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اجلائحة يف مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة فاليهاري كاليمنتان 
 والتوثيق مع النتائج التالية. ةواملقابل ةبناًء على املالحظاجلنوبية 

ئحة كوفيد رتنت عصر جاعرب اإلن تعليم اللغة العربية روسأ( عملية تنفيذ د
يف مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة فاليهاري    ٢1-

 كاليمنتان اجلنوبية.

م عرب ي، قبل أن تقرر املدرسة تنفيذ عملية التعليف عملية التعليم  
م عرب يلالتع لتوضيح ماهيةالوالدين درسة اجتماًعا مع اإلنرتنت ، عقدت امل

ابلطبع  ةاملعلم بجتي ،ميعملية التعل أتنفيذ. قبل بدتقين الاإلنرتنت وكيف 
 (RPP) )خطة تنفيذ التعليم( حيث تنظيم خطة تنفيذ التعليم RPPإبعداد 

بشكل منهجي حبيث يتم تشغيله أبكرب قدر ممكن من الفعالية. هذا اإلعداد 
 م.يء التعليف شكل إعداد كتايب وعقلي للمعلمني قبل بد

 م اللغة العربية عرب اإلنرتنتي( ختطيط تعل0

بناءً على نتائج املالحظات ، ميكن مالحظة أن املعلمني يف التعليم   
 يةميالتعلية حبيث تصبح عملخطة تنفيذ التعليم عرب اإلنرتنت ينفذون 

 ةإبعداد خط ةعرب اإلنرتنت مع قيام املعلمخطة تنفيذ التعليم كيزًا. أكثر تر 
ممة خصيًصا م مصيعرب اإلنرتنت ، مما جيعل وسائط التعل فيذ التعليمنت

 للمواد املراد دراستها وإعداد املواد التعليمية اليت تسليمها يف عملية التعليم.

 م عرب اإلنرتنتي)أ( وضع خطة تنفيذ التعل

 توضعم نفيذ التعليت ةخط ، فإنن نتائج املالحظات امليدانيةم
ة نهج الذي تنفيذه يف مدرسة الّسالم اإلبتدائيتتوافق مع امل ةاملعلم

. 8103اإلسالمية املتكاملة فاليهاري كاليمنتان اجلنوبية ، وهو منهج 
من االفتتاح  ةاملعلم تعرب اإلنرتنت وضع نفيذ التعليمت ةخطتتكون 
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ام. تختوات( واإل، اخلطدمة، األنشطة األساسية )األهدافأو املق
ة "م" للتعمق يف ستاذوع البحث ألمع موض ةأجرى املؤلف مقابل

احلصول عليها. فيما يلي إجاابت على األسئلة اليت  البياانت اليت
 ال:، قصوص ختطيط التعليم عرب اإلنرتنتطرحها املؤلف خب

نفيذ ت ةطخدائًما  علمة، تضع املالتعليم عرب اإلنرتنت "يف هذا
تم وضعها يفيذ التعليم نت ةخطعادًة ما تكون  التعليم عرب اإلنرتنت،

 يف بداية الفصل الدراسي. ابلنسبة إىل خطة تنفيذ التعليم عرب اإلنرتنت
، قمت بعمله يف شكل ورقة واحدة تتكون من األهداف واخلطوات 
واإلغالق ، حملتوايت مكون خطة تنفيذ التعليم ، لقد صنعته بناءً على 

 87فة ".عينة خطة تنفيذ التعليم من وزارة التعليم والثقا

، يضع األستاذة "م" دائًما ورقة عصر التعليم عرب اإلنرتنت
 ةطخعرب اإلنرتنت. يضع ألستاذة "م" نفيذ التعليم ت ةخطواحدة من 

اللغة  عرب اإلنرتنت كدليل للتدريس حىت يصبح تعليمنفيذ التعليم ت
 ةب على املعلم، جيا ومنهجية. بصفته مدرًسا حمرتفًاالعربية أكثر تركيزً 

ألهنا مهمة  ،جيدةنفيذ التعليم ت ةخطيذ التزاماته من خالل وضع تنف
جًدا حبيث تكون عملية التعليم أكثر تركيزًا وميكن أن تعمل بشكل 

 جيد.

 تعليم اللغة العربية)ب( إعداد الوسائط 

من  ، صنع وسائط التعليمالتالية يفنفيذ التعليم ت ةخط
كل ا وسائط التعليم يف شيبدو أهنم قد أعدوا وصنعو  ةاملعلم ةمالحظ

م إنشاء يتغوغل جالس رووم. مقاطع فيديو تعليمية حتميلها على 
                                                           

 8180نوفمبري  07مقابلة مع املعلمة اللغة العربية ، األستاذة مرتينة، 27 
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قم ي مقاطع فيديو التعلم بناًء على املادة املراد دراستها ، ولكن إذا مل
يديو ، فسيظل املعلم يبحث عن مقطع فاملعلم إبنشاء فيديو تعليمي

قوم بتحرير مث يآخر على يوتيوب يطابق املادة اليت سيتم تدريسها 
إبنشاء  ةالفيديو عن طريق إضافة شرح من يقوم املعلم نفسه أو املعلم

مواد تعليمية ابللغة العربية واليت سيتم  ابوربوينت حتتوي على
. عادًة ما يرسل املعلم مواد تعليم غوغل جالس رووممشاركتها عرب 

لواجبات االلغة العربية وفًقا جلدول الدروس وأيًضا ال جتميع املواد و 
 مًعا ولكن يتم تبديلها كل أسبوع.

لت ، حص شخاص اخلاضعني للبحبناءً على مقابالت مع األ
 التالية:على البياانت  "م"ة ستاذاأل

"يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت ، تصنع األستاذة وسائط 
نت. التعليم عرب اإلنرتنت ألن تطبيق تعليم اللغة العربية يتم عرب اإلنرت 

ا هو إنشاء مقاطع فيديو لتعليم اللغة العربية بناًء على املواد اليت هذ
كن أن أو ميغوغل جالس رووم  يتم تدريسها مث إرسال الفيديو إىل 

يكون ابوربوينت الذي حيتوي على ملخص وشرح ملواد اللغة العربية 
 81تدريسها."يتم 

"يتم استخدام تطبيق الزووم مرة واحدة كل أسبوعني وحىت 
ل ، على سبيل املثال: فصد ذلك ينضم على الفور إىل كل شيءعب

فإنك  ،عليم اللغة العربية عرب اإلنرتنتالرابع )أ ، ب ، ج(. ألنه يف ت
تشارك وقت التعليم مع مواضيع أخرى لتتعلم عرب الزووم. يقتصر 

أقصى. ألن الطالب يشعرون  التنفيذ أيًضا على ساعة واحدة كحد

                                                           

 8180نوفمبري  07، األستاذة مرتينة، مقابلة مع املعلمة اللغة العربية81 
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للغة لق له أتثري عدم الرتكيز بعد اآلن يف تعليم ا، لذلك هناك قابمللل
 89العربية."

يم عرب عند التعل ةعادة ما يتم عمل ابوربوينت بواسطة املعلم
كنهم ، ميال يشاركون يف التعليم  هناك طالبالزووم. عندما يكون 
حىت ال يتخلفوا عن تعليم غوغل جالس رووم  إعادة االستماع يف 

 ربية.اللغة الع

 يز مواد التدريس)ج( جته

كل التالية يف إعداد مواد تدريسية على شنفيذ التعليم ت ةخط
مقاطع فيديو لتعليم اللغة العربية مت إنتاجها وإعداد موضوع يتم 

و اليت يديتدريسه للطالب من خالل قراءة الكتب ودراسة مقاطع الف
ميكن  مي، ويتم ذلك أثناء عملية التعلمت توزيعها على الطالب

 ةإتقان مجيع املواد العربية. من نتائج املقابلة ، أعد املعلم للمدرس
 م.ياملواد التعليمية اليت مت إعدادها قبل حدوث عملية التعل

، حصل أستاذة ًء على مقابالت مع موضوعات البحثبنا
 "م" على البياانت التالية:

، تعد األستاذة املواد التعليمية اليت ستنقلها يف عملية "عادة
يم مسبًقا عن طريق عمل فيديو حيتوي على مادة درس اللغة التعل

العربية مصحوبة بشرح ا ألستاذة. ميكن أن تكون املادة على شكل 
فيديو أخذته من موقع يوتيوب حيث ال يزال الشرح يستخدم صوت 
والدتك حبيث تقوم بتحرير الفيديو مرة أخرى أو ابوربوينت حيتوي 

                                                           

 8180نوفمبري  07، ، األستاذة مرتينةمقابلة مع املعلمة اللغة العربية22 

 



32 
 

 

عناها نطق املفرودات مع ممن مث تقوم بعلى مادة درس اللغة العربية و 
 31"وشرحها.

 من املعلمني اإلنرتنت ربتنفيذ تعليم اللغة العربية ع (8

 م عرب اإلنرتنتي)أ( التطبيقات املستخدمة يف التعل

الحظ ي بناًء على نتائج املالحظات اليت قدمها املؤلف يف
غل جالس و غاملعلم تنفيذ التعليم عرب اإلنرتنت ابستخدام وهااثفف و 

، فإن تطبيق وهااثفف يستخدم فقط للتواصل و زووم. ومع ذلكرووم  
مع أولياء األمور. يقوم مدرس املادة بنقل املعلومات حول تنفيذ التعليم 
فقط عند مشاركة رابط التكبري / التصغري إىل غرفة الصف حىت ينقلها 

ينما ب على وهااثفف. ما فعله ابنه. والدينالفصل إىل جمموعة ال مدرس
م يف عملية التعليم عرب و زوو غوغل جالس رووم يتم استخدام 

، حبيث ميكن للمدرسني شرح املواد للطالب بسهولة. على اإلنرتنت
الرغم من وجود بعض الطالب الذين مل يفهموا استخدام الزووم و 

 ور الوقت على، إال أهنم اعتادوا مبر يف البدايةغوغل جالس رووم  
يف الفصل  دانوال، ال يزال الهم. ألنه يف املتوسطالدينو تعليمهم من قبل 

ى ، لذا فهم قادرون علا أذكياء من الناحية التكنولوجيةصغارًا وليسو 
 تعليم أطفاهلم.

