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لمرحلة ادلتوسطة مبدرسة العابدين لاإلسالمية  ًتبيةال مادةادلعتمدة على احلاسوب يف  يةيمطرق التعل
 2021-2020سوراكرات العام الدراسي 

 خالصة
. وبدأت ىذه األزمة ابنتشار فَتوس كوروان 2020حدثت أزمة التعليم يف إندونيسيا عام  

م ادلستقل حيث يالذي تسبب تغيَت من األنشطة التعليمية. من أنظمة التغيَت يف التعليم نظام التعل
االزدحام  منظمة الصحة العادلية)منظمة الصحة العادلية(جتنب أعلن ادلعلم ختريج كل طالب. عُّت ي

ادلؤسسات  تحتول إىل اإلنًتنت. وابلتايل،يف الفصل  يمووزارة التعليم والثقافة حتويل نظام التعل
لتًتو ي تحتاج م اإليإىل اإلنًتنت لتجنب االزدحام والتفاعالت. ويف التعليف الفصل  يمالتعليمية التعل

إال أنو  ،يمالتعل طريقة. على الرغم من أنو ال ميتن تطبيق مجيع يمللقيام ابلتعل يمادلعلمون إىل طرق تعل
ال يزال إبمتان ادلعلمُت على األقل أن خيتلفوا يف التدريس ويتون ذلم أتثَت إجيايب على الطالب. 

 اإللتًتو ي، يمالتعلتنفيذ طريقة و  ًتو ي،اإللت يميناقش ىذا البحث األنواع ادلختلفة لطرق التعل
 اإلسالمية لًّتبيةا مادةاإللتًتو ي يف  يمالتعل طريقة عراقيلو 

طريق  ووصف تنفيذ  م اإللتًتو ي،يالتعل طريقعلى  بيانىو ال ا البحثالغرض من ىذ 
البحث ىو حبث وىذا النوع من . إللتًتو يابم يالتعل طريق أثناءعراقيل وبيان  إللتًتو ي،ابم يالتعل

 طالبات منوثالثة  ةاإلسالميّ  لًّتبيةا ةادلناىج ومعلم ان ئبالبحث من  دارتتونت م نوعي وصفي.
طريق حتليل البياانت و  الصف السابع. مت مجع البياانت من خالل ادلالحظة وادلقابالت والتوثيق.

حتليل  تتتون لتحقيق التحليل. Hubermanو  Milesادلستخدمة من قبل الباحثُت ىي مناذج 
وللحصول على بياانت  البياانت من مجع البياانت وتقليل البياانت وعرضها واالستنتاج / التحقق.

 .من خالل حساب ادلصدر وطريقة التشغيل صحيحة
من الصف السابع يف  الباتأما ابلنسبة نتائج ادلقابالت وادلالحظة والتوثيق مع ثالثة ط 
 يةميالتعل ةطريقفيمتن االستنتاج أن  ،ةاإلسالميّ  لًّتبيةا ةادلناىج ومعلم ان ئبو  طةتوسّ ادلرحلة ادل

. ال ميتن أن واجب ادلنزيلوطريقة الفيديو وطريقة  ادلناقشة واحملاضرة طريقةاإللتًتو ي ادلستخدم ىو 
حتتاج إىل تقدمي شرح،جيب أن تتون طريقة  بل يبدأ تنفيذ طريقة ادلناقشة على الفور جبلسة مناقشة

طويلة  وقتا الفيديو الذي يتطلب عملية طريقةوتنفيذ  للتوضيح، ppt / wordاحملاضرة يف التنفيذ 
مبا يف ذلك قراءة الطالب للقرآن وادلعٌت ادلرسل  تنّوعةم يقة واجب ادلنزيلوتنفيذ طر  إلنشاء فيديو،
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ادلناقشة  طريقةعراقيل لفيديو واإلجابة على األسللة وتدوين ادلالحظات وما إىل ذلك ال ميتن وضع اب
وقت صنعو،  تاجوطريقة الفيديو الذي تح لطالب،للل موطريقة إلقاء احملاضرة  عن طريق التجميع،

م ابإللتًتو ي : احلل يف عراقيل طريقة التعلي .لدى الّطالبتشعر أبهنا مثقلة  واجب ادلنزيل وطريقة
مث  يقوم بتبليغ ادلادة, طريقة ادلنا قشة ابإللتتوصليا وىم وقعت ادلناقشة عامة بُت ادلعلمُت و الطالب,

اعطاء كثرة األسللة و التلمة اليت دتتن الطالبات أن تعّّب أبنفسهم من جهة ادلعلمة. وطريقة احملاضرة 
التعاون بُت  الرايضة النفسية قبل بداية التعليم, ت,تقليل البياان وىم تصنع  فوورفووين,كثرة ادلصادر,

