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 لخصم 
 91  كوفيد العربية في فترة وباء  "ابتكار تعلم اللغة  .3039واتي، وديا

الرسالة، شعبة لماسى لووو"  23سالمية لمدرسة الثانوية االبا لطلبة الصف السابع
التدريس اللغة العربية، كلية التربيةوالعلوم التعلمية، الجامة اإلسالمية الحكومية 

أندي عارف  والمشرف الثان ، الماجستر،ماورديفالوفو. المشرف األول 
 .الماجستر ،جحنفامسا

 

تعلم اللغة العربية يف فًتة ما ابتكار  (1: األشياء اليت غلب ربقيقها يف ىذا البحث ىي   
(  0دلاسى لوكك.  00بادلدرسة الثانوية االسالمية  لطلبة الصف السابع 19 كباء كوفيد

 لطلبة الصف السابع 19 كيف تطبيق ابتكار تعليم اللغة العربية يف فًتة كباء كوفيد
البتكار تعلم ( ما العوامل الدافعة كادلثبطة 0. دلاسى لوكك 00بادلدرسة الثانوية االسالمية 

 00بادلدرسة الثانوية االسالمية  لطلبة الصف السابع 19 يف فًتة كباء كوفيداللغة العربية 
ابتكار تعليم اللغة العربية يف فًتة كباء   الغرض من ىذا البحث ىو معرفة دلاسى لوكك.

 . كدلاسى لوك  00الثانوية االسالمية  بادلدرسة لطلبة الصف السابع 19 كوفيد
ـ ىذه الدراسة حبثنا ميدانينا كصفينا نوعينا، أم البحث الذم يسعى إىل تستخد  

 كصف كتفسَت األشياء كما ىي.
 بناءن على نتائج الدراسة، ؽلكن االستنتاج أف االبتكار ادلقدـ لتعلم اللغة العربية 

 لطلبة الصف السابع من خالؿ التعلم عرب اإلنًتنت باستخداـ 19 يف فًتة كباء كوفيد
ىو أسهل طريقة. باإلضافة إىل ذلك، ىناؾ حاجة sites   Googleو WhatsApp مواقع

لدكر ادلعلمُت كأكلياء األمور يف دعم عملية التعلم يف ادلنزؿ من خالؿ بناء أكجو التعاكف 
لتعظيم أنشطة تعلم األطفاؿ أثناء الوباء. ؽلكن للمدرسُت أيضنا إعطاء مهاـ قابلة 

 أف تعلم الطالب كل يـو يتم خطوة خبطوة.للقياس كلكن مع ذلك يضمنوف 
     

 .91 فترة وباء كوفيد، الكلمات ادلفتاحية: ابتكار تعلم اللغة العربية
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 المبحث األول

مقدمةلا  

 خلفية البحث .أ 

تسبب يف توقف  19 كوفيدظلر حالينا بوقت عصيب ألف ظهور فَتكس يسمى   

ىو نوع جديد  19كوفيد طة التعلم.مجيع أنشطة العديد من األشخاص عن تضمُت أنش

من األمراض مل يتم التعرؼ عليو من قبل لدل البشر. تشمل العالمات كاألعراض 

أعراض الضائقة التنفسية احلادة، مثل احلمى كالسعاؿ كضيق  19 الشائعة لعدكل كوفيد

اء إف كب 1يوما. 14ـ مع أطوؿ فًتة حضانة أيا 5 - 6فًتة احلضانة ىي التنفس. متوسط 

مدمرة جلميع سكاف األرض. مجيع قطاعات احلياة البشرية على األرض  كارثة  19كوفيد 

مضطربة، دكف استثناء من التعليم. قررت العديد من الدكؿ إغالؽ ادلدارس كالكليات 

كاجلامعات، دبا يف ذلك إندكنيسيا. لقد حدثت األزمة فجأة، كاف على احلكومات يف 

لك إندكنيسيا، ازباذ قرار مرير إلغالؽ ادلدارس لتقليل أم جزء من العامل، دبا يف ذ

 االتصاؿ بالناس على نطاؽ كاسع كإنقاذ األركاح أك ال يزاؿ يتعُت عليها فتح ادلدارس من

                                                             
1
Ni Komang Suni Astini, Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran  

Tingkat Sekolah Dasar pada Masa Pandemi Covid-91, Jurnal Lampuhyang  Lembaga  Penjaminan  

Mutu  Stikip Agama Hindu Amlapura, Vol. 99 ., No. 2 Juli  2222. h 91. 
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ادلدارس  0.أجل البقاء على قيد احلياة العماؿ يف احلفاظ على االستدامة االقتصادية

مت ربويل   ادلعرفة كنقل ادلعرفة.مكلفة بتطوير شخصية الطالب ككل أك مؤسسة لتوفَت

، كيتم كات من خالؿ استخداـ التكنولوجياأنشطة التعلم أثناء الوباء باستخداـ الشب

حبيث يتم ضماف سالمة كأمن الطالب كادلعلمُت.  19ذلك حىت ال ينتشر كوفيد 

ليب ألسايتطلب التعلم عرب اإلنًتنت من ادلعلمُت تغيَت اسًتاتيجيات التعلم بدءنا من ا

 ، دبا يتناسب مع الوضع التعليمي احلايل.ادلستخدمة ككسائط التعلم

، ىناؾ حاجة إىل ابتكار حىت ؽلكن أف تتم لذلك، يف التعلم عرب اإلنًتنت 

أنشطة التعلم كالتدريس بشكل جيد. يتطلب تنفيذ ابتكارات التعلم اىتماـ ادلعلمُت 

علم ادلعلم احملًتؼ قادرنا على ابتكار الت لتحقيق نتائج الطالب ادلثلى. من ادلتوقع أف يكوف

، سواء يف زبطيط الدركس أك تنفيذ عملية التعلم ألنشطة الذم يتجلى يف مهامو اليومية

 التقييم.

االبتكار على النحو الذم اقًتحو ركجرز، االبتكار ىو فكرة أك شلارسة أك  

ار ىو فكرة أك فعل شيء ينظر إليو على أنو جديد من قبل فرد أك كحدة أخرل. االبتك

أك شيء يدركو شخص أك كحدة مستخدـ أخرل. ذكر ركجرز كذلك أنو ال يهم ما إذا  

                                                             
2
Rizqon Halal Syah Aji, Dampak Covid-91 pada Pendidikan di Indonesia:  Sekolah, 

Keterampilan, dan Proses Pembelajaran, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, UIN Syarif Hida 

yatullah Jakarta Vol. 7 No. 5 (2222), h 613. 
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كانت الفكرة أك ادلمارسة أك الشيء جديدا بشكل موضوعي أـ ال. ربدد نظرة الشخص 

رل إىل حداثة فكرة أك كائن ادلمارسة رد فعلو على فكرة أك كائن ادلمارسة. عندما ي

لى أنو ؽلكن تفسَت ابتكار التعلم ع 0.، فهي ابتكارى أهنا جديدةشخص ما الفكرة عل

، باستخداـ ُت، سواء يف عملية التفاعل بُت الطالب كادلعلمجهد جديد يف عملية التعلم

   أفكار أك طرؽ أك مناىج أك مرافق سلتلفة كجو داعم لتحقيق أىداؼ التعلم.

، ن ليس من السهل تعلمهالعربية كلككثَت من الناس يرغبوف يف تعلم اللغة ا 

األدبية عالية اجلودة ، بسبب القيمة ذلا مسات خاصة مع اللغات األخرل ألف اللغة العربية

 الذم ينقل كالـ اهلل. ية مقدر ذلا أف تكوف لغة القرآف، كما أف اللغة العربدلن يدرسها

كالقرآف كحدة  اللغة العربية يوجد فيو نادل للغة رائع للبشر كال ؽلكن ألحد أف يضاىيو.

لعربية مطلبنا مطلقنا غلب يف تعلم القرآف الكرًن تعترب اللغة ا ال ينفصل أحدعلا عن اآلخر.

أكثر  ، ككذلك تعلم لغة القرآف يعٍت تعلم اللغة العربية. تعترب اللغة العربية منإتقانو

غة ، لذلك أصبحت اللألف الكثَت من الناس يستخدموهنا ،اللغات انتشارنا يف العامل

4العربية لغة عادلية كمعًتؼ هبا يف العامل.
غلب أف يكوف  لتحقيق أىداؼ التعلم ىذه 

                                                             
3
Titin Nurhidayati (Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah Kencong 

Jember), Inovasi Pembelajaran PAI Berbasis Multiple Intelligences, Vol.26.,No 29, Mei 2295. 

4 Nandang Sarip Hidayat (Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau), 

Problematika Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 67, No. 9 Januari-Juni 

2292, h 22. 
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اإلنًتنت حبيث ادلعلموف أكثر إبداعنا يف االبتكار يف تصميم التعلم من خالؿ التعلم عرب 

 ، أحدىا ىو استخداـ التكنولوجيا.ؽلكن زيادة التعلم

رسة ، كىذه ادلددة يف منطقة لوكن ادلدارس ادلوجو ىي كاحدة م الثانويةمدرسة   

، على الرغم من أف ىذه ادلدرسة قد نفذت كنفذت ىي أيضنا مدرسة ثانوية دينية

، ال يزاؿ الحظات األكلية اليت مت إجراؤىاابتكارات تعلم اللغة العربية كلكن من نتائج ادل

، 19باء كوفيد لغة العربية أثناء ك ىناؾ قيود سلتلفة فيما يتعلق بإعطاء ابتكارات تعلم ال

 بدءنا من ادلوارد البشرية كاألدكات كاألمواؿ كالوقت احملدكدة.

، هتدؼ ىذه الدراسة إىل الكشف عن كيفية ابتكار تعلم اللغة العربية لذلك 

ابتكار تعليم اللغة "، أخذ ادلؤلف عنوافكإدراكنا لذلك للطالب. 19 كوفيدأثناء جائحة  

لمدرسة الثانوية االسالمية با بة الصف السابعلطل 91 العربية في فترة وباء كوفيد

 لماسى لووو". 23

 سئلة البحثأب.  