مت  ،البحث أستاذة "م" بناءً على نتائج املقابالت مع موضوع
 التالية:احلصول على البياانت 

و  هااثففو  ستاذةأل، تستخدم ا"يف هذا التعليم عرب اإلنرتنت
تقد م اصل و للتو  وهااثففاستخدام  ، بينالزوومو غوغل جالس رووم  

                                                           

 8180نوفمبري  07، األستاذة مرتينة، مقابلة مع املعلمة اللغة العربية31 
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، على سبيل املثال يف مشاركة رابط التكبري / املعلومات مع والديها
التصغري وحىت ذلك احلني فقط من مدرس خصوصي. ألنه إذا كان 

كثر ، فسيكون ذلك أموعة خاصة لتعليم اللغة العربيةلكل فصل جم
ملشاركة املواد واملهام غوغل جالس رووم  ن الالزم وسيكون معقًدا. م

التصغري  /هائي غًدا. عادة ما يكون التكبريوجمموعة املهام مع املوعد الن
ركت ، أشمع مواضيع أخرى. عند التكبري اندرًا ألنه جيب مشاركته

املزيد من الطالب ليكونوا نشيطني يف التعليم. الوقت حبد  ستاذةاأل
صى ساعة واحدة ألنه عادة عندما يكون الطفل أكثر من ساعة أق

 30"يكون الطفل مضطراًب ويشعر ابمللل.

 )ب( الطريقة املستخدمة يف التعليم عرب اإلنرتنت

نفيذ ف يف تاستناًدا إىل نتائج املالحظات اليت قدمها املؤل
، ميكن مالحظة أن املعلم يستخدم الكثري من التعليم عرب اإلنرتنت

اضرات وأساليب التخصيص عند التعليم عرب الزووم أو مقاطع احمل
الفيديو اليت مت إنشاؤها يف غوغل جالس رووم. ُتستخدم طريقة 
احملاضرة لشرح املواد اليت سيدرسها الطالب حىت يتمكن الطالب من 

ة ، ويف هناية الدرس ال توجد مهمهم املواد التعليمية بسهولة أكربف
 م يف األسبوع املقبل حبيث يكون هناك أسبوعولكن سيتم إعطاء املها

واحد من املواد اخلاصة وأسبوع واحد من املهام اخلاصة. عادًة ما 
ن املهام ، لكاستهااملهام كتمرين من املادة اليت متت در  ةيعطي املعلم

، نرتنتجه. يف هذا التعليم عرب اإلاملعطاة ليست مثل التعليم وجًها لو 
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التعليم عرب  ه يف تنفيذ، ألناألسئلة فقطم تكليف الطالب ببعض يت
 إعطاء الكثري من املهام للطالب. ة، ال ينبغي للمدرساإلنرتنت

، م"" بناءً على نتائج املقابالت مع موضوع البحث األستاذة
 احلصول على البياانت التالية:

"يف طريقة التعليم عرب اإلنرتنت هذه ، تسعى األمهات إىل 
مع الطالب حبيث ال يتحدث املعلمون فحسب  تفاعل ثنائي االجتاه

 38، بل ينشط الطالب أيًضا يف تعليم اللغة العربية."

يستخدم املدرسة الطريقة كخطوة لتقد م املواد التعليمية 
 للطالب حبيث يكون الطالب نشطني يف التعليم يف تنفيذ التعليم.

 استخدام وسائط التعليم يف التعليم عرب اإلنرتنت )ج(

ئج املالحظات اليت قدمها املؤلف ، ميكن مالحظة من نتا
قد استخدم وسائط التعليم يف شكل مقاطع فيديو تعليمية  ةأن املعلم

، ةيمت إنشاؤها أو تنزيلها من يوتيوب قبل حدوث عملية التعليم
ومقاطع الفيديو التعليمية املستخدمة يف يتم دائًما تكييف التعليم مع 

 تزال هناك ، العرب اإلنرتنتغم من أن التعليم املواد التعليمية. على الر 
 حاجة إىل وسائط التعليم لتسهيل فهم الطالب للمواد املقدمة.

بناءً على نتائج املقابالت مع موضوع البحث األستاذة "م"، 
 مت احلصول على البياانت التالية:

ليم اللغة ع"تستخدم األستاذة دائًما وسائط التعليم يف تنفيذ ت
ديو ي، والوسائط اليت أستخدمها هي يف شكل فرب اإلنرتنتالعربية ع
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وغل جالس غ، مث أرسله مباشرة إىل تعليمي صنعته بنفسي قبل ذلك
 33"يوتيوبأو نقله من  يوتيوبدون حتميله على رووم 

والذي مث يتم إضافته مع شرح من والديت وأيًضا ابوربوينت 
مبشاركة  ستقوم األستاذة عند القيام ابلتعلم عرب الزووم والذي بعد ذلك

إىل غوغل جالس رووم  حىت يتمكن أولئك  فوير فوينتالسجل و 
الذين تركوا وراءهم أو مل يكونوا حاضرين من تكرار التعلم يف ذلك 

 31الوقت."

كوسيلة تعليمية ألن غوغل جالس رووم  يتم استخدام 
موعة جمالطالب ميكنهم تكرار املواد اليت مت تدريسها وأيًضا يتم ترتيب 

املهام بطريقة منظمة حبيث ميكن معرفة الطالب الذين حيضرون يف 
الوقت احملدد يف جتميع املهام وأيهم متأخر أو البعض ال يقوم ابملهام 

 على اإلطالق.

 )د( جاهزية الطالب يف التعليم عرب اإلنرتنت

من نتائج املالحظات واملقابالت اليت أجراها املؤلف ، ميكن 
عداد الطالب يف تنفيذ التعليم عرب اإلنرتنت جيد مالحظة أن است

، قام مجيع الطالب ابلدخول ، قبل مخس دقائق من بدء التعليمجًدا
 ، على الرغم من أنةاسطة املعلمإىل رابط الزووم الذي مت إنشاؤه بو 

البعض قد أتخر حىت يدخلوا يف منتصف تعليم اللغة العربية حيدث. 
ا الزووم وكل ما هو مطلوب يف عملية لقد أعدوا كتًبا وشغلوا كامري 

 التعليم مبساعدة الوالدين.
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تاذة أجراها املؤلفون مع األسبناًء على نتائج املقابالت اليت 
 ، مت احلصول على البياانت التالية:"م"

"فإن استعداد الطالب للتعليم عرب اإلنرتنت جيد جًدا ، فقد 
ن ساعدة الوالدين. ألمب يةأعدوا كل ما هو مطلوب يف عملية التعليم

ل الفص ةاألستاذة سبق أن نقلت إىل جمموعة الصف من خالل مدرس
أنه غًدا سيكون هناك تعليم عرب الزووم ، لذا فقد أعدوا كل شيء. 

 35وأيًضا يُطلب من الطالب فتح الكامريا عندما حيدث التعليم ".

 للقيام ابلتعليم عرب اإلنرتنت ةهـ( استعداد املعلم

، ميكن مالحظة أن باحثةظات اليت قدمها المن املالح
استعداد املعلمني إلجراء التعليم عرب اإلنرتنت كاٍف إلعداد كل شيء 

لتنفيذ التعليم  زمةجيًدا. يقوم املعلمون إبعداد املرافق والبنية التحتية الال
، إىل جانب أن املدرسة قد سهلت املعلمني إلجراء التعليم عرب اإلنرتنت
. حىت املدارس تقدم تدريًبا على غوغل جالس رووم لتزويد عرب اإلنرتنت

 املعلمني بتنفيذ التعليم عرب اإلنرتنت.

، "مبناًء على نتائج املقابالت اليت أجريت مع األستاذة "
 احلصول على البياانت التالية:

اختذت األمهات  "يف تنفيذ التعليم عرب اإلنرتنت،
ر ركنا يف تدريب املعلمني عصاالستعدادات. ألننا مجيًعا كمعلمني شا

اجلائحة اليت أقامتها املدرسة. يشارك مجيع املعلمني يف تدريب وسائط 
دينا . لذلك لغوغل جالس روومالتعليم عرب اإلنرتنت ، وابلتحديد 
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ابلفعل األحكام الالزمة إلجراء التعليم عرب اإلنرتنت ألننا تعلمنا عن 
 36."نرتنتنية يف التعليم عرب اإلالتكنولوجيا ابستخدام الوسائط اإللكرتو 

 )و( توافر اإلنرتنت

لى ع ت الباحثة، حصلباحثةيت قدمها المن املالحظات ال
بياانت تفيد أبن توفر شبكة اإلنرتنت يف املدرسة كاٍف لدعم تنفيذ 
التعليم عرب اإلنرتنت. سهلت املدرسة املعلمني إلجراء التعليم عرب 

بكة . وابملثل ، فإن توفر شةل معلماإلنرتنت من خالل توفري حصة لك
 اإلنرتنت يف املنزل مؤهل ابلفعل إلجراء التعليم عرب اإلنرتنت.