زايرة ويل الفصل إىل بيت  تقريب ادلدرسة والطالبات, ويل الفصل و مدرسة  ادلادة و قسم األمن,
وتعليم تقليدي من ويل الفصل إىل الطالبات اخلاّصة. و طريقة الفيديو وىم إعطاء واجب  الطالبات,

تقصَت مدة  صنع الفيديو بنفسة لتسهيل البيان إىل الطالبات, اىدوا,ادلنزيل لنعرف الطالبات قد ش
وزايدة ادلهارات يف اإللتتنوجيا. و  يتون الصوت أكّب و كبَتة الشاشة, الفيديو لتترار مرة اثنية,

طريقة واجب ادلنزيل يتون واجب ادلنزيل متنّوعة و سلتلفة لتل األسبوع كقراة القرآن ابلفيديو و 
 الفراغات والتتابة ابليد واخلالصة لّدراسة شلتعة.الًتمجة و 

 الّّتبية اإلسالمّية م ابإللكّتوين,يالّتعل الكلمة الرئيسية : طريقة,
 

Abstrak 

Krisis pendidikan terjadi di Indonesia pada tahun 2020. Krisis ini bermula dari menyebarnya 

virus corona yang menimbulkan banyak aktivitas  pembelajaran mengalami perubahan. Salah 

satu sistem perubahan dalam pendidikan yakni system merdeka belajar dimana guru 

menentukan kelulusan siswa masing masing. WHO(World Health Organization)telah 

menghimbau untuk menghindari kerumunan dan Kementrian pendidikan dan kebudayaan 

menyarankan beralihnya system pembelajaran offline menjadi online. Maka,lembaga 

pendidikan mengalihkan pembelajaran offline menjadi online guna menghindari kerumunan 

dan interaksi. Dalam e-learning guru memerlukan metode pembelajaran aktif untuk 

melaksanakan pembelajaran. Walaupun tidak semua metode pembelajaran aktif bisa di 

terapkan tetapi,setidaknya guru tetap bisa bervariasi dalam mengajar dan memberikan 

dampak positif bagi peserta didik. Penelitian ini membahas macam macam metode e-

learning, pelaksanaan metode e-learning dan kendala metode e-learning pada mata pelajaran 

agama Islam Tujuan penelitian ini yakni untuk mengidentifikasi metode e-learning, 

mendeskripsikan pelaksanaan metode e-learning dan mengidentifikasi kendala pelaksanaan 

rmetode e-learning. Jenis penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Subjek penelitian terdiri dari wakil kurikulum, guru pelajaran agama Islam, tiga peserta didik 

kelas VII. Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumetasi. 

Metode analisis data yang digunakan peneliti ialah model Miles dan Huberman untuk 

mencapai analisis. Adapun Teknik analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, kesimpulan/verifikasi. Dan untuk mendapatkan data yang kongkrit diperlukan 

keabsahan data dengan Trigulasi sumber dan Trigulasi metode.  Adapun hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi dengan ketiga  peserta didik kelas VII jenjang SMP, satu wakil 
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kurikulum dan satu guru pelajaran agama Islam dapat  disimpulkan bahwa metode e-learning 

yang dipakai yakni metode diskusi, metode ceramah, metode video kritik dan metode 

penugasan. Pelaksaan metode diskusi tidak bisa langsung dimulai dengan sesi diskusi perlu 

memberikan penjelasan terlebih dahulu, metode ceramah dalam pelaksanaan perlu dibuat 

ppt/word untuk memperjelas materi, pelaksanaan metode video memerlukan proses panjang 

dan lama untuk guru membuat video, dan pelaksanaan metode penugasan yang bervariasi 

diantaranya peserta didik membaca al qur’an dan arti dikirim melalui video, menjawab soal, 

mencatat dll. Kendala metode diskusi tidak bisa dibuat kelompok, metode ceramah 

kebosanan siswa, metode video kritik waktu pembuatan, metode penugasan peserta didik 

merasa terbebani. Solusi untuk kendala pelaksanaan metode diskusi yakni guru bisa 

melaksanakan secara umum antara peserta didik dan pendidik, menyampaikan materi, 

memberikan banyak pertanyaan atau pernyataan. Solusi metode ceramah yakni guru 

membuat ppt, memperbanyak sumber, mempersingkat materi, penyegaran sebelum belajar, 

bekerjasama antara walas dan guru mata pelajaran dan bk/kesiswaan, menjalin kedekatan 

lebih antara guru dan siswa, wali kelas mengunjungi siswa, memprivat siswa secara pribadi. 

Solusi metode video yakni memberikan pr, membuat video hasil karya sendiri untuk 

mempermudah penjelasan, mempersingkat durasi video, memperbesar dan memperjelas suara 

dan resolusi video, mengasah kreatifitas pembuatan video. Solusi metode penugasan yakni 

dengan memberikan tugas yang bermacam macam dan berbeda beda setiap pertemuan seperti 

baca qur’an lewat video, menterjemahkan, mengisi soal, menulis dengan tangan, membuat 

kesimpulan agar pembelajaran menyenangkan. 

