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 الملخص:

حماربة شديدة ألنه قد أثر تأثريا ضخما على مجيع جوانب احلياة منذ مارس  19إن العامل املعاصر حيارب كوفيد  
املنصرف على الصعيد الدويل. خصوصا على جمال التعليم ألن كثريا من الدول قد أغلقت أبواب املدارس منذ مارس 

 تقريرها مصري حياهتم. أما سريالنكا فقد أعلنت عربحيث فقد األطفال عمليات التعّلم والتعليم، اليت هي تقرر 
 فريوس تفشي من خماوف وسطلشهر مارس إىل إشعار آخر  12اإلعالمي بأن مجيع املدارس تغلق أبواهبا من 

. ال خيفى على أحد أن هذا اإلغالق املفاجئ سينعكس على عمليات التعّلم والتعليم خصوصا على الطالب كورونا
حة كورونا والسعي جائالتعرف على متحان العام الثانوي يف أكتوبر. هذه الدراسة تستهدف إىل الذين يكتبون اال

إلظهار املشاكل اليت يواجه طالب املدارس يف سريالنكا، اجلالسون يف االمتحان الثانوي وتقدمي االقرتاحات جلعل 
 ألهداف، اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي،. حتقيقاً هلذه ا19عملية التعّلم والتعليم فّعالة يف فرتة تفشي كوفيد 

فقرة، اليت توزعت على تسعة جماالت، أداًة جلمع املعلومات املستهدفة إىل  12واستخدم االستبانة املشتملة على 
ن طالب املرحلة أالطالب الذين يتعلمون اللغة العربية يف املرحلة الثانوية ومعّلميها عينة الدراسة كما توصل إىل 

ثانوية يف مدارس سريالنكا الذين يدرسون اللغة العربية والذين يكتبون االمتحان الثانوي يف هذا العام، تأثروا ال
 بكورونا تأثرا تعليميا واقتصاديا وجسديا ونفسيا.

 ، الطالب، عملية التعّلم والتعليم، اجلائحة، اللغة العرية19كوفيد الكلمات المفتاحية: 

 مقدمة البحث:
م، 2121احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وأصحابه أمجعني وبعد: ففي أثناء شهر مارس لعام 

لشهر مارس إىل إشعار  12حكومة سريالنكا أعلنت خالل تقريرها اإلعالمي بأن مجيع املدارس تغلق أبواهبا من 
 والواليات الصني أحناء معظم اجتاح إنه قيل الذي( 19-)كوفيد  كورونا فريوس تفشي من خماوف وسطآخر 

مجيع حة، ". ويقول تعميم رمسي أصدره وزارة الصوأفريقيا أوروبا من أخرى وأجزاء وإسبانيا وإيطاليا األمريكية املتحدة
وهو إجراء مت اختاذه يف م استجابة لتفشي املرض 2121ملارس عام  12املدارس يف سريالنكا أغلقت أبواهبا يف 
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 اخلاصةو  احلكومية املدارس معظم يف الثانوية املدارس طالب أن يعين هذا 199"املناسب مع إغالق البلد الحًقاالوقت 
 من العديد ألن الدراسي الفصل هناية الختبارات اجللوس دون 2121 الدراسي العام من األول الفصل أهنوا قد

 .ألكادمييةا لسنةل الثالثة الفصول من فصل كل هناية يف التقييم اختبارات تدير واخلاصة العامة املدارس
 

 19كوفيد 
ن خلفيات متميزة، الطالب ميسطيع هذا الوباء قد أثر على جمال التعليم تأثريا ضخما. "التعليم ليس استثنائياً. 

فرص لاملدعومون بآباءهم، احلريصون والقادرون على التعلم، أن يعثر على طريقهم السريع عرب أبواب املدارس املغلقة 
 من لالقلي سوى حالًيا يوجد الولكن الطالب املتخلقون قد واجهوا حتديات تعليمية كما  191التعلم البديلة.

 يف احةاملت األدبياتبعض  .التعليمية بالدراسات يتعلق فيما 19كوفيد  حول مؤلفات أي يوجد ال أو األدبيات
كوفيد  وباء بتأثري مباشر كلبش يتأثر ال التعليم ألنيف هذه األيام  الطبية بالدراسات مباشرًا ارتباطًا ترتبط سريالنكا

 مجيع يف للمتعلمني لالفعا التعليم توفري على املرض تأثريات تتضمن ما نادرًا التعليم جمال يف الدراسات بل 19
 أثريهبت يشعر البشرية احلياة قطاعات من قطاع كل جعل بسرعة 19كوفيد  به ينتشر الذي املعدل إن .العامل أحناء
 .الفور على

