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يف ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  -19Covidاستخدام وسائل التعليم يف تعليم اللغة العربية اثناء وباء 
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دلعرفة التطبيق األكثر  .بنجركولو 2يف ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  -Covid 19ء العربية أثناءوبا

يف ادلدرسة  -19Covidاستخداًما من قبل ادلعلمُت يف تعلم اللغة العربية العربية اثناء وباء  
دلعرفة العوامل الداعمة وادلثبطة للمعلمُت الستخدام الوسائل يف  .بنجركولو 2اإلبتدائية احلركومية 

تستخدم ىذه .درسة اإلبتدائية احلركومية بنجركولويف ادل Covid-19تعلم اللغة العربية أثناء وباء 
ي مع تقنيات مجع بيانات ادلالحظة و ادلقابلة و التوثيق. استخدمت تقنية الدراسة نوع البحث النوع

وىي : تقليل البيانات و عرض  ٬حتليل البيانات يف ىذه الدراسة التحليل الوصفي للبيانات النوعي
استخدام وسائل التعليم يف تعليم اللغة العربية اثناء وباء  :تنائج البحث البيانات و اال ستنتاج. 

19Covid-  يعٍت تنسق سياسة ادلدرسة مع وزارة الدين يف مدينة بنجركولو الستخدام وسائل التعلم
العوامل الداعمة يعٍت سياسات  و وادلعرب اإلنًتنت WhatsAppباستخدام  -19Covidأثناء وباء 

احملمولة دلعظم اآلباء٬ وسهولة االتصال بُت ادلعلمُت والطالب٬  Androidادلدرسة٬ وتوافر أجهزة 
والعقبات يف استخدام ىذه الوسائل يعٍت حصص اإلنًتنت٬ وشبركات اإلنًتنت٬ والوقت٬ 

 واالقتصاد٬ ومهام العمل غَت ادلنضبطة.
  -71Covidاثناء وباء  : وسائل التعليم؛ تعليم اللغة العربية؛ الكلمة الرئيسية
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ABSTRAK 

 

Reni Fadilah, NIM : 1711220013, Tahun: 2021, Judul: Penggunaan media 

pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar bahasa Arab pada masa 

pandemi covid-19 di MIN 2 Kota Bengkulu, Program Studi Pendidikan Bahasa 

Arab, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati 

Soekarno Bengkulu, Pembimbing 1: Dr. Kasmantoni, S.Ag, M.S.I, Pembimbing 

2: Zulfikri Muhammad, Lc, M.S.I 

 Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Apa kebijakan sekolah 

tentang penggunaan aplikasi media pembelajaran bahasa Arab pada masa pandemi 

covid-19 di MIN 2 Kota Bengkulu. Untuk mengetahui media apa yang paling 

banyak digunakan oleh guru pada pembelajaran bahasa Arab masa pandemi 

covid-19 di MIN 2 Kota Bengkulu. Untuk mengetahui faktor pendukung dan 

faktor penghambat guru menggunakan media tersebut pada pembelajaran bahasa 

Arab pada masa pandemi covid-19 di MIN 2 Kota Bengkulu.  Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif data kualitatif, yaitu: reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian mengenai 

penggunaan media pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar bahasa 

Arab pada masa pandemi covid-19 di MIN 2 Kota Bengkulu yaitu kebijakan 

sekolah yang berkoordinasi dengan Kementrian Agama Kota Bengkulu untuk 

penggunaan media pembelajaran pada masa pandemi covid-19 menggunakan 

WhatsApp dan E-Learning dan faktor pendukung yaitu adanya kebijakan dari 

pihak sekolah, tersedianya perangkat hanphone android bagi sebagian besar wali 

murid, mudahnya komunikasi antara guru dan peserta didik, dan faktor 

penghambat menggunakan media tersebut yaitu kuota internet, jaringan internet, 

waktu, ekonomi dan tidak disiplin dalam pengerjaan tugas.   

 Kata Kunci: Media Pembelajaran, Kegiatan Belajar Mengajar 

Bahasa Arab, Pada Masa Pandemi Covid-19 

 
 

 

 
 
 



 
 

 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ

شبو متساو يف مجيع أضلاء  وجود فَتوس كورونا الذي انتشر بشركل

إندونيسيا ٬ وىذا ىو السبب دولة مبا يف ذلك  ٬215 ىناك ما يقرب من العامل

بدأ تفشي ادلرض  يف إعالن منظمة الصحة العادلية أن فَتوس كورونا وباء عادلي.

 وباء يف ووىان بالصُت وأعلنت منظمة الصحة العادلية 2119يف ديسمرب 

يؤثر وباء فَتوس كورونا األكثر  .21211مارس  1)منظمة الصحة العادلية( يف 

( على مجيع 2119)مرض فَتوس كورونا  Covid-19شيوًعا ادلسمى 

أحد ىذه اإلجراءات دتت متابعتو من قبل وزير  القطاعات مبا يف ذلك التعليم.

٬ 2121لعام  4من خالل التعميم رقم التعليم والثقافة جبمهورية إندونيسيا 

والذي نص على أن تنفيذ عملية التعليم والتعلم يتم من ادلنزل أو ما يشار إليو 

٬ من أجل كسر سلسلة انتشار فَتوس  التعلم عن بعد / عرب اإلنًتنتغالًبا ب

 .2(2121كورونا )وطٍت ٬ 

                                                             
1
 In Setyorini, Pandemi Covid-19 dan Online Learning : Apakah Berpengaruh Terhadap 

Proses Pembelajaran Pada Kurikulum 13, Industrial Engineering & Management Research 

(JIEMAR), Vol. 01, No. 01 (2010), h. 95 
2
 Sri Gusti dkk, Belajar Mandiri: Pembelajaran Daring di tengah Pandemi Covid-19, 

(Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), h.1 
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قال إن التعلم ىو نشاط يقوم بو اإلنسان وخيتربه دائًما ألن البشر يف  سوين

٬ وفًقا دلراىقُت ليصبحوا بالغُت٬ إىل القربالرحم وادلهد ويتطورون من األطفال وا

ينص على أن التعلم ىو تغيَت يف السلوك أو  قال للتعلم مدى احلياة. بصري

٬ على الرغم من وجود وباء جيب أن يستمر التعلم ادلظهر بسلسلة من األنشطة.

عادلي جيعل احلركومة تنفذ التباعد االجتماعي يف عامل التعليم. احلل الصحيح ىو 

 م عرب اإلنًتنت؟ التعلىو التعلم ادلثايل عرب اإلنًتنيت ولركن ما ٬اإلنًتنيت التعلم عرب

٬ ومع ذلك ىو التعلم الذي يتم فعلًيا من خالل التطبيقات االفًتاضية ادلتاحة.

جيب أن  جيب أن ينتبو التعلم عرب اإلنًتنت إىل الركفاءات اليت جيب تدريسها.

يدرك ادلعلمون أن التعلم لو طبيعة معقدة للغاية ألنو يتضمن جوانب تربوية 

٬ فإن التعلم عرب اإلنًتنت ليس رلرد مادة لذلك واحد.ونفسية وتعليمية يف وقت 

٬ كما أنو ليس رلرد مهام وأسئلة يتم عرب وسائل اإلعالم عرب اإلنًتنيت يتم نقلها

إرساذلا عرب تطبيقات الوسائط االجتماعية. جيب ختطيط التعلم عرب اإلنًتنت 

 .3وتنفيذه وتقييمو بنفس طريقة التعلم الذي حيدث يف الفصل

 يتطلب عندما خاصة التعلم٬ يف مهم دور وذلا مهمة التعلم موارد تعترب

 عرب أو اإلنًتنيت عرب يتم الذي بعد عن بالتعلم القيام الطالب من احلايل ادلوقف

                                                             
3
 Meda Yuliani dkk, Pembelajaran Daring untuk Pendidikan: Teori dan Penerapan, 

(Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), h.4 
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 التعليم أىداف حيقق أن اإلنًتنيت عرب أو اإلنًتنيت عرب التعلم ذلذا ديركن .اإلنًتنت

 زلمول كمبيوتر أو كمبيوتر جهاز باستخدام ادلعلومات تركنولوجيا استخدام يف

 .باإلنًتنيت متصلة أداة أو

 اإلضافة وسيلة اسم عادةً  التعليمية الوسائط على ُيطلق العربية٬ اللغة يف   

 الوسائل مصطلح مع العربّية الّلغة للمدرسي الفٍت ادلوّجو يف موصوف ىو كما

 ومن .التعليم ادلواد لشرح اإلعالم وسائل وىي ٬ادلعٌت نفس لو الذي الّتضيحّية

 والوسائل ٬ ادلؤينة الوسائل واسع نطاق على تستخدم اليت األخرى ادلصطلحات

 ادلعينات؛ أو اإلعالم وسائل يعٍت األول .التعليمية والوسائل البشرية٬ السمعية

 ؛(البصرية-السمعية) والبصرية السمعية الوسائل أو اإلعالم وسائل يعٍت والثاين

 .4التعليم الوسائل أو اإلعالم وسائل يعٍت والثالث

 الغريب٬ باألمر ليس االجتماعي التواصل وسائل مصطلح أن ادلؤكد من

 أو األصدقاء مع للتفاعل االجتماعي التواصل وسائل نستخدم يوم كل فحىت

 اللعب أصبح .ادلعلومات نقل وسرعة لسهولة وادلعلمُت ادلتعلمُت بُت أو األقارب

 مواقع من العديد .أيًضا اليومية عادتنا من االجتماعي التواصل وسائل على

 Instagram٬ و Facebook و Twitter مثل االجتماعي٬ التواصل وسائل مزودي
                                                             

4
Acep Hernawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2011), h. 224. 
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 .االجتماعي التواصل مواقع على سيطرت اليت الصور مشاركة مواقع أشهر ىي

 أو WhatsApp أو Line أو BBM أو Facebook chat استخدام ديركنك للدردشة٬

Yahoo أو Messenger أوSkype 
5.. 

 على ادلاضية القليلة العقود يف االجتماعي التواصل وسائل ظهور أثر

 صاحب .حوذلم من ادلعلومات ثروة معاجلة وكذلك اآلخرين مع تفاعلهم طريقة

 تدعم اليت احملمولة األجهزة استخدام يف زيادة االجتماعي التواصل وسائل اعتماد

 تركون أن أيًضا االجتماعي التواصل وسائل .االجتماعي التواصل تطبيقات

 Web 2.1( Revenscroft et al. 2012; valjatage et al 2012 من تقنية أو تطبيًقا

 تشركل اليت اإلنًتنت إىل ادلستندة التطبيقات رلموعة" أنو على تعريفو يتم (

 زلتوى إنشاء من ودتركن 2.1 للويب والتركنولوجية األيديولوجية األسس

 فيما ذلا حل وإجياد دراستها جيب مشركلة ىي احلالة ىذه ".وتبادلو ادلستخدم

 .كورونا فَتوس بسبب الوباء أثناء ادلستخدمة التعلم وسائل باستخدام يتعلق

 كلمة تأيت حيث والتعلم الوسائل ومها كلمتُت٬ من ميالتعل وسائل

 أو الوسيط أو الوسط: حرفياً  تعٍت واليت medius الالتينية الركلمة منوسائل 

                                                             
5
 Munir, Pembelajaran Digital, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 75 
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 ادلرسل من للرسائل رسول أو وسيط ىي اإلعالم وسائل العربية اللغة يف .ادلقدمة

 .6الرسالة مستلم إىل

 أشركال ومجيع والبيئات األدوات مثل شيء كل ىي ميالتعل وسائل

 كل يف ادلهارات وغرس ادلواقف وتغيَت ادلعرفة لزيادة تركييفها يتم اليت األنشطة

 .7يستخدمها من

 احلصول مت اليت النتائج فإن إجراؤه٬ مت الذي األول البحث على بناءً 

ادلدرسة  يف العربية للغة كمدرس سونيتا ميليا السيدة مع مقابلة من عليها

  وباء خالل العربية اللغة وتعلم تعليم عملية أن بنجركولو٬ 2 اإلبتدائية احلركومية

Covid-19الَتقة استخدام خالل من 2121 مارس٬ 18 منذ مستمرة كانت 

 من العربية اللغة تعلم أنشطة تنفيذ يتم .ادلعرب اإلنًتنت و whatsapp اإلعالمية

 وإرفاق الصوتية الرسائل طريق عن اإللركًتوين والتعليم WhatsApp grub خالل

 وتوجيو Microsoft Word و PDF بتنسيق وادللفات والصور الفيديو مقاطع

 .8بنفسو العربية اللغة مادة مدرس قبل من مباشرة

                                                             
6
Rodhatul Jennah, Media Pembelajaran, (Yogyakarta : Antasari Press, 2009), h, 1. 

7
Rizqi Ilyasa Aghini, Fungsi dan Jenis Media Pembelajaran Dalam Pembelajaran 

Akuntansi, Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol.16, No.1 (2018), h. 99. 
8 Wawancara, Ibu Melia Suneta, 02 Desember 2020 
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 حبث بإجراء ادلؤلف يهتم الدراسة ىذه يف أعاله٬ الوصف على بناءً 

اثناء وباء  العربية اللغةتعليم  يفالتعليم  وسائل استخدام " حول إضايف

91Covid- بنجركولو" 2ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  يف 

 مسئلة البحث . ب

 اللغة يف ميتعلال الوسائل تطبيق باستخدام يتعلق فيما ادلدرسة سياسة ىي ما .1

 ؟ بنجركولو 2ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  يف -Covid 91وباء أثناء العربية

العربية  اللغة تعلم يف ادلعلمُت قبل من استخداًما األكثر التطبيق ىي ما .2

 ؟ بنجركولو 2ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  يف -91Covidاثناء وباء   العربية

 اللغة تعلم يف الوسائل الستخدام للمعلمُت وادلثبطة الداعمة العوامل ىي ما .3

  ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية بنجركولو؟ يف Covid-19 وباء أثناء العربية

 أهداف البحث . ج

 اللغة يف ميتعلال وسائل تطبيق باستخدام يتعلق فيما ادلدرسة سياسة دلعرفة .1

 .بنجركولو 2ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  يف -Covid 91وباء أثناء العربية

العربية  اللغة تعلم يف ادلعلمُت قبل من استخداًما األكثر التطبيق دلعرفة .2

 .بنجركولو 2ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  يف -91Covidاثناء وباء   العربية
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 تعلم يف الوسائل الستخدام للمعلمُت وادلثبطة الداعمة العوامل دلعرفة .3

ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  يف Covid-19 وباء أثناء العربية اللغة

 .بنجركولو

 فوائد البحث . د

 فوائد البحث ىي:

 نظرية (1

من الناحية النظرية ٬ من ادلتوقع أن يثري ىذا البحث سلزون تعليم اللغة 

 العربية وتطويرىا.

