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ف العادل يواجو جائحة عَتكس كوركنا م اللغة العربية ربديات ىائلة ، خاصة كأييواجو تعل
م يم ، دبا يف ذلك ادلواد العربية ، إذل التعلي(. لقد تغَتت مجيع طرؽ التعل19-)كوعيد 

من ادلنزؿ أك عرب اإلنًتنت. يف البداية ، استقبل ادلعلموف كالطالب ىذه السياسة بفرح  
 حوؿ كيفية كربديا كبَت. كمع ذلك ، عإف حقيقة ىذه السياسة ىي أهنا زبلق ارتباكنا

على ككذارل تعليم العربية عرباالنًتنت  مياالستمرار يف التعلالصبوبات كادلشكالت 
األمثل. تستخدـ ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي النوعي. مت مجع البيانات باستخداـ طرؽ 
ادلراقبة كادلقابالت كالتوثيق. مت احلصوؿ على ربليل البيانات يف ىذه الدراسة من خالؿ 

الث مراحل، كىي: تقليل البيانات ، كعرض البيانات كالتحقق منها. الغرض من ىذه ث
مدرسة  19م اللغة العربية للطالب قبل عصر كوعيد يالدراسة ىو معرعة مقارنة طرؽ تعل

تشَت نتائج ىذه ادلدراسة إذل مقارنة طرؽ تعليم الطالب للغة رياض العلـو أنفناف . 
مدرسة ادلتوسطة رياض العلـو العاـ الدراسي  يف 19العربية قبل كعصر كوعيد 

ا عهم كعهم الطالب  19كوعيد  . قبل جائحة2222/2221 ، كاف من السهل جدن
،  19، اطلفض تعليم اللغة العربية قبل كوعيد  19أنفسهم ، كلكن بعد جائحة كوعيد 

عهمها. من  كذلك ألف النماذج كطرؽ التعليم اليت قدمها ادلعلم للطالب دل يتم عهمها أك
.  قبل الطالب. طالب مدرسة ادلتوسطة رياض العلـو

 
 19طريق تعليم اللغة العربية قبل كعصر كوعيد ة: الكلمة أساسي
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ABSTRAK 

Pembelajaran bahasa Arab memiliki tantangan yang luar biasa, terlebih lagi saat 

ini dunia tengah dihadapkan dengan pandemi virus Corona (Covid-19). Seluruh 

pembelajaran, tidak terkecuali mata pelajaran bahasa Arab berubah bentuk 

menjadi belajar dari rumah atau secara online/daring. Pada awalnya, kebijakan ini 

disambut dengan penuh kegembiraan oleh para pendidik dan peserta didik. 

Namun, realitanya kebijakan ini memberikan kebingungan dan tantangan 

tersendiri bagaimana agar pembelajaran tetap berjalan secara optimal. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis 

data dalam penelitian ini diperoleh melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, paparan 

data dan verifikasi data. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui perbandingan 

metode pembelajaran bahasa arab siswa sebelum dan selama covid 19 madrasah 

tsanawiyah riyadhul ulum ampenan. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa 

perbandingkan metode pembelajaran bahasa Arab siswa sebelum dan selama 

covid 19 di madrasah Tasnawiya Riyadhul ulum tahun ajaran 2020/2021. sebelum 

terjadinya pandemi covid-19 sangat mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa 

itu sendiri, akan tetapi setelah terjadinya pandemi covid 19 pembelajaran Bahasa 

arab sebelum covid 19 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena model 

dan metode pembelajaran yang diberikan guru kepada siswa kurang dipahami atau 

dimengerti oleh siswa Madrasah Tsanawiyah Riyadhul Ulum. 

 

Kata kunci: Metode,Pembelajaran Bahasa Arab, Sebelum Dan Selama Covid 19 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 
 خلفية البحث .أ 

قدموىا ادلعلموف حىت ربدث عملية اكتساب ادلعرعة، التعليم ىو مساعدة ي
كإتقاف ادلهارات كالشخصية ، كتكوين ادلواقف كادلعتقدات لدل الطالب. دبعٌت 

على  آخر، التعليم ىو عملية تساعد الطالب على التعليم بشكل جيد. كعقنا
يم. كال التعريف السابق ما قالو خيل اهلل ، عإف معٌت التعليم ىو تسمية عملية التعل

يزاؿ يف نفس الكتاب حبسب عمر علاليك ، التعليم عبارة عن مزيج من العناصر 
البشرية كادلواد كادلراعق كادلعدات كاإلجراءات اليت تؤثر على بعضها البعض لتحقيق 
أىداؼ التعليم، كيف ىذه احلالة يُرل البشر يف نظاـ التدريس ادلكوف من الطالب ك 

 1ادلعلمُت.
السابقة أف التعليم ىو نشاط توجد عيو عملية تدريس أك  ت ادلذكورة ،ك من التعريفا

توجيو أك تدريب أك إعطاء أمثلة أك ترتيب كتسهيل أشياء سلتلفة للطالب من أجل 
 . التعليم حىت تتحقق األىداؼ التعليمية

من بُت اللغات األجنبية اليت تدرس يف ادلدرسة اللغة العربية. اللغة العربية ىي 
ش ت كظلت كتطورت يف البلداف العربية يف منطقة الشرؽ األكسط ، كاللغة لغة ن

العربية ىي أيضنا لغة الدين ، لغة الوحدة للمسلمُت يف مجيع أضلاء العادل. تتمثل 
أىداؼ تعليم اللغة العربية كما ىو زلدد يف ادلناىج التعليمية يف ربقيق أربع مهارات 

ءة كالكتابة. لتكوف قادرنا على إتقاف ىذه لغوية كىي: الستماع كالكالـ كالقرا
 ادلهارات األربع يتطلب عملية تعليم ادلفردات.

   
                                                           

1
Sarina Mustapa, Penerapan  Model pembelajaran simulasi untuk  meningkatkan  

kemampuan menghafal kosa kata bahasa arab siswa kelas VII Mts Insan Moru 2017/2018( 

universitas  muhammadiyah mataram 2018),1 
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تتكوف اللغة العربية من عناصر لغوية سلتلفة ، لتتمكن من استخداـ اللغة 
العربية يف احلياة اليومية ، غلب إتقاف عناصر اللغة أكالن ، كعناصر اللغة ىي كما يلي؛ 

 بنية اجلملة.األصوات كالكلمات ك 
ال ؽلكن عصل تعليم اللغة العربية عما يسمى تعليم ادلفردات ، حيث يعترب 
تعليم ادلفردات من أىم العناصر يف تعليم اللغة العربية نفسها ألنو مع ادلفردات ؽلكن 
للطالب عهم اللغة كاستخدامها بشكل صحيح كصحيح ، شلا يسهل التواصل بُت 

ادلعلمُت ليكوف أكثر سالسة كسهولة. ادلفردات ىي زمالئو الطالب كبُت الطالب ك 
أحد عناصر اللغة اليت غلب أف ؽلتلكها تعليم اللغة العربية ، كؽلكن للمفردات العربية 
ادلناسبة أف تدعم الشخص يف التواصل كالكتابة بتلك اللغة. يقاؿ إف الطالب 

ة على ترمجة ظلاذج قادركف على إتقاف ادلفردات إذا كاف الطالب باإلضاعة إذل القدر 
 ادلفردات قادرين أيضنا على استخدامها يف العدد الصحيح )اجلمل(.

بصرؼ النظر عن كجهات النظر ادلختلفة ، كاجو تعليم اللغة العربية العديد من 
. يتم اآلف استبداؿ التعليم الذم يتم عادة يف 19العقبات، كسط ظركؼ كوعيد 

ت ، الذم يتضمن اختالعات يف طرؽ التعليم الفصوؿ الدراسية التعليم عرب اإلنًتن
تعليم للطالب اللغة العربية قبل اجلائحة )كجهان لوجو( يف الفصل أكثر مالءمة  .يعد

ألف الطالب يتفاعلوف مباشرة يف الفصل، كؽلكن أف يساعد الطالب على أف 
 يصبحوا نشيطُت ، كيقبل الطالب بسهولة الدركس اليت كصفها ادلعلم كيكونوف أكثر

 تفاعالن عند تقدًن العركض التقدؽلية.
كمع ذلك يف الوقت احلارل يتم تنفيذ طرؽ تعليم اللغة العربية للطالب أثناعو 

ت / عرب يت. ؽلكن القوؿ أف طريقة التعليم ىذه عرب اإلنًتنيالوباء عرب اإلنًتن
القياـ  ت ىي طريقة جديدة للتعليم يف عادل التعليم اإلندكنيسي، كاليت دل يتمياإلنًتن

 هبا من قبل. كشيء جديد، غلب أف يكوف ىناؾ نقاط ضعف كنقاط قوة تشعر هبا
أساليب التعليم احلارل عرب اإلنًتنت احلالية. سيشعر الطالب تلقائينا بت خَت يف 
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العملية التعليمية ادلستمرة. عيما يلي بعض نقاط الضعف يف تعليم اللغة العربية عرب 
التفاعل مستحيل كنوعية البيئة التعليمية رديئة.  شبكة،عدـ استقرار ال ت؛ياإلنًتن

 2إمدادات البيانات غَت كاعية ، كاطلفاض التحصيل الدراسي اطلفاض الًتكيز،
إذل جانب العيوب ، ىناؾ مزايا بالت كيد ، إليك بعض ادلزايا يف تعلم اللغة 

 العربية عرب اإلنًتنت: 
 علم من أم مكاف كيف أم كقت،زيادة تفاعالت التعليم، تسهيل تفاعالت الت

لديها نطاؽ كاسع جدا، ال يتطلب التعلم عصالن دراسينا ، ألف عملية التعليم تتم من 
ادلنزؿ أك من مساعة بعيدة.ال ػلتاج الطالب إذل االلتقاء كجهان لوجو يف الفصل ، ألف 

 3ما يتم استخدامو ىو مرعق اذلاتف احملموؿ مع اإلنًتنت.
( ، سيكوف ىناؾ الكثَت من التغيَتات، 19)جائحة قوعىيد  مع الظاىرة احلالية

دبا يف ذلك التغيَتات يف طريقة التعليم للطالب من كجهان لوجو ، إذل اإلنًتنت / عرب 
بُت طريقة  مقارنة اإلنًتنت. بناءن على السابق ، يهتم الباحثة بإجراء حبث بعنواف ؛

بادلدرسة ادلتوسطة رياض  للطالب ك قبلو 19عصرالكوعىيد  تعليم اللغة العربية يف
 4العلومالعاـ الدراسي.

 سئلة البحثأ .ب 
 ىي:بناءن على كصف خلفية ادلشكلة ، تكوف صيغة ادلشكلة 

 للطالب ك قبلو19كيف مقارنة بُت طريقة تعليم اللغة العربية يف عصر الكوعيد  .1
 ؟2221 /2222بادلدرسة ادلتوسطة رياض العلـو العاـ الدراسي

الداعمة كادلثبطة مقارنة بُت طريقة تعليم اللغة العربية يف عصر كيف العوامل  .2
بادلدرسة ادلتوسطة رياض العلـو العاـ الدراسي  للطالب ك قبلو19الكوعيد 

 ؟2221/2222
                                                           

2
Lina Handayani Journal Industrial Engineering & Managemenet Research(Jiemar) 

Vol.1No2:Juli2020 
3
I Wayan Eka Santika,”pendidikan karakter pada pembelajaran daring”.jurnal indonesia 

values and character Education ,vol,3.No.1 Tahun 2020 
4
 http//edukasi.Kompas.com 



 

4

 هداف البحثأ .ج 
ك 19 دلعرعة كيف كانت مقارنة بُت طريقة تعليم اللغة العربية يف عصر الكوعيد .1

 .2221 /2222اض العلومالعاـ الدراسيبادلدرسة ادلتوسطة ري للطالب قبلو
دلعرعة كيف العوامل الداعمة كادلثبطة مقارنة بُت طريقة تعليم اللغة العربية يف  .2

 العاـ العلـو رياض ادلتوسطة بادلدرسة للطالب ك قبلو 19 الكوعيد عصر
 .2221/ 2222الدراسي

 فوائد البحث .د 
 تنقسم عوائد ىذا البحث إذل قسمُت على النحو التارل:

 . الفوائد النظرية1
من ادلتوقع أف يوعر ىذا البحث معلومات لتطوير العلـو الًتبوية كأف يكوف 
ا يف إضاعة إذل كنز ادلعرعة الدعُت ، كخاصة يف رلاؿ تعليم اللغة العربية  مفيدن

 ككذلك ادلواد الدراسية كادلراجع يف رلاؿ تعليم اللغة العربية.
 . الفوائد تطبقية2

 للمدير.أ 
 19 ف الزكاعد لتحسُت جودة التعليم يف عصر الكوعىيددلراجع أ

 للمعلمُت.ب 
لزيادة الطريقة التحليلية يف التغلب على مشاكل التعليم يف عصر  (1

 19كوعىيدال
لزيادة كسائط جديدة يف تقدًن ادلعلومات أك ادلواد اليت تتم عرب  (2

 اإلنًتنيت / عرب اإلنًتنيت.
 للطالب.ج 

 ب نشطة التعليم من ادلنزؿ ليكوف كسيلة بديلة للتعليم للقياـ (1
 لزيادة داعع الطالب يف تنفيذ أنشطة التعليم من ادلنزؿ. (2
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 حدود البحث .ه 
 حدكد ادلوضوعي .1

كقبلو للطالب  19مقارنة بُت طريقة تعليم اللغة العربية يف عصرالكوعيد "
    ".2222 /2222عاـ الدرسةالبادلدرسة ادلتوسطة رياض العلـو 

 ادلكاف البحث .2
ادلدرسة ادلتوسطة رياض العلـو عاـ الدرسة ماتراـ حصوصا ث يف موقع ىذا البح

 تقع يف مدينة ماتراـ ، نوسا تيجارا الغربية. لفصل السابع الطالبات اليت
 2221يوليو -ادلتوسطة رياض العلـو من مايوالزماف البحث يف ادلدرسة  .3

 السابقة  الدراسة .و 
 قشة اليت متشابو بعنوافادلنا عيحدد ادل لف بعض عنواف ذبنيب التشابو، ألجل

 ادل لف.
 العربية أكرب ،كموضوعو:طريقة تعليم اللغة نواعيلزلمد  حبث العلمي الذم كتبو .1

 .2217 عالية ركضة اجلنة باالصلكارايا مدرسة
 مدرسو أىداؼ من ىذا البحث ىذه الدراسة إذل ربديد األساليب التيستخدمها

 اللغةالعربية. كاجلهود اليت يبذذلا مدرسواللغة العربية يف عملية تعلم اللغة العربية 
 البحث اف الدراسة ىي أف الطريقة اليت يستخدمها مدرس من ىذه ما نتائجأ

