
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١ 
 

 الفصل األول
 أساسیة البحث  

 البحثخلفیة   .أ 
نذ نزل فم قدم وأطول لغة مستخدمة في العالم،اللغة العربیة ھي أ

بیة رسمیًا من ھذه اللغة العر تمیتم استخد القرآن وتطور دین اإلسالم،
ألن اللغة العربیة ھي لغة الكتاب المقدس وھي  دولة، ٢٠قبل حوالي 

كبرى لمالیین ھدایة مسلمي العالم. فھي بالطبع اللغة ذات األھمیة ال
 ١.، سواء من العرب أو من غیر العربالمسلمین في العالم

اضھم، وقد أغربھا العرب عن لغة العربیة ھي الكمات التي یعبرال
النقل، وحفظھا لنا القران الكریم واألحادث  وصلت إلینا من طریق

 ٢.الثقات من منثور العرب ومنظومھم الشریفة وما الرواة
، وخاصة في عربیة كموضوع مألوف لدى المسلمیناللغة ال

من  ربیة كمادة في المؤسسات التعلیمإندونیسیا. تم تدریس اللغة الع
لغة ال لت اللغة العربیة ھيإذا قالمرحلة االبتدائیة إلى المرحلة الثالثة.

والنتیجة ھي أن فھم العلوم الدینیة اإلسالمیة مطلوب إلتقان  ،اإلسالم
اللغة العربیة.ألن مصدر المعرفة الدینیة اإلسالمیة مكتوب باللغة 

عن ینفصالن   العربیة. بحیث یكون اإلسالم والعربیة وجھین ال 
، ومن ثم فإن إذا قیل أن العربیة لغة أجنبیة العملة. وفى الوقت نفسھ،

وھو لیس شرطا  یةالنتیجة ھي أن اللغة العربیة یتم وضعھا كلغة اتصال
 ٣.مسبقا لفھم العلوم الدینیة اإلسالمیة

ومن الدول التي تدرس اللغة العربیة دولة إندونیسیا من خالل    
التعلیم الرسمي وغیر الرسمي في المؤسسات التعلیمیة مثل المدارس 

م اللغة العربیة كلغة یوالمدارس الداخلیة اإلسالمیة.یوصى بشدة بتعل
القرآن والحدیث، ألن اللغة العربیة ھي لغة یجب أن یتعلمھا جمیع 

                                                             
1.Asna  Andriani “ Urgensi Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Pendidikan Islam”, TA’LLUM, Vol. 

03, No. 01, (Juni 2015), 39-40 
، "تعلیم العربیة في مدرسة المالك الصالح العالیة اإلسالمیة الحكومیة جانوار ھواني. ٢

  ٨٠، ٢٠١٤، أغسطس ١، العدد ١٥المجلة العلمیة التعلیم، المجلد بلكسؤماوى"، 
3.Ahmad Muradi, “Tujuan Pembelajaran Bahasa Asing (Arab) Di Indonesia”, Al-Maqoyis, Vol.1. 
No.1, (Januari-Juni 2013), 141. 
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م یالعالم، وكثیر من آیات القرآن تتحدث عن أھمیة تعلالمسلمین في 
اللغة العربیة، وإحدى ھذه اآلیات تشبھ كلمة هللا التي تنص على ما 

  یلي:
َن ۤ ا َّا ٰ اِن لن َ ُرز ُونھُ ق ل ُم تَعقِ ك َّ ل َ ع َّ یا ل ِ ب َ َر نًا ع ٰ ء  

المعنى: في الواقع أنزلناه على شكل القرآن بالعربیة حتى تفھموا (قس 
  ٤).٢یوسف: 

م اللغة العربیة یقد أوضحت اآلیة أعاله بوضوح أن أمر المسلمین بتعلل
أمر إلزامي، وال یوجد سبب آخر لعدم دراسة اللغة العربیة وفھمھا، 
ا ومثابرة في  ً ا كبیر ً بینما یتطلب فھم اللغة العربیة وإتقانھا اھتمام
التعلم، لذا فھذه مھمة المعلمین الذین مطلوب لحل مشكلة صعوبات 

م باللغة العربیة من خالل تنمیة االحتراف واإلبداع في عملیة یلالتع
 ٥م.یالتعل
تعلیم اللغة العربیة في التعلیم مھم جدًا، ألن المصدر األصلي  
اإلسالمیة للقرآن والحدیث مكتوب باللغة العربیة، وثانیًا، كتب یم لتعل

العلماء العظماء التي تؤثر على تدفق فكر المسلمین، خاصة في 
مجاالت التفسیر والحدیث والفقھ واإلیمان. مكتوبة باللغة العربیة، فإن 
ً إذا أخذت مراجع  الدراسات الثالث للعلوم اإلسالمیة ستكون أكثر ثقال
ًا، فإن الواقع الحالي بین العلماء المسلمین،  من اللغة العربیة، ورابع

س وخاصة إندونیسیا، یتضاءل في دراسة العلوم اإلسالمیة على أسا
 ٦اللغة العربیة.

م اللغة ی) أن األھداف العامة لتعل١١٧: ١٩٧٥یوضح قسم الدین ( 
ا على فھم القرآن واألحادیث كمصدر  ً العربیة ھي:األول أن تكون قادر

ً على فھم الكتب  ،للتعالیم اإلسالمیة الشرعیة و ثانیا أن یكون قادرا
و ثالثا أن یكون  ،اإلسالمیة الدینیة والثقافیة المكتوبة باللغة العربیة

                                                             
4.Depag RI”Mushaf Al-Kamil”(Jakarta:CV Daru Sunnah,2015),236 
5.Faturahman Fuad “Analisis kesulitan belajar bahasa arab” Al-lisan, Vol. 5, No. 2,(Agustus 
2019),162-163 
6Asna Andriani “ Urgensi Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Pendidikan Islam”, TA’LLUM, Vol. 03, 
No. 01, (Juni 2015)53-54 
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ً على ا و رابعا لرعایة خبراء اللغة  ،وتألیف اللغة العربیة لتكلمقادرا
  ٧العربیة، الذین ھم حقا محترفین.

حیث  ١٩كوفید تواجھ إندونیسیا حالیًا تحدیات في خضم جائحة 
كوفید  تحث الحكومة الشعب اإلندونیسي على البقاء في المنزل.وباء

، والذي یؤثر على قطاع التعلیملعوامل الداخلیةالعوامل الخارجیة وا ١٩
ال محالة اآلن أن یبدأ في التكیف مع ھذا العصر. بحیث تحولت أنشطة 
ا لوجھ إلى أنشطة  ً التدریس والتعلم التي تم إجراؤھا في األصل وجھ

ا لوجھ.لقد واجھ تعل ً م اللغة العربیة العدید من یتعلیمیة وتعلیمیة غیر وجھ
ھذه، ال سیما في مشكلة  ١٩كوفید  في خضم حالة العقبات والعقبات

م اللغة العربیة الذي كان في یباللغة العربیة. أصبح تعل كالمال ةمھار
األصل مرتین في األسبوع مرة واحدة في األسبوع خالل حقبة جائحة 

االتصال باللغة  ةبشكل كبیر على مھار ١٩اء كوفید . یؤثر وب١٩كوفید 
اللغة العربیة تتطلب ممارسة طویلة جدًا وھذا  العربیة لدى الطالب ألن

ال ینطبق فقط على المواد العربیة فقط لكنھ ینطبق على جمیع 
 ٨.المواضیع

مدرسة نور اإلسالم سیكاربیال ھي مدرسة ثانویة تقوم بتدریس   
اللغة العربیة بھدف تمكین الطالب من إتقان مھارة اللغة العربیة 

تحدث. إتقان التحدث، أي من خالل بما في ذلك إتقان ال ةاألربع
ممارسة المواد العربیة التي تم الحصول علیھا في المدرسة مثل 

تم فھمھا بما في ذلك تطویر المفردات المحدثة أو الحوار والتي 
 العربیة أو المفردات.

ً على نتائج المالح ، فإن المشكالت ةظات األولیة التي قدمھا الباحثبناء
باللغة العربیة في عصر  كالمال ةم مھاریالطالب في تعل التي یواجھھا

عدم یتكون من  العوامل الداخلیة: األول تشمل ما یلي ١٩كوفید  جائحة
عدم تحفیز الطالب على و التمكن من المفردات التي یمتلكھا الطالب

                                                             
7.Kamil Ramma Oensyar  dan Ahamd Hifni"Pengantar Metodologi Pembelajaran Bahasa 

Arab"(Yogyakarta:IAINAntasari Press),8 
  ٢٠٢١مارس  ١٩علمة اللغة العربیة، ، مخیر النسوةمقابلة،  ٨
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العوامل الثاني  م اللغة العربیة من قبل المعلمین وأولیاء األموریتعل
تخصیص الوقت و عدم كفایة الكتب العربیة ن منیتكو الخارجیة

 .، حتى اجتماع واحد فقط في األسبوعالمتاح أقل بكثیر
ً على وصف الخلفیة أعاله،  الباحثة بإجراء بحث بعنوان  تھتمابناء

 ١٩كوفید جائحة في عصر مشكلة تعلیم مھارة الكالم اللغة العربیة "
نور  اإلسالمیة الثانویة في المدرسة عشرالحادي طالب الصف 

 ".٢٠٢٠/٢٠٢١سیكاربیال ماترام العام الدراسي  اإلسالم
  أسئلة البحث .ب 

 :ھيأسئلة البحث في ھذا البحث 
في مھارة الكالم اللغة العربیة في  االتي تواجھ ت. ما ھي المشكال١

في المدرسة  طالب الصف الحادي عشر ١٩كوفید جائحةعصر 
سیكاربیال ماترام العام  منور اإلسال اإلسالمیةالثانویة 

  ٢٠٢٠/٢٠٢١الدراسي
اللغة  تعلیم مھارة الكالم تالمشكال في تغلب. كیف یتم بذل الجھود ٢

في  طالب الصف الحادي عشر ١٩كوفید جائحةالعربیة في عصر 
سیكاربیال ماترام العام  منور اإلسال اإلسالمیةالمدرسة الثانویة 

  ٢٠٢٠/٢٠٢١الدراسي 
 أھداف البحث  .ج 

  ھذا البحث ھي: أھداف
في مھارة الكالم اللغة العربیة  ا. لمعرفة على المشكالت التي تواجھ١

في المدرسة  طالب الصف الحادي عشر ١٩في عصر جائیة كوفید
سیكاربیال ماترام العام الدراسي  منور اإلسال اإلسالمیةالثانویة 

٢٠٢٠/٢٠٢١ 
تعلیم مھارة الكالم  تالمشكال في تغلب. لمعرفة ما یتم بذل الجھود ٢

في المدرسة  طالب الصف الحادي عشر ١٩في عصر جائیة كوفید
سیكاربیال ماترام العام الدراسي  منور اإلسال اإلسالمیةالثانویة 

٢٠٢٠/٢٠٢١  
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  البحث فوائد  .د 
  النظریةالفائدة  -١

ومن المؤمل أن تكون نتائج ھذا البحث قادرة على إثراء وتطویر 
المعرفة بشكل عام وفي مجال التعلیم بشكل خاص، ویمكن أن توفر 

مھارة الكالم اللغة العربیة في عصر جائیة  تمشكالالمعلومات حول 
ً عن زیادة بصیرة ومعرفة الباحث١٩د كوفی في التعامل مع  ة، فضال

 ة الكالم باللغة العربیة.م مھاریتعل تالمشكال
 . الفائدة العملیة٢

م یالباحثة في تقدیم مدخالت في تعل تملأبالنسبة للمؤسسات المدرسیة، 
مھارة الكالم اللغة العربیة لتعزیز الدافع والحب لدروس اللغة العربیة 

، ةلباحثابحیث تعزز في النھایة التحصیل التعلیمي للطالب. وبالنسبة 
 كلمتة المشكل ةوالبصیرة والخبرة في التعامل مع مھاركتقویة للمعرفة 

  بالعربیة.
  حدود البحث   . ه

  الحدالموضوعي -١
م مھارة الكالم اللغة یحددت الباحثة موضوع البحث أن مشكلة تعل

،  ١٩ العربیة في عصر جائیة كوفید ً مشكلة خطیرة للغایة تتطلب حال
  سیكاربیال .خاصة في الفصل الحادي عشر في مدرسة نور اإلسالم 

  الحد المكاني-٢
ماترام  حددت الباحثة موقع البحث في المدرسة نور اإلسالم سیكاربیال

  بالصف الحادي عشر.  لومبوك
  الحد الزمني-٣

حددت الباحثة مدة البحث في مدرسة نور اإلسالم سیكاربیال لمدة 
ً في م   .٢٠٢١ یونيو ایوشھرین وتحدیدا

 تحدید المصطلحات  . و
؛ األشیاء التي ال تزال غیر تالمشكالمشكلة ھي مشكلة تسبب  .١

 قابلة للحل.
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التعلم ھو نشاط تعلیمي یتم تنفیذه على النحو األمثل بواسطة المعلم  .٢
بحیث یقوم الطالب الذین یقوم بتدریسھم مواد معینة بتنفیذ أنشطة 

 م بشكل جیدیالتعل
النطق أو مھارة الكالم  ھي القدرة على التعبیر عن أصوات  .٣

الكلمات للتعبیر عن األفكار في شكل أفكار وآراء ورغبات 
 للمحاور.

