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 الرابع بابال

 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

 لمدارس الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسني نبذة تارخيية ل .أ

 األوىل املدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسني .1

هي واحدة من املدارس الدينية  املدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسني األوىل

الرائدة يف مدينة باجنرماسني. تقع هذه املدرسة يف منطقة جاالن كامبونج ماليو دارات. بصفته 

للمدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسني األوىل هي الدكتورة احلاج نايين الرئيس احلايل 

 فريستينا

 اإلعدادية كانت سابًقا مدرسة اسني األوىلاملدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرم

(SP IAIN) IAIN  ، وهي املدرسة الثانوية احلكومية واليت حتولت الحًقا إىل مدرسة حكومية

  .وهي مدرسة مسنة يف مدينة باجنارماسني 1978يف عام  اإلسالمية بنجرماسني األوىل

لعملية  اإلسالمية بنجرماسني األوىلاملدرسة الثانوية احلكومية  ، خضع 1990يف أول عام 

إعادة تأهيل أدت إىل اضطرار طالب الصف الرابع بالتناوب يف الذهاب إىل املدرسة يف الصباح 

وبعد الظهر ، مث القيام بإعادة التأهيل عدة مرات بعد ذلك. حققت هذه املدرسة تقدما كبريا ، ال 

 النمط القدمي إلدارة املدارس كثريًا ، مما جعل هذه سيما يف جماالت البنية التحتية واإلدارة. لقد تغري

املدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية  املدرسة على قدم املساواة مع املدارس العامة. حالًيا ، تتمتع

 مبكانة مدرسة حاصلة على اعتماد )جيد جًدا( بنجرماسني األوىل
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 ةاملدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسني الثاني .2

املدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسني الثانية هي  يف البداية ، كانت مدرسة

بعد ست سنوات ، يف  .  بنجرماسني  (PGAN) املكان املناسب لتطبيق تعليم معلم الدين يف

. أصبح هذا التغيري يف الوضع يف مدرسة ثانوية  مت حتويلها إىل مدرسة ثانوية حكومية 1990عام 

املدرسة الثانوية احلكومية  منوذًجا ملنطقة جنوب كاليمانتان ، ومسي الحًقا منوذج مدرسة حكومية 

 حيث افتتحته املديرية العامة 1998بدأ هذا التغيري يف عام  اإلسالمية بنجرماسني الثانية

(Ditjen)  لتطوير املؤسسات اإلسالمية. 

يف البداية كانت هذه املدرسة تقع يف جاالن مولورمان ، ولكن مع موقع ضيق مل يسمح 

عندما مت نقل موقع  1994بالتوسع والتطوير ، كانت هناك مبادرة للتحرك. حتقق هذا يف عام 

 .باجنرماسني 6كيلومرت  التدريس والتعلم  إىل منطقة طريق 

 الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسني الثانيةاملدرسة  مدرسة تشمل اإلجنازات اليت حققتها

تلقي جائزة من احلكومة اإلقليمية ملقاطعة جنوب كاليمانتان كمدرسة أو مدرسة  2005يف عام 

على جائزة وطنية من وزارة  2006متميزة يف قطاع البيئة. عالوة على ذلك ، حصلت يف عام 

 .تميزةالدين يف مجهورية إندونيسيا يف جاكرتا كمدرسة م

 املدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسني الثالثة .3

 

، 1979اليت بدأت يف عام مولورمان  ثانويةشاء هذه املدرسة تسمى مدرسة كانت بداية إن

 PGAN باجنرماسني. فيما يتعلق مببىن 6شارع فراموكا كلومرت  عنواهنا إىل PGAN انتقلتحيث 
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إلنشاء مدرسة خاصة  PGAN من أعضاء جملس املعلمني يفالشاغر ، ظهرت مبادرة من العديد 

ر ، د. خبتيار شاكو يشمل املبادرون د. م. روي  (MAM) عالية موالورمان مدرسة حتت اسم

املداوالت اليت جرت يف حسن عثمان جفري. بناًء على .وري إيدي والدكتورمشسد.  ، سورياين

عالية  ، وهي مدرسة موالورمان موقع ، تقرر إنشاء مدرسة خاصة يف موالورمان PGAN مسكن

 موالورمان

، مت إنشاء مدرسة خاصة تسمى مدرسة علياء العبادية ، واليت تقع يف  1987يف عام 

،   1990أغسطس  18باجنرماسني بقيادة د. هريماوان سويونو. مث يف تطورها ، يف  6الكيلومرت. 

رمان اليت كانت تديرها مؤسسة موالة كان هناك اندماج بني مدرسة عالية العبادية ومدرسة عالي

 .رماناسم واحد لتصبح مدرسة عالية موال العبادية حتت

مت نقل مدرسة  1993وبر أكت 25 بعد مرور ثالث سنوات يف فرتة التأسيس ، بتاريخ

)ست( سنوات ،   6باجنرماسني. ملدة  3 الثانوية احلكومية االسالميةدرسة املرمان إىل عاليه موال

مرتًا مربًعا. عالوة  3623السابق مبساحة  PGAN التدريس والتعلم يف مبىن مدرسة كانت أنشطة

على ذلك ، هناك رغبة من املدرسة يف أن يكون هلا مبىن دائم. وقد حتقق ذلك الحًقا من خالل 

 .والذي يعمل حىت اآلن 1997-1996بناء مبىن للتعليم والتعلم يف 

فيما يتعلق بالتطور السريع والتقدم يف العلوم والتكنولوجيا باإلضافة إىل التوجه حنو 

 باجنرماسني 3 الثانوية احلكومية االسالميةدرسة املالتحديات العاملية يف املستقبل ، فقد دفع 

رؤية الجعلتها تتحقق يف  باجنرماسني 3 الثانوية احلكومية االسالميةدرسة امل .استجابة لذلك
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 .الفكرةو 
 

 لمدارس الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسني ب. الرؤية والفكر ل

  لمدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية األوىل بنجرماسنيالرؤية والفكر ل -

مليتها التعليمية الرؤية من خالل ع بنجرماسني 1الثانوية احلكومية اإلسالمية  درسةاملحتمل   

 :التالية فكرةوال

موارد بشرية إسالمية ذات جودة عالية ومنافسة وقادرة على تفعيلها يف احلياة  حتقيقالرؤية:  .1

 االجتماعية

 :هيبنجرماسني  1الثانوية احلكومية اإلسالمية  درسةامل تنفيذ التعليم يف فكرة .2

العلوم والتكنولوجيا ولديهم قدرة تنافسية عالية  تمكنون منإعداد قادة املستقبل الذين ي .أ

 .ومبدعون ومبتكرون ولديهم أساس قوي من اإلميان والتقوى

زيادة احرتافية أعضاء هيئة التدريس والعاملني يف جمال التعليم مبا يتوافق مع تطور عامل   .ب

 .التعليم

وتدريس العلوم منوذًجا لتطوير تعليم 1الثانوية احلكومية اإلسالمية  درسةاملجعل  .ت

 .والتكنولوجيا )إبتك( واإلميان والتقوى )امتاق( للمؤسسات التعليمية اإلسالمية وغريها

 الثانية لمدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسنيالرؤية والفكر ل -

اليت يقودها اآلن درا. حليمة السعدية  الثانية املدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسني  
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 : على النحو التايل فكرة، هلا رؤية و 

 عاليةالتنافسية الاهرة وذوي قدرة املؤهلني و امل ،سالمينياإلطالب ال حتقيقالرؤية:  .1

 :منوذج الثانية املدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسني فكرة .2

 واآلخرةتنظيم الرتبية املتكاملة بني الدنيا  .أ

تنظيم تعليم عايل اجلودة ، ومطلوب ، وماهر ، وذكي ، ومستقل حىت يتمكن من املنافسة  .ب

 يف العامل الدويل

 .تنظيم التعليم الذي ينتج عنه إرضاء اجملتمع .ت

اليت ميكن أن تكون مسؤولة أمام  (MBM) تنظيم التعليم مع اإلدارة القائمة على املدرسة .ث

 .اجلمهور
 

 الثالثة لمدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسنيالرؤية والفكر ل - 

، وهي: حتقيق الطالب  الثالثة بنجرماسني ملدرسة الثانوية احلكومية اإلسالميةارؤية   

تعكس هذه  واملوظفني الرتبويني الذين يتمتعون باجلودة والشعبية واملوثوقية واملتأصلة يف اجملتمع.