 القرعة، كطريقة اللغة العربية يف مدرسة ركضة اجلنة ىي طريقة القويد، كطريقة
 اليت كادلمارسة. إف اجلهود احملاضرة، كطريقة السؤاؿ كاجلواب، كطريقة التمرين

ىي  يف مدرسة عالية ركضة اجلنة ذذلا ادلعلم يف ربسُت عملية تعليم اللغة العربيةيب
 قبل بدء ما عدا يومي االثنُت كاجلمعة من خالؿ عقد برنامج مفردات كل صباح

 التعلم.
 النوعي ك بُت ىذ البحث ك البحث السابق ىو باإلستخداـ البحث أما التساكم

 تعليم اللغة العربية.
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 طريقة  ىذا البحث ك البحث السابق ىو حبث السابق يبُت عنما الفرؽ بُتأ
 . ، أما ىذا2217تعليم اللغة العربية مدرسة عالية ركضة اجلنة باالصلكارايا

 ك قبلو 19 البحث يبُت عن مقارنة بُت طريقة تعليم اللغة العربية يف عصر الكوعيد
 .2221يف ادلدرسة ادلتوسطة رياض العلـو عاـ الدراسة  للطالب

الذم كتبو نيديا عًتم ريد، كموضوعو : تعليم اللغة العربية يف  البحث العلمي .2
 يللعاـ الدراس ادلدينة جامب بالطريقة ك كاسطتها. 2مدرسة الثنوية احلكمية 

2217 
 أىداؼ من ىذا البحث ليكتسب سورة كامال عن تعليم اللغة العربية يف مدرسة

طريقة ك كاسطتها. أغراض من ىذا البحث ادلدينة جلامب بال 2الثنوية احلكومية 
 ادلعلم اللغة العربية ك الطالب، غلتمع البيانات بادلقابلة، التوثيق، ك ادلالحظة. ىو

ىذا البحث ىو البحث النوعي.أما نتائج البحث يدؿ أف يف تعليم اللغة العربية 
 نها:متعمد باإلستعماؿ إستعداد قبل عملية التعلم حاصل. من إستعداد ادلعلم م

 إستعداد ادلادة ك غَت ادلادة. تطبيق الطريقة الًتمجة، احملاكرة، ادلناقشة، التظاىرة، ك
ادلدينة  2التدربات. عراقيل يف عملية تعليم اللغة العربية يف مدرسة الثنوية احلكمية 

 اجلامب ينقسم على أربعة العوامل . منها: عوامل ادلعليم، عوامل الطالب، عوامل
أما التساكم بُت ىذا البحث ك البحث  ريقة التعليم ك بواسطة.الواسطة، ك ط

ما أ يبحث عن تعليم اللغة العربية. السابق ىو باإلستخداـ البحث النوعي، ك
تعليم اللغة  الفرؽ بُت ىذا البحث ك البحث السابق ىو حبث السابق يبُت عن

بُت طريقة  ة، أما ىذا البحث يبُت عن مقارن2217 العريبة بالطريقة ك كاسطتها
ادلدرسة ادلتوسطة  للطالب يف ك قبلو19 تعليم اللغة العربية يف عصر الكوعيد

 .2221 رياض العلـو
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 م اللغة العربية يفيتعل ةقيطر  و خاسبة، كموضوعة :تالبحث العلمي الذم كتب .3
 للعاـ عاـ مقاطعة سيالكاب من اإلقامة 2الدرج  نعم الثنوية احلكمية

 2213الدرس
 م اللغة العربية كمعرعة تطبيق الطريقةيحوؿ طريقة تعل لتعرؼ بحثأىداؼ من ال

م اللغة يحوؿ طريقة تعل أجراه ىذا الباحث ىو معرعة ذلك م اللغة العربية.يتعل
 العربية. اللغة ميتعل العربية كمعرعة تطبيق الطريقة

 أىداؼ من ىذا البحث ليكتسب سورة كامال عن تعليم اللغة العربية يف مدرسة
ادلدينة جلامب بالطريقة ك كاسطتها. أغراض من ىذا البحث  2نوية احلكومية الث

 ادلعلم اللغة العربية ك الطالب، غلتمع البيانات بادلقابلة، التوثيق، ك ادلالحظة. ىو
 النوعي السابق ىو باإلستخداـ البحث بُت ىذ البحث ك البحث أما التساكم

 تعليم اللغة العربية. ك
الثنوية  في اللغة العربية يف الفئة السابعة مدرسو اللغة يف دؿ أفأما نتئج البحث ي

طريقة احملاضرة ،  كيسوجيهاف ، كىي: طريقة احلديث ، 2باكى  يا احلكمية
احلفظ ، كطريقة السؤاؿ  طريقة ، طريقة ادلناقشة ، الطريقة طريقة القراءة ، إمؤل

طريقة التالكة. يتم استخداـ  ،كاجلواب ، كطريقة الًتمجة ، كطريقة الًتمجة النحوية 
 قدرات الطالب. حسب الظركؼ ك ىذه األساليب

أما التساكم بُت ىذا البحث ك البحث السابق ىو باإلستخداـ البحث النوعي، 
    ك يبحث عن تعليم اللغة العربية.

البحث  اما الفرؽ بُت ىذا البحث ك البحث السابق ىو حبث السابق يبُت عن 
 ن اللغة العربية فييتعل ةقيطرخاسبة، كموضوعة : العلمي الذم كتبو

 للعاـ سيالكاب عام هقاطعة هن اإلقاهة 2الدرج  نعن الثنوية احلكمية
بُت طريقة تعليم اللغة العربية يف  مقارنة أما ىذا البحث يبُت عن 2213الدرس

 .2221 ادلدرسة ادلتوسطة رياض العلـو للطالب يف ك قبلو19 عصر الكوعيد
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 لنظريا االطار .ز 
 تعليم اللغة العربية .أ 

 تعريف التعليم (9
مادة التعليم ىي نشاط تعليمي يتم تنفيذه إذل أقصى حد من قبل ادلعلم 
حبيث يقـو الطالب الذين يدرسهم مادة معينة ب نشطة تعليمية بشكل جيد. 
كبعبارة أخرل ، التعليم ىو اجلهد الذم يبذلو ادلعلم يف إنشاء أنشطة تعليمية 

على ربقيق األىداؼ.كىكذا ، عإف تعليم اللغة األجنبية ىو نشاط معينة تساعد 
تدريسي يتم تنفيذه إذل أقصى حد من قبل مدرس الطالب الذم يقـو بتدريس 
لغة أجنبية معينة للقياـ ب نشطة التعلم بشكل صحيح ، حبيث يكوف مفيدنا 

إحدل كيف الوقت نفسو ، تعد اللغة العربية  5لتحقيق ىدؼ تعلم لغة أجنبية.
لغات العادل اليت شهدت تطورنا اجتماعينا كعلمنا. تشمل اللغة العربية يف 
الدراسات التارؼلية عائلة لغوية سامية ، كىي عائلة اللغة اليت تستخدمها األمم 
اليت تعيش حوؿ هنرم دجلة كالفرات ، كالسهوؿ السورية كشبو اجلزيرة العربية 

 6)الشرؽ األكسط(.
استنتج ادلؤلفوف أف تعليم اللغة العربية ىو نشاط السابق من التعريف، 

تدريسي يقـو بو ادلعلموف لتعليم اللغة العربية للطالب لتحقيق أىداؼ التعلم ، 
 كىي تعليم اللغة األجنبية.

 فهم تعليم اللغة العربية (2
تعلم لغة أجنبية ىو عملية معقدة مع ظواىر معقدة لذلك ليس من 

أحدىا ىو تعلم اللغة  7أشياء سلتلفة ألناس سلتلفُت.ادلستغرب أهنا ؽلكن أف تعٍت 
العربية ، من الشرح ادلتعلق دبعٌت التعلم كلغة أرباب أعاله ؽلكن استنتاج أف تعلم 
                                                           

5
Acep Hermawan ,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung:PT.Remaja 

Rosdakarya, 2011),32 
6
Azhar Arsyad,bahasa arab dan metode pengajaranya ,(surabaya:pustaka pelajar,2003), 2 

7
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab,(Malang :UIN-MALANG 

PRESS,2009),17 
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اللغة العربية ىو عملية تفاعل بُت الطالب كادلعلمُت يف عملية تعلم اللغة العربية 
. يف تعلم اللغة العربية هبدؼ تسهيلها على الطالب. لفهم اللغة العربية كنطاقها

، ادلواد اليت ندرسها كندرسها ىو بالطبع اللغة العربية كىي مادة لغوية موجهة 
لتشجيع كتوجيو كتطوير كتعزيز القدرات كتعزيز ادلواقف اإلغلابية ذباه اللغة 

 العربية، سواء من حيث التقبل أك اإلنتاج.
ؼ إذل التعلم بنشاط التعليم ىو عملية تكييف هتد حبسب ىَتككورنياكاف،

 االتعليم ىو أيضنا عملية تعليم الطالب حىت يكتسبوا معارع 8يف الفصل الدراسي.
جديدة تنمو عندما يتفاعل الفرد مع ادلعلومات كالبيئة، كػلدث  اكمهارات كمواقف

 9طواؿ الوقت.
سيب كورنياكانالذم كتب يف كتابو بعنواف منهجية تعليم اللغة أحبسب 
ة التعليم ىي عمليات شلاثلة لؤلنشطة التعليمية اليت يقـو هبا العربية، أنشط

 10ادلعلموف كمهندسُت ألنشطة التعلم ، حبيث ربدث األنشطة التعليمية.
 اللغة العربية تعليمق يطر  .ب 

الطريقة ىي طريقة التدريس اليت يستخدمها ادلعلم لعملية تعلم اللغة من 
يم ادلعلم يف اختيار الطريقة أجل إنشاء أىداؼ التعلم ادلرجوة. سيحدد تصم

 تشمل طرؽ تعليم اللغة العربية ما يلي: 11بشكل كبَت صلاح التعليم.
 طريقة الترجمة النحوية )طريقة القواعد والترجمة( .9

 عهم طريقة القويد كالًتمجة (1
طريقة الًتمجة النحوية )طريقة القواعد كالًتمجة( تسمى أيضنا طريقة 

رض ادلواد التعليمية عن طريق حفظ القواعد الًتمجة النحوية، كىي طريقة لع
                                                           

8
 Heru Kurniawan, Pembelajaran Menulis Kreatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 5 

9
 Anang Santoso,Matari dan Pembelajaran Bahasa Indonesia SD, (Banten: Universitas 

Terbuka, 2013),1 
10

 Acep Hermawan,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung:PT.Remaja 

Rosdakarya, 2011), 32 
11

 Syaiful Mustofah, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, UIN MALIKI PRESS, 

MALANG, 2011,13 
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أك القواعد النحوية األجنبية ادلختلفة.لذلك يتم تعليم الطالب القواعد أك 
 ىذه الطريقة ىي جلمع من القواعد النحوية كاألساليب ادللموسة.12أكالن.

طريقة القواعد ىي طريقة تركز على حفظ القواعد النحوية مث ترتيب 
النحوية السائدة. يف حُت أف طريقة الًتمجة ىي  الكلمات حسب القواعد

نشاط ترمجة مجل كلمة بكلمة من اللغة العربية إذل لغة الطالب أك العكس 
على الرغم من أف ىذه الطريقة صارمة يف تطبيقها ، كلكن كعقنا لرأم اخلرباء 
ىناؾ مزايا يف ىذه الطريقة ، أحدىا أف الطالب غنية ب عداد كبَتة من 

 13يف كل اجتماع. ادلفردات
 خطوات طريقة القواعد كالًتمجة (2

عند تطبيق طريقة القواعد كالًتمجة يف تعلم اللغة العربية ، ىناؾ عدة 
 خطوات غلب مراعاهتا من قبل ادلعلم ، كمنها ما يلي:

 يكرر ادلعلم مادة ادلفردات كيالحظ الطالب ادلفردات اجلديدة عندـ(أ 
 يشرح ادلعلم.

 ءة نص قراءة بصوت عاٍؿ مث يقـو ادلريبيقـو بعض الطالب بقرا (ب 
 بتكليفهم بًتمجتو.

 يشرح ادلعلم قواعد النحو. (ج 
 مث يف هناية الدرس يتم استخدامو للقياـ دبهاـ مكتوبة تتعلق هبذه(د 

 14القواعد.
 نقاط القوة كالضعف يف طريقة القواعد كالًتمجة. (3

 ية، كمنها ما يلي:طريقة القويد كالًتمجة ذلا مزايا كعيوب يف تعليم اللغة العرب

                                                           
12

 Ahmad Izzan,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung:Humaniora,2011),104 
13

 Nicky Nihayatun,Fatimah Firdaus ,Namira Calista. Modifikasi Metode Qowa’id wa  

Tarjamah   Dengan Strategi Contextual Teaching And Learning  (CTL) Dalam Pembelajaran 

Kitabah.(Seminar Nasional Bahasa Arab Mahasiswa III 2019),87. 
14

 Fatur Rahman,Metodologi Pembelajaran  Bahasa Arab(Jakarta:Kencana,2017,142 
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 سهل التنفيذ كال يتطلب الكثَت من الطاقة كالوقت كىو اقتصادم.(أ 
 كثَتنا دبا يتناسب مع عدد الطالب ذكم العدد الكبَت(ب 
 ال ؽلثلوف عبئنا ثقيالن كمرىقنا يف التنفيذ،(ج 
النصوص  كلغة ادلهرة الناذبة عن ىذه الطريقة ىي مهارات قراءة(د 

 كمهاراتالكتابة كالًتمجة.
 م على الكثَت من ادلفردات من حيث األرقاـ كاجلمل.ػلتو (ق 

 تشمل نقاط ضعف طريقة القواعد كالًتمجة ما يلي:
 ال يهتم بادلهارات اللغوية األساسية كىي مهرة الكالـ كمهرة االستماء.(أ 
 عقط كرقة يف الًتمجة كاليت ىي بديل لوسائل اإلعالـ التعليمية. (ب 
 النحوية عن طريق تكوين مجل يواجو الطالب صعوبة يف تطبيق القواعد(ج 

 15عربية
 الغرض من األسلوب النحوم ملموس. (4

ا يف   اذلدؼ من طريقة القواعد ادللموسة ىو أف يكوف الطالب جيدن
حفظ القواعد كعهمها. باإلضاعة إذل ذلك ، ؽلكن للطالب أيضنا التعبَت عن 

نبية اليت األعكار من خالؿ ترمجة لغتهم األـ أك لغتهم األكذل إذل اللغة األج
تتم دراستها. الغرض اآلخر من ىذه الطريقة ىو ذبهيزىم ليكونوا قادرين 

 16على عهم نصوص اللغة اليومية أك العكس.
تتميز طريقة اللمس خبصائص أك خصائص سبيزىا عن الطرؽ األخرل 

 17من بُت خصائص أك خصائص طريقة القواعد ادللموسة ما يلي:
 وس أك قائمة الكلمات، كقراءة النص.القام ىو يتكوف ادلوضوع من كتبنا(أ 
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 Abdurochman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya (Bandar Lampung : CV 

Anugrah Anatama Raharja, 2017,102-103 
16

 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab,(Jogja:Diva 

Press,2012),203 
17

 Ahmad Fuad Efendi, Metode Pengajaran Bahasa Arab,(Malang : Misykat,2009),41 
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يتم تقدًن القواعد بطريقة استنتاجية، أم أهنا تبدأ بعرض القواعد متبوعة (ب 
 ب مثلةكيتم شرحها بالتفصيل كبشكل مطوؿ.