 عملي (2

 للمعلمُت . أ

 استخدام لزيادة جديدة كمعرفة البحث ىذا استخدام ديركن .1

 .-91Covidوباء   اثناء العربية اللغة تعلم التعليم يف وسائل تطبيق

 استخدام لزيادة ابتركاًرا باعتباره البحث ىذا استخدام ديركن.  .2

 .-91Covidوباء   اثناء العربية اللغة يف تعلم التعليم تطبيق وسائل
 

 



8 
 

 
 

 للطالب . ب

 الطالب اىتمام زيادة إىل الدراسة ىذه نتائج تؤدي أن ادلتوقع من .1

 العربية اللغة يف تعلم التعليم وسائل تطبيق استخدام يف وإصلازىم

 . Covid-19وباء  اثناء

 الطالب ثقة زيادة إىل الدراسة ىذه نتائج تؤدي أن ادلتوقع من .2

وباء  اثناء العربية اللغة يف تعلم التعليم وسائل تطبيق استخدام يف

Covid-19 . 

 تنظيم البحث . ه

الباب 

 األول

٬ مسةئلة البحةث ٬ وبحةثالخلفيةة  ىذا الباب علىتركون يادلقدمة٬

 .لبحثاتنظيم  ٬ وفوائد البحث٬ وأىداف البحث و

الباب 

 الثاىن

, وسائل التعليميتركون ىذا الباب على تعريف٬ ةاألساس النظري

تعليم اللغة وسائل اإلعالم(, التعليم ) وسائل تطبيق

 .الفركر إلطارا, السابقةةالدراسو ,العربية

وزمةةان  ركةةان, مثالبحةة على نةةوعابالبةةىةةذا تركةةون يالبحةةث٬  مةةنهج الثالثالباب 

أسةةةةاليب  ٬مصةةةادر البيانةةةات سلةةةرب البحةةةث,أداة البحةةةةث, ,البحةةةث
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 حتليل البيانات أساليب مجع البيانات, و

عن صةةةةةورة العامةةةةة عةةةةن منطقةةةةةة ابالبةةةةىةةةةذا تركةةةةةون يالبحةةةةث٬  نتةةةةائج رابع الباب ال

 . البحث٬ نتائج البحث٬ والبحث

 قًتاحات خالصة و اإلعلى  ابالبىذا تركون ياخلادتة٬  مس الباباخل

 

 

 

 

 

 



 
 

 نياالباب الث

 النظري ساساأل

 

 الدراسةالنظري . أ

 تعليمالوسائل  .7

 وسائل تعليمتعريف  ( أ

 وسيط لركلمة اجلمع صيغة وىي الالتينية من الوسائل كلمة

 .9مقدمة أو وسيط حرفياً  تعٍت واليت

 تأيت حيث والتعلم الوسائل ومها كلمتُت٬ من التعليم وسائل

 أو الوسل: حرفياً  تعٍت واليت medius الالتينية الركلمة وسائل من كلمة

 رسول أو وسيط ىي اإلعالم وسائل العربية اللغة يف .ادلقدمة أو الوسيط

 .11الرسالة مستلم إىل ادلرسل من للرسائل

                                                             
9
Sadirman, Arief S. Sadirman, R. Rahardjo & Anung Haryono, Media Pendidikan 

Pengertian, Pengembangan dan pemanfaattannya. (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.6 
10

Rodhatul Jennah, Media Pembelajaran. (Yogyakarta : Antasari Press, 2009), h, 1. 



11 
 

 
 

الوسائل ىي كل ما دتركن استخدامها إلرسال  ٬عند ميارسو

الرسالة اليت دتركن أن حتفر األفركار و ادلشاعر و استعداد الطالب 

 11للتعلم.

 ومجيع والبيئات األدوات مثل شيء كل ىي التعليم وسائل

 وغرس ادلواقف وتغيَت ادلعرفة لزيادة تركييفها يتم اليت األنشطة أشركال

 .12يستخدمها من كل يف ادلهارات

كبَت٬  بشركل اإلعالم وسائل فهم مت إذا Ely٬ و  Gerlacقال

 جتعل واليت الظروف٬ تبٍت اليت ىي األحداث أو ادلواد أو البشر فإن

 .13ادلواقف أو ادلهارات أو ادلعرفة اكتساب على قادرين الطالب

 إىل الرسائل نقل يف تستخدم أداة ىي ميالتعلوسائل  فإن لذا

 .ذلك إىل وما ادلعرفة إىل ثاقبة نظرة إضافة أجل من ادلستمعُت

 أنواع الوسائل تعليم ( ب

 السمعيةوسائل  (1

                                                             
 1عدد.  ٬2الصوت. ٬أتساقفي ٬ائل التعليم اللغة العربية وتطوره يف مهارة القراءة بركلية الًتبية اجلامعة التهذيب اإلسالميةوس ٬ضويفون أكرب 11

  72ص.  ٬(2121)
12

Rizqi Ilyasa Aghni, Fungsi dan Jenis Media Pembelajaran Dalam Pembelajaran 

Akuntansi, Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol.16, No.1(2018), h. 99 
13

Nizwardi Jalinus & Ambiyar, Media dan Sumber Pembelajaran, (Jakarta: KENCANA, 

2016), h. 2 
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 يف كوسيط السمع حاسة تستخدم وسيلة ىي السمعية وسائل

. استخدامو يف وحده الصوت على تعتمد أو الوسائل زلتوى نقل

 والتسجيالت الراديو صوتية وسائط تتضمن اليت الوسائل تشمل

 .ذلك إىل وما الصوتية

 البصرية وسائل (2

 يف أو كوسيط البصر حاسة تستخدم وسيلة ىي البصرية وسائل

 ووسائل بعدين إىل ادلرئية الوسائل ىذه تنقسم .الوسائل زلتوى نقل

 أبعاد ذلا وسائط ىي األبعاد ثنائية البصرية الوسائل .األبعاد ثالثية

 يف إال رؤيتها ديركن ال وسائل أو فقط والعرض الطول من أبعاد

 ىي األبعاد ثنائية الوسائل يف ادلضمنة الوسائل أمثلة .مسطح مستوى

 شركل يف تقدديو يتم وسيط ىي الرسومية الوسائل .الرسومية الوسائل

 وصف أو لنقل أخرى ومرئيات وصور وكتابة وأرقام وخطوط نقاط

 .حدث أو بيانات أو فركرة

 مرئيًا عرضها يركون ال وسائل ىي األبعاد ثالثية الوسائل

 تأخذ أن ديركن .الواقعية الناحية من أيًضا دلسها ديركن بل فحسب٬

 من. حية غَت أو حية كائنات شركل األبعاد ثالثية الوسائل ىذه



13 
 

 
 

 ادلزخرفة٬ واخلرائط األرضية٬ الركرات األبعاد ثالثية الوسائط أمثلة

 .إخل ٬ والنباتات واحليوانات٬ الطبيعية٬ باألحجام والنماذج

 السمعية البصرية وسائل (3

 يف احلواس بُت جتمع وسيلة ىي والبصرية السمعية وسائل

 السمعية الوسائل تستخدم .البصرية والوسائل السمعية الوسائل

 من .احملتوى نقل يف كوسائط والبصرية السمعية حواس والبصرية

 فيديو شركل يف البصرية-سمعيةال الوسائل ىذه على السهلة األمثلة

 والبصرية السمعية الوسائل تنقسم .ذلك إىل وما تلفزيون أو فيلم أو

 وسائط عن عبارة النقي ادلرئي الصوت .ونقية وبصرية مسعية نقية إىل

 على واحد مصدر من والصوت الصورة عناصر فيها تأيت صوتية

 زلض ليس ادلرئي الصوت أن حُت يف .وثائقي فيديو ادلثال سبيل

. واحد مصدر من تأيت ال الوسائل يف الصوت عناصر فإن الصورة٬

 منحها يتم اليت التقدديية العروض شرائح ادلثال٬ سبيل على

 .14إضافية صوتية تسجيالت

 الوسائل اإلعالم (4

                                                             
14

Andrew Fernando Pakpahan, dkk, Pengembangan Media Pembelajaran, (Jakarta: 

Yayasan kita menulis, 2020), h. 63-66 
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 يف تلخيصها يتم اليت الوسائط أنواع مجيع ىي اإلعالم الوسائل

 وسائل باستخدام التعلم اإلنًتنت٬: ادلثال سبيل على .واحدة

 عن التعلم ذلك يف مبا ادلتاحة الوسائل مجيع تطبيق يعٍت اإلنًتنت

 .15بعد

 ج(    أىداف الوسائل التعليم

 الوقت إضافة رلرد مثل متنوًعا٬الوسائل  استخدام منأىداف  

 من الغرض كان إذا .وللتعلم عامة معلومات على وللحصول للًتفيو

 أو للمعلم٬ رفيق أو كأداة٬ دوره إىل النظر جيب للتعلم اختياره

 فإن ذلك جانب إىل .ىؤالء من مزيج أو الفردي للتعلم كوسيط

 أو العاطفية أو ادلعرفية لألغراض سواء الوسائل تعلم ىو أيًضا اذلدف

 جانب كل االعتبار يف أخذىا جيب اليت تلك ذلك يف مبا النفسية٬

 .16اذلدف جوانب من

 د(    فواعد الوسائل التعليم

 تسهيل يف التعلم عملية يف الوسائل فوائد تتمثل عام٬ بشركل 

 فعالية أكثر التعلم يركون حبيث والطالب ادلعلمُت بُت التفاعل
                                                             

15
 Satrianawati, Media dan Sumber Belajar, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 10 

16
Zainul Abidin, Penerapan Pemilihan Media Pembelajaran, Edcomtech, Vol.1, 

No.1(2016), h. 2 
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 األكثر الوسائط مزايا بعض ىناك اخلصوص وجو على ولركن .وكفاءة

 على التعرف ادلثال٬ سبيل على ودايتون كيمب طرحها اليت تفصيالً 

 :وىي التعلم يف اإلعالم فوائد بعض

 .موحًدا ادلوضوع تسليم يركون أن ديركن . أ

 .لالىتمام وإثارة وضوًحا أكثر التعلم عملية تصبح . ب

 .تفاعلية أكثر التعلم عملية تصبح . ج

 .واجلهد الوقت يف الركفاءة . د

 .الطالب تعلم جودة حتسُت . ه

 .وزمان مركان أي يف التعلم عملية بإجراء الوسائط تسمح . و

 جتاه للطالب اإلجيابية ادلواقف تعزز أن اإلعالم لوسائل ديركن . ز

 .التعليمية والعملية ادلواد

 .وإنتاجية إجيابية أكثر اجتاه يف ادلعلمُت دور تغيَت . ح

 ىي والتعلم التدريس عملية يف التعلم لوسائل العملية الفوائد 

 :يلي كما

 حبيث وادلعلومات الرسائل عرض توضيح التعلم لوسائل ديركن . أ

 .ونتائجها التعلم عملية وتذكَت تسريع ديركنها
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 األطفال انتباه وتوجو تزيد أن التعليمية اإلعالم لوسائل ديركن . ب

 .التعلم حتفيز إىل تؤدي حبيث

 .والزمان وادلركان احلواس قيود على التغلب التعلم لوسائط ديركن . ج

 شلاثلة بتجارب الطالب تزود أن التعليمية اإلعالم لوسائل ديركن . د

 ادلباشر بالتفاعل السماح عن فضالً  بيئتهم٬ يف األحداث حول

 .17وبيئتهم واجملتمع ادلعلمُت مع

 الوسائل اإلعالم(التعليم ) الوسائل تطبيق .2

 الوسائل اإلعالم(التعليم ) الوسائل تطبيق تعريف ( أ

 شخصية لتشركيل كمنتدى ادلستخدمة اجلوانب أحد ىو التعليم

 على قادرًا ادلريب يركون أن جيب التعليمية العملية يف لذلك٬ .األمة أبناء

 عندما خاصة .دائًما تتغَت الظروف ألن ادلختلفة التعلم وسائل إتقان

 تغَتات القطاعات سلتلف تشهد العامل٬ احلايل Covid-19 جائحة جيتاح

 ادلؤسسات تضمُت يؤدي أن جيب .الوضع مع للتركيف ومطلوبة

 .-Covid  19جائحة أثناء ميالتعل لوسائ حتويل إىل أيًضا التعليمية

                                                             
17

Isran Rasyid Karo & Rohani, Manfaat Media dalam Pembelajran. AXIOM, 2018, Vol. 

