم عرب اإلنًتنت اجليد ىو حيقق عدة مبادئ ، 
 كىي:

33
 

ة أ. تعيُت ربصيل التعلم للطالب كاليت تشتمل على جوانب ادلواقف كادلعرف
 .كادلهارات

 .ب. جعل اسًتاتيجيات التقييم كفقا لنتائج التعلم

ج. تصميم أنشطة تعليمية جيدة حبيث يقدر الطالب على ربقيق أىداؼ 
 .كادلهارات يف تعلمهم ادلواقف كادلعرفة

 نشاط جيد حىت يظهر نشاط الطالب د. عرض ادلواد التعليمية

 .ىل مستول أعلىإ سهل مستول ق. التعليم الذم يبٍت ادلعرفة من

ك. كجود التوازف بُت توفَت ادلواد أك التفاعالت االجتماعية أك التحدية أك 
 .ادلعرفية احلرية

 عبر اإلنترنت طريقة التعليم .5

يعقد التعلم من ادلنزؿ من خالؿ التعليم عن بعد كالذم ينقسم إىل 
 :مدخلُت، كمها

 أ. التعليم عن بعد عرب اإلنًتنت 

 د غَت متصلب. التعليم عن بع

كيف تنفيذ التعليم عن بعد عرب اإلنًتنت، ديكننا أف نستخدـ الوسائل 
من خالؿ بعض البوابات أك  اذلواتف أك أجهزة الكمبيوتر التعليمية يف شكل

بينما يعقد التعليم غَت ادلتصل باإلنًتنت من  . تطبيقات التعلم عرب اإلنًتنت

                                                             
33Bilfaqih, Esensi Pengembangan Pembelajaran Daring,... hlm. 17 
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ؿ كالراديو كالوحدات النمطية كادلواد خالؿ التلفزيوف مثل برامج التعلم من ادلنز 
 .التعليمية ادلطبوعة كالوسائل التعليمية كالوسائل من الكائنات كالبيئة احمليطة

أما فيما يتعلق بتصميم التعليم اجليد عرب اإلنًتنت، البد ادلعلم بضماف 
كبالتفاعل كالتواصل  تواصلهم أك مالحظاهتم أثناء التعلم خالؿ اجلائحة. 

نمي الطالب النشطاء يف التعلم. كعند تصميم ىذا التعليم عرب الفعاؿ ي
بل حيتاجو أيضنا إىل استخداـ  اإلنًتنت، ال يركز ادلعلم على الفيديو فحسب،

 .ادلدعومة على أنشطة التعليم عرب اإلنًتنت ادلنصات

كعند حنداريٍت، يوجد العديد من ادلنصات أك التطبيقات التعليمية 
كالتعلم، كاليت تشتمل على  التعليم أنشطةديكن استخدامها يف 

whastapp ،zoom ،web blog ،edmodo كغَتىا من ،
.تطبيقات التعلم الداعمة

34
 

 منصة أك تطبيقة اليت ديكن الوصوؿ إليها 12 يذكر يف ادلوقع الرمسي

( Rumah belajar  ،2( 1الطالب للدراسة يف ادلنزؿ كما يلي: )
Meja kita  ،3 )Icando  ،4 )Indonesiax  ،5 )Google 

for education  ،6 )Kelas pintar  ،7 )Microsoft 

office 365 ،8 )Quipper school  ،9 )Ruang guru  ،
12 )Sekolahmu  ،11 )Zenius  12، ك )Cisco webex.  

