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 ملخص
 91-تعليم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية بندار المبونج عند وباء كورونا

 أسماراني سيتياوان
ثالثػة ع ارػر ادلباب ػة مختػل زب ػػي   عمليػة التعلػيم اجليػدة لػف ت عزػل عػف كانػ 

التزػػػميم ادلػػػ صم ادلقزػػػود لل ػػػ ة الػػػ   ألف التعلػػػيم  ػػػو. التعلػػيمو كت عيػػػع التعلػػػيمو كالتقػػػوم
م اللغػة العربيػة. كمػ  يدبػا يف ذلػت تعلػادلسػتددةةو  أ ػداؼ الػتعلماعد ادلتعلم علػى إصلػاز تس

علػػى م نعسػػداو صارػػة يتػػريثس ءػػل  علػػى عمليػػة التعلػػ يػػرثر 99-كوةيػػدذلػػتو كػػاف كبػػا   
م عػف يم كجدػان لوجػمث ي ي تقػل إىل التعلػيم اللغة العربية الػعم يػتم عػادةن باءػت داـ التعلػيتعل

 امت إجػػرا   ػػعكلػػعلتو م اللغػػة العربيػػة. يتعلػػع ارػػر عمليػػة  تغيػػساتإىل سػػ   الػػ  تبعػػدو 
 ػعا ال حػػ   كتركيػ و 99-ع ػد كبػا  كوركنػام اللغػة العربيػة يتعلػعمليػة  يػةدلعرةػة كيع ال حػ 

كأمػا نػوع  ػعا ال حػ  .99-ع ػد كبػا  كوركنػام اللغػة العربيػة يم تعلػو زب ي  كت عيع كتقػ إىل
يقة مج  ال يانات ادلست دمة  عا ال ح   ػل ادلقابلػةو ظوا رو كطر   و حب  كرعل نوعل

ادلالحصػػةو كالتوثيػػػل. كربليػػػل ال يانػػػات ادلسػػػت دـ يف  ػػعا ال حػػػ  بواءػػػ ة ربليػػػل الورػػػعل 
اللغػة العربيػة ع ػػد  التعلػيم زب ػػي  ال ػوعل. كاءػت ادا علػى نتياػػة ال حػ و ظدػرت نتياػة أف

ػػا تعلػػيم باءػػت داـ يػػتم99-كبػػا  كوركنػػا كبػػا    أث ػػا  العربيػػة اللغػػة عيػػع تعلػػيمكت  لوجػػمثو كجدن
 اللغػػة كأمػا تقػػوم تعلػيم .ي  غػػل كمػا يػراـ مػػا علػى كتسػػس اإلنبنػ  بعػػ  يػتم 99 -كوركنػا
 Microsoftمختػل  التعلم اإلنبن  م  كءيلة ملف بع  يتم 99 -كبا  كوركنا أث ا  العربية

Teams .مػػػف بػػػد نا التقػػػوم يف إجػػػرا  أصػػػرل الػػػ  تسػػػت دـ تق يػػػات كأمػػػا WhatsApp ك 
Google Classroom ك Google Form .لعػػدـ عػػعران  لػػي  99- كبػػا  كوةيػػد كلػػعا 

 الت ػورات إىل كإبػداعدم معػارةدم ببقيػة تلقائينػا كال ل ػة التعليم بل غلعل ادلعلػم عملية تقدـ
 . التك ولوجية

  .99-كوركنا، تعليمو الت  ي و الت عيعو التقومالكلمات المفتاحية: 
 ب



  شعار 
 

ُ لَهُ بِِه طريقاً إِلى الَجنّةِ   َمْن َسلََك طَِرْيقاً يَْلتَِمُس فِْيِه ِعْلماً َسهََّل َّللاَّ

 

―Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka ALLAH 

SWT akan mudahkan baginya jalan menuju surga"  

(HR. Muslim, 2699)
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 اإلهداء
 

احلمػد   الػعم صػتم الرءػػوؿ دبحمػدو رػلى ا  عليػمث كءػػلمو كصػتم الكتػاب بػػالقر ف 
حزػػػل   العلميػػةالرءػػالة  يف إسبػػػاـ  ػػع ك  .الكػػرمو كجعػػل العربيػػة لسػػاف  ػػػعا الػػديف اخلػػامت

 :لعا أ دي   ع  الرءالة العلمية إىل ال احختة على ادلساعدة مف اآلصريفو
 معرةػة يف أءتمر حىت كربعي  ا ح دا كتع يمث يل دائما تزلل كالدم  كالديت ال  .9

 الػػػػتعلم يكػػػػوف حػػػػىت يلو الػػػػداة  لتػػػػوةس بادللػػػػل يشػػػػعركف ال ألهنػػػػم احليػػػػاةو معػػػػى
ا  .األلعاب يلع وف كال رحيحن

 كػلمسػوف يػدعموف أص  الزػغسة جيػف ةػا سا كزلمػد رةلػل كأجلػو العقػمثو الػعيف .2
ا. الت لل كعدـ للحماءة دائمنا  أبدن

 التشاي . دائما يع ونين عائل  احمل وبة العيف .3
 أصل الك س ةضل غعور مسعار العيف يع يين ح ا كربعي ا. .4
 كنقشػ  ملونػة قززنػا قػدموا الػعيف 2196 العربيػة اللغػة تعلػيم بقسػم أردقائل .5

 .ء وات 4 دلدة معنا
 يوليػان  ع يػة هنايتمث إىل الدراءل العزل بداية مف السالح يف األع ا  أردقائل .6

 كبعضػػدم كراةقػػوي ءػػاعدكي نػػديرك و الػػعيف كمحيػػداتوف و محدالػػة ة ػػرة كادليػػدا و
 .ال عض ل عض ا الدعم تقدم. ال عض

 كاجلامعة احمل وبة. .7
 
 
 
 

 و



 السيرة الذاتية
 بػفك ػو االـ.  9998مف يوليػو  95 ب دار الم ونج يف أمساراي ءيتياكاف تكلد

 ة كقػ  رػ ياهناال احختػ الراب  مف األب جيايػ  ءػيتياكاف كاألـ نيلػل ءػوج ة. لقػد در ءػ 
 إىل ا دراءػتد ةال احخت كارل ي  و 2115كم لونيج األكىل يف الس ة  درءة اإلبتدائيةيف كادل

ادلدرءػػػػػة الختانويػػػػػة  إىلا دراءػػػػػتد ةال احختػػػػػ كارػػػػػل ي  ادلدرءػػػػػة ادلتوءػػػػػ ة احلكوميػػػػػة األكىلو 
ك بعػػد .2196ىف السػػ ة  ادراءػػتد  نتدػػاك  2193ب ػػدار الم ػػونج يف السػػ ة  96احلكوميػػة 
ـ. ك أصػػع  2196الن ػػوج ىف السػػ ة  اإلءػػالمية احلكوميػػة امعػػة راديػػف إنتػػافجب ذلػػت ربقػػل

ك ءػكف يف ب ػدار دل ػونج  .حػىت  ػع  السػ ة اللغة العربية تعليم بية ىف قسمال اح  كلية الب  
 إىل اآلف.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ز



 كلمة شكر وتقدير 
احلمػػد   الػػعم علػػم بػػالقلمو علػػم اإلنسػػاف مػػا   يعلػػمو كالزػػالة كالسػػالـ علػػى 
ال ػف األمػػل صػػس األنػػاـو ءػػيدنا كح ي  ػػا زلمػدو قػػد أصرج ػػا مػػف ظلمػػات إىل نػػور اإلءػػالـو 

 كعلى  لمث كأرحابمث مزابيح الصالـ.   
علػى  لحزػوؿلالالزمػة شركط المف  الرءالة العلمية شرطا  كاف كض   عكبعدو  

يف إسبػػاـ ك  ب  ػػدار دل ػػونجو باجلامعػػة اإلءػػالمية  احلكوميػػةالببيػػة  قسػػميف وري  درجػػة ال كػػال
 أف أقػػدـ يل يليل كلعالت حزل ال اح  على ادلساعدة مف اآلصريفو العلميةالرءالة   ع 

كأصػع بيػدم يف ءػ يل إصلػاز  بػ الغ االمتػػ افو كج يػػػل العرةاف إىل كل مػف كجدػينو كعلمػينو
 والػػػدكتور احلػػػاج زلمػػػد.مقرماألءػػػتاذ  ءػػػعادةكأصػػػذ بػػػعلت إىل و  العلميػػػةالرءػػػالة    ػػػع

 ب دار دل ونج.امعة اإلءالمية احلكومية اجل رئي  ادلاجستسو
 إرلي ػػػػػػاو الػػػػػػدكتورةو األءػػػػػػتاذةو ةكمػػػػػػا أقػػػػػػدـ خبػػػػػػالذ الشػػػػػػكر كالتقػػػػػػدير إىل السػػػػػػيد

حىت أءػت ي   ايل كتوجيداهت احبسف إرشاد   د ا  بعؿ جد ال األكىل ةادلشرةك وادلاجستسة
 مف ا  حسف الختواب كالرعاية.    اةلد و الرءالة العلميةإسباـ  ع  

 كػػػػوديرمو الػػػػدكتوروالسػػػػيد  كأقػػػػدـ كػػػػعلت جب يػػػػل الشػػػػكر كاالحػػػػباـ كالتقػػػػدير إىل 
أءػػت ي   حػػىت إرشػػاد  يل كتوجيداتػػمث حبسػػف   بػػعؿ جدػػد عمالػػ ادلشػػرؼ الختػػايكادلاجستسو
    .    حسف الختواب كالرعاية مف ا   او ةلدالرءالة العلميةإسباـ  ع  

يل يػد العػوف يف مسػسيت  كيف ال داية يسػري أف أقػدـ جب يػل الشػكر إىل كػل مػف مػد  
 .أشكر م مجيعان كأسبى مف ا  ع  كجل أف غلعل ذلت يف موازيف حس اهتمو العلمية

 2.29ة اير  22ب دار الم ونج,  
 ال احختة

 أمساراي ءيتياكاف
         9699121166قي د. رقم ال

 ح
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 ااباب الوال
 مقدمة

 مصطلحات البحث  .أ 
تعمػػل إىل حبػػػ  كاءػػ  ةػػريرادت ال احختػػػة أف توضػػح ادلزػػػ لحات  ق ػػل

. أمػػا ادلوضػػوع ذلػػع  الرءػػالة ةدػػو: الػػ  توجػػد يف موضػػوع  ػػع  الرءػػالة ب مجػػاؿ
كمػف ". 99-ع د كبا  كوركنابادلدرءة الختانوية ب دار الم ونج  العربية اللغة تعليم"

 :بعض ادلز لحات  ل
 التعليم  .9

 ءػػلوؾ لتغيػػس توجيددػػا يػػتم الػػ  بيئػػل ت صػػيم  ػػو عمليػػة التعلػػيم
مػػػػػػ   م ػػػػػػابل كأةضػػػػػػل الكرؽلػػػػػػة ال ل ػػػػػػة حػػػػػػىت يتحلػػػػػػوا بػػػػػػريصالؽ

  ا دبعين  كالتعليم2.ال ل ة ؽلتلكدا ال  كاالصتالةات اإلمكانيات
ة ب ػػػدار الم ػػػونج ع ػػػد كبػػػا   بادلدرءػػػة الختانويػػػ العربيػػػة اللغػػػة تعلػػػيم
 .99-كوركنا

  ػػػػو التعلػػػػيم أف ال احختػػػػة كاءػػػػت ادا علػػػػى شػػػػرح السػػػػابلو تسػػػػت تج
 .ما بيئة يف كادلعلم ال ال  بني ال  ربدث كتعلم تعليم عملية

 91-وباء كورونا .0
 عػػػػػاـ هنايػػػػػة يف الزػػػػػي ية كك ػػػػػاف دبدي ػػػػػة 99-كبػػػػػا  كوركنػػػػػا بػػػػػدأ

 و2121 عػػػاـ أكائػػػل يف العػػػا  أضلػػػا  مجيػػػ  يف انتشػػر ي و2199

                                                             
2 Dindin Jamaluddin and others, ‗Pembelajaran Daring Masa Pandemik 

Covid-19 Pada Calon Guru : Hambatan, Solusi Dan Proyeksi‘, Karya Tulis Ilmiah, 

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung, 2020, h.5. 
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 99 كوةيػػػد كأعػػػراض عالمػػػات تصدػػػر 3.إندكنيسػػػيا ذلػػػت يف دبػػػا
ػػا 94 إىل يػػومني بعػػد  التاليػػة العػػبة كتسػػمى. لػػمث التعػػرض مػػف يومن

 أف ؽلكػػػف". احلضػػػانة ةػػػبة  " األعػػػراض لصدػػػور كالسػػػابقة للتعػػػرض
تشػػػػػػمل إىل احلمػػػػػػػىو  الشػػػػػػػائعة كاألعػػػػػػراض العالمػػػػػػػات تتضػػػػػػمف

 4.السعاؿو كالتع 
. أيضنػا نعسػيان  يداجم بل ةحس و جسدينا يداجم ال99 ككوةيد

 كاالضػػ رابات كالقلػػل ءيشػػعركف بػػاخلوؼ 99 كوةيػػد كادلزػػابوف
 .األصرل ال عسية

 أسباب اختيار الوضوع .ب 
 اصتيار موضوع  ع  الرءالة  ل:ب ةدة  ال احختتأما األء اب ال  

  أعلية قزول على ادلسلمنياللغة العربية إحدل الدراءة ادلدمةو كذلا  .9
 إلدراؾ أءرار ال ياف القر ي ادلعا  كمقارد الس ة ال  وية الشريعة.

الت  ػي  عملية التعليم كالػتعلمو إمػا مػف  يرثر إىل انق اع 99-كبا  كوركنا .2
 كالت عيع كالتقييم.