 ، يصوغ ادلؤلفوف األسئلة التالية:ى خلفية ادلشكالت ادلذكورة أعالهعل بناء     

دلدرسة با لطلبة الصف السابع 19 م اللغة العربية يف فًتة كباء كوفيدابتكار تعلما  .1

 ؟ لوكك دلاسى 00الثانوية االسالمية 
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 لطلبة الصف السابع 19 م اللغة العربية يف فًتة كباء كوفيدابتكار تعلكيف تطبيق  .0

 ؟ دلاسى لوكك 00 دلدرسة الثانوية االسالميةبا

 لطلبة 19 كوفيديف فًتة كباء   العوامل الدافعة كادلثبطة البتكار تعلم اللغة العربيةما  .0

 ؟ اسى لوككدل 00 دلدرسة الثانوية االسالميةبا الصف السابع

 تعريف المصطلحاتج. 

 ابتكار تعليم اللغة العربية(. 1

ابتكار التعلم ىو عملية تعليمية للطالب مت تصميمها كتطويرىا كإدارهتا بشكل  

 إبداعي كتطبق مناىج سلتلفة لتوجيو أفضل خللق جو كعملية تعلم مواتية للطالب.

الغرض من التواصل اللغة العربية ىي مجلة ُتستخدـ للتعبَت عن القصد ك  

  كالتفاعل االجتماعي على حد سواء شفهينا ككتابينا.

 19 كباء كوفيد(. 0 

ىو تفشي مرض ينتشر بسرعة كبَتة بُت الناس كػلدث يف  19 كباء كوفيدإف  

 مجيع مناطق العامل.

 أهداف البحثد. 

 ابعلطلبة الصف الس 19 ابتكار تعليم اللغة العربية يف فًتة كباء كوفيد دلعرفة .1

 .دلاسى لوكك 00دلدرسة الثانوية االسالمية با
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لطلبة الصف  19 ابتكار تعليم اللغة العربية يف فًتة كباء كوفيدكيف تطبيق دلعرفة   .0

 دلاسى لوكك  00 دلدرسة الثانوية االسالميةبا السابع

 19 يف فًتة كباء كوفيد العوامل الدافعة كادلثبطة البتكار تعلم اللغة العربيةدلعرفة  .0

 ؟ دلاسى لوكك 00 دلدرسة الثانوية االسالميةبا طلبة الصف السابعل

 فرضية العمل . ه

 19 ابتكار تعليم اللغة العربية يف فًتة كباء كوفيدفرضية العمل يف ىذه الدراسة ىي 

 دلاسى لوكك. 00دلدرسة الثانوية االسالمية با لطلبة الصف السابع

 فوائد البحث  . ك

 اتب كالتايل:فوائد البحث الذم أجراه الك اما

 . الفوائد النظرية1

، ادلعرفة كادلواد يف تطبيق العلـوؽلكن استخداـ ىذا البحث كإضافة إىل البصَتة ك     

دلدرسة با لطلبة الصف السابع 19 ابتكار تعليم اللغة العربية يف فًتة كباء كوفيدكخاصة 

 دلاسى لوكك. 00الثانوية االسالمية 

 . الفوائد العملية:0

 للطالب .أ 
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 ابتكار تعليم اللغة العربية يف فًتة كباء كوفيد، خاصة فيما يتعلق معرفة الطالب ضافة إىلإ

 دلاسى لوكك. 00 دلدرسة الثانوية االسالميةبا لطلبة الصف السابع 19

 لألكادؽليُت .ب 

 ابتكار تعليم اللغة العربية يف فًتة كباء  كمواد إعالمية للباحثُت اآلخرين فيما يتعلق باال

 . دلاسى لوكك 00دلدرسة الثانوية االسالمية با لطلبة الصف السابع 19 كوفيد

 الباحثُتج. 

 من ادلستحسن إجراء البحث كما ىو سلطط حىت يعمل ىذا البحث كما ىو متوقع.
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 نياالمبحث الث

راسة مكتبية دال  

 بالبحث     ةالسابقة المتعلق دراسة. الأ

:دراسات السابقة ذات الصلة هبذا البحث، يظهر ما يلي نتائج اللدعم ىذا البحث       

اجلامعة  ابتكار تعلم اللغة العربية يف 5،يف ادلبحث. دريسي سيافا  1   

اإلسالمية احلكومية برنامج دراسة اللغة العربية كآداهبا يف طولونغاف يف مواجهة ربديات 

و عصر ى 4.1. تشَت نتائج ىذه الدراسة إىل أف العصر الصناعي 4.1العصر الصناعي 

يعتمد فيو كل شيء على أنظمة اإلنًتنت ادلادية كاإلنًتنت. غلب أف تكوف التغيَتات يف 

ىذا العصر مصحوبة باالبتكار يف أنظمة التعلم القائمة على التكنولوجيا كمحاكلة دلواكبة 

 العصر.

أمر ال بد منو كال ؽلكن التخلي عنو،  4.1إف مواكبة تطور العصر الصناعي    

زبلف جيلنا عن الركب، فلن يصبح سول متفرج سليب. لذلك حاف الوقت ألف ألنو إذا 

                                                             
5
Darisy Syafaah, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab Pada Prodi Bahasa dan Sastra 

Arab IAIN Tulungan dalam Menghadapi Tantangan Era Industri 1.2, Prosiding Konferensi 

Nasional Bahasa Arab V Malang,5 oktober 2291. 
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يلعب التعليم دكرنا فاعالن يف إعداد جيلنا، الذم ىو يف الواقع "جيل األلفية" ليصبح جيالن 

 جاىزنا دلواجهة ىذه التحديات.

تشابو البحث الذم أجراه دارسي سيافا مع الباحثُت الذم أجراه ادلؤلف ىو أف    

علا يناقش كصف االبتكار يف تعلم اللغة العربية. كيف ىذا النوع من البحث، كال

 يستخدـ كالعلا أنواعنا حبثية كصفية نوعية.

تنفيذ ابتكار ادلعلم يف تعلم الًتبية الدينية  6،البحوث يف Tد اكؿ الدين.م. زل0

 أف تنفيذ اإلسالمية للطالب يف مدرسة تشانوية داركرفالح فًتةراكة. تشَت النتائج إىل

ابتكار ادلعلم يف تعلم الًتبية الدينية اإلسالمية يف مدرسة تشانوية داركرفالح فًتةراكة، 

ظهر أف الطالب لديهم الحظة ذلك من نتائج احلقل الذم ييعترب ناجحنا للغاية. ؽلكن م

قيمة متوسطة أعلى من معايَت احلد األدىن من االكتماؿ. يدعم ىذا النجاح العديد من 

امل الداعمة، الداخلية كاخلارجية اليت تزيد من ابتكار التعلم لدل الطالب. كىذا ما العو 

حيث يكوف الطالب متحمسُت للغاية لتلقي  الباحثةتؤكده نتائج ادلقابالت اليت أجراىا 

 الدركس.

                                                             
6
Muh. Awaluddin. T, Pelaksanaan Inovasi Guru Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Siswa di SMP Darul Falah Enrekang Kabupaten Enrekang, SKRIPSI Jurusan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar 2293. 
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أجرت أكجو التشابو بُت الباحثُت زلد اكؿ الدين. يناقش كل من الباحث الذم   

 ذ االبتكار.قاـ بو ادلؤلف تنفي

استخداـ تكنولوجيا ادلعلومات يف  7،يف ادلبحث. ين كومانغ سوىن أستيٍت  0 

. تشَت نتائج الدراسة إىل أف 19 رسة االبتدائية أثناء كباء كوفيدالتعلم على مستول ادلد

انتشار فَتكس كوركنا كاف لو يف البداية تأثَت كبَت على عامل االقتصاد الراكد، كلكن اآلف 

لتأثَت أيضنا يشعر بو عامل التعليم. السياسات اليت ازبذهتا العديد من البلداف، دبا أصبح ا

يف ذلك إندكنيسيا، من خالؿ إغالؽ مجيع األنشطة التعليمية، جعلت احلكومة 

كادلؤسسات ذات الصلة عليها تقدًن عملية تعليمية بديلة للطالب كالطالب الذين ال 

 ة يف ادلؤسسات التعليمية.يستطيعوف تنفيذ العملية التعليمي

الذين أجراىا ادلؤلف  الباحثةادلعادلة ين كومانج ناقش سوين أستيٍت ك  الباحثةنفذ   

 كنوع البحث ىو هنج نوعي مع مناىج األدب كأساليب ادلقابلة. . 19 فًتة كباء كوفيد

 األساس النظريب.  

 تعلمابتكارات أ(. 

                                                             
7
Ni Komang Suni Astini, Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran  

Tingkat Sekolah Dasar pada Masa Pandemi Covid-91, Jurnal Lampuyang  Lembaga  Penjaminan  

Mutu Stkip Agama Hindu  Amlapura Vol. 99 ., No. 2 Juli  2222. 
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ا كفريدنا إىل أذىاننا قد يك ما يتبادر عندما نسمع كلمة ابتكار،       وف شيئنا جديدن

ىذا الرأم ال  .الىتماـ يف النهاية غللب الفوائدالتجديد كالتفرد كالشيء ادلثَت ل .كشلتعنا

ىو موجود دبعٌت أف البشر ككائنات اجتماعية ديناميكية كغَت راضية عما  ،يبدك خاطئا

 كبادلثل ،من ادلعتاد"سلتلف"جديد" أك "إنشاء شيء  ك حفر ،بالفعل سيحاكلوف دائمنا

حيث تتضمن عملية التعلم البشر . ترتبط مشكلة االبتكار ارتباطنا كثيقنا بعملية التعلم

( الذين يتمتعوف خبصائص فريدة، كىي الرغبة يف تطوير أنفسهم درسادل )اقرأ: الطالب ك

  كالتقدـ كاإلصلاز.

رة أك عنصرنا أك حدثنا أك قاؿ إبراىيم إف االبتكار ىو اخًتاع ؽلكن أف يكوف فك 

ؽلكن أف  طريقة يتم مالحظتها كشيء جديد لشخص أك رلموعة من الناس )اجملتمع(.

 . discoveryك invention  يكوف االبتكار نتيجة

يوفر القاموس اإلندكنيسي الكبَت قيودنا كابتكارنا مثل إدخاؿ أك إدخاؿ أشياء     

وجودة بالفعل أك اليت كانت معركفة سابقنا جديدة كاكتشافات جديدة زبتلف عن تلك ادل

من ىذا الفهم، يبدك أف االبتكار مرادؼ لشيء  ا يف شكل أفكار أك طرؽ أك أدكات.إم

، ؽلكن تفسَت ابتكار بناءن على ىذا الفهم جديد، يف شكل أدكات كأفكار كأساليب.