 
يعمل االقتصاديون على طرق إدارة التأثري االقتصادي هلذا  .األطباء يف املختربات حياولون إجياد حل طيب هلذا الوباء

الوباء على اقتصادات الدول ألن الشركات تغلق أبواهبا كل يوم وهناك قيود على تنقل البشر داخل وعرب احلدود. 
انتشر املرض الذي ظهر يف منطقة ووهان الصينية بشكل مفاجئ بسرعة كبرية يف مجيع أحناء الصني وأجزاء أخرى 

 حًقا املعقول من كان ، العامل أحناء مجيع يف 19كوفيد ب  اإلصابة حاالت عدد زيادة عن أنباء ورود معمن العامل. 
 .البالد يف 19كوفيد  تفشي أشكال من شكل أي منع شأهنا من تدابري ووضع القلق يف سريالنكا حكومة تبدأ أن
 

  19كوفيد  ضحايا من ضحية 141 وفاة سريالنكا يف الصحة وزارة أعلنت ، الورقة هذه كتابة وقت يف ، لألسف
 كنتمت سريالنكا حيث يف املدارس جلميع املفاجئ احلكومة إغالق يربر هذا 29999.191كما أصيب بالوباء 

 دفقت تقييد مشلت اليت املناسب الوقت يف التدخل تدابري خالل من 19كوفيد  انتشار احتواء من اآلن حىت
 .الصحة وزارة يلمسؤو  قبل من اليومية والتحديثات البالد مستوى على التوعية وبرامج اخلارج من اجلوية الرحالت

 
 

                       
981 Ministry of Health and Indigenous Medical Services, Official circular No: FHB/SHU/Let/2020 dated 

29.04.2020, https://drive.google.com/file/d/1JrYkMS0Mz0xsy5P50Un4f1I_bjtUJqiH/view 
912 Andreas Schleicher, (2020),  The impact of Covid -19 on education insights from education at a glance 2020, 

OECD, http://www.oecd.org 
   /https://www.epid.gov.lk/webقد استرجع الباحث من 191 

https://drive.google.com/file/d/1JrYkMS0Mz0xsy5P50Un4f1I_bjtUJqiH/view
http://www.oecd.org/
https://www.epid.gov.lk/web/
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 كاالنوالتعليم الثانوي في سري 19كوفيد 
 املدارس إىل ذهبوني الذين األطفال حلماية احلكومة قبل من إجيابية استجابة الثانوية للمدارس املفاجئ اإلغالق كان
 جيعلهم وهذا ، الطالب مئات فيها يلتقي أماكن هي املدرسية البيئات ألن 19كوفيد ب  لإلصابة احملتملة املخاطر من

 عن دخلال ومتوسطة منخفضة البلدان من العديد أعربكذا   .بسرعة املرض ينتشر أن ميكن حيث خطرة أماكن
 .االقتصادية الدوافع من العديد ستنهار حيث 19كوفيد  مع ستأيت اليت املدمرة االقتصادية لآلثار العميق أسفها

 طالب أداء على آثاره سيما ال ، التعليم على 19كوفيد  تأثريات عن شيء ال أو القليل سوى يُقال مل ، ذلك ومع
 وطالب املرحلة الثانوية 2121 ديسمرب لعام يف الوطنيةاملتوسطة  االمتحانات سيحضرون الذين الثانوية املدارس

 .2121 أكتوبر لعام يف اختباراهتم يكتبون الذين
 

تدير سريالنكا نظاًما تعليمًيا يف الفصل الدراسي جلميع املدارس الثانوية. يف هذا النظام ، يكون لدى الطالب يف  
أسبوًعا من التعلم. ومع ذلك ، فإن األنشطة املخطط هلا وغري املخطط  13حوايل  الثالثةفصول كل فصل من ال

هؤالء الطالب أن يكون لديهم عام دراسي ناجح مكفول بالكامل للتعلم هلا عادة ما جتعل من املستحيل على 
  من كل عام. أغسطسواالستعداد لالمتحانات اليت تأيت يف 

 
تشمل األنشطة املخطط هلا اليت تؤثر على التقومي املدرسي األنشطة الرياضية مثل ألعاب القوى اليت تأيت عادًة يف 

مثل ملخطط هلا تشمل األحداث غري ا كما  اليت تأيت يف الفصلني الثاين والثالثالفصل األول واملسابقات األخرى 
 هذهاليت جترب احلكومة على إغالق املدارس من أجل إنقاذ األرواح.  19كوفيد  كالوباءاألحداث املتعلقة بالصحة  