استنادنا إىل البياف أعاله ، ديكن االستنتاج أف تنفيذ التعليم عرب 
ا من خالؿ العديد من اإلنًتنت جيب أف يكوف مدعومن 

التعلمية ديكن استخدامها يف التعليم عرب اإلنًتنت، حبيث  كادلنصات الوسائل
 .على ربط ادلعلمُت كالطالب يف التعلم ادلنصة ىذه تعمل

 التعلم صعوبات. 6

ىي حاالت معينة كاليت تتميز بوجود  عاـ، فإف الصعوبة على كجو 
للتغلب عليها. كتعّرؼ  ج إىل جهودالعوائق يف نشاط ربقيق األىداؼ ك حيتا 

                                                             
34Handarini, “Pembelajaran Daring sebagai Upaya Study From Home 

(SFH)”, ... hlm. 503 
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بوجود العوائق ادلعينة   صعوبة التعلم على أهنا حالة يف عملية التعلم اليت تتميز
35يواجهها الشخص أـ ال. للوصوؿ إىل نتائج التعلم حيث أف ىذه العوائق

أما  
صعوبات التعلم فهي شيء يواجهو بعض الطالب يف ادلدرسة االبتدائية كحىت 

 ب يف ادلستويات التالية. يواجو الطال
:  ككانت لصعوبات التعلم مفهـو كاسع كما يف ادلفهـو التايل

36
 

 التعلم  اضطرابات. 1

كيف األساس، أف الشخص الذم يواجو االضطرابات ال ينزعج من 
 .إصلاز تعلمو، لكن عملية تعلمو بطيئة بسبب االستجابات ادلتضاربة

 التعلم  صعوبات. 2

ف الطالب غَت قادرين على التعلم أك ذبنب ىذه احلالة حيث يكو 
 .التعلم حىت تكوف نتائج تعلمهم أقل من إمكاناهتم

 اخللل التعلم. 3

عملية التعلم اجليدة بالرغم من عدـ  بعدـ كجود تتميز ىذه احلالة
 .كجود االضطرابات النفسية أك احلسية أك االضطرابات النفسية األخرل

 اإلصلاز ادلنخفض. 4

حلالة إىل األطفاؿ الذين يكوف مستواىم الفكرم أعلى تشَت ىذه ا
 . من الطبيعي كلكن إصلاز تعلمهم منخفض

  ادلتعلم البطيء. 5

يف ىذه احلالة أف يواجو الشخص تأخَتات يف عملية التعلم حبيث 
 .يستغرؽ كقتنا بالنسبة للطالب اآلخرين

ىي حالة  بناءن على ادلفهـو أعاله، ديكن االستنتاج أف صعوبات التعلم
كسيحصل األشخاص . يواجهها الشخص عوائق أك مشكالت يف عملية التعلم

 .الذين جربوه على نتائج أقل شلا ينبغي يف عملية ربقيق نتائج التعلم

                                                             
35Mulyadi,Diagnosis Kesulitan Belajar dan Bimbingan Terhadap Kesulitan 

Belajar Khusus, (Yogyakarta: Nuha Litera,2010),hlm. 6 
36Ibid. 
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 ج. إدارة التعليم

كفقنا لداريانتو، فإف إدارة التعليم ىي عملية التعلم تتكوف من التخطيط كالتنفيذ 
37الربنامج من أجل ربقيق األىداؼ التعليمية احملددة.كالتقييم دبا يف ذلك تقييم 

 

. أف يلعب ادلعلم دكرنا نشطنا يف عملية التعلم كعلى كجو عاـ، تتطلب إدارة التعليم

كذلك يتوافق مع النطاؽ القياسي للعملية الذم يشمل زبطيط عملية التعليم،  
فيذ عملية التعليم كتنفيذ عملية التعليم، كتقييم نتائج التعلم، كاإلشراؼ على تن

.الًتبوم
38

لذا جيب زبطيط إدارة التعلم كتنفيذىا كتقييمها كمراقبتها من أجل  
 .تنفيذىا بفعالية ككفاءة

 تخطيط التعليم. 1

يشمل ادلقرر الدراسي كخطة  ذكر ركمساف أف زبطيط عملية التعليم
39تنفيذ التعليم.