VII, No.1(2018), h. 4-5 
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 يتم. التعلم عملية يف الدعم وسائل أحد ىي اإلعالم وسائل

 وسائل خالل من كبَت حد إىل التعلم عملية فشل أو صلاح حتديد

 لنقل استخدامو ديركن شيء أي ىي الوسائل .ادلستخدمة اإلعالم

 الطالب أفركار حيفز أن ديركن حبيث ادلتلقي إىل ادلرسل من الرسائل

  واىتماماهتم بطريقة حتدث عملية التعلم. واىتماماهتم ومشاعرىم

Ritland  قال٬ يعد تطبيق التعلم نظاًما تعليمًيا مفتوًحا وموزًعا يستخدم

األدوات الًتبوية )الوسائل التعليمية(٬ واليت أصبحت شلركنة من خالل 

اإلنًتنت والتركنولوجيا القائمة على الشبركة لتسهيل تركوين عمليات 

َت ديركن تفس التعلم وادلعرفة من خالل اإلجراءات والتفاعالت اذلادفة.

تطبيق وسائل التعلم على أهنا وسائط مزودة بوحدة حتركم ديركن 

حبيث ديركن للمستخدمُت التحركم والوصول إىل ما  للمستخدم تشغيلها٬

حيتاجو ادلستخدمون٬ على سبيل ادلثال تنزيل ادلوارد لألزمنة يف دروس 

 .18اللغة اإلصلليزية

 أنواع الوسائل التعليم  ( ب

                                                             
18

Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani, Transformasi media pembelajaran pada 

masa pandemi covid-19, Studi Islam, Vol. 1, No 1(2020), h.84-85 
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التعلم اليت كانت  لحتول وسائىو Covid-19 أحد آثار جائحة 

ومع ذلك٬  تستخدم ادلزيد من األنظمة وجهًا لوجو يف الفصل الدراسي.

الذي ينتقل بسرعة من خالل االتصال ادلباشر  Covid-19بسبب جائحة 

يتأثر عامل التعليم أيًضا٬ لذلك يتم  مع ادلصابُت٬ حُيظر عقد اجلمعيات.

٬ ىناك العديد من تطبيقات  فيما يتعلق هبذا التعلم عرب اإلنًتنت.

 الوسائط التعليمية اليت ديركن اختيارىا٬ مبا يف ذلك:

 grubهوتطبيق الوسائل التعليمية األول واألكثر استخداًما  . أ

whatsapp. 

 Google suite ٬ وىوGoogleيأيت تطبيق الوسائل التعليمية الثاين من  . ب

for .education 

 ادلعلم.تطبيق الوسائل التعليمية مث غرفة  . ج

كخيار تايل ىو   تطبيق وسائل التعلم التايل الذي ديركن استخدامو . د

عرب اإلنًتنت مصطلح شامل يستخدم عادة إىل .عرب اإلنًتنتادل

على الر غم من أنو غالبا ما دتتد لتشمل  ٬الركمبيوتر يف زلسنة التعلم
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ومشغالت  ٬استخدام التقنيات النقالة مثل أجهزة ادلساعد الشخصي

MP3.19 

تطبيق وسائل التعلم التايل الذي يتم استخدامو غالًبا أيًضا ىو  . ه

Zoom. 

٬ Covid-19بناًء على ما سبق٬ رؤية ادلوقف والظروف أثناء جائحة 

التعليمية  لجيب أن يركون ادلعلمون أو احملاضرون أذكياء يف اختيار الوسائ

جيب اليت جيب استخدامها يف عملية التعلم حىت ال تفوت ادلواد. لذلك٬ 

 .21أن يتقن اختصاصيو التوعية الركثَت من وسائل التعلم

 Covid-19 وباءب تطبيق وسائل التعلم أثناء ج( مزايا وعيو 

  التعليم الوسائل تطبيق مزايا. 1  

 قلق إثارة يف حالًيا حيدث الذي Covid-19 جائحة تسبب لقد

 التحديات توفر .عليو التغلب جيب الذي التحدي وكذلك العامل

 اليت ادلختلفة ادلشركالت على للتغلب كبَتة جديدة فرًصا احلالية

 ومع .التعليم لعامل هتديًدا Covid-19 جائحة يشركل حالًيا٬. حتدث

 تؤثر أن ديركن ٬ سلتلفة نظر وجهة من إليها النظر عند ذلك٬
                                                             

6ص.  ٬(2119) 2عدد. ٬4الصوت. ٬تدريس اللغة اإلصلليزية و العر بية ٬استخدام وسائل التعليم اإلليركًتوين ٬دادانع فردوس  19   
20

Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani, Transformasi Media Pembelajaran Pada 

Masa Pandemi Covid-19, Studi Islam, Vol. 1, No. 1(2020), h. 86-87 
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 توفر حبيث التعليم٬ عامل يف كبَت تغيَت على احلالية التهديدات

 االستمرار أجل من الصعبة األوقات دلرور كبَتًا حافزًا ادلوجودة الفرص

 .21األىداف واجلودة التقدم من ادلزيد حتقيق على الًتكيز يف

 اجلائحة أثناء التعليمية لالوسائ تطبيقات استخدام مزايا وأيًضا

 مستويات زيادة على القادر العايل٬ والتفاعل ادلستقل التعلم ىي

 النصوص خالل من .التعليمية اخلربات من ادلزيد وتوفَت الذاكرة٬

 لنقل مجيعها ُتستخدم اليت ادلتحركة والرسوم والفيديو والصوت

 ديركن وتنزيلو٬ وحتديثو احملتوى نقل لتسهيل وكذلك ادلعلومات٬

 .اآلخرين الطالب إىل إلركًتوين بريد رسائل إرسال أيًضا للطالب

 الدردشة٬ غرف واستخدم ادلناقشة٬ منتديات على التعليقات أرسل

 .22مباشرة للتواصل الفيديو مؤدترات روابط إىل

 Covid-19 وباء أثناء تعليم وسائل تطبيق وجود عدم .2

 من التعلم والطالب ادلعلمُت من  Covid-19 جائحة يتطلب 

 عمليات على االقتصادية واالحتياجات القدرة مستوى ويؤثر ادلنزل٬

                                                             
21

Sri Gusti, dkk, Belajar Mandiri: pembelajaran daring di tengah pandemi covid-19, 

(Jakarta: Yayasan kita menulis, 2020), h.115 
22

Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani, Transformasi media pembelajaran pada 

masa pandemi covid-19, Studi Islam, Vol.1, No. 1(2020), h.85 
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 اإلنًتنت عرب تتم اليت التعلم عملية فإن وبالتايل .ىذه ادلختلفة التعلم

 .23األمثل بالشركل بالضرورة تعمل ال

 Covid-19 جائحة أثناء ميالتعل وسائل تطبيق فوائدد( 

 أن ديركن وآثارًا فوائد بالطبع الوباء فًتة خالل التعلم تطبيق يوفر  

 وباء أثناء التعلم لوسائ تطبيق خالل من التعلم٬ عملية يف تساعد

Covid-19التعلم يركون مث مرنُت٬ ومركان وقت يف التعلم إجراء ديركن ٬ 

 من مزيد على واحلصول االستقاللية٬ إىل باإلضافة ومبدًعا٬ ونشطًا متنوًعا

 أن األفضل من لصنع التركنولوجيا تعمل األحيان من كثَت ويف ادلعلومات٬

 24نسياهنا عند ادلادة تتركرر

 تعليم اللغة العربية .1

٬ وكيفية اليت تعٍت سَتورة العمليأيت التدريس من كلمة "تعليم" 

شيء يتعلق بالتعليم. يف غضون ٬ وكل تدريس أو التدريس٬ وحول التدريسال

٬ فإن "التدريس ىو نقل ادلعرفة من شخص لديو ذلك٬ وحبسب خرباء التعليم

                                                             
23

Sri Gusti, dkk, Belajar Mandiri: pembelajaran daring di tengah pandemi covid-19,… h. 

117 
24

Ketut Sudarsana, dkk, Covid-19 Persepektif Pendidikan. (Jakarta: Yayasan kita menulis, 

2020). h. 43-48 
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 معرفة )مدرسة( إىل آخرين ال يعرفون )الطالب( من خالل عملية التدريس

 والتعلم".

إن اللغة العربية يف ادلدرسة مستعدة لتحقيق الركفاءات اللغوية 

و ٬والركالم٬وىي : مهارة اإلستماء ٬األساسية اليت تنضمن من أربع ادلهارات

 25والركتابة. ٬القراءة

يف حُت أن "اللغة وسيلة تواصل بُت أفراد اجملتمع على شركل رموز 

ال الشيخ مصطفى الغلييٍت: "اللغة وق صوتية تنتجها أدوات الركالم البشري".

العربية ىي اجلمل الاليت يوبَتو هبا العرب أغرادليهم". )اللغة العربية ىي 

 26الركلمات اليت يستخدمها العرب للتعبَت عن مجيع أىدافهم أو أغراضهم(.

٬ ديركن أن نستنتج أن تدريس اللغة العربية ىو من الوصف أعاله

ل معلمي اللغة العربية للطالب هبدف أن عملية تقدًن ونقل ادلعرفة من قب

 يفهم الطالب اللغة العربية ويتقنها وديركنهم تطويرىا.

 27يتركون رلال تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية بشركل عام من:

 القواعد الصرفية ;القواعد النحوية  ;القواعد ( أ

                                                             
 161ص.  ٬ 1(2021)عدد. ٬11الصوت. ٬علوم وتعلم اللغة العربية٬مشركالت تعليم اللغة العربية ٬لساننا 25

26
Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: TERAS, 2009), h.  5-

6 
27

Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: KENCANA, 2016), 

h.42 
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 الًتمجة ;ادلفردات ;ادلعٍت ( ب

 ادلطالعة ( ج

 اإلمالء ( د

 اإلنشاء ( ه

 28ثالثة أنواع من وسائل تعليم اللغة العربية ٬ وىي:٬ ىناك بشركل عام

 وسائل السمعية. 1

عن ٬ حيث يتم التعبَت ئل السمعية الصوتية بإحساس السمعوسا

٬ سواء كانت لفظية )مع الركلمات أو اللغة الرسالة ادلنقولة برموز صوتية

لسمعية وىي: ادلنطوقة( وغَت اللفظية. ىناك العديد من الوسائط ا

 ٬ معامل اللغات.٬LPs ت٬ الراديوالتسجيال

 . الوسائل البصرية2

٬ ومها الوسائط غَت ادلسقطة سائل البصرية إىل قسمُتتنقسم الو 

 ووسائط العرض ادلسقطة. ىناك العديد من الوسائط اليت ديركن تصنيفها

ذلك: السبورات٬ وألواح ٬ مبا يف على أهنا وسائط عرض غَت إسقاطية

٬ الفتحات٬ واللوحات ادلغناطيسية ولوحات ٬الفانيال٬ وألواح احلبال

                                                             
28

Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab, …h.28 
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٬ والرسوم البيانية اجلدارية٬ وسلططات الفالش٬ وبطاقات والصور الفنية

٬ فإن الوسائط اليت ديركن الصور٬ وآالت القراءة. ويف الوقت نفسو

تصنيفها على أهنا وسائط عرض معروضة ىي كما يلي: جهاز عرض 

 يلم صامت ٬ وفيلم حلقي.٬ وف(٬ وشرائح٬ وشرائط أفالمOHPعلوي )

 وسائل السمعية البصرية .3

)ادلساعدات  AVAباسم  لغالًبا ما يتم اختصار ىذه الوسائ

ى السمع. واليت تشمل ىذه السمعية والبصرية( وىي أداة مساعدة عل

٬ ٬ من بُت أمور أخرى: شرائح الصوت٬ واألفالم الصوتيةلالوسائ

 )مسجل شريط الفيديو(. ٬VTR والتلفزيون 

سيساعد تعلم لغة أجنبية إذا كانت مدعومة بعوامل داعمة يف 

على العركس من ذلك ٬ إذا نشأت  تسريع فهمنا للغة اليت تتم دراستها.

بسبب أشياء ديركن أن دتنعنا من تعلم لغة أجنبية ٬ فسوف تبطئ أو 

 تتداخل مع تسريع فهمنا دلا يتم تعلمو.

 29تعلم اللغة العربية:فيما يلي العوامل الداعمة وادلثبطة لتطبيق 

 العوامل الداعمة (1

                                                             
29

 Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.51-60 
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٬ ألهنم استخدموىا ة معروفة لدى الطالب / ادلتعلمُتاللغة العربي ( أ

 منذ الصغر يف الصالة والعبادة والصالة وغَتىا من الصلوات.

 منذ الصغر يتعرف الطالب على احلروف العربية.  ( ب

 ٬ ولو قليالً.دراية بالثقافة واخللفية العربيةالطالب على  ( ج

اإلضافة إىل أغراض االتصال مثل اللغات األجنبية األخرى ٬ ب  ( د

 فإن تعلم اللغة العربية لو عالقة بالوفاء بإرشادات التعاليم الدينية.

٬ ىي روح اليت يعتنق معظم سركاهنا اإلسالم ٬األمة اإلندونيسية  ( ه

 شليزة لتعلم اللغة العربية.