 Keyword: metode,e-learning,pendidikan agama islam (pai) 

 أ. املقّدمة

مقدمة .4             

مر حتظر احلتومة فتح ادلؤسسات التعليمية يف مجيع الوكاالت وأ يف أندونيسيا مث انتشار فَتوس كوروان

سالمة كوروان   اختاذ سياسات لتسر سلسلة وابلتبديل من أنظمة)ادلؤدترات(وجهاً لوجو إىل اإلنًتنت. 

 التعليمية يف االستجابة سياسات احلتومة. ال يستجيب عدد قليل من ادلؤسسات لصحة الطالب.

 تن أن تسببدتحتث منظمة الصحة العادلية )منظمة الصحة العادلية(على وقف األنشطة اليت و 

لتجنب  اإلنًتنت لىم عيالتعل طريقة تقوم ادلؤسسات التعليمية يف متان ما. وابلتايل، ازدحام

 .االزدحام بُت الطالب والطالب أو ادلعلمُت والطالب



4 

 

م وجًها لوجو ىو الشيء الصحيح الذي جيب يليس التعل مع تطور عامل التتنولوجيا أثناء الوابء،و 

اإلنًتنت. ألن عامل التعليم يف  لىم عييتم نقل التعل ىذه التطورات التتنولوجية،و اآلخر تطبيقو. 

 .جوىره يستمر يف متابعة تدفق التقدم التتنولوجي

م يتم تطبيقها يف مجيع ادلؤسسات التعليمية. الطالب يتعلم اإللتًتو ي ىو عملية يالتعل 

ال تحتاج الطالب إىل اجللوس يف  م اإللتًتو ي،يأكثر انفتاًحا على التقدم التتنولوجي. مع التعل

م مرونة الزمان وادلتان. حىت يم اإللتًتو ي ىو تعليدلعلم. التعلجّيد اىتمام و الفصل بشتل رمسي 

م ادلعتمد على يمتان مريح ووقت فراغ. كما مت وصف التعل على أن يبحث يتمتن الطالب من

 30-28 اآلايت سورة الّنمل التتنولوجيا يف

ُهْم َفٱنظُْر َماَذا يَ ْرِجُعون)02( قَاَلتْ  آي أَي َُّها اْلَمَلُؤ َإيّن  َذا فَأَْلِقْه ِإلَْيِهْم ُثَّ تَ َولَّ َعن ْ ٱْذَهب بِِّكتََِٰب هََٰ

 اُْلِقَي إيلَّ ِكَتٌب َكِريٌْ )02( إَنّه ِمْن ُسَلْيَمَن َوِإنَُّه ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْْحَِن الّرِحْيمِ )00(

م ابستخدام الوسائل التتنولوجية. يف التفسَت يتعلالتوضح ىذه اآلية وجود طريقة  

ذلك الوقت أن النيب سليمان استخدم طائر  ،تصف قصة النيب سليمان وملتة بلقيس يفجاللُت

تن استقبال الرسالة ادلنقولة بشتل جيد. تسلمت ملتة بلقيس دتتتنولوجية حىت الكأداة   وداذل

ستخدمها النيب سليمان حبيث تالرسالة على حجرىا. ىذا شتل من أشتال تطبيق التتنولوجيا اليت 

 .الذي نستخدمو كما ىو اآلن. منافع تصبح عملية التسليم أكثر

م  إاثرة يمن طرق التعل كثَتم التقليدي )وجهًا لوجو(،ميتن للمدرس استخدام  ييف التعل 

م اإللتًتو ي. ابلنظر إىل بعض الصعوابت ييف التعل الطرقلالىتمام. ومع ذلك،ال ميتن تطبيق مجيع 
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م اإللتًتو ي. يتنفيذ التعل تن تطبيقها يفدتاليت طرق ب على ادلعلمُت مراجعة جتم اإللتًتو ي،ييف التعل

م اإللتًتو ي يالتعل طريقة تنفيذ ديدحول الطالب. تحتاج ادلعلم إىل جت تمحورتم احلايل يحيث أن التعل

ادلعلومات والفصول  ةتتنولوجيالادلهارات من حيث إتقان  يُطلب من ادلعلمُت يف اجملال. مع ىذا،

 الذي ادلدرسة ادلتوّسطةيف  وابدلثل، إجيايب على الطالب.م اإللتًتو ي أتثَت يالدراسية. حىت يتون للتعل

  .م اإللتًتو ييطريقة التعلبم يأنشطة التدريس والتعلمجيع  يستعمل

 بناًء على خلفية ادلسألة أعاله ، رفعت الباحثة عنوان البحث

لمرحلة املتوسطة مبدرسة لاإلسالمية  ّتبيةطرق التعلم املعتمدة على احلاسوب يف ال

0004-0000العابدين سوراكرات العام الدراسي   

 ب. أسئلة البحث

ابلنظر إىل اخللفية أعاله،مّت االستنتاج صيا غة ادلشتلة تشمل:     