واء سلتلفة أج مرافق ك ، باستخداـ طرؽ كلى أنو جهد جديد يف عملية التعلمالتعلم ع
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حاسب اهلل يقوؿ إف "اجلديد" يف االبتكار ىو أم شيء مل يتم . التعلملتحقيق أىداؼ 

 8. فهمو أك قبولو أك تنفيذه من قبل متلقي االبتكار

 ابتكار تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية االسالمية  دلاسى: مكونات  

 درس كطالبا(. ادل

، يعلم، يرشد، مباشرة، هم الرئيسية ىي التعليمفوف مهمتادلعلموف مدرسوف زلًت  

 شلارسة، تقييم كتقوًن الطالب.

بينما الطالب ىم أشخاص أك طالب مل ينضجوا بعد كلديهم عدد من  

 اإلمكانات اليت ال تزاؿ قيد التطوير.

 منهج تعلم اللغة العربية(. 0

الب ادلنهج ليس فقط يف شكل مواد أك رلاالت دراسية كأنشطة تعلم الط 

 كلكن كل ما يؤثر على التكوين الشخصي للطالب كفقنا لألىداؼ التعليمية ادلتوقعة.

 مواد تعلم اللغة العربية(. 0

ادلعارؼ أك رلموعة من  ال تتكوف مواد تعلم اللغة فقط من رلموعة من 

، كلكن غلب أف تكوف رلموعة من ادلعرفة ادلختارة كادلطلوبة لكل من ادلعرفة ادلعلومات

 ا كللطالب كالبيئة.نفسه
                                                             

8
Ahmad Fatah, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab (Respon, Tantangan dan 

Solusi Terhadap Perubahan), Vol. 2 No. 9 Januari - Juni 2293. 
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 طريقة تعلم اللغة العربية(. 4

يف أنشطة التعلم أك األساليب ادلستخدمة يف التدريس من قبل ادلعلمُت لتقدًن  

 ادلواد التعليمية للطالب لتحقيق األىداؼ.

 (. تقييم5

 عملية ربديد مستول ربقيق سلرجات التعلم. 

رمسية فرصنا متنوعة للطالب  باإلضافة إىل ذلك توفر ادلدرسة كمؤسسة تعليمية 

للقياـ بأنشطة تعليمية حىت يكتسب الطالب خربة تعليمية. التغيَتات يف السلوؾ اليت 

ربدث ىي نتيجة أك نتيجة جهود / سبارين يتم إجراؤىا بوعي كذلا غرض. السلوؾ الذم 

 نتيجة لعملية التعلم اليت تتأثر بعدة عوامل.ػلدث ىو 

لية التعلم نظامنا، شلا يعٍت أف ىناؾ العديد من يعترب صلاح الطالب يف عم 

لطالب الذكي  ادلكونات اليت تؤثر بشكل متبادؿ على اكتساب سلرجات تعلم الطالب.

ىذا يرجع إىل عدة  يف الفصل، ليس بالضركرة عندما تكوف نتائج االختبار مرضية دائمنا.

احلالة ، رل مثل الدافعر أيضنا بأشياء أخ، إىل جانب القدرة على التفكَت تتأثعوامل

 ما إىل ذلك. تشمل بعض العوامل اليت تؤثر على التعلم ما يلي:، بيئة الطالب، ةادلادي

 العوامل اليت تأيت من خارج الفرد الطالبأ(. 
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تسمى العوامل ادلوجودة خارج الفرد أيضنا بالعوامل االجتماعية. تشمل ىذه  

 العوامل االجتماعية:

 عامل األسرة (.1

األجواء كالظركؼ العائلية ادلختلفة أيضنا كيف كإىل أم مدل ؼلترب  ربدد 

األطفاؿ التعلم كػلققونو. دبا يف ذلك ما إذا كانت التسهيالت الالزمة للتعلم تلعب أيضنا 

 دكرنا مهمنا أـ ال.

 ادلعلمُت ككيفية تعليمهم(. 0

عاملُت  ، يعترب عامل ادلعلم كطريقة التدريسبناءن على التعلم يف ادلدارس 

، ستول ادلعرفة الذم ؽلتلكو ادلعلم، كمة ادلعلممهمُت. كيف سيحدد موقف كشخصي

 ، كيف ؽلكن لألطفاؿ ربقيق نتائج التعلم.يعلم ادلعلم ىذه ادلعرفة لطالبو ككيف

 (. أدكات التعلم0

ال ؽلكن فصل عامل ادلعلم كطريقة التدريس عن كجود أك عدـ كجود أدكات  

ادلدارس. ادلدارس اليت لديها األدكات كادلعدات الكافية الالزمة للتعلم التعلم ادلتوفرة يف 

، ة ادلعلم يف استخداـ ىذه األدكات، كمهار أساليب التدريس اجليدة كادلعلمُتإىل جانب 

 سوؼ تسهل كتسرع تعلم األطفاؿ.

 الدافع االجتماعي(. 4
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يضنا. إذا كاف ، يلعب العامل التحفيزم دكرنا أالتعلم عملية تنشأ من الداخل 

، ينشأ لدل الطفل الدافع كالرغبة يف قدًن دافع جيد لألطفاؿبإمكاف ادلعلم أك الوالد ت

 التعلم اجليد. ؽلكن أف ينشأ الدافع االجتماعي عند األطفاؿ من األشخاص من حوذلم.

 العوامل الفرديةب(. 

لعوامل احلي نفسو. تشمل االعوامل الفردية ىي العوامل ادلوجودة يف الكائن  

 ما يلي: الفردية

 الصحة (.1

لم. إذا كاف الشخص للصحة اجلسدية كالركحية تأثَت كبَت على القدرة على التع 

إىل نقص  ، فقد يؤدم الصداع كاحلمى كنزالت الربد كالسعاؿ كما إىل ذلكمريضنا دائمنا

بيل ادلثاؿ ، على سلصحة الركحية )العقلية( غَت جيدة، إذا كانت ااحلماس للتعلم. كبادلثل

صديقات ، أك الشعور خبيبة األمل بسبب النزاعات مع الادلعاناة من االضطرابات العقلية

، فقد يؤدم ذلك إىل تعطيل أك تقليل ركح التعلم. لذلك أك اآلباء أك ألسباب أخرل

ا للجميع جسدينا كذىنينا، ليبقى اجلسم قوينافإف احملافظة على الصحة  ، كالعقل مهمة جدن

 ا يكوف منتعشنا كمتحمسنا للقياـ بأنشطة التعلم.دائمنا م

 (. ادلخابرات0
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كسبيل النتائج  من السهل تعلم الشخص الذم يتمتع بذكاء جيد بشكل عاـ 

، كمن ناحية أخرل ؽليل األشخاص الذين لديهم ذكاء منخفض إىل إىل أف تكوف جيدة

 يمي منخفضنا.صعوبة يف التعلم كبطيئوف يف التفكَت حبيث يكوف ربصيلهم التعل

 ادلوىبة(. 0

ادلوىبة عامل لو تأثَت كبَت على عملية التعلم لدل الشخص كنتائجها. تُعرؼ  

ادلوىبة بالفعل على أهنا قدرة فطرية كىي إمكانات ال تزاؿ حباجة إىل التطوير أك 

 ادلمارسة.

 (. الفائدة4

ؿ على ، دبعٌت ربقيق أك احلصو الكبَت بشيء ما ىو رأس ماؿ كبَت االىتماـ 

اـ بالتعلم ناجم عن أشياء سلتلفة، من اذلدؼ أك اذلدؼ زلل االىتماـ. إف ظهور االىتم

، بسبب الرغبة القوية يف رفع الكرامة كاحلصوؿ على كظيفة جيدة كالرغبة بُت أمور أخرل

بالتعلم إىل ربقيق إصلازات عالية، يف العيش حياة سعيدة كسعيدة. ؽليل االىتماـ الكبَت 

 ، سيؤدم عدـ االىتماـ بالتعلم إىل اطلفاض اإلصلاز.أخرلمن ناحية 

 الدافع(. 5

، فإف الدافع تشجع الشخص على فعل شيء ما. لذا الدافع ىو حالة نفسية 

 للتعلم ىو حالة نفسية تشجع الشخص على التعلم.
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 (. كيف تتعلم6

لم دكف تؤثر الطريقة اليت يتعلم هبا الشخص أيضنا على ربقيق نتائج التعلم. التع 

االىتماـ بالتقنيات كالعوامل النفسية كالعلـو النفسية كالصحية سيؤثر على نتائج غَت 

 مرضية.

 القدرة ادلعرفية )مفهـو الذات((. 7

ر بو عن مفهـو الذات ىو نظرة الشخص لنفسو فيما يتعلق دبا يعرفو كيشع 

 ، كزلتول أفكاره كمشاعره ، ككيف يؤثر سلوكو على اآلخرين.سلوكو

 اللغة العربية. ب(

 البشر، هبا يتحدث اليت العامل يف الرئيسية اللغات من احدةىي ك  العربية اللغة 

 حوايل يف لإلنسانية التوجيهية ادلبادئ أك الرمسية الكتب لغة ىي العربية اللغة أف كما

 لغة كألنو 9.ألغراضهم اجلميع عنو يعرب صوت فهو العربية، للغة بالنسبة أما .دكلة 01

 ذات للغة بالطبعا فهي العامل، أضلاء مجيع يف ادلسلمُت كتوجيهات ادلقدس تابالك

 ادلعُت لعبد كفقنا العربية اللغة فهم .العامل أضلاء مجيع يف ادلسلمُت دلئات الكربل األعلية

                                                             
طو علي حسُت الدلسمى, سعاد عبد الكرًن عباس الوئلى, اللغة العربية مناىجها ك طرائقها تدريسها 9

 .57ص   ،(0115) يغداد: الشركؽ, 



18 
 

 
 

 

 حدكىي أقصى إىل العربية األمة كتقوم كادلسلمُت العرب لغة ىي العربية اللغة إبراىيم

 11كظلوىا. فيتطورىا العيش واصلكت بقوة تعيش لغة

اللغة العربية ىي زبصص يتكوف من جوانب سلتلفة من ادلهارات الرئيسية فيو.   

، الكالـ، كمهارات القراءة دلهارة الرئيسية مهارات االستماع، كمهاراتتشمل جوانب ا

 11كمهارات الكتابة.

