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ABSTRACT
Children with disabilities in learning Arabic have limitations both in terms of their physical
abilities or in developing their knowledge skills, so special and maximum especially in
online learning. Until now, the pandemic has not been reported as ending and has become
an obstacle for students and school staff. This pandemic period has made teachers to be
even more creative in operating social media in learning, especially in learning Arabic
which includes developing for arabic language skills. However, the four maharoh must be
packaged to be more effective, efficient so that the learning objectives are achieved when
dealing with children with disabilities because the needs of language learning between
disabled and normal children are different.
This research method uses qualitative research using descriptive analysis. The results of
this study found the process of learning maharoh Arabicfor the disabled during the
pandemic, methods and media in increasing maharoh the Arabic languagefor the disabled
as well as the advantages and disadvantages of the disabled in learning maharoh
Arabicduring the pandemic.
Keywords: Maharoh Arabic, Difabel, Pandemic
ABSTRAK
Anak difabel dalam melakukan sebuah pembelajaran bahasa Arab memiliki keterbatasan
baik dari segi fisiknya atau dalam mengembangkan kemampuan pengetahuannya,
sehingga sangat diperlukan pendampingan khusus dan maksimal khususnya dalam
pembelajaran daring. Masa pandemi ini membuat para guru untuk menjadi lebih kreatif
lagi dalam mengoperasikan media sosial dalam sebuah pembelajaran, khususnya dalam
pembelajaran bahasa Arab yang di dalamnya adalah untuk mengembangkan empat
kemahiran bahasa yaitu maharah istima’, maharah kalam, maharah qiro’ah dan maharah
kitabah. Namun keempat maharoh tersebut harus dikemas menjadi lebih efektif, efisien
sehingga tujuan dalam pembelarajan itu tercapai ketika berhadapan dengan anak difabel
karena kebutuhan pembelajaran bahasa antara anak difabel dan normal itu berbeda.
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan
analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan proses pemebelajaran maharoh bahasa
Arab bagi difabel pada masa pandemi, metode dan media dalam meningkatkan maharoh
bahasa bagi difabel serta kelebihan dan kekurangan difabel dalam belajar maharoh
bahasa Arab pada masa pandemi.
Kata Kunci: Maharoh Bahasa Arab, Difabel, Pandemi
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املقدمة
لألطفال ذوي اإلعاقة يف القيام درسا هلا قيود على حد سواء من الناحية اجلسمية أو يف تطوير
قدرات معرفتهم ،لذلك ما هو مطلوب مساعدة خاصة واحلد األقصى خصوصا أثناء اجلائحة اليت
جترى فيها املدارس على االنرتنت (يف الشبكة) ألن الظروف الوابئية مل يتم حلها بشكل متزايد وتصبح
عقبات أمام الطالب وموظفي املدرسة .جعلت هذه الفرتة الوابء املعلمني لتكون أكثر إبداعا يف تشغيل
وسائل االعالم االجتماعية يف التعلم ،وخاصة يف تعلم اللغة العربية والذي يتضمن تطوير املهارات
اللغوية األربع ،وهي مهارة اإلستماع واملهارة الكالم واملهارة القراءة واملهارة الكتابة)2009 ،Ma'ruf( .
 .ومع ذلك ،جيب أن يتم جتميع احملاروه األربعة لتكون أكثر فعالية وكفاءة ويتم حتقيق أهداف التعلم
عند التعامل مع األطفال ذوي اإلعاقة ألن احتياجات تعلم اللغة بني األطفال املعاقني واألطفال
العاديني خمتلفة.
يصبح تعلم اللغة العربية أكثر نشاطًا عندما حيدد التعليم الرمسي حمتوى مادة اللغة العربية ،خاصة
جدا جلميع األطفال ،مبا يف ذلك األطفال ذوي اإلعاقة ،لذا
يف املدارس اخلاصة .واللغة العربية مهمة ً
فإن التعلم حيتاج إىل عناية خاصة حبيث ميكن تطبيق مادة اللغة العربية يف حياهتم اليومية.