 :املوجهة حنو املستقبل باملؤشرات التالية الرؤية تطلعات املدارس الدينية

 .اإلجناز يف األكادمييني .أ

 .اإلجناز من حيث األنشطة الدينية .ب

 .اإلجناز يف خمتلف مسابقات النشاط الالصفية .ت
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 .اإلجناز يف املسابقات الرياضية  .ث

 االنضباطحتقيق  .ج

 .ملوقف من العدالة االجتماعيةا .ح

اختاذها لتحقيق هذه الرؤية موضحة يف الرسالة على إن اخلطوات اإلسرتاتيجية اليت مت   

 :النحو التايل

إجراء التعلم والتوجيه والتدريب بشكل فعال وتعزيز روح دافع اإلجناز من خالل األنشطة  .أ

 .الالصفية

تعزيز تقدير تعاليم اإلسالم من خالل األنشطة الدينية مثل: تدارس القرآن ، صالة الضحى  .ب

 .مجاعة ، مولد احلبسي ، الفنون اإلسالمية ، تعويد التحية ، إخلمجاعة ، صالة الظهر 

توفري القدرات األكادميية وإتقان العلوم والتكنولوجيا واملهارات ملواصلة التعليم العايل ودخول  .ت

 عامل العمل

 .نمية القيم الدميقراطية وزيادة االستقاللية واالستجابة للبيئةت  .ث

 

 بنجرماسني الثانوية احلكومية اإلسالمية  رسااملدمن  املنهج الدراسي .ج

 بنجرماسني 1الثانوية احلكومية اإلسالمية  املدرسةاملنهج الدراسي من  -

، ولكن يف  2013التعليم باستخدام منهج  بنجرماسني 1الثانوية احلكومية اإلسالمية  املدرسةتوفر 

 التعلمككل يف أنشطة   2013الوقت احلايل ال ميكن تطبيق حمتوى منهج 
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 بنجرماسني 2الثانوية احلكومية اإلسالمية  املدرسةاملنهج الدراسي من  -

بنجرماسني يف أنشطته التعليمية منهج  2الثانوية احلكومية اإلسالمية  املدرسةاستخدم منوذج 

مع احلفاظ يف الوقت نفسه على قيم اخلري املوجودة بالفعل يف املدارس الدينية وتطويرها ،  2013

سؤول املقتصد و امل( االستقالل ، جمية ، ب( القرابة والتآزر ، كرمية والقيم العلالخالق األوهي: أ( 

 .املبدعبسيط و ال، د( 

 بنجرماسني 3 الثانوية احلكومية اإلسالمية املدرسةاملنهج الدراسي من  -

، ولكن يف الوقت  2013التعليم باستخدام منهج   3 الثانوية احلكومية اإلسالمية املدرسة توفر

 .ككل يف أنشطة التعلم  2013احلايل ال ميكن تطبيق حمتوى منهج 

 

 

 

 

 لمدارس الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسني احوال املدرسني ل .د

  بنجرماسني 1الثانوية احلكومية اإلسالمية  املدرسةاحوال مدرسي اللغة العربية يف  .1

يف  بنجرماسني 1الثانوية احلكومية اإلسالمية  املدرسةاللغة العربية يف  يمدرس من بياناتيتم عرض 

 .اجلدول
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 بنجرماسني 1الثانوية احلكومية اإلسالمية  املدرسةاللغة العربية يف  يمدرس من عرض بياناتاجلدول: 

 البيانات املوظف احلكومي مدرس اللغة العربية .الرقم

متخرج من اجلامعة حكومية  - نعم السرجاناروضة النساء  1

 اإلسالمية بنجرماسني

 مدة تعليم : سنتني  -

  نعم احلاج نورالدين االزهار السرجانا 2

  نعم نور فضيلة السرجانا 3

  نعم عبد اللطيف السرجانا 4

  ال رشردية املاجسرت 5

  5 اجلملة 

 

 

 

 

 

 

 

  بنجرماسني 2 الثانوية احلكومية اإلسالمية املدرسةاحوال مدرسي اللغة العربية يف  .2

يف  بنجرماسني 2 الثانوية احلكومية اإلسالمية املدرسةاللغة العربية يف  يمدرس من يتم عرض بيانات

 اجلدول

 بنجرماسني 2الثانوية احلكومية اإلسالمية  املدرسةاللغة العربية يف  يمدرس من عرض بياناتاجلدول: 
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 البيانات املوظف احلكومي العربيةمدرس اللغة  .الرقم

متخرج من اجلامعة  - نعم أمحد رازيقني السرجانا 1

حكومية اإلسالمية 

 بنجارماسني

 مدة تعليم : مخسة سنوات -

  نعم السرجاناتوفيق الرمحن  2

  نعم السرجانا حمفوظ 3

  نعم السرجانافخرية  4

  ال السرجانا حممد 5

  5 اجلملة 

 

  بنجرماسني 3الثانوية احلكومية اإلسالمية  املدرسةاحوال مدرسي اللغة العربية يف  .3

يف  بنجرماسني 3الثانوية احلكومية اإلسالمية  املدرسةاللغة العربية يف  يمدرس من يتم عرض بيانات

 اجلدول
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 بنجرماسني 3الثانوية احلكومية اإلسالمية  املدرسةاللغة العربية يف  يمدرس من عرض بياناتاجلدول: 

 البيانات املوظف احلكومي مدرس اللغة العربية .الرقم

متخرج من اجلامعة  - نعم رجال موالنا السرجانا 1

حكومية اإلسالمية 

 بنجارماسني

 مدة تعليم : مخسة سنوات -

  نعم السرجاناعبد الرمحن  2

  نعم السرجانا توفيق احلمن 3

  نعم السرجاناخدجية  4

  ال السرجانا مجال الدين 5

  5 اجلملة 

 

 لمدارس الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسنيوسائل واملواصالت ل .ه

 بنجرماسني 1الثانوية احلكومية اإلسالمية  مدرسةللوسائل واملواصالت  .1

احلكومية اإلسالمية الثانوية  املدرسةيتم عرض البيانات املتعلقة باملرافق والبنية التحتية يف 

معلومات من نائب رئيس املدرسة يف جمال املرافق والبنية التحتية يف  بناًء على  بنجرماسني 1

 اجلدول.
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 بنجرماسني 1الثانوية احلكومية اإلسالمية  املدرسةيف  املرافق والبنية التحتيةمن  عرض البياناتاجلدول : 

 

 البيانات اجلملة الغرفة، املبىن، احملل الرقم

 موجود، جيد 1 غرفة رءيس املدرسة 1

 موجود، جيد 1 غرفة نائب الرئيس 2

 موجود،غري جيد 1 غرفة املدرس 3

 موجود، جيد 1 غرفة اإلدارة 4

 موجود، جيد 18 غرفة الفصل 5

 موجود،غري جيد 1 املكتبة 6

 موجود،غري جيد 1 معمل اللغة 7

 موجود، جيد 1 معمل احلاسوب 8

 موجود، جيد 1 غرفة مسعية وبصرية 9

 موجود، جيد 1 غرفة املهارات 10

 

 بنجرماسني 2الثانوية احلكومية اإلسالمية  مدرسةللوسائل واملواصالت  .2

الثانوية احلكومية اإلسالمية  املدرسةيتم عرض البيانات املتعلقة باملرافق والبنية التحتية يف 

نائب رئيس املدرسة يف جمال املرافق والبنية التحتية يف معلومات من  بناًء على  بنجرماسني 2

 اجلدول.

 بنجرماسني 2الثانوية احلكومية اإلسالمية  املدرسةيف  املرافق والبنية التحتيةمن  عرض البياناتاجلدول : 
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 البيانات اجلملة الغرفة، املبىن، احملل الرقم

 موجود، جيد 1 غرفة رءيس املدرسة 1

 موجود، جيد 1 الرئيسغرفة نائب  2

 موجود،غري جيد 1 غرفة املدرس 3

 موجود، جيد 1 غرفة اإلدارة 4

 موجود، جيد 18 غرفة الفصل 5

 موجود،غري جيد 1 املكتبة 6

 موجود،غري جيد 1 معمل اللغة اإلجنليزية 7

 موجود،غري جيد 1 معمل اللغة العربية 8

 موجود، جيد 1 معمل الكمبيوتر 9

 موجود، جيد 1 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتخمترب  10

 موجود، جيد 1 معمل اإلنرتنت 11

 موجود، جيد 1 خمترب الوسائط املتعددة 12

 

 بنجرماسني 3الثانوية احلكومية اإلسالمية  مدرسةللوسائل واملواصالت  .3

الثانوية احلكومية اإلسالمية  املدرسةيتم عرض البيانات املتعلقة باملرافق والبنية التحتية يف 

معلومات من نائب رئيس املدرسة يف جمال املرافق والبنية التحتية يف  بناًء على  بنجرماسني 3

 اجلدول
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 3الثانوية احلكومية اإلسالمية  املدرسةيف  املرافق والبنية التحتيةمن  عرض البياناتاجلدول : 

 بنجرماسني

 

 البيانات اجلملة الغرفة، املبىن، احملل الرقم

 موجود، جيد 1 غرفة رءيس املدرسة 1

 موجود، جيد 1 غرفة نائب الرئيس 2

 موجود،غري جيد 1 غرفة املدرس 3

 موجود، جيد 1 غرفة اإلدارة 4

 موجود، جيد 18 غرفة الفصل 5

 موجود،غري جيد 1 املكتبة 6

 موجود،غري جيد 1 معمل اللغة اإلجنليزية 7

 موجود،غري جيد 1 العربيةمعمل اللغة  8

 موجود، جيد 1 معمل الكمبيوتر 9

 موجود، جيد 1 خمترب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 10

  

 عرض البيانات وحتليلها .3

 املدارس الثانوية احلكومية االسالمية بنجرماسني يف خالل الوباء يف التعليم تكنولوجيا استخدام .أ

 العربية اللغة ترقية مهارات يف
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. مل يعد التعلم شديدةالتعليم والتعلم لتغيريات  نفيذ، خضع ت 19وباء كوفيد  بانتشار

يستخدم االجتماعات التقليدية وجًها لوجه ، ولكنه يبدأ يف االندماج مع التعلم عرب اإلنرتنت. 