 خلفية البحث .ج 
 يف ال ل ػػة يرغػػ  حبيػػ  للتعلػػيم طريقػػة أك ةعػػل أك  ػػو عمليػػة التعلػػيم

العػػػرد يف التعكػػػس كالتع ػػػس كمشػػػاعر   زلتويػػػات لورػػػف أداة  ػػػل كاللغػػػة 5.الػػػتعلم

                                                             
3 Dadang Darmawan and others, 'Sikap keberagamaan masyarakat muslim 

menghadapi wabah COVID-19', LP2M, 2020,  h.116. 
4 Wahyu Aji and others, ‗Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi 

Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar‘, Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 2.1 

(2020), 55–6  <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i1.89>, h.56. 
5 M Khalilullah, ‗Permainan Teka-Teki Silang Sebagai Media Dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab (Mufradat)‘, Jurnal Pemikiran Islam, 37.1 (2012), 15–26, 

h.16. 
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 بكيعيػػة يتعلػػل ةيمػا. التعػػاكف بػني أةػػراد ا تمػػ  كءػػيلة أ ػم مػػف كاللغػػة. كمشػاكلمث
 غػػػػػس ال صػػػػػر كجدػػػػػات مػػػػػف العديػػػػػد   ػػػػػاؾ العربيػػػػػةو اللغػػػػػة لػػػػػتعلم ال شػػػػػر تقػػػػػدير

 6.ادلتاانسة
 اللغػػة ألف. إندكنيسػػيا للشػػع  معضػػلة تػػ اؿ ال العربيػػة اللغػػة تعلػػيم أف

 حيػػاهتم يف العربيػػة يسػػت دموف اللغػػة ال كاإلندكنيسػػيوف الختانيػػةو اللغػػة  ػػل العربيػػة
 الواقػػ و كيف. للغايػػة مدمػػة إءػػالمية دراءػػة  ػػل أداة العربيػػة مػػ  أف اللغػػة. اليوميػػة
 . العربية ال زوص ةدم على م  عضة قدرة اإلندكنيسيني لديدم ادلسلمني غال ية

 اللغػػة تسػػت دـ نػػادر ادلػػدارس يف ربيػػةالع اللغػػة بػػال صر إىل عمليػػة تعلػػيم
 نشػاط كبقلػة. العربية ال زوص قرا ة على يقدركف ال ال ل ة معصم ككاف. العربية
 .ادلستددةة ال تياة ربقيل يعرقل ال ل ة

 للغػػة داصليػػة عوامػػل  ػػل العربيػػة اللغػػة تعرقػػل تعلػػيم الػػ  العوامػػل كأمػا
 كعلػػػم كال حػػػوو و لزػػػرؼكا كالكتابػػػةو األرػػػواتو مشػػػكلة مختػػػل نعسػػػداو العربيػػػة
كالختقاةيػػػػةو التارؼليػػػػػةو  االجتماعيػػػػة: لغويػػػػة مختػػػػل غػػػػس مشػػػػكلة ككػػػػعلت الداللػػػػةو
احلاجػة  كلػعا   ػاؾ 7.العربية اللغة تعليم عملية يف ال ل ة أك ادلعلم لدل كمشكلة
 تك ولوجيػػػػػا اءػػػػػت داـ يف مػػػػػف ادلعلػػػػػم كربعيػػػػػ   إبػػػػػداع خللػػػػػل جدػػػػػود إىل الك ػػػػػس

م اءػ   التعلػيم برنػامج ت عيػع التعلػيم يف جػودة نيلتحس كاالتزاالت ادلعلومات
 8.ال ل ة كصزائذ احتياجات على

ال ػاس يف  ءػلوؾ لتغيس توجيددا يتم ال  طريقة أك بعملية يعين التعليم
 التعلػػيم نصػاـ عػف 2113 لعػػاـ 21 رقػم إندكنيسػيا مجدوريػػة قػانوف حػدد. الػتعلم

                                                             
6 Rahmat Iswanto, ‗Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Pemanfaatan 

Teknologi‘, Arabiyatuna, 1.2 (2017). h.140.  
7  Hidayat,  Problematika Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal pemikiran Islam, 

37.1, (2012), h.82. 
8  Problematika Pembelajaran Bahasa Arab‘, An-Nida', 37.1 (2012), h.82. 
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 يف الػتعلم كمزدر ادلعلم م   ةبني ال ل تعاعل عملية  و التعليم أف على الوطين
 توجيددػا يػتم الػ  طريقػة أك عمليػة  ػو التعلػيم أف يعدػم كمف ذلت 9.التعلم بيئة
 .درس بتقدم ادلعلم أك ادلتعلم صالؿ مف

 أ ػػداةدم نقػل يف العػرب يسػت دمدا الػ  اجلملػػة  ػل العربيػة اللغػة أمػا
 تػرت   الػ  كاألءاءية ةال ش  الدركس أحد  و العربية اللغة تعليم لعا. كغاياهتم
 تعلػػػم عمليػػػة ع ػػػد الػػػتعلم أ ػػػداؼ ربقيػػػل يف ادل تلعػػػة ادلكونػػػات بػػػني تعاعالهتػػػا
 أربػػ  علػػى إتقػػاف ال ل ػػة إعػػداد العػػاـ لتعلػػيم اللغػػة العربيػػة  ػػو كاذلػػدؼ 91.ال ل ػػة

 ؽلكػػػف تع ػػػس اللغػػػة. كالكتابػػة كالقػػػرا ة كالكػػػالـ االءػػتماع: ك ػػػل لغويػػػةو مدػػارات
 99.كالكتابة الكالـ دلداراة نتياة الكتابة أك بالكلمة العربية

 تعلػػيم يف عق ػػات تشػػمل عػػدة لػػعلت األـو اللغػػة ليسػػ  العربيػػة اللغػػة
 اجلمػػلو كتركيػػ  الكلمػػةو كشػػكل األرػػواتو يف االصػػتالؼ العربيػػة م دػػا: اللغػػة
 العربيػةو اللغة تعلم ت عيع يف كاخلارجية الداصلية العوامل كتاليدا 92.الكتابة كنصاـ
 كأمػا العوامػل كالدكاة  كادلوا   اال تمامات مف نعسدا الداصلية لعواملا تتكوف
 كاالءػػػباتيايات كادلػػواد كادلقػػررات الدراءػػية ادلعلػػم كادلػػ دج مػػف تتكػػوف اخلارجيػػة
 93.كالتقييم كال يئة كالوءائل

                                                             
9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. 
10 Hidayat, ' Problematika Pembelajaran Bahasa Arab', Jurnal pemikiran 

Islam, 37.1, 2012, h.84. 
11  Fathur Rohman, ‗Strategi Pengelolaan Komponen Pembelajaran Bahasa 

Arab‘, Arabiyat, April, 2014, h.67. 
12 Koderi, ‗Penerapan Model Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis SAVI 

(Somatis, Auditori, Visual, Intelektual) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pada 

Peserta Didik‘, Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 10.01 

(2018) <https://doi.org/10.24042/albayan.v10i01.2596>, h.75. 
13 Koderi and others, ‗Developing Mobile Learning Media for Arabic 

Mufrodat Course for University Students During the Covid-19 Pandemic‘, 

International Journal of Advanced Research, 8.10 (2020), 272–78 

<https://doi.org/10.21474/ijar01/11853>, h.273. 
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 : ل ادلعلمو دكر عف أعلية القر ف شرح
ْل ا "كمآ  ِافْ  الػعكْكرِ  ا ْ ػل   ة ْسػئػ لووْ  ِال ػْيِدمْ  نػُّػْوِحلْ  رجػاالن  إال قػ ْ للػت   ِمػفْ  أْرء 

ْ تومْ   94"(43) تػ ْعل موْوف   ال   كو
 أك عمليػة العربيػة  ػو اللغػة تعلػيم أف ةيما ء لو كاءت ادا على الشرح 

الػػ  تتضػػمف مػػف  العربيػػةو اللغػػة تعلػػم يف أكختػػر أك شػػ ذ هبػػا الػػ  تقػػـو طريقػػة
 .العربية اللغة قواعد كأءلوب 
 اللغػػة ةػػتعلم للتوارػػلو  ػػو كءػػيلة العربيػػة اللغػػة متريمػػل  ػػدؼ تعلػػ إذا

 إذا و بػػال   . العربيػػة باللغػػة الكػػالـ كشلارءػػة ادلعػػردات علػػى أكختػػر ءػػسك  العربيػػة
. كالعق ػػات ادلشػػاكل مػػف العديػػد ءػػيواجمث العربيػػة اللغػػة تعلػػم إف بع ايػػةو الحص ػػا
ػػػا ؽلكػػػف اآلف ال العربيػػػة اللغػػػة أف تعلػػػم ذلػػػتو إىل كيضػػػاؼ  يف وجػػػمثل يعقػػػد كجدن

 الشػػػرط التعليميػػػة ادلرءسػػػة يت لػػػ  و كلػػػعلت99-العزػػػل بسػػػ   كبػػػا  كوركنػػػا
 95.التعليم عملية يف االبتكار

 ءػاللة مػف اكتشػاةمث مت ةػسكس  صػر يسػ  مث  معد مرض  و99 ككوةيد
 السػػ  و ب ػا  علػػى  ػػعا. العامػػة للزػػحة إىل مشػاكل كوركنػػا كيسػػ   ةسكءػات

 ربديػد غلػ  كلعلت. ؽلكف ما أءرع 99-كوةيد ضد احبازية تدابس ازباذ غل 
ادلعدية. كي  غل على احلكومية صارػة كزيػرة  األمراض مف األنواع  ع  مف الوقاية
 99.96-كوةيد مف بالوقاية ال صاـ ادلتعلقة كض  الزحية

                                                             
14 Departemen agama RI, Al-Hkmah Al-qur‘an dan terjemahnya, yayasan 

penyelenggara 
penerjemah/penafsir Al-qur‟an, (Jawa barat: CV Penerbit Diponogoro,2014), 

h.272. 
15 Nanang Kosim And Others, ‗Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Daring; 

Problematika, Solusi Dan Harapan‘, Lp2m, 2020 <Diglibs.Uinsgd.Ac.Id>, h.2. 
16 Dalinama Telaumbanua, ‗Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan 

Covid-19 Di Indonesia‘, Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama, 12.1 

(2020), 59–70 <Https://Doi.Org/10.37680/Qalamuna.V12i01.290>,  h.59. 
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 عػف نػاجم ادلػرض ك ػعا. نسػ ينا االنتشػار ءري  مرض مف 99-ككوةيد
  ػػػعا السػػػي رة كؽلكػػػف شػػػرموال  الت عسػػػل اجلدػػػاز يدػػػاجم الػػػعم كوركنػػػا ةػػػسكس
 أك ل رػابةو ادلعرضػني كاألشػ اص ادلزػابني بػني االتزػاؿ بتقليل ادلعدم ادلرض
 بسػػػي ة بريشػػػيا  99-كوةيػػػد انتشػػػار م ػػػ  ؽلكػػػف 97.االجتمػػػاعل بالت اعػػػد ي لػػػل
 كاءت داـ مبيفو حبوايل اآلصريف األش اص عف كاالبتعاد ادل  ؿو يف معيم: مختل
ػػػػػػا يفاليػػػػػػد كغسػػػػػػل السػػػػػػعرو ع ػػػػػػد ق ػػػػػػاع  كجػػػػػػمثو دلػػػػػػ  كذب ػػػػػػ  بالزػػػػػػابوفو دائمن

 98.السعر بعد صارة بانتصاـ كاالءتحماـ
 و2121 مارس م تزف إندكنيسيا يف 99-كوةيد كبا  االنتشار بعد

 علػى مرقتنػا م ػاطل السياءػة عػف القضػا  عدةب التعليم رلاؿ احلكومة يف أردرت
 االبتدائيػة ادلسػتول مػف بػد نا اإلنبنػ و عػ  بػالتعلم كاءػت دالمث لوجػمث كجدػان  التعلم
 99.الكلية ادلستول إىل

 ككزارة كالختقاةػػة التعلػػيم كزارة صػػالؿ مػػف اإلندكنيسػػيةو احلكومػػة نعػػعت
 Work from) ادل ػ ؿ مػف كالعمػل الػتعلم ءياءػة إندكنيسػياو مجدوريػة يف الػديف

Home )ِظػػػلك كزارة يف  كالعديػػػد ادلػػػدارس. 2121 مػػػارس م تزػػػف مػػػف اعت ػػػارنا 
 ربػدد ا ءياءػات عدة بإردار ادل  ؿ مف كالعمل التعلم ت عيع اءتااب  التعليم

 21.تعميم يف كرعدا مت ادلدرءة ال 

                                                             
17 Firman And Sari Rahayu Rahman, ‗Pembelajaran Online Di Tengah 

Pandemi Covid-19‘, Indonesian Journal Of Educational Sciences (Ijes), 2.2 (2020), 

81–89, h.85. 

 
18 Jenal Bustomi, Siti Sanah, And Zulli Umri Siregar, ‗Menyikapi Wabah 

Penyakit Covid-19 Dalam Bertasawuf‘, Uin Sunan Gunung Djati, 2020, h. 6. 
19 Yulita Pujilestari, ‗Dampak Positif Pembelajaran Online Dalam Sistem 

Pendidikan Indonesia Pasca Pandemi Covid-19‘, Adalah, 4.1 (2020), 49–56 
<Http://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Adalah/Article/View/15394/7199>,  h.49. 

20 Dindin Jamaluddin And Others, ‗Pembelajaran Daring Masa Pandemik 

Covid-19 Pada Calon Guru : Hambatan, Solusi Dan Proyeksi‘, Karya Tulis Ilmiah, 
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( يونسػػكو) كالختقاةػػة كالعلػػم للببيػػة ادلتحػػدة األمػػم م صمػػة كقػػد اعبةػػ 
 تغيػػس كذلػػع  احلالػػة يػػدة  ال يئػػل إىل .االجتمػػاعل ال صػػاـ يػػرثر كوركنػػا ةػػسكس أف

ػػػػا التعلػػػػيم فمػػػػ الػػػػتعلم ككءػػػػائل االءػػػػباتيايات . الرقمػػػػل التعلػػػػيم إىل لوجػػػػمث كجدن
 ظلػػػاذج ت ػػوير يف الرئيسػػل ادلعتػػاح  ػػو كالتعلػػيم التك ولوجيػػا تكامػػل إف كبالتػػايلو
 29. ع  ال وارئ ةبة يف العربية اللغة لتعليم سلتلعة

 لػػػمث بػػػال    اليػػػـو  ػػػو كمػػػا كػػػاؼ إعػػػداد بػػػدكف التعلػػػيم ظلػػػوذج تغيػػػس
 كلعا غل  22.اجلودة توزي  يف معادلة ع يز أم ادلستددةة ال تائج على عواق 
 برنػامج مػف جػ    ػو التعلػيم كزب ي . بعد عف التعليم عملية زب ي  ادلعلم على
 الػدركس ص ػ  لتاميػ  توسػت دـ الػ  م اقشػة كحػدة علػى ػلتػوم الػعم التعليم
 تركي نا أكختر كالتعلم التعليم عملية ت عيععلى  للمعلم مرج  تكوف أف ؽلكف حبي 
 23.كةعالية كعا ةب كتعمل

 مدرجػة ألهنػا الختانويػة ادلدارس يف ادلواد أ م مف العربية اللغة مادة تعت 
 يكػػوف أف ادلعلػػم يو لػػ  العربيػػة اللغػػة تعلػػم عمليػػة يف لػػعلت ادلدرءػػيةو ادلػػ دج يف

 صلػػػل أجػػػل مػػػف اإلعػػػالـ كءػػػائل كاءػػت داـ التعلػػػيم أءػػػالي  ت  يػػػل علػػػى قػػادر
 التعلػيم عمليػة ت عيػع ءػيتم. بعػد عف التعلم ع د كادلمت  اإلبداعل أنش ة التعليم

 لػػي  حبسػػفو كادلعلػػم كإدارة العزػػل التعلػػيم زب ػػي  ادلعلػػم سبكػػف كػػاف إذا اجليػػد

                                                                                                                                   
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Uin Sunan Gunung Djati 

Bandung, 2020, h.2. 
21  Koderi and others, ‗Developing Mobile Learning Media for Arabic 

Mufrodat Course for University Students During the Covid-19 Pandemic‘, 
International Journal of Advanced Research, 8.10 (2020), 272–78 

<https://doi.org/10.21474/ijar01/11853>, h.273. 
22 Lurita Sari, ‗Upaya Menaikkan Kualitas Pendidikan Dengan Pemanfaatan 

Youtube Sebagai Media Ajar Pada Masa Pandemi Covid-19‘, Jurnal Tawadhu, 4.1 
(2020), 1074–84,  h.1075. 