٬ ادلؤدتر اإلسالميدونيسيا عضو يف ٬ إنمن الناحية الفقهية الرمسية ( و

وىو منظمة دولية مسؤولة عن رعاية األمة اإلسالمية يف مجيع 

 أضلاء العامل.

ان عالقات الصداقة والتعاون بُت اندونيسيا ودول الشرق ز( 

 االوسط مستمرة منذ فًتة طويلة ودتيل مؤخرا اىل التحسن.

كلغة ٬ مت تقنُت اللغة العربية رمسًيا واالعًتاف هبا  1973يف عام ح( 

 دولية مستخدمة يف األمم ادلتحدة )األمم ادلتحدة(.
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٬ ىناك العديد من عناصر ادلعادلة بُت العربية من حيث النحوط( 

 واإلندونيسية.

 العوامل ادلثبطة (2

 من حيث اللغويات . أ

٬ فإن قواعد اللغة العربية يف تقسيم األفعال من حيث القواعد (1

 واألمساء أكثر عدًدا نسبًيا وأكثر تركرارًا.

٬ ألهنا ترتبط العربية كأداة للقراءةالقدرة على فهم قواعد اللغة  (2

 ".إعرابارتباطًا وثيًقا بتغيَت صوت كلمة "

ىناك افًتاض ال يدعم تعلم اللغة العربية ٬ وىو أن معظم  (3

الطالب غَت القادرين على التحدث باللغة العربية ال يزالون 

أن اللغة  ٬ مبعٌت آخرادرين على إكمال دراستهم والتخرجق

 العربية ليست مطلًبا مطلًقا جيب أن يفي بو الطالب

 اجلانب غَت اللغوي . ب

 االجتماعية والثقافية (1

تسمح االختالفات االجتماعية والثقافية بُت األمة 

العربية واألمة اإلندونيسية بظهور اختالفات يف التعبَتات 
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٬ اإلندونيسية ادلوجودة يف اللغة وادلصطلحات وأمساء األشياء غَت

شلا جيعل األمر صعًبا على الطالب / الطالب اإلندونيسيُت 

 الذين ليسوا على دراية بالثقافة االجتماعية لألمة العربية.

 كتب مدرسية (2

يعد استخدام الركتب ادلدرسية أمرًا مهًما جًدا يف تعلم 

 اللغة العربية.

 البيئة االجتماعية (3

ة عملية استخدام البيئة االجتماعية كافية لدعم أو إعاق

نا يف بيئة ناطقة باللغة اللغة العربية. إذا تعلمنا اللغة العربية وك

٬ فسيركون ىذا ادلوقف عاماًل داعًما لتسريع فهمنا للغة العربية

ذا كنا يف بيئة ال العربية اليت ندرسها. من ناحية أخرى ٬ إ

٬ فإن ىذا ادلوقف يركفي إلعاقة أو إبطاء تسريع تتحدث العربية

 منا أو إتقاننا للغة العربية اليت نتعلمها.فه

 الدراسة السابقة . ب
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 نتائج لتحسُت ادلتعددة الوسائط تعلم وسائل" البحث بعنوان حامد أمحد .1

 التعلم عملية أن يبدو 31٬"الشبركة تشغيل نظام موضوعات يف الطالب تعلم

. التعلم وسائط استخدام إىل تفتقر Limboto 1 ادلدرسة العالية احلركوميةيف 

. KKM درجة إىل يصلوا مل الذين الطالب من العديد خالل من ىذا يتضح

 للمواد وفًقا ادلصممة الوسائل متعددة التفاعلية التعلم وسائط خالل من

 التعلم نتائج حتسُت إىل هتدف واليت ٬ الشبركة تشغيل نظام درس يف ادلوجودة

. Limboto 1 ادلدرسة العالية احلركومية يف TKJ عشر احلادي الفصل لطالب

( PTK) الصفي اإلجرائي البحث ىي البحث ىذا يف ادلستخدمة الطريقة

 تطوير حياة دورة طريقة تستخدم ادلتعددة الوسائط نظام تطوير وطريقة

 (.MDLC) ادلتعددة الوسائل

 سيدرسها اليت وتلك األطروحة ىذه بُت واالختالف الشبو أوجو تركمن

 يركمن. ادلستخدمة الوسائل متعددة التعلم وسائل استخدام يف الركاتب

 ىذه يف الركاتب سيدرسها اليت وتلك األطروحة ىذه بُت االختالف

 تفاعلية تعلم وسائل مقابل الطالب تعلم أنشطة تدرس اليت األطروحة

 تعليمية وسائط باستخدام الطالب تعلم نتائج وحتسُت ٬الوسائل متعددة
                                                             

30
Ahmad Hamid, Media Pembelajaran Multimedia Interaktif Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sistem Operasi Jaringan, (Skripsi S1 Pendidikan Teknologi 

Informasi Universitas Gorontalo, 2017) 
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 فيما ادلدرسة سياسة ىي ما نفسو الوقت ويف. الوسائط متعددة تفاعلية

 -Covid 91وباء أثناء العربية اللغة يف ميتعلال الوسائل تطبيق باستخدام يتعلق

 األكثر التطبيق ىي بنجركولو؟ ما 2بتدائية احلركومية ادلدرسة اإل يف

العربية العربية اثناء وباء   اللغة تعليم يف ادلعلمُت قبل من استخداًما

91Covid- استخدم بنجركولو؟ دلاذا 2اإلبتدائية احلركومية ادلدرسة  يف 

ادلدرسة  يف -91Covidوباء   اثناء العربية اللغة تعليم يف التطبيق ىذا ادلعلمون

 ؟ بنجركولو 2اإلبتدائية احلركومية 

 العربية اللغة تعلم يف ادلتعددة الوسائط استخدام" البحث بعنوان مطمينة نور .2

 استخدام يف الدراسة ىذه تبحث 31بنيومس" 2ادلدرسة العالية احلركومية في

ادلدرسة العالية احلركومية  يف العربية اللغة تعلم يف ادلستخدمة ادلتعددة الوسائط

 نوعيًا منهًجا يستخدم ميداين حبث ىو البحث من النوع ىذا. فوروكة 2

 ىذه توضح. والتوثيق وادلقابالت ادلالحظة طريق عن البيانات مجع مت. وصفًيا

 تشمل واليت التعلم يف ادلتعددة الوسائط تعلم استخدام يتم كيف الدراسة

 على بناءً . التقييم أو اإلغالق مرحلة حىت والتنفيذ اإلعداد٬ أو التخطيط

 تعلم يف ادلتعددة الوسائل استخدام أن ُيظهر عليها٬ احلصول مت اليت البيانات
                                                             

31
Nur Mutmainah, Penggunaan Multimedia dalam Pembelajaran bahasa Arab di MAN 

Purwokerto 2 Kabupaten Banyumas, (Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN 

Purwokerto, 2015), diakses 02 November 2020 
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 ادلعلمُت على ويسهل ٬ بالتعلم الطالب اىتمام جيذب أن ديركن العربية اللغة

 فهم. الطالب من ويزيد التعلم٬ قبول الطالب على ويسهل ادلوضوع٬ تقدًن

 .األمثل النحو على التعلم نتائج حتقيق ديركن حبيث ادلوضوع

 ادلعادلة ىو الباحث قبل من سيجري الذي البحث مع البحث ىذا تشابو

 االختالف. العربية اللغة تعلم يف ادلتعددة الوسائط استخدام على تركز اليت

 باستخدام يتعلق فيما ادلدرسة سياسات على يركز البحث ىذا أن ىو

ادلدرسة اإلبتدائية   يف Covid-19 جائحة أثناء العربية اللغة تعلم وسائط

 غَتىا من أكثر استخدامها مت اليت الوسائط ىي ما. بنجركولو 2احلركومية 

 العوامل. بنجركولو 2احلركومية ادلدرسة اإلبتدائية  يف Covid-19 أثناء وباء

 جائحة أثناء التعلم وسائل يستخدمون الذين للمعلمُت وادلثبطة الداعمة

 بنجركولو. 2ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  يف 19- كوفيد

 يف اإللركًتوين التعلم لتطبيق مشركالت" البحث بعنوان رمحت اخن ىديتللو .3

 هتدف 32٬"الوباء أثناء باتو كوتا مان يف اإلسالمية الدينية الًتبية تعلم عملية

يف ادلدرسة  اإلسالمية الدينية الًتبية معلمي قدرة وصف إىل الدراسة ىذه

 معلمي وصف الرقمية٬ التركنولوجيا إتقان يف Kota Batu العالية احلركومية
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Agung Rahmat Hidayatullah, Probelematika penerapan E-Learning dalam proses 
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Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Malang, 2020) 
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 اإللركًتوين التعلم استخدام يف باتو كوتا مان إسالم حيدد..  الدينية الًتبية

 باتو كوتا مان يف اإلسالمية الدينية الًتبية مدرسو يواجهها اليت ادلشركالت

 نوع الباحث خيتار البحث إجراء عند. للتعلم اإللركًتوين التعلم استخدام يف

 نتائج تقدًن على قادرًا النوعي البحث يركون أن ادلتوقع من. النوعي البحث

 .مالحظتو ديركن سلوك أو خطاب أو مقالة حول حتديًدا أكثر

 واليت والركاتب٬ األطروحة ىذه بُت واالختالف التشابو أوجو فحص سيتم

 األطروحة ىذه يف االختالفات تدرس. اإلنًتنت عرب التعلم وسائل يف تركمن

 سياسة ىي ماىو  البحث كاتب بينما اإللركًتوين٬ التعلم وسائط مشاكل

وباء أثناء العربية اللغة يف ميتعلال الوسائل تطبيق باستخدام يتعلق فيما ادلدرسة

91 Covid- التطبيق ىي بنجركولو؟ ما 2بتدائية احلركومية ادلدرسة اإل يف 

العربية العربية اثناء وباء   اللغة تعليم يف ادلعلمُت قبل من استخداًما األكثر

91Covid- استخدم بنجركولو؟ دلاذا 2ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  يف 

ادلدرسة  يف -91Covidوباء   اثناء العربية اللغة تعليم يف التطبيق ىذا ادلعلمون

 بنجركولو؟ 2األبتدائية احلركومية 
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 نشر يف WhatsApp Group فئات استخدام" البحث بعنوانإيقا وحيو نلدي .4

 برنامج Kampar Timur"33 9ادلدرسة العالية احلركومية  يف التعلم معلومات

 تركون حيث ٬الوسائل نظرية البحث ىذا يستخدم االتصاالت٬ دراسات

 أسلوب. ادلعلومات توزيع لعملية ادلستخدمة األشركال مجيع ىي الوسائط

 تقنيات ىي ادلستخدمة البيانات مجع تقنيات. نوعي وصفي ادلتبع البحث

ادلدرسة  أن إىل الدراسة ىذه نتائج تشَت. والتوثيق وادلالحظة ادلباشرة ادلقابلة

 التركنولوجية التطورات من استفاد قد Kampar Timur 9العالية احلركومية 

 معلومات نشر لتسهيل استخدامها ديركن اليت الوسائط من كواحدة احلالية

 مناقشات وإجراء للفصل whatsapp رلموعة إنشاء خالل من أي التعلم٬

 .ادلعلم عليها يشرف اليت اجملموعة يف الدروس حول

 مناقشة يف تشابو ىو الباحث سُيجري الذي البحث مع البحث ىذا تشابو

 استخدام على يركز البحث ىذا أن ىو والفرق. WhatsApp Group استخدام

WhatApp Group التعلم معلومات نشر يف اإللركًتوين والتعلم. 
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 اإلطار الفكر . ج

ادلدرسة  يف -91Covidاثناء وباء  العربية اللغةتعليم  يفالتعليم  وسائل استخدام "

 بنجركولو" 2اإلبتدائية احلركومية 

 

اثناء  التعليم وسائل استخدام 
 Covid-19وباء 

 

 العربية اللغةتعليم  يف

 

 يفالتعليم  وسائل استخدام
اثناء  العربية اللغةتعليم 
  Covid-19ءوبا



 
 

 الباب الثالث

 منهج البحث

 

 نوع البحث . أ

وفًقا  صفي.يستخدم ىذ البحث منهج حبث نوعي مع منهج و 

٬ فإن البحث النوعي ىو إجراء حبث ينتج بيانات لبوغدان وتايلور

وصفية يف شركل كلمات مركتوبة أو منطوقة من الناس وسلوك ديركن 

٬ إىل مستوى الوصف فقطيؤدي البحث الوصفي التحليل  34مالحظتو.

أي حتليل احلقائق وعرضها بشركل منهجي حبيث يسهل فهمها 

 35واستنتاجها.

البحث النوعي ىو اسًتاتيجية استقصائية تركز على البحث عن 

ظاىرة ؛ الًتكيز معٌت وفهم ومفاىيم وخصائص وأعراض ورموز وأوصاف 

٬ بعدة طرق٬ يعي وشامل إعطاء األولوية للجودة؛ طبوالطرق ادلتعددة

 36وعرضها يف سرد.
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Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 2 
35

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h.6 
36

Muri Yusuf, 2019, Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian 

Gabungan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 329 
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٬ يتم استخدام الطريقة الوصفية النوعية كعملية حبث يف العملية

ج بيانات وصفية يف شركل كلمات مركتوبة أو منطوقة )تعبَتات( مت تنت

 استخدام"٬ وىو من اجملال ادلتعلق مبوضوع البحث احلصول عليها مباشرة

ادلدرسة  يف -91Covidاثناء وباء  العربية اللغةتعليم  يفالتعليم  وسائل

 بنجركولو"2بتدائية احلركوميةاإل

 وزمان البحثكان م . ب

٬ الواقعة يف الشارع رادن بنجركولو 2ادلدرسة اإلبتدائية يف مركان البحث 

 .2121 مايو 5 -مارس 24وزمان من  فتح.