 ، احلايل الوضع فيف دى.هلا تأثري ضار بعيد امل درسي، فإن األحداث غري املخططعلى التقومي امل ستؤثر األوضاع 
 للحد اتيةالذ العزلة على املواطنني مجيع وشجع املدارس مجيع إغالق على سريالنكا حكومة 19كوفيد  تفشي أجرب
 سابيعمن األ عدة من يقرب ما يفقدون املدرسة إىل يذهبون الذين األطفال أن يعين اإلغالق هذا. الوباء انتشار من
 ، وبالتايل. االفتتاح إعادة تاريخ معرفة عدم مع 2121 عام منأو مجيع الفصول  األول الفصل يف التعلم وقت من
 كل من أغسطس يف ادةع امتحاناهتم كتابة تتمس الذينطالب املرحلة الثانوية  بقوة به سيشعر الوباء هذا تأثري فإن
 .عام

 
 وباملثل،. البالد أحناء مجيع يف الذاتية العزلة جراء من سلًبا لالمتحانات استعدادهمهذه احلالة السيئة أثرت على 

 ساعات بفقدان سلًبا اأيضً  تأثروا قد ديسمرب يف النهائية امتحاناهتم سيكتبون الذين عشر احلادي الصف طالب فإن
 التعلم وقت اعضي من ختفف أن ميكن للمدارس متطورة إلكرتونًيا تعلم منصة متتلك ال الدولة أن خاصة االتصال

 .الدراسي املنهج كمالإل  الصعوبات من املزيد املعلمون سيواجه ، 2121 الدراسي العام من الثالث الفصل يف. 
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 لغة ألهنا املوضوع ذاه يف األداء تحسنيهتتّم ب البالد ألن غريها من أكثر العربية اللغة مادة ستعاين ، لذلك نتيجة
 على تأثريات تؤثرس 19كوفيد   أن -وال شك  - املرجح فمن ، عربية غري دولة وهي لسريالنكا، بالنسبة. أجنبية

 .العربية مادة اللغة يف األداء ومعدل نتائج االمتحان الثانوي أيضاً  نشر
 

 مشكلة البحث:
حيث توفقت احلياة العادية واضطر مجيع جوانب احلياة. هذا  19سريالنكا هي إحدى الدول اليت تأثرت بكوفيد 

التعليم ألن احلكومة أغلقت أبواب مجيع املدارس وأعلنت حالة الطوارئ وحظرت التجّول التأثر قد عظم يف جمال 
وأمرت بتأسي إرشادات احلكومة حيث العزلة الذاتية يف البيوت. هذه اخلطوات انعكست يف التعليم خصوصا 

عاّم الثانوي يف هذه ان المنعت عمليات التعّلم والتعليم اليت قام هبا طالب املرحلة الثانوية الذين يكتبون االمتح
م. فوراء هذه املشكلة، تبحث هذه الدراسة عن جائحة كورونا واملشاكل اليت يواجه طالب املدارس 2121السنة 

 يف سريالنكا، اجلالسون يف االمتحان الثانوي.
 

 أهداف البحث:
 تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية:

  جائحة كورونا.التعرف على 
 ار املشاكل اليت يواجه طالب املدارس يف سريالنكا، اجلالسون يف االمتحان الثانوي.السعي إلظه 
  19تقدمي االقرتاحات جلعل عملية التعّلم والتعليم فّعالة يف فرتة تفشي كوفيد 

 
 منهج البحث:

سة اإن طبيعة هذا البحث تقتضي من الباحث أن يستخدم املنهج الوصفي واملنهج التحليلي إلجناز هذه الدر 
ية كما يقوم باالستقراء خالل االستبانة وبالطريقة املكتبية جلمع املعلومات األكادمي  ولوصوهلا إىل النتائج املطلوبة

 والثقافية.
 

 الدراسات السابقة:
ي مباشر يف هذا املوضوع، قد استفاد الباحث ببعض األعمال الدراسية ميعلى الرغم من أنه مل يسبق أي عمل أكاد

 اليت العامة وخصوصا يف جمال التعليم 19املتعلقة بكوفيد  العلمية البحثية املنشورة يف شىت اجملالت من املقاالت
كما قام الباحث   احلالية بالدراسةغري مباشرة   وثيقة صلة هلا اليت املتغريات تتناول واليت عليها، االطالع باحثلل أتيح

من أمهها دراسة ف .والنتائج واألدوات جراءاتاملنهجية،واإل والعينة، واألهداف، املوضوعات حيث من هاتحليلب
على قطاعات  19كوفيد  تأثري"( بعنوان 2121لومنا نوح )و حممد حنيفة حممد فوسار و  أيب بكر رميزاألستاذ 
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التعليم العايل يف سريالنكا: دراسة مبنية على جامعة جنوب شرق سريالنكا" ودراسة سبينة سامل قاضي حاكم 
: منظور الطالب جلائحة العالج 19حتت العنوان  حتت العنوان "االمتحان عرب اإلنرتنت خالل كوفيد  (2121)