 يتم إعطاء ادلفردات يف شكل قاموس اللغة ، أك ادلفردات كترمجاهتا.(ج 
وف الًتمجة أساس التعلم ىو حفظ القواعد النحوية كادلفردات ، مث تك(د 

حرعيان من للغة األجنبية ادلدركسة إذل لغة ادلتعلمُت )اللغة األـ( ، 
 كالعكس صحيح.

دكر ادلعلمُت النشطُت كمقدمُت للمواد، كدكر ادلتعلمُت السلبيُت  (ق 
 كمتلقينللمواد.

تستخدـ اللغة األـ للطلبة كلغة للتدريس يف أنشطة التدريس كالتعلم. (ك 
 للطالب.تستخدماللغة لشرح شيء جديد 

 القواعد اليت يتم تدريسها ىي قواعد رمسية.(ز 
 ال يتم إعطاء سبارين الكالـ أك التحدث كلكنها متقطعة عقط.(ح 

على الرغم من كجود سلطط خلطوات استخداـ الطريقة النحوية 
ادللموسة، إال أف ىذا ال يزاؿ غَت هنائي الستخدامو ك ساس لتطبيق ىذه 

طوات ادلتخذة كادلتخذة يف استخداـ ىذه الطريقة. كمع ذلك ، عإف مجيع اخل
 الطريقة تستند إذل رغبة ادلعلم يف تطبيق طريقة القواعد ادللموسة ىذه

  )مختلطة( انتقائية الطريقة .2

 )سلتلطة( انتقائية معٌت الطريقة (1
أيضنا بالطريقة ادلختلطة أك ادلركبة. ألف ىذه  نتقائية تُعرؼ الطريقة

نوعة من ادلوضوعات. من خالؿ اجلمع الطريقة تتضمن تقدًن رلموعة مت
 18.بُت مجيع األساليب ادلوجودة يف تعلم اللغة
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 . انتقائية خصائص الطريقة (2
موجهة ضلو عدـ الرضا عن األساليب احلالية حيث  انتقائية الطريقة

لكل منها مزايا كعيوب ، لذلك تفًتض ىذه الطريقة أف رلتمعة بديل ععاؿ 
 19ىي: انتقائية الطريقةللتعلم. خصائص تدريس اللغة ب

 يتم تدريس إجادة اللغة بًتتيب التحدث كالكتابة كالفهم كالكتابة.( أ
أنشطة التعلم الصفي على شكل سبارين )شلارسة شفهية(، كالقراءة ( ب

 عاٍؿ )القراءة بصوت عاٍؿ( كسؤاؿ كجواب. بصوت
يف ىذه الطريقة ، يوجد أيضنا سبرين يف ترمجة دركس القواعد بشكل ( ت

 استنتاجي.
 الوسائل السمعية كالبصرية ادلستخدمة.( ث

 انتقائيةخطوات استخداـ الطريقة  (3
مثل الطرؽ األخرل، عإف اخلطوات اليت ؽلكن استخدامها الستخداـ 
 ىذه الطريقة، على سبيل ادلثاؿ، اخلطوات اليت يتخذىا ادلعلم ىي كما يلي:

 التعليم األكرل )ككذلك مقدمات يف طرؽ أخرل(..أ 
يسهل عهمها. يف البداية،يتم تقدًن ادلادة شفهينا يقدـ ادلعلم مادة .ب 

  مصحوبة
بإؽلاءات أك صور متحركة أك عركض مسرحية.على سبيل ادلثاؿ،يف .ج 

 شكل حوارات 
قصَتة باستخداـ موضوع األنشطة اليومية،كاليت يتم تطبيقها بشكل .د 

 متكرر.
يوجو ادلعلم الطالب لالستماع إذل احلوارات،مث يقلد ما يسمع حىت .ق 

 ىا سبامنا.غليد
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 Muljanto Sumardi. Pedoman Pengajaran Bahasa Asing.(Surabaya : CV. Ilmu  

Surabaya,1975,37 
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 يوجو ادلعلم الطالب لتنفيذ احلوارات مع أصدقائهم بالتبادؿ..ك 
بعد عرض احلوارات مع زمالئو األصدقاء،يقدـ ادلعلم نص قراءة آخر، ال .ز 

موضوعو مرتبطنا باحلوار الذم سبت دراستو سابقنا.مث أعطى ادلعلم  يزاؿ
 القراءة بشكل صحيح كصحيح،كتبعها الطالب بشكل أمثلة عن كيفية

 متكرر.
إذا كاف نص القراءة ػلتوم على مفردات جديدة كصعبة،يقـو ادلعلم .ح 

بتدريسها من خالؿ إخبارىا باإلؽلاءات أك اإلؽلاءات أك الصور أك أم 
شيء آخر. إذا دل يفهم الطالب ىذه الطريقة،يقـو ادلعلم بالًتمجة 

 باستخداـ ادلرادعات.
جودة يف النص،مث يتعرؼ ادلعلم على بعض الًتاكيب النحوية ادلو 7.ط 

 يناقشها معنا.
يكلف ادلدرس دبهمة دراسة النص الذم مت دراستو،مث يناقش احملتول .م 

 الوارد عيو.
أم من خالؿ تقدًن تقييم يف شكل أسئلة حوؿ زلتول  اختتاـ الدرس،.ؾ 

 21النص قيد ادلناقشة.
 انتقائية مزايا طريقة التعليم (4

 ىذه الطريقة ىي طريقة مكملة للطرؽ السابقة.(أ 
 لتعلم األكثر ععالية ىو أمر مثَت لالىتماـ كمتنوع.ا (ب 
 تعمل ىذه الطريقة على تطوير نشاط الطالب كنشاطهم كمهاراهتم يف (ج 

 التعلم كذبعل من السهل التفاعل مع اآلخرين كعدـ الشعور بادللل
 بسرعة.
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 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2012),198-199. 
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يُنظر إذل قدرة الطالب على استخداـ اللغات األجنبية على أهنا أكثر  (د 
 اتكاعؤنا كتعظيمن 

 21ادلعلموف أكثر محاسنا كحيوية يف عملية التعلم.(ق 
 عدـ كجود طرؽ تعلم انتقائية(ك 
 الوقت احملدكد ادلستخدـ يف تنفيذ ىذه الطريقة. ألف ىذه الطريقة ال تزاؿ(ز 
 تستغرؽ كقتنا طويالن نسبينا مقارنة بالطرؽ األخرل ، كىي مقيدة بالوقت احملدكد  (ح 
 ناء مدارس معينة.نسبينا لتعلم اللغة العربية، باستث (ط 
ا ذكينا، ماىرنا يف النميس يف أشكاؿ التدريس  (م   تتطلب ىذه الطريقة معلمن
 ادلختلفة. ليس كل ادلعلمُت زلدثُت دبثل ىذا النطاؽ الواسع كادلتنوع من األنشطة. (ؾ 
 22أكثر تطلبنا للمعلمُت ادلتنوعُت كاحليويُت. (ؿ 

 الطريقة المباشرة  .3
 عهم الطريقة ادلباشرة(أ 

باشرة ىي طريقة تؤكد على شلارسة احملادثة ادلستمرة بُت الطريقة ادل
ادلعلمُت كتعليم ادلشاركُت باستخداـ اللغة العربية دكف أدىن استخداـ سواء يف 

 23شرح معٌت ادلفردات أك يف التدريس.
تستخدـ ىذه الطريقة أيضنا لتدريس قواعد اللغة ادلسماة مصطلح ناىو 

نتاج قواعد النهو من بعض األمثلة نفسها اليت الوديفي، أم ادلعلم يوجو إذل است
قدمها ادلعلم، ككلها ربتوم على قاعدة هنو كاحدة يريد ادلعلم شرحها. بعد أف 
يتقدـ الطالب يف تعلمهم ، يشرح ادلعلم القواعد باستخداـ لغة أجنبية 

 24.يستطيع الطالب عهمها كال يًتمجها إذل اللغة اإلندكنيسية
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 Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah Vol.5 No.1(Juni) 2020 
22

 Ibid, 141 
23

 Wisnawati Loeis, Metode Langsung Dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Turats, vol 7, 

No. 2, Agustus 2011,62 
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 Fatur Rohman, Metodologi Pembelajaran  Bahasa Arab,(Malang:Madani,2015),151-154 
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ة إذل سبكُت الطالب من التواصل مع اللغة األجنبية هتدؼ الطريقة ادلباشر 
اليت يتعلموهنا ، مثل صاحب اللغة ، لتحقيق ىذه القدرات ، كيتم إعطاء 

 الطالب الكثَت من التدريب ادلكثف.
يتم إجراء ىذا التمرين مع ارتباط مباشر ، أم يف شكل كلمات أك  

لمة أك مجلة من خالؿ مجل مع معانيها. كما ذكرنا سابقنا ، يتم شرح معٌت ك
ادلظاىرات أك ادلظاىرات كإؽلاءات الوجو كما إذل ذلك. ىذه الطريقة تسمى 
أيضنا طريقةبَتليتز.ىذا ألف ادلدارس يف برلُت تستخدـ ىذه الطريقة يف تعلم 

 25.اللغات األجنبية
 خصائص كأىداؼ الطريقة ادلباشرة:(ب 

يتمكن الطالب اذلدؼ الرئيسي ىو إتقاف اللغة العربية شفهينا حىت  .1
 منالتواصل باللغة العربية

إف ادلادة يف شكل مفردات ىي بشكل عاـ ملموسة كموجودة يف بيئة  .2
الطالبوميزة الكتاب ادلدرسي أهنا مليئة بالتسمية ، كاليت ؽلكن توضيحو 

 بشكل عاـ.
يتم تدريس قواعد اللغة بشكل استقرائي ، أم البدء باألمثلة مث استخالص  .3

   النتائج.
تدريب مهارات االتصاؿ الشفوم بسرعة من خالؿ األسئلة  يتم  .4

 كاألجوبة ادلخطط ذلا يف رلموعة متنوعة من أظلاط التفاعل.
 يتم تدريب كل من مهارات التحدث كاالستماع. .5
كل من ادلعلم كالطالب نشيطوف، لكن ادلعلم ىو عقط كمحفز لتقدًن  .6

 أمثلة علىالنطق كالعركض التوضيحية كاألسئلة.
 ت كيد على أحكاـ النطق كالقواعد.يتم ال .7
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 Chaidar Alwasilah,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2011),176-177 
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يتم استخداـ اللغة األجنبية / العربية كلغة تدريس يف كيتم ذبنب استخداـ  .8
 اللغة األـ للطالب سبامنا.

مت إنشاء الفصوؿ الدراسية كبيئة اصطناعية للغة األجنبية / العربية أك تشبو  .9
 26.رلمع اللغة، حيث يتدرب الطالب بشكل مباشر

 دلباشرةخطوات الطريقة ا(ج 
حبيث ؽلكن استخدامو بشكل صحيح عند إجراء أنشطة التعلم. لذلك 

 غلب على ادلعلمُت االنتباه ذلذه اخلطوات بشكل عاـ كاآليت:
تبدأ الدركس حبوار قصَت. يتم تقدًن ىذه ادلادة شفهينا مع اإلؽلاءات  .1

 كالرسومات كالصور.كاإلؽلاءا
احلوار ، مث التقليد حىت توجيو الطالب إذل االنضباط يف االستماع إذل  .2

 يهدأ,بعد ذلك يتم توجيو الطالب يف تنفيذ احلوار مع أصدقائهم بالتناكب.
يكوف التمرين التارل يف شكل أسئلة كأجوبة حوؿ ادلادة اليت يتم تدريسها   .3

 27،بُت الطالب كادلعلمُت كالطالب.
 مزايا كعيوب الطريقة ادلباشرة(د 

 الطريقة ادلباشرة. مزايا ىذه الطريقة ىي: عيما يلي حملة موجزة عن مزايا كعيوب
 إعداد ادلعرعة اللغوية اليت تفيد يف الكالـ يف سياقو. .1
 الًتكيز بشكل أكرب على جانب االستماع يف اللغة .2
 زيادة عدد األنشطة يف الفصل للمساعدة يف تشكيل ادلهارات اللغوية للطالب. .3
 الًتكيز أكثر على جانب االستماع للغة. .4
 غلرؤكف على التعبَت عن أعكارىم باللغة العربية.جعل الطالب  .5
 الطالب أكثر جرأة كطالقة يف استخداـ اللغة العربية. .6
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 Muhandis Azzuhri, Metode dan Media Pembelajaran Bahasa Arab  Berbasis Internet  di 

Era  Teknologi Informasi,(Purwekerto : INSANIA ,2009),5-6 
27

 Ulin Nuha, Ragam  Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab,(Yogyakarta: 
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 من بُت عيوب الطريقة ادلباشرة ما يلي:
نظرنا ألف الطريقة ادلباشرة تؤكد على التمرين، عإف مالكا ال تورل اىتمامنا  .1

 لتقدمتعلم الطالب.
 دبهارات عالية كيتقنوف اللغة العربية.تتطلب ىذه الطريقة مدرسُت يتمتعوف  .2
 ال تورل اىتماما كبَتا لالختالعات الشخصية بُت ادلتعلمُت. .3
 يتطلب الكثَت من اجلدية كاذلدكء يف نفس الوقت. .4
 شخصنا ، عإف التعلم غَت ععاؿ. 15إذا كاف عدد الطالب أكثر من  .5
 ترؾ تعلم مهارات الكتابة. .6
 لعربية من مواليد اللغة العربية أك مدرستتطلب ىذه الطريقة كجود مدرس للغة ا .7
 غليد اللغة العربية. .8
تعتمد ىذه الطريقة بشكل أساسي على مهارات ادلعلم أكثر من االعتماد  .9

على التمسك بالكتاب، كلكن ليس كل ادلعلمُت لديهم مهارات اللغة 
 العربية اليت تتواعق مع أساسيات ىذه الطريقة.