 ةالدراسات السابق  . ز

   :ھيالسابقة في ھذا البحث كما  الدراسات

مشكلة تعلیم مھارة الكالم 
في عصر اللغة العربیة 

طالب  ١٩كوفید جائحة 
في  عشرالحادي الصف 
 اإلسالمیة الثانویة المدرسة

سیكاربیال  نور اإلسالم
ماترام العام الدراسي 

٢٠٢١/٢٠٢٢." 
  

 ةالمشكلبعنوان"آمین ماء،  .١
باللغة تعلیم مھارة الكالم 

العربیة في طالب الصف 
التاسع الفصل الدراسي الثاني 
في مدرسة باكونغ بیتایا 
باتاني جنوب تایالند للعام 

  "٢٠١٩الدراسي 

ف ھذه الدراسة إلى التعرف تھد
اللغة م یتعلال تكالعلى مش

العربیة والجھود المبذولة للتغلب 
  علیھا.

تھدف ھذه الدراسة إلى وصف 
یم اإلشكالي لمھارة الكالم من التعل

حیث اللغویات وغیر اللغویات. 
ستفادة من ولحسن الحظ یمكن اال
تحدث  ةكلنتائج البحث لمعرفة مش

  العربیة من اللغویات وغیر اللغویات

البحث ھو  ،ستخدم ھذا البحثا
النوعي بالمنھج الوصفي. طرق 
جمع البیانات المستخدمة ھي 
. المراقبة والمقابالت والتوثیق

، أي یعتبر تحلیل البیانات تفاعلیًا

ھذا النوع من البحث ھو بحث 
ل ، یتم جمع البیانات من خالنوعي

، المالحظة والمقابالت والتوثیق
ذلك یتم تحلیل البیانات التي تم وبعد 

الحصول علیھا عن طریق تقلیل 
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جمع البیانات وتقدیم البیانات 
  واستخالص النتائج.

البیانات وتقدیم البیانات والتوصل 
  إلى استنتاجات.

  
أظھرت النتائج أن ھناك مشاكل 

م مھارات یواجھھا الطالب في تعل
التحدث باللغة العربیة في عصر 

) ١وھي:  ١٩وباء كوفید 
غیر  تخصیص وقت التعلم

م اللغة یعل) عملیة ت٢، الكافي
العربیة بالحد األدنى وغیر 

) نقص كتب اللغة. ٣، المنتجة
) أیضا على ٤اللغة العربیة 

مستوى قلة االھتمام من قبل 
الوالدین. الجھود التي یبذلھا 
الطالب ھي من خالل إجراء 

العربیة المبرمجة دورات اللغة 
، ومحاولة من قبل المدرسة

الدراسة بمفردھا في المنزل 
الدراسة مع األصدقاء ومحاولة 

  خارج المدرسة.

  
من نتائج البحث التي حصل علیھا 

في تعلیم الكالم المؤلف وھي مشكلة 
 اللغة العربیة من حیث اللسانیات

ومنھا: مشاكل النظام الصوتي، 
الكتابة  ةكلمشتركیب الجمل،  ةكلمش

وغیرھا. بینما تشمل المشكالت غیر 
ة اللغویة: المشكالت االجتماعی

، والمشكالت المنھجیة، الثقافیة
ومشكالت االھتمام 

والمشكالت االجتماعیة والتحفیز،
  ٩والثقافیة.

تعلیم مھارة الكالم إن المشكالت   
العربیة في طالب الصف باللغة 

التاسع تتكون من من العوامل 
اللغویة والعوامل غیر اللغویة 
استخدم ھذا النوع من البحث على 

وعیة ویتم حد سواء األسالیب الن
                                                             

9 .Aming Ma”Problematika Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Pada Siswa Kelas IX Semester II 
Di Bakong Pittaya School Patani Thailand Selatan TahunAjaran 2018-2019(skripsi jenjang SI; 
Jurusan Tarbiyah Dan Ilmu  Keguruan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Purwokerto thn 2019). 
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الحصول على جمع البیانات من 
لمالحظة والمقابالت خالل ا

، وبعد ذلك یتم تحلیل والتوثیق
البیانات التي تم الحصول علیھا عن 
طریق تقلیل البیانات وعرض 

 البیانات والتوصل إلى استنتاجات
تعلیم المشكالت سواء یبحث عن و

عدم  لكن العربیةمھارة الكالم باللغة 
تعلیم في عصر المشكالت مناقشة 

  .١٩جائحة كوفید 
م یتعل ةكلمش بعنوان"سأیب،  .٢  

اللغة العربیة لطالب المدرسة 
في  لیا نیجري ماموجواالع

  "٢٠١٨عام الدراسي 
تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على   

المشكالت المختلفة التي تواجھ 
غة طالب المدرسة العلیا في تعلیم الل

 تكالھذه مشالعربیة. سیتم تحلیل 
ومن ثم محاولة إیجاد حلول للتغلب 

  علیھا في المستقبل
ھذا البحث ھو بحث وصفي نوعي   

یستخدم تقنیات جمع البیانات في 
شكل المالحظة والمقابالت 

  (المقابالت) والتوثیق.
) تعلیم ١أظھرت النتائج ما یلي:   

بیة لطلبة المدرسة العلیا اللغة العر
التعلم من ، وتألفت عملیة ماموجو

التخطیط والتنفیذ. غالبًا ما تكون 
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األسالیب التي یستخدمھا المعلمون 
ھي المحاضرات واألسئلة واألجوبة 

اقشة واأللعاب. وفي نھایة والمن
ا الدافع التعلم ً ، یوفر المعلمون دائم

). تتكون ٢وتقییم نتائج التعلم 
م اللغة العربیة یتعلمشكالت ال

لطالب مدرسة علیاء نیجري 
عدة عوامل منھا اموجو من م

عوامل الطالب، وعوامل المعلم، 
وعوامل الطریقة، والعوامل 

، اإلعالمیة، وعوامل المرافق
والعوامل االجتماعیة (البیئیة) إلى 

). خرجت من قبل ٣لنفسیة العوامل ا
، وھي الطالب عدة جھات

والمعلمین. الجھود التي یبذلھا 
ا عما  ً الطالب ھي: اسأل المربي دائم
لم یفھمھ التدرب على المفردات التي 

تي یبذلھا تم حفظھا. الجھود ال
، المعلمون: خلق جو لطیف

ومواصلة تحفیز الطالب والمعلمین 
على التعود على استخدام اللغة 
العربیة في عملیة تعلیم اللغة 

  ١٠.العربیة
الطالب تتكون من مشكالت الإن   

ة التعلیمیة للطالب ولم تناقش الخلفی
 مھارة الكالم اللغة العربیة تكالمش

                                                             
10 .Suaib” Problematiaka Pembelajaran Bahasa Arab Peserta Didik Madrasah Aliyah Negeri(MAN) 

Mamuju(skripsi sarjana; jurusanTarbiyah danAdab program studi PendidikanBahasa Arab IAIN 
Parepare thn 2018) 
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ناقش كالھما المشكالت المتعلقة 
ھذا البحث بتعلیم باللغة العربیة و

عبارة عن بحث نوعي وصفي 
باستخدام تقنیات جمع البیانات في 
 شكل المالحظة والمقابالت والتوثیق
ولكنھما لم یناقشا المشكالت المتعلقة 

  .١٩بالتعلیم في عصر جائحة كوفید 
تحلیل "بائق أرینا  نینین  .٣  

تعلیم اللغة العربیة في  تالمشكال
لیا نور االفصل الثاني المدرسة الع

الجنة نھضة الوطن أنفنان العام 
  ٢٠١٤-٢٠١٥الدراسي 

تھدف ھذه الدراسة إلى تحدید   
المعوقات أو المشكالت التي تواجھ 

م اللغة العربیة في الفصل الثاني یتعل
نور الجنة نھضة لیا افي المدرسة الع

واثان أمبینان ومعرفة الجھود 
  المبذولة لحل ھذه المشكالت

ا نوعیًا  تستخدما   ً ھذه الدراسة منھج
بنوع وصفي. یتم جمع البیانات 
باستخدام طرق المراقبة والمقابالت 

  والتوثیق
في  تأظھرت النتائج أن: المشكال  

م اللغة العربیة في الصف الثاني یتعل
جنة نھضة ال رنولیاء امدرسة ع

 كالتأمبینان تشمل: مشالوطن 
المعلمین حیث ال یزال المعلمون أقل 

ا في عملیة التعل ً م بحیث یصبح ینشاط
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الطالب  تالطالب سلبیین، المشكال
حیث یجد الطالب صعوبة في حفظ 

بسبب كثرة المفرودات،  المفرودات
الوسائط حیث ال تزال  تالمشكال

لة الكتب الوسائط المتاحة قلیلة مثل ق
واألشرطة بحیث لم تتحقق المھارة 
األربعة الموجودة باللغة العربیة 

م حیث یككل، مشكلة طرق التعل
األسالیب المستخدمة ال تزال أقل 
ا  یستخدم المعلم طریقة واحدة  تنوعً
ا  ً فقط، مما یجعل الطالب أقل نشاط
في عملیة التعلم مشكلة الوقت حیث 

ا. ال یزال الوقت المستخدم محدودً 
أما بالنسبة للجھود المبذولة لحل ھذه 
المشكلة، فالمعلم أكثر نشاطا في 

م ویتم إعطاء الطالب یعملیة التعل
خمس مفرودات یحفظونھا كل یوم 
بشكل دوري باإلضافة إلى. استخدام 
األسالیب والوسائط الصحیحة 

م إضافي خارج الفصل یوإجراء تعل
  ١١.الدراسي

                                                             
تحلیل مشاكل تعلیم اللغة العربیة في الفصل الثاني المدرسة  "أرینا  نینین . بائق١١

  ٢٠١٤-٢٠١٥العام الدراسي  "العلیا نور الجنة نھضة الوطن أنفنان
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ربیة في إن مشكالت تعلیم اللغة الع  
الفصل الحادي عشر نور الجنة 

حیث یجد الطالب الوطن نھضة 
صعوبة في حفظ المفردات / 
الفوكاب بسبب كثرة المفرودات، 

الوسائط حیث ال تزال  تكالمش
وسائل اإلعالم المتاحة ضئیلة 
مثل نقص. من الكتب على الرغم 
من وجود أطروحات تتناول ھذا 
البحث، إال أن موقع البحث 
یختلف بالتأكید عن البحث الحالي. 
بینما المعادلة أن كالھما یناقش 
مشكلة تعلیم اللغة العربیة. استخدم 

ا نوعیًا بن ً وع كلتا الدراستین نھج
وصفي. یتم جمع البیانات 
باستخدام طرق المراقبة 

  .والمقابالت والتوثیق
 
 اإلطار النظري  . ج

 تعلیم اللغة العربیة -١
 تعلیم اللغة العربیةفھم   ) أ

م ھي نشاط تعلیمي یتم تنفیذه إلى أقصى حد من قبل یمادة التعل  
المعلم بحیث یقوم الطالب الذین یدرسھم مواد معینة بأنشطة تعلیمیة 

م ھو جھد یبذلھ المعلم في إنشاء أنشطة یجید بمعنى آخر، التعلبشكل 
م یتعلیمیة مادیة معینة تساعد على تحقیق األھداف. وبالتالي، فإن تعل

اللغة األجنبیة ھو نشاط تدریسي یتم تنفیذه على النحو األمثل من قبل 
المعلم بحیث یقوم الطالب الذین یدرسھم لغة أجنبیة معینة بأنشطة 
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م لغة یبشكل جید، بحیث یكون ذلك مفیدًا لتحقیق ھدف تعل میالتعل
  ١٢.أجنبیة

م ھو عملیة تتضمن فكرة قیام المعلم بتعلیم المعرفة للطالب یالتعل
ا "التعلیوجھود الطالب لتعل م أو یم المعرفة. تعني كلمة "تعلیم" أیضً

الممارسة" والتي تسمى في اللغة اإلنجلیزیة التعلم أو التدریب وتسمى 
 ١٣.للغة العربیة دارسةبا

م اللغة یمن التعاریف المذكورة أعاله، استنتج المؤلفون أن تعل  
العربیة ھو نشاط تعلیمي مھم للغایة یقوم بھ المعلمون لتعلیم اللغة 

 م اللغة العربیة.یم، وھي تعلیالعربیة لطالبھم لفھم وتحقیق أھداف التعل
م. یالعلم فتعل نقول: علمتةالتعلیم ھو التدریس وھو مقابل للتعلیم. إذ 

م یعملیة متكاملة، یقم المعلم بالتعلیم من طرف، ویقوم المتعل والعملیة التعلیم
 ،التعلیم یتضمن الحاجة إلى المعلمم من طرف اخر. إال أن مفھوم یبالتعل

م یستطیع یعلى حین أن مفھوم التعلیم ال یتضمن الحاجة إلى ذلك، ألن المتعل
ویعد ھذا النوع من  .معتمدا على ذاتة في تحصیل العلمتحصیل العلم بنفسھ 

م المستمر یالتعلیم الذاتي أعمق تأثیرأ في نفس المتعلم، وھو أساس للتعل
 ١٤المواكب لروح العصر.

اللغة العربیة ھي الكمات التي یعبر بھا العرب عن أغراضھم، وقد 
دث الشریفة وصلت إلینا من طریق النقل، وحفظھا لنا القران الكریم واألحا

  ١٥.الثقات من منثور العرب ومنظومھم وما الرواة
 كالمال ةم مھاریالمشكلة المشار إلیھا في ھذه الحالة ھي أن عملیة تعل

 باللغة العربیة في الفصل الدراسي لھا تخصیص وقت أقل خالل جائحة
أطول بالنسبة ١٩كوفید مما یعني أن وقت التعلم قبل جائحة، ١٩كوفید 

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

2011), 32 
13.Fathur Rohman,Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab,(Malang,Penerbit: Madani,2015),23-24. 