23 Rusydi Ananda, Perencanaan Pembelajaran, Ed. By Amiruddin (Medan: 

Lpppi, 2019), h.7-8. 
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 رعايػػة عػػف مسػػركؿ ادلعلػػم كلكػػف العزػػل ةقػػ و يف ادلوضػػوع تقػػدم عػػف مسػػركالن 
 اءػػت داـ مػػف يتمك ػػوا ال ل ػػة حػػىت الػػ  يواجددػػا التعلػػيم مشػػاكل كحػػل ال ل ػػة
 الدراءػل العزػل يف عليدػا احلزوؿ مت ال  كال صريات كادل ادئ كادلعا يم احلقائل
كإحػػدل . ادلعلػػم طرحدػػا الػػ  ادلشػػكالت حػػل ككػػعلت ؽلكػػ دم مسػػتقل بشػػكل

 بعػد مػػف عػػف التعلػيم. اإلنبنػػ  مػػف عػ  التعلػيم  ػػو ادلػعكورة ادلشػػكلة طػرؽ حلػل
 م اشػر توجيػمث بػدكف مالػتعل. ال ل ػة تعلم اءتقاللية تع ي  على قادر اإلنبن  ع 
 ادلع ػػػاة كالواج ػػات ادلوضػػػوع حػػوؿ ادلعلومػػػات ي حختػػوف ال لػػػن غلعػػل ادلعلػػػم مػػف

 أك ادلرجعيػة الكتػ  قػرا ة  ػل ت عيػع ا يػتم الػ  األنشػ ة بعػض. مسػتقل بشكل
 ادلراءػػػلة ت  يقػػػات صػػػالؿ مػػػف الػػػ مال  مػػػ  ادل اقشػػػة أك اإلنبنػػػ  عػػػ  ادلقػػػاالت
 ؽلك ػػػمث حبيػػػ  ال الػػػ  علػػػى أكػػػ  بشػػػكل نبنػػػ اإل عػػػ  التعلػػػيم يبكػػػ . العوريػػػة
 24.التعلم يف كاالءتقاللية ادلسركلية مف موقف إنشا 

إضػػػػػاةية  كءػػػػيلة رلػػػػرد اإلنبنػػػػ  اءػػػػػت داـ يعػػػػد الختانويػػػػةو ادلدرءػػػػة يف
يف تعلػيم لػدم  الرئيسػل ادلػ دج تزػ ح   التك ولوجيػا أف إىل باإلضػاةة ةحس و

 يف التك ولوجيػػػػا اءػػػػت داـ إف لوادلسػػػػتق   ةػػػػاؽ مػػػػف الػػػػرغم علػػػػى. طل ػػػػة كمعلػػػػم
او جيػػد الختانويػػة ادلدرءػػة  كػػل يعػػرض الػػعم 99-كوةيػػد جائحػػة بعػػد صارػػة جػػدن
كمػػػػا نقلتػػػػمث كػػػػوديرم مػػػػف  يػػػػ جو أف  25.اإلنبنػػػػ  عػػػػ  الػػػػتعلم إجػػػػرا  مدرءػػػػة

 ربقيػػل ال ل ػػة علػػى يسػػدل أف ؽلكػػف( 9 الععػػايل  ػػل: تعليمػػل ادلرشػػرات برنػػامج
 ادلعرةػػػػػة اءتكشػػػػػاؼ علػػػػػى ال ل ػػػػػة ربعيػػػػ  علػػػػػى قػػػػػادرة( 2 ادل لوبػػػػػة  الكعػػػػا ات

                                                             
24 Firman, Sari Rahayu  Rahman, ‗Pembelajaran Online Di Tengah Pandemi 

Covid-19‘, Indonesian Journal Of Educational Sciences (Ijes), 2.2, (2020), h.84. 
25 Pujilestari, ' Dampak Positif Pembelajaran Online Dalam Sistem Pendidikan 

Indonesia Pasca Pandemi Covid-19', Adalah, 4.1, (2020), h.54. 
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 علػػى قػػادرة( 4 ادلوضػػوع  يتػػعكركف ال ل ػػة جعػػل قػػادرة( 3 ادلكتسػػ ة  كادلدػػارات
 26.الزحيح السياؽ يف تعلمدا مت ال  ادلعرةة ت عيع

 صػػػالؿ مػػػف ال احختػػػة أجرهتػػػا اءػػػتعراض ق لػػػل الػػػعم نتػػػائج اءػػػت ادا إىل
 العربيػػة اللغػػة تعلػػيم أف ت ػػني نجوالم ػػو  ب ػدار يف الختانويػػة ادلػػدارس طل ػػة مػػ  مقابلػة
 طل ػػة عػػدة مػػف ادل ػػ يف أصػػع مت. بعػػد عػػف الػػتعلم نصػػاـ باءػػت داـ ادل ػػ ؿ يف يػتم

ك ػػل ادلدرءػػة الختانويػػة احلكوميػػة الختالختػػة  الم ػػونجو ب ػػدار يف ثانويػػة مػػدارس بختالثػػة
كادلدرءػػػة  الم ػػػونج ادلدرءػػػة الختانويػػػة احلكوميػػػة السادءػػػة ب ػػػدار ك الم ػػػونج ب ػػػدار
 معلػػم مػ  ادلقابلػػة نتػائج علػػى ب ػا ن . الم ػػونج نويػة احلكوميػػة الختػاي عشػػر ب ػدارالختا
 مػارس مػف اإلنبنػ  عػ  ادل ػ ؿ مػف يف العربية اللغة تعليم ت عيع العربيةو يتم اللغة
 .2121 أكتوبر إىل

 ال حػ و كموضػوع ادلػدارس بػختالث كالتوثيػل ادلقابلة نتائج إىل اءت ادا
 كاتسػػػآب رلموعػػػة صػػػالؿ مػػػف اإلنبنػػػ  يعػػػ  يػػػتم عربيػػػةال اللغػػػة تعلػػػيم ت عيػػػع أف

whatsapp   مختػػل الت  يقػػاتو بعػػض بت  يػػل كيسػػاعد Zoom ك google 

form .ك Microsoft Teams .رلموعػة إنشا  التعليم ت عيع يتم WhatsApp 

 تعليميػػػة مزػػػادر ذلػػػت يف دبػػػا ادلعلومػػػاتو ل شػػػر اءػػػت دامدا ي دراءػػػل كزػػف
 باءػػػت داـ يػػػتم التعلػػػيم تقػػػوم أف ذلػػػتو إىل اةةباإلضػػػ. Youtube مختػػػل أصػػػرل
 الكتايب ال ل ة ةدم دلعرةة google form ظلوذج

ةال احختة ترغػ  بػريدا  ال حػ  حػوىل "تعلػيم  اخللعيةو  ع  كاءت ادا إىل
. كيدػدؼ  ػعا ال حػ  دلعرةػة 99-اللغة العربية بادلدرءة الختانوية ع د كبا  كوةيد

                                                             
26 Koderi, ‗Penerapan Model Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Savi 

(Somatis, Auditori, Visual, Intelektual) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pada 

Peserta Didik‘, Al-Bayan, 10.1 (2018), h.18. 
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ادلدرءػػة الختانويػػة احلكوميػػة ب اللغػػة العربيػػةلػػيم زب ػػي  كت عيػػع كتقػػوم يف تعكيعيػػة 
 الم ػػػػونج ادلدرءػػػػة الختانويػػػػة احلكوميػػػػة السادءػػػػة ب ػػػػدار ك الم ػػػػونج الختالختػػػػة ب ػػػػدار

 .99-ع د كبا  كوةيدالم ونج  كادلدرءة الختانوية احلكومية الختاي عشر ب دار
 

 تركيز البحث .د 
 كأما تركي  ذلعا ال ح  على ضلو التايل:

 زب ي  التعليم .9
 يف احملػػػػػددة أ ػػػػػداؼ لتحقيػػػػػل عمليػػػػػة ص ػػػػػوات  ػػػػػو التعلػػػػػيم ي زب ػػػػػ
 ق ل ادلعلم هبا العم يقـو التعيلمو يف مدمة عملية  و كالت  ي . ادلستق ل
 ءػيكوف التعلػيم زب ػي  صػالؿ مػف. العزل يف كالتعلم التعليم عملية ت عيع
او أكختر التعلم  27التعليم. على تقوم كال ل ة ادلعلم كيسدل  ت صيمن

 عليم اللغة العربية ت عيع ت .2
 التعلػػػيمو أ ػػداؼ: مكونػػػات ك ػػل عػػدة   ػػاؾ العربيػػػةو اللغػػة تعلػػم يف
 كال ل ػػػػػةو التعػػػػيلمو كتقػػػػػوم التعلػػػػيمو كطػػػػرؽ احملتػػػػػولو أم التعليميػػػػة كادلػػػػواد
 ال ل ػػػة علػػػا العربيػػػة اللغػػػة تعلػػػيم بعمليػػػة يقومػػػاف اللػػػعاف كادلكونػػػاف. كادلعلػػػم
 28.كادلعلم

 أف. كنتائادػػا التعليميػػة مػػف العمليػػة ؤيتػػمثر  التعلػػيمو ؽلكػػف دلعرةػة جػػودة
 يف التعلػػػػػيم مكونػػػػػات مجيػػػػػ  إشػػػػػراؾ مت إذا جػػػػػودة ذات التعليميػػػػػة العمليػػػػػة
 مػف مػدصالت تشػمل التعلػيم لعملية كأما العوامل. نعسدا التعليمية العملية

                                                             
27 Karmila Andriana, ‗Urgensi Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab‘, 

Konasbara, 2015, 188–97, h.190. 
28 fathur Rohman, ‗Strategi Pengelolaan Komponen Pembelajaran Bahasa 

Arab‘, Arabiyat, April, 2014, h.66. 
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 اإلدارمو كالػػػدعم ادلدرءػػػيةو كادلراةػػػل كادلػػػ دجو التعلػػػيمو مػػػواد مختػػػل سلتلعػػػةو
 29.ال يئة ادل اء ة ككعلت ككءائل التعليمية

 تقوم تعليم اللغة العربية .3
 التعلػػيمو نصػػاـ حػػوؿ ال يانػػات كمعاجلػػة مجػػ  عمليػػة  ػػو التعلػػيم تقػػوم
 ربقيػػػل مػػػدل معرةػػػة علػػػى احلزػػػوؿ أجػػػل مػػػف ال ل ػػػة تعلػػػم نتياػػػة صارػػػة
 31.التعليم جودة كربسني أ داؼ
 كربديد كتعسس كربليل جلم  م داية بعملية يعت  التقوم التعليمو كيف
 39.لدم ال ال  ال يانات

 مشكلة البحث .ه 
 كما يلل:  ال ح  ة ترييت دبشكلةال احختةكاءت ادا على تركي  ال ح  ادلعكورةو 

 العربية؟ اللغة تعليم زب ي  يتم   كيف .9
 العربية؟ اللغة تعليم ت عيع يتم   كيف .2
 العربية؟ اللغة تعليم تقوم يتم   كيف .3

 أهداف البحث ومنافعه .و 
 أ داؼ ال ح  .9

 داؼ  عا ال ح  كما يلل:هت
 العربية. اللغة تعليم زب ي  كرف كيعية (أ 

                                                             
29 Lurita Sari, ‗Upaya Menaikkan Kualitas Pendidikan Dengan Pemanfaatan 

Youtube Sebagai Media Ajar Pada Masa Pandemi Covid-19‘, Jurnal Tawadhu, 4.1 
(2020), 1074–84, h.1076. 

30 Nurdin Nuryadi, ‗Pembelajaran Bahasa Arab Di Pondok Pesantren 

Darussalam Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas‘ (IAIN 

Purwokerto, 2015), h.45. 
31 Nidom Hamami, ‗Assesement Dan Evaluasi Kemampuan Menyimak ( 

Istima ‘) Dalam Pembelajaran Bahasa Arab‘, TURATS, 5.10 (2013), 496–503, h.497. 
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 العربية. اللغة تعليم ت عيع كرف كيعية (ب 
 العربية اللغة تعليم تقوم كرف كيعية (ج 
 م اة  ال ح  .2

 كأما م اة  ال ح  الىت ترد الوروؿ ىف  عا ال ح  على ال حو التايل:
 ادلرءسة (أ 

 العربيػػػة اللغػػػة تعلػػػيم نتػػػائج زيػػػادة معلومػػػات كاخلػػػ ات حػػػوؿ
 السياءػػات تػػوةس يف كمرجعػػا للمرءسػػة 99-كوةيػػد جائحػػة أث ػا 

 .99-كوةيد جائحة أث ا  العربية اللغة مواد تقدم يف على ادلعلم
 ادلعلم (ب 

 كةعػاؿ عملػل بشػكل ادلػواد التعلػيم نقػل ادلعلم علػى تسديل
 .99-كوةيد جائحة أث ا  صارة التعليمو نتائج أقزى ربقيل يف

 ال ال  (ج 
 و99-كوةيػد جائحػة أث ػا  التعلم يف مستقلني ل ل ةا جعل

 يف ربعيػ  ادلعلػم كتسػديل ادلعلم يقدمدا ال  ادلواد ةدم يسدل حىت
 .العربية اللغة مواد أنش ة تعلم

 البحث أهمية .ز 
 اللغػة تعلػيم ءياءػة أف 9994 عػاـ ق ػل مػرادم كمػا نقلػمث شرح إم ير

. الوط يػػػة الببيػػػة ككزارة الػػػديف كزارة بػػػني اصتالةػػػات لػػػديدا إندكنيسػػػيا يف العربيػػػة
 مسػتول مػف الػ  ت ػدأ إل اميػة كمػادة العربيػة اللغة عف تعليم الديف كزارة حددت
 تقػػ  الػػ  التعليميػػة ادلرءسػػات مجيػػ  يف اجلامعػػة مسػػتول حػػىت االبتدائيػػة ادلدرءػػة
 ادلػػدارس يف العربيػػة اللغػػة تعلػػيم يػػتم و الوط يػػة الببيػػة لػػوزارة كأمػػا . رعايتدػػا ربػػ 
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 العديػػػد يف دراءػػػل كتكػػػوف قسػػػم ادلعضػػػلة األج  يػػػة اللغػػػة كمػػػادة لختانويػػػة ةقػػػ وا
 .اجلامعات