 28.كتابةىذه الطريقة ال تنمي مهارات ال .12
 اللغوية-.الطريقة السمعية 4

 عهم الطريقة الصوتية كاللغوية(أ 
اشتقاؽ الطريقة ت يت من الكلمةميثاشلا يعٍت خلف أك خلف ، ك ىودكس 
اليت تعٍت من خالؿ أك من خالؿ. يف اللغة العربية يسمى طريق. كبالتارل عإف 

كيف الوقت  الطريقة تعٍت ادلسار الذم غلب اجتيازه لتحقيق اذلدؼ ادلنشود.
نفسو، مت تقدًن تعريف ادلنهج يف ادلصطلحات من قبل العديد من اخلرباء، دبا يف 
ذلك إدكارد أنتوين، الذم يعرؼ الطريقة على أهنا خطة شاملة لعرض اللغة 
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 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran,(Jakarta : PT Bumi Aksara,2013),305 
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بشكل منهجي على أساس هنج زلدد. يف حُت أف الطعيمة تفهم األساليب 
 29.ة معينةباعتبارىا أساليب تستخدـ لتحقيق أىداؼ تربوي
 العوامل اليت غلب مراعاهتا عند اختيار طريقة التعلم:

 الغرض من إرادة الطالب.أ 
 حالة الطالب.ب 
 كسائل التعليم.ج 
 مواقف التدريس كالتعلم.د 
 ادلراعق ادلتاحة.ق 
 مدرس.ك 
 30مزايا كعيوب كل طريقة.ز 

 اللغوية-اعًتاضات الطريقة السمعية(ب 
 طبيعة اللغة( أ

 اللغوية ذلا االعًتاضات التالية:-ة السمعيةعيما يتعلق بطبيعة اللغة ، عإف الطريق 
كانت اللغة يف األصل  اللغة كالـ يتم التحدث بو شفويا كليس كتابيا(أ 

يتحدث بو غالبية الناس يومينا بسرعة عادية. ؽلكن أف يكوف ىذا صوتنا 
 االعًتاض استجابة لكيفية استخداـ الناس لتعلم اللغات األجنبية.

ت ادلكتسبة يف ظل ظركؼ معينة أك ادلكتسبة اللغة ىي رلموعة من العادا(ب 
 خالؿ التكييف.من 

اللغة ىي ما يتحدث بو ادلتحدثوف األصليوف للغة، كليس ما يعتقده  (ج 
 ادلتعلموف.

 جوىر تعليم اللغة( ب
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 Nur Maziyah Ulya, Pengaruh metode Pembelajaran dan Tipe  Kepribadian Terhadap 

Hasil  Belajar Bahasa Arab”, Jurnal Pendidikan Islam,Vol. 10,No.1, April 2016,6-7 
30
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ربتوم ىذه الطريقة أيضنا على العديد من االعًتاضات حوؿ تعلم 
 تعلم اللغة:اللغة. عيما يلي بعض اعًتاضات ىذه الطريقة حوؿ طبيعة 

التعلم ىو عملية التغَتات يف السلوؾ العقلي كاجلسدم اليت تنش  يف  .1
الكائنات احلية. يشَت ىذا االعًتاض إذل أف تعليم اللغة ىو عملية 

 اكتساب سلسلة من العادات اللغوية.
تعلم اللغة ىو عملية تكوين عادة. يصبح السلوؾ عادة إذا تكرر بشكل  .2

 31تدريس اللغة باستخداـ تقنيات التكرار.متكرر، لذلك غلب أف يتم 
 اللغوم-خصائص األسلوب السمعي(ج 

 لديك تسلسل تعليمي منظم ، من االستماع إذل التحدث مث القراءة كالكتابة. .1
مهارات لغوية  4يف ىذه السلسلة، يوجد ىدؼ لتدريس اللغة يريد استيعاب 

 بطريقة متوازنة
ات اليت مت تعلمها شفهينا ، ألف ُتدرَّس مهارات الكتابة على اجلمل كادلفرد .2

 تعليم 
 الكتابة قد مت تعلمو شفهينا ، ألف التعلم الكتايب ىو سبثيل لتعلم التحدث. .3
 ذبنب الًتمجة اللغوية الرغوية قدر اإلمكاف. .4
 32يؤكد التقليد ، كاحلفظ ، كالقياس. .5
 يتم التمكن من أظلاط اجلملة من خالؿ سبارين النمط ادلتسلسل. .6

 يقة الصوتية اللغويةالغرض من الطر (د 
بشكل عاـ، هتدؼ ىذه الطريقة إذل جعل الطالب قادرين على استخداـ 
اللغة اذلدؼ للتواصل ، كلتحقيق ىذا اذلدؼ ، يقًتح مطورك ىذه الطريقة أف 
يتعلم الطالب اللغة اذلدؼ من خالؿ التكرار ، حىت يتمكنوا من استخداـ اللغة 

                                                           
31

 Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Asing,(Jakarta; PT Raja 

Gravindo Persada,2016),84-85 
32

 Kamil Rahma Oensyar dan Ahmad Hifni, Pengantar Metodologi Pembelajaran Bahasa  

Arab, (Banjarmasin: IAIN ANTA SARI PRESS,2015),23 
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عي . ػلقق ادلتعلموف مهارات لغوية تلقائية من ادلستهدعة تلقائينا بالتنسيق الالكا
خالؿ تكوين عادات جديدة يف اللغة ادلستهدعة من خالؿ القضاء على العادات 

 اليت ت يت من اللغة األـ.
 عيوب كمزايا األسلوب اللغوم الصويت(ق 

 ىناؾ أيضنا مزايا للطريقة الصوتية اللغوية
 أظلاط اجلمل اليت مت تدريبها. يتمتع الطالب دبهارات نطق جيدة كمهارة يف صنع .1
 ؽلكن للمتعلمُت التواصل بشكل جيد لفظينا ألف التدريب كالتحدث يتم بشكل .2

 مكثف.
 جو الفصل مفعم باحليوية ألف الطالب ليسوا صامتُت .3
 جعل الطالب يتقنوف اللغة األجنبية ادلدركسة حىت مع كجود مواد زلدكدة. .4
 33ادلتعلمُت ادلدربُت. ذكرل .5

 اط الضعف يف طريقة الصوت كاللغة ىي:يف حُت أف نق
سبيل استجابات الطالب إذل االستجابة بشكل متزامن كآرل، كغالبنا ما ال (أ 

 يعرعوف أك يفكركف يف معٌت الكالـ ادلنطوؽ.
إيالء اىتماـ أقل للكالـ / الكالـ العفوم، ال ؽلكن للطالب التواصل بطالقة (ب 

 إال إذا مت تدريب اجلمل ادلستخدمة مسبقنا.
عٌت اجلملة اليت يتم تدريسها مستقل عن السياؽ، حبيث يفهم الطالب معٌت م(ج 

ا عقط ، على الرغم من أف اجلملة أك التعبَت ؽلكن أف يكوف ذلا معاٍف  كاحدن
 متعددة اعتمادنا على السياؽ.

نشاط الطالب يف الفصل ىو نشاط زائف، ألهنم يستجيبوف عقط لتحفيز (د 
 34ادلعلم.
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 وابالسؤال والج طريقة.5

ت يت طريقة الكلمات من  طريقة السؤاؿ كاجلواب ت يت من اليونانية ، اشتقاقينا ،
تعٍت الطريق أك  hodosتعٍت "من خالؿ" ك  ميتا .hodosك  metaمقطعُت ، كعلا 

يطرح ادلعلم بعض األسئلة طريقة السؤاؿ كاجلواب ىي: طريقة التدريس يف 35.الطريق
مع مت تدريسها أك قراءة ادلواد اليت قرأكىا مواد الدرس اليتعلى الطالب عنها

 36.االىتماـ بعملية التفكَت لدل الطالب
 استخداـ طريقة السؤاؿ كاجلواب من أجل:.أ 

مشكلة ، مث يصف ادلعلم بعض  اختتاـ الدرس ادلاضي بعد كصف ادلعلم .1
يتم ترتيب  مت اإلجابة على األسئلة من قبل الطالب أثناء النتائج األسئلة،
 ىي حملة عامة عن الدرس ستنتمي للطالب. لطالب الصحيحة حبيثإجابات ا

الدركس اليت أعطيت يف شكل أسئلة يا  استمرار الدرس السابق بالتكرار2 .2
 ستلفت انتباه الطالب إذل الدرس اجلديد. معلم

 خربة جذب انتباه الطالب الستخداـ ادلعرعة ك3 .3
مشكلة ، ؽلكن تواجو  قيادة مالحظات الطالب أك أعكارىم عند الطالب .4

ؽلكن للطالب الذين  يسًتشد بطرح األسئلة أك شخص ما لتفكَت الطالب
ادلعلم عن  رباكؿ إعادة انتباىو إذل ادلعلومات ال ينتبهوف إذل كالـ ادلعلم
 سؤاؿ. طريق مفاج تو بإعطاء بعض

لم حبيث يكوف ىناؾ تعاكف يتع تتخلل احملادثة لتحفيز انتباه الطالب عيها5 .5
 مع ادلعلم كؽلكن أف تلهم محاس الطالب. ة بُت الطالبهبذه الطريق

 قرأ أك زلاضرات مسعها. البحث عن قدرة الطالب على عهم القراءة .6
 عيوب طريقة السؤاؿ كاجلواب:.ب 

 زلاضرات، زلاضرة، الدرس أبط  من األسلوب يستغرؽ كقتنا أطوؿ مقارنةن بالطريقة .1
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36
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ذت على النحو نف حبيث ال ؽلكن أف يكوف ادلوضوع يف بعض األحياف
 ادلنصوص عليو.

ػلدث  سيكوف ىناؾ اختالعات يف الرأم بُت الطالب كادلعلمُت ، كىذا ىو .2
إذا حدث ذلك ، غلب أف  ألف ذبربة الطالب زبتلف عن ذبربة ادلعلم ،

 االجابة. يكوف ادلعلم قادرنا على إثبات احلقيقة
 لتالية:غالبنا ما يكوف ىناؾ اضلراؼ عن ادلشكلة الرئيسية لؤلسباب ا .3
دائمنا ما تكوف األسئلة صعبة كيفتقر إليها الطالب، لذلك يف بعض األحياف  .4

يف ىذا النوع من  ينحرؼ الطالب عن ادلشكلة ، إذا حدث شيء ما
 القضية ادلزمع مناقشتها. التدريس، غلب على ادلعلم إعادة انتباه الطالب إذل

ا من الطالب ، علن يكوف ىن .5  اؾ كقت كاؼٍ إذا كاف ىناؾ عدد كبَت جدن
 إعطاء الطالب دكرنا.

 إعراط.ج 
ؽلكن لؤلسئلة جذب انتباه الطالب كتركيزه، حىت عندما يكوف الطالب  .1

 صاخبُت، يستعيد النعاس قوهتم كيفقدكف النعاس.
 حفز الطالب على تدريب كتطوير قوة التفكَت ، دبا يف ذلك الذاكرة. .2
 37ن اآلراء.تنمية شجاعة الطالب كمهاراهتم يف اإلجابة كالتعبَت ع .3
ة رياض العلـو ىي طريقة السؤاؿ سطتو عالطريقة اليت استخدمتها مدرسة ادل .4

 كاجلواب.
 99التعليم اللغة العربية قبل كوفيد  .ج 

يف عملية التعليم، يواجو ادلعلم موقفنا يف الفصل الدراسي كالطالب ادلستعدين 
الب مستجيبُت لتلقي ادلواد. ستكوف ادلواد اليت سيتم تسليمها سهلة إذا كاف الط

لفهمها. كمع ذلك ، يف الواقع ال ؽلكن جلميع الطالب أف يكونوا كذلك. زبتلف 
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قدرة الشخص على عهم الدركس كاستيعاهبا بالت كيد من حيث الدرجة. بعضها 
ا. ينطبق ىذا أيضنا على قدرة الطالب على عهم صحيح كمتوسط  كبعضهابطيءجدن

يكاتبا عطرؽ سلتلفة حملاكلة عهم نفس ادلعلومات أك  ادلواد التعليمية. غالبنا مايتعُت عل
بناءن على الوصف أعاله ، التعلم ىو تفاعل بُت ادلعلمُت كالطالب يتم  الدرس.

 38إجراؤه بوعي كسلطط داخل الغرعة كخارجها لتحسُت قدرة الطالب.
 :39ىناؾ نوعاف سلتلفاف من أساليب التعلم لدل الطالب ، كعلا 

 يأساليب التعلم ادلرئ .1
يتميز أسلوب التعلم ىذا بشخصية يرل عيها الشخص يف استيعاب ادلواد 
التعليمية أدلة من خالؿ االعتماد على البصر. ؽلكن أف تكوف ىذه األدلة يف 

 شكل كتابات أك صور كمن مث ؽلكن تصديقها.
 التعلم السمعية أساليب .2

ة. أسلوب التعلم ىذا على السمع الستيعاب كعهم ادلواد ادلقدم يعتمد
ادلعلومات  يعٍت أنو غلب أف يسمع الناس، مث يكونوف قادرين على تذكر تلككىذا 

 .كحجبها
 ، كىي: 19ىناؾ عدة أمور تتعلق بتعليم الطالب اللغة العربية قبل كوعيد 

 الطريقة .1
تتطلب خطط نشاط التعلم اليت مت إعدادىا الطريقة الصحيحة ككعقنا دلا مت 

تعترب األساليب جزءنا مهمنا من التعليم ألهنا طريقة ربقيقو. إنو مرتبط بالطريقة. 
لتنفيذ اخلطط اليت مت كضعها كهتدؼ إذل ربقيق النتائج ادلناسبة اليت ؽلكن 
استخدامها يف التعلم مثل طريقة احملاضرة كطريقة العرض كطريقة ادلناقشة كطريقة 

يد ىو تطبيق احملاكاة. ىذه األساليب ؽلكن أف ذبعل التعليم أسهل."التعليم اجل

                                                           
38

 Muhamad Afandi,S.Pd.,M.Pd ,Model Dan Metode Pembelajaran Di 

Sekolah,(UNISSULA Press 2013), 3 
39

Hamzah B.Uno, Orientasi dalam psikologi pembelajaran(Jakarta:Bumi Aksara, 

2012),181 
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رلموعة متنوعة من األساليب. ليس عقط التدريس بطريقة كاحدة بشكل 
مستمر، كلكن أيضنا متنوع. ال ؽلكن الستخداـ رلموعة متنوعة من األساليب 
التغلب على ملل الطالب عحسب، بل ؽلكن أيضنا تكييفو مع االختالعات يف 

 41طبيعة قدرات الطالب.
 ادلنهج .2

ة من اخلطط كالًتتيبات ادلتعلقة باحملتول كادلواد ادلنهج عبارة عن رلموع
التعليمية للتعليم كالطرؽ ادلستخدمة كمبادئ توجيهية لتنفيذ أنشطة التدريس 

إف كجود ىذا ادلنهج يوعر الراحة ألىداؼ التعلم. تغيَتات ادلناىج 41كالتعلم.
صلاح تتواعق مع االحتياجات اليت يتم ربقيقها. ؽلكن أف يؤثر ىذا أيضنا على 

 التعليم، دبا يف ذلك اللغة العربية.
 ادلواد التعليمية .3

بصرؼ النظر عن ادلنهج الدراسي، ىناؾ أيضنا جزء مهم آخر ، أال كىو 
. ادلواد التعليمية ىي رلموعة من ادلعلومات ادلتعلقة دبوضوع ما ، التعليميةادلواد 

و يعدؿ زلتول كيتكيف زلتول ادلواد التعليمية مع ادلنهج الذم مت التخطيط ل
ادلادة التعليمية احتياجات الطالب ، كما أف ادلواد التعليمية اليت سيتم توعَتىا ذلا 

 42معايَت معينة على النحو التارل:
ذات صلة دبعايَت الكفاءة ادلوضوع كالكفاءات األساسية اليت غلب على  .1

 الطالب ربقيقها.
معايَت الكفاءة  . ادلواد التعليمية ىي احملتول التعليمي للتعلم ككضع .2

 كالكفاءات األساسية ىذه.
 توعَت الداعع للطالب دلزيد من التعلم. .3

                                                           
40

Nana Syaodih Sukmadinata dan erlina syaodih,kurikulumdan pembelajaran kompetensi 

(bandung: Refika Aditama, 2012,168 
41
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42
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 عيما يتعلق بادلواد السابقة. .4
 يتم ترتيب ادلواد بشكل منهجي من البسيط إذل ادلعقد. .5
 عملي .6
 مفيد للطالب .7
 ػلتوم على رسـو توضيحية لؤلنشطة الشخصية للطالب الذين يستخدموهنا .8
 ولة.ؽلكن احلصوؿ عليها بسه .9

 43جذب اىتماـ الطالب. .12
إذا نتجت ادلواد التعليمية كعقنا للخطة اليت مت تنفيذىا، عستكوف قادرة على  

ربقيق النتائج كعقنا للخطة السابقة كتكوف قادرة على عهم مدل قدرة الطالب 
 على استيعاب التعلم.