املدارس الثانوية  يفوباء يف خالل الهتدف هذه الدراسة إىل وصف استخدام تكنولوجيا التعلم 

 العربية اللغة ترقية مهارات يف كومية االسالمية بنجرماسنياحل

شكالت اليت متت صياغتها ، سيصف الباحث البيانات ونتائج البحث حول املبابيف هذا ال

املدارس الثانوية احلكومية  يفوباء يف خالل الاستخدام تكنولوجيا التعلم  يعين األول، بابيف ال

. مت احلصول على بيانات هذا البحث من خالل العربية اللغة مهاراتترقية  يف االسالمية بنجرماسني

املدارس  للغة العربية يف يمع ثالثة مدرس الباجثثيق واملقابلة اليت أجراها تقنيات املالحظة والتو 

 ، يعين : الثانوية احلكومية االسالمية

هي روضة النساء  ماسنيبنجر  1 الثانوية احلكومية االسالمية مدرسة اللغة العربية من املدرسة .1

 السرجانا.

هو أمحد رازيقني  بنجرماسني 2 الثانوية احلكومية االسالمية مدرس اللغة العربية من املدرسة .2

 السرجانا.

هو رجال موالنا  بنجرماسني 3 الثانوية احلكومية االسالمية مدرس اللغة العربية من املدرسة .3

 السرجانا.

املدارس الثانوية  قابالت مع العديد من طالباملا أيضً  باإلضافة إىل ذلك ، أجرى الباحث

 .لبيانات البحثافيما يلي عرض  .احلكومية االسالمية بنجرماسني
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م التقليدي من حيث يخيتلف عن التعل وباءم اللغة العربية أثناء اليتعل نفيذمن املؤكد أن ت

للغة ا ةمدرساي  ءسانة الضو ر  مدرسةنتيجة للمقابلة مع ما ختصيص الوقت وساعات الدرس. ك

 ، بنجرماسني 1 الثانوية احلكومية االسالمية من املدرسةالعربية 

دقيقة يف األسبوع ،  45×1 "اخنفضت ساعات مادة اللغة العربية ، واليت عادة ما تكونأي  

 1دقيقة يف األسبوع". 30×1 خالل هذا الوباء أصبحت يف بينما

 ، الذي أجرى الباحث بنجرماسني 2 الثانوية احلكومية االسالمية املدرسة هذا خيتلف عن  

 ني.قز اأمحد ر  مدرسقابلة مع امل

 2."دقيقة يف الشهر 35×  2العربية ، فإن التخصيص هو  جدول مادة اللغة"بالنسبة لل أي

 مدرسحيث  بنجرماسني 3 الثانوية احلكومية االسالمية املدرسة عن أيضا هذا خيتلفو 

 موالنا كمدرس للغة العربية هناك ، أجرى الباحث مقابلة مع أن جالر 

 3"يف الشهر 45×  2هي  وباءمادة اللغة العربية أثناء ال"ساعات 

                               

 10بنجرماسني يف التاريخ  1الثانوية احلكومية االسالمية من املدرسة للغة العربية ا ةمدرساي  ءنساة الضو ر مع املقابلة  1
 .2020ديسمرب 

 10بنجرماسني يف التاريخ  2من املدرسة الثانوية احلكومية االسالمية للغة العربية امدرس اي  نيقز اأمحد ر مع املقابلة  2
 .2020ديسمرب 

 11بنجرماسني يف التاريخ  2من املدرسة الثانوية احلكومية االسالمية للغة العربية امدرس اي موالنا  جالر مع املقابلة  3
 2020ديسمرب 
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هناك اختالفات يف ختصيص الوقت لكل مدرسة وفًقا للسياسات اليت يضعوهنا طبعا 

 .مبوافقة اآلخرين

املدارس الثانوية احلكومية  يفوباء الميكن وصف استخدام تكنولوجيا التعلم أثناء 

ثالث مراحل ، وهي التخطيط والتنفيذ  إىل العربية اللغة ترقية مهارات يف االسالمية بنجرماسني

 : والتقييم. فيما يلي نظرة عامة على املقابالت اليت أجراها املؤلف مع املشاركني

 التخطيط (1

( تتضمن عناصر أو مكونات يظومم هو عملية يتم تنظيمها وفًقا خلطوات معينة )منيالتعل

هتدف إىل ظومي (. الرتتيبات اليت يتم تنفيذها بشكل منظوميم بطريقة متكاملة )منيخمتلفة للتعل

م بشكل منطقي وفعال وكفء. يتم إجراء هذا الرتتيب عمليا يف شكل يأن تتم عملية التعل

للغة العربية لعرضها مع هو إعداد مادة ا وباءم اللغة العربية أثناء اليختطيط. التخطيط لتعل

مطلوب هنا لالستجابة  درسي اللغة العربيةم. بالطبع ، االحرتاف املهين مليالتعل كنوليجياتت

العربية أيًضا جزًءا من التخطيط ، وهذا ما يتضمنه   ات اللغةر اللوباء احلايل. يعد إعداد مادة مه

 االسالمية بنجرماسني،املدارس الثانوية احلكومية  يف ةعربيال درسي اللغة كل م
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يتضمن عرض مواد تعليم اللغة العربية اختيار املواد املناسبة والوظيفية ألنه ال يتم  أي"

هناك اخنفاض  ألن لم احملدوديتقدمي مجيع املواد باستخدام التكنولوجيا ، مقيد بوقت التع

 .4يف الدروس

نشطة اليت سيتم تنفيذها باإلجراءات أو األ فرتضم )التصميم احلسي( ، وايختطيط التعل

م يأثناء التعلم. بالنظر إىل أن التخطيط هو إسقاط لألنشطة ، يصبح موقعها يف نظام التعل

اللغة العربية مزيًدا من االهتمام للمواد الوظيفية اليت سيتم تسليمها  وااسرتاتيجًيا للغاية. يويل مدرس

 .م أمناط التكنولوجيا املقدمةم باستخدايحىت ال يتم اخللط بني الطالب يف قبول التعل

اجمليبني، لدى معلمي اللغة العربية خطة. على الرغم من وجود اختالفات  أحد بناًء على

يف صنعها ، إال أن هناك ختطيطًا فيها. الثالثة منهم يسعون جاهدين لتوفري مواد وظيفية. هذا 

 .اإلنرتنتم عرب ييتوافق إىل حد كبري مع الوضع احلايل الذي يتطلب التعل

يتم التخطيط للتعلم من خالل االهتمام مببدأ املرونة ، أي التخطيط لتوفري بدائل أو 

إمكانيات للتغيري حيدث وفًقا لتطور املواقف والظروف. التخطيط وفًقا لوظيفته هو إسقاط أو 

، تقدير. يف التنفيذ، ألنه قد يكون هناك شيء خارج التقديرات )التخطيط( اليت مت إجراؤها 

ميكن أن يستمر التعلم ، أي عن طريق إجراء تعديالت على اخلطط اليت مت إجراؤها مسبًقا 

 إلجراء التعديالت والتكيف مع الظروف اليت حتدث

                               

 10بنجرماسني يف التاريخ  1من املدرسة الثانوية احلكومية االسالمية للغة العربية ا ةمدرساي  ءنساة الضو ر مع املقابلة 4
 2020ديسمرب 
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 التنفيذ .2

م أكثر فعالية سيهدف استخدام الوسائط بشكل أساسي إىل املساعدة يف جعل أنشطة التعل

يف. يتطلب الوباء احلايل دروًسا يف مجيع لوالتك داف من حيث الطاقة والوقتوكفاءة لتحقيق األه

اإللكرتوين الذي م اإللكرتوين. التعليم ياملؤسسات التعليمية الستخدام الدروس عرب اإلنرتنت أو التعل

و  Telegramو  Whatsappو  Zoomو  Google Clashroomبشكل شائع هو  درسونيستخدمه امل

Youtube  وWeb Learning  وGoogle Meet درسنيتخدم هذه الوسائط كوسيلة للموغريها. ُتس 

 ،ءسانال ةروضمدرس  ماتفعل يف التعليم م بداًل من وجهًا لوجه يف الفصل. وهذايلتنفيذ عملية التعل

 تعين:

 ،و Google Clashroomعرب اإلنرتنت املستخدمة هي  يف مادة اللغة العربية ميوسائط التعل" 

Whatsapp  وZoom  والوسائط الداعمة األخرى مثلCanva  وPower Point  وKine Master."5 

لديهم الكفاءة م اللغة العربية للمدرسني يتطبيق التكنولوجيا عرب اإلنرتنت يف تعلتبحث عن   

اخلاصة يف تطوير مادة اللغة العربية ، حيث أن وظيفة تكنولوجيا التعليم هي أن تكون أكثر فعالية 

م اللغة العربية على يني يف تعلقز اة للتقنيات اليت استخدمها أمحد ر تخدامها. أما بالنسبوكفاءة يف اس

 يعين ،اإلنرتنت

                               