 مخبر البحث . ج

مت اختيار ادلخربين من خالل أسلوب أخذ العينات اذلادف أو 

٬ وىو أسلوب أخذ العينات ف أيًضا باسم أخذ العينات اذلادفادلعرو 

٬ على سبيل ادلثال الشخص صادر البيانات مع اعتبارات معينةمن م

الذي يُعترب أنو يعرف أفضل ما ىو متوقع أو قد يركون ىو احلاكم حبيث 
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يسهل على الباحثُت استركشاف الركائن / الوضع االجتماعي قيد 

 37الدراسة. .

 ملياسنت٬ ادلخربين يف ىذه الدراسة كانوا مدرسُت للغة العربية

 بنجركولو. 2ة وطالب من يف ادلدرسة اإلبتدائي رئيس ادلدرسة

 أداة البحث . د

. ة٬ أي الباحثلنوعي ىي اليت جتري البحث بنفسهاأداة البحث ا

الباحثون يف البحث النوعي ىم أشخاص يفتحون ادلفاتيح ويدرسون 

٬ بل إن البعض بعناية ومنظمة وحريةويستركشفون مجيع ادلساحات 

 38يسميها أداة رئيسية.

 مصادر البيانات . ه

لبحث النوعي البيانات الرئيسية يف ا٬ فإن مصادر قال لوفالند

٬ والباقي عبارة عن بيانات إضافية مثل ادلستندات ىي الركلمات واألفعال

 39وغَتىا.
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Endang Widi Winarni, Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 153 
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٬ يتم تصنيف بيانات البحث عند عرضها من مصدر البيانات

األساسية٬ أو  على البيانات األساسية و البيانات الثانوية. البيانات

اليت يتم احلصول عليها مباشرة من ٬ ىي البيانات البيانات ادلباشرة

موضوعات البحث باستخدام أدوات القياس أو أدوات مجع البيانات 

 األساسية البيانات 41ادلباشرة من ادلوضوع كمصدر للمعلومات ادلطلوبة.

 ادلالحظات من عليها احلصول مت اليت البيانات ىي الدراسة ىذه يف

ادلدرسة   بيئة يف تعيينهم مت الذين ادلخربين مع ادلتعمقة وادلقابالت

 ادلعلومات توفَت على قادرين يعتربون والذين بنجركولو 2اإلبتدائية 

 .ورئيس ادلدرسة العربية اللغة مدرسة  أي الدراسة٬ يف ادلطلوبة

البيانات الثانوية أو البيانات ادلستعملة ىي البيانات اليت يتم 

عليها الباحث ٬ وال حيصل احلصول عليها من خالل أطراف أخرى

 بيانات على احلصول مت ٬ الدراسة ىذه يف مباشرة من موضوع البحث.

 يرتبط الذي الشخصية ادلقابلة نظام باستخدام الطالب من ثانوية حبث

 . البحث موضوع مع بادلشركلة دائًما
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Saifuddin, Metode Penelitian,…h. 91 



38 
 

 
 

 أساليب جمع البيا نات . و

٬ طوة األكثر اسًتاتيجية يف البحثأساليب مجع البيانات ىي اخل

. بدون معرفة الغرض الرئيسي من البحث ىو احلصول على البياناتألن 

٬ لن حيصل الباحث على البيانات اليت تليب معايَت تقنية مجع البيانات

حيث طرق أو  ٬ ديركن رؤيتو مناحملددة عالوة على ذلكالبيانات 

نات من ٬ لذلك ديركن إجراء تقنيات مجع البياتقنيات مجع البيانات

٬ دلالحظة(٬ وادلقابلة )ادلقابلة(٬ واالستبيان )االستبيان(خالل ادلالحظة )ا

 41والتوثيق ورلموعة من األربعة.

 مالحظة .1

مالحظة بعبارات بسيطة ىي العملية اليت ينظر من خالذلا 

الباحث أو ادلراقب إىل حالة البحث. ديركن عمل ادلالحظات حبرية 

 42أو بطريقة منظمة.

ادلالحظة ىي أساس كل ( على أن Nasution ,9111ينص) 

( ذلك من خالل ادلالحظة. يتعرف 9111العلم. يذكر مارشال )

                                                             
41

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2018), h. 224-225 
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 Consuelo G. Sevilla, dkk, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: UI-Press, 1993), 

h.198 
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الباحث على السلوك وادلعٌت ادلرتبط هبذا السلوك. من خالل 

 ٬43 يتعرف الباحثون على سلوك ومعٌت ىذه السلوكيات.الحظةادل

يتم تنفيذ  مع ادلالحظة كوسيلة جلمع البيانات ٬ من ادلفًتض أن

 ٬ وليس ادلالحظات العرضية أو العرضية.ركل منهجيادلالحظات بش

 يتعلق فيما ادلدرسة سياسات الباحثون الحظ ادلالحظة٬ ىذه يف

 يف Covid-19 وباء أثناء العربية ميالتعل وسائل تطبيق باستخدام

 األكثر التطبيق ىي ما بنجركولو. 2ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية 

-Covid وباء أثناء العربية اللغة ميتعل يف ادلعلمُت قبل من استخداًما

 استخدم دلاذا بنجركولو. 2ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  يف 19

 يف Covid-19 وباء أثناء العربية اللغة تعلم يف التطبيق ىذا ادلعلمون

 بنجركولو. 2ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية 

 مقابلة .2

مقابلة ىي مجع البيانات عن طريق طلب شيء ما إىل شخص 

 44أو مستجيب. احليلة ىي إجراء زلادثة وجهاً لوجو. سلرب

                                                             
43

Endang Widi Winarni, Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kulitatif, PTK, 

R&D,…h. 159-160 
44

Afifudin & Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2012), h. 131 
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ديركن إجراء ادلقابالت باستخدام إرشادات ادلقابلة أو عن طريق 

باستخدام  السؤال ادلباشر واإلجابة. وفًقا لباتون ٬ يف عملية ادلقابلة

٬ مت جتهيز ادلقابالت بإرشادات مقابلة عامة إرشادات عامة للمقابلة

تغطيتها دون حتديد ترتيب جًدا ٬ وتشمل القضايا اليت جيب 

 ٬ ورمبا ال يتم تشركيل أسئلة صرحية.األسئلة

٬ اء احملادثة من قبل طرفُتادلقابلة ىي زلادثة لغرض معُت. مت إجر 

قابلة ومها القائم بإجراء ادلقابلة )احملاور( الذي طرح السؤال وادل

 )ادلقابلة( اليت أعطت اإلجابة على السؤال.

ىناك طرق سلتلفة لتقسيم أنواع ادلقابالت اليت اقًتحها باتون 

٬ ب( األساليب اليت لتايل: أ( ادلقابالت غَت الرمسيةعلى النحو ا

٬ ج( ادلقابالت بادئ التوجيهية العامة للمقابالتتستخدم ادل

 45القياسية ادلفتوحة.

. 46ادلتعمقة إحدى تقنيات مجع البيانات النوعية تعد ادلقابالت

سيستخدم الباحثون يف ىذه الدراسة تقنيات ادلقابلة ادلتعمقة حبيث 

جيب على الباحث معرفة أىداف البحث وأغراضو وادلشركالت اليت 
                                                             

45
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,…h. 186 

46
Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), 

h.138 
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٬ أجريت ادلقابالت مع الباحث الحًقا يف ىذه احلالة سيحتاجها

 تدائيةاإلبة وطالب من ادلدرسة لغة العربيسلربين يتألفون من معلمُت ل

 .بنجركولو 2 احلركومية

 توثيق  .3

٬ أي مجع البيانات عن طريق عرض أو تسجيل تقرير متوفر توثيق

بالفعل. تتم ىذه الطريقة من خالل النظر يف الوثائق الرمسية مثل: 

 47الدراسات والسجالت والركتب التنظيمية ادلوجودة.

٬ يهدف التوثيق يف البحث إىل البيانات اليت مت احلصول لذلك

عليها مباشرة من مركان البحث فيما يتعلق بادلسائل ادلتعلقة 

اثناء وباء  العربية اللغةتعلم  يفالتعليم  الوسائل تطبيق استخدام

91Covid- بنجركولو. 2ادلدرسة األبتدائية احلركومية  يف 

 أساليب تحليل البيانات . ز

وىوبرمان بأن األنشطة يف حتليل البيانات النوعية مت جادل مايلز 

٬ حبيث كانت البيانات شركل تفاعلي واستمرت حىت االكتمالتنفيذىا ب

                                                             
47

Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitia, (Yogyakarta: TERAS, 2009), h.66 
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٬ وىي تقليل البيانات وعرض شبعة. األنشطة يف حتليل البياناتم

 48البيانات ورسم االستنتاج / التحقق.

. بناًء وىوبرمانمت إجراء حتليل ىذا البحث بناًء على منوذج مايلز 

٬ فإن حتليل البيانات الذي مت إجراؤه يف على تسلسل اخلطوات أعاله

٬ يقوم الباحث بتقليل البيانات اليت مت الدراسة ىو: اخلطوة األوىلىذه 

 البيانات وىي ٬ال ادلرتبط مباشرة مبوضوع البحثاحلصول عليها من اجمل

 وباء أثناء العربية باللغة لموالتع التدريس أنشطة يف ميالتعل بوسائل ادلتعلقة

Covid-19  أما اخلطوة الثانية بنجركولو.  2يف ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية

٬ مث تقوم تصرة بناء على احلقائق ادليدانيةفتقدم الباحثة البيانات ادلخ

٬ ويعرض الباحث البيانات اليت مت سَت النظرية اخلاصة مبوضوع البحثبتف

واخلطوة الثالثة ختتتم الباحثة بنتائج  احلصول عليها بشركل سردي.

 البحث اليت حصل عليها من ادليدان.
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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 

 صورة العامة عن منطقة البحث . أ

 بنجركولو 2تاريخ ادلدرسة اإلبتدائية  .1

 بنجركولو 2ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  تطوير فصل ديركن ال تارخيًيا٬

 ادلاضي٬ يف وثيًقا ارتباطًا مرتبطة كانت اليت األخرى التعليمية ادلؤسسات عن

ادلدرسة  إنشاء يتم أال ادلمركن من التعليمية٬ ادلؤسسة ىذه مثل بدون ألنو

ادلدرسة  سوى ليست التعليمية ادلؤسسة .بنجركولو 2 اإلبتدائية احلركومية

 بنجركولو. 9 اإلبتدائية احلركومية

 فغرديوا اجملتمع قادة مع بنجركولو مدينة يف الدين وزارة 9111 عام يف

امعة اإلسالمية احلركومية اجل  مع بالتعاون ادلقاطعات سلرب بنجركولو و

بنجركولو. مدرسة اإلبتدائية  2ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  النشاء بنجركولو

ادلدرسة اإلبتدائية  من طفل أو بعيد دراسي فصل إنوبنجركولو  2احلركومية 

 بنجركولو الديٍت ادلركتب رئيس كان الوقت٬ ذلك يف .بنجركولو 1احلركومية 
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ئيس اجلامعة اإلسالمية احلركومية الر  بينما حركيم فهرزالد.  السيد بقيادة

 .روىيمُت د. السيد بقيادة الوقت ذلك يف بنجركولو

 مارس 21 بتاريخ 2113 عام 588. رقم الدين وزير قرار على بناء مث

. رئيس بالتااكيد بنجركولو 2مدرسة اإلبتدائية احلركومية  رمسًيا أصبح 2113

 2116-2114 يف 2113٬-1999 من يزيد ابو السيدادلدرسة األول 

 17 و كرميلة السيدة بقيادة 2118-2116 يف ٬اجلسمالسيد د.  بقيادة

السيدة  بقيادة اآلن حىت أغسطس يف سوليانتو إندريد.  السيد بقيادة أبريل

 .احلياة زينات

مدرسة اإلبتدائية  سوليانتو إندري السيد قيادة حتت احلُت ذلك منذ

 وكذلك ٬فًتتان بالفعل ىو( أ) االعتماد على احلصولبنجركولو  2احلركومية 

 .(أ) االعتماد على أيًضا حصل حياتى زينة والدة بقيادة كانت عندما

 وتادريس تربية كلييت إشراف حتت بنجركولو 2مدرسة اإلبتدائية احلركومية 

 .بنجركولو اجلامعة اإلسالمية احلركمومية  يف

 بنجركولو 2صورة العامة مدرسة اإلبتدائية احلركومية  .2

 االسم ادلدرسة : بنجركولو 2مدرسة اإلبتدائية احلركومية 
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111117710002 

 رقم اإلحصائية ادلدرسة :

 

60705333 

 رقم اجلذر ادلدرسة :

 مديرية : بنجركولو

 ادلقاطعات : سلرب

 قرية  : فغرديوا

اإلسالمية احلركومية  شارع رادن فتاح مركب اجلامعة

  بنجركولو

  العنوان :

 

11299 

 الرمز الربيدية :

 

0736 51226 

   رقم ىاتف ادلدرسة :

MIN 2 Kota @email.com : الربيد اإللركًتوين 

 منطقة : مدينة

 ادلدرسة ظروف : حركومية

1000 M2 : السطح مساحة 

 حالة ألرض  : تأجَت

 االعتماد االكادديي : أ
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 BAN-SM PROV/ SK-XI/  2018/324 رقم :