. لذلك، يف ىذه احلالة، يُفًتض أف يكوف تعليم اللغة العربية يف مدرسة  
ربتوم على عناصر مكونة تتآزر مع  طريقةادلتوسطةرياض العلـو ماترامالعاـ الدراسي

 ما عن تفاصيل الشرح كالتارل.أ بعضها البعض.
 ظركؼ الطالب .1

يعد الطالب مكوننا مهمنا يف طريقة التعليم يف ادلدارس ألف الطالب ىم   
ئص العامة موضوع عملية التعليم كاألنشطة ب نفسهم. ىناؾ العديد من اخلصا

للطالب اليت ربتاج إذل االىتماـ يف تصميم عملية أك نشاط تعليم ععاؿ 
كععاؿ. الطالب الذين لديهم معرعة أساسية قوية من عملية التعليم السابقة 

 44.ػلققوف أداء أعضل يف عملية التعليم التالية
كالتقاط إف أساليب أك طرائق تعليم الطالب يف التعلم كالفهم كاحلفظ كاالستالـ   

 ادلعلومات ادلتعلقة باللغة العربية متنوعة للغاية كمتنوعة كعقنا للطرائق ادلتبعة لديهم.
 حالة ادلعلم .2
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Karya,2011),136 



 

27

لن يتم عصل عملية التعليم عن كاجبات كأدكار ادلعلم أك ادلعلم. يف ىذه  
 احلالة، ؽلكن مالحظة ذلك يف كفاءتُت، كعلا:

لم يف التدريس يف الفصل الكفاءة الًتبوية. ادلؤشر ىو أف أسلوب ادلع( أ
الدراسي جذاب للغاية للطالب يف تعلم اللغة العربية ، حيث يوعر 

 ساعات إضاعية خارج ساعات الدرس لتعميق اللغة العربية.
الكفاءة ادلهنية. ادلؤشرات ىي إتقاف كشرح للمادة. العوامل اليت ؽلكن أف ( ب

 ، كىي:19تعزز نشاط الطالب يف عملية التعلم قبل كوعيد 
توعَت الداعع أك جذب االنتباه للطالب حىت يلعبوا دكرنا نشطنا يف أنشطة  .1

 التعليم
 شرح األىداؼ التعليمية )ادلهارات األساسية للطالب(. .2
 تذكَت كفاءات التعلم للطالب. .3
 تقدًن حاعز )مشاكل كموضوعات كمفاىيم يتم دراستها(. .4
 تقدًن إرشادات للطالب حوؿ كيفية تعلمها. .5
 شاركة الطالب يف األنشطة التعليمية.طرح األنشطة كم .6
 تقدًن التغذية الراجعة )التغذية الراجعة(.  .7
 كقياس قدرة الطالب إجراء تدريب للطالب يف شكل اختبارات حبيث يتم مراقبة .8
 45تلخيص كل مادة مقدمة يف هناية الدرس. .9

 99كوفيد أثناء  التعليم اللغة العربية  -د
 نتدور المعليم في التعليم عبر اإلنتر  .أ 

نع دل أصدر احلكومة اإلندكنيسية سياسة التعليم عرب اإلنًتنت كمحاكلة
يف ادلدارس، كخاصة يف الفصوؿ الدراسية. لذلك، تسمح  19انتشار كوعيد 

ىذه السياسة باإلنشاء االجتماعي كاستبعاد أنظمة التعليم كجهنا لوجو كسيتم 
                                                           

45
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د من ادلنصات الرقمية استبداذلا مؤقتنا بالتعليم عرب اإلنًتنت من خالؿ العدي
 46اليت مت اختيارىا من قبل معلمي كل مدرسة.

نع التوزيع ادلتزايد للحاالت دلازبذت احلكومة ىذه السياسة كمحاكلة 
بطريقة ىائلة شلا أزعج بالطبع اجملتمع اإلندكنيسي. عند  19 كوعيد اإلغلابية

اإلندكنيسي التفكَت يف ىذه السياسة ، عإف عدـ ادلساكاة يف جودة التعليم 
ىو بالطبع العقبة الرئيسية أماـ تنفيذ ىذه السياسة ، ألف استعداد الطالب 
احلضريُت ؼلتلف كثَتنا عن الطالب الذين يذىبوف إذل ادلدرسة يف ادلناطق 
النائية كاخللفية االقتصادية للطالب. يف عصر الوباء حيث يكوف التعلم عرب 

ادلعلموف أكثر إبداعنا كابتكارنا لصنع اإلنًتنت بالكامل، من ادلتوقع أف يكوف 
مواد تعليمية ذبذب اىتماـ الطالب كمحاسهم للتعليم ، باإلضاعة إذل أنو 

 يتعُت على ادلعلمُت أيضنا توخي احلذر يف إتقاهنم للعلـو كالتكنولوجيا.
 99سياسات الحكومة في عصر جائحة كوفيد  .ب 

اليونانية، كىي من الناحية اللغوية، ُتشتق السياسة )السياسة( من 
بوليس كاليت تعٍت ادلدينة. عالكة على ذلك ، تشَت السياسة إذل الطرؽ اليت 
توجو هبا مجيع أجزاء احلكومة إلدارة األنشطة احلكومية. بشكل عاـ، 
ُتستخدـ السياسات لتحديد سلوؾ مسؤكؿ أك رلموعة من األشخاص أك 

 47.مؤسسة حكومية أك عدد من اجلهات الفاعلة يف رلاؿ معُت
سياسة احلكومة ىي عملية يتم تنفيذىا ألغراض زلددة من أجل حل 

حبيث ؽلكن عهم أف سياسة احلكومة ىي 48.مشكلة تتعلق بادلصلحة العامة
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عكرة تنظيم مؤسسات الدكلة اليت تستخدـ إلدارة األنشطة احلكومية ، من 
 أجل حل مشكلة ذلا عالقة بادلصلحة العامة.

 
 تربية والثقافة ووزير األديان ووزير الصحة ووزيرالمرسوم المشترك لوزير ال .ج 

في جمهورية إندونيسيا. وزير التعليم والثقافة ، وزير الدين ، وزير  المصالح
بخصوص اإلدارة المبادئ التوجيهية األكاديمية  الدولة الصحة، وزير

في وقت انتشار مرض  0202/0209األكاديمية   والسنة 0202/0209
 (.99 )كوفيد 0299كورونا 

وزير التربية والثقافة، ووزير الدين، ووزير الصحة، ووزير الشؤون الخارجية  .9
 .لجمهورية إندونيسيا

 مع مراعاة ؛
الطالب  أنو بناءن على نتائج تقييم احلكومة ، ىناؾ حاجة للتعلم كجهنا لوجو. أ

 الذين يواجهوف مشاكل يف تنفيذ التعلم عن بعد ؛
 ىو مشار إليو يف احلرؼ أ ، ؽلكن توسيع استنادنا إذل نتائج التقييم كما . ب

تطبيق التعليم كجهنا لوجو إذل ادلنطقة الصفراء اليت تتمتع دبستوىمنخفض من 
سلاطر انتقاؿ العدكل بناءن على نتائج رسم اخلرائط الوطنية. عرقة عمل 

 .19-للتعامل كوعيد 
 أ، من أنو عند إجراء التعلم كجهان لوجو على النحو ادلشار إليو يف احلرؼ. ت

الضركرم االنتباه إذل صحة كسالمة مجيع ادلواطنُت يف كحدة التعليم كربديد 
يف مجيع ادلناطق /  19-ادلناطق من قبل عرقة العمل لتسريع التعامل كوعيد 

 إندكنيسيا ادلدف يف
 أف التعليم العملي يف ادلدارس الثانوية ادلهنية ضركرم لضماف حصوؿ اخلرغلُت. ث

 ع الصناعة كاألعماؿ كعادل العمل.على كفاءات تتماشى م
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أنو بناءن على االعتبارات ادلشار إليها يف احلركؼ أ، ب ، ج، د، من . ج
 الضركرم النص على مرسـو مشًتؾ من كزير الًتبية كالثقاعة، ككزير الدين،
 ككزيرالصحة ،ككزير الداخلية. الشؤكف ادلتعلقة بالتعديالت على ادلرسـو

اعة، ككزير الدين، ككزير الصحة، ككزير ادلشًتؾ لوزيالتعليم كالثق
التعليم يف العاـ  التوجيهية لتنفيذبش ف ادلبادئ 2222الداخلية
مرض عَتكس   يف 2222/2221كالسنة األكادؽلية 2221 /2222الدراسي

 (.19-)كوعيد  2219كوركنا الوبائي 
 

ير المرسوم المشترك لوزير التعليم والثقافة ووزير األديان ووزير الصحة ووز  .0
المنطقة الدولية بشأن تعديل القرار المشترك لوزير التعليم والثقافة ووزير 
الديانة ووزير الصحة ووزير الصحة،المبادئ التوجيهية لتنظيم التعلم في 

في  0202/0209والعام األكاديمي  0202/0209العام األكاديمي 
 (.99-)كوفيد  0299وباء فيروس كورونا 

لوجو يف كحدات التعليم يف العاـ الدراسي  يتم إجراء التعليم كجهنا .1
على مراحل يف مجيع أضلاء  2222/2221كالعاـ الدراسي  2222/2221

 إندكنيسيا بالشركط التالية:
كمناطق ادلنطقة الصفراء استنادنا إذل بيانات  تقع كحدات التعليم يف جرين.أ 

جو يف ادلناكلة إجراء التعلم كجهنا لو  ؽلكن لفريق عمل19-كوعيد  منوطٍت
احلكومة احمللية من خالؿ  كحدات التعليم بعد احلصوؿ على إذف من

مكاتب التعليم يف ادلقاطعة أك ادلقاطعة / ادلدينة ، كادلكاتب اإلقليمية 
بسلطتها بناءن  لوزارة الدين ، كمكتب كزارة الدين يف ادلنطقة / ادلدينة كعقنا

 لتسريع ؛احملليةالتعامل مع عريق عمل ا19على مواعقة كوعيد 
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التعليم ادلوجودة يف الربتقارل ك ادلنطقة احلمراء ػُلظر على ادلناطق  كحدات.ب 
 Covid-19اليت تستند إذل بيانات من عرقة العمل الوطنية للتعامل مع 

إجراء عمليات التعليم كجهنا لوجو يف كحدات التعليم كمواصلة الدراسة 
 (.BDR)من ادلنزؿ 

 19-كوعيد  .2
جلزر الصغَتة ؽلكن أف تستخدـ ادلنطقة على اجلزيرة خريطة ادلخاطر على ا

 التعامل مع عرقة العمل. 19-بناءن على نتائج اخلرائط احمللية كوعيد 
تعديل ادلرعق بادلرسـو ادلشًتؾ لوزير الًتبية كالتعليم كالثقاعة ، ككزير الدين ،  .3

يف العاـ  بش ف ادلبادئ التوجيهية لتنفيذ التعلم ككزير الصحة ، ككزير الداخلية
خالؿ مرض  2222/2221كالسنة األكادؽلية  2222/2221الدراسي 

( جائحة ، حبيث تصبح على النحو 19-)كوعيد  2219عَتكس كوركنا 
 الوارد يف ادللحق الذم يعد جزءنا ال يتجزأ من ىذا ادلرسـو ادلشًتؾ.

يدخل ىذا ادلرسـو ادلشًتؾ حيز التنفيذ يف تاريخ النص. منصوص عليو يف  .4
 2222.49أغسطس  7كرتا يف جا 

 
المرسوم المشترك لوزير التعليم والثقافة ووزير الدين ووزير الصحة ووزير  .3

المصالح ممرسوم مشترك بشأن وزير التعليم والثقافة ووزير الدين ووزير 
الصحة ووزير الدولة بشأن إدارة المبادئ التوجيهية لإلدارة الفقرية 

في وباء مرض كورونا  0202/0209والعام األكاديمي  0202/0209
 (.99-)كوفيد  0299
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كالعاـ  2222/2221ادلبادئ التوجيهية لتنفيذ التعلم يف العاـ األكادؽلي 
 (:19-)كوعيد  2219يف مرض كوركناعَتكس الوبائي  2222/2221األكادؽلي 

الربتقارل ك ادلنطقة احلمراء ادلناطق بناء على  الوحدات التعليمية ادلوجودة يف.أ 
إجراء  19من الوطنية ػُلظر على عريق العمل ادلعٍت بالتعامل معكوعيدبيانات 

عمليات التعلم كجهنا لوجو يف كحدات التعليم كمواصلة كعقنا للرسالة الدكرية 
بش ف تنفيذ  2222لسنة  4الصادرة عن كزير الًتبية كالتعليم ك الثقاعة رقم 

. 2219وركنا سياسات التعليم يف عًتة الطوارئ النتشار مرض عَتكس ك
( كالرسالة الدكرية لؤلمُت العاـ لوزارة الًتبية كالتعليم كالثقاعة 19-)كوعيد 

بش ف ادلبادئ التوجيهية لتنفيذ التعلم من ادلنزؿ يف  2222لسنة  15رقم 
(، مرسـو 19) كوعيد  2219عًتة الطوارئ النتشار مرض عَتكس كوركنا 

بش ف إرشادات  2222 لسنة 2791مدير عاـ الًتبية اإلسالمية رقم 
لعاـ  657ادلناىج الطارئة للمدارس، منشور مدير عاـ الًتبية اإلسالمية رقم 

 يف الكليات الدينية اإلسالمية.19بش ف جهود منع انتشار كوعيد  2222
احلكومة احمللية، ادلكتب اإلقليمي لوزارة الدين ك / أك مكاتب كزارة الدين يف .ب 

 طاهتا ادلعنية يف مجيع ادلناطق.ادلقاطعة / ادلدينة كعقنا لسل
قد تقـو احلكومات اإلقليمية، كمكاتب ادلقاطعات التابعة لوزارة الدين ك / .ج 

أك مكاتب ادلقاطعات / ادلدينة التابعة لوزارة الدين كعقنا لسلطاهتا يف 
ادلنطقتُت اخلضراء كالصفراء بإجراء التعلم كجهنا لوجو يف كحدات التعليم 

الية للوحدات التعليمية اليت استوعت مجيع قوائم ادلراجعة خالؿ الفًتة االنتق
 كتشعر ب هنا جاىزة.

