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 ملخص
مدرسة حسن الدين المتوسطة من  91العربية في أثناء وباء كوفيد تعليم اللغة 

 األىلية باندار المبونج
 فيترياني

 

ماللغةالعربيةىوتطويرمهاراتالتواصلاالجتماعيباستخداـاللغةالعربيةكتعليميتعلإف
ماللغةيتعلذيفن،نُٗ-كوفيد.بعدماحدثكباءالبمهاراتاللغةالعربيةبشكلصحيحالط

تأنناءكالبعضاؼبشىناؾ .معرباإلنًتنتيمعنبعدباستخداـنظاـالتعليالعربيةمنخالؿالتعل
منهاالتعل عرباإلنًتنت، ليسيم  الطالبىواتفشخصية، الوصوؿعبميع إىلشبكةكصعوبة
نًتنت يسكنكلاال،،كحصةاإلنًتنتلدلالطالبؿبدكةة،كعدـاغبرية يتددًناؼبواةاإل

.العربية
 حبثكصفيالبحثنوع ىو البحثإىلمعرفةاؼبستخدـ كيهدؼىذا كيفيةكنوعي.

اؼبتوسطةحسنالدينمدرسةمن أ يالصفالسابعُٗأنناءكباءكوفيدماللغةالعربيةيعمليةتعل
 ستخدمةعبمعالبياناتىياؼبالحظةكاؼبدابلةكالونائق.كانتاألةكاتاؼب .ندرالمبونجابىليةاأل

ك األكلية، اؼبالحظة مرحلة ىي البحث  ي الوارةة اؼبيداينمرحلةكاؼبراحل ربليلالعمل كمرحلة ،
حثىومدرساللغةالعربيةكاالبو.ىذاالب.كموضعالبيانات

تتكوف ُٗ يأنناءكباءكوفيدماللغةالعربيةاليتحدنتييةتعلأظهرتالنتائجأفعمل
كتدييمهكتنفيذالتعليممنزبطيط التعليمي،كيشملالتخطيطو. اؼبدرر علىاألىداؼالتعليمية،

كاالسًتاتيجية الطريدة التعليمية، اؼبواة التعليم، تنفيذ كالتدييمكالخطة وسائل تنفيذ . نشاط  ي
لعربية)األنشطةماللغةايتعلكاختتاـكيفيةبدءاؼبعلماؼبتعلدةبالبياناتةالباحثتنتج،استالتعليم

كباءكوفيدماللغةالعربيةأنناءيتعل(.حدثتاميةتخاألساسية،كاألنشطةاالشطةاالفتتاحية،كاألن
الفرصةتدييممنخالؿمنحالطالبأكالنالتنفيذأنشطة.كافاب يتطبيقؾبموعةكاتسُٗ-

ختبارالاوعاالختباراؼبستخدـ يالتدييمىون.لطرحاألسئلةعلىاؼبعلمحوؿاؼبواةاليتتعلموىا
الطالبجبمعالواجبات  .ؼبعلمكاتسابا منخالؿالتحريرمكيدـو

  ُٗأنناءكباءكوفيدتعليماللغةالعربية، الكلمات المفاتيح:
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 شعار

ا كيٍسعىهى ٱللاوينػىٍفسناًإالا ييكىلِّفي  الى

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya“.
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1
 Al – Qur’an, Q.S Al - Baqarah ayat 286. 
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 إىداء

اغبمدهللرٌبالعاؼبُت،بالشكرإىلاهللتعاىلعلىصبيعنعموالكثَتةكاؽبداية

العلمية. حىت الرسالة علىإسباـىذه ا  قدرتالباحثة العلميةقٌدمتىذه لرسالة

إىل:

الدعاءددماينياللذاف احملبوبةسييترملةكأميأضبدشوقاينأيب احملبوبكالدم .1

النجاح كالتشجيع إىل للوصوؿ كاإلخالص بالصرب كالنصيحة ىذه .كالرضبة

كأيب الرسالة ألمي إىدائي من صغَت ةرجاتنا. جزء اهلل يرفع أف عسى

 كباػبصوصلوالدم.

بوبعبدالرضبنكأخيالصغَتاحملبوبُتحسنمشساؼبعارؼ،أخيالكبَتاحمل .2

يدعواين الذين النساء خَت كفيكا ىدايايت نور إقباؿ، كيددموين ؿبمد ةائما

 الدافعكالتشجيعحىتكصلتإىلالنجاح.

كاؼبعرفةالواسعةمدةاحملاضركفكاحملاضرات .3 اللذينقدأخلصوا يإعطاءالعلـو

 .الدراسة

بوبُت يالسالحالذمعلموينمعٌتالصداقة يحيايت،كلغبظةزمالئياحمل .4

 مررناىالنتنسى يذاكرايت.
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ؿبٌل .5 ىو المبونج اغبكومية اإلسالمية إينتاف راةين احملبوبُتجبامعة اؼبتخرجُت

 . الدراسةلطل،العلم
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 ترجمة الباحثة

ارالمبونجمنطدةتيلوؾبيتونجباند كلدهتا يفيًتياين، اسمالباحثةالكامل

،كىي9111مننوفمبَت 91التاريخ سوموربوارمالمبونج ي اعبنوبيةبناحية

كالسيدةأميسييت مناؼبتزكجالسيدأيبأضبدشوقاين البنتالثانيةمنطبسأخوات

 رملة،مهاالذافربياينمنذالصغارإىلالكبار.

اإلبتدائيةاإلسالميةسومور لعاألنواربدأتالباحثةالدراسة يمدرسةمط

 السنة ََُِبوارم ي السنة  ي حسن استمرتةراستها ََُِ، إىلمدرسة

 ي الثانوية ةراستها الباحثة كاصلت مث المبونج. باندار األىلية اؼبتوسطة الدين

 ك يالسنة. 91َِباندارالمبونج يالسنةِاؼبدرسةالثانويةاإلسالميةاغبكومية

ةرستالباحثة يقسمتعليماللغةالعربيةكليةالًتبيةكالتعليمجبامعةراةين 6196

 .َُِٕ/َُِٔإينتافاإلسالميةاغبكوميةالمبونجللعاـالدراسي

كمنانينجاف ناحية تيغي باتو  يقرية اجملتمع برنامجخدمة الباحثة تعدد

ال  ياؼبدرسة اؼبيدانية اػبربة تاقباموسكفبارسة اغبكومية اإلسالمية باندارِثانوية

تعليم األكىل يقسم اعبامعية الدرجة على الباحثة اهللستحصل كبإذف المبونج،

 اللغةالعربيةجبامعةراةينإينتافاإلسالميةاغبكوميةالمبونج.
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 كلمة شكر وتقدير

دضبداهللعزكجلعلىصبيعالنعمةمناإلديافكاإلسالـكاإلحسافاليتق

دبوضوع أعطاه العلمية، الرسالة ىذه علىإسباـ حىتتددر تعليم اللغة  " للباحثة

حسن الدين المتوسطة األىلية  من  مدرسة 91كوفيد  العربية في أثناء وباء

كموالناؿبمدصٌلىاهللعليوكالسالـ."باندر المبونج علىحبيبنا صالةكسالما

الدين.ىذه الرسالةالعلميةشرطمنالشركطللحصوؿكمنتبعهمبإحسافإىليـو

 العربية اللغة تعليم قسم من األكىل اعبامعية الدرجة إينتافعلى راةين جبامعة

المبونج اغبكومية العلميةحصلتعليها. اإلسالمية الرسالة ىذه كتابة ك يعملية

الباحث أفتدٌدـ اؼبناسبة فبهذه ةجزيلالباحثةكثَتاؼبساعداتمنصبيعاألاراؼ.

 الشكرإىلساةاتاألفاضيل:

ةيانا،. 9 اؼباجستَتة،كعميدةكليةالًتبيةكالتعليمجبامعة األستاذةالدكتورةنَتفا

 . راةينإينتافاإلسالميةاغبكوميةالمبونج

كرئيسةقسمتعليماللغةالعربية،حبامعةراةين الدكتورةأميىجرية،اؼباجستَتة. 6

اغب اإلسالمية المبونجإينتاف  ك ،كومية إركانداين، كسكرتَتاؼباجستَتالسيد

 .قسمتعليماللغةالعربية،حبامعةراةينإينتافاإلسالميةاغبكوميةالمبونج



 
 

 ح

الذمقدأعطٍت الدكتورأندكساغباجعبداغبميد،اؼباجستَتكاؼبشرؼاألكؿ .3

 التوجيوكاإلرشاة يإسباـىذهالرسالةالعلمية.

أيرلينا ةالدكتور .4 الثانية ةاؼباجستَت ،اغباجة األكقات كاؼبشرفة قدمتٍت اليت

 إسباـىذهالرسالةالعلمية.باإلخالضكالصرب ي كالتجيهاتكاإلرشاةات

قسمتعليماللغةالعربيةاحملاضركفكاحملاضرات ي .5 ،كقدأخلصوا يتددًنالعلـو

 .كاؼبعرفةللباحثة

اؼبدرسة يمدرسةحسنالديناؼبتوسطةاألىليةكرئيسS. Pd السيدجنيم، .6

 باندارالمبونجالذمظبحٍتإلجراءىذاالبحث.

رملي، .٧ اؼبتوسطةS. Ag السيد الدين حسن  يمدرسة العربية كمدرساللغة

 األىليةباندارالمبونج،ىوالذمأعطٍتالتوجيوكالتشجيع.

اية،رزكاخَتفيًتيا،ةياهأيوبوارمأصحايباحملبوبُت،ىمسييترضبة،سييترك. ٨

اهلل، صبحىداية ـ. سيغيتفراتاما، عمدا كيشالدرين، ـ. كصبيع سكينا،

الباحثةكقدمواُٗأصحايبؼبرحلة  يقسمتعليماللغةالعربيةالذينساعدكا

 . الدافعكالتشجيعإىلبعضهمالبعض

المبو. ٩ اغبكومية اإلسالمية إينتاف راةين لطل،جامعة الباحثة ىيمكاف نج،

 العلم.
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عائلةاؼبمتدةللسيداغباجكاريس)رضبواهلل(كالسيداغباجرجياـ)رضبواهلل(،.91

 الذافيدعواينكيدافعاينحىتقدرتعلىإسباـكتابةالرسالةالعلمية.