 ككزارة الػػػػديف كزارة بػػػني تعػػػاكف كػػػاف و9994 عػػػاـ م ػػػع ذلػػػتو كمػػػ 
 الختانويػة تػػتم ادلػػدارس يف العربيػة اللغػػة تعلػيم بسياءػػات يتعلػل ةيمػػا الوط يػة الببيػة

 32.الدراءية ادل ا ج يف ربديد ا
 الػػػػديف كزيػػػػر نصػػػػاـ علػػػػى ب ػػػػا ن  العربيػػػػة اللغػػػػة تعلػػػػيم مػػػػ دج أف توجيػػػػمث

 موجػػػمث موضػػوع  ػػل العربيػػة اللغػػػة و إف2118 لعػػاـ 2 رقػػم إندكنيسػػيا جلمدوريػػة
 العربيػػة اللغػػة إىل اإلغلابيػػة ادلواقػػف القػػدرات كتع يػػ  كت ػػوير كتوجيػػمث تشػػاي  الػػ 
 ـكػال ةدػم علػى القػدرة  ػل االءتيعاب على كالقدرة. كم تاة تقديرية حد على

 اللغػػػػة اءػػػػت داـ علػػػػى القػػػػدرة  ػػػػل اإلنتاجيػػػػة كالقػػػػدرة القػػػػرا ة. كةدػػػػم اآلصػػػػريف
 العربيػػػػة اللغػػػػة التحػػػػدث علػػػػى القػػػػدرة تعتػػػػ . ككتابينػػػػا شػػػػعدينا للتوارػػػػل كوءػػػػيلة
ا أمرنا العربية اللغة ذبا  اإلغلايب كادلوقف  ةدػم علػى ال ل ػة مساعدة يف للغاية مدمن
 ادلتعلقػػة العربيػػة الكتػػ  ككػػعلت دي وكاحلػػ القػػر ف مختػػل تعلػػيم اإلءػػالـو مزػػادر
 33.لدم طل ة باإلءالـ

 أكتػػػػػوبر إىل 2121 مػػػػػارس مػػػػػف كوةيػػػػػد إندكنيسػػػػػيا جائحػػػػػة  ػػػػػاجم
 ال ػػاس ألف ال ػػاسو احليػػاة نصػػاـ علػػى تغيػػسات ككوةيػػد يػػرثر. بعػػد ي تػػمث   2121
إندكنيسػػػيا  يف التعلػػػيم تغيػػػس نصػػػاـ ك ػػػع  احلالػػػة يػػػرثر. ادلسػػػاةة ػلعصػػػوا أف غلػػػ 
 التعلػيم مختػل عمليػة يف االبتكػار الشػرط التعليميػة ادلرءسػة يت ل  علتكل. أيضا
 34.بعد عف التعلم أك اإلنبن  ع 

                                                             
32 Ahmad Muradi, ‗Tujuan Pembelajaran Bahasa Asing (Arab) Di Indonesia‘, 

Al Maqoyis, I.1 (2013), 128–37, h.131. 
33 Muradi, h.133 
34 Jamaluddin and others, ‖Pembelajaran Daring Masa Pandemik Covid-19 

Pada Calon Guru: Hambatan, Solusi Dan Proyeksi",Karya Tulis Ilmiah, Lembaga 
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 الباب الثاني
 اإلطار النظري

 91-وباء كورونا .أ 
 91-مفهوم كورونا .9

ةسكس كوركنا  ل ةزيلة ك سة مف العسكءات ال  تسػ   إىل ادلػرض 
كس كوركنػػا تسػػ   إىل التدابػػات يف للحيػػواف أك اإلنسػػاف. كلل شػػرو أف ةػػس 

 Middleاجلداز الت عسية ال  تباكح مف ن الت ال د إىل أمراض أكختر مختل 

East Respiratory Syndrome (MERS)  كSevere Acute 

Respiratory Syndrome (SARS)  كاآلف أحػدث ةػسكس كوركنػا الػ .
 35ةيد.تس   إىل أمراض أكختر ب س ة مف ةسكس السابل نسمل بكو 

ت دأ دبدي ة كك اف الزػي ية يف هنايػة عػاـ  99-يعرؼ أف جائحة كوةيد
و دبػػا يف ذلػػت 2121و ي انتشػػر جبميػػ  أضلػػا  العػػا  يف أكائػػل عػػاـ 2199

مف  99-كتشمل العالمات كاألعراض الشائعة جلائحة كوةيد 36إندكنيسيا.
بعػد  99تصدر عالمات كأعراض كوةيػد  37احلمى كالسعاؿ كضيل الت ع .

يومنا مف التعرض لمث. كتسمى العبة التالية للتعرض كالسػابقة  94ومني إىل ي
. ؽلكػف أف تتضػمف العالمػات كاألعػراض 38لصدور األعراض "ةبة  احلضػانة"

  39الشائعة تشمل إىل احلمىو السعاؿو كالتع .
                                                             

35 Nuurin Hayyah, Corona Virus (Medan, 2020), h.15. 
36 Dadang Darmawan and others, 'Sikap keberagamaan masyarakat muslim 

menghadapi wabah COVID-19', LP2M, 2020, h.116. 
37 Dadang Darmawan and others, 'Sikap keberagamaan masyarakat muslim 

menghadapi wabah COVID-19', LP2M, 2020,  h.116. 
38 Aji and others, ' Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran 

Daring Di Sekolah Dasar', Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 2.1, 2020, h.56. 
39 Wahyu Aji and others, ‗Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi 

Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar‘, Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 2.1 

(2020), 55–6  <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i1.89>, h.56. 
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مزػػػدر قلػػػل عػػػادلل. إف ظدػػػور ةػػػسكس  99-ال يػػػ اؿ جائحػػػة كوةيػػػد 
ال شرية كغلعل ال اس يف الواقػ  يركػ كف علػى يداجم أعضا  اجلداز الت عسل 

و مػػف كجػػمث عػػادلل أف 2121أبريػػل  29ذب ػػ  العػػسكس. حػػىت يػػـو األربعػػا  
ماليػني  3دكلة بريكختر مف  293 ل  99-ادلزابوف لعسكس كوركنا كوةيد 

إف ةػػسكس كوركنػػا  ػعا ص ػػس للغايػة كانتشػػر يف مجيػػ   41حالػة حػػوؿ العػا .
الػػػ  ربػػػدد حالػػػة  (WHO)مػػػة الزػػػحة العادليػػػة أضلػػػا  العػػػا  شلػػػا غلعػػػل م ص

انتقاؿ  عا العسكس باعت ار  كبا ن.
49 

 91 -ضرورية كوفيد .0
 ػػل احلمػػى  99-تشػػمل العالمػػات كاألعػػراض الشػػائعة جلائحػػة كوةيػػد

كالسػػػػعاؿ اجلػػػػاؼ كالتعػػػػ . كاألشػػػػ اص األكػػػػ  ءػػػػ نا الػػػػعيف يعػػػػانوف مػػػػف 
  كالرئػػة أك مشػػاكل ط يػػة أءاءػػية مختػػل ارتعػػاع ضػػغ  الػػدـ كمشػػاكل القلػػ

مػػرض السػػكرم أك السػػرطاف لػػديدم سلػػاطر أكػػ  ل رػػابة بػػريمراض ص ػػسة. 
ع ػػػػدما  99.42-كمػػػػ  ذلػػػػتو ؽلكػػػػف ألم شػػػػ ذ احلزػػػػوؿ علػػػػى كوةيػػػػد

يداجم ةسكس كوركنا ال شرو عادة ما يتس   يف التدابات اجلداز الت عسػل 
 Middle East Respiratory Syndromeو مختػػػل األنعلػػػون و ك 

(MERS)  كSevere Acute Respiratory Syndrome (SARS).43 

                                                             
40 Yusak Alvian and Steven Laudry, ‗Propaganda Covid-19 Terhadap 

Awareness Masyarakat Surabaya Untuk Mengikuti Program Kerja Pemerintah‘, 

Jurnal Komunikasi Profesional, 4.1 (2020), 27–41, h.28. 
41 Natalia Setyawati, ‗Beraktivitas Di Luar Rumah Saat Terjadinya Pandemi 

Covid-19‘, Jurnal Education and Development Institut, 8.2 (2020), 135–40, h.135. 
42 Nuurin Hayyah, Corona Virus (Medan, 2020), h.15. 
43  Adib Rifqi Setiawan, ‗Lembar Kegiatan Literasi Saintifik untuk 

Pembelajaran Jarak Jauh Topik Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19)',Jurnal Ilmu 

Pendidikan, 2.1 (2020), 28–36, h.29. 
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األش اص العيف يعانوف م ػمث جسػدينا ةحسػ و 99-ال يداجم كوةيد
بل يدامجدم نعسيان أيضنا ءيشعر ادلزػابوف بػاخلوؼ كالقلػل كاخلػوؼ ادلعػرط 

-كال يوجػػػػد لقػػػػاح متػػػػاح ضػػػػد كوةيػػػػد 44كاالضػػػػ رابات ال عسػػػػية األصػػػػرل.
99.45 

احلكومػػػػػة أصػػػػػسنا ءياءػػػػػة  و ازبػػػػػعت 99-ةيمػػػػػا يتعلػػػػػل بت ػػػػػوير كوةيػػػػػد
ك  ػػػػوة أكىل و كبالتحديػػػػد يف شػػػػكل تورػػػػيات الت اعػػػػد االجتمػػػػاعل. مت 
ػػػا أف انتقػػػاؿ ةػػػسكس كوةيػػػد -كضػػ   ػػػع  السياءػػػة ألف احلكومػػػة تػػدرؾ سبامن

يتم على شكل ق رات مف ادل اط الزػغس ادلت ػاثر علػى جػدراف اجلدػاز 99
 46الت عسل لش ذ مريضو كالعم ؼلرج ع د السعاؿ كالع  .

 91-بروتوكول الصحة كوفيد  .8
مف ش ذ آلصر مػف صػالؿ الق ػرات الزػغسة مػف 99-ي تشر كوةيد

-األنػف أك العػم الػ  يػتم إطالقدػا ع ػدما يسػعل الشػ ذ ادلزػاب كوةيػػد
إذا  99-أك يع ػػػػػػ  أك يتحػػػػػػػدث. ؽلكػػػػػػػف لل ػػػػػػػاس أف يزػػػػػػػابوا كوةيػػػػػػػد99

اءت شػػقوا  ػػع  الق ػػرات مػػف شػػ ذ مزػػاب بػػالعسكس. ذلػػعا السػػ   مػػف 
ال سػػػػ ة ل ػػػػػا أف ضلػػػػاةرت علػػػػػى مسػػػػاةة مػػػػػب كاحػػػػد علػػػػػى األقػػػػل مػػػػػف ادلدػػػػم ب
 47اآلصريف.

                                                             
44 Nurkholis, ‗Dampak Pandemi Novel-Corona Virus Disiase (Covid-19) 

Terhadap Psikologi Dan Pendidikan Serta Kebijakan Pemerintah‘, Jurnal PGSD, 6.1 

(2020), 39–49, h.42. 
45 Muhammad Adnan and others, ‗COVID-19 Infection : Origin Transmission 

, and Characteristics of Human Coronaviruses‘, Journal of Advanced Research, 24 

(2020), 91–98 <https://doi.org/10.1016/j.jare.2020.03.005>, h.96. 
46  Nur Rohim Yunus,Annissa Rezki, ‗Kebijakan Pemberlakuan Lockdown‘, 

SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, 7.3 (2020), 227–38 

<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>, h.230. 
47 Nuurin Hayyah, Corona Virus (Medan, 2020), h.16. 



 
 

18 

مػف ثػالث مراحػلو   99-يتكوف بركتوكػوؿ الزػحة لالءػتاابة كوةيػد
ك ػػل مرحلػػة الوقايػػة كمرحلػػة الكشػػف كمرحلػػة االءػػتاابة. دكر ا تمػػ  يف  
كل مرحلة ضركرم لتا   انتشار  عا الوبا . أردرت احلكومة إرشادات 

. تشػػمل اجلدػػود الػػ  ؽلكػػف أف ي ػػعذلا  99-دػػة انتشػػار كوةيػػدللتري ػػ  دلواج
كػػل ةػػرد يف ادلرحلػػة الوقائيػػة: ارتػػدا  ق ػػاع و كارتػػدا  القعػػازات و كاءػػت داـ 
معقػػػم / م دػػػر لليػػػديف و كغسػػػل اليػػػديف بالزػػػابوفو كذب ػػػ  دلػػػ  الوجػػػمثو 
كذب ػ  ادلزػاةحةو كذب ػ  االجتماعػات أك طػوابس طويلػة و كذب ػ  اللمػػ  

ف العامةو كذب   اءت داـ كءائل ال قل العػاـو كحػاةرت علػى أء ح األماك
مسػػاةة ال تقػػل عػػف مػػبيف مػػف األشػػ اص اآلصػػريف ع ػػدما تكػػوف يف اذلػػوا  
ال لػػلو كإذا ظدػػرت عليػػت أعػػراض ادلػػرض ةعليػػت ت  يػػمث مػػف حولػػت علػػى 

 48العور.
 نظام الحكومية عن التعلم بالمنزل .4

اشػػػيةو مختػػػل كضػػػع  احلكومػػػة عػػػدة ءياءػػػات لوقػػػف انتشػػػار  ػػػعا الع
ت عيػػػع عمليػػػات اإلغػػػالؽ يف ادل ػػػاطل الػػػ  مت تضػػػمي دا بالععػػػل يف ادل  قػػػػة 
احلمرا  النتشار العسكس و ي الت اعػد الع ػرم و لتا ػ  االنتشػار العػسكس 

شػػػػكل تعشػػػػل مػػػػرض ةػػػػسكس كوركنػػػػا  49مػػػػف صػػػػالؿ االتزػػػػاؿ اجلسػػػػدم.
رػة دكلة يف العا  ربدياتمث اخلا 211( العم ضرب أكختر مف 99-)كوةيد 

للمرءسات التعليمية. لتوق  انتقاؿ العسكس و أردرت احلكومة ءياءات 

                                                             
48 Mardhia and others,' Penerapan Protokol Kesehatan Dan Dampak Covid-19 

Terhaddap Harga Komoditas Perikanan Dan Aktivitas Penangkapan', Indonesian 

Journal of Applied Science and Technology, 1.2, (2020), 80-87, h.81. 
49 Nurkholis, ‗Dampak Pandemi Novel-Corona Virus Disiase (Covid-19) 

Terhadap Psikologi Dan Pendidikan Serta Kebijakan Pemerintah‘, Jurnal PGSD, 6.1 

(2020), 39–49, h.17. 



 
 
19 

سلتلعػػػةو مختػػػل الع لػػػةو كالت اعػػػد االجتمػػػاعل كادلػػػادم إىل القيػػػود االجتماعيػػػة 
كاءػػعة ال  ػػاؽ. تت لػػ   ػػع  احلالػػة مػػف السػػكاف ال قػػا  يف ادل ػػ ؿ كالعمػػل 

اءػتخت ا  ادلتػاجر كالع ادة كالدراءػة يف ادل ػ ؿو كحػىت إغػالؽ مراكػ  التسػوؽو ب
 51ال  ت ي  ادلعدات ال  ية.