، "تعلیم العربیة في مدرسة المالك الصالح العالیة اإلسالمیة الحكومیة جانوار ھواني.١٤
  ٧٩، ٢٠١٤، أغسطس ١، العدد ١٥المجلة العلمیة التعلیمیة، المجلد بلكسؤماوى"، 

، "تعلیم العربیة في مدرسة المالك الصالح العالیة اإلسالمیة الحكومیة جانوار ھواني. ١٥
  ٨٠، ٢٠١٤، أغسطس ١، العدد ١٥المجلة العلمیة التعلیم، المجلد بلكسؤماوى"، 
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م الذي یكمل مادة اللغة یلالعربیة. ھذا ال یتسبب فقط في معنى التعللغة 
ا على عدم قدرة الطالب على إتقان اللغة العربیة ، بل لھ تأثیر أیضً

ھم العربیة. لذا فإن تخصیص الوقت الكافي بشكل أساسي ھو جزء م
 باللغة العربیة كلمفي دعم قدرة الطالب على الت

 ب)خطوات تعلیم اللغة العربیة
ح افتتافي تنفیذ عملیة التعلیم تتكون من تالتة خطوات المھمة فھي   

 ١٦التعلیم. ةالختام األساسي، واألنشطة التعلیم،
 افتتاح التعلیم -١

استنادا بمعیا العملیة، في أنشطة الممقدم وجب المعلم لتقدم الخطوات 
  كما یلي:

 استعداد الطالب نفسیة وسدیدة لمتابعة عملیة التعلیم،  ) أ
 تقدیم السؤال المربط بمادة قبلھا بمادة سیعملھا،   ) ب

  ج) یشرح المعلم عن أھداف التعلیم أو الكفاءة األساسي ستحقیقھا،
  د) توفیر مادة التعلیم بشرح واضح مناسبا بالمنھج الدراسي.

  
  األنشطة الألساسي -٢

ھناك ثالثة اإلنشطھ الساسیة في عملیة التعلیم ھي اإلكتشاف، التفصیل، 
م المعلم الطال وجعلھم نشاطة في عملیة  ّ والتصدیق. في اإلكتشاف یعل
التعلیم، ایتخدام أنواع من  طرق التعلیم ووسائلھ ومصادرة، أو تسھیل 

یل  المعلم لتعوید الطالب قراءة وكتابة، یعطیھم الواحبات أو غیرھا لن
المعرفة والفھم عن الدراسھ. أما في التصدیق الطالب الراجعة من عملیة 

  التعلیم لفھمھم عن الدرس.
 االختتام -١

  في عملیة االختتام وجب المعلم لیعمل األنشطة كما ھي:
 لخص الدرس لمعلم والطالب معا أو معلم فقط،  ) أ

 تقییم الطالب  ) ب
 م للقاء بعدهتخطیط عن عملیة متابعة التعلیم وتقدیم خطة التعلی  ) ج

                                                             
  ٢٥، ٢٠١٧"، البحث العلمي، جامعة دمحمیة ماالج، إدارة تعلین اللغة العربیة. زھرة المفیدة، "١٦
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 فھم مشكلة تعلیم اللغة العربیة- ٢
المشكلة ھي مشكلة تخلق مشكلة؛ األشیاء التي لم تحل بعد؛ 

م اللغة العربیة، یم، وخاصة تعلیعند تنفیذ عملیة التعل ١٧.المشكلة
سنجد أنواعًا مختلفة من المشكالت، سواء من المعلمین أو من 

م اللغة یتنشأ عادة في تعلالطالب أنفسھم. تنقسم اإلشكالیة التي 
  ١٨:العربیة لغیر العرب إلى جزأین إشكالیین، لغوي وغیر لغوي

 العوامل اللغویة أ) 
المشكلة التي یواجھھا الطالب اإلندونیسي في تعلیم اللغة العربیة ھي 
وجود اختالفات مع لغتھم األم (اإلندونیسیة)، وتشمل ھذه 

 ١٩:االختالفات
  أ. األصوات
فإن تدریس اللغة العربیة في جنوب شرق آسیا بشكل عام في الواقع، 

وفي إندونیسیا بشكل خاص مستمر منذ قرون، ومع ذلك، فإن جانب 
ال یزال  كلمالنظام الصوتي كأساس لتحقیق الكفاءة في االستماع والت

غیر محط االھتمام. ویرى شوتیب أن السبب في ذلك ھو أن الھدف 
ان اللغة المكتوبة فقط لفھم لغة كتب اللغة م اللغة العربیة ھو إتقیمن تعل

  العربیة فقط.
فیما یتعلق بأنظمة الصوت، سیجد بعض طالبنا صعوبة في نطق 
ا ما  ً بعض األصوات. ھذا بسبب وجود بعض األصوات التي نادر

 ٢٠توجد في اإلندونیسیة مثل ث، خ، ح، ذ، ص، ض، ط، غ، ع، ظ،.
 ب. المفردات 
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20.Wa Muna, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab Teori Dan Aplikasi,(Cet.1;Yogyakarta:PT 

Teras,2011),42. 
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تبنیھا على نطاق واسع من قبل اللغة تصبح المفردات التي یتم 
اإلندونیسیة قیمة مضافة لإلندونیسیین والتي تصبح قیمة مضافة 
لإلندونیسیین لتعلم اللغة العربیة بسھولة، ألنھ كلما زاد استخدام 
المفردات العربیة في اللغة الوطنیة اإلندونیسیة، أصبح من األسھل 

ى و تضمینھا في على اإلندونیسیین بناء مفردات وإعطاء معن
الذاكرة،ولكن نقل الكلمات من اللغات األجنبیة إلى اللغة العربیة یمكن 

  ٢١:مختلفة، منھا تأن یسبب مشكال
. تحول في المعنى، مثل كلمة "مجتمع" التي تأتي من كلمة ١

"مسیاراكة" في اللغة العربیة، ومعنى كلمة "مجتمع" ھو المشاركة أو 
وفي الوقت نفسھ، في اللغة اإلندونیسیة، المشاركة أو العمل الجماعي. 

یعني التغییر إلى مجتمع، وھو ما یعني في اللغة اإلندونیسیة التغییر 
 إلى مجتمع یسمى باللغة العربیة "مجتمع".

. تغیّر اللفظ عن الصوت األصلي، كنعمة من كلمة بركة، والكلمة ٢
 موفقة.من كلمة خبر، وربما من كلمة ممكین، وكلمة مفكات من كلمة 

. النطق ثابت لكن المعنى یتغیر، مثل كلمة التي تعني ترتیب ٣
الكلمات التي یمكن أن تعطي معنى، تأتي من الجملة العربیة التي 

  تعني الكلمات.
 ج. بنیة الجملة

ً فھم المعنى. بھذه  في قراءة النصوص العربیة، یجب على الطالب أوال
صحیح. وھذا جزء ال الطریقة سیكونون قادرین على قراءتھا بشكل 

یتجزأ من معرفة علم النھو باللغة العربیة، وھو توفیر فھم لكیفیة 
ًا لقواعد اللغة العربیة المطبقة. في  القراءة بالطریقة الصحیحة وفق
الواقع، ال یتعلق علم النھو فقط البناء ولكن أیضا ترتیب الجمل، بحیث 

  ٢٢.لمواقعیةتشمل األحكام غیر إرابي والبناء مثل المثابقة وا
من حیث بنیة الكلمات، سیواجھ الطالب صعوبات، ألن متطلبات الدقة 
في اللغة اإلندونیسیة تختلف عن اللغة العربیة. تتطلب اللغة العربیة 

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

2011), 101-102 
22 . Ibid. 103-104 



١٧ 
 

ً على النوع والسبب والعقل غیر العقل، نكیرة  في بنیة الجملة الدقة بناء
 ٢٣.جملة اسمیة و فعلیة، و معریفة

 د. جاري الكتابة
ا عقبة الكت ا عن الكتابة الالتینیة، ھي أیضً ً ابة العربیة، التي تختلف تمام

في حد ذاتھا أمام متعلمي اللغة العربیة وغیر العربیة، وخاصة من 
إندونیسیا. تبدأ الكتابة الالتینیة من الیمین إلى الیسار، بینما تبدأ الكتابة 

لین فقط، وھما العربیة من الیسار إلى الیمین. الحروف الالتینیة لھا شك
األحرف الكبیرة والحروف الصغیرة، وللحروف العربیة أشكال 

  مختلفة، وھي األشكال المستقلة واألولیة والمتوسطة والنھائیة.
 العوامل غیر اللغویة ب) 

باإلضافة إلى المشكالت اللغویة التي یواجھھا الطالب غیر العرب، 
ا عقبة  م الناجح، وھي یأمام التعلفإن المشكالت غیر اللغویة تشكل أیضً

الظروف االجتماعیة والثقافیة للعرب وغیر العرب، مثل إندونیسیا، 
  ٢٤.والنظر في المواد التعلیمیة

 أ. العوامل االجتماعیة والثقافیة
المشكلة التي قد تنشأ ھي أن التعبیرات والمصطلحات وأسماء األشیاء 

یفھمھا بسرعة التي ال توجد باللغة اإلندونیسیة لیست سھلة وال 
الطالب اإلندونیسیون الذین لیسوا على درایة تامة بالثقافة االجتماعیة 

ي المنازل ھذا یدل على أن اللغة العربیة ال تستخدم فلألمة العربیة.
، وھذا بالطبع یمثل صعوبة یواجھھا الطالب أو المسلمة اإلندونیسیة

  ٢٥.م اللغة العربیةیاألشخاص الذین یرغبون في تعل
  لعوامل الكتاب المدرسيب. ا

إلى جانب ضرورة االنتباه إلى العوامل االجتماعیة والثقافیة المذكورة 
   .میأعاله، فإن عامل استخدام الكتب المدرسیة في التعل
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ا أمر ملح، ألن دوره إلى جانب المعلم حتى اآلن، ال یزال أداة  ھو أیضً
ة العربیة ، یجب ، عند تقدیم مادة اللغكافیة لتحدید نجاح التعلم.لذلك

ا استخدام اللغة العربیة حتى یعتاد الطالب على االستماع إلیھا  أیضً
  ٢٦.واستخدامھا. حتى النھایة یمكنھم التواصل باللغة العربیة

 ج. العوامل البیئیة االجتماعیة
م النشط للغة ھو جلب المتعلم إلى بیئة اللغة التي تتم دراستھا. مع یالتعل

"إجبار" كل درس على استخدام اللغة. بحیث یكون ھذه البیئة، سیتم 
تطویر إتقان اللغة التي یتعلمونھا أسرع نسبیًا من أولئك الذین ال 
یتوجدون في بیئة اللغة. وذلك ألن البیئة ستجعلھ معتادًا على استخدام 

  ٢٧.لغة بشكل مستمر إلیصال النوایا واألھداف في قلبھ
 مھارة الكالم.٣
  المتعریف مھارة الك ) أ

مھارة الكالم  ھي القدرة على التعبیر عن األصوات أو الكلمات   
المفصلیة للتعبیر عن األفكار في شكل أفكار أو آراء أو رغبات أو 
مشاعر لشریك الكالم. بمعنى أوسع، التحدث ھو نظام من العالمات. 
عالمة مسموعة ومرئیة تستخدم عددًا من العضالت واألنسجة 

  ن لتوصیل األفكار من أجل تلبیة احتیاجاتھم.العضلیة لجسم اإلنسا
ًا لتاریجان، فإن ال عبارة عن مجموعة واسعة من العوامل  كالموفق

الجسدیة والنفسیة والعصبیة والداللیة واللغویة بحیث یمكن اعتبارھا 
 ٢٨.أھم أداة بشریة للتحكم االجتماعي

 ط عن طریق القراءة ولكنمن أجل إتقان اللغة العربیة لیس فق 
والكتابة باستخدام اللغة  كالمبعدة طرق، بما في ذلك ممارسة ال

، بحیث یمكن لھذه التمارین أن تجعل الطالب قادرین على العربیة
م اللغة العربیة ھو یإتقان اللغة العربیة. لذا فإن الھدف الرئیسي لتعل
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، ألنھا أداة للتفاھم بیر عنھا باستخدام اللغة العربیةالتمكن من التع
 ٢٩.بادلالمت

الكالم ھو مھارة م ی. تعلكالمال ةم الكالم الصوتي مھارییمكن تعل
ا من، یحدث خطاب ذو  ً محاولة للتحدث بشكل صحیح وصحیح. بدء
مغزى بحیث یمكن للمتلقي قبولھ، محاولة للتحدث بشكل جید. من 
نطق حروف العلة، یتم التحسین في خطاب ذي معنى. وبالمثل، یمكن 

ن اآلخرین من خالل إجراءات أكثر تعقیدًا ألي شخص التواصل بی
یمكن تحسینھا من خالل االستمرار في الممارسة (سیتنویغور، 

٢٠١٣.(  
 اللغة العربیة الھدف من مھارة الكالم )ب

مھارة الكالم ھي القدرة على نقل األفكار واألفكار والمشاعر   
والرغبات إلى المحاور (ھیرمون، تت). وكشف تاریجان أن التحدث 
ھو مزیج من العوامل الجسدیة والنفسیة والعصبیة والسماویة واللغویة 
بالمعنى الواسع بحیث یمكن اعتباره أھم أداة بشریة للرقابة االجتماعیة 

) والغرض من اللغة العربیة ھو القدرة على التواصل ٢٠١٣(تریغن، 
من خالل المحادثة. ذكر ویلیام مولتون أن "اللغة كالم مألوف" 

 .٣٠)١٩٩٢ (دحالن،
ھو أن  الكالم ةلذلك یمكننا أن نستنتج أن الغرض العام من مھار  

م عملیة االتصال بشكل صحیح وصحیح، ییتمكن الطالب من تعل
بحیث نأمل أن یتمكن الطالب من التواصل بسالسة مع الطرف اآلخر 

باللغة العربیة  الكالم ةبحیث یقدم مالحظات إیجابیة. لذلك فإن مھار
  .خاصة للطالبمھمة جدًا، 
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 اللغة العربیة أنواع مھارة الكالم  )ج
قال دكتور صالح عبد المجید العربي إن مھارة الكالم نوعان، 

  ٣١:وھما
  أ. مھارة النوتقي

مھارة الكالم ھذه ھي القدرة على التعبیر عن الكلمات دون الحاجة إلى 
الكلمات الكثیر من التفكیر. ومن األمثلة على ھذه القدرة تكرار أو تقلید 

(العبارات) التي یلفظھا المعلم أو غیره، ویمكن أن تكون التعبیرات أو 
الكلمات من القراءة المحسّنة أو النصوص المكتوبة المحفوظة أو مما 

  سمعھ.
  ب. مھارة الحدیث     

وھذه المھارة في الكالم ھي كمال ھذه القدرة أو المھرة ألن محارة 
قدمت شخصین على األقل أحدھما یتكلم الحدیث لن تكون كاملة إال إذا 

والمستمع الوحید. حیث یكون بین المناوبین بحیث یجري الحوار 
  بینھما.