كمل. 11 العلمية الرسالة ىذه كتابة  ي الباحثة ساعدكا قد األاراؼاليت صبيع

 .مكاحدافواحداأذكرى

فرجتكبذلكعنالكماؿكالصواب.ةبعيدأفىذاالرسالةالباحثةأةركت

عسىأفتفيدكأخَتا. الباحثةاالنتداةاتكاالقًتاحاتلتكميلىذهالرسالةالعلمية

   .آمُتياربالعاؼبُت.للباحثُتكنفسالدارئُتعموماىذهالرسالةالعلمية

 

 الباحثة

 

 فيًتياين      

9699161111 
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 محتويات البحث

أ...............................................................صفحةاؼبوضوع
ب...............................................................البحثخصمل
 ج ...............................................................................  افدةمو

ة .................................................................. ناقشةتصديقعبنةاؼب
ىػػ........................................................................شعار
ك.........................................................................إىداء

ز ......................................................................... ةترصبةالباحث
ح............................................................تدديرشكرككلمة

ط ....................................................................  ؿبتوياتالبحث
م................................................................قائمةاعبداكؿ
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 ١1 ............................................................. أىداؼالبحث .و 
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  النظري الباب الثاني : اإلطار

   51 ......................................................... تعليم اللغة العربية . أ
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ت .2 كوفيد كباء أنناء  ي العربية اللغة تعليم منُٗنفيذ الصفالسابع  ي

 ٕٓ...................مدرسةحسنالديناؼبتوسطةاألىليةباندارالمبونج

تدي .3 كوفيد كباء أنناء  ي العربية اللغة تعليم منُٗيم الصفالسابع  ي
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 اختتامالباب الخامس  : 
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 سالة ومصادرىامراجع الر 
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 الباب األول

 مقدمة

 توضيح الموضوع أ. 

لل األكىل ككاػبطوة كاضحة صورة على ىذلحصوؿ فهم البحث.تسهيل

إىل البحثاؼبصطلحاتذاتالصلة.شرحمعٌتفهناؾاغباجة ىوكموضوعىذا

تعل يلي: يكما العربية اللغة كباء يم أنناء مدرسةُٗكوفيد  الدين من حسن

 .ندرالمبونجاباؼبتوسطةاألىلية

 تعليم اللغة العربية .1

يتعل نشاط ىو العربية اللغة  التعلمم كالتعليم كالطالب اؼبعلمُت فيمابُت

اللغةالعربيةكفهمهاكوسيلةاستخداـىالتعرؼعليتعلقدبعرفةاللغةالعربيةهبدؼ

ماللغةالعربيةعلىأنوسلسلةيؼتعلديكنأفيعر9ٌكتسهيلتعلمالدرآف.إتصالية

 .مناألنشطةأكالعملياتللمساعدة يتسهيلتعلماللغةالعربيةعلىأمشخص

 91كوفيد  باءأثناء و  .2

 فَتكسكوركنا كباء ََِِ-َُِٗيسمى اؼبعركؼباسم كوفيدكباأك ء

 – COVID أكخيتصرباسم ،Corona Virus Diseaseَُِٗباللغةاإلقبليزيةُٗ

                                                           
1
 Ahmad Muradi, Langkah Jitu Menguasai Gramatika Dasar Bahasa Arab (Malang : CV 

Lisan Arabi, 2018), h. 3. 
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كوفيد6.العامل يصبيعأكباءَُِٗنتشارمرضفَتكسكوركناىوحدثالك 91

 .منقبل تعرؼعليوالبشريملكجديدىومرضيسببوفَتكسُٗ

 ندر المبونجاب المتوسطة األىلية مدرسة حسن الدين .3

الدينإف حسن المبونج مدرسة باندر األىلية منإحدلاؼبتوسطة

درسةاؼبرظبييعاةؿال التعليماليتيتمتنفيذىابنظاـةاإلسالمييةسؤسساتالتعليماؼب

 اختالفات يإةارهتاكربترعايةكزارةالدين.لكنفيها(SMP)اؼبتوسطة

ىوةراسةحثاالبفهمأفالغرضمنىذنبناءعلىالوصفأعاله،ديكن

تعل كيفية يهتدؼإىلمعرفة العربية اللغة م  كباءأنناء ي ُٗكوفيد مدرسة من

 ندرالمبونج.اباؼبتوسطةاألىليةحسنالدين

 أسباب اختيار الموضوع ب.

 ىيكمايلي:اؼبوضوعذاالباحثة ياختيارىأسباب

يسؤُٗكوفيدكباءيمعنقري، ياؼبدرسةأنناءتعلال لعدـكجوة .1 ةلإىل،فبا

 ةببحثالباحثلذلكترغ،ختلفة،فالوسائلاؼباستخداـأنواعبمعنبعديالتعل

اؼبوضوع يتعل" ىذا العربية اللغة م  كباء يأنناء حسنمنُٗكوفيد مدرسة

 ."ندرالمبونجاباؼبتوسطةاألىلية الدين

                                                           
2
 Pandemi COVID–19 “ (On-line), tersedia di : https://id.m.wikipedia.org/wiki/pandemi_ 

COVID-19 (diunduh pada 15 Juli 2020, pukul 10.20). 
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 لبحثخلفية ا ج.

عائلةاللغاتالسامية.منىيكاللغةالعربيةإحدلاللغاتالساميةالوسطى

ألف 1ككذلكلغةاإلسالـ. العربملإبراىيمفإفاللغةالعربيةىيلغةاعبدالععند

تضمن ال العربية غَت للمعايناللغاتاألخرل كالضمٍت الصريح  يةالوارةاؼبعٌت

غةاللعنكالتعلميمالذميتضمننشاطالتعليمماللغةالعربيةىوالتعليالدرآف.تعل

لعربيةكفهمهاكاستخدامهاالتعرؼعلىاللغةاهبدؼكالطالبُتالعربيةبُتاؼبعلم

  كتسهيلتعلمالدرآف.يةتصالكأةاةإ

ماللغةالعربيةعلىأنوسلسلةمناألنشطةأكالعملياتيؼتعلديكنأفيعرٌ

فيوالتعليمحبيثحيدث للمساعدة يتسهيلتعلماللغةالعربيةعلىأمشخص

األ لتحديق التعلاؼبثايل اغبديدة.يةميىداؼ تطويريتعلإف  ي ىو العربية اللغة م

العرب اللغة كتعليمالطالبمهاراتلغويةمهاراتالتواصلاالجتماعيباستخداـ ية

 .ةكاعبيدةصحيحبال

 ديكن الوصفأعاله، على بتعلنبناء اؼبدصوة أف اللغيفهم ىوم العربية ة

التعلي اؼبعلموفكالطالبمعمليةأنشطة كالتعلماليتتتضمنعنصرينمهمُت،كمها
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 Ahmad Muradi, Langkah Jitu Menguasai Gramatika Dasar Bahasa ...., h. 3. 
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 اؼبعلمبتحويلمعرفتو العربيةهبدؼحيثيدـو اللغةفهمأفياللغة الطالبعلـو

 اليومية. يحياهتمكتطبيدهاالعربية

يماللغةالعربيةىيأفيددرمتعلمياللغةتعلفإفأىداؼعاـ،كعلىكجو

إىلاإلسالمية.باإلضافةالتعاليمكآفكالسنةكمصاةراألحكاـفهمالدر العربيةعلى

أفيكوفلدلالطالبيماللغةالعربيةكىيتعلىناؾاألىداؼاألخرلمن،ذلك

لغويةالهاراتاؼبماللغةالعربيةأربعي يتعل4.كانتأكربريريةمهاراتلغوية،شفهية

 مهارعلى كىي عاـ، كمهارةشكل االستماع، كمهارةالك ة الدراءة، كمهارة الـ،

 .الكتابة

يماللغةالعربية.كالطرؽديكناستخدامها يتعلناؾأنواعـبتلفةمنالطرؽى

(ِالدواعدكالًتصبة،(اريدةُ،ربتومعلى:ماللغةالعربيةياؼبستخدمةغالبا يتعل

ميارؽالتعلىذهكالطريدةالسمعيةالشفوية.(ْ(اريدةالدراءة،ّالطريدةاؼبباشرة،

زاياالوارةة يمًتابطةمعبعضهاالبعضكلكلاريدةمزاياكعيوب.ديكناستخداـاؼب

 م.يالتعلكلاريدةلتفعيل

ألفاللغةالعربيةؽباتأنَتكبَت يالدرآفك. كانتللغةالعربيةةكرمهمللغاية

تضمن ال العربية غَت للاللغاتاألخرل كالضمٍت الصريح  يةالوارةمعايناؼبعٌت
                                                           

4
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العربيةلذلك. الدرآف اللغة قاؿاهللسبحانوكتعاىلمهم، سورة يةلدراستها.كما

 علىالنحوالتايل:ُٓٗ-ُِٗاآلياتالشعراء

َعَلى قَ ْلِبَك ( 1٩3) ااْلَِمْين   الرُّْوح   بِوِ  نَ َزلَ ( 1٩2) اْلَعاَلِمْينَ  َرب   لَتَ ْنزِْيل   َوِإنَّو  

-912( . )الشعراء : 1٩5) م ِبين   َعَرِبي   بِِلَسان  ( 1٩4ْلم نِذرِيَن )ٱلَِتك وَن ِمَن 

915).3
 

 “Dan sesungguhnya al – qur’an ini benar – benar diturunkan oleh Tuhan 

semesta alam, dia dibawa turun oleh ar – Ruhul Amin (Jibril), ke dalam hatimu 

(Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang – orang yang 

memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang Jelas”.  

 

مدرسة ي تحدنيماللغةالعربيةاليتم،فإفعمليةتعليمنحيثنظاـالتعل

. يىذاالتعليمبنظريةالوحدةنظاـىيندرالمبونجاباؼبتوسطةاألىليةحسنالدين

ا تكاملؼبالنظاـ ، أجزاءظهرت كليست كمًتابطة، موحدة كحدة أهنا على اللغة

أكثرأك،كساعةكاحدةةكاحدفصلةعنبعضهاالبعض.لذلك،توجدفيهاماةةمن

 كةرجةكاحدةلنتائجالتعلم. ًنكاحدكتدوككتابكاحدمناللداءات

كباءميتطبيقتعلخيتلف أنناء العربية  اللغة قبلعنالتعليمُٗكوفيد ما

ؼباسمكعرأكمفَتكسجديدىوحدثانتشارُٗكباءكوفيد. ُٗكوفيدكباء
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 Departemen Agama RI, Al – Qur’an dan Terjemahnya (Bandung : CV Penerbit 
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كاحدةفَتكسمرضكوركنا،حيثانتشرىذاالفَتكسسريعا يـبتلفةكؿالعامل،

 قطاعالتعليم.مثل،لذلكفددغٌَتـبتلفقطاعاتاغبياةالبشريةمنها يإندكنيسية

  يأنناء كباء إُٗكوفيد مت نظاـ، باستخداـ  يإندكنيسيا التعليم جراء

يالتعل لػ كفدا بعد. عن Mooreم Dickson-Deaneك التعلGaylenك فإف عربي، م

مالذميستخدـشبكاتاإلنًتنتمعإمكانيةالوصوؿكاالتصاؿياإلنًتنتىوالتعل

ىوشكلمعرباإلنًتنتيالتعل6كاؼبركنةكالددرةعلىإنشاءأنواعتفاعالتالتعلم.