على أداء طالب الصف الثاين  19كوفيد  تأثريEdgar John Sintema (2121" )الطبيعي" ودراسة 
 "تأثري ( حتت املوضوع2121) Andreas Schleicher"  ودراسة STEM عشر: اآلثار املرتتبة على تعليم

ودراسة الدكاتري رادا ومهاالكشمي وشديس كومار " 2121على رؤى التعليم من التعليم يف حملة  19كوفيد 
 نتائج توصلت". منظور عاملي :19كوفيد  التعلم اإللكرتوين أثناء إغالق جائحة( بعنوان "2121وساراواناكومار )

قد أثر على جمال التعليم يف أحناء العامل بأسره بوجود خمتلفة لكل قطاع  19أن كوفيد  إىل السابقة الدراسات كل
 حسب تفّشيه وانتشاره فيه.

 
 محور البحث: النتائج والمناقشة

لتحقيق أهداف هذه الدراسة، قد اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي، كما استخدم االستبانة أداة جلمع 
ها عينة ها استبانًة استهدفت الطالب الذين يتعلمون اللغة العربية يف املرحلة الثانوية ومعّلمياملعلومات، حيث مّت بناء

م. وقد أصدر الباحث أسئلة 2121و 2121الدراسة. وهم الذين جيلسون يف االمتحان الثانوي يف العامني 
 الجتماعيا والتباعد الذايت للعزل الدولة مستوى على دعوة لوجود نظرًا Forms Google عرباستطالعية عليهم 

 البيانات حتليل تتقنيا باستخدام وحتليلها نسخهاآلة احلاسوب و  باستخدام اإلجابات حفظ مت. املواطنني جلميع
شكالت يف الكتشاب امل ومواءمتها التضارب وأوجه ةاالستبيان إجابات مجيع مناقشة متتكما  املناسبة النوعية

فقرة. توزعت على تسعة جماالت،  12االستعداد لالمتحان الثانوي املقبل عليهم وقد اشتملت االستبانة على 
  وهي: التعرف بأنفس املستجيبني والعمليات التعلمية والتعليمية وأنشطة التقييم واملقرتحات من طرف املستجيبني.

 
 ة:استخراج العينة والوسائل اإلحصائي

تلميذا ومدّرسا من شىت املدارس احلكومية والدينية تقوم بتدريس اللغة العربية للناطقني بغريها  93بلغ عدد أفرادها 
حيث تشكل عدداً مقّدراً من جمموع طالب العربية ومدّرسيها يف سريالنكا. وقد شارك أفراد العينة يف االستجابة 

مدرسة  61مدّرسًا من  21تلميذا و 94ينتمي عدد العنية إىل لالستبانة من خمتلف املناطق يف الدولة حيث 
مدرسة دينية. قد استخدم الباحث النسبة املئوية للتحليل، ومما يشار إليه، أن االستبانة قد أتاحت  16حكومية و

 للمستجيب اثنني أو أكثر خيارات يف بعض الفقرات حيث ميكنه اختيار أكثر من فقرة. 
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 وتفسيرها:عرض النتائج 
 (1جدول رقم )

 يف أية سنة جتلس لالمتحان الثانوي؟
 اجملموع 2122 2121 2111 االستجابة

 %111 %1.3 %13.2 %93.3 النسبة املائوية

 
 %13.2يواجهون االمتحان العاّم الثانوي هلذه السنة من املستجيبني كما أن نسبة  %93.3( أن 1يبني اجلدول )

م يهتمون باالستعداد 2121م فهذا يبني أن طالب هذه السنة 2122و 2121جيلسون يف العامني  %1.3و
، مواجهة االمتحانات. ولذلك لالمتحان عكس طالب سائر األعوام. وهذا االختالف يؤثر يف رغبة الطالب يف

يقوم املدرسون واملدارس بإقامة املؤمترات واحملاضرات اخلاّصة ولكن، هذا الفكر الذي يغلب بني الطالب خطر كبري. 
 فكل من املدارس يلزم التنبيه عن خطر هذا الفكر واحلّث على الطالب ان يستعّدوا مبكرين. 