 ،ة "م"اذبناًء على نتائج املقابالت اليت أجريت مع األست
 احلصول على البياانت التالية:

ال إ "شبكة اإلنرتنت يف املدرسة ويف منزل املعلم جيدة جًدا
، أي هطول أمطار غزيرة مصحوبة تٍ عندما يكون الطقس غري موا

لك. ا ما حيدث ذبربق ورايح قوية جتعل الشبكة بطيئة ولكن اندرً 
، يتم منح املعلمني أيًضا أموااًل مقابل احلصص من ابإلضافة إىل ذلك

قبل مؤسسة املدرسة حبيث ال يزال إبمكاننا القيام بذلك عندما ندرس 
ل ء يف املدرسة أو يف منز ا، سو ا كنا. حىت اآلن، شبكة اإلنرتنتأينم

 37، متاحة وداعمة متاًما لتنفيذ التعليم عرب اإلنرتنت ".ةاملعلم

 م عرب اإلنرتنتيالتعل تنفيذز( توافر الوسائط ل

على  باحثةال ، حصلباحثةن املالحظات اليت قدمها الم
بياانت تفيد أبن توافر الوسائط للتعليم مثل أجهزة الكمبيوتر احملمولة 
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احملمولة ومصادر التعليم األخرى يف املدرسة غري متاح بعد  واهلواتف
نفسه وهو كاٍف لدعم  ةولكنه مملوك للقطاع اخلاص من قبل املعلم

تنفيذ التعليم عرب اإلنرتنت. ألن مجيع املعلمني لديهم ابلفعل هواتف 
فإن توافر  ،ء التعليم عرب اإلنرتنت. وابملثلوأجهزة كمبيوتر حممولة إلجرا

التعليم األخرى مثل الكتب املدرسية متاح أيًضا ، وقد سهلت مصادر 
 .التعليم عرب اإلنرتنت تنفيذاملدرسة ابلفعل كل ما هو مطلوب ل

 ،بالت اليت أجريت مع األستاذة "م"بناًء على نتائج املقا
 احلصول على البياانت التالية:

، قدمت املدرسة وسهلت املرافق والبنية التحتية يف "ابملناسبة
سواء من  ،م مثل الكتب املدرسية يم عرب اإلنرتنت. مصادر التعليالتعل

 ، متاحة بسهولة يف املدارس. ابإلضافة إىلاحلكومة أو من املؤسسة
، لدينا حنن املعلمني أيًضا هواتف حممولة وأجهزة كمبيوتر حممولة ذلك

 31م عرب اإلنرتنت."يلدعم تنفيذ التعل

 عرب اإلنرتنت يةاللغة العرب ح( صعوابت التعليم(

 ه يف، ميكن مالحظة أنباحثةمن املالحظات اليت قدمها ال
يذ التعليم ، بدأ املعلمون يف التعود على تنفتنفيذ التعليم عرب اإلنرتنت

ة يف الوسائط اإللكرتوني عرب اإلنرتنت. اعتاد املعلمون على استخدام
مرور الوقت  عوجد صعوبة يف البداية م ة، على الرغم من أن املعلمالتعليم

ة أيًضا ، توفر املدرسالتعود عليها. ابإلضافة إىل ذلك يف ةوبدأ املعلم
ويد ي وسائط التعليم عرب اإلنرتنت يف غوغل جالس رووم  لتز تدريًبا ملعلم
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 تنفيذون من ، حىت يتمكن املعلممني بتنفيذ التعليم عرب اإلنرتنتاملعل
 التعليم عرب اإلنرتنت بشكل جيد.

 متتائج املقابالت اليت أجريت مع األستاذة "م" ، بناًء على ن
 احلصول على البياانت التالية:

دت عم ، لقد وجن .داية تطبيق التعليم عرب اإلنرتنت"ابلنسبة لب
، ألنك لست معتاًدا على استخدام الوسائط األمر صعًبا اي بنيت

 دت، ولكن مع مرور الوقت اعتكرتونية يف التعيلم عرب اإلنرتنتاإلل
التعليم عرب   وسائطيت، ألننا حنن املعلمني شاركنا يف  تدريب معلمعليها

الذي تنظمه املدرسة حيث مت تعليم غوغل جالس رووم  اإلنرتنت يف 
املعلمني كيفية استخدام الوسائط. التعليم عرب اإلنرتنت من خالل 

دام جيًدا يف استخ ةمن البداية حىت يصبح املعلمغوغل جالس رووم 
 نفيذتالتعليم عرب اإلنرتنت. حىت يتمكن من إعداد املعلمني يف وسائط 

التعليم عرب اإلنرتنت. عندما يُطلب من املعلمني املتدربني أن يتدربوا 
بشكل مباشر ويف النهاية يتم تكليف مجيع املعلمني الذين يشاركون يف 

ربون ، بل يتديث ال يتم إعطاؤهم املواد فحسبالتدريب مبهام. حب
اشر ألن هذا هو السبب يف أن املعلمني يصبحون موثوقني بشكل مب

 39"يف التعليم عرب اإلنرتنت.

 م عرب اإلنرتنتي)ط( قدرة الطالب على استخدام وسائط التعل

ميكن  ،م عرب زووميمن نتائج املالحظات ابتباع عملية التعل
مالحظة أن الطالب يف الفصل قادرون ابلفعل على استخدام وتشغيل 

 م عرب اإلنرتنت مثل اهلواتف احملمولة وأجهزة الكمبيوتريعلوسائط الت
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احملمولة. لكن معظمهم يفضلون استخدام جّوال بداًل من الكمبيوتر 
م عرب ياحملمول. فيما يتعلق ابلطالب ، فهم قادرون على إجراء التعل

 اإلنرتنت.

احلصول  ،اليت أجريت مع األستاذة "م" ةبناءً على نتائج املقابل
 بياانت التالية:على ال

، يكون الطالب قادرين جًدا على استخدام "يف املتوسط
زة الكمبيوتر هوسائط التعليم عرب اإلنرتنت مثل اهلواتف احملمولة وأج

، يفضل معظمهم استخدام اهلواتف احملمولة ألهنا احملمولة. ومع ذلك
الل عليم من خفيها الت، يف املرة األوىل يتعترب أكثر عملية. يف املاض

يتمتعون  موالداهن، كانوا مرتبكني قليالً، لكن حلسن احلظ كان الزووم
، حىت يتمكنوا من مساعدة لذكاء التكنولوجي ومل يكونوا كذلاب

 11أطفاهلم ومع مرور الوقت اعتادوا على ذلك."

 عرب اإلنرتنتاللغة العربية  تعليم ي( خصائص الطالب يف 

م ية التعلابتباع عملي احثةبنتائج املالحظات اليت قام هبا المن 
على بياانت تفيد أبن خصائص  باحثةحيصل ال من خالل الزووم 

هناك طالب يتعلمون بوعيهم الطالب يف الفصل متنوعة للغاية. 
هناك ، و هموالدين، وهناك أيًضا من إقناعهم أو طلبهم من قبل الذايت

يف  ةطالب يسهل فهم املواد التعليمية وهناك أيًضا من جيدون صعوب
 فهم املثال يف عرب اإلنرتنت. اللغة العربية تعليمفهم املواد التعليمية أثناء 

، اة اليوميةبية ال تستخدم يف احلياملفردات املعطاة حديثًا. ألن اللغة العر 
 .لذلك عليك أن تكرر املادة لتتذكرها
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 ،"م" ةستاذت مع األبناًء على نتائج املقابالت اليت أجري
 اانت التالية:احلصول على البي

تعليم  هذا ال"اخلصائص املختلفة للطالب اليت وجدهتا يف
وهناك  ،طفال يتعلمون بسبب وعيهم الذايتهناك أ ،عرب اإلنرتنت

أيًضا من يتعلمون ألن والديهم يطلبون منهم ذلك. ألنه يف الواقع 
 ، خاصة إذا التعليم عربالطفل أحيااًن كسواًل يف التعليميكون 

لذا فعلينا حنن املعلمني أن نتواصل   اإلنرتنت كما هو احلال اليوم.
مع الوالدين الطالب ملناقشة أمور أطفاهلم. يف بعض األحيان إذا 

 أتخروا عن التعليم عرب الزووم وأتخروا أيًضا يف إرسال املهام"

 بم اللغة العربية عرب اإلنرتنت من الطاليتنفيذ تعل (3
 الطالب حول تنفيذ التعلم عرب اإلنرتنت استجابة أ(

تنفيذ  يف باحثةائج املالحظات اليت أجراها الستناًدا إىل نت
، ميكن مالحظة أن الطالب معتادون Zoomم عرب اإلنرتنت عرب يالتعل

م عرب اإلنرتنت. على الرغم من أن العديد منهم اشتكوا يف يعلى التعل
قرون إىل م عرب اإلنرتنت ألهنم شعروا ابمللل ويفتيالبداية من تنفيذ التعل

ن مع مرور ، لكم وجًها لوجهيم. ألهنم معتادون على التعلياحلماس للتعل
االستمتاع به. م عرب اإلنرتنت و يالوقت بدأوا يف التعود على تطبيق التعل

م عرب يللحصول على املزيد من البياانت املتعمقة فيما يتعلق بتنفيذ التعل
 Dو  RAمقابالت مع ثالثة طالب ، وهم  باحثةنت ، أجرى الاإلنرت 

 .MAو 
، احلصول على البياانت RA الطالببناًء على املقابالت  مع 

 التالية:
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ًما ، ألنه يتعني علي دائابمللل عندما أدرس عرب اإلنرتنت "أشعر
البقاء يف املنزل وال ميكنين مقابلة أصدقاء آخرين. لكن يف بعض 

لدراسة عرب اإلنرتنت ألنه ميكن إجراؤها يف أي األحيان أحب ا
 10مكان "

يف الواقع   MAوطالب Dب الط ، فإنRAب الطعلى عكس 
ن. م عرب اإلنرتنت ألهنم ال ترتددوا يف الدراسة وقتما يريدو يحيبون التعل

 :Dفيما يلي نتائج املقابالت مع الطالب 
من املنزل.  مي، ألنين أستطيع التعلم عرب اإلنرتنتي"أحب التعل

 م عرب اإلنرتنت. لكن يفيالتعل وميكن أن يرافقه أخ أو جدة إذا 
 18."ا من الرغبة يف مقابلة األصدقاءبعض األحيان أتعب أيضً 

 :MAب الطالمع  باحثةائج املقابالت اليت الفيما يلي نت
، ألن وقت الدراسة أن أتعلم كيف أكون شجاعة اي أخيت"أحب 

ألنين  ،إىل املدرسة ملقابلة أصدقائي ذهبجماين. لكين أريد أن أ
 13".نزل ال أستطيع اللعب مع أصدقائييف امل

 عرب اإلنرتنتاللغة العربية م يصعوابت التعل ب(
م عرب يلتعليف تنفيذ ا باحثةال استناًدا إىل نتائج املالحظات اليت 

، يبدو أن الطالب متحمسون متاًما للمشاركة يف Zoomاإلنرتنت عرب 
على الرغم من وجود بعض الطالب الذين ال يفهمون أحيااًن م. يالتعل

ا كان سيعيد شرح املادة التعليمية إذ ة، فإن املعلمةاملواد اليت قدمها املعلم
، يرافق يفهمون الدرس. ابإلضافة إىل ذلك ال يزال هناك طالب ال

من  ، والغرضميالطالب أطفاهلم دائًما عند حدوث عملية التعل الوالدان
                                                           

 8180نوفمبري  10، راين أمحد، طالب فصل الرابعمقابلة مع ال41 

 8180نوفمبري  10، دندا، طالب فصل الرابعمقابلة مع ال42 

 8180نوفمبري  10، حممد عزمي، طالب فصل الرابعمقابلة مع ال43 
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من مساعدة أطفاهلم عند مواجهة  والدينو أن يتمكن الذلك ه
 الصعوابت.