 تكنولوجيااالتصاالتكاؼبعلومات.باستخداـمعنبعديمنأشكاؿالتعل

،أصدركزيرالتعليمكالثدافة يصبهوريةََِِمارسِْالتاريخ يكاف

 رقم التعميم ْإندكنيسيا حالةََِِلعاـ  ي التعليم سياسات تنفيذ بشأف

 ُٗكوفيدالطوارئالنتشار
 يأفعمليةالتعلممنعددةتوضح،، يىذهالرسالة٧

التعل خالؿ من ياؼبنزؿ اإلنًتنت عرب مغزلكم ذات تعليمية ذبربة لتوفَت تنفيذه

      .ُٗكوفيدمعرباإلنًتنت يصبيعأكباءالعاملأنناءكباءيللطالب.حدثالتعل

للغةالعربية يامعالسيدالرمليكمدرسالباحثةابناءعلىاؼبدابلةاليتأجرهت

علوماتاؼبعلى،كربصلالباحثةندرالمبونجاباؼبتوسطةاألىليةحسنالدينمدرسة

                                                           
6
 Afraeni Hamidah Sadikin, Ali, Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19’, 
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7
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ل كالتعلم التعليم بأفعملية العربية قبللمواة ما بعده ُٗكوفيدكباء ـبتلفة كما

 التايل:اعبدكؿشكلىذهاالختالفاتعلىتظهرسباما،كديكن

 9جدول 

ُٗكوفيدقبلكبعدكباءماعربيةماللغةالياالختالفات يتطبيقتعل
 تعلماللغةالعربية فًتةال

يالتعلإجراء ُٗكوفيدقبلكباء قري،م  ي عن
الدين مدرسة اؼبتوسطةحسن
 ندرالمبونجاباألىلية

باستخداـيالتعلإجراء ُٗكوفيد بعدكباء معنبعد
 يWhatsApp ؾبموعةتطبيق

 منزؿكلاال،.

 

ماللغةالعربيةيأفىناؾاختالفات يتنفيذتعل،يعرؼمناعبدكؿاؼبذكور

إىلبعدماكُٗكوفيد قبلكباء كوفيد ،أنوقبلكباءميجان،تنفيذالتعله.نظرا

كالذمحدث ي (كجهالوجوعنقري،)ميلتعليماللغةالعربيةبنظاـاتعليعددُٗ

باراتيةكاؼبهاراتماالستخقدراهتلًتقية حريةحبيثديكنللمدرسُتكالطالباؼبدرسة

يماللغةالعربية ياؼبدرسةكلكنتعل،ملحيدثُٗكاؼبوةةبينهم.كبوجوةكباءكوفيد

تنفيذه يمنزؿكلاال،.
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معنيماللغةالعربيةباستخداـنظاـالتعلي،متتعلُٗكوفيدكباء يأنناء

التعل صفية يتاؼبدرسةؾبموعةأنشأ،معرباإلنًتنتيبعدعرباإلنًتنت. يىذا

تطبيق كاتساب ؾبموعة تندسم كاتساب. عدة ؾبموعاتإىل من تتكوف فصوؿ

 كالصف السابع للصف ككاتساب الثامن التاسع، الصف حيث فصلأٌف لكل

بو ؾبموعة خاصة ذبرم لذلك تعل. يعملية عبدكؿ كفدا العربية اللغة الدركسم

احملدةة.

إجراؤهالذمكافماللغةالعربيةيَتإجيايبلتعلباإلضافةإىلذلك،ىناؾتأن

مايلي:يددرالتأنَتاتاإلجيابية.كمنىذهُٗأنناءكباءكوفيدعرباإلنًتنت ي

توليداؼبسسؤكليةكاالستداللية يعلىالطالبيددر،الذايتالطالبعلىتعزيزالتعلم

ك عليطل،التعلم، كالددرة تعلمهم، بإعداة الطالباؼبتعلمُت اىتماـ زياةة ى

التغيَتيستطيعك مع التكيف اؼبواةالطالب تكرار ديكن إجيابية، عدلية كبناء ،

.أقصركأكقاتالدراسةالتعليميةعدةمرات

كتشملىذه .ماللغةالعربيةأربعاؼبهاراتاللغويةيفيتعلفعاـ،علىكجو

 ة.كتابالمهارة،كمهارةالدراءة،كالـالمهارة،مهارةاالستماععلىاؼبهاراتاللغوية

لبحثاا يىذ الباحثالتبحث، كأربعاؼبهاراتاللغويةة تبحثاليتارةنوعاؼبه.

 الةالباحثعنها ىذه الدراءةبحث ي مهارة ىو . سب، تبحث ال أربعالباحثة
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اؼبهاراتاللغوية اؼبهاراتألف ىذه ةراسة جدنا كاسعة ىذااألربعة كسوؼيكوف

 .كاسعناجدناثالبح

أنناء اغباةنة اؼبشكالت من العديد اإلنًتنتيوجد عرب بعضك  8.التعلم

ىلشبكةكالوصوؿاحملدكةإمشكالهتايعٍتليسعبميعالطالبىواتفشخصية،

لدلالطالبؿبدكةة،كعدـاغبرية،كحصةاإلنًتنتاإلنًتنت يسكنكلاال،

 تددًن العربيةاؼب ي كذلكواة تأ. لو نتائج على العربية،نَت اللغة تعلم الطالب ي

إحدل الدراءة.  يتعلممهارة بنتائجتعلمالطالبأنناءخاصة البياناتاؼبتعلدة

ظهرت ياعبدكؿالتايل:ُٗكوفيد كباء

 ِاعبدكؿ
 االبالصفالسابعأ(لدلمهارةقراءة ) تعلماللغةالعربيةبياناتنتائج

 ندرالمبونجابتوسطةاألىليةاؼبحسنالديندبدرسة

 النسبةاؼبئوية طالبال البياف مستولالنجاح

 ٖ% ِ جداجيد ََُ-َٗ 
 

  ُِ% ّ جيد ٖٗ-َٖ
  ِٖ% ٕ مدبوؿ ٕٗ-َٔ
  ّٔ% ٗ ضعيف ٗٓ-َْ
  ُٔ% ْ جداضعيف >َْ

 ََُ% ِٓ دداراؼب
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حسنمنمدرسة السابعأبناءنعلىاعبدكؿأعاله،فإفعدةاالبالصف

األىليةالدين اؼبتوسطة ِٓىم حيصل االبنا، منهم متوسطنتائجعلىاالباف

بةمرتفع ا الجدن ٖ%نسبة حيصل ،ّ نسبةالبةمتوسطمرتفعنتائجاالبعلى

االبٗك،ِٖ%نسبةالبمدبولةمتوسطنتائجاالبحصلواعلىٕ،ُِ%

على حصلوامنهمباالْك،ّٔ%ةبالنسبةمتوسطمنخفضنتائجحصلوا

اةمتوسطمنخفضنتائجعلى حصلواالطالبمنَِ.كأما%ُٔبالنسبة%جدن

األعلى النتائج ،على مهاردبعٌت فهم على قاةرين حصلةالطالبكانوا الدراءة،

الدراءة،كةمهار يُتالطالبكانواناجحدبعٌتِٖنتائجمدبولة%الطالبعلى

البيافالنتائمنالطالبعلىِٓ%حصل غَتأفالطالبجاألةىن.يظهرىذا

قاةرينغَتلذلك،اليزاؿىناؾالعديدمنالطالب .الدراءةةقاةرينعلىفهممهار

.الدراءةماةةعلىفهم

ىناؾ ذلك، إىل التعلبعضباإلضافة تنفيذ عند عربياؼبشكالت م

اؼبعلم 1اإلنًتنت. التعلبعضاؼبشكالتاليتذبدىا اي ي عرب ليس إلنًتنتم ىو

ميعالطالبىواتفشخصية،كالوصوؿاحملدكةإىلشبكةاإلنًتنت يسكنكلعب
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واةالعربية.اؼب،كعدـاؼبركنة يتددًنلدلالطالبؿبدكةةاال،،كحصةاإلنًتنت

 الطالب.النفسيمعحاالتحبيثربتاجاؼبدارسأيضاإىلالتكيف

البدمنكصفها علىىذهاؼبشكلةلإلجابةناءعلىاؼبشكالتاؼبذكورة،ب

ماللغةي:تعلهادبوضوعإلجراءحبثيسب،الباحثةماشيئخالؿىذاالبحث.ىذا

مدرسةحسنالدينمن ُٗكوفيد أنناءكباء يالعربية ندراباؼبتوسطةاألىلية

 .المبونج

 تركيز البحثد. 

 اؼبشكلةأكربديدتركيزالبحث .1

ال ىذا األىداؼاؼبخططكيالتنحرؼكتابة كتسهيلاغبصوؿةبحثعن

 على إىل اغباجة فهناؾ اؼبطلوبة، كاؼبعلومات أكالبيانات البحث ربديدتركيز

كوفيدأنناءكباء يماللغةالعربيةي:تعلىذاالبحثكالتايلؼبشكلة.تركيزالبحث يا

أالصف يُٗ حسنالدينمن السابع مدرسة األىلية الاباؼبتوسطة مبونجندر

 .6161/6169الدراسيللعاـ

الًتكيزالفرعي .2

 :ىوكمايليالًتكيزالفرعي يىذاالبحث
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 "أ"السابع يالصفُٗكوفيد أنناءكباء يماللغةالعربيةيزبطيطتعل .أ 

 .ندرالمبونجاباؼبتوسطةاألىليةمدرسةحسنالدينمن

من "أ"السابعالصف يُٗكوفيد أنناءكباء يماللغةالعربيةيتنفيذتعل .ة 

 .ندرالمبونجاباؼبتوسطةاألىليةمدرسةحسنالدين

من "أ"السابع يالصفُٗكوفيد أنناءكباء ي ماللغةالعربيةييمتعلتدي .ج 

 .ندرالمبونجاباؼبتوسطةاألىليةمدرسةحسنالدين

 ه. مشكالت البحث

الفرعي علىالًتكيز البحثبناء فمشكالتىذا النحوعلىالسابق،

 التايل:

السابع يالصفُٗكوفيد أنناءكباء يماللغةالعربيةيتعلكيفزبطيط .1

 ؟ندرالمبونجاباؼبتوسطةاألىليةمدرسةحسنالدينمن "أ"

العربيةيكيفتنفيذتعل .2 كباء يماللغة السابع يالصفُٗكوفيد أنناء

 ؟ مبونجندرالاباؼبتوسطةاألىليةمدرسةحسنالدينمن "أ"

العربيةييمتعلكيفتدي .3 اللغة كباء ي م  أنناء السابع يالصفُٗكوفيد

 ؟ندرالمبونجاباؼبتوسطةاألىليةمدرسةحسنالدينمن "أ"
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 أىداف البحث و.