  التخطیط لعملیة الكالم  د)
و التدریب  ،التخطیط لعملیة الكالم أمر ضروري ینبغي مراعاتھ  

  ٣٢:علیھ و التخطیط الكالم یتطلب األتي
 نوعیة على بالتعرف ذلك ویكون ؟كلمت لمني المتكلم یعرف أن .١

 ومایحبون تفكیرھم، ومستویات ماتھم، واھتما المستمعین
 یختلف المثقفین مع فالتكلم سماعھ في یرغبون وماال سماعة

طائفة الصناع یختلف  مع والتكلم المثقفین، غیر مع التكلم عن
 مع غیره األطباء مع والتكلم الزارعین، طائفة عن التكلم
 تكون أن یجب المستمعین نوعیة فمعرفة . وھكذاالمھندسین
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 المتكلم یخطط كي كاف، بوقت الكالم في البدء قبل معروفة
 المستمعین. نوعیة ضوء في ألفاظھ وأفكاره ویحدد لكالمھ،

 عبث ھدف بال : فالكالمكالمھ من الھدف المتكلم یعرف نأ .٢
 على یساعد الھدف وتحدید القول، من ولغو وبـالھـة، وسخف

 األلفاظ وعناصره،واختیار أفكاره، وترتیب الموضوع، تحدید
: والبالغة ھي البالغیون قال، وقدیماً  واألدلة، والشواھد

مراعاة مقتضى الحال، ولكل مقام مقال، ولكل كلمة مع 
 . صاحبھا مقام

یحـدد: الموضوع، واألفكار : فأن یحدد المتكلم محتـوى كالمـھ  .٣
، وترتیبھا، والعباراتار الجزئیة، واأللفاظ، ، واألفكالكلیة

وتنسیقھا مع بعضھا، ویرجع في ذلك إلى مصـادر معلوماتھا، 
، كما أن على ، ویوثق كالمھ بكل الطرق الممكنةلیتأكد منھا

المتكلم أن یحدد الوقت الذي سیستغرقھ عرض موضوعھ، 
ً مع المساحة الزمنیة المحددة  لیكون محتوى كالمھ متفقا

المشاركین في الكالم، وال لعرضھ، فال یجوز على أوقات 
 یضجر السامعین بطول الكالم

 موضوعھ، لعرض الطرق وأفضل األسالیب، أنسب یختار أن .٤
 . الكالم ونوعیة المستمع، نوعیة معرفة على یعتمد وھذا

 الصحیحة، التفكیر طریقة یعرف أن یتكلم  أن قبل متكلم وعلى
 فیبدأ؟ كي یعرف وأن فیھ، سیتكلم الذي للموضوع المعالجة وطریقة

 بذلك ویعني منھ؟ ینتھي وكیف الموضوع؟ یتناول وكیف ومتىیبدأ؟
 موضوع أي في الكالم أن ویعرف الكالم، في الفكري الخط مسار
  : اآلتیة األسئلة عن اإلجابة إلى یحتاج

 أو ماالنقط كالمي؟ أوجھ ولمن عنھ؟ سأتكلم الذي ماھذا
 ھذا عن حدیثي أنھي وكیف بالحدیث؟ سأتناولھا التي األفكار
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 دائماً  ویضعھا االمتكلم، علیھ یعتاد أن یجب األسئلة وھذه الموضوع؟
 .٣٣الكالم  عندما یرید أمامھ

  ١٩ة كوفید ئحعصر جا تعلیم في. ٤
أو یمكن تسمیتھ فیروس كورونا مستوطن  ١٩حالیا جائحة كوفید   

ھذا في في العالم كلھ دون استثناء في إندونیسیا. نشأ جائحة كوفید 
مدینة ووھان في الصین، والذي أودى بحیاة العدید من األشخاص في 
 ً جمیع أنحاء العالم.وتجعل العدید من الدول التعلم عبر اإلنترنت بدیال
لمواصلة التعلم أثناء تفشي فیروس كورونا عندما ضرب الفیروس 

م عبر اإلنترنت إحدى الطرق یإندونیسیا دون استثناء.تعد أنشطة التعل
م بحیث یلتي تتبعھا الحكومة للحفاظ على أنشطة التدریس والتعلا

تستمر في العمل بشكل صحیح على الرغم من أنھا ال تتفاعل بشكل 
م عبر یمباشر بین المعلمین والطالب. یمكن أن تسھل أنشطة التعل

  وخاصة المواد العربیة. ١٩اإلنترنت أنشطة التعلم أثناء جائحة كوفید 
م عبر اإلنترنت بسالسة، ولكن یشعر أن بعض ییتم تنفیذ التعل  

ا لوجھ التقلیدي، یالطالب والمعلمین أقل مثالیة من التعل ً م وجھ
فالتواصل لیس بطالقة بما یكفي لجعل المواد صعبة الفھم، وخاصة 

م للطالب من خالل التعلم عبر یالمواد العربیة. تختلف نتائج التعل
ى جید. العقبات التي یواجھھا اإلنترنت. بدءا من غیر مرض، یكفي إل

م عبر اإلنترنت ھي: توافر حصص یالطالب والمعلمون في التعل
اإلنترنت، والشبكات غیر المستقرة أحیانًا، واألدوات الداعمة 

  ٣٤(األجھزة وأجھزة الكمبیوتر المحمولة).
م عبر اإلنترنت ال یفي وقت حدوث ھذا الوباء، كانت فعالیة التعل  

المعلمین لم یتمكنوا من المراقبة والتفاعل بشكل تزال مفقودة ألن 
مباشر في عملیة تعلم الطالب ولم یعرفوا ما إذا كان الطالب یفھمون 
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المواد التي یقدمھا المعلم مثل الحوار العربي والمفردات العربیة 
 كالمال ةوالعربیة ممارسة اللغة وغیرھا. وھذا مؤثر للغایة في مھار

الكلمات العربیة قد تم نسیانھا بسبب العطلة  باللغة العربیة ألن بعض
م عبر اإلنترنت إلى ی. كما یؤدي ھذا التعل١٩الطویلة أثناء وباء كوفید

نقص في التفاعل بین الطالب والمعلمین وحتى بین الطالب أنفسھم. 
باللغة  كالمال ةیمكن أن یؤدي عدم التفاعل ھذا إلى إبطاء مھار

 التي نشأت خالل جائحة كوفید تكالالعربیة.أنواع مختلفة من المش
نشأت مشاكل مختلفة من المرافق والبنیة التحتیة وكذلك من األفراد ١٩

م یأنفسھم مثل الطالب الذین لیس لدیھم ھواتف ذكیة، ولم یفھموا التعل
  عبر اإلنترنت واإلشارات الریفیة غیر الداعمة.

 التعلیم فيالتأثیر على الطالب والمعلمین وأولیاء األمور في  . ٥
  ١٩ة كوفید حعصر جائ

  التأثیر على الطالب أ) 
من الطالب الدراسة عن بُعد والدراسة  ١٩كوفید یتطلب جائحة     

في المنزل بتوجیھ من أولیاء األمور. بسبب ھذا الوباء، یفتقر 
الطالب إلى إعداد أنفسھم. مثل تحفیز الطالب الذین یفتقرون إلى 

م عبر اإلنترنت. یجب أن یواجھ الطالب الذین یالمشاركة في التعل
یشاركون عادةً في التعلم في الفصل مع األصدقاء الدراسة في 

. بعد ذلك، تجعل اإلجازات لالمالبالمنزل حتى یشعر الطالب 
، مما یجعلھم لالمالبالطویلة التي تكون طویلة جدًا الطالب یشعرون 

ر المالئمة أحد أسباب یرغبون في مغادرة المنزل. وتعد المرافق غی
  م عبر اإلنترنت.یعدم تحفیز الطالب للمشاركة في التعل

ا عبر اإلنترنت حیث یكون التعل     ً م ییجب أن یواجھ الطالب نظام
في شكل نظریة. ما یمارسھ الطالب عادةً في الموضوعات التي 

، فإن توصیل ھذه المواد یتم ١٩كوفید تتطلب ممارسة بسبب جائحة 
النظریة. یؤدي ھذا إلى بطء الطالب في استیعاب  فقط من خالل

ً عند النظر إلیھم من سعة استیعاب الطالب المختلفین. یالتعل م، خاصة
م ولكن یھناك بعض الطالب الذین یسارعون في التعرف على التعل
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ا البعض الذین یتباطأون في استیعاب التعلم بحیث یتخلف  ھناك أیضً
 ٣٥.مبھؤالء الطالب في التعل

 التأثیر على المعلمین ب) 
التأثیر البارز بالنسبة للمعلمین ھو أنھ لیس كل المعلمین بارعین     

في استخدام التكنولوجیا، خاصة في البیئات الریفیة. یجب أن یكون 
م باستخدام األسالیب عبر اإلنترنت، یالمعلمون قادرین على إجراء التعل

بشكل كبیر على جودة وتؤثر كفاءة المعلم في استخدام التكنولوجیا 
م والنتائج للطالب. لذلك یحتاج المعلمون إلى تلقي تدریب سابق یالتعل

  م عبر اإلنترنت.یحتى یستعد المعلمون لتعل
تأثیر آخر للمعلم ھو أن المعلم سبق لھ أن قام بالتعلم من خالل التفاعل   

المباشر مع الطالب حتى یكونوا على درایة بالموقف، ثم مواجھة 
. حیث یلتقي لالمالبم في المنزل جعل المعلم یشعر یالتعلموقف 

المعلمون عادة ویتواصلون مع المعلمین اآلخرین، یجب على المعلمین 
ویجعل  لالمالباآلن التدریس في المنزل. ھذا یجعل المدرس یشعر 

المعلمة غریبة عن العالم الخارجي إذا كانت تدرس في المنزل لفترة 
المدرسة االنتباه إلى ھذا، یمكن للمدرسة توفیر  طویلة. لذلك، یجب على

 ٣٦.الدافع للمعلمین
ًا إلى رباعي اإلنترنت في عملیة التعل     م ییحتاج المعلمون حق

م لن یتم بدون الوصول إلى یالتلقائي، كما زاد إنفاق المعلمین ألن التعل
اإلنترنت. یتطلب التعلم عبر اإلنترنت الذي یتم تنفیذه لفصل دراسي 

ا إقامة عالقات واح د حصة إنترنت كبیرة، ثم یجب على المعلمین أیضً
جیدة مع أولیاء األمور ومدیري المدارس. یجب أن یستمر االتصال 

باللغة العربیة التي  كالمال ةلمتابعة تطور الطالب، وخاصة في مھار
   .تتطلب الكثیر من الممارسة لتعویدھم علیھا
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 تأثیر على اآلباء ج) 
ة التي یواجھھا اآلباء في إضافة رسوم حصة اإلنترنت تتمثل العقب  

ألطفالھم. یتطلب التعلم الذي یتم تنفیذه لعدة أشھر حصة كبیرة، لذلك 
ا بصرف النظر عن النفقات، یتعین على اآلباء  ستزید نفقات الوالدین أیضً
ا قضاء وقت إضافي ألطفالھم. یجب على اآلباء توجیھ أطفالھم عندما  أیضً

لم عبر اإلنترنت ویجب أن یكونوا قادرین على مشاركة وقتھم یحدث التع
مع األنشطة الیومیة الروتینیة. عادة ما یشارك المعلم في التعلم ویقوم 

 ٣٧بالواجبات مع أطفالھم.
یجب أن یكون اآلباء قادرین على استخدام التكنولوجي لمساعدة   

استخدام اإلنترنت  م. لكن في بعض األحیان ال یفھم اآلباءیأطفالھم في التعل
ا مشكلة خطیرة في تعلیبحیث یتم إعاقة تعل م اللغة یم األطفال. وھذه أیضً