مبدرسة العابدين سوراكرات اإللتًتو ي ادلستخدمة يف مادة الًتبية اإلسالمية  يةميما ىي طرق التعل . 1

؟2021-2020العام الدراسي   

مبدرسة العابدين  اإللتًتو ي يف مادة الًتبية اإلسالمية يةميطريقة التعل تنفيذما ىي عملية . 2

؟2021-2020  العام الدراسيسوراكرات   

العابدين  مبدرسة اإللتًتو ي يف مادة الًتبية اإلسالمية يةميالتعل طريقة تنفيذما ىي عراقيل . 3 

   ؟2021-2020  العام الدراسيسوراكرات 

 ت. أهداف البحث
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العام مبدرسة العابدين سوراكرات اإللتًتو ي يف مادة الًتبية اإلسالمية  يةميطريقة التعل بيان. 1    

  2021-2020 الدراسي

مبدرسة العابدين اإللتًتو ي يف مادة الًتبية اإلسالمية  يةميالتعل طريقة تنفيذ. وصف عملية 2   

2021-2020 العام الدراسيسوراكرات   

مبدرسة العابدين  اإللتًتو ي يف مادة الًتبية اإلسالمية يةميالتعل طريقة تنفيذعراقيل بيان . 3   

 2021-2020 العام الدراسيسوراكرات 

 2. طريقة 

 .اخللفية االجتماعية وادلؤسسية واجلماعية واجملتمع ةدرس الباحثت حيثىذا البحث ىو حبث ميدا ي 

ىو تقريب وصفي يتلخص البحث النوعي يف نتائج التحليل  وستخدمو الباحثت يتتقريب البحث ال

أجل تقدمي  حتدث يف ادليدان من احلقائق اليت وصف ةالباحث تاول. و حتالواردة من التصوير و التالم

البياانت من  مجعيتطلب البحث النوعي  يف األساس،. معلومات عن األحداث ادلراد دراستها

طريقة  .ادلالحظات على شيء ابستعمال مجيع  احلواس و. والواثئقو ادلقابال ت ادلالحظات 

تتون يف  و إىل متان مباشر ابلتتابة بعد إحلاظو.  ىذه ادلالحظة دون ادلشاركُت ادلالحظة ينظر

 . الواثئقوادلدرس من االتصال ادلباشر بُت احملاورادلقابلة  إجراءو  .مالحظات ال تشارك يف النشاط

ابستنتاجي  حتليل البياانتمث . فإذا كانت البياانت التاملة اتمة بتتاابت وصور وحتفة ألشخاص

 .استخالص النتائج البيان, تركيز تقليل البياانت, ىم مجع البياانت, على أربع مراحل, .وذلكوحثي

و بعد ذلك اكتشاف صحة البيان بصالحية الطريقة وادلصدر ما يف ادليدان قد اتم اب لّنظري إلجابة 
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من  الباتثالثة ط وىمادلقابالت وادلالحظة والتوثيق مدار البحث من ما ابلنسبة أأسللة البحث. 

ادلدرسة ادلتوّسطة  يفدلناىج ومعلمة الًّتبية اإلسالمّية  ا الصف السابع يف ادلرحلة ادلتوّسطة و ان ئب

 العابدين سوراكرات

 إللتًتو يابم يالتعل. و من ىذه الطرق األربعة إىل االبتتار يف تطوير الطرق تحتا ج ادلعلمون األربعة

واجب ادلنزيل وطريقة احملاضرة وطريقة الفيديو وطريقة طريقة ادلناقشة: أثناء أزمة الّتعليم  

 سلتلف عند ما قام يف الفصل. ومن تنفيذ طريقة ادلناقشة: م اإللتًتو ييالتعل و تنفيذ طريقة 

حتديد ادلوضوعات (3.نوع ادلناقشةحتديد (2,ميصياغة أىداف التعل(1:أ. اإلستعداد

 عند Meet / Zoom / Google Classroomيقوم ادلعلم إببالغ من (1:ب.تنفيذ ادلناقشة.للمناقشة

يتأكد ادلعلم من حضور (3.ويسأل اخلّب الطالب إعطاء ادلعلم التحية،(Whatsapp.2الّدراسة على 

يقدم ادلعلم التوجيهات (5.مييف التعل يتأكد ادلعلم من استعداد الطالب للمشاركة(4.مجيع الطالب

 ,قوم ادلعلمون مبراجعة مواد األسبوع ادلاضي مًعا(ي6.بواإلجراءات واللوائح ادلتعلقة ابدلناقشات للطال

 ةوفرادلعلمت(9.ميلتسهيل التعل PPT / Wordيعرض ادلعلم شرائح (8.ادلادة التعليمية ةشرح ادلعلم(ت7