تعػػػرض احلكومػػػػة ءياءػػػػة الت اعػػػػد االجتمػػػػاعل و كالعمػػػػل مػػػػف ادل ػػػػ ؿو 
كالدراءة مف ادل  ؿو أك ما  و معركؼ بشكل أةضل للامدور برينمث "القياـ 

مت ت عيػع توقػ  كتقليػل عػدد ادلزػابني بعػسكس كوركنػا  ٔ٘برينش ة يف ادل  ؿ".
دل ػػػػػاطل. مػػػػػف بي دػػػػػا تػػػػػوةس ءياءػػػػػات للحػػػػػد مػػػػػف يف إندكنيسػػػػػيا يف مجيػػػػػ  ا

األنشػ ة صػارج ادل ػػ ؿو كحػىت أنشػػ ة ادلدرءػة ادل  ليػة و كالعمػػل مػف ادل ػػ ؿ و 
 كأنش ة الع ادة ادل  لية.

ٕ٘ 
بشػػريف القيػػػود  2121لعػػػاـ  29أرػػدرت احلكومػػة الالئحػػػة احلكوميػػة رقػػم 

 االجتماعيػػة كاءػػعة ال  ػػاؽ يف ءػػياؽ تسػػري  معاجلػػة مػػرض ةػػسكس كوركنػػػا
 (.  99-)كوةيد  2199

ةيمػػػػػػا يتعلػػػػػػػل  9/2121بػػػػػػالرجوع إىل الئحػػػػػػة كزيػػػػػػر الزػػػػػػحة رقػػػػػػم. 
بإرشادات على القيود االجتماعية كاءعة ال  اؽ لتسري  التعامل م  كوةيد 

و يتضػػمف علػػى القيػػود االجتماعيػػة كاءػػعة ال  ػػاؽ قيػػودنا علػػى أنشػػ ة 99-
ا يف ذلػػػت و دبػػػ99-معي ػػػة للمقيمػػػني يف م  قػػػة يشػػػت مث يف إرػػػابتدا كوةيػػػد 

                                                             
50 Dindin Jamaluddin and others, ‗Pembelajaran Daring Masa Pandemik 

Covid-19 Pada Calon Guru : Hambatan, Solusi Dan Proyeksi‘, Karya Tulis Ilmiah, 
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung, 2020, h.2. 
51 Natalia Setyawati, ‗Beraktivitas Di Luar Rumah Saat Terjadinya Pandemi 

Covid-19‘, Jurnal Education and Development Institut, 8.2 (2020), 135–40, h.136. 
52  Nur Rohim Yunus,Annissa Rezki, ‗Kebijakan Pemberlakuan Lockdown‘, 

SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, 7.3 (2020), 227–38 

<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>, h.228. 
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القيود ادلعركضة على حركػة األشػ اص ك / أك ال ضػائ  لعئػة معي ػة مقاطعػة 
 .99-أك م  قة / مدي ة دل   انتشار كوةيد 

ٖ٘ 
مػػف ناحيػػة أصػػرلو يف احلعػػاظ علػػى عػػا  التعلػػيم يعمػػل بشػػكل جيػػد 

كةقنػا  99كداعمو تدعم احلكومػة الت اعػد ال عسػل يف صضػم جائحػة كوةيػد 
 قػػػا  يف ادل ػػػػ ؿ كالدراءػػػة يف ادل ػػػػ ؿ كالعمػػػل يف ادل ػػػػ ؿ لتعليمػػػات الػػػػرئي  بال

كالع ادة يف ادل  ؿ. تاب  كزيػر التعلػيم كالختقاةػة )م ديك ػد(  ػع  السياءػة مػف 
بشريف ت عيع ءياءات التعلػيم يف حالػة  2121لعاـ  4صالؿ ادل شور  رقم 

الػػ  تػػ ذ علػػى  2و يف  ػػع  احلالػػة ال ق ػػة 99-ال ػػوارئ النتشػػار كوةيػػد 
 يتم ت عيع عملية مف ادل  ؿ م  األحكاـ على ال حو التايل: التعلم

٘ٗ 
يتم ت عيع التعلم مف ادل  ؿ مف صالؿ الػتعلم عػ  اإلنبنػ  / عػف  .9

بعد لتوةس ص ات تعليميػة ذات مغػ ل لل ػالب و دكف ربمػيلدم 
عػػ   م الػػػ  إلكمػػاؿ مجيػػػ  إصلػػازات ادل ػػػا ج الدراءػػية للبقيػػػة 

 كالت رج.
مف ادل  ؿ على تعلػيم ادلدػارات احلياتيػة و دبػا  ؽلكف أف يرك  التعلم .2

 .99-يف ذلت ما يتعلل بوبا  كوةيد 
الػػػػتعلم مػػػػف أنشػػػػ ة الػػػػتعلم ادل ػػػػ يل كالواج ػػػػات قػػػػد زبتلػػػػف بػػػػني  .3

ال الب و كةقنا ال تمامػاهتم كظػركةدم و دبػا يف ذلػت التعكػس يف 
 مراةل التعلم يف ادل  ؿ.

                                                             
53 Dadang Dadang Darmawan and others, ‗Sikap Keberagamaan Masyarakat 

Muslim Menghadapi Wabah COVID-19‘, LP2M, 7249 (2020), h.116. 
54 Roida Pakpahan and Yuni Fitriani, ‗Analisa Pemanfaatan Teknologi 

Informasi Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Di Tengah Pandemi Virus Corona Covid-

19‘, JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting 

and Research), 4.2 (2020), 30–36, h.31. 



 
 
21 

 ؿ مالحصػػػات يػػػتم إع ػػػا  الػػػدليل علػػػى أنشػػػ ة الػػػتعلم مػػػف ادل ػػػ .4
جيدة كنوعية كمعيػدة مػف ادلعلػم و دكف احلاجػة إىل إع ػا  درجػة  

 كمية.
 91 -تعليم اللغة العربية عند وباء كورونا .ب 

التعلػػػيم  ػػػو نشػػػاط يقػػػـو بػػػمث ادلعلمػػػوف كصػػػ ا  تزػػػميم ادلػػػواد كصػػػ ا  
م ػػا ج معي ػػوف مػػف أجػػل ت ػػوير ص ػػة نشػػاط هبػػدؼ ربسػػني الػػتعلم. الػػتعلم  ػػو 

 ةعػػل جلعػػل ال ػػاس أك الكائ ػػات احليػػة يتعلمػػوف.عمليػػة أك طريقػػة أك 
شػػرح  ٘٘

حوكرد كما نقلمث ءلمان و على أف التعليم  و نشػاط حملاكلػة ادلسػاعدة أك توجيػمث 
ش ذ ما الكتساب أك تغيس أك ت وير ادلدارات كادلواقف كادلختل العليػا كالتقػدير 

 كادلعرةة.
٘ٙ 

هتػدؼ إىل  مف م صور العلسعةو التعليم  و يف األءػاس عمليػة اتزػاؿ
نقػػػػل ال وايػػػػا أك ادلعلومػػػػات حبيػػػػ  ؽلكػػػػف أف ربعػػػػ  أةكػػػػار كمشػػػػاعر كا تمامػػػػات 
كا تمػػػػاـ ال ػػػػالب. يف أنشػػػػ ة التعلػػػػيمو ال يتعاعػػػػل ال ػػػػالب مػػػػ  ادلعلػػػػم ةقػػػػ   
كمزدر تعليمل و بل يتعاعلوف أيضنا م  مجيػ  مػوارد الػتعلم ادلمك ػة الػ  ؽلكػف 

 ة.اءت دامدا / اءت دامدا لتحقيل ال تائج ادلرجو 
٘7 

يف معاػػػػم اإلندكنسػػػػياو اللغػػػػة ع ػػػػارة عػػػػف نصػػػػاـ مػػػػف الرمػػػػوز الزػػػػوتية 
التعسعية و كالػ  يسػت دمدا أعضػا  ا تمػ  للعمػل معنػا كالتعاعػل كالتعريػف عػف 
أنعسدم   زلادثة )لعصية( جيػدة   اصػالؽ حسػ مث  ا املػة: األصػالؽ احلميػدة و 

                                                             
55 ahmad Muradi, ‗Tujuan Pembelajaran Bahasa Asing (Arab) Di Indonesia‘, 

Al Maqoyis, I.1 (2013), 128–37. 
56 Farida Jaya, Perencanaan Pembelajaran (Medan: UIN sumatera utara, 

2019). 
57  Farida Jaya, Perencanaan Pembelajaran (Medan: UIN sumatera utara, 

2019), h.5. 
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 اإلنساف كش زيتمث. إظدار األمة كاألصالؽ أك ادل اجو كالكالـ يصدر ط يعة
٘8

 

أكضػػح ابػػف جػػين أف اللغػػة  ػػل رػػوت اللغػػة الػػعم ي  ػػل بػػمث شػػ ذ مػػا للتع ػػس  
 عػػف أ داةػػمث.

اللغػػة ع زػػر مدػػػم للغايػػة يف احليػػاة اليوميػػػةو ءػػوا  يف عمليػػػة  9٘
ػػػا اللغػػػة كوءػػػيلة للتوارػػػل  التحػػػدث أك يف عمليػػػة الػػػتعلم. يسػػػت دـ ال شػػػر دائمن

 اليومل م  بعضدم ال عض.
العربيػػة مػػف أيػػػدم التاػػار كادلسػػاةريف كاخل  ػػا  العػػػرب  كولػػدت اللغػػة  

كالعارءػػيني كاذل ػػود و كجعلػػ  اللغػػة العربيػػة كءػػيلة توارػػل مػػ  السػػكاف احملليػػني 
 العيف اءت دموا لغات سلتلعة إلجرا  ادلعامالت يف ذلت الوق .

كحبس  رأم احلكومة يف اذلرمواف ةػإف اللغػة العربيػة لغػة أج  يػة. ك ػعا كاضػح يف 
بشػػػػريف معػػػػايس  2118لعػػػػاـ  2حػػػػة كزيػػػػر الػػػػديف يف مجدوريػػػػة إندكنيسػػػػيا رقػػػػم الئ

 الكعا ة كمعايس احملتول للتعليم اإلءالمل كالعريب.
( ت ميػػػة القػػػدرة علػػػى 9يػػػعكر يف  ػػػعا ال صػػػاـ أف أ ػػػداؼ ادلػػػواد العربيػػػة  ػػػل: ) 

التوارػػػػل باللغػػػػة العربيػػػػة زلادثػػػػة كمكتوبػػػػة و كتشػػػػمل أربػػػػ  مدػػػػارات لغويػػػػة ك ػػػػل 
( زيػادة الػػوعل بريعليػة اللغػػة العربيػة كلغػػة 2اع كالكػػالـ كالقػرا ةو كالكتابػػة )االءػتم

أج  يػػػػػػة لتزػػػػػػ ح أداة الػػػػػػتعلم الرئيسػػػػػػية و صارػػػػػػة يف دراءػػػػػػة مزػػػػػػادر التعػػػػػػاليم 
 ( ت وير العدم للباب  بني اللغة كالختقاةة كيوءػ  اآلةػاؽ الختقاةيػة.3اإلءالميةو )

ٙٓ 
لػػػم اللغػػػة أكختػػػر بػػػتعلم ؼلتلػػػف تعلػػػم اللغػػػة عػػػف تعلػػػم اللغػػػة. يتعلػػػل تع

اءػت داـ اللغػة العربيػػة كوءػيلة للتوارػػل و ربػدثنا ككتابػػة. يركػد تعلػػم اللغػة العربيػػة 
                                                             

58Https://Www.Kbbi.Web.Id/Bahasa , Diakses Pada 15 Desember 2019 
59 Zulhanan, 'Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif', Rajawali Pers, 

Jakarta, 2014, h.2. 
60 Moh Khasairi, ‗Pengembangan Komponen Pembelajaran Bahasa Arab‘, 

Bahasa Dan Seni, 1, 2013, h.62. 

https://www.kbbi.web.id/bahasa


 
 
23 

علػػى اكتسػػاب )اكتسػػاب( اللغػػة العربيػػة لل ػػالب كي ػػور م إلتقػػاف مدػػارة لغويػػة 
 "ش مث ط يعية" أك ءي دو الع ف.

ٙٔ
 

 تخطيط تعليم اللغة العربية .9
عػين إءػػقاط األنشػ ة الػػ  يػرييت الت  ػي  مػػف كلمػة "ص ػػة" شلػا ي

ءيتم ت عيػع ا. يف اللغػة العربيػة و يو لػل علػى الت  ػي  زبػػ ي و 
كع د ال صر إليدا مف أرل الكلمة و ةإف كلمة زب ي   ل كلمة 
تصدر ةدمان لتزور رلموعة مت وعة مف األنش ة ال  يتعني القياـ 

 هبا.
يف لغة الت  ػي  يوجػد تزػميمو بي مػا مػف حيػ  التزػميم   

ػػػا للم ػػػادئ كاألءػػػ  كؽلك ػػػمث ربقيػػػل شػػػيئن  ا مػػػا ب ريقػػػة معي ػػػة كةقن
 األ ػػداؼ.

ٕٙ
كبالتػػايل ؽلكػػف ةدػػم أف الت  ػػي   ػػو تزػػور   

للعديػد مػػف األنشػػ ة و يف شػػكل بػػرامج و مرت ػػة بشػػكل م داػػل 
 كم  قل و م  معى ك دؼ كاضحني.

ػػػا لل  ػػػوات الػػػ   يعػػد زب ػػػي  الػػػتعلم باصتزػػػار كرػػػعنا عامن
ل الدراءػػػػػػل يف ادلسػػػػػػتق ل لتحقيػػػػػػل ءػػػػػػيت ع ا ادلعلػػػػػػم يف العزػػػػػػ

األ ػػػداؼ ادلعل ػػػة بععاليػػػة ككعػػػا ة. لػػػعا ةػػػإف زب ػػػي  الػػػتعلم  ػػػو 
شل  غل  أف يزػمممث كػل معلػم و ألف  ػع  إحػدل الكعػا ات 

 ال  غل  ربقيقدػا.
ءػيتا   ادلعلمػوف الػعيف أعػدكا تعلمدػم  ٖٙ

                                                             
61 MOH Ainin, ‗Pembelajaran Bahasa Arab Motivasional‘, Konasbara, 2010, 

8–16, h.13. 
62 Karmila Andriana, Urgensi Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab dalam 

Pendidikan di Sekolah, Konfrensi Nasional Bahasa Arab ―Kreativitas dan Inovasi 
dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia‖, h. 190. 