البحثب مشكالت على البحث ناء أىداؼىذا فإف كماالسابدة، ىي

 يلي:

العربيةيتعلزبطيط ؼبعرفة .1 السابع يالصفُٗكوفيد ءأنناءكبا يماللغة

 .ندرالمبونجاباؼبتوسطةاألىليةمدرسةحسنالدينمن "أ"

 "أ"السابع يالصفُٗكوفيد أنناءكباء يماللغةالعربيةيتنفيذتعل ؼبعرفة .2

 .ندرالمبونجاباؼبتوسطةاألىليةمدرسةحسنالدينمن

 "أ"السابع يالصفُٗفيدكو أنناءكباء ي ماللغةالعربيةييمتعلتدي ؼبعرفة .3

 .ندرالمبونجاباؼبتوسطةاألىليةمدرسةحسنالدينمن

 فوائد البحثز. 

 ـىذاالبحثفوائدنظريةكعمليةكما يالتايل:مناؼبتوقعأفيدد

 الفوائدالنظرية .1

منالناحيةالنظرية،ديكنأفيددـىذاالبحثمسامهاتكمدخالتإجيابية

 .ُٗكوفيدأنناءكباءيماللغةالعربيةاغباةنةعمليةتعلم،السيما ييللتعل

 الفوائدالعملية .2

 منالناحيةالعملية،ىذاالبحثمفيدلػ:
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 للمدارس (1

كمدخالتإجيابية يربسُتجوةةالتعليمىذاالبحثمراجعأفيكوف

  ياؼبدرسة.

 للمعلمُت (2

معرفة اؼبعلموف ةجديديكتس، ، التعلخاصة تنفيذ الذي ي كافمم

 .ُٗكوفيد كباء يأنناءتطبيدو

 للطالب (3

العربيةبظركؼيتعلعلىلطالبأفحيصلا عنختلفةاؼبتعلمالماللغة

 .الظركؼالسابدة

 للباحثُت (4

  البحثيكتس،الباحثمعرفةكخرباتجديدة.منخالؿإجراءىذا    

رؽكالوسائلأمهيةاستخداـالط عنتدرجيياةالباحثعرؼ،تبنوعالبحثالوصفي

 سًتاتيجياتكاألسالي، يالتعلم.كاال
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 اللغة العربية لميتعأ. 

 اللغة العربية لميم تعو فهم. 0

،شيئافالديكنفصلهما،كمهاعمليةالتعلمكالتعليممي يأنشطةالتعلكاف

 .ديكنفصلهماعالقةكنيدةكمًتابطةالالتعلمكالتعليم بُتعملية وألن

 التعلم . أ

اكتسابالذكاءأك،يعٍت"ؿباكلةمعٌتالتعلم يقاموساإلندكنيسيالكبَت

بنيامُت1".اؼبعرفة ضوء على كالتعلم ىو اؼبعرفيةالبلـو الددرات جوةة  ي تغيَت

الطالبكالعاا حياة لتحسُت كاغبركية كأفراةفية ككذلك، اجملتمع أعضاء أك

 2.كتعاىلاهللسبحانوكمخلوؽ

التعلمعملية: علمالنفسالًتبوم"،كمااقتبسبارلو يكتابويرألسكينر

 تكيفكالتعليم" عملية ىو التعلم السلوؾ يةبأف تعديل حي  ي   3ا.تدرجييدثالذم

                                                           
1
 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta : AR - 

RUZZ MEDIA, 2015),  h. 15. 
  

2
 Muh. Sain Hanafy, Konsep Belajar dan Pembelajaran, Jurnal Lentera Pendidikan, Vol. 

17. No. 1, Juni 2014, h. 68   
3
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab ( Malang : UIN Malang 

Press, 2009), h. 16. 
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 4.تعليمال  يكلجهدالتعليم،كبدكفالتعلملنجيدمصطلحأساسيأىمالتعلمىو

ك عملية لو نشاط مستوياتكعنالتعلم أنواع من نوع كل تنفيذ  ي أساسي  صر

وقيامنفسالشخصبعدىوالتغيَتالذمحيدث ياغبديدةالتعلم يإف.التعليم

5. أنشطةالتعلمعلىأهناتفاعالتفرةيةمعبيئتهمتعٌرؼ .ديكنبأنشطةالتعلم
  

ب مفتاح ىو التعلم أف نفهم السابق، البياف على كحيومناءن  يرئيسي

التعليمية جهدالعملية ىو كالتعلم ، كاػبربة، اؼبعرفة الكتساب خالؿبشرم من

 .مااليعرفونوشيئكلالبشريعرؼأفتعلمال

 ميعلالت . ب

 ،التعليم ياألساسعملية6. للطالبالتعليمىوتوفَتتوجيهاتالتعلم

يذعالطالبعلىتنفشجةحوؿالطالبحبيثديكنأفيكىيعمليةتنظيمالبيئ

التعليم كالتعلمعملية ككاف للتدريسالتعل. مشابو معٌت لو معٌتيم لو لكن ،

كاحد . ـبتلف جان، من عامل بأنو انطباعنا التدريس عمليعطي أم ،

اؼبعلموفبإلداءاحملاضراتبينما . اؼبعلمُت  .كاؼبستمعطالباليدـو

                                                           
4
 Nurlaila, Urgensi Perencanaan Pembelajaran Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru, 

Jurnal Ilmiah Sustainable, Vol. 1. No. 1, Juni 2018, h. 95.  
5
 Aprida Pane dan Muhammad Darwis Dasopang, Belajar dan Pembelajaran, Jurnal 

FITRAH, Vol. 03 No. 2 Desember 2017, h. 334. 
6
 Oemar Hamalik, Dasar – Dasar Pengembangan Kurikulum ( Bandung : PT REMAJA 

ROSDAKARYA, 2016), h. 25.  



91 
 

 

الطالبكمصاةرتفاعلبُتاؼبعلمُتكالعمليةوأنالتعلمبلذلكديكنتفسَت

التعلمىوعمليةؼبساعدةالطالبعلىالتعلمبشكل.كالتعلم يبيئةتعليميةمعينة

 .ًنالتدوالتخطيطكالتنفيذك :،كىينالنةأشياءمهمة يأنشطةالتعلم.جيد

 اللغة العربية . ج

 الوسطى اللغاتالسامية إحدل ىي العربية اللغاتمنىيكاللغة عائلة

عناللغةالعربيةىيأف،يُتصطفىالغالوؿاؼبكيد . السامية ألفاظيعربهباكلقـو

الععند ٧أغراضهم. اعبد لغة ىي العربية اللغة فإف إبراىيم لغةالعربمل ككذلك

اؼبعٌتالصريحكالضمٍتللمعاينألفاللغاتاألخرلغَتالعربيةالتضمن8اإلسالـ.

 .يةلفهمالدرآفمرتبطةبدواعداللغةالعربيةالدواعدالضركر،لذلكة يالدرآفالوارة

يتعل ىو العربية هبدؼبُتاؼبعلمُتكالطالبالتعليمكالتعلم أنشطةماللغة

كفهمه العربية إتالتعرؼعلىاللغة كأةاة علىاستخدامها كالددرة تسهيللكيةصالا

األنشطةأكماللغةالعربيةعلىأنوسلسلةمنيؼتعلديكنأفيعرٌ ٩. تعلمالدرآف

فيوحبيثحيدث العملياتللمساعدة يتسهيلتعلماللغةالعربيةعلىأمشخص

ية.ميىداؼالتعلالتعليماؼبثايللتحديقاأل

                                                           
    

7
 M. Khalilullah, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab ...., h. 156. 

8
 Ahmad Muradi, Langkah Jitu Menguasai Gramatika Dasar ......, h. 3. 

  9
 Raditya Amirul Mu’min, “Problematika Siswa Dalam Pembelajaran Maharah Qira’ah 

Kelas X IPA 1 di MA Negeri Klaten Tahun Ajaran 2015/2016“. (Skripsi Program S1 Pendidikan 

Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016 ), h. 10. 
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العربيةىوتطويرمهاراتالتواصلاالجتماعييتعلإف، ياألساس ماللغة

العرب اللغة بالباستخداـ الطالبمهاراتلغوية كتعليم كاعبصحيحية حس،ة يدة

يةىوأفيكوفلدلالطالبمهاراتمنتعلماللغةالعرباؽبدؼ أىدافهاككظائفها.

 شفهيةكانتأكربريرية.لغوية

ن الوصفأعاله، على أفٌبناءن يتعلفهم ىو العربية اللغة التعلمم أنشطة

بواؼبعلموفلتحويلالعلـوك علىفالطالبكبوالعربيةالتعليميدـو همحىتيددركا

 .العربيةاؼبكتسبة ياغبياةاليوميةكتطبيقالعلـو

 91كوفيد  في أثناء وباء تخطيط تعليم اللغة العربية. 0

ككيفية كالتصنيع العملية يعٍت الكبَت اإلندكنيسي الداموس  ي التخطيط

كالنماذجكاألشكاؿالتخطيطعلىأنوعمليةكضعاػبططديكنتعريف . التخطيط

مرضيةعبعلاألنشطةالتخطيطىوكسيلة.كشاءاتاليتيتعُتتنفيذىاكاألمناطكاإلن

نوكمإفالتخطيطىواػبطواتيدوؿاغبضرمال . ،خبطواتاستباقيةتسَتىاجيدة

 اؼبنهجية تنفيذ أك مشكلة الغبل األاؼبوجوعمل ربديق إىل 11. عينةاؼبىداؼ

  احملدةةىداؼالتحديقاألطواتاليتسيتمتنفيذىاػبىيإعداة التخطيطأكاػبطةك

                                                           
   10

 Ruslan dan Rusli Yusuf, Perencanaan Pembelajaran PPKn ( Banda Aceh : Syiah 

Kuala University Press, 2017), h. 3. 
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ا الكفاءات :مكىييالرئيسية يزبطيطالتعللوظيفةإف منربديد احملصولة