ت. ,يعطي الطالب آرائهم اخلاصة(10,األسللة واإلجابة وادلناقشة مًعا إلعطاء بالفرًصا للط

دلا إبالغ  ادلعلم الطالب ا(3.ادلادة التعليمية اخلالصة(2.باليوضح ادلعلم إجاابت الط(1:اإلختتام

أن خطوات تنفيذ طريقة و  .والتحية كفارة اجمللسخيتم ادلعلم الدرس بدعاء  (4.األسبوع ادلقبل دة يف

م اإللتًتو ي ختتلف يف الفصل. ابلطبع ىذا ألنو يف تنفيذ ياليت يتم إجراؤىا بواسطة التعل ادلناقشة

طريقة ادلناقشة ال توجد مناقشة بُت األفراد. تقتصر ادلناقشات بُت ادلعلمُت والطالب ادلعلم ال ميتن 
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دلناقشة مًعا. تؤدي ال ميتن بداية طريقة ادلناقشة مباشرة اب والفصل.  الدراسة عند  إجراء التجميع يف

 طريقة ادلناقشة إىل جلسة أسللة وأجوبة بُت الطالب وادلعلمُت

 Meet / Zoom / Googleيقوم ادلعلم إببالغ من (1:أ.اإلستعدادومن تنفيذ طريقة احملاضرة: 

classroom يفالّدراسة  عند Whatsapp.2)يسأل اخلّب الطالب (3.اإلفتتاح ابلسالم والدعاء مجاعة

يبلغ ادلعلم (5.أمر ادلعلم قراءة القرآن سورة سلتارة(4.ادلعلم من حضور مجيع الطالب و يتأكد

ادلعلم التصور والتحفيز إعطاء (1:ب.تنفيذ طريقة احملاضرة. ميالتفاءات األساسية وأىداف التعل

ة يشرح ادلعلم ادلاد(3.ادلادة األسبوع ادلاضي مع الطالب ادلراجعة(2.للطالب فيما يتعلق ابدلواد

مناقشة فيما  تتعلق ابدلادة  يطر ادلعلم أسللة لبدء(4.حىت يسهل فهمها Ppt / Wordللطالب من 

إعطاء (1:ت. اإلختتام قدر ادلعلم إجاابت الطالب من الثناء والتلمات والتحفيز(ي5.يف ذلك اليوم

عامة  ادلادة ةادلعلم إعطاء(3.إبالغ واجب ادلنزيل للطالب(2.مهمة مع الطالب مًعا ادلعلمة نقاط

تنفيذ طريقة احملاضرة  . السالم و ختتم ادلعلمة الدرس بتفارة اجمللس(4.عن مناقشة األسبوع القادم

حبيث ال تتون  Ppt / Wordصنع بيان الدرس إىل  كثَت من األشياء اليت جيب االنتباه إليها. أوالً،

 يزيد  م. اثلثًا،يمتوافًقا مع أىداف التعلالشرح ادلقدم من ادلعلم موجز ولتنو ال يزال  اثنًيا، شللة.

 النتيج واملنقشة3. 

 ادلعلمون من أنشطة اإلدراك والتحفيز للطالب.

يقوم ادلعلم  (2.ميصنع ادلعلم الفيديو حسب أىداف التعل(1:أ. اإلستعداد ومن تنفيذ طريقة الفيديو:

يقدم ادلعلم التحيات (1:ب. تنفيذ الفيديو. التأكد من أن مجيع الطالبات قد شاىدوا الفيديو
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رابط الفيديو الذي مت حتميلو على  ةقوم ادلدرس(ت2.م من واتسابيوالتحفيز وتذكَت الطالب ابلتعل

 ةفتح ادلدرست(4,دلشاىدة الفيديولطالب يوجو ادلعلم ا(3,بواتساب موقع يوتيوب أو بوابة العابدين

 نم ميدلنزيل نتيجة التعلواجب ا ةعطي ادلدرست(5,جلسة سؤال وجواب مباشرة على واتساب

 ةقوم ادلدرست(2,يتتشف ادلعلم من إجاابت الطالب ويقدم توضيًحا(1:ت. اإلختتام.الفيديو 

 بتذكَت الطالب الذين مل يشاىدوا الفيديو مبشاىدتو على الفور بسبب وجود واجب ادلنزيل معُت بعده

م مع يومها اجتماعات التدريس والتعل القيام بذلك بطريقتُت، ةتن للمدرسدت يف تنفيذ طريقة  الفيديو،

من  شلا يعٍت أن الطالب يتعلمون مستقل وفردي . ومع ذلك، م،يادلعلم أو عدم اجتماعات التعل

 Meet / Zoom / Google Classroomال يعقد ادلعلم اجتماعات على  الناحية العملية عادًة،

م وجًها لوجو مع يزيل بدال الجتماعات التعليعطي ادلعلم واجب ادلن م من  الفيديو،يأواًل. وبعد التعل