 19كوفيدالتعلم ىف فًتة كباء ج(. 

تعلم يف ادلنزؿ أك عرب اإلنًتنت حالن دلواصلة بقية يعد ال ،19خالؿ جائحة كوفيد  

الفصل الدراسي. يعرؼ التعلم عرب اإلنًتنت بأنو ذبربة نقل ادلعرفة باستخداـ الفيديو 

يتطلب  .كالصوت كالصور كاالتصاالت النصية كالربرليات كبدعم من شبكات اإلنًتنت

مع احتياجات التعلم. من ادلهم  التعلم عرب اإلنًتنت دكر ادلعلم لتقييم فعاليتو كتكييفو

القياـ بذلك من أجل ربقيق جوانب التعلم مثل عملية ادلعرفة كاألخالؽ كادلهارات 

كالذكاء كاجلماليات. بالنظر إىل أف التغيَتات يف التعلم عرب اإلنًتنت تؤثر بشكل غَت 

                                                             
11

Abdul Alim Ibrahim, Al-Muwajjahul Fanniyu Li-Mudarisati al-lughati Arabiyah (Cet; 

X: Bandung; Al-Ma’arif, t.th), h. 12. 

99
Mohammad Thoha  (Dosen Tetap Prodi Pendidikan Bahasa Arab Jurusan Tarbiyah 

STAIN Pamekasan), Pembelajaran  Bahasa Arab  Dengan  Pendekatan Manajemen  Berbasis 

Sekolah, OKARA, Vol. I, Tahun 7, Mei 2292. h 22. 
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مور كادلعلمُت مباشر على استيعاب الطالب. من ادلهم االنتباه إىل التواصل بُت أكلياء األ

 19.10 لتحقيق استقاللية التعلم للطالب أثناء جائحة كوفيد

كمع ذلك، فإف استخداـ التكنولوجيا ال ؼللو من ادلشاكل، فهناؾ العديد من 

ادلشكالت ادلتباينة اليت تعيق فعالية التعلم باستخداـ األساليب عرب اإلنًتنت، دبا يف 

 ذلك:

 ل ادلعلمُت كالطالبقيود إتقاف تقنية ادلعلومات من قب .أ 

ال تفهم حالة ادلعلمُت يف إندكنيسيا سبامنا استخداـ التكنولوجيا، كؽلكن مالحظة 

ذلك من ادلعلمُت الذين كلدكا قبل الثمانينيات. ربد قيود تكنولوجيا ادلعلومات من 

استخدامهم لوسائل اإلعالـ عرب اإلنًتنت. ىكذا ىومع الطالب الذين تكوف ظركفهم 

 يبنا للمعلمُت الذين يقصدكف فهم استخداـ التكنولوجيا.شلاثلة تقر 

 عدـ كفاية ادلرافق كالبنية التحتية .ب 

من الواضح أف أجهزة الدعم الفٍت باىظة الثمن. كثَت يف إندكنيسيا حيث ال يزاؿ 

ادلعلموف يف حالة اقتصادية مزرية. لقد منعهم رفاىية ادلعلمُت كالطالب من أف يكونوا 

االستمتاع دبرافق تكنولوجيا ادلعلومات كالبنية التحتية اليت كانت يف أمس  مقيدين سبامنا يف

 .19احلاجة إليها بسبب كارثة كوفيد 
                                                             

12
Luh Devi Herliandry, dkk, Pembelajaran Masa Pandemi Covid-91, Universitas Negeri 

Jakarta, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 22, No.9, April 2222, hal. 37-32. 
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 الوصوؿ احملدكد إىل اإلنًتنت . ج

ال تزاؿ شبكة اإلنًتنت متفاكتة يف مجيع أضلاء البالد. ال ؽلكن جلميع ادلؤسسات    

إلنًتنت. حىت إذا كانت ىناؾ شبكة إنًتنت، التعليمية، االبتدائية كالثانوية، االستمتاع با

 فإف احلالة ال تزاؿ غَت قادرة على تغطية الوسائط عرب اإلنًتنت.

 عدـ االستعداد لتخصيص ادليزانية . د

تعترب التكاليف أيضنا عقبة ألف جوانب رفاىية ادلعلمُت كالطالب ال تزاؿ بعيدة عن      

لتلبية احتياجاهتم من كسائل اإلعالـ  التوقعات. عندما يستخدموف حصتهم من اإلنًتنت

عرب اإلنًتنت، فمن الواضح أهنم ال يستطيعوف ربملها. ىناؾ معضلة يف استخداـ كسائل 

اإلعالـ عرب اإلنًتنت، عندما يشجع كزير التعليم اإلنتاجية للمضي قدمنا، كلكن من 

 نفس االذباه. ناحية أخرل، مل تتحرؾ ادلهارات كالقدرات ادلالية للمدرسُت كالطالب يف

 10كمل تكن الدكلة حىت اآلف حاضرة بشكل كامل يف تسهيل االحتياجات ادلالية ادلذكورة.

 استراتيجيات التعلم .ج 

ككيفية تنظيم  اسًتاتيجية التعلم ىي مزيج من عدة سالسل من األنشطة 

موضوع الطالب كادلواد كادلعدات كالوقت ادلستخدـ يف عملية التعلم يف ربقيق األنشطة 
                                                             

13
Rizqon Halal Syah Aji, Dampak Covid-91 pada Pendidikan di Indonesia:  Sekolah, 

Keterampilan, dan Proses Pembelajara, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif 

Hidayatullah, Jakarta Vol. 7 No. 5 (2222). 
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اسًتاتيجية التعبَت ىي ظلوذج تعليمي يتطلب من الطالب أف يكونوا قادرين  التعليمية.

 على العمل كمستلمُت للرسائل ككذلك كمراسلُت خطوات التعلم ىي:

 ينقل ادلعلم اإلمكانات اليت يتعُت ربقيقها . 1

 يقدـ ادلعلم ادلادة . 0

 تمعرفة مدل استيعاب الطالب، شكل أزكاج من اجملموعا. 0

 يقـو ادلدرس بتكليف أحد الطالب لتوصيل نتائج ادلناقشة . 4

 يكرر ادلعلم أك يعيد شرح نتائج ادلواد التعليمية . 5

 طريقة التعلم .د 

ىي سلسلة كاملة من العركض التقدؽلية للمواد التعليمية كاليت تشمل مجيع  

، رافق ذات الصلةلم ككذلك مجيع ادلاجلوانب قبل كأثناء كبعد التعلم الذم يقـو بو ادلع

سواء مت استخدامها بشكل مباشر أك غَت مباشر يف عملية التدريس كالتعلم. الطريقة 

، كؽلكن ذلذه الطريقة التغلب على الوباء ىي الطريقة عرب اإلنًتنت ادلستخدمة أثناء

ادلشكالت اليت ربدث أثناء اجلائحة من خالؿ استخداـ العناصر ادلوجودة يف ادلنزؿ أك 

جبميع األنشطة التعليمية من خالؿ النظاـ عرب اإلنًتنت حبيث يظل التعلم يف القياـ 

 منازذلم يف حالة آمنة.

 وسائل اإلعالم التعليمية .ه 
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ىو كل ما ؽلكن استخدامو إليصاؿ الرسائل أك ادلعلومات يف عملية التعليم  

ذ ادلعلموف ، يتخلذلك، خالؿ الوباء كالتعلم لتحفيز انتباه الطالب كاىتمامهم بالتعلم.

ك  WhatsAppكسائط  ، أم باستخداـة مناسبة يف التعلم عرب اإلنًتنتكسائط تعليمي

Google site . 
 المواد التعليمية .و 

ادلواد التعليمية ىي مواد تستخدـ للتدريس حبيث ؽلكن لتطبيق التعلم أف ػلقق  

 .األىداؼ كفقنا دلعايَت الكفاءة كالكفاءات األساسية

 ةتعلم اللغة العربي
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 اإلطارز.  

لطلبة  19ابتكار تعليم اللغة العربية يف فًتة كباء كوفيد بفحص الباحثةسيقـو  

نوعيان استنادان إىل حالة  دلاسى لوكك 00با ادلدرسة الثانوية االسالمية  الصف السابع

تو يف ؽلكن رؤيابتكار تعلم اللغة العربية أثناء اجلائحة. لتوضيح تدفق اإلطار الذىٍت ، 

 :سلطط اإلطار أدناه

ابتكار تعليم اللغة العربية يف فًتة كباء كوفيد 

 لطلبة الصف السابع 19

 

 

 

 

 

 

 

 أطار الفكر 3.9 شكللا

العوامل الداعمة كالعوامل ادلثبطة 
 الصف السابع يف تعلم اللغة العربية

 

حالة االبتكار يف تعلم اللغة العربية 
  19 أثناء جائحة كوفيد

 

 إنتاج ابتكار لتعلم اللغة العربية يتسم بالفعالية كالكفاءة
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 المبحث الثالث

 مناهج البحث

أنواع وطبيعة البحث أ .  

 . نوع البحث 1

ذىاب ىذا النوع من البحث ىو حبث ميداين، كىو حبث يتطلب من الباحثُت ال

. يهدؼ البحث ادليداين 14إىل ادليداف لعمل مالحظات حوؿ ظاىرة يف حالة طبيعية

ابتكار تعليم اللغة  النوعي إىل دراسة كربديد مدل دكر معلمي اللغة العربية يف توفَت

 00دلدرسة الثانوية االسالمية با لطلبة الصف السابع 19العربية يف فًتة كباء كوفيد 

الًتكيز على معلمي اللغة ىذا البحث بادلالحظة ادلباشرة مع  مت إجراءدلاسى لوكك. 

 العربية.

 . طبيعة البحث0

يتم إجراء  15ىذا البحث كصفي "حبث يسعى لوصف كتفسَت األشياء كما ىي". 

البحث الوصفي بشكل عاـ بطريقة منهجية، حيث تكوف حقائق كخصائص الكائن أك 

                                                             
14

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, cet. 69 (Bandung, 

Rosda Karya, 2296), h. 23 

95
Sukardi, Metodologi penelitian Pendidikan, (Jakarta, Bumi Aksara, 2226) h. 957 
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ث الوصفي كباستخداـ منهج الظواىر، ادلوضوع دقيقة بدقة. مع ىذا النوع من البح

 ؽلكن افًتاض أف طبيعة ىذا البحث ىي رلاؿ نوعي كصفي.