يلم،يعٌرؼالتخطيطعلىأنو،ديكناالستنتاجأنو يسياؽالتععمليةالتعلم.لذلك

التعليمية، اؼبواة إعداة  ي أنشطة أك عملية التعليمكاستخداـ كارؽ ،الوسائل،

 .كالتدييم يزبصيصالوقتكاألسالي،

      اللغةالعربيةميصياغةأىداؼتعل (1

األ التعلتصاغ شكليةميىداؼ كاحمل الكفاءات سلوؾ ي الواقعيةدةة

التحكمفيهامنقبلالطالببعدمشاركتهميتوقعحدكنهاأكامتالكهاأكةسكاؼبدي

معينة تعليمية مرحلةاأل .  يأنشطة اؼبعلمعنيةميىداؼالتعلمنىذه ،حيدةىا

 يةاعبيدةىيربتاجإىلميىداؼالتعلأفصياغةاأل .يفيةالدياـباؼبراحلاألخرلك

األىداؼاؼبعاليتتىداؼتصنيفاأل اغبركيةشمل كالنفسية كالعاافية كجي،رفية ،

 التعليم بتحليل اؼبهأاالىتماـ ربليل 11ة.مك
معيار  األىداؼبصياغة صياغة تبدأ

 .األساسيةالكفاءةكالكفاءةأ

      ماللغةالعربيةيتعلصياغةاسًتاتيجية (2

 ـعاعلىكجو مناتعلفيج،أفتكوفاسًتاتيجية، العربية معسبيماللغة ة

 اؼببحونة اللغوية التعلاؼبهارات عملية مكونات .مي ي ؽبا اإلسًتاتيجية ككانت
                                                           

      11
 Mohammad Makinuddin, Perumusan Kompetensi Dan Tujuan Pembelajaran Bahasa Arab, 

Jurnal Miyah, Vol. X No. 01 Januari Tahun 2015, h. 4.  
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ؼالتعليمية.عندةيككيماؼبوجوإىلربديقاألىداتصميمالتعلةكمعيارستخدمم

األكلية،كتوصيلنشطةكارمفهناؾطبسةمكوناتلإلسًتاتيجيةالتعليمية،كىياأل

كاالختبارات، الطالب، اؼبتابعةاؼبعلومات،كمشاركة فهناؾ Magerرأم12.كأنشطة

 :،كىييةميسًتاتيجيةالتعلمعايَتجي،مراعاهتاعنداختياراإل

 يةميىداؼالتعلميةإىلاألتوجواإلسًتاتيجيةالتعلي ( أ

 حس،اؼبهاراتاؼبتوقعةاألسالي،اختيار  ( ة

 :االسًتاتيجياتاليتحيتاجاؼبعلمإىلصياغتهالتعليمالطالبىي

ميلطالب يبدءالتعلنفسا إلسًتاتيجيةاتعد ( أ

 .ةمهمتددًناألخباربأفاؼباةة ( ة

      ماللغةالعربيةيتعلياغةارؽص (3

 بالنسبة ألشياءلأما اريدة  ي مراعاهتا األىداؼجي، فهي التعليم

كاألكقات،اؼبطلوبة اؼبرافق حاالتالتعليم، كالطالب، اؼبعلم ككذلكاؼبتاحقدرة ة،

 ارؽتدريساللغةالعربيةىي:.كعيوهباطريدةال ؿبسنات

اريدةالدواعدكالًتصبة . أ

                                                           
12

 Diah Rahmawati As’ari, Strategi dan Metode Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal 

Konferensi Nasional Bahasa Arab, ISBN : 978-979-495-813-1, h. 114. 
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كبال الدواعد، ىينظاـ اللغة علىافًتاضأف الطريدة تايلفإفتعتمدىذه

استيعابالدواعدىوشرطأساسيللددرةعلىاحملاةنة.خطواتتطبيقىذهالطريدة

 :ىيكمايلي

   .يبدأاؼبدرسالدرسبشرحتعريفالدواعدمعاألمثلة (1

 يوجواؼبعلمالطالبغبفظاؼبفرةاتكترصباهتا  (2

اءةيطل،اؼبعلممنالطالبلفتحكتابالدراءةمثيوجههملفهمؿبتولالدر (3

   .بًتصبتهاكلمةفكلمةأكصبلةفجملة

  الطريدةاؼبباشرة . ة

تطويرىذهالطريدةعلىافًتاضأفعمليةتعلماللغةالثانيةأكاللغةاألجنبية

 :خطواتتطبيقىذهالطريدةىيكمايلي تشبوعمليةتعلماللغةاألـ.

باإل (1 كاحدة كلمة بنطق شفهيان اؼباةة تددًن  ي اؼبعلم إىليبدأ شارة

 يدلدالطالبمراتعديدةحىتيصحالنطقكيفهموفاؼبعٌت. الشيء.

التدري،التايلعلىشكلاألسئلةكاألجوبةبأةاةاإلستفهاـ"ما،ىل،أين" (2

     حس،مستولصعوبةاؼباةة.

اؼبددمة،  (3 اؼباةة استيعاب على قاةركف الطالب أٌف اؼبعلم يعتدد أف بعد

  اباؼبدرسيييطل،منهملفتحالكت
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 ي (4 الوارةة األسئلة على الشفهية اإلجابة تددًن ىي التالية األنشطة

     .الكتاب

 تعطىالدراءةالعامةكفداؼبستولالطالبكاؼباةةاإلضافية (5

  إعطاءالدواعد يمستولمعُتبطريدةاستدرائية (6

 13يدفعالطالبللمحاةنةبالشجاعةحىتالخيافوفمنارتكاباألخطاء    (٧

   ج.اريدةالدراءة

الديكنأفيكوف اللغة علىأساسافًتاضأفتعليم الطريدة ىذه تطوير

ىذه تطبيق خطوات كاقعية. أىداؼ ىي الدراءة مهارة كأف األىداؼ، متعدة

 ىيكالتايل:الطريدة

كيتم (1 مكثف، بشكل اللغة أصوات نظاـ نطق تدري،الطالبعلى يتم

   .ملالبسيطةكنطدهاتدريبهمعلىاستماعبعضاعب

قراءةالنصوصاؼبأخوذةمنكت،معينةةكفااللتفاتإىلتدرجيةاؼبفرةات (2

 كأمناطاعبمل

فهممعٌتالكلمة،حيثيشَتاؼبعلمإىلعدةكلماتجديدة يالنص،مث (3

   .يشرحمعناىاأكيددـإليهمفرصةللسسؤاؿعنمعٌتالكلمة

                                                           
      

13
 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang : MISYKAT, 2017), h. 

41. 
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   لتالية:اتعطىالتدريباتمنخالؿالعملية (4

االىتماـ (أ مع اعبهرية بالدراءة النصوص قراءة الطالب من ييطل،

 دبعناىا

 14تددًناألسئلةالوارةة يؿبتولالنص (ب

 السمعيةالشفويةة.الطريدة

ال السمعية الطريدة خطواتشفويةتعتمد النطق. ىي اللغة أف افًتاض على

 ىيكمايلي:تطبيقىذهالطريدة

يدرأ (1 اغبوار، إىلعرض النظر ةكف يستمعوهنا كالطالب عديدة، قراءة اؼبعلم

   .النص

   .تدليداغبواركحفظوبتدليدقراءةاؼبعلمصبلةفجملةأنناءحفظاعبمل (2

عن (3 ـبتلفة تراكي، فيها ألف الصعبة، للجمل خاصة اعبملة، أمناط عرض

 تراكي،اللغةاألـ.

   .يبهاسبثيلاغبوارأكالدراءةالدصَتةاليتمتتدر (4

  يدٌربالطالبعلىتكويناعبملاألخرلاؼبناسبةألمناطاعبملاؼبدركسة  (5

 

                                                           
       

14
 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif ( Jakarta : PT RajaGrafindo 

Persada, 2014), h. 41.  
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 ق.الطريدةاإلنتدائية

تفًتضىذهالطريدةأهناالتوجداريدةمثاليةألفلكلمنهاعيوبكمزايا

 :خطواتتطبيقىذهالطريدةىيكمايلي .ديكناستخدامهاعبعلالتعليمفعاالن

 اغبوارأكاحملدنة ٌلمالطالبيعٌلماؼبع (1

 أكاإلنشاء الكتابة يعٌلماؼبعٌلمالطالب (2

  فهمالنص يعٌلماؼبعٌلمالطالب  (3

 قراءةالنصوصالعربية يعٌلماؼبعٌلمالطالب   (4

 :بينمااألنشطةالتعليمية يالفصلىي

 اؼبمارسةالشفوية (1

 الدراءةاعبهرية (2

 ًتصبةاألسئلةكاألجوبةمثفبارسةال (3

  الدواعد  (4

اإلنًتنتميالتعلبعضارؽ عرب االفعالة ستخدامهاديكن أنناءميالتعل ي

كالطريدة،كالطريدةعرباإلنًتنتيمالدائمعلىاؼبشاريع،التعل،منهاُٗكباءكوفيد
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  15يماؼبدمج.كالتعل،اؼبتكاملزلية،كاؼبنهج،كاريدةالزيارةاؼبنغَتاؼبتصلةباإلنًتنت

نفهمأفالطريدةاؼبناسبةالستخدامهاعلىمستوللبيافالسابق،كمنا

 اؼبتوسطة اؼبدرسة اإلنتدائية،ىي التعل الطريدة نظاـ علىيألف اؼبطبق م

 .تكاملاؼبنظاـالىواؼبدرسةاؼبتوسطةمستوى

      واةالعربيةاؼبصياغة  (4

الدراسية اؼبناىج اعبوان، ي أىم من التعليمية اؼبواة لذإف ترتيبها، فإف ا

اؼبواةالتعليميةية.كنوعميىداؼالتعلىوأمرالبدمنولتحديقاأل صحيحترتي،

لصقكديكنأيضنابرؾبتهااؼبسبورةأكالطبوعة يكت،أكمصممةعلىاؼبواةمناؼب

 شكل األفالـعلى أك اعبيدالصور كالتنظيم تتطل،الدقة ككلها بعضاألشياء .،

 : إعداةاؼبواةالتعليميةىيمراعاهتاعندجي،

اؼبواةالتعليميةمعمستولقدرةالطالبأفتناس، (أ

 حبيثتساعد ياكتساباللغةربفيزمنوأمناطالفكرة  (ب

 ترتي،اؼبواةعلىأساسمستولاستعداةالطالب ج(

 16.الطالبنفسالديمةاؼبتوقعةمنكأفتشكلاؼبواةالتعليميةاؼبواقفة(

                                                           
 15

 6 Metode Pembelajaran Paling Efektif di Masa Pandemi Menurut Para Pakar “(On-

line), tersedia di :  https://sevima.com/6-metode-pembelajaran-paling-efektif-di-masa-pandemi-

menurut-para-pakar/ (diunduh pada 8 Desember 2020, pukul 19.00). 
16

 Khoiru Nidak, Penyusunan Bahan Ajar Untuk Keterampilan Berbicara Bahasa Arab, 

h.73.  
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      التعليميةوسائلالصياغة (5

 "جيمع كركسيل موليندا كتاهبمىينيك، كاألسالي،" ي التعليمية الوسائل

اعبديدة يسمى" التعليمية إجرائينا ىذا ".ASSURE " منوذجنا  منوذجيدصد

ASSURE  منوذجة.يشتملالفعالالوسائلاستخداـإىلضماف ASSUREٔعلى

ا  ي الوسائخطوات الستخداـ اؼبنهجي كىيللتخطيط ربديد (9: )،

كخصائصهماحتياجات )الطالب األىداؼِ، صياغة )( اختياّ، الوسائل( ر

( كتصميمها، كتغيَتىا )ْالتعليمية اؼبواة، صياغة )ٓ( ك الطالب مشاركة )ٔ)

 .ًنالتدو

نفهمأفزبطيطالتعليمىوأمرمهمجي،أف،ديكننظراإىلالبيافأعاله

ممنظمناي،يصبحالتعلنخالؿتنفيذزبطيطالتعليمم . ميعلقبلتنفيذالتيعدهاؼبعلم

 .احملدةةيةميىداؼالتعلاكقاةرعلىربديقاألكموجهن

 91كوفيد  في أثناء وباء اللغة العربية ميتنفيذ تعل. 1

-َُِٗ.كباءفَتكسكوركناأزمةصحية يالعاملىيأكؿُٗكباءكوفيد

ََِِ اؼبعركؼباسم أك اأكُٗكوفيد ا ي كوركناإلقبليزيةللغة مرضفَتكس

ا ،َُِٗ ىذا  يحيثانتشر العامل لفَتكسسريعا أكباء صبيع كوفيد ىو  ُٗ.