 51التعلم كجهنا لوجو يف كحدات التعليم يف ادلناطق اخلضراء كالصفراء ..د 
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 التعليم كجهنا لوجو يف الوحدات التعليمية يف ادلنطقة اخلضراء..ق 
منطقة ؽلكن ادلدارس الداخلية كادلدارس ادلوجودة يف لوف أخضر ك األصفر .ك 

للمناطق أف تفتح مهاجع كأف ذبرم التعلم كجهان لوجو يف الوحدات التعليمية 
 على مراحل مع األحكاـ.

للوحدات التعليمية اليت بدأت التعلم كجهنا لوجو يف الوحدات التعليمية .ز 
ادلوجودة يف منطقة جرين ك ادلناطق الصفراء ، ال يزاؿ بإمكاف اآلباء / 

 اختيار مواصلة ألطفاذلم. األكصياء على الطالب
احلكومات احمللية كمكاتب ادلقاطعات التابعة لوزارة الدين ك / أك مكاتب .ح 

كزارة الدين يف ادلنطقة / ادلدينة كعقنا لسلطاهتا ادلعنية يف ادلنطقة 
 اخلضراءكاألصفر

ادلناطقمطلوب إلغالؽ التعلم كجهنا لوجو يف كحدة التعليم كإجراء إذا مت .ط 
الت ت كيد إغلابية يف كحدة التعليم أك مستول ادلخاطر يف العثور على حا

 ادلنطقة. التغيَتاتعلىالربتقارل أك ادلنطقة احلمراء.
غلب إجراء التعلم كجهنا لوجو يف الوحدات التعليمية ادلوجودة يف ادلناطق .م 

اخلضراء كاألصفر باستخداـ بركتوكوالت صحية صارمة كخاضعة للمراقبة من 
-ياة نظيف كصحي يف سياؽ الوقاية كالسيطرةكوعيد خالؿ زراعة ظلط ح

 51باستخداـ اإلجراءات التالية:19
إجراءات التعلم كجهنا لوجو دلكتب التعليم يف مدينة ماتاراـ ، إحدل  .1

:  52ادلدارس يف ماتاراـ ىي مدرسة ادلتوسطة رياض العلـو
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 الفًتة االنتقالية حوؿ
 أسرع كقت

 
ادلتوسطة رياض العلـو التعلم كجهنا . يتم تنفيذ التعليم يف مدرسة 

 يف عرباير إذل مارس. 19لوجو من بداية كوعيد 
 شركط الفصل

 
، مدرسة ادلتوسطة رياض العلـو ، مع برنامج ادلساكاة: حاعظ  1

 كارتداء قناع لكل طالب. 1.5على مساعة ال تقل عن 
يظل عدد أياـ 

كساعات التعلم 
كجهنا لوجو يف 
عرباير كمارس 

يف رياض العلـو 
 كما ىو.

ربددىا كحدة التعليم ، مع إعطاء األكلوية لصحة كسالمة طالب 
 الوحدة التعليمية.

 

السلوؾ اإللزامي 
يف مجيع الوحدات 

 التعليمية

 استخدـ قناع .1
 ليدين.. اغسل يديك بالصابوف بادلاء اجلارم أك معقم ا2
 مًت. 1.5. حاعظ على مساعة ال تقل عن 3

ال ُيسمح للطالب بشراء كجبات خفيفة يف ادلقصف شلا غلعلها  مقصف  
 مزدمحة كيوصى بإحضار الطعاـ / الشراب من ادلنزؿ.

األنشطة 
الرياضية 

 كالالمنهجية

غَت مسموح بو يف كحدة التعليم ، لكن يُنصح دبواصلة شلارسة 
 يف ادلنزؿ.األنشطة البدنية 

أنشطة أخرل 
 غَت التعيلم.

 

ال توجد أنشطة أخرل غَت التعليم ، مثل انتظار أكلياء األمور 
للطالب يف كحدة التعليم ، كاالسًتاحات خارج الفصل الدراسي ، 
كاجتماعات أكلياء األمور مع الطالب ، كمقدمة حوؿ بيئة الوحدة 

 التعليمية ، كما إذل ذلك.
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 شركط خاصة: .1
الذين يعيشوف يف مدينة ماتاراـ ال يزالوف يف ادلنطقة احلمراء يف الطالب 

طريقهم من كإذل الوحدة دلواصلة الدراسة من ادلنزؿ ، صرح بذلك رئيس مكتب 
 53تعليم ماتاراـ ىػ. اللو عتوير أكزارل.

 الواجبات كادلسؤكليات: .2
التعلم  رئيس مكتب التعليم، كرئيس أمانة ادلدينة / كزارة الدين يف كقت إجراء. أ

كجهنا لوجو يف كحدة التعليم، رئيس مكتب التعليم أك رئيس بلدية ادلدينة ىػ. 
 54أىَت عبده، مدينة ماتاراـ كعقنا لسلطاهتا ادلسؤكلة عن:

ت كد من أف الوحدات جاىزة للتعلم اآلمن كجهان لوجو ، دبا يف ذلك  .1
 امؤل قائمة مرجعية يف البيانات األساسية للطالب أك التقييم

يد اعتتاح كحدات التدريس بناءن على نتائج قائمة مراجعة االستعداد ربد .2
 .كجها لوجو يف الوحدة التعليمية كما ىو مبُت يف الرسالة للتعلم

 تعيُت ادلعلمُت من كحدة تعليمية إذل أخرل إذا لـز األمر؛ .3
ك / أك مكتب الصحة  19-التنسيق مع عريق العمل لتسريع ادلناكلة كوعيد   .4

 احمللي،
وعَت بناء القدرات دلشريف ادلدارس، كرؤساء كحدات التعليم، كادلعلمُت ت  .5

عيما يتعلق بتطبيق الربكتوكوالت الصحية، كالدعم النفسي كاالجتماعي، 
كاستخداـ تكنولوجيا ادلعلومات يف التعلم، كآليات التعلم عن بعد، كآليات 

 اإلبالغ، مع االستمرار يف تنفيذ الربكتوكوالت الصحية ؛
س كحدة الًتبية كالتعليم يف مرحلة الطفولة ادلبكرة، كالتعليم األساسي، رئي. ب

 كالتعليم الثانوم عند التحضَت لالعتتاح ، يكوف رئيس الوحدة التعليمية مسؤكالن عن:
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 تواعر مراعق الصرؼ الصحي كالنظاعة، على األقل:(أ 
 مراحيض نظيفة. (1
 دين ؛ مراعق بادلياه اجلارية باستخداـ الصابوف أك معقم الي (2
 مطهر. (3

 عريق التعلم كلتخطيط النفسي كاالجتماعي كادلكاين(ب 
تقسيم رلموعات الدراسة إذل نفس رلموعة الدراسة كترتيب جداكؿ  (1

 الدركس لكل رلموعة يف رلموعة الدراسة كعقنا ألحكاـ الفًتة االنتقالية.
 رتب زبطيط الغرعة من خالؿ االنتباه إذل: (2

ف كيقفوف أك يصطفوف يف ادلساعة بُت األشخاص الذين غللسو ( أ
)كاحد عاصل مخسة( مًت، كتعطي  1.5الطابور ال تقل عن 

عالمات احلفاظ على مساعة، من بُت أمور أخرل يف منطقة الفصل 
الدراسي، كادلقصف، كأماكن العبادة، كنقل الطالب / إنزاذلم خارج 

 ادلواقع كغرؼ ادلعلمُت كادلكاتب كاإلدارة كادلكتبات كالتعاكنيات ؛
 ساحة مفتوحة كاعية كرلارم ىواء لضماف حسن الدكرة الدموية.م ( ب
إذا كاف دكراف اذلواء يف الفصل غَت جيد أك كانت هتوية الفصل غَت  ( ت

التعلم كجهنا لوجو يف غرعة مفتوحة يف بيئة  كاعية ، يوصى بإجراء
 ادلدرسة.

دل إدارة حركة ادلركر أحادية االذباه يف ادلمرات / ادلمرات كالسالدل. إذا  (3
يكن ذلك شلكننا ، عقم بتوعَت خط عاصل كعالمة الذباه ادلسار يف 

 الردىة / ادلمر كالسالدل.
تطبيق آلية للوقاية من التنمر لسكاف الوحدات التعليمية ادلوصومُت من  (4

 19-كوعيد  قبل
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بش ف  2215لسنة  82كعق تعليمات كزير الًتبية كالتعليم كالثقاعة رقم  (5
 ة التعليمية كالتغلب عليو.منع العنف يف بيئة الوحد

إعداد خدمات الصحة النفسية كادلساعدة النفسية كاالجتماعية جلميع  (6
 مواطٍت الوحدة الًتبوية.

 عريق الصحة كالنظاعة كاألمن(ج 
، كضع إجراءات للرقابة كاإلبالغ عن صحة ادلواطنُت يف كحدة التعليم. أ

 تركز ادلراقبة الصحية على األعراض الشائعة مثل:
 درجة مئوية ؛ 37.3حرارة اجلسم  أ( درجة 
 ب( السعاؿ 

 ج( ضيق يف التنفس.
 د( التهاب احللق. ك / أك 

 ق( نزالت الربد.
تتم ادلراقبة كل يـو قبل دخوؿ بوابة الوحدة التعليمية من قبل الفريق . ب

 الصحي.
حالة ظهور أعراض عامة على سكاف الوحدة التعليمية كما ىو  يف. ت

أف يُطلب منهم العودة إذل ادلنزؿ للعزؿ ، غلب  1مشار إليو يف رقم 
إذا ساءت األعراض ، اصطحبهم  )أربعة عشر( يومنا. 14الذايت دلدة 

 إذل أقرب مركز رعاية صحية.
ربديد سكاف كحدة التعليم على أهنم لديهم تاريخ يف االتصاؿ  متإذا . ث

، مث الفريق  19-مع األشخاص الذين مت الت كد من إصابتهم كوعيد 
 حدة التعليم:الصحي لو 
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االتصاؿ بالوالدين / األكصياء / نقاط االتصاؿ يف حاالت الطوارئ ( أ
 55من ادلقيمُت يف كحدة التعليم لنقلهم إذل أقرب مرعق خدمة صحية ؛

 تقرير لرئيس كحدة التعليم. ( ب
التعليم كجهنا لوجو لربكتوكوؿ الصحة يف كحدات التعليم خالؿ ( ت

 19عًتةكوعيد 
 كحدة الًتبية كالتعليم .1

 بعد التعليم  قبل التعليم 
 تطهَت البنية التحتية كبيئة الوحدة التعليمية -أ

ب. ت كد من كفاية سائل ادلطهر كصابوف اليد 
 كادلاء النظيف يف كل مرعق من مراعق كمعقم اليدين.

ت. ضماف تواعر األقنعة ك / أك األقنعة الشفاعة 
 االحتياطية.

شكل ث. ت كد من أف ادلدع ة احلرارية تعمل ب
 صحيح.

مراقبة صحة سكاف الوحدة التعليمية: درجة  ج.
حرارة اجلسم كسؤاذلم عن أعراض السعاؿ كسيالف 

 األنف كالتهاب احللق ك / أك ضيق التنفس.
 

 

تطهَت البنية التحتية كبيئة الوحدة  -أ
 التعليمية

ب. التحقق من تواعر السائل ادلطهر 
 ادلتبقي كصابوف اليد كمعقم اليدين.

ق من تواعر األقنعة االحتياطية ك / ت. ربق
 أك األقنعة الشفاعة االحتياطية.

ث. ت كد من أف ادلدع ة احلرارية تعمل 
 بشكل صحيح.

ج. تقدًن تقرير بنتائج ادلراقبة اليومية 
لصحة مواطٍت الوحدة التعليمية إذل مكتب 
التعليم ، كمكاتب ادلقاطعات التابعة لوزارة 

كزارة األدياف الدين ، كمكاتب الوصاية / 
 يف البلدية كعقنا لسلطات كل منها.
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سكاف الوحدات التعليمية يُطلب من سكاف الوحدات التعليمية ادلكونة من ادلعلمُت  .2
كموظفي التعليم كالطالب ، دبا يف ذلك ادلقدمات / التقاطات ، اتباع الربكتوكوالت 

 الصحية على النحو التارل: 
 مأثناء التواجد يف كحدة التعلي( أ

 نشاط   كضع      رقم 
ادلكتبات كغرؼ التدريب العملي  1  

كغرؼ ادلهارات ك / أك 
 ادلساحات ادلماثلة

 

قم بإجراء بادلاء اجلارم قبل دخوؿ الغرعة  أ.
 كمغادرهتا.

ضع الكتاب / أداة التدريب يف ادلكاف  ب.
 ادلخصص ذلا.

قم دائمنا بارتداء القناع كحاعظ على مساعة  ت.
 )كاحد عاصل مخسة( مًت. 1.5ال تقل عن 

 
 مقصف    2  

 
 أ. أداء بادلاء اجلارم قبل كبعد األكل.

ب. ارتِد قناعنا دائمنا كحاعظ على مساعة ال تقل 
 )كاحد عاصل مخسة( مًت. 1.5عن 

ت. غلب إزالة األقنعة للحظة عقط عند األكل 
 كالشرب.

الت كد من أف مجيع ادلوظفُت يرتدكف أقنعة  ث.
 م يف ادلقصف.أثناء كجودى

الت كد من نظاعة أكاين الطبخ كاألكل بشكل  ج.
 صحيح.

 استعماؿ أدكات ادلائدة الشخصية. ح.
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 احلماـ  3  
 

أ. إجراء بادلاء اجلارم بعد استخداـ احلماـ 
 كادلرحاض.