 2118نوفمرب  29تاريخ 

 2113سنة  558رقم : 

 2113مارس  21تاريخ 

: SK 

  سنة التأسيس : 1999-2000

 سنة البلد : 2113

 التعلم نشاطات : هنار اليوم –صباح 

 ادلدرسة مبٌت : الفرد خاصة

Km 1± : ادلقاطعات إىل ادلسافة  

±5 Km  : ادلدينة مركز إىل ادلسافة 

 

 الرؤية و البعثة .3

 الرؤية ( أ

 نبيل٬ بنجركولو إسالمي٬ 2الطالب مدرسة اإلبتدائية احلركومية  تصور

 .للبيئة صديق أخالقي٬ ذكي٬

 البعثة  ( ب
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 .وجل عز اهلل إىل التقوى زيادة .1

 2مدرسة اإلسالمية احلركومية   رلتمع يطبق أن على احرص .2

 .اليومية احلياة يف اإلسالمية التعاليم بنجركولو

 وحضاري نبيل٬ بطابع بنجركولو 2ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  حتقيق .3

 .وتقي

 صديقة مدرسة يف بنجركولو 2ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  حتقيق .4

 بالبيئة وهتتم للبيئة

 .رؤية وذات وفعالة وشفافة مسؤولة تعليم إدارة حتقيق .5

 ادلفضلة ادلدرسة تصبح حبيث التنافسية والقدرة اجلودة حتسُت .6

 .للمجتمع

 أىداف مدرسة .4

 ادلدرسة امتحان/  النهائي ادلدرسة امتحان درجات متوسط زيادة .1

 .النهائي

 .القصَتة والرسائل الصالة قراءات حفظ .2

 .الالمنهجية األنشطة تنفيذ يتم .3

 .التلوث من وخالية وصحية نظيفة مدرسية بيئة خلق .4
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 .ادلالئمة التحتية والبنية التعليمية ادلرافق توافر .5

 .ادلدرسية الصحة وحدات خالل من الصحية اخلدمات حتسُت .6

 .ومرحية ومجيلة وأنيقة ونظيفة صحية مدرسية بيئة خلق .7

 التعليمية ادلؤسسة لتركونبنجركولو  2ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  حتقيق .8

 .للمجتمع ادلفضلة

 وتنافسي ذكي مؤشر .5

 .القياسية الوطنية للمدرسة النهائي االمتحان متوسط زاد .1

 .الدراسي التحصيل حتسُت .2

 .ادلفضلة ادلدارس عرض زيادة .3

 .ومرتبة ومجيلة نظيفة بيئة خلق على قادرة .4

 .والرياضة والثقافة الفن رلاالت يف مبدًعا كن .5

 يف آخذ بنجركولو 2احلركومية ادلدرسة اإلإبتدائية بة العام االىتمام .6

 .االزدياد

 اإلقليمي ادلستويُت على األخرى ادلدارس مع التنافس على قادرة .7

 .والوطٍت
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 بنجركولو 2( اجراءات ادلنظمة للمدرسة اإلبتدائية احلركومية 1صورة ) .6

 

 

 

 

 

 

 

 بنجكولو 2مصدرالبيانات : قسم  الشؤون اإلدارية للمدرسة اإلبتدائية الحكومية 

 حالة ادلدرسون .7

 7الجدول 

 بنجكولو 2اإلبتدائية الحكومية المدرسة في  مدرسونحالة ال

 عدد جنس احلالة الرقم

 مرأة اخ

 49 38 11 حركومية موظف 1

مين صندوقأ رئيس اللجنة رئيس المدرسة  

 وحدة صحية  موظف قسم الشؤون  رئيس المكتبة

 قسم الديني  قسم العالقة  قسم المناهج  قسم الشؤون الطالب 

 ولي الفصل هيئة المدرسين 
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 12 9 3 فخري 2

 61 47 14 عدد 

 بنجكولو 2مصدرالبيانات : قسم  الشؤون اإلدارية للمدرسة اإلبتدائية الحكومية 

 حالة ادلوظفون .8

 2الجدول 

 بنجكولو 2الحكومية المدرسة اإلبتدائية في  موظفونحالة ال

 

 الرقم

 

 احلالة

  جنس

 مرأة اخ عدد

 6 4 2 حركومية موظف 1

 5 2 3 فخري 2

 11 6 5 عدد 

 بنجكولو 2مصدرالبيانات : قسم  الشؤون اإلدارية للمدرسة اإلبتدائية الحكومية 

 حالة الطالب .9

 1الجدول 

 بنجكولو 2المدرسة اإلبتدائية الحكومية في  طالبحالة ال
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 عدد الفصل الرقم

 اجملموعات

 عمر بيانات  الطالب عدد

 الطالب

احلا

 لة

-9 9-7 عدد بنت ولد

13 

1 1 6 98 79 177 177 - - 

2 2 5 89 71 159 159 - - 

3 3 6 84 94 178 178 - - 

4 4 7 89 113 192 - 192 - 

5 5 5 84 76 161 - 161 -

- 

6 6 5 91 88 179 - 179 

- 

 

114 511 535 34  عدد

5 

514 531 
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 بنجكولو 2مصدرالبيانات : قسم  الشؤون اإلدارية للمدرسة اإلبتدائية الحكومية 

 حالة البنية التحتية .11

 4الجدول 

 بنجكو 2رسة اإلبتدائية الحكومية المد البنية التحتية فيحالة 

 احلالة شرط عدد البنية التحتية الرقم

ركسر م جيد

 صغَت

ركسر م

 كبَت

 - - 16 - 16 الفصلغرفة  1

 - - 2 - 2 غرفة ادلدرسُت 2

 - - 1 - 1 غرفة ادلوظفون 3

 - - - 1 1 غرفة رئيس ادلدرسة 4

 - - - 1 1 ادلركتبة 5

 وحدة 6

 صحية

1 1 - - - 

 - - - 1 1 غرفة 7
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 - - - 1 1 غرفة احلمام ادلدرس 8

غرفة احلمام رئيس  9

 ادلدرسة

1 1 - - - 

 - - 6 6 6 الطالبغرفة احلمام  11

 - - - 1 1 موقف 11

 - - - 1 1 مصلى 12

 بنجكو 2مصدرالبيانات : قسم  الشؤون اإلدارية للمدرسة اإلبتدائية الحكومية 

 

 تائج البحثن . ب

ادلدرسة  يف Covid-19 وباء أثناء العربية اللغة تعلم وسائل تطبيقات استخدام .1

  بنجركولو 2اإلبتدائية احلركومية 

 من  Covid-19 وباء أثناء التعلم وسائل تطبيقات ادلدارس تستخدم

 على تسهل أن ديركن اليت ادلختلفة التعلم وسائل تطبيقات استخدام خالل

 وباء أثناء العربية اللغة تعلم .اإلنًتنت عرب التعلم مواصلة والطالب ادلعلمُت

Covid-19باستخدام التعليمية الوسائل تطبيقات ادلدارس تستخدم ٬ 

WhatsApp بعمل ةالباحث قام احلالة٬ ىذه يف .العرب اإلنًتنت وتطبيقات 
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 2ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  يف طالب ومنازل مدارس على مالحظات

 .بنجركولو

 العربية اللغة تعلم وسائل تطبيقات باستخدام ادلتعلقة ادلدرسة سياسات . أ

 .بنجركولو 2ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية يف  Covid-19أثناء وباء 

 ىييت زيناتول ادلخرب من معلومة ةالباحث تلقى احلالة٬ ىذه يف

 :يلي ما على نصت واليت ٬بنجركولو 2اإلبتدائية احلركومية  درسةرئيس ادل

-Covid وباء  أثناء التعلم وسائط باستخدام يتعلق فيما ادلدرسة سياسة "

 و اإلنًتنتادلعرب  مثل متنوعة تعليمية وسائل تطبيقات نستخدم 19٬

Google Classroom و WhatsApp. وسائل توجيو مت اخلصوص وجو على 

 التعلم لتسهيل بنجركولو الدين وزارة من مباشرةً  ىذه ادلعرب اإلنًتنت

 ادلعلمُت تدريب يتم .طالب لركل ادلرور وكلمة ادلستخدم اسم باستخدام

. اإلنًتنتادلعرب  التعلم استخدام على أيام ثالثة دلدة اليوم مدار على

 49."معلم كل احتياجات حسب ادلستخدمة التعليم لوسائل

 :وقال سونيتا ميليا العربية اللغة مقابلة مع ادلدرسة الباحثة كما

                                                             
  19.58WIBساعة   ٬2121أبريل  14يف تاريغ  ٬يف يوم اجلمعةبنجركولو  2مقابلة مع زيناتول ىييت رئيس ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  49



55 
 

 
 

 أثناء التعلم وسائل باستخدام يتعلق فيما ادلدرسة بسياسة يتعلق فيما "

 تطبيقات استخدام بشأن سياسة ادلدرسة أصدرت Covid-19٬وباء 

 .WhatsApp و Google Classroom و ادلعرب اإلنًتنت التعلم وسائل

 و ادلعرب اإلنًتنت التعلم استخدام يتم نفسها العربية اللغة لتعلم

WhatsApp. وسائل ىي استخداًما األكثر الوسائل WhatsApp .بالنظر 

 ألن .الطالب قبل من والفهم االستخدام سهل WhatsApp أن إىل

ادلعرب  التعلم وسائل استخدام تطبيق يفهمون ال يزالون ال الطالب معظم

 من ادلساعدة على األحيان من كثَت يف حيصلون يزالون وال اإلنًتنت

 51".والديهم

 وسائل استخدام أن االستنتاج ديركن أعاله٬ ادلقابلة إىل استناًدا

 بنجركولو 2ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  يف Covid-19وباء   أثناء التعلم

 معلمي الحتياجات وفًقا التعلم وسائل تطبيقات استخدام سياسة فرض

 Google و ادلعرب اإلنًتنت وسائل تطبيقات البعض يستخدم .ادلادة

classroom و WhatsApp. استخدام يتم ما غالًبا العربية للمواد بالنسبة 

 الدين وزارة عن صادرة سياسة .WhatsAp  و ادلعرب اإلنًتنت التعلم
                                                             

ساعة   ٬2121أبريل  14يف تاريغ  ٬بنجركولو يف يوم الربعاء 2اللغة العربية ميليا سونيتا يف ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  مقابلة مع ادلدرسة 50
18.51     WIB  
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 لتسهيل عرب اإلنًتنتادل التعلم استخدام على ادلدارس تشجع بنجركولو

 .ادلرور وكلمات ادلستخدمُت أمساء باستخدام للطالب ادلنزل يف التعلم

 وباء أثناء العربية اللغة تعلم يف استخداًما األكثر التعليمية الوسائل . ب
Covid-19 

 اليت التعلم وسائط حتول يف Covid-19 وباء تأثَتات أحد يتمثل

 لوباء نظرًا ذلك٬ ومع .الدراسي الفصل يف لوجو وجهاً  نظاًما تستخدم

Covid-19 األشخاص مع ادلباشر االتصال خالل من بسرعة ينتشر الذي 

 التعلم يتم لذلك أيًضا٬ التعليم عامل يتأثر .اجتماعات عقد دُينع ادلصابُت

 ديركن اليت اإلنًتنت عرب التعلم وسائل هبذا٬ يتعلق فيما .اإلنًتنت عرب

 51.التعلم يستمر حبيث كخيار استخدامها

 :قال سونيتا ميليا ادلدرسة مع مقابلة معلومة عن باحثةال

 وسائل ىي العربية اللغة تعلم يف غالًبا ُتستخدم اليت الوسال "

WhatsApp. على أيًضا السهل فمن الطالب٬ تطبيق لسهولة نظرًا 

 الفيديو ومقاطع الصوتية الرسائل خالل من التعلم توفَت ادلدرسُت

                                                             
51

 Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani, Transformasi Media Pembelajaran Pada 

masa Pandemi Covid-19, Studi Islam, Vol.01, No. 1(2020), h. 86 
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 مشركلة إزعاج يتم ال ما وغالًبا .ةصور  ملفات شركل ويف التعليمية

 52".الركثَت اإلنًتنت كوتا شراء يركلف فال ٬ أيًضا اإلشارة

 :سونيتا ميليا والدة وأضافت

 .WhatsApp ىي استخداًما الوسائل أكثر فإن العربية٬ اللغة تعلم يف "

 اإللركًتوين التعلم الطالب يستخدم امعرب اإلنًتنت٬ التعلم مع أحيانًا

 مباشرًة". العربية اللغة أسئلة على للعمل عادةً 

 نورديركا  يتاألخ ذلك قال الطالب٬ مع مقابلة ةالباحث أجرءت كما

 : فضيلة

 .ادلعرب اإلنًتنت و وسائل WhatsApp باستخدام العربية لغتنا تعلم "

 رلموعة يف WhatsApp٬ استخدام يتم األحيان من كثَت يف ولركن

whatsapp 53العربية". ذلك يف السمات مبا مجيع ىناك واحدة 

 :قال الذي نفسو الشيء نورورا سَتالنانفس إجابة أخيت 

 العربية٬ اللغة لتعلم وادلعرب اإلنًتنت WhatsApp رلموعات نستخدم "

 54".ادلهام إلرسال خاًصا whatsapp نستخدم لركننا

                                                             
ساعة   ٬2121أبريل  14يف تاريغ  ٬بنجركولو يف يوم الربعاء 2اللغة العربية ميليا سونيتا يف ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  مقابلة مع ادلدرسة 52