 10بنجرماسني يف التاريخ  1درسة الثانوية احلكومية االسالمية من املللغة العربية ا ةمدرساي  ءنساة الضو ر مع املقابلة 5
 2020ديسمرب 
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و  Google Clashroomو  Zoom م اللغة العربية هيييف تعل وباءلاملستخدمة أثناء ا كنوليجيات"الت 

Whatsapp  والوسائط الداعمة األخرى مثلو Powerpoint  وBandiCam."6 

واالعرتاف به بسهولة من خالل استخدام التكنولوجيا يف  لتكنوجلياكن متييز تنفيذ التعلم امي 

والطالب ومجيع  درسم تشمل امليتعلالعملية  ةيف جوهر  لتكنوجلياام. ومع ذلك ، ال يزال يعملية التعل

 موالنا كمدرس للغة العربية يف جالر مدرس اليت استخدمها  تكنوجليااملواد الداعمة. أما بالنسبة ل

 يعين: ،بنجرماسني 3 الثانوية احلكومية االسالمية املدرسة

 Web Learningمن  التعليم التكنوجليات باستخدام اءالوب م اللغة العربية عرب اإلنرتنت أثناءي"تعل

Madrasah  يوتيوب من والوسائط الداعمة األخرى مثل، وواتساب، Power Point ،Word.7 

،  اءةرة الكالم ، ومهرة القر ا، ومه ارة االستماعهارات لغوية ، وهي مهللغة العربية أربع م

داف لتقدمي املواد لتحقيق أهة ربعاأل هاراتال خيتلع من امل قي تعليم اللغة العربية .ةرة الكتاباومه

 يتال تكنوجلياتاللغة العربية ال ميتعل مدرس اللغة العربية يف ، استخدمالتعلم. بالطبع أثناء الوباء

تقدمي مواد باللغة العربية باستخدامه. سواء كان ذلك يف شكل عرض أو تسليم  درسنيتطلب من امل

 يعين: ،بناًء على عرض املقابالت ءسانال ةروضمدرس أو تكليف أو تقييم. يتم ذلك من قبل 

                               

 10بنجرماسني يف التاريخ  2من املدرسة الثانوية احلكومية االسالمية للغة العربية امدرس اي  نيقز اأمحد ر مع املقابلة  6
 .2020ديسمرب 

 

 11بنجرماسني يف التاريخ  2من املدرسة الثانوية احلكومية االسالمية للغة العربية امدرس اي موالنا  جالر مع املقابلة  7
 2020ديسمرب 
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 Google Clasroomباستخدام  ةالكتاب ادةوم اءة، مادة الكالم، مادة القر االستماع "توصيل مادة 

و  Canvaو  PowerPointو  WhatsAppبدعم من عدة تطبيقات أخرى ، وهي  Zoomو
Kinemaster."8  

م اللغة العربية ، ألنه ال ميكن فصل ياجلوانب األربعة للغة العربية هي جوانب مهمة للغاية لتعل

املهارات اللغوية. هذا يدعم هذه املهارات األربع وموقع هذه املهارات األربع داعم للغاية يف حتقيق 

الذي ميكن تعديله. أما  تكنوجليام الياللغة العربية يف االهتمام بإيصال املواد باستخدام التعل درسيم

 يعينني ،قز اأمحد ر مدرس ليت قام هبا بالنسبة لتوصيل املواد العربية ا

، ومواد اءة، ومواد الكالم ، ومواد القر  ماعيف توصيل مواد االست Googleclashroomاستخدام "

 .youtube"9، و  powerpoint، و  Bandicam، بينما التطبيقات الداعمة يف صنع املواد هي ةالكتاب

اللغة العربية مهارة ) املهارات( والكفاءة ، إحدى الكفاءات املهمة  درسيوجيب أن يكون مل 

موالنا يف تقدمي  جالر  بالنسبة ما فعل اليت جيب أن يتمتع هبا مدرس اللغة العربية هي الكفاءة املهنية.

  يم التكنوجلبا، يعين:هارة باستخدام التعلمواد امل

"  e-learning Madrasah وهي  ة، ومواد الكتاب اءة، والكالم ، والقر  ماعاالستهو حاوية لـنقل مواد ،

 youtube."10و  wordو  powerpoint تطبيقات داعمة يف صناعة املواد ، مثل

                               

 10بنجرماسني يف التاريخ  1من املدرسة الثانوية احلكومية االسالمية للغة العربية ا ةمدرساي  ءنساة الضو ر مع املقابلة  8
 2020ديسمرب 

ديسمرب  10بنجرماسني يف التاريخ  2درسة الثانوية احلكومية االسالمية من املللغة العربية امدرس اي  نيقز اأمحد ر مع املقابلة 9
2020. 



  

114 

 

م اللغة العربية الفعال منوذًجا جديًدا يف تصميم املواد التعليمية غري املناسبة ييتطلب تعل

قرة مضيعة للوقت ، ولكن هذا يرتبط أيًضا الحتياجات الطالب ، وسيكون التعلم غري التواصلي والف

باهتمام وحتفيز الطالب واملؤسسات التعليمية يف إجناز املرافق والبنية التحتية. اليت تدعم التعلم ، فإن 

فرتة انتشار الوباء هي أمر يتطلب تقليل ساعات املادة اليت سيكون هلا تأثري كبري بالطبع إذا مل يتم 

الذين متت مقابلتهم  درسنييف هذه احلالة اتفق مجيع املمع مواد أخرى ، و دمج عرض املواد العربية 

على أنه كان صعًبا للغاية من حيث حتقيق تعلم اللغة اللغة العربية مناسبة ألهداف التعلم بسبب 

 .تكنوجلياالب أثناء دروس التعلم الاخنفاض ساعات الدرس وعدم التحكم يف مجيع الط

 التقييم .3

جًدا لتشغيل الربنامج ، سواء كان برناجًما تعليمًيا أو تدريبًيا. عادة ما يكون التقييم مهم   

ه الغرض من إجراء التقييم هو معرفة ما إذا كان الربنامج الذي مت تنفيذه مثل الربامج املذكورة أعال

 ال على اإلطالق. والربنامج ، أبشكل جيد ، أو يتوافق مع أهداف  طالب، قد مت نقله إىل ال

لتقييم يف عملية تعلم اللغة العربية هو نشاط يهدف إىل احلصول على املعلومات ا 

م ياملتعلقة بأداء الطالب. من املأمول أن يتم استخدام نتائج التقييم كمقياس لنجاح عملية تعل

 يعين: ،ءسانال ةلعربية. وهذا أيًضا ما فعله روضاللغة ا

                                                                                           

 11بنجرماسني يف التاريخ  2من املدرسة الثانوية احلكومية االسالمية للغة العربية امدرس اي موالنا  جالر مع املقابلة  10
 2020ديسمرب 
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 Google Form."11و  Quizizzاللغة العربية باستخدام  مادة يميقت عملية "

م اللغة العربية ، يعترب التقييم جزًءا مهًما للغاية. ميكن أن يوفر التقييم ييف عملية تعل  

 ، يعين:ني أيًضاقز اأمحد ر  مدرسالب يف املادة. هذا ما طبقه فكرة عن مستوى إتقان الط

 12لطرح األسئلة. WhatsAppلم اللغة العربية باستخدام تطبيق ييف عملية تقييم تع"

م اللغة العربية اليت تتم عرب اإلنرتنت خالل هذا الوباء إىل حتقيق يهتدف عملية تعل  

م وميكن للطالب إتقان كفاءات حمددة مسبًقا. ما هي األهداف والكفاءات اليت مت يأهداف التعل

وهي معايري م اللغة العربية ، يم اللغة العربية على شكل أهداف تعليتصميمها يف ختطيط تعل

م اللغة العربية يالكفاءة والكفاءات األساسية واملؤشرات. ملعرفة مدى حتقيق الطالب ألهداف تعل

، موالنا من حيث جالهذا ما فعله ر  وتقييم.الإجراء  املدرسإتقان كفاءات معينة ، يتخذ أو 

  يعين:

من حيث التعيينات  E-Learning Madrasahباستخدام  وباءالعربية أثناء اللم اللغة يتقييم تع"

 13".املوكلة وظيفةوجتميع ال
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املدارس الثانوية احلكومية االسالمية  يفوباء الاستخدام تكنولوجيا التعلم أثناء ميكن توضيح 

 يف الرسم البياين أدناه العربية اللغة ترقية مهارات يف بنجرماسني

 

 

          

 

املدارس الثانوية  يفوباء الاستخدام تكنولوجيا التعلم أثناء العوامل الداعمة و املثبطة يف  .أ

 العربية اللغة ترقية مهارات يف احلكومية االسالمية بنجرماسني
 

ون أي الدراسة من املنزل حتد يف حد ذاهتا للمؤسسات التعليمية ألن املوقف يظهر فجأة د

ي اللغة العربية العمل جبدية أكرب لتصميم مواد تعليمية قائمة على درسختطيط مسبق. يتعني على م

كامل ، سواء من الستعداد االالتكنولوجيا رمبا مل يتم القيام هبا من قبل. الطالب أيًضا ليس لديهم 