 (2جدول رقم )
 مية والتعليمية وعلى الرغم من أن مجيع املدارس أغلقت أبواهبا كما توقّفت أعماهلا؟هل متارس يف العمليات التعل

 اجملموع ال نعم االستجابة

 %111 %13.2 %94.9 النسبة املائوية

 
فقط ميارسون يف العمليات التعلمية والتعليمية كما أن  %94.9، نسبة 93وعلى الرغم من أن جمموع املستجابني 

يهتمون باملمارسة فاملدارس يلزم عليها أن تعتين مبثل هؤالء الطالب اهتماما ضخما يف هذه األيام عددا معتربا  ال 
اليت تظهر رغبة الطالب على املمارسة يف أنشطة التعّلم والتعليم عرب التعلم  %94.9هذه النسبة  غري عادية.

 كومار شساتي. ف. والدكتور كشميماهاال . كو  رادهااإللكرتوين، تصبح مشاهبة جدا ملا استنتج الباحثون ر.
 193ن بني ميف إحدى دراساهتم اليت قاموا هبا عرب أونالين. تلك الدراسة تبدي أن " سارافاناكومار. ر. والدكتور

 12.39باملائة من الطالب عن استعدادهم للتعلم من املصادر اإللكرتونية. حوايل  92.29مشارًكا ، أفاد حوايل 
إىل حد ما أهنم يتعلمون من املصادر اإللكرتونية بسبب ال توجد بدائل أخرى. لقد اعتمدوا  ررأوايف املائة منهم 

يف معظم كما   ،ا أن الفصول واملؤسسات التعليمية مهتمة باإلغالق بسبب كورونامل على التعلم اإللكرتوينفقط 
لكرتونية. و الل املصادر اإليتم تشجيعهم على التعلم من خالذين رفض الطالب يف هذا االستطالع ، ياملؤسسات



7th International Symposium 2020, FIA, SEUSL 
 

The Moderate Approach to Human Development through Islamic Sciences and Arabic Studies                 356 
 

أقصى عدد من املستجيبني أن ؛ 1ل منهم مل يرغبوا للتعلم بسبب نقص االتصال. يتضح من اجلدو  فقط 3.14٪
 192".التعلم اإللكرتوين عربيشاركون يف التعلم 

 (3جدول رقم )
 أهّم الوسائل اليت تأخذون للممارسة التعليمية؟

 النسبة املائوية الوسائل التعلمية

 %11 الدروس عرب أونالين

 %39 جمموعات واتسآب

 %2 االختبارات عرب أونالين

 PDF 9%توزيع 

 %42 مجيع الوسائل

 
ويستغّلوهنا للممارسة التعليمية من حيث  19( معظم الطالب يقضون األوقات يف فرتة كوفيد 3يوضح اجلدول )

عل هذا التخلف أن عددا معتربا ال جيدون مجيع الوسائل. لمجيع الوسائل اليت جيدوهنا يف بيئتهم ولكن اجلدول، يبني 
نسبة من الطالب يريدون يف املمارسة عرب واتسآب ملا  %39يؤثر يف التعّلم والتعليم كما يؤثر يف النتائج. وكذا أن 

هذا يدّل ففيها يسر وجذب. إلقاء الدروس عرب أونالين يف هذه األيام، عملية غري ناجحة لكوهنا غري فعاّلة وجذابة 
 على أن املدرسني يهّمهم أن يتدربوا يف استخدام الوسائل احلديثة عند اإلجراءات التدريسية.

 (4جدول رقم )
 يف العمليات التعلمية والتعليمية؟ 19كيف تأثرت بكوفيد 

 النسبة املائوية أمساء الكتب

 %2 التأثر املرضي

 %49 والتعليمعدم القدرة على املمارسة يف أنشطة التعلم 

 %3 مشكلة اقتصادية

                       
192 R.Radha, K.Mahalakshmi, Dr.V.Sathish Kumar, Dr.AR.Saravanakumar, (2020), E-Learning during Lockdown 

of Covid-19 Pandemic: A Global Perspective, International Journal of Control and Automation Vol. 13, No. 4, 

(2020), pp. 1088-1099,  https://www.researchgate.net/publication/342378341  

https://www.researchgate.net/publication/342378341
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 %13 عدم القدرة على االتصال االجتماعي

 %9 املشكلة األخرى

 %23 مجيع املشكالت

 
( أن الطالب قد صعبوا للممارسة يف أنشطة التعّلم والتعليم يف هذه الفرتة وذلك نصف العينة  4يتضح من اجلدول )

. تالحظ هذه الدراسة أن معظم الطالب يعانون املشكلة االقتصادية فهذه مشكلة 19بكوفيد  %2كما تأثر نسبة 
أنه  املشكالت املتعلقة باالتصال االجتماعي حيثعامة بالنسبة إىل مجيع اجملاالت. كذا بعض الطالب يواجهون 