18.51     WIB  
  19.19WIBساعة  ٬2121مايو  12يف تاريخ  ٬مقابلة مع ديركا نور فضيلة يف يوم األحد 53
  WIB 19.54ساعة  ٬2121مايو  12يف تاريخ  ٬يف يوم األحدسَتالنا نورورا مقابلة مع  54
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 :قال بازيلو عزة سلفا أخيت مع مقابلة يف جاء كما

 Android٬ ىاتف باستخدام العربية اللغة تعلم ادلنزل٬ يف الدراسة أثناء "

 55ادلعرب اإلنًتنت". ووسائل WhatsApp خالل من

 :قال رمحويت نور يفةخش أخيت مع مقابلة يف جاء كما

 غالبًا العربية٬ اللغة لتعلم ولركنادلعرب اإلنًتنت  و WhatsApp نستخدم "

".WhatsApp نستخدم ما
16
 

 العربية اللغة تعليم أن استنتاج ديركن أعاله٬ ادلقابلة على بناءً 

وادلعرب  WhatsApp رلموعات يستخدم Covid-19وباء  أثناء وتعلمها

 تعليم عملية يف غالًبا يستخدم الذي WhatsApp٬ تطبيق يتذكر .اإلنًتنت

 وإشارة األمور٬ وأولياء للطالب استخدامو سهولة العربية٬ اللغة وتعلم

ادلعرب  استخدام وأحيانًا. ادلنخفضة احلصة ورسوم ادلنقطعة٬ غَت اإلنًتنت

 .CBT ((Computer Based Test بأسئلة للقيام اإلنًتنت

 تنفيذ تعلم اللغة العربية من خالل وسائل التعلم ادلستخدمة . ج

 :قالسونيتا ميليا ادلدرسة مع الباحثة مقابلة 
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 خالل من احملمولة اذلواتف خالل من العربية اللغة تعلم يتم ما عادة "

٬ عادة ما تتم مع التعلم اإللركًتوين .WhatsAppاإلنًتنت ووسائل ادلعرب 

واليت يتم أخذىا مباشرة من قبل  CBT ((Computer Based Testأسئلة 

 خالل من ىذا WhatsApp نستخدم مدرس اللغة العربية بنفسو.

 بو اخلاصة WhatsApp رلموعة لديو فصل كل WhatsApp٬ رلموعات

 أيًضا غائب .WhatsApp رلموعة يف واحدة طالًبا 12 حوايل تضم واليت

 خالل من الركتب من التعلم شرح يتم ما عادة للتعلم٬. WhatsApp عرب

 من األطفال يفهم ٬مضارع وفايل ماضي فيل مواد مثل الصوتية الرسائل

 تركليف يتم مث الصوتية الرسائل إىل االستماع أثناء الركتب خالل

 57".مبهام األطفال

 .بنجركولو 2ادلدرسة اإلبتدائية  يف طالب مع مقابلة أيًضا الباحثة

 :قال بازيل عزة سلفا أخيت مع الباحثة مقابلة

 على للعمل .العربية اللغة لتعلم وادلعرب اإلنًتنت WhatsApp نستخدم "

 األسئلة على اإلجابة ديركنناادلعرب اإلنًتنت  نستخدم ما عادة األسئلة٬

 WhatsApp يُعطى بينما .عليها صليب اليت النتائج رؤية وديركننا مباشرة
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 عرب أخرى مرة ونرسلها عليها نعمل زلنا ما ادلعلم٬ من مباشرة مهام عادةً 

WhatsApp."58 

 :قال  إفريناتا ألبيشيا أخيت ٬سلفا نفس إجابة أخيت

 خالل من. WhatsApp باستخدام الغالب يف العربية اللغة تعلم "

WhatsAppإعطاء يتم مث ادلعلم٬ مع أوالً  العربية اللغة تعلم شرح يتم ٬ 

 فقط األحيان بعض يف ادلعرب اإلنًتنت استخدام ويتم .األسئلة مهمة

 59".ىناك النتائج رؤية وديركننا CBT أسئلة على للعمل

 :قال رمحويت نور خسيفة أخيت مع مقابلة٬مث

 وأحيانًا WhatsApp نستخدم الوباء٬ ىذا أثناء العربية اللغة تعلم تنفيذ "

 تفسَتات على ضلصل WhatsApp٬ إىل بالنسبة ادلعرب اإلنًتنت. نستخدم

 وادلعرب اإلنًتنت .تعليمية فيديو مقاطع أيًضا وىناك الصوتية الرسائل عرب

ادلعر  إىل مباشرة وانتقل ادلرور وكلمة ادلستخدم اسم باستخدام بنا اخلاص

 61اإلنًتنت".

 استخدام تنفيذ أن االستنتاج ديركن السابقة٬ ادلقابالت على بناءً 

 رلموعة يستخدم WhatsApp خالل من العربية اللغة تعلم وسائل
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WhatsApp خالل من شرح بتقدًن ادلعلم يقوم مث ادلواد٬ مجيع من تتركون 

 مهام ويرسل ٬ةالصور  وحىت الصوتية والرسائل التعليمية الفيديو مقاطع

 قم ٬للمعرب اإلنًتنت .ةصور  ملفات شركل يف WhatsApp عرب الطالب

 من طالب لركل ادلرور وكلمة ادلستخدم اسم باستخدام الدخول بتسجيل

 اللغة مدرس من ادلقدمة CBT أسئلة على الطالب ويعمل ادلدرسة

 .العربية

 باللغة التعلم وسائل استخدام يف مواجهتها دتت اليت دلشركالت . د

  Covid-19 وباء أثناء العربية

 :ىييت قال زيناتول السيدة مع مقابلة

 اآلباء اقتصاد خاصةً  الوباء ىذا خالل أحدىا كثَتة٬ تركالادلش "

 يتطلب فهو لذا اإلنًتنت٬ عرب يتم التعلم من الركثَت ألن للطالب

 بتثبيت قاموا واآلن مطلًقا٬ Wifi شبركة يركب مل والبعض حصة٬

Wifi اذلواتف أيًضا .الدفع من ادلزيد يتطلب لذلك .ادلنزل يف 

 اخلاصةAndroid ىواتف الطالب ىؤالء من العديد ديتلك ال احملمولة٬
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 تعمل اليت احملمولة اذلواتف شراء األمور أولياء من يطلبون لذلك هبم٬

 61".ادلنزل يف األطفال دراسة لتسهيل Android بنظام

 :قال عربيةال لغةال معلمة سونيتا ميليا ادلدرسة مع مقابلة٬مث 

 يف وخاصة العربية٬ اللغة تعلم يف تركالادلش من الركثَت ىناك "

 خاصة فهمها٬ الطالب على يصعب أجنبية لغة العربية اللغة .التعلم

 ىؤالء يواجو ذلك٬ إىل باإلضافة .كتب لديهم ليس الذين الطالب

 ليس شلن البعض ىناك ألن احملمولة اذلواتف مع تركالمش الطالب

 كلهم احلايل٬ الوباء أثناء الدراسة أثناء Android٬ ىواتف لديهم

 62."احملمول اذلاتف وسائل تطبيقات يستخدمون

 :سونيتا ميليا والدة وأضافت

 للغاية طفيف حتسن ىناك العربية٬ اللغة لتعلم بالنسبة ٬ادلشركالت "

 WhatsApp خالل من نتعلمو أيًضا االسم .للتعلم الطالب فهم يف

 بطاقات سيما ال .لوجو وجًها التعلم من دتاًما ادلعرب اإلنًتنت وخيتلف
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 أقل ىم واجبات يرسلون ال الذين الطالب من العديد فإن التقارير٬

 63".درجات على للحصول عرضة

 .الطالب مع مقابلة أيًضا ةالباحث احلالة٬ ىذه يف

 :قال فضيلة نورديركا  أخيت مع مقابلة تءأجر  اليت الباحثة

 القليل ادلعلم يشرح ذلك٬ على عالوة العربية٬ اللغة فهم يصعب "

 وخاصة للغاية٬ صعبة مبهام القيام الفور على ادلهام يعطي مث فقط

 64".الًتمجة مهام

 :قال نورورا سَتالنا اخيت ديركا٬خيتلف عن أخيت 

 بشركل األضواء تنطفئ عندما خاصة للغاية متقطعة اإلشارة "

 اللغة تعلم عن ليسألوا الفصل يف زمالئهم الركثَتون يعرف ال. متركرر

 65".آباؤىم يساعدىم ما كثَتًا لذلك العربية٬

 قال : خشيفة األخيت ٬أناأخيت  إجابة خيتلف عن

                                                             
ساعة   ٬2121أبريل  14يف تاريغ  ٬بنجركولو يف يوم الربعاء 2لغة العربية ميليا سونيتا يف ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية ال مقابلة مع ادلدرسة 63

18.51     WIB  
 WIB 19.19ساعة  ٬2121مايو  12يف تاريخ  ٬يوم األحد فضيلة يف ديركانورمقابلة مع  64
 WIB 19.54ساعة  ٬2121مايو  12يف تاريخ  ٬يوم األحد يف نورورا سَتالنامقابلة مع  65



64 
 

 
 

 زالوا ما ألهنم. اخللوي ىاتفي أملك ال ألنٍت اذلاتف٬ يف مشركالت "

 ما غالًبا .أيًضا والداي يعمل لوالديهم٬ احملمولة اذلواتف يستخدمون

 66".األحيان من كثَت يف الواجبات وتقدًن الدراسة يف تتأخر

 من العديد ىناك أن االستنتاج ديركن أعاله٬ ادلقابلة على بناءً 

 Covid-19٬ وباء, أثناء الدراسة أثناء مواجهتها دتت اليت ادلشركالت

 مرافق استركمال تتطلب اليت االقتصادية الوالدين تركالمش :وىي

 وشراء Android٬ ىواتف وشراء ٬ Wi-Fi تثبيت مثل ادلنزلية الدراسة

 التعلم عند العربية اللغة تعلم يف التحسن عدم يعود .اإلنًتنت حصة

 ادلعلم شرح عدم إىل ادلعرب اإلنًتنت ووسائل WhatsApp باستخدام

 .ادلنزلية الواجبات أداء يف خاصة العربية٬ اللغة لتعلم الطالب وفهم

 تعلم يف التعلم وسائل استخدام يفادلشركالت  على التغلب كيفيةه.  

 Covid-19 وباء أثناء العربية اللغة

 :لىييت قا زيناتول السيدة مع معلومة عن ةالبحث

وباء   أثناء التعلم وسائل استخدام تركالمش مع التعامل كيفية "

Covid-19 بالنسبة مث الطالب٬ على اإلنًتنت حصص توزيع ىو 

                                                             
WIB 99.17 ساعة٬2121مايو  12يف تاريخ  ٬مقابلة مع خشيفة نور رمحوثي يف يوم األحد 66    



65 
 

 
 

 ادلعلم أو ادلدرسة تقوم زلمولة٬ ىواتف لديهم ليس الذين للطالب

 بإحضارىم الطالب أمور أولياء يقوم مث األسئلة من نسخ بعمل

 67."التعليمية ادلواد الطالب يفوت ال حىت ادلدرسة إىل مباشرة

 :قال سونيتا ميليا ادلدرسة مع ادلقابلة ٬مث 

 بأولياء نتصل زلمولة٬ ىواتف لديهم ليس الذين للطالب بالنسبة "

 مجعها يتم مث يدوية مهام إعطاؤىم ويتم ادلدرسة إىل للحضور أمورىم

 التعلم نقدم فإننا ٬ العربية اللغة تعلم صعوبة إىل وبالنظر .ادلدرسة يف

 68".بادللل الطالب يشعر ال حىت التعليمية الفيديو مقاطع خالل من

 .بنجركولو 2ادلدرسة اإلبتدائية  يف طالب مع مقابلة أيًضا الباحثة

 :قال إفريناتا ألبيشيا أخيت مع الباحثة مقابلة

 فهمها٬ الصعب من كان Covid-19٬ وباء أثناء العربية اللغة تعلم عند"

 والدي مع ادلنزل يف الدراسة خالل من الصعوبة ىذه واجهت لذلك

 69."خصوصيُت مدرسُت مع الدروس من ادلزيد وإضافة

 :قال رمحيت نور يفةخش قالتو كما
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 اللغة تعلم يف التعليمية الوسائط استخدام صعوبات على للتغلب فعلتو"

. والديهم من ادلساعدة وطلب والديّ  من ادلساعدة طلب ىو العربية

 71".ادلنزل من بالقرب األصدقاء مع ادرس العربية٬ اللغة لتعلم

 :قال بازيال عزة سلفا يفة٬خش إجابة خيتلف عن

 w-ifi شبركة لًتكيب ادلنزل يف اإلشارات إرسال يف صعوبات تواجو "

 71".اإلنًتنت حصة شراء تركلفة وتوفَت اإلشارة لتبسيط

 من العديد ىناك أن االستنتاج ديركن أعاله٬ ادلقابالت على بناءً 

 حل طريقة فإن لذا .والطالب وادلعلمُت ادلدارس تواجو اليت ادلشركالت

 ديركن الطالب٬ على اإلنًتنت حصة توزيع ىي تادلشركال ىذه

 بسهولة ادلدرسة يسألوا أن زلمولة ىواتف لديهم ليس الذين للطالب

 بسرعة الطالب يفهم حىت للطالب تعليمية فيديو مقاطع توفَت مباشرة٬

 مع الدراسة يف تركالمش أيًضا الطالب يواجو .العربية اللغة تعلم

 .اخلصوصية الدروس خالل من ادلزيد وإضافة األمور وأولياء األصدقاء
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 البحث . ج