عندما  طالبالتحتية مثل ما حيصل عليه الحيث الوقت أو املهارات املادية أو املرافق أو البنية 

 مدرسة روضة النساء، يعينمع نتائج مقابلة مع  ملدرسة. هذا يتوافقيكونون يف ا

مالتكنوجليات التعلياستخدام

اللغة العربية

التخطيط

التنفيذ

التقييم
اإلنرتنتعرب



  

117 

 

م ، واالستخدام ي"هذا الوباء ميثل حتديًا بالنسبة يل لتقدمي مواد باللغة العربية وفقًا ألهداف التعل 

العاجل لتكنولوجيا املعلومات جيعلين أكثر أفهمها، والعقبات اليت أواجهها هي املعرفة احملدودة 

 14جيا املعلومات. حبيث جتعلين أكثر نشاطًا يف فهمها ".بتكنولو 

جيب أن تشعر مجيع عناصر التعلم بالقيود املفروضة على استخدام التكنولوجيا ، ال سيما الطالب  

 املدرسة ، وهذا ما نقله أحد طالبمرافق مدرسية وبنية حتتية متوفرةالذين عادًة ما يكون لديهم 

 يعين: من املقابلة اليت أجريت بنجرماسني 1 ةالثانوية احلكومية االسالمي

، لكن املشكلة اليت أشعر هبا أنا وأصدقائي هي  تكنوجلياال م باستخداميالسهل بالفعل التعل طبعا"

أو تسليم  وظيفةتلقي مجيع الدروس يف املدرسة مبا يف ذلك اللغة العربية عرب اإلنرتنت ، سواء كانت

عرب اإلنرتنت ، مما يزيد من االستفادة من احلصة ، ويقلل من اهلواتف تقييم كل شيء الاملواد أو حىت 

 Zoom"15 م باستخدام ياحملمولة ، وهو أمر حمسوس للغاية عند التعل

اليت حتدث بشكل كبري ، ال سيما يف املواقف العرضية وغري املؤكدة متاًما  ثبطةتتنوع عوامل امل

  يعين:ني.قز اد ر أمحمدرس  دافعمثل اليوم ، ولكن هذا مل يثبط 

 تكنوجلياافًا يف حتديد التعلم ال"هناك بالتأكيد العديد من العوائق ولكنها جتعلنا أكثر احرت 

الذي جيب استخدامه ، يف البداية كان األمر صعبًا ، ولكن مبرور الوقت أصبحت مثل هذه 
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م يالتعلاألشياء شائعة ، وبالطبع سهلت علي تقدمي مواد باللغة العربية باستخدام 

 16."تكنوجلياال

هناك اختالفات يف بيئات التعلم خالل األوقات العادية واألوقات الوبائية ، فاملنازل 

والفصول الدراسية هي بالطبع أشياء خمتلفة جًدا ، حيث يكون املنزل مكانًا للعيش فيه والفصل 

من نتائج  بنجرماسني 2ة املدرسة الثانوية احلكومية االسالمي مكانًا للدراسة. هذا ما نقله طالب

 ، يعيناملقابلة

على الدراسة يف الفصل وحىت يف الفصل أعترب مكانًا للدراسة متامًا ، أما املنزل فهو  عادة "أنا

مكان للعيش فيه أعتربه مكانًا للراحة ، على الرغم من أنه ليس يف املنزل متامًا للراحة مما 

م مثل الفصل الدراسي حبيث يكون ية للتعليتطلب مين أثناء الوباء. هو جعل غرفيت خمصص

 17."لدي دافع للدراسة عرب اإلنرتنت

م اللغة العربية له فوائد عديدة ، وهي كونه مصدرًا للغة ييف تعل تكنوجليام اليإن استخدام التعل

أو الطالب، مما  درسونالعربية حبيث ميكن الوصول إليه يف أي وقت ويف أي مكان يتواجد فيه امل

والطالب بالوصول إىل  درسنيم أشياء جديدة أكثر حتفيًزا مع مرور الوقت ، وتعريف امليلجيعل تع

 ، يعينموالنا جالر  مدرسالتكنولوجيا حبيث يكون املزيد ميكن فهم استخدامه بدقة. هذا ما فعله 
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عناصر  وم اللغة العربية ، يللمدرسة هو وصول املدرسني والطالب إىل تعل تكنوجلياالتعليم ال"

، وهناك العديد من امليزات يف التعليم اإللكرتوين  يدباجل استعمالهاملستخدم ال ميكنها 

واالختبارات ، ولكن كل هذه مقيدة بقطع  ،باملدرسة ، وهي اجلدول الزمين ، وتسليم املواد

 18".ميوجهًا لوجه حبيث يكون من الصعب جًدا حتقيق أهداف التعل
 

 

 

 حتليل البيانات .ب

م أثناء الوباء يف املدارس الثانوية احلكومية االسالمية ياستخدام تكنولوجيا التعلحتليل  .1

 بنجرماسني يف ترقية مهارات اللغة العربية

 التخطيط .أ

                               

 11بنجرماسني يف التاريخ  2من املدرسة الثانوية احلكومية االسالمية للغة العربية امدرس اي موالنا  جالر مع املقابلة  18
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مشكالت استخدام التكنوجليا

الوقت احملدود

املرافق والبنية التحتية

دافع الطالب

تربوية
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 مادة اللغة العربية -

 مييف تصميم أو جتميع مواد التدريس أمًرا بالغ األمهية لنجاح عملية التعل درسيعترب دور امل

 .من خالل مواد التدريس

ملدارس الثانوية احلكومية اإلسالمية ا ل الدخول يف التعلم ، يقوم مدرسو اللغة العربية يفقب

االستماع  ملادة مهارة ملثلتم تسليمها عرب اإلنرتنت. بابإعداد مواد أو مواد تعليمية لي بنجرماسني

  ، يقوم املدرس بعمل عينة صوتية باللغة العربية مث إرساهلا إىل تطبيق التعليم اإللكرتوين واملفرادات

Whatapp ،Telegram يقدم توجيهات للطالب حول الصوت املرسل حبيث  درس، إىل جانب أن امل

 .يركز الطالب على االستماع إليه وتقليده

ملدارس الثانوية احلكومية ا يفة اللغة العربي واد الذي قام به مدرسميكن القول بأن إعداد املوا

 العربية مادة اللغة درسنه قبل دخول الفصل عرب اإلنرتنت، حدد املمناسب أل اإلسالمية بنجرماسني

ملفردات لتسهيل األمر على اليت سيتم تسليمها يف عملية التعلم وجعل الصوت العريب يتكيف مع ا

ب اليت وضعتها املدرسة. ليمية متوافقة مع املناهج والكتمن حيث االستماع. املواد التع الطالب

على رأي ويدودو وجامسدي اللذين يقوالن إن املواد التعليمية هي جمموعة من أدوات  ناسبوهذا م

م وطرقه وقيوده وطرق تقوميه اليت مت تصميمها بشكل منهجي وجذاب لتحقيق األهداف يالتعل

 .19ءة الفرعية بكل تعقيداهتااملتوقعة وهي حتقيق الكفاءة أو الكفا
 

                               

19 Widodo dan Jasmadi, Buku Panduan Menyusun Bahan Ajar , Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013. 

Hal 1  
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 وقت الدراسة -

جيب أن تنتبه عملية التعلم اجليدة ، بالطبع  إىل الوقت الذي سيتم استخدامه عند تنفيذ 

م وفًقا ملستوى يم إىل هناية أنشطة التعليعملية التعلم. جيب تعديل الفرتة الزمنية من بداية التعل

يتطلب قطع ساعات من  19وباء كوفيد احتياجات الطالب ، وسيكون هذا صعًبا ألن 

 .الدروس

م التقليدي من حيث يخيتلف عن التعل وباءلغة العربية أثناء الم اليمن املؤكد أن تطبيق تعل

 .ختصيص الوقت وساعات الدرس

ختصيص حيصل على   ملدارس الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسنيا م اللغة العربية يفيتعل

  30×1، ولكن بالنسبة للظروف الوبائية ، فإن ختصيص الوقت هو  سبوعاألساعتني للدرس يف 

يف الشهر للمدرسة   35 × 2و  ،بنجرماسني 1للمدرسة الثانوية احلكومية  فقط يف األسبوع

 بنجرماسني 3للمدرسة الثانوية احلكومية  يف الشهر 45 × 2و ، بنجرماسني 2الثانوية احلكومية 

، ختتلف دروس اللغة العربية يل ساعات الدرس مع املواد األخرىد، بسبب سياسات املدرسة تع

 .اليت يتم احلصول عليها لكل مدرسة

ملدارس الثانوية احلكومية اإلسالمية ايف  استناًدا إىل نتائج املقابالت مع معلمي اللغة العربية

ية اإلسالمية ملدارس الثانوية احلكوما م اللغة العربية يفي، فإن ختصيص وقت تعل  بنجرماسني

، ويرجع ذلك إىل اخنفاض ساعات التواصل وجًها  غري متعادلمع املواد املوجودة  بنجرماسني

 .م اللغة العربيةيف تعلاهدأتحقيق للوجه للمواد العربية. بالطبع ، من الصعب 
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يرى ماجد أن ختصيص الوقت هو مقدار الوقت الالزم لتحقيق كفاءة أساسية معينة ، مع 