غالبًا ما تركز مادة اللغة العربية على األطفال العاديني دون رؤية األطفال يف صفهم الذين يعانون
متأخرا يف أخذ دروس اللغة
من قيود يف هذه احلالة هم األطفال ذوو اإلعاقة ،حبيث يكون الوقت
ً
العربية  ،ويف هذه احلالة دور مدرس اللغة العربية من املهم جدا معرفة حالة الطالب حىت يكون هناك
أيضا إىل أنه من النادر أن يتم دمج األطفال ذوي اإلعاقة
استعداد لتلقي املواد العربية .وجتدر اإلشارة ً
مع األطفال العاديني يف مؤسسة تعليمية ومعظمهم من األطفال ذوي اإلعاقة يف نفس مكان األطفال
ذوي اإلعاقة.
أيضا
اللغة العربية هي لغة التواصل النشط للعرب ،إىل جانب أن اللغة العربية تستخدم بنشاط ً
من قبل األستاذ والطالب يف املدارس الداخلية اإلسالمية احلديثة والتقليدية ،وخاصة يف إندونيسيا.
بعدد املدارس الداخلية اإلسالمية يف إندونيسيا ،كما هو مسجل من قبل وزارة الدين ،هناك 26974
مدرسة داخلية إسالمية ،تشجيع قادة اللغة العربية يف إندونيسيا على أن يكونوا فاعلني يف تطوير اللغة
أبساليب وأعمال خمتلفة مت جتميعها ،ومن بينها نشر القواميس العربية والكتب ذات الصلة ابلشعب
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جدا من املدارس الصديقة لذوي االحتياجات اخلاصة
اإلندونيسي .ومع ذلك ،ال يزال هناك عدد قليل ً
يف سولو.
اللغة العربية هلا أتثري كبري يف عامل التعليم بعد ظهور املدارس اخلاصة اإلسالمية من مستوى
األظفال إىل الكلية .حبيث حتتوي املادة التعليمية على اللغة العربية كأساس لدراسة القرآن والتعاليم
اإلسالمية ،ابإلضافة إىل توفري نظرة اثقبة للعامل العريب الذي يرتبط ارتباطًا وثي ًقا بتاريخ الثقافة
أيضا التطورات اليت يتم تطبيقها بعد ذلك
اإلسالمية .مع تطور العلوم والتكنولوجيا ،تتبع اللغة العربية ً
يف عامل التعليم ويف القطاعات األخرى .مع تطور اللغة العربية يف إندونيسيا يف عامل التعليم ،يتم حتفيز
قادة اللغة العربية لتجميع قاموس كأداة لتسهيل البحث عن معىن املفردات ،وأتليف الكتب واملواد
التعليمية العربية املتعلقة ابللغة العربية .لذلك يف هذه احلالة يكون من السهل على اجلميع تعلم اللغة
العربية واستكشافها.
ومع ذلك ،ال يزال تعلم اللغة العربية ميثل مشكلة لألطفال الذين يعانون من قيود وحواجز عقلية
وفكرية وجسدية خمتلفة وعلماء النفس أو الذين هم على دراية ابإلعاقات .كما ورد يف القانون رقم .رقم
 18لسنة  2016املادة  10أن لألشخاص ذوي اإلعاقة احلق يف احلصول على اخلدمات التعليمية.
تشمل هذه احلقوق احلق يف احلصول على فرص متكافئة للحصول على خدمات تعليمية جيدة يف
أيضا بنفس الفرصة
مجيع أنواع ومسارات ومستوايت التعليم .وابلتايل ،يتمتع األطفال ذوو اإلعاقة ً
لتطوير إمكاانهتم يف نفس البيئة.
يف تعيلم اللغة العربية ،ابلطبع ،سيجد األطفال ذوي اإلعاقة صعوبة يف تنفيذها وتطويرها بسبب
قيود خمتلفة ،خاصة أثناء وابء كوفيد  .)2020 ،Syarif( 19لذلك يف هذه احلالة ،هناك حاجة إىل
معاملة وأساليب خاصة يف تعليم اللغة العربية ( )2021 ،Tianhuriحىت يتمكن األطفال ذوي اإلعاقة
أيضا تطوير اللغة .اللغة العربية جيدا وتطبيق أربع مهارات اللغة العربية ،وهي مهارة اإلستماع واملهارة
ً
جدا لألطفال ذوي اإلعاقة ألنه عندما يكون
الكالم واملهارة القراءة واملهارة الكتابة .اللغة العربية مهمة ً
جيدا ومن انحية
لديهم خمزون جيد من اللغة العربية ،فإن األمل هو أن يكونوا قادرين على فهم القرآن ً
أخرى هم أطفال .سيكون األشخاص ذوو اإلعاقة أكثر حبًا للغة العربية اليت يتم التعبري عنها يف العامل،
سواء يف التواصل أو يف اجملاالت األخرى.