63 Farida Jaya, ' Buku Perencanaan Pembelajaran', UIN Sumatera Utara, 

(2019), h.9. 
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ق ػػػل دصػػػوؿ العزػػػل الدراءػػػػل االرذبػػػاؿ كاإلحػػػراج كالتػػػوتر أث ػػػػا  
 .عملية التعلم

ٙٗ 
كةقنا لوي ا ءاصلياو ةإف زب ي  التعلم  و عمليػة رػ   القػرار الػ  
ت ػتج عػػف التعكػػس العقػػالي يف أ ػػداؼ كغايػػات تعليميػػة معي ػػة و 
أم التغيػػػػػسات يف السػػػػػلوؾ كءلسػػػػػلة مػػػػػف األنشػػػػػ ة الػػػػػ  غلػػػػػ  
ت عيػع ا يف زلاكلػػة لتحقيػل  ػػع  األ ػػداؼ مػف صػػالؿ االءػػتعادة 

 ة كادلتاحة.مف مجي  مزادر التعلم احملتمل
ٙ٘ 

كيف الوق  نعسمثو قاؿ برغل  إف زب ػي  التعلػيم  ػو العمليػة 
الكاملة لتحليل احتياجات كأ داؼ التعلم كت وير نصاـ تورػيل 
لتل يػػة  ػػػع  االحتياجػػات كربقيػػػل  ػػع  األ ػػػداؼ و دبػػا يف ذلػػػت 
ت ػوير حػػـ  الػتعلم كأنشػػ ة التػػدري  كالػتعلم و كاصت ػػار كمراجعػػة 

 ٙٙ قييم ال امج. كال تائج.حـ  التعلم كأصسان ت
لعػػػػػػاـ  99الالئحػػػػػػة احلكوميػػػػػػة جلمدوريػػػػػػة إندكنيسػػػػػػيا رقػػػػػػم 

: "يتضػػػػػػمف 21بشػػػػػػريف معػػػػػػايس التعلػػػػػػيم الوط يػػػػػػة ادلػػػػػػادة  2115
ػا تتضػمف علػى األقػل  ػا كص ػة درءن الت  ي  لعملية التعلم م دان
أ ػػػػداةنا تعليميػػػػة كمػػػػواد تعليميػػػػة كطػػػػرؽ تػػػػدري  كمػػػػوارد تعليميػػػػة 

 .كتقييم نتائج التعلم
ٙ7 

                                                             
64 karmila Andriana, ‗Urgensi Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab‘, 

Konasbara, 2015, 188–97, h.189. 
65 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 29. 
66 Briggs, L. J. , et al,  Instructional Design, (New Jersey: Educational 

Technology Publ, 1978), h. 20. 
67  Ahmad Zubaidi, ‗Pembelajaran Bahasa Arab‘, Cendikia, 13.1, (2015), h.16. 
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مػػػف بعػػػض  را  اخلػػػ ا  أعػػػال و ؽلكػػػف أف نعدػػػم أف زب ػػػي  
الػػػػدرس  ػػػػو كرػػػػف عػػػػاـ لل  ػػػػوات الػػػػ  ءػػػػيت ع ا ادلعلػػػػم يف 
العزػػل الدراءػػل يف ادلسػػتق ل لتحقيػػل األ ػػداؼ احملػػددة مسػػ قنا 
بععالية ككعا ة. لعلت ؽلكف االنتدػا  مػف زب ػي  الػتعلم ك  ػوة 

  صػر و زب ػي  عملية لتحقيل أ ػداؼ معي ػة يف ادلسػتق ل. دبعػى
 التعلم  و زب ي  م دال للتعلم ءيصدر م  ال الب.

ب ا ن على  ع  االءت تاجات و ؽلكف القوؿ أف زب ي  تعلم 
اللغة العربية  ػو عمليػة رػ   قػرار ناذبػة عػف التعكػس العقػالي يف 
أ داؼ كغايات تعلم اللغة العربيػة كمحاكلػة لتحقيػل األ ػداؼ. 

اإلمكانػػػات كادلػػػوارد التعليميػػػة.  مػػػف صػػػالؿ االءػػػتعادة مػػػف مجيػػػ  
كعملية تعاكنية و يسعى ادلعلموف كال الب معنا لتحقيل أ ػداؼ 
الػػتعلم احملػػػددة مسػػػ قنا. كبالتػػػايل و ةػػإف كعػػػل ادلعلمػػػني كال ػػػالب 
كةدمدػػػم لا ػػػداؼ الػػػ  غلػػػ  ربقيقدػػػا  ػػػو شػػػرط م لػػػل كغػػػس 

 قابل للتعاكض.
م ع ػػػػد الت  ػػػػي  لػػػػػتعلم اللغػػػػة العربيػػػػة و غلػػػػػ  علػػػػى ادلعلػػػػػ

االنت ػػا  إىل ال صػػاـ الػػعم ءػػيتم اءػػت داممث يف كقػػ  ت عيػػع تعلػػم 
اللغة العربية و ك  اؾ نوعاف علػى األقػل مػف ةئػات ال صػاـ و كعلػا 
الػػتعلم ك صػػػاـ كاللغػػة العربيػػػة ك صػػاـ. الػػػتعلم ك صػػاـ يتكػػػوف علػػػى 
األقػػل مػػف ال ػػالب كادلعلمػػني كادلػػواد كاألءػػالي  كالتقيػػيم. بي مػػا 

ك صػػاـ أف اللغػػة العربيػػػة تتكػػوف يف الواقػػ  مػػػف تعػػين اللغػػة العربيػػػة  
جوان  سلتلعة مف اللغة و مختل القواعد كاحملادثة كالقػرا ة كالكتابػة 

 كالبمجة.
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يعػين تعلػيم اللغػػة العربيػة تعلػم جوانػػ  اللغػة العربيػة نعسػػداو 
كلكػػل جانػػ  مػػف جوانػػ  اللغػػة صزائزػػمث اخلارػػة الػػ  زبتلػػف 

و يػػػتم إعػػػداد زب ػػػي  عػػػف بعضػػػدا الػػػ عض. باإلضػػػاةة إىل ذلػػػت 
نصػػػاـ تعلػػػم اللغػػػة العربيػػػة علػػػى أءػػػاس االةباضػػػات األءاءػػػية و 
 كادل ادئ ال  غل  االلت اـ هبا و كم  ل كقدرة تشغيلية كاضحة.

لػػػعلت و غلػػػ  علػػػى ادلعلػػػم أك ادلػػػريب إعػػػداد ص تػػػمث لػػػتعلم اللغػػػة 
( م ػادئ الت  ػي  9العربية مف صالؿ اال تمػاـ هبػع  األشػيا : )

( زب ػػي  3( زب ػػي  أ ػػداؼ التعلػػيم   )2العربيػػة. ) لػػتعلم اللغػػة
( معػػػايس أ ػػػػداؼ تعلػػػيم اللغػػػػة 4أ ػػػداؼ تعلػػػيم اللغػػػػة العربيػػػة. )

 ( مرشرات اإلصلاز نتياة تعليم اللغة العربية.5العربية. )
 مبادئ تخطيط لتعليم اللغة العربية. (أ 

ؽلكف بالععل القياـ بالتدري  بدكف زب ي  كلك ػمث ءػياعل 
علمػػػػل اللغػػػػة العربيػػػػة ربقيػػػػل أ ػػػػداؼ مػػػػف الزػػػػع  علػػػػى م

ال شػػػػػاط التعليمػػػػػل نعسػػػػػمث.   ػػػػػاؾ م ػػػػػادئ أءاءػػػػػية غلػػػػػ  
ت عيػع ا حػىت ؽلكػف ربقيػل أ ػداؼ الػتعلم بشػكل رػػحيحو 
م دػػػا: م ػػػدأ االءػػػتعدادو م ػػػدأ األكلويػػػة يف عمليػػػة العػػػرضو 

 م دأ التزحيح كالتغعية الراجعةو م دأ التدريج.
ٙ8 

 م دأ اجلا  ية (9
 ادئ ادلست دمة يف تسليم مواد م ادئ األكلوية  ل ادل (2

تعلػػػم اللغػػػػة العربيػػػػة و ك ػػػػل: أكالن و علػػػػم و كاءػػػػتم  و 
كربدث ق ل الكتابة. ثانينا و جػعر اجلملػة ق ػل تػدري  
                                                             

68 Karmila Andriana,...h. 194-195. 
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الكلمة. ثالختناو اءت دـ كلمات مريلوةػة أكختػر يف احليػاة 
اليوميػػػػة ق ػػػػل تػػػػدري  لغػػػػة حسػػػػ  ادلتحػػػػدثني باللغػػػػػة 

 العربية.
  يقػمث ع ػد تػدري  علػم م دأ التزحيح  و م دأ يتم ت (3

الزوتيات كال حو كالسػيميائية. الغػرض مػف  ػعا ادل ػدأ 
 و أف مدرس اللغة العربيػة غلػ  أال يكػوف قػادرنا علػى 
إلقػػػػا  اللػػػػـو علػػػػى ال ػػػػالب ةحسػػػػ  و بػػػػل غلػػػػ  أف 
ػػػا علػػػػى إجػػػرا  تزػػػحيحات كتعويػػػػد  يكػػػوف قػػػادرنا أيضن

 ال الب على أف يكونوا ناقديف يف ادلواد العربية.
رج.   ػػػاؾ ثػػػالث ةئػػػات يف ادل ػػػدأ ادلتػػػدرج و م ػػػدأ متػػػد (4

ك ػػػػل: أكالن و التحػػػػوؿ مػػػػف ادللمػػػػوس إىل ا ػػػػرد و مػػػػف 
العػػػػػػادلل إىل التعزػػػػػػيلل و مػػػػػػػف ادلعػػػػػػركؼ بالععػػػػػػػل إىل 
ا دػوؿ. ثانينػا و   ػاؾ اءػػتمرارية بػني مػا مت تقدؽلػمث مػػف 
ق ػػل كمػػا ءػػوؼ يعلمػػمث بعػػد ذلػػت. ثالختنػػا و   ػػاؾ زيػػادة 

مػػا يليػػمث و ءػػوا  يف عػػدد يف كزف التػػدري  السػػابل مػػ  
 الساعات أك يف ادلادة.

 تخطيط أهداف تعليم اللغة العربية (ب 
أ داؼ التعليم  ل يف األءاس توقعػاتو أم مػا 
 ػػػو متوقػػػ  مػػػف ال ػػػالب كم رجػػػات تعلػػػم. يقػػػدـ ركبػػػرت 
ؼ. ميغر حػدكدنا أكضػح حػوؿ أ ػداؼ الػتعلم و أم ال وايػا 
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تغيػسات ال  يتم توريلدا مف صالؿ الع ارات الػ  تزػف ال
 ادلتوقعة مف ال الب.

ٙ9 
كيف الوقػػ  نعسػػمثو أكػػد ءوريوءػػوبركتو أف أ ػػداؼ الػػػتعلم 
ع ػػػػارة عػػػػف رػػػػيغ معزػػػػلة غلػػػػ  أف يتق دػػػػا ال ػػػػالب بعػػػػد 
اجتيػػاز م أنشػػ ة الػػتعلم ذات الزػػلة ب اػػاح. غلػػ  رػػياغة 
أ ػػػػػداؼ الػػػػػتعلم بوضػػػػػوحو ألنػػػػػمث ؽلكػػػػػف اءػػػػػت داـ رػػػػػياغة 

 سدا.أ داؼ كاضحة كمقياس ل ااح عملية التعلم نع
7ٓ 

يػػػػتم ءػػػػرد أ ػػػػداؼ الػػػػتعلم يف ص ػػػػة الػػػػدرس. يعػػػػد برنػػػػامج 
ػا يف ادل ػا ج الدراءػية  التعكس يف شلارءة السالـ مكوننػا مدمن
علػػػػػى مسػػػػػتول الوحػػػػػدة التعليميػػػػػة كغلػػػػػ  ت ػػػػػوير  بشػػػػػكل 
ػػػا دلولياءػػػا مػػا يلػػػل  ػػػو طريقػػة لت ػػػوير زب ػػػي   احػػبايف. كةقن

 7ٔالتعليم: 
 اما عمود اذلوية (9
 الـز لالجتماع.ربديد زبزيذ الوق  ال (2
ربديػػػػػػد معػػػػػػايس الكعػػػػػػا ة كالكعػػػػػػا ات األءاءػػػػػػية و   (3

ككػػػعلت ادلرشػػػرات الءػػػت دامدا يف ادلػػػ دج الػػػعم مت 
 ذبميعمث.

                                                             
69 Sumiati & Asra, Metode Pembelajaran, (Jakarta: PT. Amanah Duta, 2009), 

h. 10. 
70 Suryosubroto, Tatalaksana Kurikulum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 23. 
71 Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 

Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah,( Jakarta:Bumi Aksara, 2010), h. 222. 
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رػػياغة أ ػػداؼ الػػتعلم علػػػى أءػػاس معػػايس الكعػػػا ة  (4
كالكعػا ات األءاءػية و ةضػال عػف ادلرشػرات احملػػددة 

 ءلعا.
ربديػػػػد ادلػػػػواد القياءػػػػية ب ػػػػا ن علػػػػى ادلػػػػادة الرئيسػػػػية /  (5

 لتعليمية الواردة يف ادل دج الدراءل.ا
 ربديد طريقة التعلم ال  ءيتم اءت دامدا. (6
 ربديد ص وات التعليم. (7
 ربديد مزادر التعليم ال  ءيتم اءت دامدا. (8
ت ػػػوير معػػػايس التقيػػػيمو كأكراؽ ادلالحصػػػةو كعي ػػػة مػػػف  (9

 األءئلةو كتق يات التسايل.
 مف الشرح السػابلو ؽلكػف اءػت تاج أف رػياغة أ ػداؼ
الػػػػػتعلم غلػػػػػ  أف تسػػػػػت د إىل معػػػػػايس الكعػػػػػا ة كالكعػػػػػا ات 
ػػا  األءاءػػية و ككػػعلت ادلرشػػرات احملػػددة مسػػ قنا. غلػػ  أيضن
رػػياغة أ ػػداؼ الػػتعلم بالكامػػل حػػىت ال تسػػ   تعسػػسات 
ػػػػا بادلت ل ػػػػات  متعػػػػددة. غلػػػػ  أف يعػػػػل  ػػػػدؼ الػػػػتعلم أيضن

 التالية:
زلػػددو دبعػػى أنػػمث ال ػلتػػوم علػػى تعسػػسات )ال يسػػ    (9

 ات متعددة(.تعسس 
التشػػػغيل و أم أنػػػمث ػلتػػػوم علػػػى ءػػػلوؾ قابػػػل للقيػػػاس  (2

 لتسديل إعداد أدكات التقييم.
ب ػػػػػا ن علػػػػػى الورػػػػػف السػػػػػابلو ؽلكػػػػػف اءػػػػػت تاج أف زب ػػػػػي  
أ ػػداؼ الػػتعلم  ػػو رػػياغة معزػػلة دلػػا غلػػ  علػػى ال ػػالب 
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إتقانػػػػمث نتياػػػػة ل تػػػػائج الػػػػتعلم ادلعػػػػ  ع دػػػػا يف ءػػػػلوؾ ؽلكػػػػف 
ياغة أ ػداؼ الػتعلم كةقنػا مالحصتمث كقياءمث. غل  تعديل رػ