 ب. موقع البحث.

 .دلاسى لوكك 00 مت إجراء ىذا البحث يف ادلدرسة الثانوية االسالمية    

 ج. مصادر البيانات.

 مصادر البيانات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي:    

 ية. مصادر البيانات األكل1

 16البيانات األساسية ىي مصدر بيانات ؽلكنو توفَت بيانات حبث مباشرة.  

 . مصادر البيانات الثانوية0

أنواع البيانات الثانوية ىي أنواع من البيانات اليت ؽلكن استخدامها كدعم للبيانات   

 األساسية، أك ؽلكن تعريفها أيضنا كمصادر قادرة أك ؽلكنها توفَت معلومات أك بيانات

 17إضافية ؽلكنها تعزيز البيانات الرئيسية.

 د. موضوع البحث

                                                             
16

Sukardi, Metodologi penelitian Pendidikan, h 992 

97
Sukardi, Metodologi penelitian Pendidikan, h 966 
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لطلبة الصف  19 ابتكار تعليم اللغة العربية يف فًتة كباء كوفيد فيما يتعلق بعنواف "   

"، كانت موضوعات البحث عبارة دلاسى لوكك 00 بادلدرسة الثانوية االسالمية السابع

 عن معلمُت كطالب كبعض طالب الصف السابع.

 . تقنيات جمع البياناتهـ

تقنيات مجع البيانات ىي "اخلطوة األكثر اسًتاتيجية يف البحث، ألف الغرض الرئيسي    

من البحث ىو احلصوؿ على البيانات". استخدمت تقنيات مجع البيانات يف ىذه 

 الدراسة عدة طرؽ، منها ما يلي:

 ادلالحظة  .1

. يف ىذه الدراسة، 18ظواىر قيد التحقيقادلالحظة ىي ادلراقبة كالتخطيط ادلنهجي لل     

 دلاسى 0 0مالحظات يف الفصل السابع يف دلدرسة الثانوية االسالمية الباحثةأجرل 

لوكك، كخاصة عملية التعلم اليت يقـو هبا ادلعلم، كل جانب يعترب مهمنا لتصبح معلومات 

 يف ىذه الدراسة.

 ادلقابلة .0

                                                             
18

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, Cet. 91 (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2292), h. 911 
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تستخدـ للحصوؿ على ادلعلومات مباشرة من  ادلقابلة ىي طريقة جلمع البيانات اليت   

ادلقابالت ىي حوارات بُت الباحثُت كالنساء )ادلستفتيُت( ادلعركفُت كاذباىاهتم  19ادلصدر.

. ُتستخدـ ادلقابالت لتأكيد البيانات كادلعلومات اليت الرسالةإىل أف تكوف موضوع 

يكوف اذلدؼ أك  ،يف ىذه الدراسة 01.ادر متلقية أخرلمن مص الباحثةحصل عليها 

ادلوجودين يف  ةبة العربية كمعلم اللغة كبعض الطلالوسيلة إلجراء ادلقابالت ىو مدّرس اللغ

عن طريق إعطاء عدد من  دلاسى لوكك 00 السابع يف دلدرسة الثانوية االسالمية الفصل

 .الباحثةاألسئلة اليت مجعها 

 التوثيق .0

ؿ األنشطة البحثية كتسجيل ادلالحظات التوثيق ىو كسيلة جلمع البيانات من خال      

كادلهارات ادلكتوبة )الوثائق( اليت ربتوم على البيانات كادلعلومات ادلتعلقة بادلشكلة قيد 

الدراسة. البحث عن بيانات حوؿ أشياء أك باحثُت يقوموف بالتحقيق يف أشياء مثل 

 01كما إىل ذلك.الكتب كاجملالت كالوثائق كاللوائح كزلاضر االجتماعات كادلذكرات 

 و. تقنيات ضمان صحة البيانات

                                                             
91

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, h. 269 

( 1978, )الفاىرة: دار النهضة, مناىج البحث يف الًتبية ك علم النفسيجابر عبد احلميد جابر ك أمحد خَت كاظم,  21
 065ص 

21
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, h. 229 
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تقنيات ضماف صحة البيانات ربتاج حقنا إىل القياـ بذلك حىت ؽلكن الوثوؽ       

بالبيانات الناذبة كاحملاسبة علمينا. تعد تقنية ضماف صحة البيانات خطوة لتقليل األخطاء 

تأثَت على النتيجة يف عملية احلصوؿ على بيانات البحث كاليت سيكوف ذلا بالطبع 

النهائية للدراسة. سيخترب ادلؤلف مصداقية البيانات يف البحث النوعي باستخداـ اختبار 

مصداقية التثليث، التثليث ىو اختبار مصداقية يتم تفسَته كمصدر بطرؽ سلتلفة، كمع 

مركر الوقت. ؽلكن تفسَت التثليث يف الدراسة على أنو اختبار صحة البيانات اليت مت 

صوؿ عليها من مصادر سلتلفة كطرؽ سلتلفة كأكقات سلتلفة. التثليث ىو أيضنا تقنية احل

للتحقق من صحة البيانات تستخدـ شيئنا آخر غَت البيانات ألغراض التحقق أك 

للمقارنة بالبيانات. من خالؿ مقارنة ادلصادر كاألساليب كاألكقات ادلختلفة، فإف صحة 

 البيانات ستكوف أقول.

 تحليل البيانات تاتقني .ز

ربليل البيانات ىو عملية البحث بشكل منهجي كذبميع البيانات اليت مت احلصوؿ      

عليها من ادلقابالت كادلالحظات ادليدانية كغَتىا من ادلواد، حبيث ؽلكن فهمها بسهولة 

 النوعية بشكل كؽلكن مشاركة النتائج مع اآلخرين. يتم تنفيذ األنشطة يف ربليل البيانات

 تفاعلي كتستمر حىت االكتماؿ، حبيث تكوف البيانات شلتلئة.
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تقنية ربليل البيانات ىي عملية البحث بشكل منهجي كذبميع البيانات اليت مت    

احلصوؿ عليها من ادلقابالت كادلالحظات ادليدانية كالتوثيق، من خالؿ تنظيم البيانات يف 

 أظلاط، كاختيار أم منها مهم ك اليت فئات، ككصفها يف كحدات، كالتوليف، كالًتتيب يف

 سيتم دراستها، كالتوصل إىل استنتاجات حبيث يسهل فهمها من قبل الذات كاآلخرين.

بناءن على الرأم أعاله، فإف تقنية ربليل البيانات ىي زلاكلة دلعاجلة البيانات اليت مت      

ابالت كمالحظات مجعها من قبل الباحثُت، إما عن طريق مجع البيانات يف شكل مق

كتوثيق. تتمثل العملية األكىل يف تقليل البيانات، كىي عملية التلخيص كاختيار األشياء 

الرئيسية كإغلاد البيانات اليت تعترب مهمة كفقنا لًتكيز الدراسة. العملية الثانية ىي عرض 

البيانات )عرض البيانات(، أم يف شكل كصف قصَت، رسم بياين، كسرد. العملية 

الثة، كىي استخالص النتائج / التحقق، ىي استخالص النتائج من نتائج البحث الث

 الذم مت إجراؤه.
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث والمناقشةال

 المدرسة الثانوية لماسى نظرة عامة على  . أ

 ادلدرسة الثانوية دلاسى  تاريخ إنشاء .1

ىذه ادلدرسة على أرض كقفية حكومية مت زبصيصها كمكاف  ادلدرسة الثانوية 

للتعليم كمكاف للعبادة للمسلمُت يف منطقة دلاسى الفرعية من قبل ندكركدكنو ديارسو 

سوغوندك. كاف شخصية موثوؽ هبا من قبل ادلستعمرين اذلولنديُت جللب اجلاكم إىل 

يف ثالثينيات القرف ادلاضي كاليت جزيرة سوالكيزم لتطهَت الربية يف قرية لألراضي الزراعية 

اجليل الثاين من اذلجرة االستعمارية  S.Ag)كارسونو عثماف، اسىتُعرؼ اآلف باسم دل

 اذلولندية يف دلاسى(

دلاسى مدرسة تقع يف قرية االسالمية ، أنشأ قادة اجملتمع 1971يف عاـ  

لسيد كارسونو عثماف، دلاسى، كىي مدرسة لتعليم ادلعلمُت الدينيُت دلدة عامُت بقيادة ا

S.Agبعد تشغيلها دلدة عامُت كمؤسسة تعليمية، تغَتت ىذه ادلؤسسة إىل مدرسة . 

 اسى.دل لثانويةكمسيت مدرسة  لثانوية
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، أصبح مكانة ادلدرسة معًتفنا هبا منذ عاـ إىل جانب تطوير ىذه ادلدرسة 

سى. يف عاـ كأصبح اسم ادلدرسة مدرسة خاصة مت االعًتاؼ هبا من قبل دلا 1978

 دلاسى.  00لثانوية غَتت ادلدرسة امسها إىل مدرسة 0110

 80بدرجة  B، حصلت ىذه ادلؤسسة التعليمية على االعتماد 0115يف عاـ  

 161من رللس االعتماد الوطٍت للمدارس. مع الئحة كزير الًتبية كالتعليم كالثقافة رقم: 

 /U / 0110 اليت  0111لعاـ  17ة احلكومية رقم بشأف إنشاء ادلدارس كتعزيزىا بالالئح

تنظم تنفيذ التعليم الذم يتطلب من مقدمي التعليم الذين يديرىم اجملتمع أف يكونوا  

، 0115لدل كزارة القانوف كحقوؽ اإلنساف، لذلك يف عاـ كيانات قانونية كمسجلة 

 أنشأ قادة رلتمع دلاسى اإلسالمي مؤسسة تسمى مؤسسة دلاسى للًتبية اإلسالمية.

تشكلت ىذه ادلؤسسة كمظلة قانونية لتنفيذ التعليم الذم يديره رلتمع دلاسى  

اإلسالمي من أجل استمراره يف انتظار أف تكوف ىذه ادلؤسسة التعليمية خاصة كمن 

 ادلتوقع أف تصبح دكلة تدار ربت رعاية الوزارة لديانة مجهورية إندكنيسيا.

ة القادة اإلسالميُت ادلوجودين يف إلدراؾ مكانة ىذه ادلؤسسة التعليمية كدكل 

طلبت من كزارة الدين يف مجهورية إندكنيسيا اقًتاح  مؤسسة دلاسي للًتبية اإلسالمية.