، احلصول على البياانت RAب لطاالبناًء على املقابالت مع  
 التالية:
يف بعض األحيان ال نفهم ما إذا كان قد  شرحه عرب اإلنرتنت،  "

اي أخيت. ألن اللغة العربية ال تستخدم كل يوم، فنحن غري قادرين 
فردات. عادة ما تعلمنا األم أن نكرر املادة اليت على حفظ امل

 11."شرحها األستاذة
م يأن التعل MAو  Dب الطال، يشعر  RAب الطالعلى عكس  

ال يزال سهالً على الرغم من أنه عرب اإلنرتنت. فيما يلي نتائج املقابالت 
 :Dمع الطالب 

رب م عي، وهناك صعوابت واجهناها عند التعلحنن سعداء اي أخيت"
 ة، وهي عدم القدرة على طرح األسئلة حبرية على األستاذاإلنرتنت

بسبب ضيق الوقت. لكن ماما تساعدان دائًما على الدراسة. إعادة 
 15".شرح املواد اليت قدمها رجل الدين إذا كنا ال نزال مرتبكني

احلصول على البياانت  ،MAب الطالبناًء على مقابالت مع 
 التالية:
ة تكون أمي مصحوب ، وعادة ماعرب اإلنرتنت علمتتيسعدان أن  "

غة العربية تعلم الل. لكن يف بعض األحيان عندما تتعلمأبمي عندما ن
، فأنت ال تفهم. ألن هناك بعض املفردات الغريبة على اإلنرتنت

 16".رهاابلنسبة لنا. هلذا السبب يصعب تذك
                                                           

 8180نوفمبري  10، راين أمحد، طالب فصل الرابعمقابلة مع ال44 

 8180نوفمبري  10، دندا، رابعطالب فصل المقابلة مع ال45 

 8180نوفمبري  10، حممد عزمي، طالب فصل الرابعمقابلة مع ال46 
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نرتنت م عرب اإليميكن مالحظة أن هناك طالاًب يستمتعون ابلتعل 
لكن  ،م عرب اإلنرتنتيوهناك أيًضا طالب جيدون صعوابت عند التعل

والديهم يشرفون عليهم ويرافقوهنم دائًما حىت يتمكنوا من التغلب على 
 الصعوابت اليت يواجهوهنا يف فهم املواد التعليمية.

 
قدرة الطالب على استخدام الوسائط اإللكرتونية يف التعلم عرب  ج(  

 اإلنرتنت.
يف  على الطالب باحثةا إىل املالحظات اليت قدمها الاستنادً   

، ميكن مالحظة أن الطالب Zoomم عرب اإلنرتنت عرب يعملية التعل
م عرب اإلنرتنت مثل اهلواتف يقادرون على استخدام وسائط التعل

احملمولة وأجهزة الكمبيوتر احملمولة. لكن معظمهم يفضلون اهلواتف 
ة تعترب ، ألن اهلواتف احملمولجهزة الكمبيوتر احملمولةقارنة أباحملمولة م

 أكثر عملية.
، احلصول على البياانت RA بلاطالناًء على املقابالت مع ب 
 التالية:

 ، لذلك اعتدان يفان على استخدام اهلواتف احملمولة"لقد اعتد
م. يم عرب اإلنرتنت على استخدام اهلواتف احملمولة للتعليهذا التعل

 ، ألن والديتأجهزة الكمبيوتر احملمولة لدينا ما نستخدم اندرًا
 تستخدم الكمبيوتر احملمول عادًة ".

 ، احلصول على البياانت التالية:Dناءً على مقابالت مع الطالب ب
، عادة ما نستخدم اهلواتف احملمولة يف هذا "ال أبس اي أخيت

ر احملمولة تم عرب اإلنرتنت. اندرًا ما نستخدم أجهزة الكمبيو يالتعل
 ألن الكمبيوتر احملمول اخلاص بوالدي ُيستخدم يف العمل ".
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احلصول على البياانت  ،FAلب اطالبناءً على املقابالت مع  
 التالية:

دان ، لذلك اعتالًبا ما نلعب ابهلواتف احملمولةغ ."نعم، أخيت
على استخدام اهلواتف احملمولة عند الدراسة عرب اإلنرتنت. يف 

 باأللكمبيوتر احملمول إذا مل يكن يان نستخدم ابعض األح
 يستخدم الكمبيوتر احملمول يف العمل. "

 م عرب اإلنرتنتيالطالب يف التعل انتباءد( 
طالب على ال ةاملالحظات اليت أدىل هبا الباحثاستناًدا إىل  

ن الطالب قد أعدوا ، ميكن مالحظة أZoomم عرب ييف عملية التعل
 أ اإلنرتنت. قبل مخس دقائق من بدم عربيتعلال أأنفسهم قبل بد

اركة يف الدرس. للمش Zoom، أدخل مجيع الطالب رابط ميالتعل
، فقد أعدوا كتًبا وأدوات قرطاسية أخرى للدراسة. ابإلضافة إىل ذلك

 .اسةابحلمّ ، يبدو الطالب م عرب اإلنرتنييف هذا التعل
البياانت  ، احلصول علىRAطالب البناءً على املقابالت مع  
 التالية:

اح ، أنه يف صبة ما تذكران أمي دائًما يف الليل، اي أخيت"عاد
، لذلك حنن دائًما جنهز Zoomالغد ستكون هناك دروس عرب 

 أنفسنا والقرطاسية والكتب األخرى للدراسة."
احلصول على البياانت  ، Dبناًء على مقابالت مع الطالب  
 التالية:

، مثل الكتب ما هو مطلوب للدراسة ا إبعداد كل"نقوم دائمً 
، قبل أن تتم عملية ألقالم الرصاص وما إىل ذلك. عادةوا
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أن نشاهد الفيديو الذي شاركه  ستاذةم ، ختربان األيالتعل
 ، نفهم قليالً ".ادة، لذلك عندما يشرح األستاذة املةاألستاذ

، احلصول على البياانت  MAبلاطالبناًء على مقابالت مع  
 ة:التالي

عرب  ميإذا مت تنفيذ التعل. ، اي أخيتدائًما استعدادا"حنن 
دائًما إبعداد أنفسنا ألنه سيكون هناك  أمياإلنرتنت. تذكران 

 ". Zoomم عرب اإلنرتنت عرب يتعل

 م عرب اإلنرتنتيهـ( توافر وسائط التعل

ية ابتباع عمل باحثةتائج املالحظات اليت قدمها المن ن  
، ميكن مالحظة أن املرافق والبنية Zoomنت عرب م عرب اإلنرت يالتعل

هلما ، ل طالبفعل يف منزل كم عرب اإلنرتنت متاحة ابليالتحتية للتعل
 . حىت أن بعض الطالبو أجهزة كمبيوتر حممولةهواتف الوالدين 

لديهم هواتفهم احملمولة اخلاصة. ميكن مالحظة ذلك من خالل 
م مجيًعا ، فهرب اإلنرتنتم عياستعداد الطالب للمشاركة يف التعل
تخدام م عرب اإلنرتنت إما ابسيحاضرون يف كل مرة فيها عملية التعل

 م.ياهلاتف احملمول أو الكمبيوتر احملمول للمشاركة يف التعل

احلصول على ، RAبناًء على املقابالت مع طالب   
 البياانت التالية:

ف تنت، نستخدم اهلوام عرب اإلنرت ي"ابلنسبة لوسائط التعل
ولدينا هواتفنا احملمولة اخلاصة. لكن يف بعض األحيان  احملمولة،

 نستخدم الكمبيوتر احملمول اخلاص ابألم للدراسة "



54 
 

 

، احلصول على البياانت Dبناءً على مقابالت مع الطالب   
 التالية:

، ألنه م عرب اإلنرتنتينستخدم اهلواتف احملمولة للتعل "هناك،
هزة ستخدام أجاحملمولة بدالً من ا من األفضل استخدام اهلواتف

إذا  أمي ال نستخدم الكمبيوتر  .يتالكمبيوتر احملمولة، اي أخ
 احملمول، لذلك نستخدم جهاز كمبيوتر حممول".

، احلصول MAب لاطالمع  باحثةالاليت ى املقابالت بناءً عل  
 على البياانت التالية:

ول أو موجود، أخيت، لكين ما زلت أستعري اهلاتف احملم"
 الكمبيوتر احملمول لوالدي. عندما استخدام كمبيوتر األمّ 

 "احملمول يف العمل، فإننا نستخدم اهلواتف احملمولة أخيت

 م عرب اإلنرتنتيو( توافر شبكة اإلنرتنت للتعل

ية ابتباع عمل باحثةتائج املالحظات اليت قدمها المن ن  
توفر شبكة ، ميكن مالحظة أن Zoomالتعلم عرب اإلنرتنت عرب 

نت. ألن م عرب اإلنرت ياإلنرتنت يف منازل الطالب قد دعم تنفيذ التعل
 ،شبكة إنرتنت جيدة جًدا. ومع ذلك الطالب يعيشون يف مدينة هبا

يف املنزل، لذلك  Wifiهناك بعض الطالب الذين يستخدمون شبكة 
رب م عي، سيتعارض ذلك مع تنفيذ التعلعندما تنطفئ األضواء

 اإلنرتنت.

، احلصول على RAب لاطالبناًء على املقابالت مع   
 البياانت التالية:
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، لذا ال نشعر ابالنزعاج من "اإلشارة يف منزلنا جيدة وسلسة
، عرب اإلنرتنت ميم عرب اإلنرتنت. أثناء هذا التعليالشبكة يف التعل

 تكون شبكة اإلنرتنت يف املنزل سلسة دائًما ".

، احلصول على البياانت D بناءً على مقابالت مع الطالب  
 التالية:

 Wifiألننا نستخدم  ، اي أخيت."الشبكة يف املنزل جيدة جًدا
خيتفي  لذلك اي أخيت.  يف بعض األحيان تنطفئ األضواء، ولكن

، فعادة ما Wifi، إذا خرج تصال اإلنرتنت أحيااًن على الفورا
 نستخدم حزمة اإلنرتنت اخلاصة ابلوالدين".