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منهجية البحث
يف هذه الدراسة ،استخدم الباحثون املنهج الوصفي النوعي ( )2006 ،Sugiyonoتقنيات مجع
البياانت يف هذه الدراسة ابستخدام املالحظة واملقابالت والتوثيق ( .)2007 ،Moleongوالغرض من
هذا البحث هو معرفة عملية التعيلم املهارة العربية للمعوقني خالل الوابء ،وطرق ووسائل اإلعالم يف
املهارة زايدةالعربية للمعوقني ومزااي وعيوب من ذوي االحتياجات اخلاصة يف التعيلم مهارة العربية خالل
هذا الوابء.
البحث واملناقشة
منذ تنفيذ التعلم عرب اإلنرتنت ،مرت عملية التعلم بتغيريات وتعديالت خطرية للغاية حبيث ختلق
العديد من املدارس الدينية أو املدارس مفاهيم جديدة يف عملية التعلم حبيث ميكن قبوهلا من قبل
الطالب ،ابلطبع مع مراعاة مراجع املناهج اليت مت تنفيذها يف كل مدرسة .ابلنسبة للطالب ذوي
اإلعاقة ( )2016 ،M. Syafi'ieيف تعلمتعلم مهارة اللغة العربية ،فإ ّن اللغة العربية ليست مثل الطالب
العاديني بشكل عام ألن لديهم قيود وقدرات خمتلفة.
مدرسة اإلبتدائية حممدية بربانمج اخلاص كراتسورا هي واحدة من املدارس الشاملة حيث ميكن
لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة أو ذوي اإلعاقة الذهاب إىل املدرسة مع أطفال آخرين ،أي
األطفال العاديني (  Permendiknasرقم ،Salmah( ،)2017 ،Mukaffa( ،)2-1 :2009 ، 70
 )2019هنا سوف خيتلط األطفال ذوو اإلعاقة ويتعلمون مع األطفال غري املعاقني جلعل األطفال
ذوي اإلعاقة يبدون أكثر ثقة وميكن أن يتقبلهم أصدقاؤهم يف املدرسة .يف تعلمهم ،سريافق الطالب
ذوي اإلعاقة مدرس مساعد خاص( مدرس الظل ).يف عصر الوابء ،الذي تطلب بعد ذلك
التعلم ،عرب اإلنرتنتكان من الصعب على الطالب ذوي اإلعاقة فهم تعلم اللغة العربية.
تعليم مهارة اللغة العربية ( )2021 ،Azizahللطالب ذوي االحتياجات اخلاصة هناك بعض
االختالفات حيث أن الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة لديهم أنواع خمتلفة من اإلعاقات ( M.
أيضا
 )2016 ،Syafi'ieالقيود املفروضة على األطفال ذوي اإلعاقة ليست جسدية فحسب ،بل هي ً
غري جسدية ( )2020 ،Ari Maftuhinللطالب من ذوي اإلعاقة الذين حمدودة مساع تواجه صعوابت
يف التعيلم اإلستماع والكالم والقراءة .أما الطالب ابلشلل الدماغيصعوبة يف املصابونفيجد ومنحاربة
كتابه .مع أنواع أخرى من املعاقني شيفا ،هناك من جيدون صعوبة يف زايدة مهارة اللغة العربية.