واصل االجتماعي "ال بد من اإلشارة إىل أن وسائل الت كما تعرتف هبا اعرتافاً عاماً.  اإلجيابيات والسلبياتحتتوي على 
م هغريت الكثري من األمور كطريقة التواُصل فيما بني الناس، وطريقة مُمارستهم ألعماهلم، أو حىت طريقة ُمتابعت

ختلفة، كما أن هلذه الوسائل بعض اإلجيابيات، 
ُ
ك شأن فإهنا كذلك ال ختلو من السلبات شأهنا يف ذللألخبار امل

 193أي شيئ آخر يف احلياة."
 (3جدول رقم )

 املشكالت اليت تواجها أثناء عملية التعّلم والتعليم؟
 النسبة املائوية 

 %4 توضيح املدرسني غري كاف
 %9 املمارسة يف التمارينعدم القدرة على 

 %9 عدم املعرفة املسبقة يف وحدات املواد
 %3 قلة التفاعل بني املدرس والطالب

 %1 عدم القدرة على املمارسة يف عملية التقييم
 %21 قلة االحتماالت للممارسة يف النشاط التعليمي الفّعال

 %1 املشكالت األخرى
 %34 مجيع املشكالت

 
التعّلم والتعليم يف فرتة كورونا أمر صعب جدا ألن مجيع الطالب يعانون مشكلة ( أن عملية 3يتضح من اجلدول )

يعانون مجيع املشكالت هذا قدر نصفي من املستجيبني. ملخص مجيع املشكالت أنه ال ميكن  %34ما. نصف 

                       
 م61/60/2020في  https://mawdoo3.com: قد اقتبس الباحث من الموقع:09 

https://mawdoo3.com/
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الطالب أن يتصلوا مع املدرسني مباشرة وكذا لو اتصلوا عرب التعّلم اإللكرتوين ال يسع هلم الوقت أن يستشاروا حول 
يف إحدى دراساته حينما يبني عن  Edgar John Sintemaاملشكالت يف املواد كما يشري إليه الباحث 

ك هو من احملتمل أن يكون السبب يف ذل "أسباب اخنفاض النتائج يف االمتحان للمرحلة احلادية عشر بنّصه 
اخنفاض ساعات االتصال للمتعلمني إىل احلد الذي لن يتمكنوا فيه إىل حد كبري من استشارة املعلمني حول 

 (.3هذا يوافق ما يوضح اجلدول ) 194."الصعوبات اليت يواجهوهنا خالل وقت الدراسة الفردي
 (6جدول رقم )

 يف عملية التعّلم والتعليم فما السبب لذلك؟لعلك يف بعض األحيان ال متارس 
 النسبة املائوية األسباب

 %11 اخلوف عن التأثر املرضي

 %42 فقر العائلة

 %2 قلة التسهيالت االتصالية

 %43 مجيع األسباب

 
  عملية التعّلم والتعليم بسسب ما. ولكن معظمهم ال ميارسون جبميع األسبابإن معظم الطالب ال ميارسون يف 

(. وعلى الرغم من أن املساعي لتعليمهم توجد يف مجيع املستويات املدرسية، بل قدر 6كما يكشفها اجلدول )
قلة و  فقر العائلةو  اخلوف عن التأثر املرضيمعترب يُعرِضون أو يتخلفون عن هذه املساعي فلهذا الوضع، يتسبب 

بعد كوفيد  هذا الوضع تقرير جمموعة البنك الدويل ولكن الفقر يتميز بني اجلميع. وقد أّكد التسهيالت االتصالية
م إىل التعليم فاألطفال الذين تشتد حاجتهعن تأثرياته يف جمال التعليم على الصعيد الدويل حيث يوضح " 19

للخروج من ربقة الفقر، هم األكثر عرضة للحرمان منه بسبب األزمة. وقد يؤدي هذا الرتاجع يف اآلفاق االقتصادية 
ىل زيادة األنشطة اإلجرامية والسلوكيات اخلطرة، ورمبا تصاعدت كذلك االضطرابات االجتماعية بني بدوره إ
فقد ثبت يف العديد من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، أن تزايد أعداد الشباب بني السكان جنباً  .الشباب

هذه اآلثار   أية حلظة. وقد يرتدد صدىإىل جنب مع ضعف اآلفاق املستقبلية يشكالن مزجيًا قاباًل لالنفجار يف
أكثر الفئات احملرومة  املرتكز بني –السلبية لفرتة طويلة؛ ذلك ألن تدين رأس املال البشري يف اجليل احلايل للطالب