 

 أ. ادلقرر الدراسي

اإلطار التعليمي لكل مادة  إف ادلقرر الدراسي ىو مرجع إلعداد
على ىوية ادلوضوع،  ، حيتوم ادلقرر الدراسي 2213كيف منهج . دراسية

كىوية ادلدرسة، كالكفاءات الرئيسية، كالكفاءات األساسية، كادلواد 
الدراسية، كالدركس، كالتقييمات، كزبصيص الوقت، كمصادر 

 .نفيذ التعليميستخدـ ىذا ادلقرر الدراسي كمرجع لتطوير خطة ت .التعلم

 ب. خطة تنفيذ التعليم

تبُت خطة تنفيذ التعليم من ادلقرر الدراسي لتوجيو أنشطة تعلم 
كاجب على كل ادلعلم  . الطالب يف زلاكلة لتحقيق الكفاءات األساسية

يف  خطة تنفيذ التعليم كمكونات أف يقومو بإعداد خطة تنفيذ التعليم.
وضوع، كالفصل/ادلستول، ىي ىوية ادلدرسة، كىوية ادل 2213منهج 

                                                             
37Daryanto, Model Pembelajaran Inovatif, (Yogyakarta: Gava Media, 

2012), hlm. 15 
38Rusman, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar,(Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2013), hlm. 4 
39Ibid, 
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كادلوادة الرئيسية، كزبصيص الوقت، كاألىداؼ التعليمية، كالكفاءات 
األساسية، كادلواد الدراسية، كطريقة التعليم، كالوسائل، كمصادر التعلم، 

 .كخطوات التعليم، كتقييم التعليم

 : كالطريقة كالتقييم فيما يلي شرح الختيار الوسائل

      لتعليميةاختيار الوسائل ا ) 1

الوسائل التعليمية ىي كل شيئ مستخدـ  عند إبراىيم ، فإف
لتوجيو الرسائل أك زلتول ادلواد، كربفيز أفكار الطالب كمشاعرىم 
كاىتماماهتم كمهاراهتم حىت يتمكنوا من تشجيع عملية التعليم 

.كالتعلم
كيف أثناء اختيار الوسائل، حيتاج االىتماـ بالعديد من  40
عتبارات، منها: يشعر ادلعلم أنو يفهم الوسائل حىت خيتار اخلطط كاال

ادلستخدمة قادرة على جذب  ىذه الوسائل، كيشعر ادلعلم أف الوسائل
 .الطالب كرغباهتم اىتماـ

      اختيار طريقة التعليم ) 2

كفقا لعمار، فإف طريقة التعليم ادلستخدمة ستحدد صلاح 
.ادلعلم يف التعليم عمل

41
احلتُت إف ىناؾ العديد من كعلى قوؿ ص  

األشياء جيب مراعاهتا عند اختيار طريقة التعليم، منها: األىداؼ اليت 
ادلتاحة، كالقدرة  جيب ربقيقها، كادلواد ادلقدمة، كالوقت كادلعدات

42الطالب، كقدرة ادلعلم على التعليم. كعدد
 

كجيب أف تناسب طريقة  السابقة، اخلرباء بناء على آراء
ستخدمة مع األىداؼ احملصولة، كادلواد ادلستخدمة، كالوقت التعليم ادل
الطالب، كقدرة ادلعلم على التعليم.  ادلتاحة، كالقدرة كعدد كادلعدات

األىداؼ  ككلها ال يصعب الطالب كادلعلمُت، حبيث ديكن أف ربقق
 .ادلرجوة

                                                             
40Ibrahim, Perencanaan Pengajaran,(Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 67 
41Oemar, Proses Belajar,(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 54 
42Solihatin, Cooperative Learning Analisis Model Pembelajaran IPS, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 14 
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      اختيار تقييم التعليم ) 3

عالقة ادلتبادلة إف التقييم لو دكر مهم يقدـ ال كوسَتم قاؿ
ادلوضوعية عّما يتعلمو الطالب ككيفية تعلمهم ككيفية استخدامهم 