دلعػػػايس الكعػػػػا ة كالكعػػػػا ات األءاءػػػػية كمرشػػػػرات ربزػػػػيل 
ال ػػػػالب. باإلضػػػػاةة إىل ذلػػػػت و غلػػػػ  أف تكػػػػوف أ ػػػػداؼ 
الػػػػتعلم الػػػػ  سبػػػػ  رػػػػياغتدا زلػػػػددة كعمليػػػػة حبيػػػػ  ؽلكػػػػف 

 اءت دامدا كمقياس ل ااح عملية التعلم.
 رلاؿ أ داؼ تعليم اللغة العربية (9

ألرػػػػدقا  حػػػػوؿ أ ػػػػداؼ ب ػػػػا ن علػػػػى تزػػػػ يف بلػػػػـو كا
الػتعلم و ي قسػم ن ػاؽ أ ػػداؼ تعلػيم اللغػة العربيػػة إىل 
ثالثػػػػػػػة رلػػػػػػػاالتو ك ػػػػػػػل اإلدراؾ كالعاطعػػػػػػػة كال عسػػػػػػػية 

 احلركية.
 ادلعرةة ادلدنية -أ( جوان  ادلعرةة )ا اؿ ادلعريف( 

 تعكر -( أذكر 9
 العدم -( العدم 2
 الت  يل -( الت  يل 3
 التوليف -( التوليف 4
 التحليل -ل ( التحلي5
 التقييم -( التقييم 6

التزػػػػرؼ  -ب( جوانػػػػ  ادلوقػػػػف )ا ػػػػاؿ العػػػػاطعل( 
 ادلدي
 ( االءتالـ9
 ( الرد2
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 ( التقييم3
 ( الت صيم4
 ( التوريف5
ادلدػػػارات  -( جوانػػػ  العمػػػل )ا ػػػاؿ ال عسػػػل( 6

 ادلدنية
 ( التزور7
 ( تعيني8
 ( دليل االءتاابة9
 ( اءتاابة ميكانية91
 قدة( اءتاابة مع99
 ( االءتحقاؽ92
 االبتكار –( اإلبداع 93

 صزائذ أ داؼ تعليم اللغة العربية (2
ع ػػػػد إعػػػػداد أ ػػػػداؼ الػػػػتعلم اجليػػػػدة و مػػػػف الضػػػػركرم 

و كالػػ  تػػػرييت  ABCDإشػػراؾ الع ارػػر ادلعركةػػػة باءػػم 
 مف الكلمات األرب  التالية:

Aاجلمدور = 
Bالسلوؾ = 
C احلالة = 
D الدرجة = 
A عم ؽلختػػل رلموعػػة الػػتعلم = اجلمدػػور  ػػو ادلمختػػل الػػ

ادلسػػػػػتددةة و أم ال ػػػػػالب. غلػػػػػ  توضػػػػػيح مػػػػػف  ػػػػػم 
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ال ػػػػالب الػػػػعيف يريصػػػػعكف الػػػػدرس. حػػػػاكؿ أف تكػػػػوف 
زلددنا قدر اإلمكاف حوؿ رلموعة ال ػالب / ال ػالب 
الػػػػعيف ءيزػػػػ حوف رلموعػػػػة الػػػػتعلم ادلسػػػػتددةة. علػػػػى 
ءػػػػػ يل ادلختػػػػػاؿ و مػػػػػا  ػػػػػو مسػػػػػتول التعلػػػػػيم لل الػػػػػ  / 

و كالعزػػػػل الدراءػػػػل و  ال الػػػػ  و كالعزػػػػل الدراءػػػػل
كحػػىت تزػػ يعات معي ػػة  موعػػة ال ػػالب / ال ػػػالب. 
 ػػعا القيػػد اخلػػاص مدػػم و دبعػػى أنػػمث م ػػع ال دايػػة يػػدرؾ 
أكلئػػػػت الػػػػعيف   يػػػػتم تضػػػػمي دم يف  ػػػػع  احلػػػػدكد أف 
ادلػػػواد التعليميػػػػة ادلزػػػػاغة علػػػػى أءػػػػاس ادلشػػػػركع العػػػػين 
ليسػػػػػػ  بالضػػػػػػركرة م اءػػػػػػ ة ذلػػػػػػم. ردبػػػػػػا تكػػػػػػوف ادلػػػػػػواد 

ة ءػدلة للغايػة كرػع ة للغايػة. أك لػي  حسػ  التعليمي
 احتياجاهتم.

B  السػػػػػلوؾ  ػػػػػو ءػػػػػلوؾ معػػػػػني زلػػػػػدد يتوقػػػػػ  مػػػػػف =
ال ػػػالب القيػػػاـ بػػػمث بعػػػد االنتدػػػا  مػػػف عمليػػػة الػػػتعلم. 
يتكوف  عا السلوؾ مف ج أيف مدمػني و كعلػا األةعػاؿ 
كاألشػػيا . توضػػح األةعػػاؿ كيػػف يوصدػػر ال ػػالب شػػيئنا 

و كالبتيػػػػ  و كمػػػػا إىل مػػػا و مختػػػػل: الػػػػعكر و كالتحليػػػل 
 ذلت.

C  الشرط  و شرط يتم اءػت داممث كشػرط أك أداة =
تسػػػػت دـ ع ػػػػد اصت ػػػػار ال ػػػػالب ألدائدػػػػم التعليمػػػػل. 

اجليػػد علػػى ع ارػػر  TPباإلضػػاةة إىل ذلػػت و ػلتػػوم 
 مف ذكر اجلمدور )ال الب
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ػػػا  كمواضػػػي  تعليميػػػة( كءػػػلوؾ و غلػػػ  أف ربتػػػوم أيضن
بمجػػػني ةيمػػػا علػػػى ع ارػػػر تػػػوةر إرشػػػادات الصت ػػػار ادل

يتعلل بالصركؼ أك يف أم ظػركؼ يتوقػ  مػف ال ػالب 
 إظدار السلوؾ ادل لوب ع د االصت ار.

D  الدرجػػػة  ػػػل درجػػػة أك مسػػػتول ال اػػػاح الػػػعم =
يسػػػػتددؼ ال ػػػػالب ربقيقػػػػمث يف إظدػػػػار ءػػػػلوؾ نتػػػػائج 
الػػػتعلم. ؽلكػػػف أف يكػػػػوف السػػػلوؾ ادلسػػػتددؼ ادلتوقػػػػ  

معي ػػة و   ػو: العمػل بػػدكف أص ػا  و صػالؿ ةػػبة زم يػة
 على ارتعاع معني و أك أم مقياس  صر لل ااح.

 مرشرات نتياة تعليم اللغة العربية (3
أف  ادل ػػا ج ادل تلعػػة الػػ  مت ت وير ػػا يف تعلػػيم اللغػػةو 
ؽلكػػػػػف تضػػػػػمني نتػػػػػائج تعلػػػػػم اللغػػػػػة العربيػػػػػة يف ةئتػػػػػني 
رئيسيتني و كعلا سلرجات التعلم دلكونات اللغػة كنتػائج 

. يشػػػتمل مكػػػوف اللغػػػة علػػػى الػػتعلم للمدػػػارات اللغويػػػة
معرةػػػػػة أرػػػػػوات اللغػػػػػة )األشػػػػػوات( كإتقػػػػػاف ادلعػػػػػردات 
كمعرةػػػة القواعػػػد )القواعػػػد(. تشػػػمل ادلدػػػارات اللغويػػػة 
مدػػارات االءػػتماع كمدػػارات الكػػالـ كمدػػارات القػػرا ة 

 .كمدارات الكتابة
بال سػػػػػ ة للمرشػػػػػرات ال موذجيػػػػػة يف ادلػػػػػواد العربيػػػػػػة يف 

دكنيسػػيا. مػػف ادلػػريموؿ أف ادلػدارس الدي يػػة كادلعدػػد يف إن
تكػػػػوف أمختلػػػػة ادلرشػػػػرات يف  ػػػػع  القػػػػوائم دبختابػػػػة حػػػػاة  
للمعلمػػػػػػػػني كادلعلمػػػػػػػػني احملتملػػػػػػػػني لت ػػػػػػػػوير مرشػػػػػػػػراهتم 
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ادلزػػاغة. ألف مرشػػرات نتػػائج الػػتعلم بشػػكل مختػػػايل و 
باإلضػػاةة إىل اءػػتيعا  ادل ػػادئ ادلوضػػحة أعػػال  و غلػػ  
أف ربيد عف الشركط احملػددة لل ػالب الػعيف يػوجددم 

 ادلعلم.
 أ( مرشر مكوف اللغة

 ( مكونات لغة الزوت9
 )أ( رب  الزوت باحلرؼ )رم  الزوت( 

 )ب( ربديد كجود روت معني يف الكلمة.
 )ج( سبيي  األروات القري ة مف بعضدا.

 )د( ان ل األروات ادلسموعة.
 ) ػ( كتابة احلركؼ كةقنا لاروات ادلسموعة.

 ( مكوف ادلعردات2
حػػدد ادلعػػردات الػػ  ت اءػػ  )أ( أذكػػر / اكتػػ  / 

 الورف.
 )ب( ذكر / كتابة / ربديد مرادةات ادلعردات.

)ج( أذكػػر / اكتػػ  / حػػدد ادلعػػردات الػػ  تتواةػػل 
 م  الزورة.

)د( ذكػػػػػػر / كتابػػػػػػة / ربديػػػػػػد ادلزػػػػػػ لحات الػػػػػػ  
 ت اء  التعريف.

ػػػػػػػػا ي اءػػػػػػػػ   ) ػػػػػػػػػ( قػػػػػػػػل / اكتػػػػػػػػ  / حػػػػػػػػدد تعريعن
 ادلز لح.
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ردات )ك( أذكػػػػػػػر / اكتػػػػػػػػ  / حػػػػػػػػدد معػػػػػػػػى ادلعػػػػػػػػ
 ادلست دمة يف األرقاـ.

)ز( ذكػػػر / كتابػػػة / ربديػػػد ادلعػػػردات الػػػ  ت ػػػدرج 
 رب  ةئة.

)ح( أذكػػػػر / اكتػػػػ  / حػػػػدد العئػػػػة الػػػػ  تشػػػػمل 
 ادلعردات ذات الزلة.

)ط( أكمػػػػػػػػػػل اجلملػػػػػػػػػػة / اخل ػػػػػػػػػػاب باءػػػػػػػػػػت داـ 
 ادلعردات ادل اء ة ادلتوةرة.

 ( مكونات القواعد3
 )أ( يعكر / ػلدد ةئة تشريف للكلمة.

تغيػس "ةئيػػل" حسػػ  اجلملػػة الػػ  يسػػت دـ ةيدػػا )ب( 
"ةايل". صع / اشػتل مػف "ةئيػل" و كلمػات ةئػة 

 تشريف.
 )ج( اجلم  بني مجلتني بسي تني يف مجلة معقدة.

)د( ربديػػػػد الكلمػػػػػة الػػػػ  يوجػػػػػد هبػػػػا ص ػػػػػري ضلػػػػػوم يف 
 اجلملة.

 ) ػ( ء ر مجلة.
 )ك( التالع  باجلمل بريشكاؿ سلتلعة 

 العربية تخطيط المواد تعليم اللغة .ج 
ادلواد التعليمية  ل يف األءاس زلتػول ادلػ دج و أم يف شػكل مواضػي  
أك رلػاالت دراءػية مػ  شلواضػي  ةرعيػة كتعارػيلدا. يػ عك  زلتػول عمليػة الػتعلم 
يف ادلػػػواد التعليميػػػة الػػػ  يدرءػػػدا ال ػػػالب. ءػػػيف حبػػػرم مجػػػرة أكضػػػح أف ادلػػػواد 
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لتعليم كالػتعلم. بػدكف مػواد الػتعلم التعليمية  ل ادلادة ال  ءيتم نقلدا يف عملية ا
 لف تعمل عملية التعليم كالتعلم.

لػػعلت و يػػتم ترتيػػ  ادلػػواد التعليميػػة بشػػكل م داػػل بات ػػاع م ػػادئ علػػم الػػ ع . 
ا لسػلوؾ ال الػ  بعػد ذبربػة  حبيػ  ؽلكػف أف تعكػ  ادلػواد التعليميػة  ػدةنا كاضػحن

ن اؽ كتسلسل كاضح. عملية التدري  كالتعلم. غل  أف يكوف للمواد التعليمية 
 يتم إجرا  ال  اؽ كالتسلسل كةقنا لا داؼ ادلعل ة.

 
 خطوات تخطيط مواد تعلم اللغة العربية (9

  ػػاؾ العديػػد مػػف األشػػيا  الػػ  غلػػ  مراعاهتػػا ع ػػد اصتيػػار أك ربديػػد مػػادة 
 تعلم اللغة العربية ادلراد تدريسدا و م دا:

7ٕ 
ل مختػػل اللغػػة اإلصللي يػػة و مقارنػػة ادل ػػا ج كمػػواد اللغػػات األج  يػػة األصػػر  ( أ

حبيػػػػػ  ؽلكػػػػػف للمدرءػػػػػني اصتيػػػػػار نقػػػػػاط جديػػػػػدة الءػػػػػتكماؿ ادلػػػػػواد 
 التعليمية ا معة و كردبا حىت اءت دامدا كمواد للتقييم كالت وير.

طل  رأم ص ا  تعلػم اللغػة. ع ػد إعػداد ادلػواد التعليميػة و غلػ  علػى  ( ب
ت حػػوؿ ادلعلمػني التشػاكر مػ  اخلػػ ا  مػف أجػل احلزػػوؿ علػى مػدصال

 أشيا  جديدة يف شكل تقييمات كاقباحات.
قم بإجرا  مسح رغس. ال ق ة األءاءػية  ػل ال حػ  األكيل لتحديػد  ( ت

مستول ادلدارات اللغوية لكل طال  ليتم تدريسدا حبي  ؽلكف العختور 
 على مادة م اء ة ليتم ت عيع ا.

                                                             
72 Ahmad Rusydi Thu‘aimah, Dalilu ‘Amalin fi I’dadi al-Mawad al 

Ta’limiyahmafhumuhu, adawatuhu wa asalibuhu,( Aman:Darul Fikr. 1987), h, 199. 
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إجرا  ربليل داصلل.  عا ضركرم لتحديػد مػدل احتياجػات ال ػالب  ( ث
العربية نعسدا حبي  ؽلكف ربقيػل أ ػداؼ ادلػواد كالػتعلم ادل   ػة للغة 

 بشكل رحيح.
ػػا للتزػػ يف  بعػػد ربليػػل ادلػػادة العربيػػة و ةػػإف اخل ػػوة التاليػػة  ػػل ترتيػػ  ادلػػادة كةقن
ادل  ػ  و مػ  اإلشػارة إىل اجلوانػ  ادل  قيػة كالتوارػلية كادلسػتدامة حبيػ  يسػدل 

ص ػػػة الػػػتعلم بشػػػكل رػػػحيح  علػػػى ال ػػػالب نقلدػػػا كةدمدػػػا. مػػػف أجػػػل ربقيػػػل
 كةعاؿ و غل  تسليم ادلواد باءتمرار كب ريقة متوازنة.