األسبوع الفعال لكل فصل دراسي ، وختصيص الوقت للمواد يف األسبوع وعدد الكفاءات مراعاة 

م الطالب يف الفصل أكثر يلكل فصل دراسي. مع هذا القدر من الوقت ، ستكون أنشطة تعل

 .20تركيزًا

ية غري حمققة بالكامل م اللغة العربيأن عدم ختصيص الوقت جعل أهداف تعل حلل الباحث

 درس اللغة العربية بأن يكون أكثر فاعلية يف اختيار املادة.مل املطلوب، وهنا 

من نتائج املقابلة مع مدرس اللغة العربية ، مت توضيح أن عدم وجود ساعات وجًها لوجه 

جيب أن يكون ذكًيا  درسيف األسبوع جعل امل ةاعات يف األسبوع إىل عدة ساعس 4من متوسط 

جيًدا يف  درس. مبعىن آخر ، جيب أن يكون املالتدريب اجليد حًقايف اختيار املواد األساسية وأيًضا 

 .على النحو األمثل يمضغط املواد. يتم ذلك حبيث ميكن تنفيذ عملية التعل

املتبع. ميكن حتديد كيفية تنفيذ  دخلعلى امل درسها املعينم اليت يتيتمد اسرتاتيجية التعلتع

م ، ميكن للمدرس يتنفيذ طريقة التعلطرق التعلم املختلفة. يف حماولة هذه االسرتاتيجية من خالل 

 تقنيات درس هلا، فإن لكل مذات الصلة بالطريقة. وباستخدام األساليب  حتديد التقنية اليت يراها

  21.من احملتمل أن ختتلف من مدرس إىل آخر

 احلكومية اإلسالمية بنجرماسنيملدارس الثانوية ا يف أن عملية تعلم اللغة العربية حلل الباحث

باستخدام جمموعة متنوعة من يستخدم تقنيات أكثر تنوًعا يف توصيل املواد  درسفعالة. ألن امل 

                               

20 Majid, Pembelajaran Efektif, (Jakarta, Rineka Cipta, 2001), h. 22 

21 Wa muna, Metodologi Pembelajaran bahasa Arab, (Yogyakarta : Teras, 2011) hal. 15 
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اللغة العربية. تتنوع تقنيات  عليمختلفة يف تامل درسم من أساليب واسرتاتيجيات امليالتعل كنوجليات

م ، وحتفيًزا ، واهتماًما يوا أكثر إبداًعا يف التعلمعاجلة املواد وتسليمها حبيث ميكن للطالب أن يكون

 .أكرب

  

 تكنوجليا التعليم -

كأداة يف عملية التعليم والتعلم حقيقة ال ميكن إنكارها. وجودها له معىن   تكنوجليا التعليم

 تكنوجليااحية ، هناك  ال يتطلب له مستويات خمتلفة من الصعوبة. من ن وادألن كل ممهم للغاية ، 

 .حًقا تكنوجليا التعليم، ولكن من ناحية أخرى ، هناك يتطلب 

الطالب بالتعلم بشكل أفضل وميكنه حتسني أدائهم وفًقا  ميكن اإبداعي تكنوجليا التعليم استخدام

  .22.تحقيقهللألهداف املراد 

الثانوية ملدارس ا يفإن عملية تعلم اللغة العربية حلل الباحث استناًدا إىل الشرح أعاله ، 

باستخدام وسائط التطبيق أو الويب أو الفيديو أو التسجيل  .جيدة احلكومية اإلسالمية بنجرماسني

ال  لولغات األجنبية ،م الي، فإن استخدام الوسائط قادر على جذب اهتمام الطالب ، خاصة لتعل

عليمية. يتم إجراء الفيديو أو وسائط التسجيل عن طريق تعديل املواد الت لقاء التعليم يستخدم كل

ملواد التعليمية ا عليمبت درسعندما يقوم امل تكنوجليام اليخدام بعض برامج التعلالتعديالت باست

الطالب غري مستعدين ملثل هذه  ينة ويكونالعربية واليت مت تكييفها لتطبيقات مع ارتاملتعلقة بامله

                               

22 Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta : Aswaja pressindo,2013), hal. 16 
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الظروف اليت تتطلب منهم أن يكونوا أكثر اعتياًدا على استخدامها. إذا كان هناك شعور بأن 

وضوع الدرس ، فعندئٍذ يكون الطالب يفهمون بالفعل تسليم املواد العربية اليت مت تعديلها وفًقا مل

 .كافياً لتقدمي املادة بشكل صحيح  درسامل

أيًضا  درستسجيل الوسائط أو وسائط الفيديو، بل يستخدم امل مر علىال يقتصر األ

 .وسائط أخرى مصممة خصيًصا للمواد التعليمية اليت سيتم تدريسه

 

 التنفيذ .ب

استخدام تكنولوجيا التعلم أثناء الوباء يف املدارس الثانوية احلكومية االسالمية  -

 بنجرماسني يف ترقية مهارات اللغة العربية

تحقيق إتقان اللغة العربية كتابًة ولفظًيا لم اللغة العربية ي، تشمل أهداف تعلبشكل عام 

يف  أو الكتابة ةاءأو الكالم أو القر  تماعنب من إتقان اللغة، سواء كانت االسجوا 4واليت تشمل 

املستوى األساسي وفًقا لكل مستوى صف. باإلضافة إىل ذلك ، فإنه يساعد الطالب على أن 

عربية الكتب الن على استكشاف املعرفة اإلسالمية من املصدر األصلي يف شكل يكونوا قادري

 والذروة هي القرآن.

حتديًا كبريًا جًدا جلميع عناصر التعليم ألن التدريس والتعلم يتم  19ميثل وباء كوفيد  

قادرًا حًقا ، جيب أن يكون ولتحقيق هدف تعلم اللغة العربية ، تكنوجليام الييذمها باستخدام التعلتنف

 على االستفادة منه يف كل من العرض اجليد للمواد والتقييم املوجه.



  

125 

 

 تحقيق األهداف ل ملدارس الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسنيا م اللغة العربية يفيتعل

، هناك العديد من الطرق اليت يقوم هبا مدرسو اللغة العربية أعاله. لتحقيق هذا اهلدف على النحو

 1 الثانوية احلكومية اإلسالمية ةرسدملامن  ةم. من األشياء اليت يستخدمها مدرسيية التعليف عمل

، من دية يف توصيل مواد اللغة العربية، أي باستخدام تقنيات فر Google Clashroomهو  بنجرماسني

فهو  والكتابةة اءوالكالم والقر ماع ا بالنسبة إلعداد مواد االستخالل توجيه الطالب إىل التطبيق ، أم

من  . هناك العديدKinemaster  ،PowerPoint  ،Canva  ،Xrecorderيستخدم مساعدة تطبيق 

ل يف االعتبار عند اختيار التكنولوجيا يف عرض املادة ، منها: عوام درسونالعوامل اليت يأخذها امل

واالهتمام وتسهل ، واالسرتاتيجيات اليت ميكن أن تعزز احلماس إتقان اللغة ، ومستويات الصفوف

 م اللغة العربية.يعلى الطالب تعل

 2 الثانوية احلكومية اإلسالمية ةرسدملا درس اللغة العربية يفممن  املستخدم كنوجلياالت احد

دمي املواد باإلضافة إىل تق.  Zoom و Google Clashroom م اللغة العربية هيييف تعل بنجرماسني

  .Telegram و WhatsApp املستخدمة فردية مبساعدة تطبيقات، والتقنيات التعليمية والتوجيهات

، Bandicamة والكتابة باستخدام اءوالكالم والقر  ماعرة العربية ، وهي: االستاوأما صنع مواد امله

Power Point 

 3 الثانوية احلكومية اإلسالمية ةرسدملا درس اللغة العربية يفممن  املستخدم كنوجلياالت احد

، بالطبع يف تقدمي املواد وتوجيه التعلم E-Learning Madrasahم اللغة العربية هي يتعل يف بنجرماسني

، حيث لدعم مجيع املواد E-Learning Madrasah، مت تصميم Google Clashroomختتلف متاًما عن 

،  يةالعديد من امليزات ، وهي اجلدول الزمين ، ومشاركة املواد التعليم E-Learning Madrasahيوجد 
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و  WhatsAppمبساعدة تطبيقات  ية. التقنية املستخدمة هي فردوظيفةواالختبارات ، وتقدمي ال

Telegramوالكالم  ماعرة العربية ، وهي االستا. أما بالنسبة لصنع مواد اللغة العربية املتعلقة بامله

 .Youtubeو  Mobizenو  Wordو  Powerpoint، فهي  ةة والكتاباءوالقر 

ماس كل احلمن بني االختالفات املختلفة يف التكنولوجيا املستخدمة ، فإنه بالطبع ال يقلل 

ليكون أكثر مثالية  ملدارس الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسنيا يف للغة العربية يفا درسم

 .م اللغة العربية عرب اإلنرتنتيوابتكارًا يف تعل

يرى يكون أكثر إبداًعا يف استخدام التكنولوجيا ،  يف هذه احلالة ، يُطلب من املعلم أن  

أنصار ونورتني االبتكار كفكرة أو فعل أو شيء جديد يف سياق اجتماعي معني لإلجابة على 

 .23املشكالت املطروحة

يمي تعل مواد اللغة العربية أنشطة تعليمية مربجمة يف تصميم واينفذ مدرس حلل الباحث أن

باستخدام  لتحقيق هدف التعلم درسنه، سواء الطالب أو املخيلق عملية تفاعل بني أقرا

 التكنوليجيات التعليمية املختلفة.