  .منقبلالبشرعرؼعليوببوفَتكسكوركناجديدمليمرضيس
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 يوجد1٧.  ُٗكوفيدكباء،بدأالناسيشعركفبتأنَتكوركنا فَتكسبوجوة

 .َُِٗنوفمربشهرظهر ييالذمكالوباءأصابتاالنسافمنقطاعاتالعديد

،كالذمكافإىلإندكنيسيا ُٗكوفيدبعدةخوؿكباء  .قطاعالتعليمهاكاحدةمن

 مارس منتصف  ي بػََِِكقتها اؼبصابُت عدة لتدليل أنتجتُٗكوفيد ،

ىالتعلم،كىيالدضاءمسؤقتناعلكاحملليةسياسات يعاملالتعليماغبكوماتاإلقليمية

الكلية،كاليت كأاؼبدرسةبالتعلمعرباإلنًتنتعلىمستولكجهانلوجوكاستبدالو

 18.اعبامعةاإللكًتكنيةيتجسد ينظاـيسمى

رقم كالثدافة التعليم كزير منشور خالؿ من رظبينا اؼبنزؿ من التعلم أنشطة

ِّٔٗٔ / MPK.A / HK / 2020 نعمناؼبنزؿؼبكالعملبشأفالتعلمعرباإلنًتنت

بعد 1٩.كوركنامرضفَتكسانتشار التعليم 91كوفيدكباءحضور أصدركزير ،

كالثدافة التعميميةإندكنيسيعبمهورية الرسالة خالؿ من سياستُت لعاـ 1 رقمة

التعميميةََِِ  4 رقمكالرسالة قايةبو فسابدتافسياستاتتعلق21.ََِِلعاـ

                                                           
 
17

 Fitri Andriani Euis Kurniati, Dina Kusumanita Nur Alfaeni, Analisis Peran Orang Tua 

Dalam Mendampingi Anak di Masa Pandemi COVID - 19, Vol. 5 Issue.1 Tahun 2021, ISSN : 

2549-8595, h. 242. 
  

18
 Yulita Pujilestari, Dampak Positif Pembelajaran Online Dalam Sistem Pendidikan 

Indonesia Pasca Pandemi Covid-19, Jurnal Adalah, Vol. 4 No.1 Tahun 2020, h. 53 . 
      

19
 Ibid. 

20
 Nurkolis Nurkolis and Muhdi, Keefektivan Kebijakan E-Learning Berbasis Sosial 

Media Pada PAUD Di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Obsesi, Vol. 5 Issue 1 Tahun 2021, ISSN : 

2549-8595, h. 213. . 



68 
 

 

تيعرؼ التعليم يفًتةخطَترة.ليمكتنفيذسياسات يكحداتالتعُٗمنعكوفيد

 .بسياسةالتعلمعنبعدعرباإلنًتنت ياؼبنزؿسياسةالتعلم

 ،فإفالتعلمعرباإلنًتنتىوGaylenكDickson-DeaneكMooreكفدالػ

كاؼبركنة كاالتصاؿ الوصوؿ إمكانية مع اإلنًتنت شبكات يستخدـ الذم التعلم

عل تفاعالتالتعلمكالددرة من ـبتلفة أنواع إنشاء اإلنًتنتىوالتعلم  21.ى عرب

تكنولوجيا يستخدـ الذم بعد عن التعلم أشكاؿ من االتصاالتشكل

كسائل .كاؼبعلومات فإف أرشاة، اإلنًتنتميالتعلشبَتل عرب يسمىأك ما

22للتعليمىيكسيلةلدعمالتعليمكليستكسيلةبديلةماإللكًتكينيالتعلباسم
   

ال الصحية يسببوقاةتاألزمة اعبديد)كوفيد ناصبة (.ُٗ-فَتكسكوركنا

تطبيدات شكل  ي األساسية األنظمة اإلنًتنتمن عرب التعلم يستفيد أف ديكن

كي،كشبكاتاجتماعية التعلمكمواقع إةارة التعليمعربديكناستخداـ .كأنظمة

 اإلنًتنت لدعم اؼبختلفة اؼبنصات اؼبناقشةىذه تدنيات تدعمها اليت اؼبعرفة ندل

يتطل،ىذااؼبوقفمناؼبعلمُتكالطالبالتعلمعرباإلنًتنتمن .اؼبختلفةكغَتىا

 .اؼبنصاتاليتمتتوفَتىا

                                                           
21

 Sadikin, Ali, Pembelajaran Daring di Tengah Wabah COVID - 19, Jurnal BIODIK, 

Vol. 6 No. 02 Tahun 2020, ISSN : 2580-0922 h. 216. 
22

 Andri Anugrahana, Hambatan , Solusi Dan Harapan : Pembelajaran Daring Selama 

Masa Pandemi Covid-19 Oleh Guru Sekolah Dasar, Jurnal Scholaria, Vol. 10 No. 3 Tahun 2020, 

h. 283. 
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 ةكراكمورةكميسرللطالب،كحىتاؼبعلموؿالدراسية،يلع، يإةارةالفص

 قاةر اؼبعلم كاالربديقعلىيطل،من النظاـ من عمليةجو أنناء نضباطكالراحة

 :كمهايممنجانبُت،يتكوفتنفيذالتعل . ميالتعل

ا . أ عملية تنفيذ شركط عيلتعلتتكوف من التعلمم كزبصيصكقت الطالب دة

 كالكت،اؼبدرسيةكإةارةالفصوؿالدراسية.

التعل . ة تنفيذ األكلييتكوف األنشطة من كاألنشطةم األساسية كاألنشطة ية

 23امية.تختاال

 :كىي،ليم يىذهاغبالةإىلنالنةأقساـيندسمتنفيذالتع  

      األنشطةاألكلية  (1

يمبتحديقجوالتعلماألكؿ يتشجيعتنفيذالتعل  يىذهاؼبرحلة،يدصدم

 ي أنفسهم تركيز جيدالطالبعلى بشكل التعلم عملية اؼبعلم24. متابعة يعٌد

ؼبشاركةم كجسدينا نفسيان التعلعمليالطالب اؼبة األسئلة كارح باؼبعرفةتعلديم، ة

 .يةميالتعلالسابدةمعاؼبواةاؼبراةاؼبدركسة،ككذلكشرحاألىداؼ

 

                                                           
23

 Nurul Hidayatul Amalina dan Muh. Nashirudin, Analisis Proses Pembelajaran Bahasa 

Arab Pada Tingkat Tsanawiyah di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam, Jurnal Tatsqif, Vol 15. No. 

2. Desember 2017, h. 178.  
24

 Umu Qomariyah, “Strategi Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Darun Najah AL - 

FALAH Telagawaru Labuapi Tahun Pelajaran 2016 / 2017”. ( Skripsi Program S1 Pendidikan 

Bahasa Arab UIN Mataram, Mataram, 2017), h. 25. 
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      األساسيةميالتعلأنشطة  (2

الثانية اؼبرحلة ىذه على ي األنشطة تركز ،  قدرةأنشطة  . الطالبتطوير

منك ؾبموعة باستخداـ التعليمية اؼبواة عرض األسالي،االسًتتنفيذ أك اتيجيات

خداـالنماذجاألنشطةاألساسيةباست يديكنإجراؤىاؾبموعاأكمنفرةا.تنوعةكاؼب

 .صائصالطالبكاؼبواةالدراسيةكمصاةرالتعلماؼبالئمةخب لوسائالككالطرؽ

      تاميةتخاالاألنشطة (3

اؼبدرس يعطي اؼبرحلة، الطالبكبوخالا يىذه لدياسمستولفهم تبار

ك ياؼبددمةؼباةةا يدـو. النشاط كالطالبىذا التدواؼبعلم شكل على ًنبالتفكَت

 .التايلللداءيمأنشطةالتعلعنخطة اؼبعلمأيضناخيرب . واجباتبتددًنالكألفظينا

السابق، البياف إىل التعلأففهمناستناةا يشيتنفيذ تم مل األنشطةعلى

التعل كأنشطة اياألكلية االألساسيةم تاميةتخكاألنشطة  ي األكلية. ،األنشطة يدـو

 أنشطة. األنشطةالتعليميةإتباعاؼبعلمبإعداةظركؼالطالبليكونوامستعدين ي

التعيلتعلا  ي الرئيسية األنشطة ىي األساسية يلمم األنشطة، اؼبعلمك يىذه ينفذ

التعل  . ميعملية اال ي اؼبعلمتاميةتخاألنشطة يعطي اؼبالختا، باؼبواةتعلدبارات ة

دركسة.التعليميةاؼب
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 91كوفيد  في أثناء وباء تعليم اللغة العربية تقييم. 2

أكغَتكاؼ،ماجيدأكسيئ ،صحيحأكخاائ،قومأكضعيف،كاؼو

ذلك. أشبو الزباذالتدي25كما البيانات صبع عملية ىو الدراراتيم

باستخداـ الديمة. اختباراتصنيفديكن أحكاـ إىل اللغوية اؼبهارات ختبار

كالكالـمهارة "التدي االستماع من"يمكلمة اإلقبليزيةأصل  اللغة

"evaluation"الكلمةاألساسيةحيتومعلىكىو "value.)الديمة(" 

دباالختباراتاللغويةأنواعا       كىيتظهر، العربية  يذلكاختباراتاللغة

ـبتلفة معايَت حمن من شكلها. ايث إىل االختبار يندسم الذايتالختبار،

 26.فيمايليكصفلكلنوعمنأنواعاالختبارات. الختباراؼبوضوعيكا

 الذايتاالختبار .1

الذايت      ايعرؼاالختبار اؼبدايلخالباسم كاالختبار اؼبدايل. شكلمنتبار

  Gronlundدأكٌ. اػباصةجي،اإلجابةعليهاالطال،بلغتوأشكاؿاالختبارالذم

ستخدـلدياسقباحاالختبارالذمالديكنالختباراؼبداليماىذاعلىأفLinnك

 2٧ي.وضوعاؼبختبارالقياسومنخالؿمنوذجا

                                                           
  25

 Imam Asrori, Muhammad Thohir, dan M. Ainin, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab         

 ( Malang : MISYKAT, 2017), h. 2.  
26

 Ubaid Ridho, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal An - Nabighoh, Vol. 