یعد التواصل أحد .باللغة العربیة كالمال ةالعربیة، وخاصة في مھار
م اللغة العربیة عبر یم، وخاصة تعلیالجوانب المھمة في طریقة التعل

یتواصلون باللغة العربیة اإلنترنت. یجب أن یكون المعلمون الذین عادة ما 
مباشرة مع الطالب قادرین على التواصل باللغة العربیة عبر اإلنترنت. 
یجب على المعلمین االنتباه إلى االتصال باللغة العربیة حتى یمكن توجیھ 

م، ویجب أن یكون المعلمون قادرین على تغییر أسلوب االتصال یالتعل
لذلك یجب أن یكون المعلم  .١٩باللغة العربیة في عصر جائحة كوفید 

ا على بناء حماس الطالب من خالل التواصل الجید باللغة العربیة. ً  قادر
  البحث منھج  . ي

  ثالبح لدخم -١
، غالبًا ما یُطلق على ينوعالمنھج المستخدم في ھذا البحث ھو   

نھج النوعي طریقة طبیعیة ألن البحث یتم في بیئة طبیعیة، تُعرف مال
ا بالطریقة اإلثنوغرافیة، ألنھ في البدایة كانت ھذه الطریقة  أیضً

ستخدم في الغالب للبحث في مجال األنثروبولوجیا الثقافیة، المشار ا
إلیھا باسم األسالیب النوعیة ألن البیانات التي یتم جمعھا وتحلیلھا ھي 
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ف كیرك ومیلر أن البحث النوعي مرتبط بتقالید  ٣٨.ر نوعیةأكث ّ یعر
معینة في العلوم االجتماعیة تعتمد بشكل أساسي على مراقبة البشر 
وضمن مجالھم الخاص وتتعلق بھؤالء األشخاص بلغتھم 

 ٣٩.ومصطلحاتھم
ھدف البحث النوعي الوصفي إلى الوصف والوصف بمزید من 

. من خالل ةالباحث ةكلمشبة على التفصیل بقصد شرح وشرح واإلجا
إلى تقدیم  ةالباحث تدراسة فرد أو مجموعة أو حدث قدر اإلمكان، ھدف

 .رؤیة كاملة ومتعمقة للموضوع قید الدراسة
  ةالباحث حضور -٢

في المیدان  ةباحثال، ال بد من وجود الوصفيالمنھج في البحث   
من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من البیانات وإلیجاد صحة 

 ةالباحث تناالبیانات التي تم الحصول علیھا "في البحث النوعي، ك
  ٤٠نفسھ أو بمساعدة اآلخرین ھو األداة الرئیسیة لجمع البیانات".

في موقع البحث ھو الحصول على البیانات  ةلذا فإن وجود الباحث  
من عدة مصادر بیانات مثل المدیر والمعلمین وبعض الطالب 

وحضرت الباحثة إلي  م سیكاربیال.سالالموجودین في مدرسة نور اإل
 سبع مرات المیدان

 موقع البحث -٣
لیاء االموقع الذي سیتم استخدامھ كمكان لھذا البحث ھو مدرسة ع  

سیكاربیال ھي  سالمبیال. مدرسة عالیة نور اإلم سیكارسالنور اإل
م اللغة العربیة في ساعات یواحدة من المدارس الرائدة التي طبقت تعل

د الحصول علیھا ھي بیانات اراالدراسة اإلجباریة. بینما البیانات التي 
باللغة العربیة في الصف الحادي  كالمال ةم مھاریتعل ةمشكلالحول 

لموقع البحث في ذلك الموقع ھو  ةالباحث تذأخ األول عشر. كان سبب
ا قریبًا الثاني  سببوبالفعل حالة المدرسة،  تكان عرف ةأن الباحث أیضً
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الوصول إلیھ بسھولة، إما باستخدام مركبة ذات عجلتین  ةمكن للباحثتو
  .اتجمع البیانات المطلوب ةبحیث یكون من السھل على الباحث

في ھذه الدراسة لمدة  ةھ الباحثتستخدماسیتم تنفیذ وقت البحث الذي 
أنھ یكفي إلجراء  ةالباحث تشھرین تقریبًا. في ذلك الوقت، اعتبر

 البحث.
  بیانات البحث ومصادرھا -٤

ا من تحدید صالحیة الدراسة. تعریف  ً ا مھم ً تعد مصادر البیانات جزء
 ٤١.مصدر البیانات ھو الموضوع الذي تم الحصول على البیانات منھ

  تم تصنیف مصادر البیانات في ھذه الدراسة إلى نوعین، وھما:
 مصدر البیانات األولیة  ) أ

مصادر البیانات األساسیة ھي مصادر البیانات التي توفر البیانات 
مصادر البیانات التي ستتم مقابلتھا  ٤٢.مباشرة إلى جامعي البیانات

مدیر المدرسة ومعلم اللغة العربیة وطالب الصف الحادي  تشملا
عشر في مدرسة عالیة نور اإلسالم. استخدام تقنیات لتحدید مصادر 
البیانات القابلة لالختراق، وھي تقنیة اختیار مصادر البیانات أو 

ًا الحتیاجات البحث التي تمثل تجسیدًا للبیانات المطلوبة.   المخبرین وفق
 الثانویة مصادر البیانات  ) ب

مصادر البیانات الثانویة ھي مصادر البیانات التي ال توفر البیانات 
یمكن الحصول على ھذه البیانات من  ٤٣.مباشرة إلى جامعي البیانات

 تشملاكاربال، والتي یس مدرسة عالیة نور اإلسالم صورة(اإلدارة)
، الطالب، عدد الطالب كسف الحضورالبیانات، وملفات المدرسة، ال

  ،والرؤیة، والرسالة، والھیكل التنظیمي، والبنیة التحتیة. المدرسین عدد
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 جمع البیانات أسلوب -٥
في إحدى الدراسات، ھناك حاجة إلى تقنیات جمع البیانات للحصول 

باللغة العربیة  كالمال ةم مھاریتعل ةعلى بیانات ومعلومات حول مشكل
م، وأسالیب ساللطالب الصف الحادي عشر في مدرسة عالیة نور اإل
  جمع البیانات المستخدمة في ھذه الدراسة ھي كما یلي:

 مالحظةال  ) أ
الذھاب إلى  ةالمالحظة ھي تقنیة لجمع البیانات تتطلب من الباحث  

واألنشطة  المیدان لمراقبة األشیاء المتعلقة بالمدرسة مثل المكان
بأن  )Sutrisno Hadi (1986یجادل  واألشیاء والوقت واألحداث واألھداف

 ٤٤.المالحظة ھي عملیة معقدة وعملیة منظمة
، یمكن تقسیم المالحظة إلى یتعلق بعملیة تنفیذ جمع البیاناتفیما 

حظة مال الباحثة خترتامالحظة المشاركین ومالحظة غیر المشاركین.
في األنشطة الیومیة  ةالباحث تشاركالمشاركین. في ھذه المالحظة، 

لبیانات مالحظتھ أو الذي یتم استخدامھ كمصدر  تتمللشخص الذي 
بما یفعلھ مصدر  ةالباحث تماالبحث، وأثناء تدوین المالحظات، ق

، زنھ. من خالل مالحظة المشارك ھذهشاركھ فرحھ وحالبیانات، و
ً وحادة ومعرفة  ستكون البیانات التي تم الحصول علیھا أكثر اكتماال

ھذه الدراسة، تم فحص في  ٤٥.على مستوى معنى كل سلوك مرئي
كیفیة تعلیم مھارة الكالم اللغة العربیة لدى طالب نور اإلسالم و ما 

ت مھارة الكالم لدى طالب نور اإلسالم وكیف حالھا من مشكالھي ال
  .تشكالم ھذه
 مقابلةال  ) ب

المقابلة ھي محادثة ذات غرض محدد، ویتم إجراء المحادثة من   
(المحاور) الذي یطرح السؤال والشخص قبل طرفین، وھما المحاور 
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الذي تتم مقابلتھ (الشخص الذي تمت مقابلتھ) الذي یقدم اإلجابة على 
 ٤٦.ھذا السؤال

 كالمال تالمقابلة للكشف عن معطیات حول مشكال تتم استخدم
ملفات مثل  باللغة العربیة في مدرسة نور اإلسالم سیكاربیال

 ، عدد المدرسینلطالبالطالب، عدد ا كسف الحضورالمدرسة، ال
ووجدت  ،والرؤیة، والرسالة، والھیكل التنظیمي، والبنیة التحتیة

 . ھذه المقابلة من مدیر المدرسة و المعلم و الطالب
 قائوثج) ال

ا أو  ً ًا مكتوبًا أو مصور یأتي التوثیق من كلمة مستند، مما یعني شیئ
ا من شخص ما  ً وتعني طریقة التوثیق طریقة لجمع البیانات  ٤٧.ضخم

عن طریق تسجیل البیانات الموجودة. تتمثل طریقة التوثیق في العثور 
على بیانات حول األشیاء أو المتغیرات في شكل مالحظات كتاب 
ورسائل ونصوص ومجالت ونقوش ومحاضر اجتماعات ومالحظات 

اجھ عند البحث التوثیق الذي كنت أحتوجداول أعمال وما إلى ذلك.
اللغة مھارة الكالم شرة مع المدیر بخصوص مشاكل مبا قائوثالكان 

العربیة والطالب ومعلمي اللغة العربیة وأولیاء أمور الطالب والعدید 
 من المعلمین اآلخرین.

باألنشطة  تھذه الطریقة لجمع البیانات، خاصة فیما تعلق تستخدما
ة في مدرسة نور اإلسالم باللغة العربی مھارة الكالمالمتعلقة ب

سیكاربیال. باإلضافة إلى ذلك، للعثور على لمحة عامة عن بیانات 
المدرسة، والھیكل التنظیمي، والمشورة والبنیة التحتیة، والرؤیة 
 والرسالة، ودعم أنشطة التدریس والتعلم وتاریخ مدرسة نور

  كربیال.یاإلسالمیة س
 تحلیل البیانات أسلوب -٦

ھو عملیة البحث المنتظم وترتیب  (Sugiyono) تحلیل البیانات  
البیانات التي تم الحصول علیھا من المالحظات والمقابالت 
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والتوثیق، من خالل تنظیم البیانات في فئات، ووصفھا في وحدات، 
والتولیف، والترتیب في أنماط، واختیار أي منھا مھم وأیھا سیتم 

الذات  دراستھ، واستخالص النتائج حتى یسھل فھمھا على
 ٤٨.واآلخرین

ستخدمھ امن نمط التحلیل الذي  تتأكدتأن  ةعلى الباحث تجبو  
سواء أكان التحلیل اإلحصائي أم التحلیل غیر اإلحصائي. في ھذه 
الدراسة، كان التحلیل المستخدم عبارة عن تحلیل غیر إحصائي 

النموذج التحلیلي المستخدم في ھذا البحث  مالئم للبیانات الوصفیة.
برمان والذي یتم فیھ  نموذج البحث الذي استخدمھ مایلز وھوھو 

ستمر اتنفیذ نشاط تحلیل البیانات في البحث النوعي بشكل تفاعلي و
تحلیل البیانات  ٤٩.حتى االنتھاء بحیث تصبح البیانات مشبعة

  المستخدم ھو:
 البیانات تخفیض  ) أ

لى تبسیط یعد تقلیل البیانات أحد أنشطة عملیة االختیار، مع التركیز ع
واستخالص وتحویل البیانات األولیة التي تم الحصول علیھا من 
السجالت المیدانیة المكتوبة. لذا فقد بدأ ھذا النشاط منذ أن أجرى 

ًا، وجمع البیانات، ثم لخص، واستكشف الموضوعات،  ةالباحث بحث
  وأنشأ مجموعات أو فئات، وعمل مذكرات / مالحظات میدانیة.