 درسنية العربية فعالة بالنسبة للماملستخدمة من قبل معلمي اللغ التكنوجلياتتعترب 

م اللغة العربية عرب ي، حيث ترى أن التكنولوجيا املستخدمة تتوافق مع إجراءات تعلوالطالب

تذكر دروس اللغة العربية العديدة. الفهم و للعلى الطالب  التكنوجلياتاإلنرتنت. تسهل بعض هذه 

م يوهي لغة أجنبية. تنفيذ التعل أنه من األسهل فهم اللغة العربيةباإلضافة إىل ذلك ، جيد الطالب 

                               

23 Fuad Ihsan, Dasar-dasar Kependidikan, Komponen MKDK, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010) h. 192 
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 تكنوجلياتالب ممن مل يستخدموا متنوعة إىل زيادة النتائج النهائية للط تكنوجلياتباستخدام 

 م سابًقا.يالتعل

مع النظرية اليت تقول أنه بناًء على النظريات املختلفة ذات الصلة ، ميكن  يناسبهذا 

م الذي حيسن يم مناسبة. إن التعليللدماغ أن يتطور على النحو األمثل إذا كان مدعوًما بعملية تعل

مجيع قدرات الدماغ ، أي الدماغ األيسر والدماغ مجيع اإلمكانات لدى البشر من خالل تشغيل 

 .24األمين ، سيزيد من حتسني القدرة على اإلدراك وإتقان املواد بشكل أعمق

م اللغة العربية جتعل الطالب أكثر ياملختلفة يف تعل التكنوجلياتفائدة أخرى الستخدام 

م. ال ير نشاطًا يف عملية التعلم ، ويقلل من امللل يف فهم املواد حبماس ويكون أكثيمحاًسا للتعل

، ولكن من خالل تقنية تقدمي من املهارات اللغة العربية وظيفةإذا كان لديهم  الطالبحيبها معظم 

بامللل من احلفظ وجعلهم  طالبابتكارًا ، لذلك ال يشعر ال مواد اللغة العربية ، يصبح األمر أكثر

 خاصة يف تعليم مهارات اللغة العربية. م اللغة العربيةيأكثر محاًسا لتعل

 الوباء اللغة العربية أثناء درسي( ملKBMم )ينظرة عامة على أنشطة التدريس والتعل

 ، على النحو التايل:مع الطالب يف املنزل تكنوجلياتباستخدام ال

 األنشطة االفتتاحة .أ

حلكومية اإلسالمية ملدارس الثانوية اا يفم املبكر عرب اإلنرتنت يمت تنفيذ أنشطة التعل

، ويطلب من الطالب قراءة موضوع وعنوان الدرس الذي سيتم ميقبل بدء التعل ،بنجرماسني

                               

24 Bobbi De Porter & Mickhe Hemacki, Quantum Learning, (Bandung : Kaifa, 1999), h. 36 
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مناقشته يف منازهلم. يدعو هذا النشاط الطالب إىل التعرف على استكشاف املوضوع قبل تنفيذ 

 E-Learningأو  Google Clashroom التعلم عرب اإلنرتنت. يوفر النشاط التايل شرًحا يف تطبيق

Madrasah م اللغة العربية. بدأ املدرس بتعلم اللغة العربية من خالل يحبضور كل طالب ملتابعة تعل

 درسحيث يبدأ امل Zoomأو ، E-Learning Madrasahأو  Google Clashroom أنشطة احلوار على

، كيف حالكمكلمة:  م من خالل إلقاء التحية والسؤال عن أداء الطالب باللغة العربية مثل  يبالتعل

م يمن استعداد الطالب لتعل درسطالب يف ذلك اليوم ، يتحقق املال درس، غاب املاخلري صباح

م يف االجتماعات ياللغة العربية ، ويقوم املدرس بتكوين تصور من خالل طرح أسئلة حول التعل

يعطي املعلم الثناء السابقة والتحقق من ذكريات الطالب بشأن الدروس السابقة أثناء اإلدراك ، 

ة على للطالب الذين ميكنهم اإلجابة على األسئلة بشكل صحيح. هذا سيجعلهم يتنافسون لإلجاب

 .درساألسئلة اليت يطرحها امل

أعاله ، متكنت من جعل الطالب يركزون  م على النحويالتعل درسالطريقة اليت يبدأ هبا امل

 م اللغة العربية.يومتحمسون لبدء تعل

 األساسيةاألنشطة  .ب

يف كل درس. األنشطة  املطلوبة تلعب األنشطة األساسية دورًا مهًما يف حتقيق األهداف

هي كما  ملدارس الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسنيا م اللغة العربية يفياألساسية يف عملية تعل

 :يلي

مع  Power Point من خالل تقدميها يف االستماع بتسليم املواد اخلاصة باملهارة درسيقوم امل
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، يتم منح الطالب دقائق لتقليد الكلمات مثل مت ، وبعد االنتهاء من االستماعةاملقدم صواتاأل

املادة اليت مت إجراؤها بواسطة الطريقة  درسمع أصواهتم اخلاصة مث يشرح املتسجيل األمثلة املرسلة 

اللغة   مساعه باستخدامبشكل فردي ، أي إظهار أحد الطالب لتمثيل الصوت الذي مت ةباشر امل

 .ميأمثلة على اجلمل املتعلقة بالتعل درسالعربية ، كما يقدم امل

 املادة التالية وهي الفصل األول لتقليل امللل الداخلي للطالب درسبعد ذلك، يدخل امل

بإعداد فيديو ممتع يتعلق مبوضوع الصوت مسبًقا بالرتتيب. أصبح  درسم يقوم امليعملية التعل

الذين شعروا بامللل يف املنزل متحمسني مرة أخرى ألخذ دروس اللغة العربية عندما فهموها الطالب 

م ، يصبح الطالب أيًضا أكثر نشاطًا يف متابعة عملية التعلم حىت يبعناية. مع تكنولوجيا التعل

 االنتهاء.

 أنشطة اخلامتة .ت

من بعض  درس، ويطلب املدة اليت يتم تدريسها ، يقدم املعلم تعزيًزا للماالدرس خامتةقبل 

 درس النتيجةجوبة حول املادة اليت مت تدريسها، ويعطي املالطالب االنتهاء والقيام باألسئلة واأل

 درستهاء واإلجابة على األسئلة بنجاح، دون أن ننسى أن املللطالب الذين جيرؤون على االن

نمذجة املعلم مرة أخرى طلب يصحح الطالب الذين أخطأوا يف إجاباهتم أو النطق الصويت قاموا ب

الدافع حىت يظل الطالب  درسفردات بشكل صحيح. مث يقدم املمن الطالب معا تكرار نطق امل

 .قولوا محدلة واختتموا اجتماعهم بالتهنئة ميمتحمسني للتعل

ملدارس الثانوية ا يف، يُظهر أن تنفيذ عملية تعلم اللغة العربية بناًء على الوصف أعاله
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لعرض مفردات الصوت والفيديو العربية  الستماع، خاصة يف مادة  إلسالمية بنجرماسنياحلكومية ا

مبساعدة العديد من التطبيقات األخرى   Madrasah E-Learning و Google Clashroomباستخدام 

من  ةالعديد ت. أن هلذه التكنولوجياPower Point  ،Bandicam  ،Kinemaster  ،Canvaمثل 

م ييف ذلك: جعل الطالب سعداء ومتحمسني عند الدراسة ، وتعزيز االهتمام بالتعل، مبا الفوائد

م ، وتسهيل نطق الطالب للمفردات العربية بسبب ي، وجعل الطالب أكثر نشاطًا يف التعلاحلديث

 السيما يف مهارات اللغة العربية. طالب اللغة العربية التحصيل اللغوينتيجة الصوت املتكرر وزيادة 

 

 التقييم .ث

، بل إنه جزء ال يتجزأ من يف تنفيذ التدريس بشكل عام، يكون للتقييم مكان ودور مباشر

، يوصف التدريس بأنه عملية تتكون من ثالثة يف نظرية تنظيم التدريس والتخطيطالتدريس. 

 .مكونات رئيسية ال تنفصل عن بعضها البعض

م مهارة يبتوفري املادة الصوتية لتعل، بعد أن يقوم املدرس م اللغة العربيةييف لقاء تعل

  باالستماع إليها مث يكررها بإرسال عينات صوتية إىل درس، بعد ذلك يأمرهم املماعاالست

WhatsApp  استمر بتقدمي مواد جديدة، درساليت يستخدمها امل املباشر وهذا أحد أشكال التقييم .

عرب  ةمنزلي ةكواجب  اللغة العربية كتاب  يف دريباتلب من الطالب أداء التيُط تعليمويف هناية ال

 اإلنرتنت. 