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مدرسة اإلبتدائية حممدية بربانمج اخلاص كراتسورا هي مدرسة ابتدائية استخدمت منهاج
 2013يف تنفيذ التعليم ،ولكن يف هذا التعلم عرب اإلنرتنت ،هناك العديد من العقبات اليت تكون فيها
جدا حبيث جيب إنشاء مدرسة جديدة املفهوم يف تنفيذ
املواد املوجودة ابلفعل يف كتاب الطالب كثرية ً
منهج  )2015 ،Nugraheni( 2013خالل جائحة الوابء هبدف نقل مجيع املواد املقدمة ،ولكن
مبفهوم خمتلف وابلطبع خالل وابء ،ستكون املواد املنقولة يف ذلك الوقت خمتلفة عن وجها لوجه .يف
تعلم اللغة العربية ،والذي يتضمن مهارة اإلستماع واملهارة الكالم واملهارة القراءة واملهارة الكتابة
( )2014 ،Hermawanمث يف موضوع واحد جيب أن تكون هذه املهارات األربع أحاله شبه بعيدة ،يف
اإلستماع مادة مثرية لالهتمام من خالل توفري تسجيالت التعليم أو الفيديو يف وقت الحق .مت تقييم
مادة من اإلستماع خالل منوذج جوجل ،مادة الكالم جيب أن تكومنع األطفال أكثر نشاطًا يف
التحدث ابللغة العربية ،على سبيل املثال عن طريق إرسال مقاطع فيديو تتحدث اللغة العربية كموضوع
معني أو من خالل التعلم التفاعلي يف اجتماع التقريب أو تطبيق لقاء جوجل ،القراءة على سبيل املثال
مع تعليم تفاعلي تطبيق التقريب أولقاء جوجل والكتاب مع الكتابة العربية بشكل أنيق وعلى النحو
احملدد ابلضبط.
استنادا إىل نتائج املقابالت مع معلمي الظل يف تعليم اللغة العربية للطالب ذوي اإلعاقة عرب
ً
اإلنرتنت ،هناك بعض الطالب الذين ميكنهم املشاركة من خالل اجتماعات التكبري بينما ال يزالون
أيضا بعض الذين يواجهون صعوابت لذلك جيب أن تكون هناك
برفقة املعلمني املرافقني ،ولكن هناك ً
صعوابت خاصة هبم املواد اليت صنعها مدرس الظل بنفس املوضوع .ال تزال مرتبطة ببعضها البعض،
ولكن يتم ختفيض الكفاءة األساسية واإلختصاص األساسي وف ًقا لقدرات األشخاص ذوي
اإلعاقة.مهارة اإلستماع والكالم والقراءة أثناء الوابء ،ال ميكن تعلم اللغة العربية للطالب ذوي اإلعاقة
عرب اإلنرتنت كل يوم ،لكن مدرس الظل يضع سياسات وابتكارات للطالب ذوي اإلعاقة ،وابلتحديد
وجها لوجه من خاللباستمرار الزايرات املنزلية حىت يتمكن األطفال ذوي اإلعاقة من
من خالل التعلم ً
إجراء اللغة العربية التعلم إىل أقصى حد وابلطبعتنفيذ الربوتوكوالت الصحية.
أثناء الوابء ،يطلب معلمو اللغة من معلمي اللغة تطبيق الوسائط الرقمية يف التعلم من خالل
تطوير مواد اللغة العربية بطرق متنوعة وإحداث أتثري جيد على الطالب أبفضل طريقة ممكنة
مدرس اللغة العربية ( )2020 ،Sariلألشخاص ذوي
( .)2020 ،Meidiana Sahara Riqzaدور ّ
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أيضا لتحقيق تعلم اللغة العربية ولتحسني مهارات اللغة العربية  ،وابلتحديد من
اإلعاقة مهم ً
جدا ً
خالل التعاون مع معلمي الظل ألهنم يعرفون حدود وقدرات الطالب ذوي اإلعاقة .يف إعداد املواد
الالزمة لتعليم املهارة ،اللغة العربيةوسائل اإلعالم احلالية هي ذات الصلة جدا لتطبيق مهارات اللغة
العربية اليت تتكون من اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة ( .)2020 ،Gemilangحبيث يهتم
الطالب بتعلم اللغة العربية عندما يكون هناك تنوع وإبداع لدى املعلم يف إعداد املادة العربية.