 البیانات عرض  ) ب
البیانات ھو عملیة تجمیع المعلومات بشكل منھجي من أجل عرض 

الحصول على استنتاجات كنتائج بحثیة. في ھذا البحث، تكون البیانات 
التي تم الحصول علیھا في شكل جملة. ترتبط الكلمات المكتوبة 
بتركیز البحث، بحیث یكون عرض البیانات عبارة عن مجموعة من 

جي والتي توفر إمكانیة استخالص النتائج. المعلومات مرتبة بشكل منھ
 ةمھار تبمشكال تالبیانات المقدمة في ھذه الدراسة ھي بیانات تعلق

  باللغة العربیة. كالمال
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 تحلیل البیاناتج) 
ًا لمایلز وھوبرمان ھي  الخطوة الثالثة في تحلیل البیانات النوعیة وفق

األولیة المقدمة استخالص النتائج والتحقق. ال تزال االستنتاجات 
أولیة، وسوف تتغیر إذا لم یتم العثور على دلیل قوي یدعمھا في 

بعد االنتھاء من مرحلة البحث، یتم  ٥٠.مرحلة جمع البیانات التالیة
جمع نتائج البحث ببطء ثم تحویلھا إلى شكل مكتوب. بحیث یمكن 

ًا في تقریر البحث.   إدراجھا الحق
 البیانات یحصحت -٧

البیانات ، ھناك حاجة إلى تقنیات التحقق من للحصول على صحة 
ًا لمولیونغ ، یمكن الحصول على المصداقیة (صحة  البیانات. وفق
البیانات) عن طریق وقت البحث والمشاركة واستمرار المالحظة 
والتثلیث. في ھذا التحدید، التقنیات المستخدمة للحصول على صحة 

  البیانات ھي:
 االشتراك تطویل  ) أ

وثوقیة البیانات. مع تمدید یمكن أن یؤدي تمدید الوقت إلى زیادة م 
یعود إلى المیدان من خالل جمع  ة، فھذا یعني أن الباحثالوقت

البیانات من خالل المقابالت في الصباح عندما ال یزال المخبرون 
، البیانات الصالحة. عالوة على ذلكحدیثي العھد. سیوفر المزید من 

ك عن طریق إجراء مقابالت عشوائیة أو مالحظات یمكن أن یتم ذل
، ثم یتم إجراؤھا بشكل ت أخرى في أوقات أو مواقف مختلفةأو تقنیا

 متكرر حتى یتم العثور على یقین البیانات.
  تقنیة المثابرة  ) ب

یھدف استمرار المالحظات في البحث إلى تحدید الخصائص 
لبحث عنھا ثم والعناصر ذات الصلة بالمشكلة أو القضیة المطلوب ا

التركیز على ھذه األشیاء بالتفصیل للحصول على مزید من البیانات 
المتعمقة. یھدف استمرار المالحظات في ھذه الدراسة إلى البحث عن 
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خصائص العناصر ذات الصلة بالبیانات التي سیتم الحصول علیھا، 
باللغة العربیة في مدرسة  كالمال ةم مھاریخاصة فیما یتعلق بدراسة تعل

  نور اإلسالم سیكاربیال.
 التثلیثج) 

تثلیث المصدر ھو تثلیث البیانات المستخدمة للتحقق من الحقیقة،   
والفھم الذي تم الحصول علیھ من خالل البحث عن بیانات مختلفة. في 
ھذه الدراسة باستخدام التثلیث من المصادر والطرق. یتم استخدام 

ختبار القابلیة لإلبداع عن طریق التحقق من البیانات تثلیث المصدر ال
التي تم الحصول علیھا من خالل عدة مصادر مثل الرؤساء 

  ٥١.واألصدقاء والمرؤوسین
وفي الوقت نفسھ، طریقة التثلیث ھي محاولة للتحقق من صحة   

البیانات، أو للتحقق من نتائج البحث. یمكن إجراء طرق التثلیث بأكثر 
ا من أسلوب وا حد لجمع البیانات للعثور على نفس البیانات. یمكن أیضً

أن یتم التنفیذ بطریقة ما. مقارنة البیانات من المالحظات 
(المالحظات) مع البیانات من المقابالت (المقابلة). ومقارنة نتائج 

  ٥٢.المقابلة بمحتویات وثیقة ذات صلة
طریقة  من الوصف أعاله یمكن أن نستنتج أن التثلیث یعني أفضل  

إلزالة االختالفات الموجودة عند جمع البیانات حول األحداث 
والعالقات المختلفة من وجھات نظر مختلفة. بمعنى آخر، مع التثلیث، 
یمكن للباحثین التحقق من نتائجھم من خالل مقارنتھا بمصادر وطرق 
مختلفة. في ھذه الدراسة، نوع التثلیث المستخدم ھو التثلیث على 

  ادر والطرق.أساس المص
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 الفصل الثاني
 عرض البیانات

نور اإلسالم ة یاإلسالم صورة عامة عن المدرسة الثانویة  . أ
 ماترام سیكاربیال

 نور اإلسالم سیكاربیالموجز تاریخي المدرسة الثانویة اإلسالمیة   -١
 ماترام

التي  ماترام نور اإلسالم سیكاربیال المدرسة الثانویة اإلسالمیة   
، ، كیكالیك، سیكاربیال، ماتارام١٢ .سوسمبد رقم الشارعتقع في 

، ٢٠١٤مدرسة البسانترین في یولیو  نوسا تینجارا الغربیة. تأسست
تبر مما یجعلھا أصغر مدرسة في ماتارام. على الرغم من أنھا تع

، إال أن شعبیة المدرسة بقیادة الحاج. أصغر مدرسة في مدینة ماتارام
محترم جدا. كیف ذلك؟ القائمین على ھذه المدرسة ھم رجال ورتیاة 

 ، أستاذفي مجال الدین. على سبیل المثال دین لدیھم معرفة مؤھلة
زوا  سسودي و أستاذ فخروزي و أستاذ و أستاذ فطاني و أستاذ تحقیم

 ٥٣.أبید هللا لكفل و أستاذ
مدرسة ال ھي سیكاربی اإلسالم نور المدرسة الثانویة اإلسالمیة 

، بحیث تصبح واحدة من مدارس األسواجة تابعة لنھضة العلماء
، ھج. أوضح ورطیة أن مدینة ماتارام. رأس البیزانترین النھضة في

ز فقط على تطویر مدرسة نور اإلسالم اإلسالمیة الداخلیة ال ترك
ا على عملیة التعلم التي تتكیف مع القیم اإلسالمیة ، ولكن أیضً

ا مدرسة داخلیة إسالمیة العصر. وبالتالي ف إن ھذه المدرسة ھي أیضً
 حدیثة في مدینة ماتارام.

حیاة قائم على كما أن حیاة البیزانترین تزود الطالب بأسلوب 
  ٥٤.، أھل السنة والجماعة النھضلیةالشریعة اإلسالمیة
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نور اإلسالم رؤیات وإرسالیات المدرسة الثانویة اإلسالمیة  -٢
  ماترام سیكاربیال

 رؤیة  ) أ
  تحقیق المسلم المتدین والعلم والتقنیة والخلق .١

 إرسالیات    ) ب
 .اتبالیمان والتفاني لدى الطالب والطزیادة ممارسة قیم اإل .١
خلق جو إسالمي مبني على فھم أھل السنة والجماعة على  .٢

 طریقة نھضة العلماء.
 القیام بعملیة تعلیم وتعلم مؤاتیة. .٣
 وتكنولوجیا االتصاالت.زیادة التمكن من العلوم والمعلومات  .٤
ا  .٥ ً ا ماھر ً غرس القیم الروحیة والفكریة والعاطفیة لتصبح بشر

ا على أساس القیم الدینیة. ً  ومبدعًا ومبتكر
 ٥٥خلق عالقة متناغمة داخلیة وخارجیة. .٦

 ج) األھداف        
یتمتعون بشخصیة  یتم تنفیذ المدرسة العلیا إلنتاج خریجین     

قویة الستخدامھا في إقامة عالقات  ، ومھارات(أخالق الكرامة)
، عیة والثقافیة والطبیعیة المحیطةمتبادلة مع البیئة االجتما

ً عن تطویر المزید من ا ، لقدرات في عالم العمل أو التعلیمفضال
 ٥٦:بحیث تتوقع المدرسة العلیا من الطالب

 اإلیمان والتفاني إلى هللا سبحانھ وتعالى. .١
 انیة لتطبیق التكافل في الحیاة.امتالك أساسیات العلوم اإلنس .٢
إتقان المعرفة والمھارات األكادیمیة باإلضافة إلى روح  .٣

 التعلم لمواصلة التعلیم
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نقل القدرات األكادیمیة والمھارات الحیاتیة في المجتمعات  .٤
  ٥٧.المحلیة والعالمیة

 نور اإلسالم سیكاربیالة یالموقع الجغرافي المدرسة الثانویة اإلسالم -٣
 ماترام

الشكل والحالة المادیة لمدرسة علیاء نور اإلسالم سكاربیال   
ماتارام التي تم بناؤھا بشكل دائم ولھا مرافق قیاسیة. البیانات 

 كالتالي:
 نور اإلسالم المدرسة الثانویة اإلسالمیة :              اسم المدرسة

 ١٣١٢٥٢٧١٠٠١٣الرقم اإلحصائي للمدرسة: 
 كیكالیك  ١٢قم :ر           عنوان المدرسة

  : دمحم زین الدین        اسم مدیر المدرسة
 ٠٨١٩٠٧٨١٣٩٩٥ :              رقم الھاتف

 : مملوكة للمؤسسة          ملكیة المؤسسة
 : مملوكة للمؤسسة        حالة األرض  . أ

 ٢م  ٨٩٥١:      مساحة االرض  . ب
 ٥٨: مملوك للمؤسسة             حالة المبنى

سالم سیكاربیال المدرسة في مدرسة نور اإل، مبنى من الخارج  
قعھ ألنھ یقع على طریق ، یسھل الوصول إلى موماتارام جید جدًا

 ، مما یجعل الطالب لیسوا بعیدین عن المعلوماتاستراتیجي
توجد أشجار وأزھار مرتبة  ، كماوالتواصل. بھ ساحة كبیرة ونظیفة

 ، كما تم توفیر أماكن لقمامة كل فئة.بعنایة
، الموقع الجغرافي لمدرسة علیاء نور اإلسالم وجھ التحدیدعلى 

  سیكاربیال ماتارام ھو كما یلي:
 مساكن أو مستوطنات مجتمعیةالجانب الغربي:  )١

                                                             
 نور اإلسالم سیكاربیال ةیاإلسالمالوثائق، دفتر التسجیل في المدرسة الثانویة . ٥٧

  .٢٠٢١ مایو ١٧، أخذ في التاریج ٢٠٢١/٢٠٢٢الدراسي  ماترام
 نور اإلسالم سیكاربیال ةیاإلسالم المدرسة الثانویة في دفتر التسجیل الوثائق، . ٥٨
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 الجانب الشرقي: مساكن أو مستوطنات مجتمعیة )٢
 ةالجانب الجنوبي: مساكن أو استیطان مجتمعی )٣
٥٩الجھة الشمالیة: الطریق )٤

 

نور اإلسالم ة یالمدرسة الثانویة  اإلسالمأحوال المعلمین في  -٤
 ماترام سیكاربیال

م. یلتزم یالمعلم ھو الشخص األكثر مسؤولیة عن عملیة التعل        
المعلم بتقدیم وشرح  التعلیمیة وتوجیھ الطالب وتوجیھھم نحو 

ة ھا. في ھذه الحالة، فإن المھارم المخطط لیتحقیق أھداف التعل
المھنیة للمعلمین ضروریة ألداء واجباتھم في رعایة  الكالم

 الطالب حتى یكون لدیھم معرفة جیدة.
المدرسة الثانویة یصل عدد أعضاء مجلس المعلمین في   

ا. لمزید  ٣٦إلى  ماترام نور اإلسالم سیكاربیال اإلسالمیة شخصً
  ٦٠:من التفاصیل سیتم وصفھا في الجدول التالي

  الجدول األول
 نور اإلسالم سیكاربیال ةیاإلسالمأحوال المعلیم في المدرسة الثانویة 

  ماترام
  ٢٠٢١/٢٠٢٢العام الدراسي 

  الوظائف  اسم المعلم  رقم
  رئیس المدرسة   زین الدیندمحم  ١
  واكا منھج  نیلوان  ٢
  واكا طالب  صھیب ریضا  ٣
واكا المرافق والبنیة   زیاء ألحاق  ٤

  التحتیة

                                                             
 نور اإلسالم سیكاربیال ةیاإلسالمالمدرسة الثانویة الوثائق، دفتر التسجیل في  . ٥٩

  .٢٠٢١ مایو ١٧، أخذ في التاریج ٢٠٢١/٢٠٢٢الدراسي  ماترام
 نور اإلسالم سیكاربیال ةیاإلسالمالوثائق، دفتر التسجیل في المدرسة الثانویة  . ٦٠

  .٢٠٢١ مایو ١٧، أخذ في التاریج ٢٠٢١/٢٠٢٢ الدراسي ماترام
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  صندوق أمین  راتنا جویتا  ٥
  رئیس اإلدارة  دیدي ریان رجالدي  ٦
  رئیس اإلدارة  ریحان  ٧
 المعلم  فخروزي  ٨
 المعلمة  بائق دوي لكسمي  ٩

  المعلمة  خیر النسوة  ١٠
  المعلمة  زانیرا فیرماتاساري  ١١
  المعلم  بوستامین  ١٢
  المعلمة  روحنیة  ١٣
  المعلم  نور األحیاني ١٤
  رئیس دینیة  ھـ. فھروروزي  ١٥
سعادة الزلفي عبد هللا   ١٦

  مصطفى زھدي
  نائب رئیس الدیانیة

  المشغل  دمحم الزیني  ١٧
  المعلم  ھـ.فطاني  ١٨
  المعلم  ه. إروندي  ١٩
  المعلم  ھـ. عبد الواصل  ٢٠
  المعلم  أمین هللا  ٢١
  مدرب الخط  دمحم مصطفى  ٢٢
  المعلمة  سیریفة عمدة مریم  ٢٣
  المعلم  عبیداللة  ٢٤
  المعلم  الطبري  ٢٥
  المعلم  ألول عزمي  ٢٦
  المعلم  عبد القادر الجیالني  ٢٧
  المعلم  نورل ھادي  ٢٨
  المعلمة  إیفینا أبریاني  ٢٩
  المعلمة  إصالح األمامي  ٣٠
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  المعلم  مكتوفان  ٣١
  المعلم  اللو قمر الدین  ٣٢
  المعلم  دمحم عیسى أسروري  ٣٣
  المعلمة  زكیة أمني  ٣٤
  المعلم  زلحج ھدایة  ٣٥
  المعلمة  دیفیتا بوتريدیوي   ٣٦