م اللغة العربية من خالل االختبارات التحريرية والشفوية ، حيث يستخدم ييتم تقييم تعل
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تقنيات معينة من حيث  ملدارس الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسنيا ا اللغة العربية يفمدرسو 

يتم إجراء   Madrasah E-Learning و Whatapp و Quizizz و Google Clashroom التقييم ، مثل

النهاء نصف واختبارات الالتقييم قبل التسليم وبعده املواد )االختبار البعدي( وأثناء اختبارات 

ملدارس الثانوية احلكومية اإلسالمية ا يفالدراسي. كانت التقييمات اليت أجراها مدرسو اللغة العربية 

د جيري تقييًما موجًها من خالل إعدا درسد األمثلة على ذلك هو أن املأح. فعالة بنجرماسني

توجيهات واضحة حىت ال يشعر الطالب باالرتباك  درسمناذج أسئلة االختيار من متعدد، ويقدم امل

لطرح األسئلة غري الواضحة بالطريقة اليت يطرحها  درسذلك ، وهناك أيًضا استعداد املبشأن القيام ب

. يشري التقييم مثل هذا إىل كيف ميكن للطالب تطبيق تطبيقات متقنة لتطبيقعرب ا الطالب عليهم

م عرب اإلنرتنت كوسيلة لتطوير الطالب ي، يعمل التعلملواد كوسيلة للتعبري. مبعىن آخرأو التمكن من ا

 ة.يف اعتبار مهارات اللغة العربي ليكونوا مبدعني يف اللغة العربية ، سواء كانت نشطة أو سلبية

ميكن متييز االختبار إىل أنواع خمتلفة اعتماًدا على اجلانب الذي نفرقه فيه. من حيث 

تية أيًضا الشكل ، ينقسم االختبار إىل اختبارات ذاتية واختبارات موضوعية ، تُعرف االختبارات الذا

شكل أوصاف باستخدام ، وهي أسئلة تتطلب إجابات من الطالب يف باسم اختبارات املقالة

املعروف الذي يتعلق  ما ، يف هذا االختبار ، يُطلب من الطالب التفكري يف استخداملغتهم اخلاصة

الطالب تقدمي إجابات  بار املوضوعي هو اختبار يتطلاالخت 25باألسئلة اليت جيب اإلجابة عليها.

من حيث  قصرية ، حىت عن طريق اختيار رموز معينة متثل اإلجابات على البدائل اليت مت توفريها.

                               

25 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra, (Yogyakarta, BPEE, 1987)h. 56 
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، واختبار الصحيح واخلطاء أنواع من االختبارات املوضوعية ، وهي: اختبار 4األنواع ، هناك 

 26.االختيار من متعدد ، واختبار املطابقة

ملدارس الثانوية احلكومية ا يفاللغة العربية  مدرسيبناًء على ذلك ، قام الباحث بتحليل أن 

 ، باستخدام أشكال اختبار متنوعة ، وبالطبع كانتموجه أجروا منوذج اختبار اإلسالمية بنجرماسني

 .ات اللغويةة تدريس اللغة العربية أو املهار خمتلفة وفًقا ملاددرس االختبارات اليت أجراها امل

استخدام تكنولوجيا التعلم أثناء الوباء يف يف لها يلحتحتليل العوامل الداعمة واملثبطة و  .2

 االسالمية بنجرماسني يف ترقية مهارات اللغة العربيةاملدارس الثانوية احلكومية 

م اللغة العربية خطوة جريئة ومتطورة وتعتاد يم يف تعلييعد تطبيق استخدام تكنولوجيا التعل

، جة إىل مرافق وبنية حتتية مناسبة، ألنه احلاب أن يتم إعدادها بعناية من قبلعلى الصعوبات اليت جي

، يف استخدام تكنولوجيا . لذلكمدرسنيلغاية للمدارس، خاصة لللعملية مهمة صعبة لتعد هذه ا

ك م اللغة العربية يف املدارس الثانوية احلكومية االسالمية بنجرماسني، هناييف تعلالوباء التعلم أثناء 

 لبعض هذه العوامل: من الباحث (. فيما يلي حتليلثبطعدة عوامل تؤثر )الدعم وامل

 العوامل الداعمة .1

 .م اللغة العربيةييف التدريس والطالب يف تعل درسنيامل متحمس .أ

م بسبب الوباء الذي يتطلب من يللتغيريات يف أساليب التعل درسنياملهناك محاس كبري من 

اد ليكونوا دقيقني يف تقدمي مو التعليم أن يكونوا أكثر احرتافًا يف استخدام تكنولوجيا  درسنيامل

                               

26 Suharismi Arikonto, h. 164-177 
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ألن استخدام تكنولوجيا  باجلهودم اللغة العربية يطة تعلأنش تبعونجيعل الطالب يالتعليم الذي 

م. يستمتع ياملعلومات مناسب جلميع الطالب. وذلك خللق جو مالئم وحتقيق أهداف التعل

 .املدرس م أكثر ، وكذلكيالطالب بعملية التعل

 .اهتمام الطالب القوي  .ب

دراستهم ولديهم الدافع االهتمام القوي لدى الطالب جيعلهم تلقائًيا أكثر نشاطًا يف 

 .لدراسة اللغة العربية بعمق

 .كبري بالطالبالهتمام االيف جمال اللغة العربية ولديهم  هلونؤ امل درسونامل .ج

 ويسعى يف جماالهتم درسون املوءهلونلنجاح طالهبم. سوف يتقن امل املعلم هو حمدد

م بسالسة ي، سوف يسري التعللذلك. األساليب واالسرتاتيجيات اليت سيتم تنفيذها يف عملية التعلم

بالطالب جيعلهم يشعرون مبزيد من  درس. باإلضافة إىل ذلك، فإن اهتمام املادةوحيقق األهداف املر 

 االهتمام.

 .املواد والوسائط املقدمة أكثر تنوًعا .د

، جيب أن تكون املادة العربية املقدمة متنوعة ، حبيث تصبح خيارًا  لمدرسة الثانويةبالنسبة ل

 درسها املقامكن الطالب من فهم املواد اليت لطالب مع العديد من املواد البديلة املقدمة. حىت يتمل

 .سهولةالب

 ينشط الطالب يف متابعة التطورات التكنولوجيةه. 

باستخدام التكنولوجيا املناسبة ، فإنه خيلق اإلثارة ويوفر جًوا مرحًيا للطالب ، حبيث يصبح 
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 .ميث عملية التعلالطالب نشيطني عند حدو 

 العوامل املثبطة .2

استخدام تكنولوجيا التعلم أثناء الوباء يف املدارس الثانوية يف   عوامل املثبطةالهناك عدة 

 :، مبا يف ذلك ما يلياحلكومية االسالمية بنجرماسني يف ترقية مهارات اللغة العربية

، فإن استخدامه مع حصة السيماالتحتية الكافية.  بعض الطالب مقيدون باملرافق والبنية .أ

 اإلنرتنت اليت يكون الوصول إليها حمدوًدا عند نفاد الكوتا.

م عرب يليس كل الطالب لديهم مرافق وبنية حتتية قادرة على املشاركة يف تنفيذ التعل

غري قادرين ، ولكن هذا ما جيعلهم ة فقط من الطالب غري متوفرة بعداإلنرتنت. نسبة صغري 

 .اجلارية ما مل يطلبوا من أصدقائهم مباشرة عرب اهلاتف دباملواعلى التحديث 

 إتقان حمدود لتكنولوجيا املعلومات  .ب

هذه احلالية. حل  تتقدمي املواد املناسبة للتكنولوجيا درسنيهذا جيعل من الصعب على امل

م تكنولوجيا يقادرين على التكيف واالستعداد لتعل درسوناملشكلة جيب أن يكون امل

 املعلومات حبيث يكون إنشاء املواد أكثر إبداًعا وابتكارًا ومتعة.

 .توازن بني كمية املادة وعدد الدروسالعدم  .ث

يؤدي وجود اخنفاض يف عدد ساعات التواصل وجًها لوجه يف األسبوع يف املواد العربية إىل اختالل 

ذكًيا يف  درسيكون امل ل، جيب أنااحل ذلك واد وعدد ساعات الدرس. حللالتوازن بني كمية امل

اجلودة. مبعىن آخر، جيب أن يكون  دريباتا تاختيار املواد عالية اجلودة اليت تعترب أساسية وأيضً 
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 .اد. يتم ذلك لتحقيق األهداف املر جيًدا يف ضغط املواد درسامل

 .د. عدم وجود أمثلة خارج الدراسة ملادة اللغة العربية

فقط على تسهيل األمر على املعلمني والطالب لتقدمي م يالتعل كنوجليايقتصر استخدام تق

، ال ميكن االستمرار خارج الفصل د، ولفهم املادة بسهولة أكربيعية عن بمواد تعليم اللغة العرب

لطالب للعثور على مصادر الدراسي لتطبيق املواد اليت أتقنوها. جيب أن يكون هناك عادة تطبيق ا

صل الدراسي بطريقة بسيطة حىت يتمكن الطالب من خارج الف من املوضوع متساويأخرى 

 خاصة ممارسة تعليم املهارات اللغة العربية. العربية احلصول على مواد خمتلفة باللغة
 