احلصول على  ،MAب لاطالابالت مع بناًء على مق  
 البياانت التالية:

ن كنا ندرس عرب ، حىت اآل"اإلشارة يف منزلنا جيدة اي أخيت
بعض األحيان عندما ينطفئ  ، ولكن يفاإلنرتنت بسالسة

إن لذا ف .، اي أخيتإلشارة صعبة بعض الشيء، تكون االضوء
 التصغري متقطعة"ميزة التكبري/

 م عرب اإلنرتنتيمناذج تقييم التعل (1
عليم اليت ابتباع عملية الت باحثةئج املالحظات اليت قام هبا المن نتا
 ةم، ميكن مالحظة أنه يف التعليم غالًبا ما يكرر املعلعرب زووم ةقام هبا املعلم

. ذلك بواسطة يزال هناك طالب ال يفهمون املادةشرح املادة إذا كان ال 
ىت يتمكن يتطلب مزيًدا من الصرب والرتكيز حعرب اإلنرتنت  ميعلألن الت ةاملعلم

يم تدريسها. ابإلضافة إىل ذلك، يف تنفيذ التعل الطالب من فهم املواد اليت
يبدو أن  ،ًما للطالب. يف هناية شرح املادةمها ة، يعطي املعلمعرب اإلنرتنت
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دى فهم ، ويهدف إىل قياس مشرحهيسأل الطالب دائًما عما  ةاملعلم
، يوفر املعلمون روومغوغل جالس ، من خالل فة إىل ذلكالطالب. ابإلضا

املواد والواجبات اليت هلا مواعيد هنائية حمدودة. أحيااًن يتأخر بعض الطالب 
 ، لكن هذا جزء صغري فقط.يف التجميع والبعض اآلخر ال يعمل

حلصول ا اليت أجريت مع األستاذة "م"،بناءً على نتائج املقابالت 
 لية:على البياانت التا

 أنقلها ملادة اليت، أكرر دائًما شرح ا"يف هذا التعليم عرب اإلنرتنت
 الديهم نفس القدرة على فهم املادة. سنقدم أيضً  طالبألن ليس كل ال

، قدمة، إذا كانوا منضبطني وفهموا املواد املقيًما وفًقا ملا يفعله الطالب
إذا مل  ع ذلك،زات الطالب إىل الوالدين ومابلطبع ستنقل األستاذة إجنا

، فستخرب ألستاذة والديها إبرشاد ومرافقة طفلها تكن الطالبة منضبطة
يم الذي يتم نقله التعلبشكل أفضل يف التعليم عرب اإلنرتنت حىت يفهموا 

 ".بشكل أفضل
" إجراء التقييم عرب زووم ، مث عرضت شرحية حتتوي على سؤالني 

وغل غورة وإرساهلا إىل للعمل عليها مع الوقت احملدد مباشرة يف الص
  ، لذلك يف النهاية سأفعل، ولكن مل يتبق سوى سؤال واحدجالس رووم

امأل  5خيارات متعددة  01كرر السؤال من البداية. يتكون السؤال من 
 النقاط "

، ميكن مالحظة إجراؤهامن نتائج املالحظات واملقابالت اليت 
ا الطالب يف اليت يقوم هبم عرب اإلنرتنت ييقدم تقييمات التعل ةأن املعلم

 شكل شفهي أو كتايب تسليمها عرب وهااثفف.
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 ٢1كوفيد   جائحة عصرب( املشكالت يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت 
يف مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة فاليهاري كاليمنتان 

 اجلنوبية.
بني املعلمني  رةالتعليم عرب اإلنرتنت هو التعليم دون وجه لوجه مباش

ة عصر ، تعليم اللغة العربيعرب اإلنرتنت. كما أوضحنا سابًقاوالطالب ولكن 
 ،خالل وسائل االتصال عرب اإلنرتنتعرب اإلنرتنت من  09جائحة كوفيد 

ت، . يف عملية التعليم عرب اإلنرتنو زوومغوغل جالس رووم  مثل وهااثفف و 
ن املعلمني والطالب. يف من كل م تكالأو مش تكالابلطبع، هناك مش

تعليم اللغة العربية على اإلنرتنت يف مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية 
 . تالكان اجلنوبية هناك أيًضا بعض املشاملتكاملة فاليهاري، كاليمنت

، الطالبا اليت ميتلكها املعلمون و نظرًا للمرافق احملدودة وإتقان التكنولوجي (0
ن خالل م مير فقط بعملية إعطاء مهام كتابية فإن التعليم عرب اإلنرتنت

، ال يفهم الطالب أحيااًن املوضوع بسبب الصور. مع نظام مثل هذا
. ألن الطالب عادة ما يقومون ابلتعليم وجًها ةحمدودية التواصل مع املعلم

 لوجه مباشرة.
وهذا  ّيةمي( ال ميكن للوالدين االستمرار يف مرافقة الطالب أثناء عملية التعل8

يؤثر أيًضا على عدم انضباط الطالب أثناء عملية التعليم عرب اإلنرتنت 
 وعند مجع املهام عرب اإلنرتنت.

( ال ميكن تنفيذ استقاللية الطالب أثناء الدراسة يف املنزل بشكل كامل. 3
يؤدي عدم وجود اتصال وجهاً لوجه بني الطالب واملعلمني إىل استقاللية 

املواد والعمل على املهام احلالية. مث أكمل املهمة اليت كلف الطالب يف فهم 
مبا يف ذلك اإلبالغ عنها. هذا ال يستبعد احتمال وجود سوء  ةهبا املعلم

 فهم مادي. خاصة إذا كانت املادة تتطلب شرًحا تفصيلًيا.
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ء. للطالب يشعرون ابألعبا ة( جتعل املهام واألعمال اليت يعطيها املعلم1
 .ةطاردتك مبواعيد هنائية جلمع املهام اليت قدمها املعلمانهيك عن م

( التعليم عرب اإلنرتنت مقيد أيًضا بشبكة اإلنرتنت غري املستقرة وأيًضا سعر 5
احلصص املستخدمة على نطاق واسع عصر اجلائحة. يؤثر موقع منزل 
الطالب أيًضا على اتصال اإلنرتنت. هناك أولئك املوجودون يف املرتفعات 

ين حيصلون على اتصال سلس وهناك أيًضا يف األراضي املنخفضة مما الذ
 يؤدي أحيااًن إىل عدم سالسة شبكة اإلنرتنت.

صعوبة حفظ الطالب للمفردات اجلديدة لعدم استخدامها يف احلياة  (6
 م اللغة العربية.ياليومية. لذلك ال بد من التكرار يف تعل

 خمتلفة. ملفردات اليت تسبب معاينال يزال بعض الطالب خمطئني يف نطق ا (7

 فقال: "م"مادة اللغة العربية األستاذة  ةوهذا ما قاله أستاذ

لغة ال ة، وخاصة نفسي كمدرساليت يواجهها املعلمون ت"املشكال
ية. ابإلضافة للغة العربالسرجاىن ا ، أان لست خرجًيا هي من خلفييت عربيةال

 نضباطًا عندما يتعلق، هناك أيًضا بعض الطالب األقل اإىل ذلك
م معوقًا حبيث ي، مما جيعل التعلدء الفصول الدراسية عرب اإلنرتنتاألمر بب 

 17يؤثر على جمموعة املهام اليت فات األوان."
ة كأولئك الذين ال يستطيعون مرافق"يعمل الوالدين يف املتوسط 

ب تؤثر ابلطبع على عدم انضباط الطال و يةالطالب أثناء عملية التعليم
 عرب اإلنرتنت. وأيًضا ال ميكن جلميع الطالب فهم يةأثناء عملية التعليم

باشر. هذه لوجه ماملواد التعليمية اليت أشرحها بسهولة ألنه ال يوجد وجًها 
ربية  ، أعتقد أهنا صعبة للغاية ألنه يف عملية تعليم اللغة العيتمشكلة بنسب

يف بعض  طالبالية ألن ًها لوجه يكون صعًبا للغاكاملعتاد يف الفصل وج
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األحيان ال يستمعون ويستمتعون. خاصة يف أوقات مثل اآلن حيث جيب 
للغة ، مبا يف ذلك تطبيق تعليم انرتنت ابلكامأن يكون كل شيء عرب اإل

 11العربية ".
 احلصول ق اليت متبناًء على نتائج املالحظات واملقابالت والواثئ

علمون ن املشكالت اليت يواجهها امل، ميكن للباحثني أن يستنتجوا أعليها
ميكن  ال ،ا ألن الوالدين يعملون يف الغالب، نظرً أوالً  .يف عملية التعليم

ضباط ، وهذا له أتثري على عدم انمرافقتهم أثناء عملية التعليم والدينلل
عاون بني وجود ت، عدم ل الدراسية عرب اإلنرتنت. اثنًياالطالب أثناء الفصو 

، مما أدى إىل عدم انضباط الطالب عند مجع املهام وحىت بالوالدين والطال
كة . واألخري هو مشكلة شبةعدم القيام ابلواجبات اليت كلف هبا املعلم

 اإلنرتنت غري املستقرة.
 يواجهها عرب اإلنرتنت اليتحماوالت عالج مع مشكالت تعليم اللغة العربية ج( 

سة الّسالم اإلبتدائية مدر  يف ٢1-املعلمون والطالب عصر اجلائحة كوفد
 اإلسالمية املتكاملة بفالحياري كاليمنتان اجلنوبية . 

من املشكالت اليت يواجهها املعلمون ، هناك العديد من اجلهود اليت 
ميكن أن يقوم هبا املعلمون واملدرسة. ألن حل هذه املشكلة سيؤثر على حتسني 

 م الطالب.يجودة التعليم وجتربة تعل
فيما  تعليم اللغة العربية على اإلنرتنت ابلشكل األمثل.حىت تتم عملية 

يلي بعض اجلهود اليت جيب بذهلا للتغلب على املشكالت اليت يواجهها املعلمون 
 أثناء عملية تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت. وتشمل هذه:

رب اإلنرتنت عتعليم اللغة العربية  تكالجهود رئيس املدرسة للتغلب على مش (0
  اين منها املعلمون.يع
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الت للتغلب على املشك ةرسمقابالت مع رئيس املد ةأجرى الباحث
اليت يواجهها املعلمون يف الفصول عرب اإلنرتنت. كما صرح األستاذ 

ي  الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة بفالحيار  "درساين" كرئيس املدرسة
 كاليمنتان اجلنوبية .