الطالبات. حىت يتمتن الطالب من تنفيذ أوامر ادلعلم على الفور ألنو ميتن اإلجابة عليها بعد أن 

صنع ت ةتنفيذ طريقة الفيديو نقلو ادلعلم على بوابة العابدين أو اليوتيوب. وادلعلم .يرى الطالب الفيديو

طويلة  مدة   لصعوبةستخدم ادلعلمون ىذه الطريقة تال اآلخرين. اندرًا قوم أبعمتالفيديو بنفسو وال 

م ادلعلم يالصور وملء األصوات وإنشاء النص. إليك أحد روابط تعل حتتاج إىل إنشاء الفيديو ألن

 ىذا الفيديو من عمل ادلعلم. youtube: https: //youtu.be/EeYcV9JqEKEعلى طريقة الفيديو 

 Meet / Zoomيقوم ادلعلم إببالغ من (1د:أ. اإلستعداومن تنفيذ طريقة واجب ادلنزيل :  

/Google Classroom يفتنفيذ الّدراسة عند Whatsapp.2) اإلفتتاح ابلسالم ويسأل اخلّب

تنفيذ واجب ب.ليوم.إبالغ البحث ا(4.األسبوع ادلاضي مع الطالبدلادة  (مراجعة3 .الطالب
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حبيث  Ppt / Wordادلادة التعليمية ابستخدام طريقة احملاضرة مع ظهور  ةادلعلمشرح (ت1:ادلنزيل

جلسة أسللة وأجوبة جلميع الطالب الذين ال يفهمون  ةفتح ادلعلمت(2.يسهل على الطالب فهمهم

يقدم ادلعلم اخلالصة جيب (3.الًتبية اإلسالمية عنأو يطرحون أسللة عن البحث ولتنهم ما زالوا 

يوزع (5.تن أن تؤخذ يف احلياة اليوميةدتإبالغ احلتمة والفوائد والدوافع اليت (4.استومالحظتو ودر 

إعالم (1:ت.اإلختتام ,ادلعلم رابط واجب ادلنزيل ميتن الوصول إليو والعمل عليو يف الوقت ادلناسب

على ينتظر ادلعلم أن جييب مجيع الطالب (2.الطالب الذين أهنوا العمل ميتنهم مغادرة من الفصل

أما خطوات طريقة واجب ادلنزيل بدون . خيتم ادلعلم الدرس بدعاء كفارة اجمللس والتحية(3.األسللة

وجو ت(2.رابط واجب ادلنزيل مع الطالب على واتساب ةإعطاء ادلعلم(1فيما يلي: اجتماع مشًتك

ذكر ت(4.يعطي الوقت مدة إكمال واجب ادلنزيل(3.الطالب إلكمال واجب ادلنزيل ادلعينة ةادلعلم

واجب أن تنفيذ طريقة  .العمل على الفور الباتفز الطحتابدلواعيد النهائية للواجب ادلنزيل و  ةادلعلم

  Googleإعطاء واجب ادلنزيل أثناء الدراسة مع الطالبات من لقاء  لو نوعان من النماذج. أوالً، ادلنزيل

واجب ادلنزيل اليت قدمها  ليست ىناك حاجة لالنتظار أو تذكَت الطالب بشأن واجب ادلنزيل. اثنًيا،

يف  ةتاج ادلعلمحتمييل الطالب إىل أتخَت أداء واجب ادلنزيل حبيث  دون لقاء. يف ىذا النموذج، ةادلعلم

خطوة طريقة و  .نزيل ادلعينةإىل تذكَت الطالب ابلعمل فورًا على واجب ادلواجب ادلنزيل تنفيذ طريقة 

 للطالب مهمة قراءة القرآن وادلعٌت ادلرسل ابلفيديو، ةمنها إعطاء ادلعلم واجب ادلنزيل عدة أشتال،

 .وادلعلم يعطي الواجب اليت جيب كتابتها ابليد ،Google Driveوادلعلم يطرح األسللة على
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م ابإللتًتو ي مع يطريقة الّتعلوالعراقيل  ىم العراقيل, وأثنا تنفيذ طريقة التعليم ابإللتًتو ي 

 : ةمن انحية ادلدرس :ادلناقشة طريقة كثَت. ومن عراقيل  ادلناقشة و احملاضرة و الفيديو و واجب ادلنزيل

وجيب على  وال ميتن للمدرسُت إجراء التجميع، لتواصل مع بعضهم البعض،الطالب ا أنو ال ميتن

 زلظور بواسطة الّشاسة، دون القدرة على إنشاء مناقشة مباشر، ادلعلمُت تقدمي مقدمات/ادلواد أوالً 

من استجابة ضعف و  ادلناقشة ال ميتن تعميمها إال بُت ادلعلمُت والطالب عاّمة، وقت زلدود،

. ويشعر الطالب ابدللل واخلجل من التعبَت عن اآلراء واخلجل من التحدث أمام أصدقائهم ،الطالب