 193".من شأنه إدامة حالة الفقر وعدم املساواة –
                       
914 Edgar John Sintema, (2020), Effect of COVID-19 on the Performance of Grade 12 Students: Implications for 

STEM Education, Article in Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education · April 2020, 

https://www.researchgate.net/publication/340500098  
 م، مجموعة البنك الدولي،0202جائحة كوروناك صدمات التعليم واالستجابة على صعيد السياسات، مايو 091 

https://www.researchgate.net/publication/340500098
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 (9جدول رقم )
 تعليمها؟ما هي أجزاء اللغة العربية اليت تعّسر عليك تعّلُمها أو 

 النسبة املائوية العناصر

 %49 القواعد

 %16 األدب

 %9 األجزاء اإلبداعية

 %29 مجيع ما ذُكر

 
( يوضح أن الطالب أو املدرسني قد تعرضوا للتحديات يف تعلم أو تعليم أجزاء اللغة العربية حيث 9اجلدول )

القواعد أو األدب أو أنواع اإلبداع من املقاالت وكتابة الرسائل والتقارير وغريها. ولكن، غلب عليهم تعّلم وتعليم 
مد على بعض ا شأن كبري حيث أهنا تُبىن عليها ألن تدريسها يعتالقواعد أكثر من غريها. القواعد يف اللغة العربية هل

املناهج واملراحل وفق مستويات الطالب التعليمية ولكن ال يستطيع املدرس أن يراعي هذه املناهج واملراحل أثناء 
دريس اللغة تالتدريس عرب التعّلم اإللكرتوين. وقد وّضح الدكتور عبدالرمحن بن إبراهيم الفوزان يف كتابه "مناهج 

ة دروس "فاملدرس يقوم يف املرحلة األوىل مبراجعالعربية" بعض املراحل لتدريس القواعد النحوية. وعلى خططه؛ 
القواعد السابقة قبل بداية درس القواعد اجلديدة لكي يذكر الطالب تلك القواعد من ناحية ويربطها بالدروس 

ورة،  املرحلة الثانية، خيتار بعَض الطالب لقراءة األمثلة من السباجلديدة من ناحية أخرى ويكونون مهيئني هلا. ويف
مث يناقشها لتأكيد أهنم فهموا معانيها، وحذقوها كما يشجعهم ويساعدهم على استنباط قواعد الدرس عن طريق 

شرح الدرس ي احلوار واألسئلة واألمثلة اإلضافية ويسجل ما يستنتج من القواعد على السبورة. ويف املرحلة الثالثة،
بطريقة واضحة ويشجع الطالب على طرح أسئلتهم وجييب عنها إجابات دقيقة وخيتار بعضا منهم لقراءة الشرح مث 
يتيح الفرصة للتناوب يف شرح الدرس والكتب مغلقة. وكذا خيتار يف املرحلة الرابعة أيضا بعضا منهم لقراءة القواعد 

مث حيرض  عن طريق األسئلة كما خيتار بعد ذلك لقراءة القواعد يف الكتاب اليت ُكتبت على السبورة مث يناقشهم فيها
بعضهم لذكر القواعد والكتب مغلقة. ويف املرحلة اخلامسة على أهنا األخرية، ينتقل إىل التدريبات، متبعا األساليب 

 وكذا تدريس اإلبدعايات فبدون التمارين الكافية املباشرة ال يفيد تعّلمها. 196املختلفة إلجراءها.
 (9جدول رقم )

                       
 http://pubdocs.worldbank.org/en/179051590756901535/Covid-19-Education-Summary-arab.pdf 

ى، مكتبة الهد. عبد الرحمن بن ابراهيم الفوزان، مناهج تدريس اللغة العربية، إعداد: د. فضل هللا. ك.ت.، كاليكوت: د096 

 )المصنف ققق قق قققققققق قققق قققققق ققق قق( 95.، ص.6)، ن.م2060(

http://pubdocs.worldbank.org/en/179051590756901535/Covid-19-Education-Summary-arab.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/179051590756901535/Covid-19-Education-Summary-arab.pdf
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 أثناء عملية التعلم والتعليم ، ما هي أكثر األشياء اليت تشارك فيها؟
 النسبة املائوية األشياء

 %33 تعّلم وحدات الدروس

 %12 التمارين

 %33 كالمها

 
م لالمتحان الثانوي، ميارسون يف الوحدات 2121( يبني أن الطالب الذين معظمهم جيلسون يف عام 9اجلدول )

يف النسبة املائوية. وهذا مناء حممود ألن الطالب إذا رفضوا التمارين واشتغلوا بدرس أو  33والتمارين معًا وذلك 
"حنتاج  عن أمهية التمارين واالختبارات بنصه؛ بوعمشةيقول الدكتور خالد أمراجعة املواد فقط، فال فائدة بذلك. 