مون اليت يواجهها املعل تكالشأن املشمتابعة شكاوى املعلمني ب"
ص ما يتعلق ابستخدام احلصأثناء الفصول الدراسية عرب اإلنرتنت في

، هنا اختذت سياسة لتوفري بعض األموال من املؤسسات املدرسية الكبرية
لشراء حزم اإلنرتنت للمدرسني. ويستقبل الطالب من وزارة الرتبية والتعليم 

التعليم ر ألنه متت التوصية به من قبل وزارة الرتبية و والثقافة. اختاذ هذا القرا
شكلة خارجة ن هذه امل، نظرًا أل. فيما يتعلق ابالتصال ابإلنرتنتوالثقافة

ا ، توفر املدرسة وقًتا إضافيً أيًضا عند حدوثها ة، أان واملعلمعن إرادتنا
 للمعلمني والطالب يف مناقشة املواد والواجبات 

 ،ابلعبء بسببها. وابل من الواجباتاملعلمون حىت ال يشعر الطالب و 
من مادة واحدة. ضع يف اعتبارك أن الطالب ال يقومون فقط بفروض 

، جيب على املعلمني أيًضا إبالغ الوالدين أبنه جيب ابإلضافة إىل ذلك
عليهم ختصيص الوقت ملرافقة أطفاهلم أثناء التعليم. جيب على املعلمني 

الوالدين / األوصياء من أجل انضباط الطالب  أيًضا إنشاء اتصال جيد مع
 وتقد م تقارير منتظمة عن حتصيل الطالب يل )رئيس املدرسة( ".

ج اللغة العربية لتقوية احلج علمةمقابالت مع م ةكما أجرى الباحث
على  "م" ةاليت قدمها رئيس املدرسة السابق. وهذا التصريح أكده األستاذ

 النحو التايل:
ًضا ، ولكن أيهذه املشكلة انتباه املدرسة فحسب"آمل أال جتذب 

من الوالدين. آمل أن تتم دعوة الوالدين للعمل مًعا بشكل جيد حىت ميكن 
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وغل غأتديب الطالب يف التعليم وكذلك التحقق من جمموعيت وهااثفف و 
ابنتظام حىت ال ينفدوا عندما تكون الفصول الدراسية عرب جالس رووم  
ًضا أن ، ومن املتوقع أيم حىت ال يفوت الطالب املوادلتقداإلنرتنت قيد ا

يقوم الوالدين بفحص غوغل جالس رووم حىت ال يتأخر الطالب عند 
 19إرسال املهام ".

 
يف  تنفيذ الفصول عرب اإلنرتنت تكالجهود املعلمني للتغلب على مش (2

 .م اللغة العربية اليت يواجهها الطالبيتعل
 

اللغة العربية للتغلب على  علمةمقابالت مع م ةأجرى الباحث
مشكالت تطبيق الدروس عرب اإلنرتنت يف تعليم اللغة العربية اليت يواجهها 

 .الطالب يف عملية التعليم
النحو  علىة للغة العربية للباحثا علمةكم"م"كما عربت األستاذة 

 التايل:
بذل كل جهد حىت يتمكن مجيع الوالدين من توجيه الطالب "

ر اإلمكان خالل فرتة الدراسة يف املنزل وأيًضا توفري احلافز ومرافقتهم قد
واحلماس يف التعليم. ألن املعلمني ال يستطيعون توجيه الطالب وتعليمهم 

، ةيبشكل كامل بشكل مستمر وكذلك سؤال الطالب أثناء عملية التعليم
اليت يواجهوهنا أثناء التعليم حىت يتمكن  تكالما هي الصعوابت واملش

ب التشعر ابلوحدة وامللل ألن هناك دائًما أصدقاء يف املدرسة دائًما الطال
 ما جيعلهم متحمسني للتعليم "
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"كما أنين أتواصل قدر اإلمكان مع الوالدين حىت يتمكنوا من 
املنزل. ألنه عادًة مع  مساعدة بعضهم البعض أثناء دراسة الطالب من

 ا بشأن املشكالت اليت، ميكن للطالب أن يكونوا أكثر انفتاحً الوالدين
يواجهوهنا أثناء تنفيذ هذا الفصل عرب اإلنرتنت. اطلب أيًضا من الطالب 
تكرار الدروس اليت تعلموها سابًقا من أجل تعميق فهمهم وحىت ال ينسوا 
املواد بسرعة يف ذلك الوقت. وأطلب أيًضا من الوالدين أن ينقلوا يل ما 

علمهم أيًضا مما يشتكون منه قاله الطالب يل حىت أمتكن من فهمي كم
."51 

ن االستنتاج ، ميكلتوثيقاستناًدا إىل نتائج املالحظات واملقابالت وا
 أن جهود معلمي املواد العربية يف التغلب على املشكالت يف

 تنفيذ دروس عرب اإلنرتنت يف تعليم اللغة العربية للمعلمني تتم من 
 دين للطالب حىت يتمكنخالل التواصل الفعال بني املعلمني والوال

فال دائًما أثناء مبرافقة األط والدينم احلافز للتعليم والتوصية للالطالب لديه
حلماس ا عملية التعليم عرب اإلنرتنت حىت ال يشعر الطالب ابلوحدة وعدم

 الوقت يفلتذكري الطالب دائًما بتقد م املهام  والدينيف التعليم وأيًضا ال
اخلاصة للتغلب على  ةفإن جهود املعلم ،احملدد. ويف الوقت نفسه

املشكالت أثناء التعليم عرب اإلنرتنت هي من خالل حتفيز الطالب على 
 م وكذلك التواصل والتعاون مع الوالدين بشأنيأن يكونوا متحمسني للتعل

عليم تالتعليم وكذلك مطالبة الوالدين الطالب ابملساعدة عند حدوث ال
 تشعر ابمللل والنعاس أثناء عملية الحىت يشعر الطالب ابحلماس و 

ب ، يُطلب من الوالدين والطالاملنزل وأيًضا أثناء الدراسة يف .يةالتعليم
 أيًضا تكرار الدروس اليت مت إجراؤها مسبًقا حىت ال ينسى الطالب بسرعة.
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 ة( املناقش2

يف مدرسة الّسالم  09-جائحة كوفيد  عصرم عرب اإلنرتنت ييف التعل
م يذه جيًدا. يف التعل، تنفيملة فاليهاري كاليمنتان اجلنوبيةإلسالمية املتكااإلبتدائية ا

طة تنفيذ خالتعليم عن طريق إجراء  ة تنفيذدائًما خط ة، يضع املعلمعرب اإلنرتنت
، لمني اآلخرينة مع املعحثابمن خالل النظر إىل اإلنرتنت واملعرب اإلنرتنت  التعليم

دها عرب اإلنرتنت املكونة من ورقة واحدة اليت أع خطة تنفيذ التعليمتتكون ورقة 
. وات( واإلغالقمن األنشطة األولية واألنشطة األساسية )األهداف واخلط ةاملعلم

عليم ت دائًما إبعداد املواد التعليمية عن طريق إعادة ة، يقوم املعلمابإلضافة إىل ذلك
تعليمية قان املواد المن إت ة، وذلك حىت يتمكن املعلماملواد اليت سيتم تدريسها

يف شكل  أيًضا إبعداد الوسائط ة، يقوم املعلمشكل مثايل. ابإلضافة إىل املوضوعب
التعليم هو فيذ تن ةحدوث التعليم عرب اإلنرتنت. خطمقاطع فيديو تعليمية قبل 

 أهم عنصر يف التعليم ليكون أكثر تركيزًا ومنهجية.

واستخدام  ،ملواد التعليميةنه عملية إعداد اميكن تعريف التخطيط على أ
نة ، والتقييم خالل فرتة زمنية معيواستخدام مناهج وأساليب التعليم ،الوسائط

 50لتحقيق أهداف التعليم احملددة مسبًقا.

وغل غ، تنفيذ التعليم عرب اإلنرتنت ابستخدام تطبيقات عالوة على ذلك
 ركة املواد يفملشاغوغل جالس رووم  و زووم و وهااثفف. يستخدم جالس رووم  

شكل مقاطع فيديو يصنعها املعلمون ابوربوينت ومجع املهام. يستخدم زووم لشرح 
املوضوع ، بينما يستخدم وهااثفف للتواصل مع الوالدين حول تنفيذ التعليم عرب 
اإلنرتنت. عالوة على ذلك ، يف تنفيذ التعليم عرب اإلنرتنت ، يستخدم املعلمون 

وغل اطع فيديو تعليمية حتميلها ومشاركتها من خالل غوسائط التعليم يف شكل مق
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جالس رووم. يهدف استخدام وسائط التعليم هذه إىل تسهيل فهم الطالب للمواد 
التعليمية املقدمة.الوسائط التعليمية هي جمموعة من األدوات أو التكميلية اليت 

 .58يستخدمها املعلمون أو املربون للتواصل مع الطالب أو املتعلمني

ة اليت ، فإن الطريقعالوة على ذلك، يف تنفيذ التعليم عرب اإلنرتنت
هي طريقة سؤال وجواب )اتصال ثنائي االجتاه(. والتكليف  ةيستخدمها املعلم

طريقة السؤال واجلواب هي طريقة تدريس تسمح ابالتصال املباشر ثنائي االجتاه 
من الطالب  ةب املعلموالطالب. يطل ةألنه يف نفس الوقت يوجد حوار بني املعلم

تبادلة ، هناك عالقة ماإلجابة. يف هذه احلالة ة، أو يطلب الطالب من املعلماإلجابة
 53مباشرة بني املعلمني والطالب.

ص ، هتدف هذه الطريقة إىل توفري الفر ابإلضافة إىل طريقة التخصيص
قة يف شكل ياألنشطة املتعلقة ابلدرس. ميكن القيام هبذه الطر لتنفيذ املهام/ للطالب

تعد طريقة التعليم الصحيحة أمرًا ابلغ األمهية  51أنشطة فردية أو عمل مجاعي.مهام/
لفعالية التدريس والتعليم يف الفصل الدراسي. ميكن أن تؤدي األساليب غري املالئمة 

عرفة ، وحىت فشل الطالب يف استيعاب جوهر املالبإىل تثبيط عملية تعليم الط
 55اليت تدريسها.