إىل اخلجل يف التعبَت عن آرائهم وميتن أن يتون بعض الطالب  مييلونو من انحية الطالب : 

م لن تنجح يأكّب عراقيل يف طريقة ادلناقشة ىي أن طريقة ادلناقشة يف تنفيذ التعل أنو . مستمعُت فقط

ألّن ال ميتن جتميعها والطالب الذين واجهوا صعوبة يف التعبَت عن اآلراء واإلحراج. ميتن إجراء 

 علمُت والطالب بشتل عامادلناقشات بُت ادل

وأما احلل يف ىذه عراقيل طريقة ادلنا قشة ابإللتتوصليا وىم وقعت ادلناقشة عامة بُت ادلعلمُت و 

مث اعطاء كثرة األسللة و التلمة اليت دتتن الطالبات أن تعّّب أبنفسهم  يقوم بتبليغ ادلادة, الطالب,

 من جهة ادلعلمة.

وصنع  وإعداد ادلواد، أكثر يف إعداد أنفسهم، :انحية ادلدرسةمن  اضرة:احمل طريقة و عراقيل 

Ppt، ،ال يتحدث ادلعلم طوياًل ألنو ميتن أن يتسبب  حد احلجم يف الّدراسة، اختيار ادلواد مرة أخرى

. ومن ان ميويبدأ الطالب يف اجلرأة على أن يتونوا كساىل يف الدراسة وضرب التعل يف ملل الطالب،

دللل اب شعروبعضهم ي م اإللتًتو ي،يالطالب يشعرون أهنم ال يريدون ادلشاركة يف التعلحية الطالب :
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يف أي مدرسة ىناك حاالت كسالن/عدم  عراقيل كل مدرسة، تاختلف. والتعب يف نظر احملمول

. خاصة إذا كان ادلعلم رتيًبا يف شرح ادلادة حبيث جيعل الطالب كساال يف يف الدراسة حضور الّطالب

 الدراسة.  مساع

تقليل  فوورفووين,كثرة ادلصادر,وأما احلل يف عراقيل طريقة احملا ضرة ابإللتتوصليا وىم ادلدرسة تصنع  

 التعاون بُت ويل الفصل و مدرسة  ادلادة و قسم األمن, الرايضة النفسية قبل بداية التعليم, البياانت,

وتعليم تقليدي من ويل الفصل إىل  الطالبات,زايرة ويل الفصل إىل بيت  تقريب ادلدرسة و الطالبات,

 الطالبات اخلاّصة. 

مراقبة الطالب يشاىدون  ةصعب على ادلعلمت:من انحية ادلدرسة فيديوال طريقة و عراقيل 

ال حتصل على إشعارات/إشارات من الطالب  مةويتأخر الطالب يف مشاىدة الفيديو وادلعل الفيديو،

وعملية إنشاء  تتنولوجيا ادلعلومات،التتطلب طريقة الفيديو جتديد ادلعلمُت يف رلال  الذين شاىدوا،

و العراقيل يف تنفيذ الفيديو وتستهلك التثَت من الطاقة واألفتار. الفيديو اليت تستغرق وقًتا طويالً،

صوت وزلتوى ال وىي الطالب الذين يرغبون يف تترار الفيديو مرة أخرى  فالوقت أطول، للطالب،

فإن  .وحجم الدقة ادلرفوعة يؤثر الطالب يف ادلشاىدة صغَت وخافت شلا جيعل من الصعب فهم ادلادة،

زلدودية  حجم ادللف ادلرفوع وقلة اإلبداع، يف مدة صناعة الفيديو، ةطريقة الفيديو هبا مشاكل ادلدرس

.التعب ادلوارد احملدودة، األجهزة،
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ابإللتتوصليا وىم إعطاء واجب ادلنزيل لنعرف الطالبات قد عراقيل طريقة الفيديو  وأما احلل يف

 تقصَت مدة الفيديو لتترار مرة اثنية,ي صنع الفيديو بنفسة لتسهيل البيان إىل الطالبات, ,اشاىدو 

 و زايدة ادلهارات يف اإللتتنوجيا. كون الصوت أكّب و كبَتة الشاشة,

وغالًبا ما  معيار يف تقييم الطالب، :واجب ادلنزيل: من انحية ادلدرسةطريقة  و عراقيل  

ومن الصعب  ،صنع األسللةوتبحث عن االبتتارات يف  ،يذكر الطالب الذين مل يقوموا ابلواجبات

ومن  مييل الطالب إىل أتجيل العمل. يف العمل على األسللة طالباتاحلتم على مستوى صدق ال

شلا جيعل ادلشاركُت حباجة إىل التترار  كبَتةمدة الفيديو طويلة وادلعلم يتحدث بسرعة   انحية الطالب:

 .عدة مرات حىت ال يسيء فهم ادلواد,التتليف إذا كان ادلتترر

وأما احلل يف ىذه عراقيل طريقة واجب ادلنزيل ابإللتتوصليا وىم يتون واجب ادلنزيل متنّوعة وسلتلفة 

التتابة ابليد و اخلالصة لّدراسة شلتعةلتل األسبوع كقراة القرآن ابلفيديو و الًتمجة و الفراغات و 

4.  ختيمة

دلناقشة، وطريقة    طريقة التعليم اإللتًتوي الدستخدمة يف التًّ بية اإلسالمية على طريقة ا

المحاضرة 

.