20, No. 01, 2018, h. 34. 
27
 Imam Asrori, Muhammad Thohir, dan M. Ainin, Evaluasi Dalam ...., h. 86. 
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اؼبدالية األسئلة ىذه تنظيمتتطل، على الطالب اؼبعاينقدرة كربط كتفسَت

 .لديهم

 اؼبوضوعياالختبار .2

ذيكافإجراءهموضوعيا.ىناؾعدةأنواعالاالختباراؼبوضوعيىواالختبار     

 اؼبوضوعي،منها:مناالختبار

 اختباراالختيارمنمتعدة . أ

ؿبتملةإجاباتصراعناليتكوفاختباراالختيارمنمتعدةمنجزءمن     

،كىيمفتاحتتكوفمنإجابةكاحدةصحيحةاإلجاباتاحملتملةة.أكبديل

احمل عوامل من كالعديد اإلجابة منؼبعاعبةتاؿ. االختيار ةرجاتاختبار

متعدة صيغتُت، كتستخداـ الدقيدة الصيغة كمها عندال، عدوبة. عدـ صيغة

 28تهاكالتايل:صيغالدقيدة،فكانتصيغةالاستخداـ

S = R - W 

                0 - 1 

 

S النتيجةاحملصولة=Rاإلجابةالصحيحة= 

W  =عدةاألسئلة0   اإلجابةاػبطيئة= 

                                                           
28

Ubaid Ridho, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal An – Nabighoh ....., h. 

39. 
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 العدةالثابت=  0

 باستخداـالصيغةالتالية:صيغةعدـعدوبةبينماال

S = R 



 اختبارالصحيحكاػبطأ ب.

 Gronlundقاؿ كاػبطأLinnك الصحيح إختبار شكل فإف ،

مستخدـ حديدة ربديد على الددرة اللدياس الواقعبياف كتعريفعن ،

اريدتافؼبعاعبةالنتيجةالختبارىناؾذلك.بوأشكمااؼببدأصطلح،كبيافاؼب

كاػبطأ الصحيح بتدنية كمها: عدوبةكالدقيدة، لتدنياتعدـ كخاصة .

 التالية:استخداـالصيغة،التسجيل

S = R - W 

 حيثأف:

 S النتيجةاحملصولة= 

 R  =اإلجابةالصحيحة 

 W  =اإلجابةاػبطيئة 

 :الصيغةالتاليةبعدـالعدوبةباستخداـبينماأسلوبالتسجيل                
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S = R ،كالصحيحةاإلجابةكاليتربس،فدط . اإلجابةلألسئلة متعدـ ،

 .تسجيلهاعلىأهناصفر

 اختباراؼبطابدة . ج

يتكوفاختباراؼبطابدة. باؼبطابدةأكاالقًتافأكالتوفيقيسمىاختباراؼبطابدة

 سلسلة من كاحدة األسئلة  يل. اإلجاباتكمن مدرجة إجابة سسؤاؿ كل

،فبا S = R :كيفيةمعاعبةالنتيجةؽبذاالسسؤاؿبالصيغة. سلسلةاإلجابات

 .يعٍتأفالنتيجةاألخَتةربس،علىأهنااإلجابةالصحيحة

 االختبارالتكميلي . د

األسئلةأكاختباراختبارملءالختباراإلقبازيواالختبارالتكميليبايسمى

يفية.ككأجزائهااحملذكفةعلىمناعبملإختباراإلكماؿختباريتكوفا. كماؿاإل

 2٩)يشبواختباراؼبطابدة(.) S = R:معاعبةالنتيجةباؼبعاةلة

 ازباذ اؼبعلم أك االختبار لصانع ديكن ، كمونوؽ صاحل اختبار لتحديد

 شكل ربديد( 3 ، االختبار ماةة اختيار( 6 ، اإلعداة مرحلة( 9: التالية اػبطوات

 شبكات إنشاء( 6 ، الدرجة ربديد( 5 ، العناصر عدة ربديد( 4 ، االختبار كنوع

                                                           
  

29
Ubaid Ridho, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal An – Nabighoh ...,h. 

41. 
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 مت اليت االختبارات اختبار( 8 ك ، الشبكة على بناءن االختبار عناصر ترتي،( 1 ،

 .كالدراءةكالكتابةباالعتداةأفشيئنا كلمة"الديمة"ترتبط 11.ذبميعها

 اختبارمهارةاالستماع .9

 ديكنقياسها ياختبارمهارةاإلستماعىيكمايلي:يملتديمسؤشراتا     

 مثاؿ: يددرالطالبعلىقراءةالكلماتاؼبسموعةبشكلصحيح. . أ

     استمع ورّدد !

 مدٌرس:صبىىلمدٌرس:صبىىاؿ

 :صبىىاؿ تلميذ:صبىىلتلميذ

 مثاؿ: .الطالبعلىربديدصوتالشٌدةبشكلصحيحيددر ب.

! ( ياؼبربٌعةXاستمعكعٌُتالكلمةالٌثيفيهاشدةبوضععالمة)  

 ا ب ج
 ضبىىلى ضبىااؿى حىاًملى


 مثاؿ: .ج.يددرلطالبعلىسبييزأصواتاغبركؼاؼبتشاهبةبشكلصحيح

 يستمعاؼبعلم:         

 (سارِ(صارُ        

                                                           
       

30
 Imam Asrori, Muhammad Thohir, dan M. Ainin, Evaluasi Dalam ...., h. 71. 
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 جيي،الطالبعلىالنحوالتايل:         

 (أبِ(أبُ         

بشكل الصور خالؿ من الكلمات معٌت ربديد على الطالب يددر   ة.

 مثاؿ: .صحيح

    !اخًتالكلمةاؼبسموعةاليتتناس،الصورة            

ينطقاؼبدرس:أ(متارب(مدارج(مطرة(مًت      السسؤاؿ     

 مثاؿ: .ق.يددرالطالبعلىسبييزصوتالنوفكالتنوينبشكلصحيح

  ( ياؼبربٌعة!Xاستمعكعٌُتالكلمةالٌثيفيهاتنوينبوضععالمة)  

    : السسؤاؿ          

 ا ب ج
 رسوالن رسوالف رجوالف

 

 .يددرالطالبربديدمعٌتاعبملمنخالؿالصوربشكلصحيح . و

إستمعإىلالعبارةاألتيةمثعٌُتالصورةاؼبناسبة           !  

       العبارةاؼبسموعة:          

     ىذابيت          
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9                          6  

 .شكلاعبملةباغبركةاؼبناسبةيددرالطالبعلىاستجابةالكالـ ي . ي

  مٌثلاعبملاألتية                 !

! ياؿبمد,أشرإىلالنافذة                  

مهارةالكالـ اختبار. 6

 ىيكمايلي: الكالـ مهارةمسؤشراتالتدييماليتديكنقياسها ياختبار     

 .استخداـالتعبَتاتالدياسيةبشكلصحيحعلىلطالبيددرا . أ

 مثاؿ:     

  ماذايدوؿإذاقاؿلكأخوؾمايلي؟:             

            اؼبثَتات                                      اإلجابات          

  صباحالٌنور                          صباحاػبَت!-         

  أناخبَتكاغبمدهلل                             كيفحالك؟-         

ماذايدوؿإذاقاؿلكأخوؾمايلي؟:              
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           اؼبثَتات                                    اإلجابات            
        إظبيمهيمنيفاهلل,مااظبك؟إظبيس-           

   

 .واحدةبدقةالصورةلل علىتددًنالدصةلطالبيددرا . ة

    عبر الصورة آتيت ببلعربيت مستعينب بأسئلت آتيت             !

        (منىي؟ُ

  ؟ (أينتعمل6 

 .دليلاألسئلةةالتسلسليةبرعلىتددًنالدصةللصولطالبيددرا . ج

تكٌلمعنالصورةالتاليةمستعيناباألسئلةاليتجانبها!               
كالة يرحلتهم؟ماذايرك،األ-ُ  

كإىلأينيتوجهوف؟-6  

                                    

 .ةكفتوجيومناس،ةالتسلسليةرتددًنالدصةللصولطالبيددراة.

تكّلم عن الصورة التالية !               
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 رةالكالـعلىأةاءمهاجدكؿتدييم

 اعبوان، الرقم
 النتيجة

9 6 1 4 5 

           مالءمةالنطق 9

6 
كالطالقة الفصاحة

           راؼبعلمايحس،مع

           الدواعد 1

           جةالتنغيمكالله 4

           ةقةاعبواب 5

            يالتعبَتالشجاعة 6

           ةاتاؼبفر 1

 

   بارمهارةالدراءةاخت. 1

 ىيكمايلي:مهارةالدراءةمسؤشراتالتدييماليتديكنقياسها ياختبار

 .قراءةالنصبطالقةكبعنايةكةقةعلىطالبيددرال . أ

  إقرأ النص األتية قراءة فصيحة !

"...جاكرتاعاصمةإندكنيسياىيأكرباؼبدف يإندكنيسيا.

حاب.أشهرمبانيهاقصرالدكلةفيهامباينعظيمةكنااحاتس
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كالربجالدوميكمسجداإلستدالؿ.مسجداإلستدالؿأكرب

 اؼبسجد يإندكنيسيابل يجنوبشرقياسيا

ال . ة علىطالبيددر سياؽ  ي اؼبفرةات معٌت بشكلاؼب ةملاعبربديد عينة

 .صحيح

 اختر اإلجابة الصحيحة !
: عاصمةدبعٌت .اعاصمةإندكنيسياجاكرت (9  

         Daerah Khusus Ibu Kota        .ج . ب   Kota Besar . أ     

 .اغبدائقاؼبكتوبة يالنصبشكلصحيحعلىإجياةلطالبا يددرج.

 صحيح.

 أجب عن األسئلة األتية طبقا للنص السابق !

أينتدعمسجداإلستدالؿ؟(9  

 ماأىماؼبباين يجاكرتا؟(6

 .ؼبعاينالضمنية يالنصبدقةاإجياةعلىالطالب يددر . د

 أجب عن األسئلة األتية طبقا للنص السابق ! 

أيهماأكربمسجداإلستدالؿأـمسجداغبراـ؟(9  

 أيهماأكربمدينةجاكرتاأـسورابايا؟(6
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 بشكلصحيحالفكرةالرئيسية يالفدرةإجياةلطالبعلىا يددرق.