ا كتطلبت ادلدرسة الثانوية دلاسىربويل مؤسسة  . كانت استجابة كزارة الدين جيدة جدن

 من مؤسسة دلاسي للًتبية اإلسالمية الوفاء دبتطلبات التحوؿ.
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ال تزاؿ دلاسى يف كضع خاص ألنو مل يتم  00ادلدرسة الثانوية  0119حىت  

استيفاء أحد متطلبات التحويل أم أف ادلنطقة ادلملوكة للمدرسة ال تصل إىل احلد األدىن 

من ادلعايَت للمدارس العامة. مع أحد الشركط اليت مل يتم الوفاء هبا فإف مؤسسة دلاسى 

أحالـ رلتمع دلاسي اإلسالمي من خالؿ ربرير  للًتبية اإلسالمية ال تتخلى عن ربقيق

  اسىادلدرسة الثانوية دل أرض اجملتمع حوؿ موقع ادلدرسة كىو مستمر حالينا.الرؤية كالرسالة

 أ. رؤية 

 ، مستقيم يف اإلؽلاف كالتقول.شلتاز يف العلم كالتكنولوجيا

 ب. مهمة

 ع )بايكيم(. تنفيذ التعلم النشط كادلبتكر كاإلبداعي كالفعاؿ كادلمت1

 . توفَت ادلهارات األساسية لتكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت0

 . تطبيق تقدير التعاليم الدينية اإلسالمية كالثقافة الوطنية كمصدر للحكمة يف العمل0

 .. تعزيز ركح كل أبناء ادلدرسة للمنافسة يف عصر العودلة4

 الثانوية . أوضاع المدرس في مدرسة0

 رقم ءالمعلمينأسما وظيفة تعليم

S1 سيسوانتو،. ادلدرسة رئيسS.Pd 1 
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S1 لقماف،. ادلدرسة نائربئيسS.Ag 0 

S0 نباتاىودي رئيس اللجنة،S.Ag.M.S.i  0 

 

 4 ىػ. كارسونو عثماف رئيس ادلؤسسة

S1 ريتنو ساتييت،  رئيس اإلدارةSM 5 

S1 فيٍت تريانا،  االدارةS.Pd 6 

 

 7 مارفياف االدارة

S1 8 د. زلمد جبار دلختربرئيس ا 

S1 كادر سلترب العلـو S.Pd .، دكم إركايت  9 

S1 لينا، شؤكف سارباسS.Pd. 11 

S1 نوبريادم،. شؤكف ادلناىجS.Pd 11 

S1 حسٍت،. رئيس ادلكتبةS.Ag. 10 

S1 نور خطيمة عالقات عامة ،S.Pd 10 

S1 كارميالسارم معلم ،S.Pd 14 

S1 جومرياين معلم ،S.Pd 15 

S1 ىَتناكايت معلم ،S.Pd 16 
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S1 ميسركه معلم ،S.Pd 17 

S1 نورسيا، معلمS.Ag. 18 

S1 نورفاجاركايت معلم ،S.Pd 19 

S1 سو كا نيت معلم ،S.Pd 01 

 .لماسى الثانوية مدرسةالنات: إدارة يمصدر الب

قع ، كدكرىم ىو كائنات تعليمية من ادلتو حد ادلكونات األساسية يف التعليمالطالب ىم أ

أف يكونوا قادرين على تطوير إمكاناهتم من خالؿ أنشطة التدريس كالتعلم يف ادلدارس. 

فردنا. كضع طالب الصف السابع يف ادلدرسة  01يبلغ عدد الطالب يف الفصل السابع 

، انظر اجلدكؿ . دلزيد من التفاصيل0101/0101سي اللماسية التسناكية العاـ الدرا

 أدناه:

 0101اسي عاـ نوية دلالثاالفصل السابع مدرسة ب قائمة بأمساء طال

 التحتية اتالمرافق والبني .3

 الجنس
 رقم إسم

 أنثى )أ( ذكر )ر(

 1 ميتا أفريسا يوليا أ  
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 0 رفيقة أ  

 0 عقيلة ىَتكنيسا أ  

 4 أماندا ليستارم أ  

 5 لطيفة الزىراء أ  

 6 حوراء انسيا أ  

 7 ليزا إندرياين أ  

 8 نداه براتيومضياء إ أ  

 9 كاريسا بوترم أ  

 11 فيليا عرياين أ  

 11 الرملة أ  

 10 منيفة اإلسراء عباس أ  

 10 الغيفاين موسبااف أ  

 14 راسيت أ  

 15 نور خزؽلة ماجد أ  

 16 حكمة فوزية الزىراء أ  
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 17 فيكا دكم أنديٍت أ  

 18 صلالء مفتاح اخلمَتة أ  

 19 ت األكلياءسييت إيس حكم أ  

 01 عناية أناستاسيا أ  

 01 نورا أ  

 00 رمحي امساعيل أ  

 00 سيت نور مسلمو أ  

 04 ميالف رمضاف أ  

 05 كيشا نور لطيفة أ  

 06 ماتَتم أ  

 07 كَتانا لوؼ ماتَتم أ  

 08 سيندم نور أصلرايٍت أ  

 09 نور احلجَتة أ  

 01 كلن سافيًتم أ  

 01 ليايندكم مو  أ  
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 ادلرافق كالبنية التحتية .0

 قائمة ادلرافق كالبنية التحتية

 رقم نوعادلنشأة عدد حالة

 1 غرفةادلدير الدمرسة 1 جيد

 0 غرفةادلكتبة 1 جيد

 0 غرفةالدراسة 6 جيد

 4 مكتبالطلبة 011 جيد

 5 كرسي الطلبة 011 جيد

 6 طابعة 1 جيد

 7 الدعائم 70 جيد

 

 البحث ب.نتائج

 كار تعلم اللغة العربيةابت .9

بناءن على نتائج ادلالحظات كادلقابالت مع الباحثُت عندما أجرل البحث  

مالحظات حوؿ عملية توفَت ابتكارات التعلم بدا أف بعض الطالب قالوا إف ادللل بدأ 
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لذلك بدأ ادلعلم يف تطوير الوسائط ادلوجودة كصممها  يشعر بو عند التعلم من ادلنزؿ.

 ف.قدر اإلمكا

، ؽلكن للمدرسُت الدراسة معنا يف نفس الوقت باستخداـ باإلضافة إىل ذلك

أك  telegramأك  Whatsapp (WA)رلموعات على كسائل التواصل االجتماعي مثل 

أك كسائل التواصل االجتماعي األخرل كأداة تعليمية حىت يتمكنوا من  Zoomتطبيقات 

 ن سلتلفة .ضماف تعلم الطالب يف نفس الوقت حىت يف أماك

دلزيد من استكشاؼ نتائج ادلالحظات حوؿ ابتكارات تعلم اللغة العربية  

ادلذكورة أعاله، أجرل الباحث مقابالت مع معلمي اللغة العربية، كربديدان السيد لقماف، 

 كوفيد يف بيانو، قاؿ السيد لقماف: " مت توفَت االبتكارات لتعلم اللغة العربية أثناء جائحة

 00". لصف السابع من خالؿ التعلم عرب اإلنًتنتلطالب ا 19

باإلضافة إىل ذلك، ىناؾ حاجة لدكر ادلعلمُت كأكلياء األمور يف دعم عملية  

التعلم يف ادلنزؿ من خالؿ بناء أكجو التعاكف لتعظيم أنشطة تعلم األطفاؿ أثناء الوباء. 

نوف أف تعلم ؽلكن للمدرسُت أيضنا إعطاء مهاـ قابلة للقياس كلكن مع ذلك يضم

الطالب يتم كل يـو خطوة خبطوة. ىناؾ العديد من االبتكارات األخرل اليت ؽلكن 
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للمعلمُت القياـ هبا لضماف استمرار التعلم كحصوؿ الطالب على ادلعرفة كفقنا للمنهج 

 الذم مت إعداده. ػلدد إبداع ادلعلمُت يف أنشطة التعلم عرب اإلنًتنت ادلمتعة 

 مقدار نشاط الطالب يف أنشطة التعلم عرب اإلنًتنت. كادلمتعة بشكل كبَت

 .19كسائل اإلعالـ ادلستخدمة من قبل ادلعلمُت يف التعلم أثناء جائحة كوفيد (. ا

كسائل اإلعالـ ىي أم شيء ؽلكنو نقل كتوزيع الرسائل من ادلصادر بطريقة  

علم بكفاءة كفعالية. سلططة خللق بيئة تعليمية مواتية حيث ؽلكن للمتلقي تنفيذ عملية الت

يف  19 عربية أثناء جائحة كوفيدالوسائط اليت استخدمها ادلعلم يف ابتكار تعلم اللغة ال

   sitesك WhatsAppوسائط  باستخداـادلدرسة الثانوية طالب الصف السابع 

Google.
00  

ُتستخدـ إلنشاء مواقع كيب لألفراد أك اجملموعات، سواء  google sitesمواقع  

ىي أسهل طريقة إلتاحة  google sitesض شخصية أك ألغراض الشركات. مواقع ألغرا

ادلعلومات لألشخاص الذين ػلتاجوف إليها بسرعة، كؽلكن لألشخاص العمل معنا على 

أخرل مثل مستندات  googleادلوقع إلضافة ادللفات كادلعلومات ادلرفقة من التطبيق 

ىو منتج  google sitesئع كما إىل ذلك. مواقع التقوًن كاجلدكؿ الرا جوجل، أكراؽ ظلاذج،

سهل االستخداـ للغاية،  google sitesكأداة إلنشاء ادلواقع. مواقع   googleمن صنع 
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خاصة لدعم التعلم من خالؿ تعظيم ادليزات مثل مستندات جوجل، األكراؽ كالنماذج 

 كالتقوؽلات كاجلداكؿ الرائعة كما إىل ذلك.

اـ تعليمي يسمح بتوصيل ادلواد التعليمية باستخداـ ىو نظ WhatsAppبينما  

 كسائط اإلنًتنت.

 :كالتايل   google sitesفوائد كمزايا كعيوب مواقع ب( 

 كالتايل:  google sitesفوائد استخداـ مواقع  أ. 