ارتِد قناعنا دائمنا كحاعظ على مساعة إذا كاف  -ب
 عليك االنتظار يف طابور.

 مكاف العبادة  4 
 

 أداء بادلاء اجلارم قبل كبعد العبادة.أ. 
 ب. ارتِد قناعنا دائمنا كحاعظ على مساعة.
 ت. استخداـ معدات العبادة الشخصية.

ث. ذبنب استخداـ معدات العبادة اجلماعية ، 
مثل سجادات الصالة كالعباءات كادلوكينا كالكتب 

 ادلقدسة كغَتىا.
ذبنب عادة اللمس كادلصاعحة كتقبيل اخلدين  ج.

 كتقبيل اليدين.
 السالدل كادلمرات  5 

 
أ. ادلشي بشكل مستقل باتباع اذباه ادلسار 

 احملدد.
ؽلنع التجمع على درجات كشلرات الوحدة  -ب

 التعليمية
 رلاؿ  6 

 
ا. استخدـ دائمنا قناعنا كحاعظ على مساعة ال  

)كاحد عاصل مخسة( مًت يف  1.5تقل عن 
ىا يف ادليداف ، األنشطة اجلماعية اليت يتم تنفيذ

مثل االحتفاالت كالرياضة كالكشاعة كأنشطة 
 التعلم كغَتىا.

غرعة متعددة األغراض كغرعة  7 
 رياضية

أ. أداء بادلاء اجلارم قبل كبعد استخداـ الغرعة أك 
 شلارسة الرياضة.
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ب. ارتِد قناعنا دائمنا كحاعظ على مساعة ال تقل  
 )كاحد عاصل مخسة( مًت. 1.5عن 

تم شلارسة التمارين باستخداـ القناع عقط ي -جيم 
مع شدة خفيفة إذل معتدلة مع مؤشرات عند 

 التمرين ال يزاؿ بإمكانو الكالـ.
ادلهاجع )غرؼ ، غرؼ طعاـ ،  8 

محامات ، دكر عبادة ، غرؼ 
 دراسة ، مكتبات ، إخل(.

 

 أ. أداء بادلاء اجلارم قبل كبعد دخوؿ النزؿ.
ى مساعة ال تقل عن ب. ارتداء قناع كاحلفاظ عل

 مًت )كاحد عاصل مخسة(. 1.5
 تنظيف الغرعة كبيئتها. ت.
القياـ بتنظيف كتطهَت الغرعة كبيئة ادلهجع  ث.

 قبل االستخداـ.
تنظيف كتطهَت مقابض األبواب كأزرار /  ج.

مفاتيح اإلضاءة كاألسطح اليت يتم دلسها بشكل 
 متكرر.

 ح. ضماف دكراف اذلواء اجليد يف السكن.
 منهج البحث .د

 مدخل البحث .9
ـ انوع البحث الكيفي بامنهج الوصفى، سبب إستخدةالباحث تإستخدم

ت اليت يتم احلصوؿ عليها يف ادليداف  انوع البحث الكيفي ألف البيانالالبحث 
البحث  .عن مزيد من االستعالمات ك البياف ك ليس الرموز ك األرقاـ كنات عبارة

أغراض  56.ألف البحث يتم عيظركؼ طبيعيالنوعي ىو أسلوب حبث الطبيعي، 
أك ادلوضع الطبيعي ادلشار إليها ىنا ىي األشياء اليت تتور كما ىي إستخدمت 
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الباحثة أيضا نوع البحث الكيفي الطبيعي ألف البيانات اليت يتم احلصوؿ عليها 
يف ادليداف كانت عبارة عن مزيد من االتعالمات كالبيانات الطبعي ك ليس الرموز 

 .ألرقاـك ا
البحث النوعي الذم يهدؼ إذل تطوير ىذا البحث. يف  ةالباحثستخدـ ا

معرعة مقارنة بُت طرؽ تعليم اللغة العربية قبل يف عصرالكوعيد  الباحثوفاؿ يريد 
. ك قبلو 19  ادلدرسة ادلتوسطة رياض العلـو

 ةحضور الباحث .0
اع إرل داكات يفؤلالباحثة ب ؾإحدل من خصائص البحث النوعي أنتتحر 

الحظة دلقابلة ك إرشاد ادلراشاد اإستفتاء ك الناس مثل اإل غرمدكات ت. األاالبيان
ف الباحثة جيب أف أللذلك حضور الباحثة يف البحث النوعي  .غَت ذلكك 

 57البحث. يف ادرسة كغريهدلت اانايتفاعل مع البيقامطلغرم ذلك. 
لة حضور الباحثة يف موقع البحث ىو احلصوؿ على بياانت صاح  

 .كبعض الطالب ىف مدرسة رياض العلـو العربيةعدةمصادر مثل ادلعلم اللغة 
للحصوؿ على بيانات صحيحة قاـ الباحث باألمور التالية: مقابلة مع 
الشخص ادلعنييسمح ذلك للباحث باحلصوؿ على بيانات صحيحة منو حوؿ 

 .19مقارنة طرؽ تعلم اللغة العربية للطالب قبل كأثناء كوعيد 
 صادر البياناتذ. م

 مت تصنيف مصادر البيانات يف ىذه الدراسة إذل:
 مصادر البيانات األولية 9  

البيانات األكلية ىي بيانات مصدر البيانات اليت تقدـ البيانات مباشرة إذل 
 58جامعي البيانات.
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ؽلكن احلصوؿ على البيانات بالتفصيل ، البيانات ىي بيانات ميدانية ،    
 ت يت من معلمي اللغة العربية ادلتعلقة بعملية كطرؽ تعليم اللغة أم البيانات اليت

 ك قبلو للطالب .19عصرالكوعيد  يف العربية
 بيانات ثانية 0 

البيانات الثانية ىي مصدر ال يوعر البيانات بشكل مباشر جلمع    
أخذت ىذه الدراسة مصادر البيانات من مدرس اللغة العربية يف ادلدرسة  59البيانات.

.  ادلتوسطة رياض العلـو
 طريقة جمع البيانات -د

كعقنا لسوجيونو، تعد تقنيات مجع البيانات ىي أكثر اخلطوات إسًتاتيجية يف 
 60البحث، ألف الغرض الرئيسي من البحث ىو احلصوؿ على البيانات.

ؽلكن أيضنا تفسَت إجراءات مجع البيانات على أهنا زلاكلة جلمع البيانات. 
 خدمة من قبل الباحثُت يف ىذه الدراسة ىي:التقنيات ادلست

 . طريقة المراقبة9
طريقة ادلراقبة ىي مراقبة متعمدة كمنهجية للظواىر االجتماعية ذات 

. ىذه التقنية اليت يستخدمها ادلؤلفوف إلجراء 61األعراض النفسية للتسجيل الحقنا
وؿ على مالحظات مباشرة على البيانات اليت سيتم استخراجها، من أجل احلص

 ادلزيد من البيانات ادللموسة.
 مت تنفيذ ىذه التقنية الستكشاؼ معلومات حوؿ مقارنة طرؽ تعليم اللغة

 ك قبلو للطالب.19العربية يف عصرالكوعيد 
 . مقابلة0

 كعقنا لسوجيونو، ادلقابلة ىي لقاء شخصُت لتبادؿ ادلعلومات كاألعكار من خالؿ
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 62ا ادلعٌت يف موضوع معُت.حبيث ؽلكن بناء ىذ كاجلواب، السؤاؿ
أما اذلدؼ من ادلقابلة يف ىذه الدراسة عكاف مدرسو اللغة العربية.يستخدـ 
ادلؤلف ىذه التقنية الستكشاؼ بيانات حوؿ مقارنة طرؽ تعليم اللغة العربية يف 

 ك قبلو .19 عصرالكوعيد
 . التوثيق3

ة أك التوثيق ىو سجل لؤلحداث اليت مرت كيتم تقدؽلها يف شكل كتاب
صور أك أعماؿ ضخمة لشخص ما. ذبعل ادلستندات نتائج ادلقابالت أك 

 63ادلالحظات أكثر موثوقية.
 سلوب تحليل البياناتأذ. 

 تقليل البيانات .9
كعقنا لسوجيونو، عإف تقليل البيانات ىو التلخيص، كاختيار األشياء 

ث عن الرئيسية، كالًتكيز على األشياء ادلهمة كعقنا دلوضوع البحث، كالبح
ادلوضوعات كاألظلاط ، كيف النهاية تقدًن صورة أكضح كتسهيل القياـ دبزيد من 

 64مجع البيانات.
أجرل الباحث يف ىذه ادلرحلة عملية عرز ادلصادر اليت مت احلصوؿ عليها 
مثل نتائج ادلقابالت كادلالحظات ادليدانية كالًتكيز أكثر على تطبيق منهج تعليم 

 ك قبلو.19لكوعيد ا اللغة العربية يف عصر
 البيانات عرض .0

كعقا لسوجيونو، تقدًن البيانات يف البحث النوعي، كؽلكن تقدًن البيانات 
يف شكل أكصاؼ موجزة، كادلخططات، كالعالقات بُت الفئات، كادلخططات 

 65االنسيابية، كما شابو.
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ىنا بنقل ادلعلومات بناءن على البيانات  ةقـو الباحثتعند تقدًن البيانات، 
ليت مت احلصوؿ عليها كعقنا لًتكيز البحث الذم مت إجراؤه ليتم ترتيبها بشكل ا

صحيح كمتماسك، حبيث يسهل رؤية كقراءة كعهم حدث كععل أك حدث. 
 ك قبلو الطالب .19يف عصر الكوعيد  تتعلق دبقارنة طرؽ تعليم اللغة العربية

 الخالصة .3
شكلة اليت سبت اخلاسبة يف البحث النوعي ىي اإلجابة على صياغة ادل

صياغتها منذ البداية ، كلكن ردبا ال ، ألنو كما ذكرنا أف صياغة ادلشكلة 
 كادلشكلة يف البحث النوعي ما زالت مؤقتة كستتطور بعد أف يكوف البحث يف ادليداف.

االستنتاجات يف البحث النوعي ىي نتائج جديدة دل تكن موجودة من 
ف أك كصف لشيء دل يكن كاضحنا قبل. ؽلكن أف تكوف النتائج يف شكل كص

 66يف السابق حبيث يصبح كاضحنا بعد البحث.
 البياّنت تصحيح .4

البيانات هتدؽ إلثبات ما تستفاد هبا الباحثة من ادلالحظة  التصحيحإف 
مناسبة كمطابقة للواقع، عتحتاج إذل طريقة التفتيش على البايانت أك اإلعالمات 

 ادلذكورة.
 اليت إستحدمتها الباحثة منها:التفتيشية  الطريقةك أما 

  (triangulation )ترم أصلوالتيوف.أ 
كادلراد بًتم أصلوالتيوف ىي تصحيح البيانات من ادلصدر سلتلفة  

أم دبقارنة نتائج البيانات  67بالطرؽ كالوقت سلتلفة بالطرؽ كالوقت سلتلفة.
 اليت كانت يف مصادر البيانات األخرل.

متها الباحثة ىي ترم أصلوالتيوف ترم أصلوالتيوف للبيانات إستحد
 ادلصادر لتؤدم نيل اإلعالمات أك البيانات ادلماثلة أك ادلختلفة، كذلك يكوف دبا ي يت:
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 (. ادلقارنة بُت حقاعق نتائج ادلقابلة1) 
 (. ادلقارنة بُت نتئج شلا يقاؿ القاعل أماـ الناس ك أماـ البحثة عقط2) 
 68آلخرين.(. ادلقارنة بُت رأم شحص كآراء ا3) 

ترم إصلوالتوين إستخدمها البحثة ب نواع طرؽ مجع البايانت اليت  ك إف
 ادلاثلة أك ادلتعارضة يف مكنا البحث. هتدؽ إذل نيل اإلعالمات

 ب(. ترقية ادلالحظة 
كادلراد بًتقية ادلالحظت ىي توجد اخلصائص كالعناصر يف احلالة ادلطابقة 

 69ادلشكلة بالتفصيل. بادلشكلة اليت تبحث كالًتكيز على ىذه
إجتهدت الباحثة يف إقامة البحث ألف ترقية ادلالحظات تساعد أف تعطي 
األخبار أك ادلعلومات العميقة اليت ربتاج البحثة يف كتابة البحث العلمي 

  بالواضح.
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 الفصل الثان
 عرض البياّنت

 مدرسة الموسطة رياض العلوم عم الدرسيلصورة عامة عن ا .أ 
 سي اعم الدر ال خ المدرسة المتوسطة رياض العلومرياتصورة  .9

من كجود رلموعة دراسة يف قرية أنفناف ادلاالكية على شكل  ادلدرسة بدأت
. خليل عثماف مع حجاج من قرية ادلاليو كضواحيها TGHذبمع تكليم بقيادة 

)قرية سيتونغ،داياف بيكُت ، بيجَتكؾ ، كاحلجاج من قرية سوكاراجا(. غالبنا ما 
  كجود التالكادلكاف كعقنا ألصل ادلصلُت.يغَت

إذل جانب تطورىا، عإف مجاعة التالكات تتزايد من كقتآلخر ، كىذا ىو  
ادلوقف الذم غلعل ادلصلُت يفكركف يف تكوين رلمع تالكة حبيث تكوف أنشطة 
التالكة اليت مت إجراؤىا حىت اآلف أكثر تنسيقنا. كاعق اجلنوب ، تواف جورك حاجي 

ماف كمجيع ادلصلُت على اإلعالف عن إنشاء مؤسسة تشرؼ على مجيع خليل عث
أنشطة التالكة كاألنشطة االجتماعية األخرل اليت مت تنفيذىا حىت اآلف ربت اسم 

 "مؤسسة مدرسة رياض العلـو أنفناف اإلسالمية الداخلية".
يف التطورات الالحقة، يتزايد عدد ادلصلُت كادلتعاطفُت ليس عقط من حوؿ 

ناف، كلكن أيضنا من منطقة غرب لومبوؾ )باتو اليار كتيمبوس ككوريباف( أنف
كأجزاء من كسطلومبوؾ كشرؽ لومبوؾ. بناءن على إصرار احلجاج كاحتياجاهتم يف 

، مت إنشاء مؤسسة تعليمية رمسية على مستول  1988/1989العاـ الدراسي 
اف ، كاليت مت كضع اإلعدادية العليا ، كىي مدرسة ادلتوسطة رياض العلـو أنفن

حجر األساس ذلا من قبل تواف جورك حاجي إينراىاـ ىاليدم كديرم. عالكة 
على ذلك ، كلتعزيز ادلكانة القانونية للمؤسسة كمؤسسة ، قامت إدارة ادلؤسسة 