يف حتسني مهارة ابلتفصيل واإلجيازمؤشراهتم األساسية ومهاراهتم اللغة العربية ،يتم إعداد مواد
تعلم اللغة العربية ،أي من خالل النظر يف قدرات الطالب ذوي اإلعاقة  ،عندما يكون الطالب ذوي
اإلعاقة قادرين على متابعة األطفال العاديني  ،فإانلتعليمية هي نفسها مثل الطالب بشكل عام ولكن
عندما يكون لدى الطالب ذوي اإلعاقة قدرات منخفضة ،يتم تعديل الكفاءة األساسية واإلختصاص
األساسي وف ًقا لقدراهتم .يف تعلم اللغة العربية من أجل صعوابت التعلم ،يتم استخدام الوسائط
واألساليب اليت ترسم حبيث يشعر الطالب املعاقون ابلراحة عند تعلم حفنة ومهارة اللغة العربية .يف
تعلم اللغة العربية ،لتكون قادرة على حتديد ومتييز احلروف وترتيب احلروف فياملفردات ،وهذاهو
ابستخدام كتل خشبية مكتوبة أبحرف اهلجائية ،وهذا مفيد جدا للطلبة من ذوي اإلعاقة ،وميكن
القيام بذلك لتعليم مهارة اإلستماع ومهارة الكالم انتهاء مث مجعهم عندالتالميذ من مساع املدرس مثثم
تكلموا.
يف مدرسة اإلبتدائية حممدية بربانمج اخلاص كراتسورا ،هناك  28طالبًا من ذوي اإلعاقة مع
حواجز خمتلفة ،مبا يف ذلك بطء ،والتوحد التعلم والشلل الدماغي ،والصم ،ومتالزمة داون ،وفرط
النشاط واإلعاقات الذهنية ،لذا فإن تعلم اللغة العربية يتطلب مواد وأساليب مناسبة مع قدرات
الطالب .لتعلم اللغة العربية ،هناك حاجة إىل رموز لتذكر وفهم املواد العربية اليت مت تقدميها بسرعة.
تشمل مشاكل تعلم اللغة العربية أثناء الوابء ما يلي :نطق الكلمات واجلمل واملواد الصعبة
واحلصة احملدودة ووسائل التعلم املستخدمة واهتمام الطالب وحتفيزهم والوقت املتاح والشبكة احملدودة
وبيئة التعلم غري الداعمة.
إن تطوير وسائط وأساليب تعلم اللغة العربية للطالب ذوي اإلعاقة الذين يعانون من أنواع
خمتلفة من اإلعاقات جيعل الظل معلميومعلمي اللغة العربية يبتكرون ويعدلون وسائط التعلم ابإلضافة
إىل حتليل هؤالء الطالب ذوي اإلعاقة لتوفري تعليم عريب مقبول ومفهوم .ابإلضافة إىل صنع وسائط
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أيضا تقييم لتعلم اللغة العربية مع االختبارات وغري
وطرق تعلم مثرية لالهتمام ،سيكون هناك ابلطبع ً
االختبارات ( )2021 ،Ikhwanوالذي كان أثناء وابء يف تقدمي التقييمات خمتل ًفا عن السابق ،ألن
حمدودا اآلن.
كان التعلم يف السابق نشطًا ً
جدا وجيب أن يكون ً
اخلالصة
مهارة العربية للمعاقني يف تطويرها ختتلف عن الطالب العاديني بشكل عام ،ألن الطالب ذوي
اإلعاقة لديهم حواجز خمتلفة حبيث يف إعداد املواد والوسائط واألساليب املستخدمة جيب أن تكون
جذابة قدر اإلمكان ومبا يتناسب مع ظروفهم املادية .لتطوير املهارة حاجة إىل العربية ،هنا كالتعاون بني
مهما للغاية يف زايدة املهارة العربية حبيث يتم
معلمي اللغة العربية ومعلمي الظل ألن كالمها يلعب ً
دورا ً
نقل أهداف تعلم اللغة العربية إىل أقصى حد .أثناء الوابء ،بتعلم مهارة اللغة العربية للمعاقني عرب
اإلنرتنت وزايرة منزلية بسبب العوائق اليت متنع الطالب ذوي اإلعاقة من عدم متكنهم من إجراء تعلم
اللغة العربية بشكل مستقل .يف إتقان املهارة يتقن العربية ،المجيع الطالب ذوي اإلعاقة املهارة العربية
ال يعتمد .هناك أولئك الذين يتقنون فقط مهارة اإلستماع والكالم ،وهناك أولئك الذين يتقنون فقط
مهارة الكتابة ،وهناك أولئك الذين يتقنون مهارة اإلستماع والقراءة.
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