تقدًن فوائد للمعلمُت أكالطالب،  google sitesتعلم االستخداـ مواقع  

 ىذاىو:  googleكاالستفادة من استخداـ مواقع 

سيكوف التعلم أكثر اكتماالن  googleالتعلم أكثر إثارة لالىتماـ باستخداـ مواقع  (1

، . مثلgoogleكإثارة لالىتماـ ألنو ؽلكن أف يستفيد من ادليزات ادلوجودة فيو مواقع 

 ، األكراؽ كالنماذج كالتقوؽلات كاجلداكؿ الرائعة كما إىل ذلك.  googleمستندات 

مث سيتم ربميل  googleحلصوؿ على ادلواد التعليمية باستخداـ مواقع من األسهل ا (0

ادلواد التعليمية على مواقع جوجل حىت ال ػلتاج الطالب أك ادلعلموف إىل استخداـ 

 فالش ؽلكن أف يتسبب يف دخوؿ العديد من الفَتكسات إىل جهاز الكمبيوتر.

ستبقى  googleميلها على مواقع ال تضيع ادلواد التعليمية بسهولة. ادلواد اليت مت رب (0

 كلن تتأثر بالفَتكسات أك أم تدخل آخر. googleعلى مواقع 
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ؽلكن للطالب احلصوؿ على معلومات التعلم بسرعة عن طريق استخداـ مواقع  (4

google  ؽلكن لكل من الطالب كادلعلمُت احلصوؿ على معلومات حوؿ التعلم ،

 ا بواسطة ادلعلم.بسرعة باستخداـ ادلعلومات اليت مت ربميله

ؽلكن للمعلم ربميل منهج التعلم على مواقع  googleؽلكن حفظ ادلنهج على مواقع  (5

google .كالطالب يعرفوف مواضيع كموضوعات التعلم يف كل اجتماع الحق ، 

ؽلكن للمعلمُت إعطاء الواجبات التعليمية من  googleالواجبات من خالؿ مواقع  (6

فوت الطالب ادلعلومات كالواجبات. ؽلكن إعطاء ، حىت ال ي googleخالؿ مواقع 

 google.04الواجبات ادلدرسية كمجعها من خالؿ مواقع 

 googleادلزايا مواقع  . ب

ربليالت كأدكات مشريف ادلواقع  ؽلكن أف تضيف كظائف  googleموقع  

كبالطبع بسهولة كعملية. كل ما عليك فعلو ىو نسخ الكود ادلقدـ كلصقو يف ادلساحة 

. ىذا يعٍت أف زلركات البحث googleرة. يتم زبزين ىذه اخلدمة يف اجملاؿ ادلتوف . كـو

ؽلكن استخداـ   googleستفهرس صفحات الويب اليت نقـو بتثبيتها بسهولة أكرب. مواقع 

ككذلك تلك اليت أدىل هبا سلتلف األطراؼ يف  google  األدكات ادلختلفة اليت يوفرىا

 يوفر ركابط سلتلفة للمعلومات ادلطلوبة. google. مواقع googleاخلارج 
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ال يدعم الربامج النصية ك إطارات ؽلكن أف يسمى ىذا عيبنا كلكنو أيضنا  googleمواقع 

 ميزة ألنو غلعل صفحات الويب أكثر أماننا.

 googleعيوب مواقع ج. 

توفر ميزة السحب كاإلفالت لتصميم صفحات الويب. لتغيَت ا googleمواقع  

ال يدعم الربامج النصية كإطارات على  googleغلب أف يتم يدكيا. مواقع  اإلعدادات

الصفحة. يتعُت على ادلستخدـ إغلاد طريقة أكاستخداـ أداة معينة الستخداـ. كبالتايل ال 

ؽلكن استخداـ بعض اخلدمات أك األدكات اليت تستخدـ الربامج النصية بشكل 

  05مباشر.

 : WhatsAppمزايا كعيوب كسائط ج(. 

 : WhatsApp مزايا كسائطأ. 

، كىي السهولة كالعملية كاالستخداـ WhatsAppىناؾ العديد من مزايا كسائط  

، ها إال من خالؿ اذلواتف احملمولة، كال ؽلكن الوصوؿ إليلسريع كتوفَت بيانات اإلنًتنتا

ديدة، االتصاالت مثل اجملموعات اجلكذلا العديد من ادليزات اليت ؽلكن استخدامها لدعم 

، رسائل البث كاإلعدادات دبساعدة خدمة WhatsApp Web، ك كاإلذاعات اجلديدة

اإلنًتنت. يتم استخداـ خيار قائمة اجملموعة كمكاف دلناقشة ادلعلم مع الطالب كالطالب 

                                                             
25

Dwi Agus Suryanto, Analisis Perbandingan Blogger dan Google Site, 2292, h. 2 



45 

 

 
 

 

، على سبيل ادلثاؿ يرسل ادلعلم العديد من األسئلة اليت مع أصدقائهم يف حل ادلشكالت

 دة اليت مت تقدؽلها كمناقشتها.غلب حلها كفقنا للما

 WhatsAppيوب كسائط ب. ع

ب تتمثل بعض العوائق يف أنو من الصعب على الطالب الًتكيز على التعلم بسب     

، أك اإلنًتنت أك حصص اإلنًتنت اليت األجواء ادلنزلية األقل مالءمة، أك احلـز احملدكدة

الكثَت من أكلياء األمور أيضنا من تعترب كسائل االتصاؿ للتعلم عرب اإلنًتنت. يشكو 

ا من ، كىي عدد كبَتهها الطالب يف الدراسة يف ادلنزؿبعض ادلشكالت اليت يواج  جدن

، كؽليل ادلعلموف يف كثَت من األحياف إىل ادلهاـ ادلعطاة للطالب، كنقص مهارات التفاعل

تف احملموؿ ، كمنشآت اذلاالطالب بأهنم مثقلوف هبذه ادلهاـإعطاء مهاـ حبيث يشعر 

، يتطلب من الطالب أف يتأخركا عن ادلهاـ كال يتم يت ؽلتلكها من قبل أكلياء األمورال

 06تنفيذ ادلهاـ بشكل متكرر من قبل أكلياء األمور كليس الطالب.

، فإف أنشطة التعلم أثناء الوباء باستخداـ األساليب عرب اإلنًتنت ىي لذلك 

التكنولوجيا اليت ؽلكن  .م الذم يتم تنفيذه يف ادلنزؿكسيلة إلجراء التعلم عن بعد أك التعل

استخدامها يف التعلم عرب اإلنًتنت من خالؿ استخداـ إحدل مرافق التعلم عرب 
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ية ثانو ادلدرسة ال الوسائط ادلستخدمة يفىي  WhatsApp ك google sitesمواقع  .اإلنًتنت

مدكنات تعليمية عرب اإلنًتنت ك   sites  Googleكقد مت اختياريف عملية التعلم،  ىدلاسا

مت إنشاؤىا كفقنا الحتياجات ادلعلمُت يف نقل ادلواد كالواجبات كزبزين ادلناىج كإعطاء 

ا التعلم سهالن كعملين  WhatsApp، غلعل نات كما إىل ذلك. كيف الوقت نفسواإلعال

، احملمولةيو إال من خالؿ اذلواتف ، كال ؽلكن الوصوؿ إلكسريعنا كػلفظ بيانات اإلنًتنت

كلو ميزات سلتلفة ؽلكن استخدامها لدعم االتصاالت مثل اجملموعات اجلديدة كالبث 

كرسائل البث كاإلعدادات باستخداـ مساعدة خدمات  WhatsApp Webاجلديد ك 

اإلنًتنت. يتم استخداـ اختيار قائمة اجملموعة كمكاف دلناقشة ادلعلم مع الطالب 

 شكالت.كالطالب مع أصدقائهم يف حل ادل

ابتكارات مثَتة لالىتماـ لدرجة أف  WhatsAppك  sites  Googleتوجد يف 

 الطالب يهتموف بالتعلم الذم يعتمد على احملتول ادلوجود.

 91 فترة وباء كوفيدفي تطبيق االبتكار في تعلم اللغة العربية  .0

يقـو ادلعلم بأنشطة فتح كالتحقق من كجود أك حالة الطالب كربفيزىم عرب  .أ 
WhatsApp 

 يوفر ادلعلم التوجيو يف عملية التعلم كادلواد التعليمية  .ب 
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غلب أف يكوف لدل ادلعلم حساب كأف يقـو بتسجيل الدخوؿ إىل احلساب مث فتح ج. 

 googleزلرؾ األقراص، النقر فوؽ جديد كادلزيد ك اذىب إىل رلموعة 

اد اليت مت إعدادىا يف ، يقـو ادلدرس بإرساؿ ادلو sites googleد. بعد تسجيل الدخوؿ إىل 

 على سبيل ادلثاؿ: WhatsAppشكل صفحة كيب كإرساذلا إىل رلموعة 

   

  

 

 

 ينقر الطالب على صفحة الويب اليت مت إرساذلا كستظهر صورة مثل: ق. 
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كانقر فوؽ كاحد على اليسارأعلى سلطط مث سيكوف تظهر شاشة ؽلكن  . ك

علم، مهمة، مقاطع فيديو تعليمية مثَتة لالىتماـ، كما إىل ربديدىامثل مواد الت

 ذلك:
                    

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخًت من بُت عدة عناكين تصبح مواد تعليمية، على سبيل ادلثاؿ يرغب  . ز

الطالب يف رؤية مادة تعلم اللغة العربية للفصل السابع من خالؿ النقر على 

 ة كستظهر صورة مثل:صفحة ادلواد التعليمي
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، ما يفعلو ادلعلم كالطالب بعد طي ادلعلم ادلهمة على صفحة الويببعد أف يع . ح

 WhatsApp  .27 ذلك ىو طرح األسئلة أك ادلناقشة يف عملية التعلم باستخداـ

 .91كوفيد   في فترةالعوامل الدافعة والمثبطة البتكار تعلم اللغة العربية  .0

األنشطة اليت تتم يف مؤسسة أك منظمة بشكل صحيح.  ال ؽلكن تشغيل مجيع 

ىذا ىو، غلب أف تكوف ىناؾ عوامل تؤثر على ابتكار تعلم اللغة العربية أثناء ىذا الوباء 

 سواء من العوامل الداعمة أك ادلثبطة.