فهم  ،، يكون جاهزية الطالب جيًدا جًدافيذ التعليم عرب اإلنرتنتيف تن
يعدون كل ما هو مطلوب يف التعليم عرب اإلنرتنت مثل الكتب وأقالم الرصاص 

م يف إعداد كل والداهناحملمولة اليت يساعدها واهلواتف احملمولة أو أجهزة الكمبيوتر 
، نتادات للتعليم عرب اإلنرت الستعد، فإن املعلمني الذين أجروا اشيء. وابملثل
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يشاركون يف التدريب على استخدام تطبيق غوغل جالس رووم الذي يُعقد يف 
املدارس حىت يتمكن املعلمون من تعليم استخدام الوسائط اإللكرتونية. يهدف 

حبيث ال  ،مني إلجراء التعليم عرب اإلنرتنتتدريب املعلمني هذا إىل إعداد املعل
 .استخدام التكنولوجيا يف تنفيذ التعليم عرب اإلنرتنت يتلعثم املعلمون يف

يف أداء واجباته مبجموعة من القدرات يف اجملال  ةجيب أن يتمتع املعلم
املطلوب تسليمها وجيب أن يكون متمكًنا من املواد حبيث قبوهلا بسهولة من قبل 

املهنية  تالطالب واليت تشمل القدرة على اإلشراف والتدريب واحلصول على املهارا
 56واالجتماعية.

م عرب اإلنرتنت يف ي، توفري املرافق والبنية التحتية يف التعلعالوة على ذلك
، سواء من حيث املعلمني أو الطالب. قدمت املدارس تسهيالت للمعلمني املدارس

، الطرود ون أمواهلم الشخصية لشراءيف شكل حصص لإلنرتنت حىت ال ينفق املعلم
 تب املدرسية واملرافق األخرى اليت حيتاجها املعلمون من قبلإىل جانب توفري الك

ة ميتلك املعلمون والطالب ابلفعل الوسائط املستخدم ،كاملدرسة. ابإلضافة إىل ذل
يما هزة الكمبيوتر احملمولة. ومع ذلك، فوأج م على شكل هواتف حممولةييف التعل

رتنت، ألنه بكة اإلنون الطالب مقيدون بش، يف بعض األحيان يكيتعلق ابلطالب
لتعليم عرب ا ، فسوف تتعطل الشبكة يف منازهلم. يف تنفيذإذا انطفأت األنوار

 يف، يفضل الطالب استخدام اهلواتف احملمولة ألهنا تعترب أكثر عملية. اإلنرتنت
يء الرئيسي ، يعد توافر املرافق والبنية التحتية هو الشتنفيذ التعليم عرب اإلنرتنت

 الناجح للتعليم عرب اإلنرتنت.لدعم التنفيذ 

                                                           
56 A. Sopian, “Tugas, Peran, dan Fungsi Guru dalam Pendidikan”, (Raudhah Proud To Be 

Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah, 2216),  1(1), hal.16. 
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 ،على شكل معدات ولوازم بشكل مباشرملرافق التعليمية هي كل شيء 
ة بينما تشمل البنية التحتية التعليمية مجيع املعدات واملستلزمات اليت تدعم العملي

 57التعليمية بشكل غري مباشر.

ني ، ميكن للمدرسعالوة على ذلك، يف تنفيذ التعليم عرب اإلنرتنت
الطالب استخدام وسائط التعليم عرب اإلنرتنت مثل اهلواتف احملمولة وأجهزة و 

التعليم عرب  تقنًيا يف الكمبيوتر احملمولة. حىت ال يواجهوا صعوابت ويتعثرون
، وقد اعتاد معظم طالهبم ابلفعل على استخدام اهلواتف احملمولة حىت ال اإلنرتنت

 ل الوسائط اإللكرتونية.يواجهوا صعوبة عندما يتم التعليم من خال

، تنفيذ منوذج التقييم وتقنيات التقييم للطالب عصر عالوة على ذلك
اجلائحة من خالل تطبيق غوغل جالس رووم يف تقييم املهام اليومية للطالب. يتم 

 ةإرسال درجات الواجب مرة أخرى إىل غوغل جالس رووم عرب تعليقات املعلم
ا يف هناية  تقييمً  ة، سيقدم املعلمافة إىل ذلكحساابت الطالب. ابإلضاخلاصة إىل 

ذي نقله وال يةكل درس يف شكل نقد للطالب حول سلوكهم أثناء عملية التعليم
م لتحديد يالطالب عرب وهااثفف. التقييم هو أحد األشياء املهمة يف التعل والدينإىل 

على ب ، سيحفز التقييم الطالب يف التعليم. ابإلضافة إىل ذلكحتصيل الطال
 مواصلة التعليم حىت حيصلوا على درجات مرضية.

، يهدف التقييم إىل معرفة إىل أي مدى ميكن لربانمج أو نشاط بشكل عام
ادئ وفًقا ملب كجزء من عملية التعليم جيب أن  51معني حتقيق أهداف حمددة مسبًقا.

 59ى.ر ، وجيب أيًضا االنتباه إىل مالءمتها مع مكوانت أنشطة التعليم األخالتقييم

                                                           
57 M. Arifin Barnawi, “Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah”, (Jogjakarta: Ar-Ruzz-

Media,2212), hal.22. 
51 Aunurrahman, “Belajar dan Pembelajaran”, (Bandung: ALFABETA, 2212), hal. 221. 
51 Ibid, hal.212. 
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التقييم املعين هو عملية تنفيذها من خالل خطوات التخطيط والتجميع 
وأدوات التقييم ومجع املعلومات من خالل عدد من األدلة اليت توضح حتقيق نتائج 

 61تعليم الطالب ومعاجلة واستخدام املعلومات املتعلقة بنتائج تعلم الطالب.

لتعود على تنفيذ الب يف اوالط، بدأ املعلمون يف تنفيذ التعليم عرب اإلنرتنت
ت وفر  ةرسد، ألن املعلمون صعوابت يف تنفيذ التعليم، لذلك ال جيد املالتعليم

 اإلنرتنت تعليم املعلمني كيفية القيام ابلتعليم عرب للمعلمني تدريًبا للمعلمني، و
وكيف الستخدام الوسائط اإللكرتونية يف التعليم. إن تنفيذ التعليم عرب اإلنرتنت 

جلنوبية له ليمنتان ا مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة فاليهاري كايف
، تتمثل مزااي التعليم عرب اإلنرتنت يف أن املعلمني يصبحون أكثر مزااي وعيوب

إبداًعا وقدرة على استخدام الوسائط اإللكرتونية يف التعليم. يف حني أن االفتقار 
 ميكن ، وابلتحديد الأن الطالب يواجهون عقباترتنت هو إىل التعليم عرب اإلن

لكل طالب  ، ألنبسهولة ةجلميع الطالب فهم املواد التعليمية اليت قدمها املعلم
يء بعضها سريع يف استيعاب املواد التعليمية والبعض اآلخر بط خصائص خمتلفة،

 يف فهم املادة.

 ةخصائص الطالب هي جوانب أو صفات فردية للطالب مثل املوهب
ستكون خصائص الطالب مؤثرة  60والتحفيز ونتائج التعليم اليت ميتلكوهنا ابلفعل.

، وخاصة تدريساليت تتعلق بكيفية تنظيم ال، و ة يف اختيار اسرتاتيجيات اإلدارةللغاي
 68مكوانت اسرتاتيجيات التعليم لتناسب خصائص الطالب.

من خالل  نالتعليم عرب اإلنرتنت هو التعليم الذي بدون وجه لوجه ولك
يات ، فإن التعليم عرب اإلنرتنيت هو نظام لعملنشة املنصات املتاحة. وفًقا ألرديّ 

                                                           
62 Dirman dan Cici Juarsih, “Kegiatan Pembelajaran yang mendidik”, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2212), hal. 121 
61 Hamzah B. Uno, “Perencanaan Pembelajaran”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2211), hal.22. 
62 Ibid, hal.51. 
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التدريس والتعليم اليت تنفيذها دون احلاجة إىل مقابلة وجهًا لوجه مباشرة بني 
 املعلمني والطالب.

تنفيذ  ، عندماةواملقابالت اليت أجراها الباحثمن خالل نتائج املالحظات 
ييم. يم اللغة العربية عرب اإلنرتنت من خالل مراحل التخطيط للتنفيذ والتقعملية تعل

يف البداية بتكوين جمموعة عرب اإلنرتنت من خالل إحدى وسائل  ةحيث قام املعلم
 ةس، وبعد ذلك أنشأ مدر جالس رروم لتعليم اللغة العربية ، وهي غوغلةالتعلم

 والدينق إدخال عدد من الطالب عن طري والدين جمموعة وهااثفف ل لصفال
الطالب واحًدا تلو اآلخر. الطالب الذين سينضمون للحصول على معلومات 

 حول التعليم عرب اإلنرتنت.

 عليمة تنفيذ التإبعداد خط ة، يقوم املعلممن الناحية العملية، كاملعتاد
، ولكن ما يصنع االختالف هنا هو أنه جيب على الالزمة للتعليم يف ذلك الوقت

على  ةأيًضا إعداد هاتف ذكي متصل ابإلنرتنت بسالسة. مث بدأ املعلم ةلماملع
حية الفور يف تنفيذ دروس عرب اإلنرتنت لتعليم اللغة العربية. حيث يبدأ الفصل ابلت

ة يف التحقق من حضور الطالب ونقل املواد التعليمي ةوالصالة مًعا مث يبدأ املعلم
عطاء أعقبها جلسة أسئلة وأجوبة وأيًضا إ تها يف ذلك اليوم. بعد ذلكحثابماليت 

املهام  ، تنفيذ عملية التقييم عن طريق التحقق منمهام يف األسبوع التايل. وأخريًا
، شكل صور من خالل غوغل جالس رووم اليت مجعها من قبل الطالب على

 وتدوين هذه القيم يف تقارير نشاط التعليم عرب اإلنرتنت.