 وطريقة واجب ادلنزيل وطريقة الفيديو

وتحتاج ادلعلم إىل  عام،م اإللتًتو ي: أ(طريقة ادلناقشة: يتم إجراء ادلناقشة بشتل يالتعل طريقة. تنفيذ 

ودتيل إىل أن تتون طريقة ادلناقشة أسللة وأجوبة بُت ادلعلمُت والطالب بداًل من  مشاركة ادلادة أوالً،

 م استعداد جّيدا،يإعداد ادلعلم يف التعل مواد تعليمية تنوًعا، ذلك. ب(طريقة احملاضرة:قليل يف الشرح،

الفيديو:يتم تنفيذىا دون اتصال  ج(طريقة.يمالتعلجيب زايدة اإلدراك والتلمة الطّّيبة قبل 
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م وليس يم الفردي واألسللة واألجوبة اليت يقوم هبا الطالب بعد التعلياالجتماعات وجهًا لوجو والتعل

األّول من خالل جلسات  د(طريقة واجب ادلنزيل:ميتن تنفيذىا النموذجُت األولُت،.ميأثناء التعل

ميتن  دون لقاء وجهًا لوجو. تفاعل ادلعلم من خالل الشبتة الّدولية، اثنياً،وجهًا لوجو مع ادلعلم. 

 للمعلم تصحيح نتائج تعلم الطالب مباشرة أو مناقشتها يف لقاء قادم

م اإللتًتو ي ما يلي: أ(طريقة ادلناقشة:ال ميتن للطالب التواصل مع ي. العراقيل يف تنفيذ طريقة التعل

 أوحظرىم بواسطة طبقات، وال ميتن إجراء مناقشة مباشرة، يعهم،وال ميتن جتم بعضهم البعض،

صعوبة االستجابة  من حيث الطالب،.وميتن إجراء ادلناقشات بُت ادلعلمُت والطالب والوقت زلدود،

واخلجل من التحدث أمام أصدقائهم.ب(طريقة احملاضرة:  واخلجل من إبداء الرأي، من الّطالب،

 وادللل، م على اإلنًتنت أقل،يادية واسعة جًدا حبيث يتون وقت التعلادل اإلستعداد أكثراستعدادا،

ومدة إنشاء  ج(طريقة الفيديو:قلة جتديد ادلعلم يف الوسائط ادلرئية،.والتعب من ادلشاىدة يف احملمول

ومقدار دقة الفيديو  وابلنسبة للطالب يتون صوت بيان ادلعلم صغَتًا وغامًضا، الفيديو طويلة،

 وأتخَت مجع الواجب، م الطالب،يم/تقييم تعليطويلة.د(طريقة واجب ادلنزيل:تركز على صلاح التعل

 الّتتليف يف بعض األحيان وعدم معرفة الّصدق يف أداء الواجبات،

لتتوصليا:طريقة ادلنا قشة ابإللتتوصليا وىم وقعت ادلناقشة إلاحلل يف عراقيل تنفيذ طريقة التعليم ا .

بتبليغ ادلادة,مث اعطاء كثرة األسللة و التلمة اليت دتتن الطالبات أن   علمُت و الطالب,عامة بُت ادل

تقليل  فوورفووين,كثرة ادلصادر,تعّّب أبنفسهم من جهة ادلعلمة. و طريقة احملاضرة وىم ادلدرسة تصنع  

 ادلادة و قسم األمن,التعاون بُت ويل الفصل و مدرسة   الرايضة النفسية قبل بداية التعليم, البياانت,
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وتعليم تقليدي من ويل الفصل إىل  تقريب ادلدرسة و الطالبات,زايرة ويل الفصل إىل بيت الطالبات,

صنع  ,واوىم إعطاء واجب ادلنزيل لنعرف الطالبات قد شاىدالطالبات اخلاّصة. و طريقة الفيديو 

يتون الصوت  لتترار مرة اثنية, تقصَت مدة الفيديو الفيديو بنفسة لتسهيل البيان إىل الطالبات,

و زايدة ادلهارات يف اإللتتنوجيا. وطريقة واجب ادلنزيل وىم يتون واجب  أكّب و كبَتة الشاشة,

ادلنزيل متنّوعة و سلتلفة لتل األسبوع كقراة القرآن ابلفيديو والًتمجة و الفراغات و التتابة ابليد 

واخلالصة لّدراسة شلتعة

املراجع. 
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