( العالمة Xيسة بوضع )إقرأ النص السابق ثم حّدد الفكرة الرئ

 على اإلجابة الصحيحة !

  الفكرةالرئيسة يالفدرةاألكىلىي:-ُ

كسائلالندلاغبديثة-أ                   

كسائلاإلتصاؿاغبديثة-ب                  

العاملقريةصغَتة-ج                  

 ةكؿالشماؿكاعبنوب-ة       

موضوعالدراءةبشكلصحيحخيصالطالبعلىتل يددرك.

    يىذهاعبوائز)النصالسابق(؟كيمبرأ - 1

 .دقيدةحملتولنصالدراءةالًتصبةالتددًنعلىلطالبا يددرز.

 ترجمالنصاأليتإىلاللغةاإلندكنسيةاعبديدة!

جاكرتاعاصمةإندكنيسياىيأكرباؼبدف يإندكنيسيا.فيها

سحاب.أشهرمبانيهاقصرالدكلةمباينعظيمةكنااحات

مسجداإلستدالؿأكرب كالربجالدوميكمسجداإلستدالؿ.

.اؼبسجد يإندكنيسيابل يجنوبشرقياسيا   
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 ةالشفويةءجدكؿتدييماألةاءعلىفهمالدرا

الر
 قم

 اعبوان،
 النتيجة

9 6 1 4 5 

 فهمؿبتولالنص 9
          

 تولالنصفهمةقةؿب 6
          

 الطالقة يالتعبَت 1
          

 ةقةاإللداء 4
          

 ةقةالدواعد 5
          

 معٌتالسرة 6
          

 

 التحريريةةجدكؿتدييماألةاءعلىفهمالدراء

الر
 قم

 اعبوان،
 النتيجة

9 6 1 4 5 

 فهمؿبتولالنص 9
          

 فهممفصلحملتولالنص 6
          

1 
حملتول التنظيمية األحكاـ

 النص
          

 ةقةاإللداء 4
          

 ةقةالدواعد 5
          

 التهجئةكالكتابة 6
          

 معٌتالسرة 1
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الكتابةاختبارمهارة. 4

فإف عاـ، كجو العربيةمهارةاختبارعلى الكتابة ا تصنفها ختبارإىل

ال )اكتابة اؼبوجو(اؼبوجهة اغبٌر(.كتابةالكاختبار إلنشاء )اإلنشاء مسؤشراتاغبرٌة

 ىيكمايلي:يتديكنقياسها ياختبارمهارةالكتابةاؼبوجهةالتدييمال

 ا.صحيحةترتيباملاعب علىترتي،الكلمةإىللطالبيددرا .أ

     رّتب الكلمات األتية لتكون جملة مفيدة !   

 اؼبدرسة-ىذه– ي–ألكىلا–السنة–أجلس– ي   

 .ةناسبةاؼبالصورةحس،ملاعبتكوينعلىلطالب.يددراب

   كتب الجملة المناسبة تحت الصورة !ا

                                           
             (1(                                                                )2) 

 ا.صحيحةحس،اؼبفرةاتترتيباترتي،اعبملعلىطالبليددراج.

    ضع ىذه الكلمة في جملة !

 ذبلس/األستاذة-ُ

 .بشكلصحيحالفدرة ةإىلترتي،اعبملعلىطالبيددرال . د
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الواحدةحس،األسئلةصورةالكائنأكالكصفعلىلطالبددراق.ي

 .ةناسباؼب

ا باألسئلة األتية !صف ىذه الصورة مستعين                 
أمشيءىذا؟-ُ  

ماذاترلؽبذااؼببٌت؟-ِ  

 

 .ةناسبعلىترتي،الفدرةحس،األسئلةاؼبلطالبيددراك.

    أكتب وصفا عن الحصان مستعينا باألسئلة األتية !               

أيٌهماأكربجسما,اغبصافاـاغبمار؟-ُ  

كيفجيرماغبصاف؟-ِ  

علىنشاطتعليمييهدؼإىلجعلالطالبقاةرينىواإلنشاءاغبرٌ

 كاآلراء بكاؼبشاالتعبَتعناألفكار ةكفعر ىوالكتابة كما نشاء ياإل التوجيو

اغبرٌرٌاغب اإلنشاء ففي الطالب. لييطل،من  ياؼبكتابة العربية باللغة وضوع

  الشرحكالبياف.وصفكالسرةكالشكل



45 
 

 

اغبرٌ مدرسكلإلنشاء يدـو العربية، الكتابةبصنعاللغة موضوعات

إىل،مثيطل،منالطالباختيارأحداؼبوضوعاتاليتسيتمتطويرىاالعديدة

 شكلالكتابةمثلاؼبداالتاغبرٌة.

 !ىذه الكلمة في جملة ضع  

عطلة   - يـو

ةاألنشطةاليومي  -            

 Mary Finoechiaroتلكتابةالطالبعند اتدييمالجدكؿ

 ىجاء ترقيم مفردات واعدق

        

        

 

إىلالوصفأعاله ماللغةيفهمأنوعندتنفيذتدييمتعلن،ديكناستناةنا

الصحيحاؼبستخدالعربية فإفاالختبار ، كباء يـ أنناء اُٗكوفيد ختبارالىو

أشبوكماطابدةاؼباؼبدايل،كاختبارالختبار،كااالختيارمنمتعدةشكليبالتحرير

 ذلك.
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 البحوث السابقة ب.

ك أنناء  ي العربية اللغة تعليم دبعملية اؼبتعلدة بعضالبحوث باءيوجد

الباحثوفالسابدوفكديكناستخدامهاكالبحوثالسابدةاليتقدمهاُٗكوفيد

 وثالسابدةىيكالتايل:البحبعض،ك يىذاالبحث

إ .1 قاسم، نو يمارياين،نانانغ تورموةم، اؽباةمماـ  ي( 6161) عبد

 .اتوقعاهتاكحلوؽبهتاكاليماللغةالعربيةعرباإلنًتنت:مشكحبثوبعنوافتعل

أ كوفيد كباء  يأنناء كافصبيعُٗ-ظهرتنتائجالبحثأنو ،

ماللغةالعربيةيا يذلكتعلدبعرباإلنًتنتاؼبنزؿأك ياحملاضراتاؼبنعددة

اإلقبلزية اللغة تعليم بدسم جايت غونونج سوناف جبامعة الدينية كالًتبية

اإلسالميةاغبكوميةباندكنج.الوسائلاؼبستخدمةغالبا يتعليماللغةالعربية

. كىيجوجلكالسرـك

اؼبشكالت  إف  ي الكلماتتعلاغباةنة نطق كىي العربية اللغة يم

اؼبستخدمة،كاعبمل،كاؼبواةالصعبة،كاغبصصاحملدكةة،كالوسائلالتعليمية

غَتةاعمة.،كبيئةالتعلمرغبةالطالبكتشويدهم،كالشبكاتاحملدكةة
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سوما .2 نوسانتارم، أنيندياريٍت)سبتَتيٍتسيكار أتيكا  ي (ََِِركايت،

ُٗ- يأنناءكباءكوفيدماللغةاإلندكنيسيةعرباإلنًتنتيحبثهابعنوافتعل

 .رجوسوقاىميةاؼبتكاملةالثانويةاإلسالنوراؽبدايةمدرسة ي

نورمدرسةللغةاإلندكنيسيةعرباإلنًتنت يمايأظهرتالنتائجأفتعل

 اؽبداية اؼبتكاملة اإلسالمية  " تطبيقستخدـبا رجوسوقاىالثانوية

schoology " ليستكوسيلة اإلندكنيسية كلكنفحس، ياؼبواة ميععب و،

رباالستخداـكوسيلةتعليميةعأسهل ي يعتربأفكاتساب .اؼبواةاؼبوجوةة

 .يوميةيةالتصالكالوسيلةاإل اإلنًتنتألفىذاالتطبيق

قري، عن التعلم من االنتداؿ اإلنًتنتإف عرب التعلم يظهرإىل كىو

أكالعدباتك . حيدثفجأةةكفأماستعداةمسبقوألنالعديدمنالعوائق

ةعرباإلنًتنتىيأفاؼبعلمللغةاإلندكنيسياليتربدثعندتعلماالعوائق

ال يواجو تطوير  ي اؼبعلمميالتعلالوسائلصعوبة كيصع، مراقبةية،  ي

عرباإلنًتنتالطالبكاإلشراؼ التعليم أنناء التعلمعليهم مرافق كتوافر ،

اػباصةكجي،استخدامهاللطالبكاتكأجهزةالكمبيوترليستمثلاألة

يمعرباإلنًتنت، يأنشطةالتعلذينيشاركوفرأكاألشداءالمعأكلياءاألمو

 .تصلةباإلنًتنتاؼبكمبيوترالمورأجهزةكليسعبميعأكلياءاأل
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ةراسةيماللغةالعربيةعرباإلنًتنت) يحبثوبعنوافتعل(ََِِشيئاألناة) .3

 جبامعةتاركنااإلسالميةسورابايا(.قانوفاألسرةاإلسالمياغبالةاالبة ي

 يالذمحدث ُٗلنتائجأنوبوجوةجائحةأككباءكوفيدأظهرتا

إجراؤهكجهنالوجوالذمكافمثل يبالةإندكنيسيايعٍتالتعليمالعاملىذا

انتشارفَتكسخفضذلكمنأجل.كاآلفباستخداـنظاـعرباإلنًتنتك

 كاجباتللطالب يشكلُٗكوركنا احملاضر يعطي التعليم، ىذا  ي .

السئلةاأل الواجباتتدريبية على كالعمل ، فرـك جوجل  التحريرية بوسيلة

 كالسرـكعرباؼبوزعة البياف جوجل كأما خالؿ، من كالعرضالتددديي

.تطبيق   زـك

اؼبشكالت كانت كباءاليت أنناء  ي كالطالب احملاضركف يواجهها

كاؼبواةكىيليسعبميعالطالبىواتفأكحصصؿبدكةةُٗجوفيد ،

اؼب أفددمة الرغم على بالكامل. مفهومة تكن التعلمل أنشطة ميتنفيذ

ؾبموعة كلكنتنفيذ كاتسابباستخداـ الفيديو، األنشطةأكمكاؼبة ىذه

غَتقاةرةعلىربصيلسَتجيد،كالشبكةليستجيدة،كىناؾندص ي

 .لتخزيناؼبواةاؼبرسلةذاكرةاؽباتف
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الختالؼبُتتشابوكاالهناؾأكجودة،فبناءعلىالبحوثالساب         

.يدعأكجوالتشابو يالبحثعنعمليةالتعليمىذاالبحثالبحوثالسابدةمع

أمابالنسبةلالختالؼفهويدع ينوع .ُٗ- يجائحةكوفيدتناليتحد

البحثكميدانوكموضوعو.
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