هناك ابلطبع بعض  ،م اللغة العربيةيتعلاإلنرتنت لعرب  دروس يف عملية تنفيذ
بار ، مع األخذ يف االعتجه املعلمني والطالب على حد سواءاملشكالت اليت توا

ة الّسالم مدرسعرب اإلنرتنت هو املرة األوىل اليت يُعقد فيها يف  الدرسأن هذا 
ب الظروف غري . بسباإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة فاليهاري كاليمنتان اجلنوبية

 لفصل عرب(. يؤدي هذا إىل أن تكون عملية تنفيذ ا09-املواتية )جائحة كوفيد 
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عيق أو خمتلفة تتداخل أو ت تكالالتعليم هي مش تكالاإلنرتنت غري فعالة. مش
 تعقد أو تؤدي إىل الفشل يف حتقيق أهداف التعليم.

 تكالو مشأالتعليم هي عقبات  تكالدميييت و سوجّيونو، فإن مشوفًقا لـ
 يف عملية التدريس والتعليم تعيق التعليم.

يت أجريت مع معلمي اللغة بناًء على نتائج املالحظات واملقابالت ال
، واليت أثناء عملية تنفيذ الفصل عرب اإلنرتنت ، واجه هو والطالب أيًضا العربية

إلنرتنت االعديد من املشكالت. تتوافق املشكالت اليت حتدث يف عملية التعليم عرب 
 ، مبا يف ذلك:كيتوت سودرساان و رانوا سونتارا  مع ما نقلته إي

 يف استخدام تطبيقات التعليم. ةحدود كفاءة املعلم -0

 حمدودية املوارد الستخدام التكنولوجيا التعليمية مثل اإلنرتنت واحلصص. -8

متكاملة  تيف التعليم عرب اإلنرتنت ليس الوادانوالطالب و  ةالعالقة بني املعلم -3
 بعد.

 جيعل الطالب مثقلني. ةعدد املهام اليت يعطيها املعلم -1

 عدم وجود مساعدة الوالدين أثناء التعليم ألهنم مشغولون ابلعمل. -5

 عرب اإلنرتنت دروسيف تنفيذ ال ةاملعلم تكالمن خالل مالحظة مش
ملة فاليهاري  تكالتعليم اللغة العربية لطالب مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية امل

ن  أثناء عملية التعليم العديد من املشكالت م ة، واجه املعلمكاليمنتان اجلنوبية
ت واملقابالت اليت أجريت مع والطالب. بناًء على املالحظا ةكل من املعلم

، عليم اللغة العربية اإلنرتنت لتعرب لدروساللغة العربية يف عملية التعليم يف ا ةمعلم
 يًضا العديد من املشكالت. األول هو استخدام احلصص هي أكثرأ ةواجه املعلم
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تعليم. دين أثناء عملية ال، عدم وجود مساعدة الوالمن املعتاد عصر اجلائحة. اثنًيا
 ، اتصال اإلنرتنت غري املستقر.اثلثًا

عرب  روسدأثناء تنفيذ ال تكالإىل املعلمني الذين عانوا من مش ابإلضافة
ية ، واجه طالب مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمغة العربيةم اللياإلنرتنت لتعل

لتعليم ا املتكاملة فاليهاري كاليمنتان اجلنوبية أيًضا العديد من املشكالت. مشكلة
عرب اإلنرتنت اليت مير هبا أحد طالب الصف  دروساملوضوعي من خالل ال

نفس  جيب مجعها يف ًدا اليتاخلامس هو أهنم منزعجون جًدا من املهام املرتاكمة ج
، ألن املهام اليت يقومون هبا ليست فقط يف موضوع واحد ولكن أيًضا يف اليوم

، فإن اتصال اإلنرتنيت الذي يكون أحيااًن واضيع أخرى. ابإلضافة إىل ذلكم
أقل استقرارًا جيعل الطالب حباجة إىل فهم املادة اليت شرحها واليت جاءت بعد 

شعرون ، يملادة التالية. ابإلضافة إىل ذلكبشرح ا ةمفوات األوان وقد قام املعل
تحمسني مأيًضا ابلوحدة حيث يوجد دائًما يف فصلهم دائًما أصدقاء جيعلوهنم 

، إجراء مجيع الدروس عرب 09-، خالل جائحة كوفيدللتعليم. ويف الوقت نفسه
راء التعليم جاإلنرتنيت ، مبا يف ذلك تعليم اللغة العربية. هذا جيعلهم أقل رغبة يف إ

 عرب اإلنرتنيت.

اللغة  لمةعمع م ةوفًقا لنتائج املالحظات واملقابالت اليت أجراها الباحث
العربية يف مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة فاليهاري كاليمنتان 
اجلنوبية، فإن العامل الرئيسي الذي تسبب يف املشكالت اليت واجهها املعلمون 

كان املشكالت   09-نفيذ الفصل عرب اإلنرتنت عصر اجلائحة كوفيدأثناء عملية ت
، ستقرةإلنرتنيت احلصص اليت تتزايد، وشبكة اإلنرتنيت غري املاملتعلقة ابستخدام ا

وكذلك  ،ركيزهمونقص انضباط الطالب وصعوبة توحيد تصورات الطالب وت
كون الطالب ي نقص احلافز وتوجيه الوالدين خالل فرتة الدراسة يف املنزل حبيث
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أقل محاًسا للتعليم. حيتاج الطالب حًقا إىل توجيه الوالدين حىت ال يشعروا ابمللل 
 واالنضباط يف التعليم.

عرب  روسدجهها املعلمون أثناء تنفيذ المن بني بعض املشكالت اليت وا
املدرسة  ود اليت بذهلا رئيس، هناك أيًضا العديد من اجلهاإلنرتنت لتعليم اللغة

عرب  روسددريس اللغة العربية يف هذه الة اللغة العربية الذين يقومون بتمعلوم
 دروسلاإلنرتنت. هناك العديد من املشكالت اليت واجهها املعلمون أثناء تنفيذ ا

 ةرساملد رئيسا اليت بذهل ، وهناك أيًضا العديد من اجلهودعرب اإلنرتنت لتعليم اللغة
عرب  دروسبية يف هذه البتدريس اللغة العر  اللغة العربية الذين يقومون ةومعلم

 اإلنرتنت.

كن مي، هناك العديد من احللول اليت الدينوحبسب عبد العزيز سيف 
 اليت يواجهها املعلمون منها: تكالالقيام هبا للتغلب على املش

حيتاج املعلمون إىل تعليم كيفية االستمرار يف صقل قدراهتم وإبداعهم يف  -0
 جيد وجذب االهتمام وتوفري الفهم للطالب.تقد م حمتوى درس 

حيتاج املعلمون إىل االنتباه إىل نطق مفردات الطالب حىت ال يكون هناك  -8
 تفسريات خاطئة.

الواجبات املنزلية قدر اإلمكان ال تثقل كاهل الطالب حىت ال تتدخل يف  -3
 الصحة البدنية أو النفسية للطالب.

 

 زل.ملرافقة أطفاهلم أثناء الدراسة يف املن جيب على الوالدين ختصيص وقت -1

احلصة( نبضات البياانت )ابلنسبة للطالب الذين يقيدهم العدد الكبري من -5
عض من ب ة اإلنرتنتحص، ميكن للمدرسة تسهيل ذلك من خالل املطلوبة
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، أي من وزارة التعليم والثقافة للطالب وأموال احلصص من األموال املدعومة
سية للمعلمني يف مدرسة الّسالم اإلبتدائية اإلسالمية املؤسسات املدر 

 املتكاملة فاليهاري كاليمنتان اجلنوبية.

 سةر املدئيس ر بناءً على املالحظات واملقابالت حول اجلهود اليت يبذهلا 
لتعليم  عرب اإلنرتنيت دروسيف تنفيذ ال تكالمش جهونللمعلمني الذين يوا

لى الرغم ، ع، اختذت املدرسة احلل األفضلللغة العربية كما هو موضح سابًقاا
من عدم وجود مجيع احللول كما قدمها عبد العزيز سيف الدين ميكن تنفيذها. 
تتضمن بعض احللول اليت اختذهتا املدرسة توفري أموال املساعدة لشراء حصة 
 إنرتنت كافية من املؤسسات املدرسية. لتوفري الوقت جلمع املهام بسبب

تعاون ، جيب على املعلمني أيًضا إنشاء اتصال و نيت غري املستقرةاتصاالت اإلنرت 
جيد مع الوالدين / األوصياء من أجل انضباط الطالب ويطلبون من الوالدين 

 دائًما مرافقة الطالب أثناء عملية التعليم حىت يصبح الطالب متحمسني.

 فإن ،ملقابالت مع مدرسة اللغة العربيةمن خالل نتائج املالحظات وا
 اإلنرتنيت تنفيذ تعليم اللغة العربية عرب تكاليف التغلب على مش ةجهود املعلم

ية الطالب فيما يتعلق بعملوالدان هي من خالل إقامة تواصل جيد وتعاون مع 
م يلالطالب مرافقة الطالب أثناء عملية التعليم. التعوالدين يم، كما ميكن لالتعل

اصة هبم اإلنرتنيت اخل ةلتحقق من حصأيًضا ا والدينجيب على ال ،قيد التقدم
 أمرًا مهًما واملعلمني الوالدينابنتظام حىت ال ينفدوا أثناء الفصل. يعد تعاون 

ًدا حللغاية ابلطبع حبيث يكون الطالب أكثر تركيزًا ويصبحون أيًضا تصورًا مو 
 بني الطالب مع بعضهم البعض.

ملعلمني ا تكالن اجلهود املبذولة للتغلب على مشميكن االستنتاج أ
ب على عرب اإلنرتنيت يف تعليم اللغة العربية تتمثل يف أنه جي الدروسيف تنفيذ 

ة للطالب لتقد م التوجيه وكذلك مرافق الوالديناملدرسة إقامة اتصال جيد مع 
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الطالب أثناء الدراسة يف املنزل حىت يصبح الطالب متحمس وحمفز للتعليم. 
ن عليم ممتًعا حىت ال يشعر الطالب ابمللل مأيًضا جعل الت ةجيب على املعلم

املواد املقدمة وأيًضا ال يتم التعليم من الناحية النظرية فقط ولكن جيب أن يكون 
 .رايً اكباحىت يكون الطالب أكثر  هناك ممارسة

 

 

 

 