كلتكوف عملية التعلم ذات جودة    .لتحديد فعالية عملية التعليم
ألف التعليم . عالية، جيب أف يتقن ادلعلم أساليب التقييم اجليدة

.كالتقييم عنصرين ال ديكن فصلهما يف أنشطة التعليم
43

 

 التعليمتنفيذ . 2

كاليت تتكوف من األنشطة األكلية  تنفيذ التعليم ىو تطبيق خطة التعليم
 كاألنشطة األساسية كاألنشطة االختتامية :

 أ. األنشطة األكلية

كحبسب عبد الغفور، فقاؿ إف ادلقدمة ىي األنشطة األكلية يف التعليم 
ة الفعالة الدافع كتركيز انتباه الطالب على ادلشارك الذم يهدؼ إىل إظهار

.يف عملية التعلم
44

تتضمن ىذه ادلرحلة أنشطة لتهدئة الفصل، كإعداد  
معدات الدراسة، كاإلدراؾ )التواصل مع الدرس السابق(، كالبحث عن 

.الواجبات ادلنزلية
45

 

 ب. األنشطة األساسية

ىي عملية التعلم لتحقيق الكفاءة األساسية.  األنشطة األساسية
قة تفاعلية كملهمة كشلتعة كربدية كربفيز الطالب كتعقد أنشطة التعليم بطري

على ادلشاركة بنشاط، كتوفَت ادلساحة الكافية للمبادرة كاإلبداع 
كاالستقاللية كفقنا دلواىب الطالب كاىتماماهتم كتطورىم اجلسدم 

.كالنفسي
46

 

                                                             
43Kusaeri, Pengukuran dan Penilaian Pendididkan, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2012), hlm. 19 
44Abdul Gafur,Desain Pembelajaran,(Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 174 
45Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 45 
46Abdul Gafur, Desain Pembelajaran, .... 
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، تتطلب األنشطة األساسية من ادلعلمُت 2213كاف يف ادلنهج 
دلدخل العلمي، أم من خالؿ ادلالحظة، ليدفعوا الطالب من خالؿ ا

سبنح ادلالحظة . كالسؤاؿ، كاالستدالؿ، كاحملاكلة، كتشكيل الشبكات
كاالستماع  الطالب الفرصة إلبداء ادلالحظات من خالؿ أنشطة ادلشاىدة

كاإلثبات لتطوير األىداؼ  كالقراءة. كسبنح احملاكلة الطالب فرصة للتخيل
عرفة كادلهارات. بينما تشكيل الشبكات دينح التعليمية، كىي ادلواقف كادل

للطالب فرصة للتعبَت عن األفكار باستخداـ األلفاظ الشفوية كالرسـو 
.كعرض ادلعلومات األخرل البيانية كاجلداكؿ

47
 

 ج. األنشطة االختتامية

من التعليم. كاألنشطة  ىي األنشطة األخَتك األنشطة االختتامية
النشاط إلهناء أنشطة التعليم ديكن  عند عبد الغفور ىي االختتامية

تنفيذىا يف شكل ادللخص أك اخلاسبة، كالتقييم كالتفكَت، كالعالقة ادلتبادلة، 
لذلك يف ىذه األنشطة االختتامية، يؤخر التعليم بإعادة ادلالحظة  .كادلتابعة

48إىل الدركس ادلبحوثة  كإعداد الدركس التالية.
 