 
 نور اإلسالم سیكاربیالة یأحوال الطالب في المدرسة الثانویة اإلسالم -٥

 ماترام
ا للغایة، ألن یفي عملیة التعل ً ا مھم ً م، یلعب الطالب دور

الطالب ھم المعاییر لنجاح عملیة التعلیم. في العام 
نور ، بلغ عدد الطالب في مدرسة عالیة ٢٠٢١/٢٠٢٢الدراسي

ً بإجمالي  ١٦٩ ماترام اإلسالم سیكاربیال  ٦٦طالبة و ١٠٣طالبا
ً. بلغ عدد الطالب في الفصل العاشر  ا یتألفون من  ٤٢طالبا شخصً

ا  ٥٣طالبة. الفصل الحادي عشر بإجمالي  ٣٠طالبًا و  ١٢ شخصً
الثاني عشر یبلغ  صلطالبة.الف ٣٣طالبًا و  ٢٠یتألفون من 

ا یتألفون من  ٧٤مجموعھم  طالبة. یمكن  ٤٠طالبًا و  ٣٤شخصً
 ٦١:رؤیة التفاصیل في الجدول أدناه
الثانيالجدول   

نور اإلسالم سیكاربیال  ةیاإلسالمالطالب في المدرسة الثانویة  أحوال
 ماترام

.٢٠٢١/٢٠٢٢العام الدراسي   
  العدد  طالبة طالب  الفصل  رقم
 ٤٢ ٣٠ ١٢  األول ١
 ٥٣ ٣٣ ٢٠  الثاني ٢
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 ٧٤ ٤٠ ٣٤  الثالث ٣
 ١٦٩ ١٠٣ ٦٦  العدد الطالب

 
نور اإلسالم ة یأحوال الوسائل في المدرسة الثانویة اإلسالم -٦

  ماترامسیكاربیال 
على نحو سلس من  علیمیجب دعم كل مؤسسة تعلیم لدعم عملیة الت  

خالل مرافق وبنیة تحتیة مناسبة. بالنسبة لبعض أحوال الوسائل 
نور اإلسالم سیكاربیال  اإلسالمیةالمدرسة الثانویة المتوفرة في 

  ٦٢:وھي،  ماترام
  الجدول الثالث

نور اإلسالم سیكاربیال  ةیاإلسالم عدد وحالة المباني في المدرسة الثانویة
 ماترام

  .٢٠٢١/٢٠٢٢العام الدراسي 
  عدد الغرفة  نوع الغرفة  رقم
  ١ قاعة الدراسة ١
  ١ غرفة المكتبة  ٢
 - مختبر األحیاء  ٣
الفیزیاءمختبر   ٤  -  
  - مختبر الكیمیاء  ٥
  ١ معمل الكمبیوتر  ٦
  _ مختبر اللغة  ٧
  ١ غرفة رئیس المدرسة  ٨
  ١ غرفة المعلمین  ٩

  ١ غرفة اإلدارة  ١٠
  - غرفة اإلرشاد االستشارة  ١١

                                                             
 نور اإلسالم سیكاربیالاإلسالمیة الوثائق، دفتر التسجیل في المدرسة الثانویة  . ٦٢

  .٢٠٢١ مایو ١٧، أخذ في التاریج ٢٠٢١/٢٠٢٢الدراسي  ماترام
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  ١ مسجد / مشولة  ١٢
  ١ مساحة األعمال الصحیة  ١٣
  ١١  الحمام  ١٤
  ١  مستودع  ١٥
  ١  غرفة الدورة الدمویة  ١٦
  ١  المالعب الریاضیة  ١٧
  ١  غرفة تنظیم الطالب  ١٨
  ١  أخرى ةغرف  ١٩

نور اإلسالم ة یاإلسالمأحوال المنظمة في المدرسة الثانویة  -٧
 ماترامسیكاربیال 

، من الضروري أن یكون لدیك منظمة جیدة في مؤسسة تعلیمیة      
الجیدة. ھذه المنظمة م یومنظمة من أجل المساعدة في استمراریة عملیة التعل

 ملحة للغایة في دعم التقدم والتراجع في عملیة التعلم في مؤسسة تعلیمیة.
نور الثانویة اإلسالمیة من أجل تحسین جودة التعلیم والتعلم في مدرسة    

المدیر بإجراء تحسینات على إجراءات ، غالبًا ما یقوم اإلسالم سیكاربیال
العمل واألنشطة التعلیمیة من خالل تطویر مواھب المعلمین والموظفین 

 الثانویة لمدرسة نظمة. یمكن رؤیة الھیكل التنظیميوالطالب من خالل الم
٦٣:التالي الجدول في سیكاربیال اإلسالم نور ةیاإلسالم
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  الصورة األولى
  ماترامنور اإلسالم سیكاربیال  ةیاإلسالمتركیب المنظمة للمدرسة الثانویة 

 .٢٠٢١/٢٠٢٢العام الدراسي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئیس المؤسسة
Hj. Husnul Jannah, M.SI 

لجنةرئیس ال  
H. Muhanan 

 رئیس اإلدارة
Dedi Riyan Rizaldi, S.Pd

المناھج شؤون نائب رئیس   
NIilwan, S.Pd 

 التوجیھ اإلرشادي
H. Fakhrurrozi, Lc. M.Sy 

 XAالمشرف 
Fahrurrozi, S.Pd 

 رئیس المدرسة
Muhamad Zaenudin, S.Pd 

طالبال نائب رئیس شؤون   
Sohib Rido, S.Pd 

 أمین صندوق
Ratna Juita, S.Pd 

اإلدارة  يموظف  
Raehan, S.Pd 

  البنیة االساسیة نائب رئیس شؤون
Zia Ulhak, S.Pd 

  XIB  المشرفة
Zanira Permatasari, S.Pd 

  XIIC المشرفة
Nurul Ahyani

 رئیس معمل الكمبیوتر
Lalu Kamarudin, S.Pd

  مشغل المدرسة
Muhammad Zaini, SE.I 

  XIIB المشرفة
Rohaniyah, S.Pd 

 XIIA   المشرف
Bustamin, S.Pd.I 

   XBالمشرفة
Bq. Dwi Laksmi K. S.Pd 

  XIA المشرفة
Haerunnisawah, S.Pd.I 
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Aminullah, S.Pd 
Evina Apriyani, S.Pd 

Tabari, S.Pd 

TGH. Ubaidillah
Islahul Umami, S.Pd
Zakia Amni, S. Pd

Muhammad Mustafa, S.Pd 
Syarifa Umdah Mariyam, S.Pd 
Muhammad Isa Asrori, S.Kom 

H. Zulaefi A.M.Z. Lc 
H. Fathoni, M.Pd 
H. Irwandi, M.Pd 

H. Abdul Wasil SQ, M.Pd 
Ulul Azmi, S.Pd 
Muktofan, S.Pd 

Abdul Kadir Jailani, S.Pd 
Nurul Hadi 

Dewi Defita Putri 
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 ١٩اللغة العربیة في عصر جائحة كوفید  كالم ةم مھاریالطالب في تعل تكالمش ب.

 نتائج  ور اإلسالم سیكاربیال ماتارام منلیا ناطالب المدرسة الع اتواجھالتي  تمشكال
في نشاط تعلم مھارات التحدث باللغة  و ةالباحثھا رتوالمقابالت التي أج المالحظات

العربیة ، غالبًا ما یواجھ الطالب صعوبات أو مشاكل في التعلم ، وھناك عدة عوامل 
تجعل الطالب یواجھون مشاكل في التعلم. یتم تصنیف ھذه العوامل إلى نوعین ، 

 وھما العوامل الداخلیة والعوامل الخارجیة:

  .العوامل الداخلیة١
میكاف لوقت التعل. تخصیص غیر ١  

باللغة  كالمال ةم مھاریه الحالة ھي أن عملیة تعلالمشكلة المشار إلیھا في ھذ
مما یعني  ١٩كوفید  العربیة في الفصل الدراسي لھا تخصیص وقت أقل خالل جائحة

أطول بالنسبة للغة العربیة. ھذا ال یتسبب فقط  ١٩كوفید  م قبل جائحةیأن وقت التعل
ا على عدم قدرة الذي یكمل مادة اللغة العربیةم یفي معنى التعل ، بل لھ تأثیر أیضً

الطالب على إتقان اللغة العربیة. لذا فإن تخصیص الوقت الكافي بشكل أساسي ھو 
باللغة العربیة كما أوضح دمحم زین الدین  التكلمجزء مھم في دعم قدرة الطالب على 

جاح المعلم في توفیر مادة اللغة أن: "المعلم ھو المفتاح والوقت الكافي ھو دعم ن
 ٦٤.العربیة

یعتبر تخصیص الوقت غیر الكافي أكثر من اشتراط ساعات درس اللغة 
حتى أنشطة  .١٩كوفید  العربیة التي یتم جدولتھا مرة واحدة في األسبوع خالل جائحة

م اللغة العربیة یمكن أن تدعم قدرة الطالب في حدھا األدنى. كما قال نور یتعل
 :الحسنھ

والتي ندرسھا  ١٩كوفید  یعد تخصیص الوقت عقبة نشعر بھا عندما نشعر بجائحة"
ً قبل الوباء ٢حتى الساعة  عادةً  ا ١١ن ندرس فقط حتى الساعة ، واآلمساء ً ، صباح

ًا أن أتخ ً أنا الذي أرید حق الدروس التي  العربیة. كان ضیق الوقت وعدد كلم اللغةاصة
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، خاصة مع ة قدرتي على إتقان اللغة العربیةلم یكن كافیًا لتقوی ، لذاأثقلت كاھلي ھائالً 
 ٦٥".األنشطة األخرى التي جعلت التعزیز غیر منتظم

ا نفس الشيءتماشیًا مع ھذا  :، أوضحت نادیة إنساني أیضً
بھ، حیث إن ، وھذا ما أشعر م اللغة العربیة ضئیل للغایةبالوقت الذي أقضیھ في تعل"

باللغة العربیة ال أفھمھا بشكل متزاید وأحیانًا تكون مملة للغایة.  مكلقلة قدرتي على الت
غبة في أن ، یكون لھا تأثیر على الرب عملیة األنشطة األخرى الموجودةإلى جان

ا على الت ً   ٦٦".باللغة العربیة كلمتكون قادر

  ضئیلة و غیر منتجة اللغة العربیةمھارة كالم م یعملیة تعل .٢
م اللغة العربیة في یتخصیص الوقت الكافي في عملیة تعلعلى الرغم من عدم 

الذي  ١٩لیا نور اإلسالم سیكاربیال ماتارام في عصر جائحة كوفید االمدرسة الع
، إال أن ھذه المشكلة لیس لھا تأثیر شامل للغایة. المشكلة األكثر یشعر بھ الطالب

وكذلك نجاح عالم  ٦٧.جودةأھمیة ھي وجود المعلمین الذین نادرا ما ینھون المواد المو
، م التي یقوم بھا المعلمی، وھو لیس فقط إدارة التعلم النشطیالتعلیم في عملیة التعل

ا بطر ة أو خارج المدرسة. ھذه الحقیقة ھي یقة عملیة سواء في البیئة المدرسوأیضً
، م المنشودة. باإلضافة إلى ذلكیرأس المال لبناء الطالب في تحقیق أھداف التعل

یسیر التحصیل التعلیمي جنبًا إلى جنب مع تفاؤل الطالب في متابعة أي عملیة سوف 
، یرتبط الواقع الذي یواجھھ الطالب أو یشكلھا المعلم. في ھذه الحالةم یبنیھا یتعل

م اللغة العربیة یحیث تكون أنشطة تعل ٦٨.بشكل عكسي بالتوقعات التي یریدھا الطالب
انور الحسنھ یلة للغایة. كما قالتفي الفصل قل ً  ما یدخل المعلمون الذین یعلمون ، "نادر

  ١٩.٦٩كوفید  اللغة العربیة أثناء جائحة

ا ما یدخلون ھي اتماشیًا مع ھذا ً لعقبة الرئیسیة ، فإن مشكلة المعلمین الذین نادر
، حیث عبر دمحم زین الدین عن أن "المعلمین الذین یتم الوثوق بھم ودعم نجاح الطالب
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كمدرسین للغة العربیة لیسوا كما ھو متوقع ألنھم غالبًا غیر موجودین حتى اآلن 
 ٧٠.إلكمال المھام والمسؤولیات

 قلة اھتمام الوالدین. ٣
ھناك عقبة أخرى یواجھھا طالب مدرسة عالیھ نور اإلسالم سیكاربیال والتي 

ربیة وھي باللغة الع كلمتالتأثیر على عدم قدرة الطالب على تواجھھم یومیًا والتي لھا 
م أطفالھم في المنزل یقلة اھتمام الوالدین بضرورة إیالء اآلباء مزیدًا من االھتمام لتعل

ونتیجة للمقابلة مع ١٩كوفید  ألن لدیھم القلیل جدًا. الوقت في المدرسة خالل جائحة
األستاذ خویرونسوة أن "معظم أولیاء أمور الطالب تحطموا في المنزل مما تسبب 

أمور  ، وصف مفضل أن "مشاكل أولیاءالطالب". في ھذه الحالةعف ذھنیة في ض
  ٧١".، ولیست فقط منھكة بالنسبة ليالطالب ھي عبء في حد ذاتھا

  

  

 

 جود دافع من نفسعدم و. ٤
م اللغة العربیة ، بصرف ی، زیادة القدرة على تعلالمذكورة أعاله تمشكالمن 