كحصلت  SHبتسجيلها لدل كاتب العدؿ عبد اهلل ،  1992مارس  19يف 
 .119على عقد موثق رقم 
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، عإف كجود مؤسسات  1992دلؤسسة يف عاـ مع صدكر صك ت سيس ا
كمؤسسات ربت رعاية ادلؤسسة بشكل قانوين ي خذ أيضنا شكل احلصوؿ على 
اعًتاؼ من اجلهات احلكومية ذات الصلة مثل رعاية األسرة كدعم اجملتمع 
للمسنُت من كزارة الشؤكف االجتماعية. كبادلثل ، عإف كجود مدرسة ادلتوسطة 

 نذ إنشائها قد لقيت استجابة ىائلة من اجملتمع. رياض العلـو كاليت م
بالنظر إذل عدد الطالب الذين يدرسوف يف مدرسة ادلتوسطة رياض   

العلـو أنفناف يف ذلك الوقت ، كالذم كاف يتزايد دائمنا من سنة إذل أخرل ، عقد 
شجع إدارة ادلؤسسة على تسجيل كجود ادلدرسة لدل كزارة الدين من أجل 

تصريح تشغيل. كقد أسفرت ىذه اجلهود عن إصدار تصريح احلصوؿ على 
 Wx.89،080.Ts / 1991أنفناف رقم:  تشغيل لتنفيذ مدرسة ادلتوسطة رياض العلـو

. مع إصدار تصريح التشغيل ، منذ ذلك احلُت كجود 1991ديسمرب  5بتاريخ 
طة. ادلدرسة أنفناف شرعية حىت اآلف. توعَت التعليم على مستول ادلدرسة ادلتوس

 70طالبنا. 32حىت اآلف ، زبرجت رياض العلـو أمبيناف 
 ورسالة مدرسة المتوسطة رياض العلوم أنفنان مطرام رؤية .0

 رؤيات.أ 
 مبدع كمبتكركإسالمية

 إرساليات (1
 تنمية إبداع ادلعلمُت كالطالب باعتبارىا توعَتنا دلهارات احلياة.(أ 
سالمي تنمية كمواءمة معرعة ادلعلمُت كالطالب يف رلاؿ الدين اإل(ب 

 كادلهارات احلياتية. كادلعرعة العامة
 التطبيق األمثل للقيم الدينية اإلسالمية ك سلوب حياة.(ج 
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 درسةمهوية ال .3
  : مدرسة ادلتوسطة رياض العلـو انفناف ماتراـ  درسةدلاسم ا

NPSN/NPWP  :50204521/00.530.129.6-911.000  
 توسطة دل: مدرسة ا  مستول التعليم

 71: خاصة  درسةدلحالة ا
 درسمال موقع  .4

 جاالف، مخَتة جينيب جيغ. داليا سينتونج ، كيكس. بنجر ، مدينة ماتارـاالعنواف:   
 287865231644رقم اجلواؿ: 

 83511الرمز الربيدم: 
      المرافق والبنية التحتية .5

أما عن ادلراعق كالبنية التحتية اليت سبتلكها مدرسة ادلتوسطة رياض العلـو 
 أنفناف عهي:

سبلك مبٌت يف الطابق الثاين يتكوف من: حجرة دراسية ، غرعة مكتبة ، غرعة  (أ 
 ، محاـ / مرحاض كغرعة مقصف.UKSكمبيوتر، قاعة ، غرعة صالة ، غرعة 

 72كجود سيارة إسعاؼ كوسيلة للطوارئ الطالبية.(ب 
 أنفنان ماترام المعلمين في المدرسة المتوسطة رياض العلوم أحوال .6

تنفيذ عملية التعليم.  ر مهم كمحفز ك كسيط يفشخص لو دك  ىوادلعلم 
كل ادلواد.  التعلم مسؤكؿ يف تدريس الطالب للحصوؿ على ادلعرعة ك ادلهارة يف

يف تربية الطالب أف يكوف لديهم مواقف كسلوكية جيدة سواء  مسؤكلية يتحمل
اء يف ادلدرسة أك اجملتمع. يف ىذه احلالة، ىناؾ حاجة إرل إحًتاؼ ادلعلمُت يف أد

كاجبتهم. لذلك عإف جودة ادلعلمُت ىي عامل قابل للتحويل، ك ؽلكن االطالع 
 على مزيد من التفاصيل حوؿ ىيئة التدريس يف ادلؤسسة ادلعينة يف اجلدكاؿ التارل.
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/ 0202ماترام عام الدراسي  المعلمين في المدرسة المتوسطة رياض العلوم 
0209 

 الشهادة  أسماء المعلمين  الرقم
 0س   عثمان  9  
 9س   جحيا حيراني 0  
 9س  نورآينيستي  3  
 9س   مارني  4  
 9س   علي اسغر 5  
 9س   رابي حيديات  6  
 9س  نورجادية أكبر 7  
 9س  برياسريني 8  
 9س  ق نجلسلحيب 9  
 9س  فترة اهللكورني    92  
 9س  شمس الهادي 99  
 9س   شمس الهاديمحمد  90 
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 هاج دراسيمن .7
ادلناىج / ادلواد ادلطبقة يف مدرسة ادلتوسطة رياض العلـو أمبيناف ىي نفسها 

 مواد إضاعية ادلوضوعات ىي: 5اإلعدادية مع  ادلدرسةادلناىج / ادلواد ادلطبقة يف 
 المواضيع الرقم

 اللغة االندونيسية 9
 رياضيات 0
 اللغة العربية      3
 الفقه 4
 مهارات 5 

 قافةفن وث 6
 البانكاسيال والتربية المدنية 7
 علوم طبيعية 8
 العلوم االجتماعية 9

 تاريخ االسالم 92
 ربية البدنية والروحيةالت 99
 علم الالهوت األخالقي 90
 حديث القرآن 93
 إنجليزي 94
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 علم الالهوت األخالقي .8
 الوظائف أسماء المعلمين الرقم
 رئيس المدرسة  عثمان   9
 نائب مدير  هدايترابي   0
 االدارة  اهلل رةطف كورني     3

 
 أنشطة الدعم .9

 تشمل األنشطة اليت تدعم ادلواد الدراسية يف ادلدرسة ما يلي:
دينية، تقاـ ثالث مرات يف األسبوع )االثنُت كالثالثاء كاألربعاء( كل بعد ظهر (أ 

 17:32 - 15:32من 
 - 15.32يـو مخيس الساعة  درامباند/ الكشاعةمرة كاحدة يف األسبوع كل(ب 

17.32 WITA. 
 16.22دكرات الكمبيوتر ، مرة كاحدة يف األسبوع كل يـو سبت الساعة (ج 
 WITA 17.32-(د 
 دقيقة من بدء الدرس. 32تدرس القرآف كصالة الضحى ، تقاـ كل يـو قبل (ق 
 صالة الظهر مجاعة ، تؤدل كل يـو بعد االنتهاء من الدراسة يف الفصل.(ك 
 التعلم يف الطبيعة( ، تقاـ مرتُت يف السنة. الصادرة )أنشطة(ز 

 
 أحوال المنظمة .92

تنفيذ التليم ك التعلم يف مؤسسة التعليمية صنع تركيب ادلنظمة  مساعدة
 مضمـو يف ادلدرسة ادلتوسطة رياض العلـو انفناف. كما ظهر يف اجلدكاؿ:
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 صورة األول  
ن العام الدراسي نفناأ تركيب المنظمة في المدرسة المتوسطة رياض العلوم

0202/0209 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 رئيسة المدرسة
Usman,S.Pd,M.Si 

 

 نائب مدير
              Roby hidayat,S.Pd 

 

 رئيس اإلدارة
Kurniyah Fitratullah,S.Pd 

 أمينة صندوق
 

 مدرس الصف التاسع مدرس الصف الثامن مدرس الصف السابع

 منهاج دراسي
 

 منظم الطالب 

 

معملي المادة     
   

       طالبلا
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 أحوال الوسائل في المدرسة المتوسطة رياض العلوم أنفنان .99
كجود الوسائل يف ادلدرسة تساعد عملية التعليم ،يف ادلدرسة ادلتوسطة 

يف  رياض العلـو يستطيع أف غلعل ععالية التعليم كالتعلم. الوسائل اليت توجد
 ادلدرسة ادلتوسطة رياض العلـو كما ظهر يف اجلدكؿ التالية:

 الجدول الثاني
 الدراسي  أحوال الوسائل في المدرسة المتوسطة رياض العلوم أنفنان العام

0202 /0209 
 العدد اسماء الوسائل الرقم

 9 رئيس المدرسة حجرة   9 
 9 حجرة اإلدارة 0
 9 حجرة األساتيد 3
 3  يةحجرة الدراس 4
 9 المكتبة   5
 9 المقصف   6
 9 المصلى   7
 9 مكتب المعلمين والموظفين  8
 9 مكتب الطالب   9

 3 كرسي المعلمين والموظفين    92
  كرسي الطالب    99
 9 الحمام   90
 9 صالة   93
 9 موقف المركبات  94
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 9 حاسب   92
 3 السبورة   96

 
الوسائل التعليمية السابقة يدؿ على أف  بناء على اجلدكؿ عن أحواؿ  

غَت كاعية يف سَت العملية التعليمية كمناسبة حبالة  ادلباين كالوسائل التعليمية عيها
 73الطالب عيها ألف ىذه مدرسة جديدة.

 بالمدرسة وقبله للطالب 99مقارنة بينطريقة تعليم اللغة العربية في عصرالكوفيد .ب 
 0202/0209رياض العلوم عنفان المتوسطة

مقارنة بُت  أستاذ عثماف )ىو رئيسادلدرسة( ، كس لت عن ةحثاقابلت الب
كقبلو للطالب بادلدرسة ادلتوسطة رياض 19طريقة تعليم اللغة العربية يف عصرالكوعيد 

 2222/2221.74العلـو عاـ الدرسة 
لقد تغَتت ألف التعليم عرب 19كعقنا للمدير، طريقة التعلم قبل كعصركوعيد 

ت ال يعترب ععاالن كزلدكدنا عند تطبيقو يف ادلدارس ذات البنية التحتية غَت اإلنًتن
الكاعية. تشمل مشاكل التعليم عن بعد لطالب مدرسة ادلتوسطة رياض العلـو 

 حصصنا زلدكدة كالطالب الذين ال يستخدموف اذلواتف احملمولة.
ونوا نشطُت لتحسُت جودة ادلعلمُت، يقدـ مديرك ادلدارس الدعم للمعلمُت ليك

م عرب اإلنًتنت، على الرغم من احلصة احملدكدة ، ىذه كاحدة من اخلطوات ييف التعل
 75.الضركرية يف اجلهود ادلبذكلة لزيادة قدرة ادلعلمُت

أكضح األستاذ ) ىو مدرس اللغة العربية( يف الفصل،ذ أستا ةحثاكقابلت الب
، كانت ىناؾ 19كوعيد   رعصم الطالب للغة العربية قبل ك يمارين مقارنة طرؽ تعل

تعلم الطالب كجهنا لوجو بسالسة  19م قبل كوعيد ياختالعات، كىي: أكالن، التعل
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درس الطالب بشكل أقل ععالية، ألف  19كوعيد   عصركععالية كانضباط، بينما 
ىناؾ طالبنا اليستخدموف اذلواتف احملمولة كأيضنا طالب ال يستطيعوف التحدث 

 76يتهم ال تستطيع قراءة القرآف.باللغة العربية ألف خلف
، 19م اليت استخدمها األستاذ مارين قبل كوعيد يالطريقة الثانية ىي طريقة التعل

كىي: طريقة السؤاؿ كاجلواب، حيث يستخدـ األستاذ مارين طريقة السؤاؿ كاجلواب 
يف الفصل حبيث ينشط الطالب يف طرح األسئلة حوؿ ادلادة ادلقدمة أثنا عملية 

 التعلم.
أثناء استخداـ األساليب عرب اإلنًتنت حالينا ، كاليت تكوف أقل ععالية يف 

يف حالة التعلم عرب اإلنًتنت، يت خر العديد من الطالب يف احلصوؿ على  م،يالتعل
 77ادلواد كمجع ادلهاـ ألف الطالب ال يستخدموف اذلواتف احملمولة كاحلصص احملدكدة.

م عرب اإلنًتنت، أعطى األستاذ يلل أثناء التعلمث قاؿ األستاذ مرين للتغلب على ادل
 ادلواد كالواجبات اليت كاف من السهل على الطالب عهمها.

كس لت األستاذ إذا كاف ىناؾ اختالؼ يف الدرجات ككقت التعليم قبل  
ع جاب األستاذ أف ىناؾ ، أم التعليم قبل كوعيد ، قيل  .19كعصر تفشي عَتكس 

ية للغاية ، بينما كانت درجات الطالب أقل عصر  إف درجات الطالب كانت مرض
، يكوف كقت تعلم اللغة  كوعيد. من مرضية. مث بالنسبة للوقت السابق لػ كوعيد

العربية للطالب من ساعة إذل ساعتُت يف اجتماع كاحد ، كبالنسبة للتعليم عرب 
 32اإلنًتنت ، عإف الوقت ادلستخدـ أقل من ساعة كاحدة ، كؽلكن أف يكوف 

 78قيقة.د
مث قاؿ األستاذ مارين إف العقبات اليت كاجهها الطالب أثناء التعلم عرب 
اإلنًتنت تتمثل يف أف العديد من الطالب ال يعرعوف كيفية قراءة اللغة العربية ألف 
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الطالب دل يتمكنوا من قراءة القرآف ، ككانت احلصة زلدكدة لذا عقد عات األكاف 
 ا دل تستخدـ اذلواتف احملمولة.كم للحصوؿ على ادلواد كالطالب.

م عرب اإلنًتنت كانت يالتعلعصر كأخَتنا ، قاؿ األستاذ إف نتائج تعلم الطالب 
أقل إرضاءن من نتائج التعلم كجهان لوجو ، كؽلكن أف يرل الطالب كجهان لوجو أم 
الطالب عهمهم كما دل يفهموه ، كالعكس بالعكس ، س ؿ الطالب أيضنا بشكل 

 ا كاف األمر كذلك. دل يفهم ما قالو األستاذ مارين.مباشر عما إذ
  19طريقة تعلم اللغة العربية قبل كعصر كوعيد كقالت زىَتية )الطالبة( أهنا 

سلتلفة، حيث كاف التعليم كجهنا لوجو يف الفصل أكثر ععالية كانضباطنا من  كانت
لم ادلادة على التعليم عرب اإلنًتنت ، حيث أكضح التعليم كجهنا لوجو يف عصل ادلع

 79نطاؽ أكسع ككاف سهل الفهم ، بينما ترؾ التعليم عرب اإلنًتنت مواد اللغة كراءه.
اللغة العربية اليت مت نقلها بسبب قيود ، مثل احلصص احملدكدة كدل تفهم أيضنا ادلهاـ 
ادلعطاة نتيجة عدـ القدرة على قراءة اللغة العربية. لذلك ، عإف اطلفاض قيم اللغة 

 م عرب اإلنًتنت.ية عصر التعلالعربي
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