 تقييم التعليم. 3

ة التعليم لتحديد جودة التعليم الشاملة كاليت تشتمل يعقد تقييم عملي
كيتم تقييم عملية التعليم  . على مراحل التخطيط كالتنفيذ كتقييم نتائج التعلم

:من خالؿ
49

 

 أ. ادلقارنة بُت عملية التعليم اليت يقـو هبا ادلعلم كالعملية القياسية 

 .ة ادلعلمب. ربديد أداء ادلعلم يف عملية التعليم دبا تناسب كفاء

يًتكز تقييم عملية التعليم على األداء العاـ للمعلمُت يف عملية 
 .التعلم

 

                                                             
47Ibid.  
48Ibid,. hlm. 175 
49Ibid,. hlm. 176 
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 أ. التقرير

يتم تقرير نتائج مراقبة عملية التعلم كاإلشراؼ عليها كتقييمها إىل 
 .أصحاب ادلصلحة

 ب. ادلتابعة

 أف تقدـ التعزيزات كاجلوائز للمعلمُت الذين استوفوا ادلعايَت) 1

 توبيخ الًتبوم للمعلمُت الذين ال يستوفوف ادلعايَتأف يقدـ ال)2

 دينح للمعلمُت فرصة للمشاركة يف ادلزيد من التدريب/التطوير )3

بناءن على البياف السابق، ديكن االستنتاج أف التعليم حيتاج إىل ادلراقبة حىت 
تستمر عملية التعلم بكفاءة لتحقيق أىداؼ التعلم. كحيتاج التعليم الفعاؿ إىل 

 .الفعاؿ إىل ربسُت التعليم احلفاظ عليو كحيتاج التعليم غَت

 19-كوفيد  د. جائحة

 19مفهوم جائحة كوفيد . 1

دلنظمة  فَتكس كوركنا. ككفقنا مرض معد يسببو ىو 19 جائحة كوفيد
ىو رلموعة من الفَتكسات اليت تصيب  كوركنا فإف فَتكس الصحة العادلية،

فَتكس كوركنا  ديكن أف يتسبب ذلك، باإلضافة إىل. احليوانات كالبشر
حدكث التهابات يف اجلهاز التنفسي البشرم  شلا يتسبب يف أعراض سعاؿ  يف

ك  Middle East Respiratory Syndrome حادة تشبو
Severe Acute Respiratory Syndrome .  لذلك ديكن

 .مرض خطَت يهاجم اإلنساف كاحليواف 19-كوفيد  االستنتاج أف

 19-كوفيد  انتشار. 2

إىل أم شخص، كما أف انتقاؿ   أف ينتقل 19كمرض كوفيد 
منظمة الصحة  أعلنت مزعج للعامل، مثل يف إندكنيسيا. فلذلك أمر الفَتكس
فيمكن  منظمة الصحة العادلية، كعلى رأم بأف الكوفيد ىو جائحة.  العادلية

السوائل إىل األشخاص األصحاء من خالؿ قطرات  الفَتكس  انتشار أف ينتقل
مث  . اليت زبرج من أنف أك فم الشخص ادلصاب عند العطس أك السعاؿ
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تستقر ىذه القطرات على األشياء أك األسطح اليت يلمسها الشخص السليم، 
كأف ينتشر ىذا الفَتكس أيضنا عندما . مث تالمسوف العينُت أك األنف أك الفم

مسافة قريبة استنشقها الشخص السليم قطرات ادلاء من شخص مصاب على 
 .منو

 19الوقاية من كوفيد . 3

على شكل  العدكل الفَتكسية دينع كحىت اآلف، ال يوجد لقاحا أف
 :لذلك فإف اإلجراءات الوقائية اليت ديكن ازباذىا ىي .  مباشر

البدين، كىو عن طريق احلفاظ على مسافة من  التباعد أ. قم بإجراء
 .مًت كاحد على األقل األشخاص اآلخرين

ا دلدة  ب.  .ثانية 22اغسل يديك دائمن

   ج. ارتدم كمامة عند اخلركج من ادلنزؿ

ا معقم اليدين  .د. امحل كاستخدـ دائمن

 .احفظ الصحة من خالؿ تناكؿ األطعمة ادلغذية. ق

 .ك. ذبنب االتصاؿ ادلباشر مع ادلصابُت

 19بأقرب عالج الفَتكس كوفيد  األعراض ، فاتصل على الفور ظهرت ز. إذا
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