 التحليل استخدام وىي الباحثون اختارىا اليت البيانات حتليل لتقنية وفًقا

 الباحثُت قيام أثناء مجعها مت اليت البيانات حتليل خالل من ركيفية الوصفيال

 البحث نتائج على بناءً  بنجركولو. 2يف ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  حبث بإجراء

 :التالية ادلعلومة على الباحثة حصل ٬ادلقابلة خالل من

أثناء  العربية اللغة تعلم وسائل تطبيقات باستخدام ادلتعلقة ادلدرسة سياسات .1

 .بنجركولو 2ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية يف  Covid-19وباء 

 ٬ Covid-19 تفشي النتشار معرضة اجملتمعي للتجمع كأماكن ادلدرسة

 مجهورية يف والثقافة التعليم وزير أصدر 2121٬ مارس 24 منذ لذلك

 التعليم سياسات تنفيذ بشأن 2121 لعام 4 رقم الدورية الرسالة إندونيسيا

 Coronavirus disease (Covid-19.) مرض النتشار الطوارئ فًتة خالل

 جدول تغيَت وىي للطالب٬ ادلنزلية ادلدرسة سياسة على الرسالة حتتوي

 ادلًتتبة اآلثار تتطلب .اإلنًتنت عرب دراسة جدول إىل لوجو وجًها الدراسة

 تعمل حىت الطالب حتفيز يف مبدعة ادلدارس تركون أن السياسة ىذه على

 72.صحيح بشركل اإلنًتنت عرب التعلم سياسات
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 تغيَت طريق عن التركيف والطالب ادلعلمُت على جيب السبب٬ ذلذا

 أو اإلنًتنت عرب التعليم إىل( باإلنًتنت اتصال دون) لوجو وجًها التعليم

 Google و Zoom و WhatsApp ىي التعلم دعم تطبيقات. بعد عن التعليم

classroom و E-Learning و Quipper و Microsoft. تطوير تعزيز يعد 

 أن ديركن اليت الرئيسية العوامل أحد والوسائط والنماذج التعلم أساليب

 العربية اللغة تعلم أىداف لتحقيق وبالتايل٬ .التعلم نتائج حتسُت يف تساعد

 من سلتارة رلموعة ىناك يركون أن جيب ىذه٬ اإلنًتنت عرب التعلم فًتة خالل

 الطالب واحتياجات خصائص مراعاة مع ادلعلم قبل من التعلم اسًتاتيجيات

 تعلم اسًتاتيجيات وجود جًدا الضروري ومن الصلة٬ ذات للموضوعات وفًقا

 73.ادلرجوة الركفاءة حتقيق ديركن حبيث وجذابة٬ منظمة بطريقة ترتيبها يتم اليت

 استخدام لتحديد بنجركولو 2اإلبتدائية  درسةادل يف قبل من ذلك يتم

 بعد ادلدرسة فعلتو شيء أول .الطالب تعلم دلواصلة الالزمة التعلم وسائل

 الدين وزارة مع التنسيق ىو ادلنزل يف اإلنًتنت عرب التعلم سياسة تنفيذ

 االجتماعي التواصل وسائل واستخدام العرب اإلنًتنت الستخدام بنجركولو

 التواصل وسائل أحد .ادلدرسة يف والتعلم التدريس أنشطة يف األخرى
                                                             

73
 Thintyn, dkk, Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Luring dan Daring dalam 

Pencapaian Kompetensi Dasar Kurikulum Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah 2 Kabupaten 
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 رلموعة تشركيل خالل من WhatsApp ىو ادلستخدمة االجتماعي

WhatsApp. ادلدرسة قدمت بنجركولو٬ الدين وزارة قدمتها اليت للسياسة وفًقا 

 كوسيلة ادلعرب اإلنًتنت باستخدام يتعلق فيما يومُت دلدة فنية إرشادات

ادلدرسة  أجرتو الذي اإلنًتنت عرب التعلم لدعم استخدامها سيتم تعليمية

 اإلضافية االجتماعي التواصل وسائل بنجركولو. 2اإلبتدائية احلركومية 

 WhatApp ىي الطالب على ادلنزلية الواجبات مجع لتسهيل ادلستخدمة

 حوايل تضم WhatsApp رلموعات تشركيل خالل من االجتماعية للوسائل

 . فصل لركل واحدة رلموعة يف طالًبا 32

 أثناء العربية اللغة لتعلم ادلعلمون يستخدمها اليت التعليمية اإلعالم وسائل .2

  بنجركولو. 2ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  يف Covid-19وباء 

 الالتينية الركلمة من" وساعل" كلمة تأيت ادلصطلحات٬ وحبسب

"medius "وساعل" كلمة من العربية اللغة يف تأيت بينما الوسيط٬ تعٍت اليت "

 وسائل أن قال مالك .الرسالة متلقي إىل ادلرسل من للرسائل مقدمة تعٍت اليت

 حبيث ٬(التعليمية ادلواد) الرسائل لتوجيو استخدامو ديركن ما كل ىي التعلم

 أنشطة يف ومشاعرىم وأفركارىم واىتماماهتم الطالب انتباه حتفيز ديركنها
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74.معينة تعليمية أىداف لتحقيق التعلم
 وسائل أن استنتاج ديركن لذلك 

 .الطالب إىل التعلم لنقل للمعلمُت أداة أو وسيط ىي التعلم

 من يتطلب الذي التعليم عامل على تأثَت لو يركون ٬الوباء الوضع ىذا يف

 العربية٬ اللغة تعلم يف .اإلنًتنت عرب التعلم أو ادلنزيل التعلم إجراء ادلدارس

 وسائل تركون أن ديركن ٬بنجركولو 2ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  يف وخاصة

 .التعلم عملية يف نشاطًا أكثر الطالب جلعل وحالً  بديالً  اإلنًتنت عرب التعلم

 العربية٬ اللغة تعلم يف اإلنًتنت عرب التعلم توفَت ادلعلمُت على يسهل شلا

 .ادلعرب اإلنًتنت ووسائط Whatsapp باستخدام وخاصة

 من إليو النظر عند الذكية٬ للهواتف فورية مراسلة تطبيق ىو Whatsapp ( أ

 الذي القصَتة الرسائل تطبيق نفس تقريًبا ىو whatsapp فإن وظيفتو٬

 يستخدم ال ذلك٬ ومع. القددية احملمولة اذلواتف على عادةً  نستخدمو

WhatsApp استخدامو يتطلب لذلك اإلنًتنت٬ بيانات ولركن الرصيد٬ 

 .اإلنًتنت عرب بو االتصال ليتم باإلنًتنت اتصاالً 

 Whatsapp بنجركولو 2مدرسة اإلبتدائية احلركومية  مدرس جيعل

 أنشطة يف للطالب استخداًما واألكثر فاعلية األكثر االتصال وسيلة
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Abadi, 2017), h. 9-10 
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 الركبَت العدد إىل ذلك ويرجع .-19covidوباء  أثناء العربية اللغة تعلم

 أن االعتبار يف األخذ مع األمور٬ أولياء بُت Whatsapp دلستخدمي

 يف بسهولة التعليمية األىداف حتقيق ديركن حبيث للغاية سهل استخدامو

 .بنجركولو 2ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية 

 والعملية اجلودة حيسن أن ادلتوقع من تعليمي منوذج ىو ادلعرب اإلنًتنت ( ب

 ادلعرب اإلنًتنت يسهل اإلنًتنت٬ استخدام خالل من .التعلم وسلرجات

قال ادلعرب اإلنًتنت  ىارتون .ورؤيتهم معرفتهم توسيع شلارسة الطالب على

 خربات خللق الركمبيوتر وأجهزة ادلعلومات تركنولوجيا استخدام ىو

 75.تعليمية

 التعلم وسائط باستخدام والتعلم التدريس أنشطة عملت

 بنجركولو 2مدرسة اإلبندائية احلركومية  معلمو نفذىا اليت اإللركًتوين

مدرسة دلعلمي  للتركنولوجيا احملدود للفهم نظرًا .CBT أسئلة على فقط

 قبل أوالً  الفٍت التوجيو ادلدرسة تقدم ٬بنجركولو 2اإلبندائية احلركومية 

 .اإلنًتنت عرب للتعلم استخدامها
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 Cecep Kustandi & Daddy Darmawan, Pengembangan Media Pembelajaran, (Jakarta: 
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 اللغة تعلم يف التطبيقات استخدام من ادلعلمُت وتعوق تدعم اليت العوامل .3

  بنجركولو. 2يف ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  -19Covidوباء  أثناء العربية

 وادلقابالت ادلالحظات خالل من الباحثون وجده ما مع يتوافق وىذا

ادلعرب  والتعلم WhatsApp استخدام أخرى٬ أمور بُت من دعمت٬ اليت

 مثل : ٬-19Covid أثناء وباء اإلنًتنت

 WhatsApp و ادلعرب اإلنًتنت الستخدام الدين وزارة من تنسيق ىناك . أ

 .-19Covid وباء أثناء التعلم يف

 وفهم الطالب وأولياء األمور أولياء لبعض احملمولة اذلواتف توافر . ب

 .استخدامها كيفية

 رلموعات خالل من الطالب مع التواصل جًدا السهل من . ج

Whatsapp. 

 WhatsApp باستخدام للتعلم ادلثبطة العوامل تشمل بينما

 :يلي ما ٬-19Covid وباء أثناء اإللركًتوين التعلم وتطبيقات

 .زلدودة إنًتنت حصة . أ

 اإلشارة قوة األحيان بعض يف نعلم كما مستقرة٬ غَت شبركة . ب

 .االتصاالت خدمات مزودي لبعض يركفي مبا قوية ليست
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 .الوالدين عمل وقت مع الطالب دراسة وقت يتزامن . ج

 تسهيالت حتضر أن جيب اليت لألسرة االقتصادية ادلشاكل . ه

 .التعلم

 .الواجبات تقدًن يف الطالب تأخر . و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

سالباب الخام  

 الخاتمة

 خالصة . أ

 ةوادلقابل ادلالخظة تقنيات باستخدام النوعي البحث نتائج إىل استناًدا

 يتعلق فيما بنجركولو 2ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  يف أجريت اليت والتوثيق

 ديركن  Covid-19 وباء أثناء العربية اللغة تعليم يف ميالتعل وسائل باستخدام

 :التايل النحو على االستنتاجات عرض مت. النتائج استخالص

 يتعلق فيما ادلدرسة سياسات ٬الباحثة عليها حصل اليت للبيانات وفًقا .1

ادلدرسة   يف -19Covid وباء أثناء العربية التعلم وسائل تطبيقات باستخدام

 ووسائل التركنولوجيا ادلدرسة تستخدم ٬بنجركولو 2اإلبتدائية احلركومية 

 باستخدام يتعلق فيما بنجركولو الدين وزارة مع وتنسق االجتماعي التواصل

 اللغة تعلم ذلك يف مبا التعلم٬ لتسهيل استخدامها سيتم اليت التعلم وسائل

 من  Whatsapp .والطالب ادلعلمُت الحتياجات وفًقا واستخدامها العربية

 اسم باستخدام عرب اإلنًتنتوادل WhatsApp رلموعات تشركيل خالل

 .طالب لركل ادلرور وكلمة ادلستخدم
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 التعلم وسائل استخدام بنجركولو 2دلعلمي يف ادلدرسة اإلبتدائية احلركومية  .2

 ادلستخدمة٬ التعليمية الوسائل بعض ادلنزيل. لواجبهم ووفًقا صحيح بشركل

 الوسائل ىذه العربية اللغة معلمو يستخدم العربية٬ اللغة تعلم يف خاصة

و ادلعرب  Whatsapp وىي ادلدرسة٬ تتبعها اليت للسياسات وفًقا التعليمية

  اإلنًتنت.

 اللغة تعلم يف الوسائل ذلذه ادلعلمُت استخدام تدعم اليت العوامل تشمل .3

 توفر ٬ ادلدرسة من سياسة ىناك  :يلي ما -Covid 19 وباء أثناء العربية

 بُت التواصل سهولة الطالب٬ أمور أولياء دلعظم احملمولة Android أجهزة

 وانقطاع اإلنًتنت٬ حصة: ادلثبطة العوامل تشمل بينما .والطالب ادلعلمُت

 تنفيذ يف االنضباط عدم عن فضالً  واالقتصاد٬ والوقت اإلشارة٬ شبركة

 .ادلهام

 إفتراحات . ب

 ادلتوقع من اقًتاحات تقدًن ادلؤلفون يعتزم ٬ اجملال ىذا يف البحث نتائج على بناءً 

 :التايل النحو على وىي ٬ الباحثُت من دلزيد مفيدة تركون أن
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 وادلراجع ادلصادر من ادلزيد بفحص آخرون باحثون يقوم أن ادلأمول من .1

 وباء أثناء العربية اللغة وتعلم تعليم عملية يف التعلم وسائل باستخدام ادلتعلقة

19Covid- اكتماالً  وأكثر أفضل أحباثهم نتائج تركون حىت. 

 ومجع أخذ لعملية استعداًدا أكثر ادلستقبليون الباحثون يركون أن ادلتوقع من .2

 .صحيح بشركل البحث إجراء ديركن حىت شيء كل

 استخدام التحديد وجو على ادلستخدمة ادلصادر تدرس أن ادلأمول من .3

 .-19Covid وباء أثناء العربية اللغة وتعلم تعليم عملية يف التعلم وسائل
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