ا عقبة ، تعتبر ر عن االصطدام بالمشاكل الخارجیةالنظ الذات الداخلیة للطالب أیضً
باللغة العربیة. طالب مدرسة عالیة نور اإلسالم سیكاربیال في  كالم ةم مھاریفي تعل

دة رسمیة الستكمال ھذه الحالة لدیھم نفس عادات معظم الطالب بشكل عام. وھي عا
ا منإدارة المدرسة ً ، إلى القضایا ذات الحضور الذي یصف النشاط الطالبي ، بدء

 .(نظام السرعة بین عشیة وضحاھا)م السریع یالقیمة من خالل التعل

باللغة  كالمال ةمھارم یم ، وخاصة في تعلی، فإن مشكلة تحسین التعلمن الشرح أعاله
یعد التحفیز  ١٩، خاصة في عصر جائحة كوفید لعربیة، لھا العدید من التحدیاتا

م اللغة العربیة الناجح ، عقبة یلتحقیق تعل، والذي یعد أساسًا أساسًا قویًا الذاتي للطالب
 :، فإن. وكما یوضح زیتونحاسمة
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وضع المعلمون  ١٩ كوفید  م في األشھر األخیرة عندما انخفض جائحةیلتعلحماسي "
ً ما یأتون والمشاكل األخر ، فإن البیئة ى معنویاتي ضعیفة. عالوة على ذلكالذین نادرا

ھذا تبدو كما لو أن المعلمین الحالیین لم ینتبھوا لھا المدرسیة غیر الداعمة في دعم كل 
، وال توجد عملیة م الحالیة ھي استكمال ماديیعلى اإلطالق. أعتقد أن أنشطة التعل

 ٧٢".م یمكن أن تساعدني في أن أكون متحمسًا لتعلم اللغة العربیةیتعل

یكاربیال لطالب س، فإن الدافع الذاتي الموجود في مدرسة عالیھ نور اإلسالم وبالتالي
ا. بحیث یمكن ھو حالیًا في موقف حاسم ً ا حتى ال یكون مستدام ً ً مبكر ، مما یتطلب حال

ًا أفضل لتحقیق أھداف التعلیأن تحقق مشاكل التعل   .م إلى أقصى حدیم التي تواجھ أھداف

  .العوامل الخارجیة٢
 قلة الكتب العربیة. ١

 كلمالطالب لتحسین قدرتھم على الت إن إصدار الكتب التي یمكن أن یستھلكھا
ا عقبة في عملیة تعل باللغة العربیة ھو باللغة العربیة. الكتب  كالمال ةم مھاریأیضً

ا من الطالب مملوكة فقط لمعلمي اللغة  ً ا مھم ً العربیة التي یجب أن تكون جزء
ا م فحسبیلتعلكون لھذا تأثیر على حماس الطالب العربیة. حتى ال ی تأثیر ، بل لھ أیضً

ا ما یستھلكون العربیة ً  ةھذا ما وصفھ األستاذ ٧٣.قوي على عادات الطالب الذین نادر
لیا نور اإلسالم سیكاربیال حتى ابأن "كتب اللغة العربیة في المدرسة الع وةنسال ریخ

  ٧٤)المعلم ابكت(طالق، فقط وحدات الدروس اآلن غیر موجودة على اإل

ا مع تعبیر مفز ن عدم توفر الكتب العربیة للطالب حتى ل عوھذا یتماشى أیضً
 ٧٦،باللغة العربیة. باإلضافة إلى ذلك كلمالتتحسین قدرتھ على  حیث لم یستطع ٧٥.اآلن

ر كبیر جدًا على الطالب أكدت نادیة إنساني أن محدودیة الكتب العربیة لھا تأثی
  ٧٧.العربیة، الذین ال یزالون حتى اآلن ال یتحدثون الحالیین، خاصة بالنسبة لي

م للطالب الحالیین. وھو ی، فإن ھذه اإلشكالیة ھي أمر حاسم في تطویر التعلوبالتالي
لیا نور اما أوضحھ األستاذ خوارنسوة في ھذه الحالة "ال تزال الكتب في المدرسة الع
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، أكد دمحم الكتب العربیة". وتماشیًا مع ھذااإلسالم سیكاربیال غیر كافیة ، خاصة في 
ا أنھ الزین الدین  ، سواء كتب الطالب (الكتب  یزال ھناك حالیًا نقص في الكتبأیضً

 ٧٨.المدرسیة) أو الكتب العامة

 المعلم .٢
، بمعنى تطویر عالم اإلبداع تمثل مھمتھم الرئیسیة في التدریسالمعلمون ھم معلمون ت

 والذوق ونیة الطالب كمفھوم مثالي للتعلیم

المعلم قوة دافعة توجھ وتوجھ أنشطة تعلیم وتعلم ، یعتبر في عملیة التدریس والتعلم
، لذلك یجب على م ھي مھمة مھنیةاللغة العربیة نحو األھداف المحددة. وظیفة المعل

مدرس اللغة العربیة تلبیة العدید من المتطلبات على النحو المنصوص علیھ كما قال 
  ٧٩."نحب العربیة مفجال "المعلمین الذین نادرا ما یأتون إلى الفصل یجعلوننا ال

ا ما یدخلون ھي العقبة الرئیسیةتماشیًا مع ذلك ً ودعم  ، فإن مشكلة المعلمین الذین نادر
، حیث عبر دمحم زین الدین أن "المعلمین الذین یتم الوثوق بھم كمعلمي نجاح الطالب

اللغة العربیة طوال ھذا الوقت ال یتماشون مع التوقعات ألنھم غالبًا ما یكونون غیر 
  ." جودین. في استكمال المھام والمسؤولیات الحالیةمو

  العوامل البیئیة اللغة العربیة. ٣
ا مؤھلة بیئة لغویةیتطلب تدریس اللغة العربی ً ین ، بحیث یكون الطالب دائم

ا ً ، ة اللغة العربیة. وفي الوقت نفسھ، وبالتالي تسریع إجادللتحدث باللغة العربیة دائم
ھو كل ما یراه المتعلم ویسمعھ فیما یتعلق باللغة الھدف التي فإن المقصود ببیئة اللغة 

 .تتم دراستھا

ا في تعلم اللغة العربیة ، سواء في المدارس الدینیة أو  ً البیئة اللغویة األكثر انتشار
المدارس الداخلیة اإلسالمیة ، ھي البیئة الرسمیة. والشيء الذي ال یمكن إنكاره ھو 

ا ً في إتقان اللغة العربیة ، سواء من حیث القدرات النشطة أو  أن ھناك طالبًا أقل نجاح
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السلبیة ، ولیس فقط خطأ مدرس اللغة العربیة ولكن الوضع البیئي ، أولئك الذین ھم 
ا مؤثرون جدًا ا ھم أیضً ً  أقل دعم

ً مع التطور السریع للتفكیر في مجال التعلیم في القرن العشرین في مجال  تماشیا
ا اللغة ، ھناك اعتقا ً د بأن الطالب قادرون على فھم اللغة من خالل االستماع إلیھا كثیر

ا للتحدث عن طریق  ً ، وقادرون على تعلم التحدث بھا. اللغة من خالل استخدامھا كثیر
 .ربط موضوع المحادثة بالموقف المناسب

اللغة العربیة في عصر  ة الكالمم مھاریج. جھود الطالب في التغلب المشكالت تعل
 ١٩جائحة كوفید 

التي یواجھھا طالب مدرسة عالیھ نور اإلسالم سیكاربیال كما ھو  تكالالمش
دمات لیست فقط من ، تصاللغایة حاسمة تكالشمموضح في الشرح أعاله ھي 

ا منالجانب الداخلي ، تستمر ھذه الجانب الخارجي للطالب. ومع ذلك ، ولكن أیضً
 كالمالمھارة  م یقلیل من الطالب في السعي لتحسین قدرتھم على تعلالمشكلة من عدد 

ا لھا حل عندما تواجھ  تكالالمش، فإن باللغة العربیة. عالوة على ذلك ً الموجودة دائم
 .االستمرار في محاولة تغییر ھذا الوضع

 تیكاربیال لتغلب على مشكالالجھود التي بذلھا طالب مدرسة عالیة نور اإلسالم س
 :باللغة العربیة ھي كما یلي كالمال ةمھار

  . دورة اللغة العربیة ١
لیا نور اإلسالم ادورة اللغة العربیة ھي جھد یبذلھ طالب المدرسة الع

 لدونھباللغة العربیة. كما أوضح  كالمال ةمھارم یسیكاربیال لتحسین قدرتھم على تعل
أن ھذا الحل لھ تغییراتھ  فقط لدونھ أن دورة اللغة العربیة من الحلول. ال یشعر

ا یقوي الحفظ عن ظھر قلب ویربط الصدالخاصة اقة خارج ساعات ، ولكنھ أیضً
 ٨٠.، فإن ھذا البرنامج ال یضغط على الطالب لیكونوا إلزامیینالمدرسة. ومع ذلك

م یعلى عكس حالة تعبیر مفزال في ھذه الحالة أنھ من أجل حل مشكلة تعل
، لم یكن ھناك حل أبدًا ألنھ التي كانت مشكلة حتى اآلن لعربیةاللغة امھارة الكالم 

ًا. بحیث یقبل معظم الطالب الحالیین فقط عملیة  یعتبر في النھایة أنھ سیكون عبث
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اإلسالمیة بشكل عام  یا نور اإلسالم سیكاربیالالالعاألنشطة التعلیمیة في مدرسة 
ًا لجدول الدروس والعودة إلى ال  ٨١منزل عند االنتھاء).(ادرس فقط في الفصل وفق

 في المنزل نفسالدراسة . ٢
رمجتھا المدارس الدینیة كمحاولة لتغلب باإلضافة إلى دورة اللغة العربیة التي ب

، ھناك عدد ةج المقابالت التي أجراھا الباحثتعلم اللغة العربیة من نتائ تكالعلى مش
المنزل، حتى في ھذه و في ، سواء في المدرسة أم بأنفسھمیقلیل ممن یحاولون التعل

راسة بمفردھم على أصابعھم. زیتون، ، یمكن حساب الطالب الذین یحاولون الدالحالة
ا فیما إذا كان ، أوضح أن "معظم الطالب ھنا لم یفكروا كثیعلى سبیل المثال ً ر

، فإن الجھود المبذولة في التغلب على وبالتالي ٨٢.بالعربیة أم ال" كلمبإمكانھم الت
، ى على األنشطة التي یجب مراعاتھاباللغة العربیة تطغ كالمال ةمھار تكالمش

 .م في الفصلیوالشيء المھیمن ھو استكمال عملیة التعل

نظر مختلفة عن أصدقائھم  ، لدى نور الحسنھ وھلدون وجھاتومع ذلك
م یباللغة العربیة لھ تأثیر على التعل كالمال ةمھار، فإن اھتمامھم بتطویر اآلخرین

، ل المعلم وكذلك من أولیاء األمووالذي ال یتم تشجیعھ ودعمھ فقط من قب، النشط
م للتغلب یعنایة وھلدون االستمرار في التعلال م في المنزل. تحاول نوریوخاصة التعل

، ت عندما ال یكون ھناك جدول أعمالالحالیة من خالل تخصیص وق تمشكالعلى 
 ٨٣.سواء مع األصدقاء أو عمل الوالدین

 ً عدم قدرتھ ، فإن العقبة الرئیسیة أمام مفضل في ھذه العملیة ھي مع ذلكتماشیا
، ویرتبط اللغة العربیة منذ أن كان طفالً  می، باستثناء عدم تعلعلى نطق اللغة العربیة

ا بالمناخ األسري غیر الداعم   ؛ي أكدت ذلكوبالمثل البشریة نادیة الت ٨٤.أیضً

ا یأشعر أن تعل ً ، الریاضیات ایة، إلى جانب أنني مھتم أكثر للغم اللغة العربیة لیس مھم
ا ألنني لم  ا التأیضً ً ، . عندما أكون في المنزل وأدرسباللغة العربیة كلمأكن أبدًا مھتم
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ا ما أتعلم اللغة العربیة ول ً ، خاصة في دى الحمد هللا حالیًا درجات جیدةنادر
 ٨٥.الریاضیات

 الدراسة مع األصدقاء خارج المدرسة. ٣
ا من األصدقاء م بنفسكیت نور الحسنھ أنھ "بعد التعلكما أوضح ، تتعلم أیضً

، وخاصة القرویین ولكنھم مختلفون في ربیةالذین یمكنھم التحدث باللغة الع
ا أنھ "لتحسین وأوضح ھ ٨٦.المدرسة" اللغة  كالمال ةمھارلدون ھذا التعبیر أیضً

ا مع  ،أخذ الدورات والدراسة في المنزل ، بصرف النظر عنالعربیة ندرس أیضً
كوفید  باللغة العربیة باتباع بروتوكول الصحة كلمصدقاء الذین یمكنھم بالفعل التاأل

.١٩.٨٧  

بصرف النظر عن الجھود التي یبذلھا الطالب في التغلب على المشكالت التي 
ا مشكالت المعلمین الذین  یواجھونھا ، والتي ال تتعلق فقط بمستوى أنفسھم ولكن أیضً

ا ما ً ا للتغلب على المشكالت التي  نادر یدخلون. وقد حاول مدیر المدرسة ھذا أیضً
یواجھھا الطالب الحالیون. األشیاء التي یقوم بھا مدیر المدرسة ھي: استبدال معلمي 

ًا بمعلمین أكفاء في مجال اللغة ال  ة.عربیاللغة العربیة مؤقت
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