أما عن نتائج مالحظات الباحثُت ، فقد قاؿ مدرس اللغة العربية بادلدرسة  

حصلت على نتائج أنو يف توفَت ابتكارات تعلم اللغة  S.Agماف، التسناكية كىي اآلب لق

العربية ، فإف العوامل اليت تشجع ادلعلمُت كتثبطهم يف توفَت ابتكارات تعلم اللغة العربية 

 ىي كما يلي:19كوفيد أثناء جائحة  

 العوامل الدافعة ىي: .أ 

ت تعليمية عملية يتمثل العامل األكؿ يف التعلم أثناء اجلائحة يف توفَت ابتكارا 

كمرػلة. عملي ألنو ؽلكنو توفَت ادلهاـ يف أم كقت كاإلبالغ عن ادلهاـ يف أم كقت. 

 ثانينا، إنو أكثر مركنة كؽلكن إجراؤه يف أم كقت كيف أم مكاف. ثالثنا، كفر الوقت.
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رابعنا، إنو أكثر عملية كيسهل أخذ قيمة ادلعرفة، خاصة عند استخدامها مواقع جوجل. 

ؽلكن مراقبة الطالب كمرافقتهم من قبل كالديهم. سادسان، يكتسب ادلعلموف خامسا، 

 كالطالب خربات جديدة تتعلق بالتعلم أثناء الوباء. 

 العوامل ادلثبطة ىي:  .ب 

عدـ كجود احلد األقصى من مشاركة الطالب يف التعلم الكامل بدءنا من بداية  

ا كال يشاركوف يف التعلم عرب اإلنًتنت التعلم كحىت هناية التعلم ألف الطالب األقل نشاطن 

، فإف 19كوفيد )اإلنًتنت( أثناء كباء   WhatsAppكسائط  كsites  Google باستخداـ

، كتداخل اإلشارة الذم يرتفع لطالب غلدكف صعوبة يف فهم ادلواد، كنقص التفاعلا

ركس أك ، كبعض الطالب الذين ليس لديهم ىواتفهم احملمولة ال ؽلكنهم أخذ دكينخفض

، لذلك مولة ادلستخدمة من قبل كالديهمإرساؿ مهاـ يف الوقت احملدد ألف اذلواتف احمل

 08.يفعلوف العمل بعد عودة كالديهم إىل ادلنزؿ من العمل

، كؽلكن للباحثُت أف يستنتجوا أنو من أجرل الباحثوف مقابالت مع الطالب 

، خداـ التعلم عرب اإلنًتنتحة باستخالؿ توفَت ابتكارات تعلم اللغة العربية أثناء اجلائ

فإف الطالب ػلصلوف على ذبربة تعليمية شلتعة ألف التعلم ادلستخدـ باستخداـ صفحات 

                                                             
28

Lukman. S.Ag (Guru Bahasa Arab) Madrasah Tsanawiyah Lamasi, Wawancara 26 

April 2229 

 



51 

 

 
 

 

ػلتوم على زلتول مصمم على أنو جذاب كجديد بقدر اإلمكاف.  WhatsAppالويب ك 

 يف التعلم غلعل الدركس صعبة عندما تريد أف تسأؿ عن الدركس WhatsAppيف استخداـ 

، كما يصبح عقبة يف توفَت ابتكارات التعلم مة بسبب احلصة احملدكدة لإلنًتنتغَت ادلفهو 

أثناء الوباء باستخداـ ظلاذج التعلم عرب اإلنًتنت ىو موقع ادلنزؿ الذم ىو يصعب 

، كنقص ادلرافق كالبنية التحتية ادلستخدمة كعدـ صوؿ إليها عن طريق شبكة اإلنًتنتالو 

، كصعوبة اآلباء يف مساعدة أطفاذلم يف وجيا بُت ادلعلمُت أك ادلربُتكنولإتقاف العلـو كالت

09.أنشطة التعلم
 

باإلضافة إىل ذلك، يستخدـ البحث أيضنا التوثيق، بيانات التوثيق يف ىذه  

الستكماؿ بيانات ادلراقبة ك بيانات ادلقابلة،  الباحثةاحلالة ىي البيانات اليت حصل عليها 

دلدرسة كتاريخ ادلدرسة ادلختصر كبيانات ادلعلم عن الطالب كمباين مثل ملفات تعريف ا

ادلدرسة. باإلضافة إىل ذلك تتضمن بيانات التوثيق ادلشار إليها ىنا أيضنا بيانات الصور 

خالؿ فًتة البحث كاليت هتدؼ إىل تعزيز نتائج ادلالحظات  الباحثةاليت حصل عليها 

 الباحثةكادلقابالت اليت أجراىا 

 ناقشة نتائج البحثج. م
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ت كالتوثيق اليت أجراىا الباحثوف، بعد االنتهاء من نتائج ادلقابالت كادلالحظا 

ابتكار تعليم اللغة العربية يف فًتة لدراسة تشَت إىل كجود اؽلكن االستنتاج أف نتائج ىذه 

 من دلاسى لوكك 00با ادلدرسة الثانوية االسالمية  لطلبة الصف السابع 19 كباء كوفيد

 خالؿ تعليم على االنًتنت.

 sites googleكسائط  ك WhatsAppعملية التعلم اليت ينفذىا ادلعلم باستخداـ  

ادلدرسة يف عملية التعلم عرب اإلنًتنت كستؤدم إىل عوامل تشجع كتثبط ادلعلمُت يف 

 كوفيد  ابتكار تعليم اللغة العربية يف فًتة كباءيف توفَت  دلاسى لوكك 00الثانوية االسالمية 

19. 
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 المبحث الخامس

 خاتمة

 الخالصة . أ

ابتكار تعليم اللغة العربية يف بناءن على عملية البحث اليت أجراىا الباحثوف حوؿ   

، دبا يف انب ؽلكن استنتاجها من ىذا البحث، ىناؾ ثالثة جو 19 فًتة كباء كوفيد

 :ذلك

باستخداـ  السابع لطلبة الصف 19 ابتكار تعليم اللغة العربية يف فًتة كباء كوفيد .1

 .google sites كWhatsApp   نظاـ عرب اإلنًتنت مع كسائط تعليمية رلموعة

 لطلبة الصف السابع 19 كيف تطبيق ابتكار تعليم اللغة العربية يف فًتة كباء كوفيد .0

 Websiteك  WhatsApp   باستخداـ

يقـو ادلعلم بأنشطة فتح كالتحقق من كجود أك حالة الطالب كربفيزىم  . أ

 WhatsAppرب ع

 يوفر ادلعلم التوجيو يف عملية التعلم كادلواد التعليمية  . ب

غلب أف يكوف لدل ادلعلم حساب كأف يقـو بتسجيل الدخوؿ إىل  . ج

احلساب مث فتح زلرؾ األقراص، النقر فوؽ جديد كادلزيد ك اذىب إىل 

  googleرلموعة 
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         واد اليت ، يقـو ادلدرس بإرساؿ ادلsites googleبعد تسجيل الدخوؿ إىل  . د

 WhatsAppمت إعدادىا يف شكل صفحة كيب كإرساذلا إىل رلموعة 

 ينقر الطالب على صفحة الويب اليت مت إرساذلا كستظهر صورةق. 

كانقر فوؽ كاحد على اليسارأعلى سلطط مث سيكوف تظهر شاشة ؽلكن ك. 

اـ، ربديدىامثل مواد التعلم، مهمة، مقاطع فيديو تعليمية مثَتة لالىتم

 كما إىل ذلك

اخًت من بُت عدة عناكين تصبح مواد تعليمية، على سبيل ادلثاؿ يرغب ز. 

الطالب يف رؤية مادة تعلم اللغة العربية للفصل السابع من خالؿ النقر 

 على صفحة ادلواد التعليمية كستظهر صورة

، ما يفعلو ادلعلم طي ادلعلم ادلهمة على صفحة الويببعد أف يعح. 

عد ذلك ىو طرح األسئلة أك ادلناقشة يف عملية التعلم كالطالب ب

 WhatsApp باستخداـ

لطلبة  19 يف فًتة كباء كوفيد العوامل الدافعة كادلثبطة البتكار تعلم اللغة العربيةدلعرفة  .0

 :الصف السابع

 العوامل الدافعة ىي:. أ(
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ليمية عملية يتمثل العامل األكؿ يف التعلم أثناء اجلائحة يف توفَت ابتكارات تع 

كمرػلة. عملي ألنو ؽلكنو توفَت ادلهاـ يف أم كقت كاإلبالغ عن ادلهاـ يف أم كقت. 

 ثانينا، إنو أكثر مركنة كؽلكن إجراؤه يف أم كقت كيف أم مكاف. ثالثنا، كفر الوقت.

رابعنا، إنو أكثر عملية كيسهل أخذ قيمة ادلعرفة، خاصة عند استخدامها مواقع جوجل. 

مراقبة الطالب كمرافقتهم من قبل كالديهم. سادسان، يكتسب ادلعلموف  خامسا، ؽلكن

 كالطالب خربات جديدة تتعلق بالتعلم أثناء الوباء. 

 العوامل ادلثبطة ىي:ب(.  

عدـ كجود احلد األقصى من مشاركة الطالب يف التعلم الكامل بدءنا من بداية  

ا كال يشاركوف يف التعلم عرب التعلم كحىت هناية التعلم ألف الطالب األقل نشاطن 

كوفيد )اإلنًتنت( أثناء كباء   WhatsAppكسائط  كsites  Google اإلنًتنت باستخداـ

، كتداخل اإلشارة لطالب غلدكف صعوبة يف فهم ادلواد، كنقص التفاعل، فإف ا19

، كبعض الطالب الذين ليس لديهم ىواتفهم احملمولة ال الذم يرتفع كينخفض

مولة ادلستخدمة ركس أك إرساؿ مهاـ يف الوقت احملدد ألف اذلواتف احملؽلكنهم أخذ د

    .، لذلك يفعلوف العمل بعد عودة كالديهم إىل ادلنزؿ من العملمن قبل كالديهم

 اإلقتراحات  . ب

 بناءن على االستنتاجات ادلوضحة أعاله، يقدـ البحث االقًتاحات التالية:
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باستخداـ نظاـ عرب 19 ة كباء كوفيدابتكار تعليم اللغة العربية يف فًت يف  

، يتم تطبيقو على )اإلنًتنت( Google sites  ك  WhatsAppاإلنًتنت باستخداـ مواقع 

، كيدعم مرافق التعلم كالبنية التحتية كيزيد الطالب من كعيهم بادلهاـ النحو األمثل

 ادلعطاة.

. 
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