يف جمال اكتساب اللغات األجنبية وتعملها إىل اختبارات من أجل قياس خمرجات التعلم والتعليم على حد  سواء، 
وقاد هذا اهلدف إىل تطوير عدد متنوع من االختيارات. وقد بدأت االختبارات يف قياس كمية املفردات اليت تعلمها 

 199"لدارس والقواعد اليت أتقنها وحيفظها مث تطورت شيئاً فشيئاً إىل أن مشلت املهارات اللغوية األربع وعناصرها.ا
 (11جدول رقم )

 يف أي نوع من أنواع التقييم، متارس أكثر؟
 النسبة املائوية األشياء

 %11 األسئلة املوضوعية

 %42 املقاالت القصرية

 %2 املقاالت الطويلة

 %43 أنواع االختباراتمجيع 

 
( يظهر أمرا مهما حيث أن بعض الطالب فقط يرغبون على املقاالت الطويلة كما يف العادة وذلك 11اجلدول )

ألهنم يرغبون على املوضوعية فقط.  %11يرغبون على مجيع األنواع خالف  %43نسبة قليلة جدا. ولكن، 

                       
. خالد أبو عمشة، أنواع االختبارات في تعليم العربية للناطقين بغيرها، منتدى مجموع اللغة العربية على الشبكة العالمية، د097 

  arabia.com/vb/showthread.php?t=19773-a-http://www.mم. 22/00/2065مقالة في الموقع، استرجع الباحث 

http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=19773
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حان أي وجه كان. لو نظرنا إىل املقاالت القصرية فكانت فاجلدول؛ يدّل على استعداد الطالب ملواجهة االمت
وميكن متييزها من قبل مقيمني خمتلفني،  األسئلة ذات اإلجابات القصرية سريعة نسبًيامرغوبة لدى الطالب ألن "

تعيني األسئلة بطريقة ميكن للمقيمني أخذها يف االعتبار كما أهنا سهلة اإلعداد نسبًيا مقارنة بالعديد من  ألنه متّ 
تشبه إىل أسئلة االختبار  اتهبني كما أنطرق التقييم. وبالتايل، ميكن استخدامها كجزء من التقييم التكويين واخلتامي،  

 199"شعرون بقلق أقل.د بعيد، فإن الطالب أكثر دراية باملمارسة ويحل
 

 خاتمة البحث:
يقرر هذه الدراسة على أن طالب املرحلة الثانوية يف مدارس سريالنكا الذين يدرسون اللغة العربية والذين يكتبون 
االمتحان الثانوي يف هذا العام، تأثروا بكورونا تأثرا تعليميا واقتصاديا وجسديا ونفسيا. فتوصي هذه الدراسة 

صيات اليت تلقاها الباحث من املستجيبني الطالب واملدرسني حيث دعاهم خالل االستبانة أن االقرتاحات والتو 
 يقرتحوا ما يف أذهاهنم من األفكار اخلربات والتوصيات عن موضوع الدراسة فأظهروا رؤاهم واقرتاحاهتم كما يلي؛

فعلى املسؤوليني  ة كما تُوقعتإن الطالب من األسر الفقرية مل يستفيدوا بالتعليم اإللكرتوين استفادة تامّ  .1
 أن يكّونوا طرائق بديلة حيث يتحقق التوازن يف عملية التعّلم والتعليم.

 التمارين مل تكِف فيلزم تزويدها كما يلزم تزويد التمارين وفق األسئلة السابقة .2
لفائدة. فيلزم على ا جائحة كورونا غريت رغبة التعّلم كما أن التعّلم اإللكرتوين مييل القلوب إىل األمور غري .3

 املدرسني واملسئولني اإلشراف على الطالب ومتابعة عملياهتم يومياً.
يف بعض األمكنة، يواجه الطالب التوقفات املوقعية كما أن بعض املدرسني ال يعرفون كيفية التدريس عرب  .4

 ب املدرسني.يأونالين. ينبغي إنشاء بيئة جيدة للطالب من حيث تسهيالت التكنولوجيا احلديثة وتدر 
 تكليف الطالب باألسئلة القصرية فقط أو اتباع أساليب التقييم املناسبة. .3
تتأثر اآلالت املستخدمة لعملية التعلم والتعليم بالصحة اجلسدية. فيلزم تقدمي التوصيات الصحية للطالب  .6

 باخلرباء يف جمال الطّب.
قات حسب للتعلم الذايت. فيلزم ترتيب األو األوقات تُقضى مع اآلالت فقط حيث ال يسع للطالب الوقت  .9

 مقتضيات عمليات التعّلم والتعليم.
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