  ػاؾ بعػػداف مدمػػاف يف ذبميػػ  ادلػػواد التعليميػػة و األكؿ  ػػو البكيػػ  علػػى البتيػػ  
الزحيح كادلستمر للمػواد بػني مػادة كأصػرل. كالختػاي  ػو ال عػد الػداعم يف شػكل 

إىل اإلعػػػػػػداد يف عمليػػػػػػة التػػػػػػدري   مراةػػػػػػل الػػػػػػتعلم كال  يػػػػػػة التحتيػػػػػػة الػػػػػػ  ربتػػػػػػاج
كالتعلم.األءاءيات ال  غل  مراعاهتا حىت يكوف إعػداد ادلػواد التعليميػة ةعالػة و 

 كتشمل ا اؿ كالتكامل كاالءتمرارية كالعواق .
يف الواق  و ؼلتلػف اصتيػار مػواد تعلػيم اللغػة العربيػة لل ػالب غػس العػرب اصتالةنػا  

يسػدا للعػرب األرػليني. حػىت صػ ا  التعلػيم احلػدي  ك سنا عف ادلواد ال  يتم تدر 
ػػا الحتياجػػات  ػػرال  ادلتعلمػػني مػػف غػػس العػػرب.  كضػػعوا نصريػػات تعلػػم اللغػػة كةقن
ػػا  ال صريػات الػ  غلػ  مراعاهتػا ع ػدما يرغػ  ادلعلػم يف ترتيػ  ادلػواد التعليميػة كةقن

 لغويل  ل:
7ٖ

 

 اجلعكر الختقاةية كاالجتماعية. (9
قػػايف و لػػعلت مػػف ادلسػػتحيل التحػػدث عػػف الختقاةػػة اللغػػة يف الواقػػ  مكػػوف ث

بػػدكف لغػػة ألف اللغػػة نعسػػدا  ػػل نتػػاج ثقػػايف ككءػػيلة للتع ػػس الختقػػايف. يعتػػ  

                                                             
73 Abdullah Nasir dan Abdul Hamid al-Gholi,  Ususu I’dadi al-Kitab al-

Ta’limi li Ghoiri al-Nathiqina biha, (Darul I‘tishom, 1999), h. 123-139. 
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ةدػم الختقاةػػة اإلءػػالمية نق ػػة مدمػػة يف تعلػم اللغػػة العربيػػة. بال سػػ ة دلتعلمػػل 
ا ثقاةػػػػػة  اللغػػػػة األج  يػػػػة )إذا أرادكا القيػػػػاـ بػػػػعلت( و غلػػػػ  أف يعرةػػػػوا جيػػػػدن

ص الػػعيف يسػػت دموف اللغػػة حػػىت يتمك ػػوا مػػف ذب ػػ  األص ػػا  يف األشػػ ا
 ادلعى و لعا ةإف تعلم لغة أج  ية يدرس أيضنا ثقاةة اللغة.

 ع ارر علم ال ع . (2
كمػػا  ػػو معػػركؼ أف ال ػػالب  ػػم ادلكونػػات األءاءػػية يف الػػدرس و ةدػػم 
ع ارػػر العمػػل كيزػػ حوف اذلػػدؼ مػػف ال دايػػة إىل ال دايػػة يف عمليػػة الػػتعلم. 

ا ق ػػػل معرةػػػة ط يعػػػة ال ػػػالب أنعسػػػدم و لػػعل ت لػػػف تػػػتم  ػػػع  العمليػػػة جيػػػدن
ةمعرةػػة احلالػػة العقليػػة لل ػػالب أمػػر مدػػم ق ػػل ذبميػػ  ادلػػواد التعليميػػة. مػػف 
الواضح أف كل مرحلة مف مراحل ظلو ال عل ذلا صزائزػدا اخلارػة و حػىت 

ا مف حي  الش زية كقدرات الدماغ.  أف كل طعل ءيكوف سلتلعنا جدن
   اللغوية كالببويةاجلوان  (3

ػػػا مػػػف  ادلقزػػػود باجلانػػػ  اللغػػػوم  ػػػو أف ادلػػػواد التعليميػػػة الػػػ  تتكػػػوف أءاءن
حػػػركؼ كمعػػػردات كتركي ػػػات مجػػػػل يػػػتم نقلدػػػا إىل ال ػػػالب ذكم مسػػػػتول 
الزػػعوبة ادلعػػدؿ و حبيػػ  ؽلكػػػف ةدػػم ادلعػػى الػػػوارد بشػػكل رػػحيح و علػػػى 

بشػكل كاضػح دبػا يف ء يل ادلختاؿ غل  أف تكوف ب ية اجلملة ال اقلػة معركةػة 
ذلػػػت نػػػوع ال  يػػػة و أك ب يػػػةو كب يػػػة اجلملػػػة الػػػ  ت ػػػدأ مػػػف بسػػػي ة أك رػػػع ة 
ك كػػػػػػعا. ؽلكػػػػػػف رػػػػػػياغة  ػػػػػػعا اجلانػػػػػػ  اللغػػػػػػوم بسػػػػػػدولة إذا كػػػػػػاف لػػػػػػدل 
اصتزارػػػػيل التوعيػػػػػة قػػػػدرات تربويػػػػػة جيػػػػػدة و كؽلكػػػػف القػػػػػوؿ أف اجلػػػػػان ني 

ػػا )اللغػػوم كالببػػوم( علػػا كحػػدة ال ي عزػػالف ألف كػػل م دمػػا ءػػيكوف  دائمن
 مرت  نا.
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تعتػػػػػ  ادلػػػػػواد التعليميػػػػػة جيػػػػػدة إذا حزػػػػػل ال ػػػػػالب علػػػػػى ةػػػػػرص كاةيػػػػػة لت ػػػػػوير 
ا تمامػاهتم كمػػوا  دم حبيػ  يػػتم تل يػػة احتياجػاهتم كحػػىت ربعيػ  م علػػى ادلمارءػػة 
مػػػف أجػػػل ربقيػػػل كعػػػا ات أصػػػرل و كبالتػػػايل ؽلكػػػف للمػػػواد التعليميػػػة أف تشػػػا  

لػ  يواجدوهنػا يف احليػاة كربقيقدػا ال الب على العمل للتغل  علػى الزػعوبات ا
صلاح. مف أجل ربقيل أ داؼ التعلم بشكل جيد و غل  ترتيػ  ادلػواد التعليميػة 

 بشكل علمل كةقنا دلعايس قدرة ال الب كصلعياهتم.
 خصائص تخطيط  المواد تعليم اللغة العربية (0

ادلػػػواد التعليميػػػة  ػػػػل ضػػػمف ن ػػػػاؽ زلتػػػول ادلػػػ دج. لػػػػعلت و غلػػػ  أف يتماشػػػػى 
تيار ادلواد التعليمية بػال    مػ  ادلقػايي  ادلسػت دمة الصتيػار زلتػول ادلػ دج يف اص

رلاؿ الدراءة ادلعين و   اؾ العديد مف معايس االصتيار يف زب ي  ادلواد التعليمية 
ال  ءيتم ت وير ا يف نصاـ التعلم كال  تكمف كرا  ربديد اءباتيايات الػتعلم و 

 7ٗك ل:
 لم( معايس أ داؼ التع9

هتػػػػػدؼ ادلػػػػػادة التعليميػػػػػة ادل تػػػػػارة إىل ربقيػػػػػل أ ػػػػػداؼ تعليميػػػػػة زلػػػػػددة أك 
 أ داؼ ءلوكية. لعلت و تتماشى ادلادة م  األ داؼ ال  سب  رياغتدا.

 ( مواد التعلم للز 2
تعتمد تعاريل ادلواد التعليمية على ادلت ل ات ال  سبػ  رػياغة كػل  ػدؼ 

كػػف مالحصتػػمث كقياءػػمث. تعليمػػل زلػػدد مورػػوؼ علػػى كجػػمث التحديػػد و كؽل
ك ػػعا يعػػين أف   ػػاؾ عالقػػة كثيقػػة بػػني ربديػػد األ ػػداؼ كموارػػعات ادلػػواد 

 التعليمية.

                                                             
74 Harjanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h.  

222. 
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 ( ذات رلة باحتياجات ال ال 3
احلاجػػة الرئيسػػية لل ػػالب  ػػل أهنػػم يريػػدكف الت ػػوير ب ػػا ن علػػى إمكانػػاهتم. 
ألف كل مادة تعليمية ءيتم تقدؽلدا غل  أف تكوف متعقة م  جدود ت مية 

 زػػية ال الػػ  بشػػكل كامػػل ككامػػل. بعػػض  ػػع  اجلوانػػ   ػػل معرةػػة ش
 ادلواقف كالقيم كادلدارات.

 ( مال متدا لصركؼ ا تم 4
ال ػػالب علػػى اءػػتعداد ليزػػ حوا أعضػػا  نػػاةعني يف ا تمػػ  كقػػادريف علػػى 
العػػػػػيل بشػػػػػكل مسػػػػػتقل. يف  ػػػػػع  احلالػػػػػة و غلػػػػػ  أف تسػػػػػاعد م ادلػػػػػواد 

ات تعليميػػػة ذات مغػػػ ل لت ػػػور م إىل  التعليميػػػة ادل تػػػارة علػػػى تقػػػدم صػػػ  
 كائ ات بشرية قابلة للتكيف

 ( ربتوم مواد التعلم على جوان  أصالقية5
غلػػػػ  أف تراعػػػػل ادلػػػػادة التعليميػػػػة ادل تػػػػارة الت ػػػػور األصالقػػػػل لل ػػػػالب يف 
ادلستق ل. يتم توجيمث ادلعرةة كادلدػارات الػ  ءيحزػلوف عليدػا مػف ادلوضػوع 

ػػػا ل صػػاـ القػػػيم كادلعػػػايس الػػعم تلقػػػو  لت ػػوير أنعسػػػدم   ك شػػػر أصالقيػػني كةقن
 السائدة يف ا تم .

 ( مواد التعلم مرت ة يف ن اؽ كترتي  م دال كم  قل6
يػػتم ترتيػػ  كػػل مػػادة تعليميػػة ب ريقػػة مسػػتديرة كشػػاملة و كزلػػدكدة ال  ػػاؽ 
كتتمحور حوؿ موضػوع مشػكلة معػني. يػتم ترتيػ  ادلػواد بشػكل تسلسػلل 

ل ال مػػو ال عسػػل لل ػالب. كهبػػع  ال ريقػػة و مػػف مػف صػػالؿ ال صػػر يف عوامػ
ادلريموؿ أف يستوع  ال ػالب اجلانػ  ادلػادم بسػدولة كؽلكػف رؤيػة ال اػاح 

 على العور.
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( تػػػػرييت ادلػػػػواد التعليميػػػػة مػػػػف الكتػػػػ  القياءػػػػية كادلعلمػػػػني الش زػػػػيني اخلػػػػ ا  7
 كا تم .

يػػتم ذبميػػ   غلػػ  مراعػػاة  ػػع  العوامػػل الختالثػػة ع ػػد اصتيػػار ادلػػواد التعليميػػة.
الكتػػػ  ادلرجعيػػػة القياءػػػية بشػػػكل عػػػاـ مػػػف ق ػػػل صػػػ ا  يف رلػػػاالهتم كيػػػتم 
ذبميعدا ب ا ن على ادل  ل و على الرغم مف عدـ اكتماذلا بالضركرة كما  و 

 متوق .
مف ادلعاي ادل تلعة أعال  و ؽلكف االءت تاج أف ادلػواد التعليميػة  ػل ع زػر 

ليمية ال ؽلكف ت عيػع عمليػة الػتعلم. لػعلت و تعليمل مدم للغاية. بدكف ادلواد التع
غلػػػ  أف تكػػػوف ادلػػػواد التعليميػػػة ادل تػػػارة م دايػػػة و دبػػػا يتماشػػػى مػػػ  األ ػػػداؼ 
ادلزاغة و كأف تكوف شعاةة و كذات رلة باحتياجػات ال ػالب و كةقنػا لصػركؼ 
ا تمػػػ  احملػػػي  و كربتػػػوم علػػػى جوانػػػ  أصالقيػػػة و كمرت ػػػة يف ن ػػػاؽ م  قػػػل و 

 لكت .كمزدر ا مف ا
 99-( ص ة مواد تعلم اللغة العربية أث ا  جائحة كوةيد  (8

الػػعم حػػدث يف العػػا  و دبػػا يف ذلػػت بلػػدنا و   99-مػػ  تعشػػل ةػػسكس كوةيػػد3
ػػا لوجػػمث أك  ػػا لوجػمث يػػتم اآلف كجدن إندكنيسػيا و ةػػإف التػػدري  الػعم يػػتم عػػادةن كجدن

اءػػت داـ مػػا نسػػميمث عػػادةن نصػػاـ اإلنبنػػ . يػػتم ت عيػػع  ػػعا التػػدري  مػػف صػػالؿ 
األدكات التك ولوجيػػة مختػػل اذلواتػػف احملمولػػة كأجدػػ ة الكم يػػوتر احملمولػػة كمػػػا إىل 
ذلػػػػت. مت ذلػػػػت للحػػػػد مػػػػف انتشػػػػار ةػػػػسكس كوةيػػػػد. ألف  ػػػػعا العػػػػسكس ءػػػػدل 

 االنتشار.
بػػال    و غلػػ  أف يكػػوف التػػدري  الػػعم مت ت عيػػع  ع ػػدما   يكػػف   ػػاؾ كبعػػد 

  و كالػػػ  يػػػتم إجراؤ ػػػا عػػػادةن يف كجػػػود كوةيػػػد قػػػد شػػػدد اصتالةػػػات يف التػػػدري
العزوؿ الدراءية ال  يتم إجراؤ ا اآلف يف م ازذلم مف صالؿ نصاـ ع  اإلنبن  
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لػػعلت يف إعػػداد ادلػػواد التعليميػػة مػػف ق ػػل ادلعلمػػني غلػػ  أف ي ت دػػوا كيسػػت دموا 
أدكات الوءػػػائ  ادلتعػػػددة. ؽلكػػػف أف تكػػػوف ادلػػػواد التعليميػػػة يف شػػػكل نزػػػوص 

كرءػـو متحركػة كزلاكػػاة كرػوت كةيػديو. ءػيرثر اصتيػار اللػػوف  كرػور كرءػومات
ادل اءػػ  علػػى ادلػػادة التعليميػػة علػػى ةعاليػػة الػػتعلم ادلعػػركض علػػى شاشػػة العػػرض. 

ةدػػػل   99أمػػػا بال سػػػ ة خل ػػػوات زب ػػػي  مػػػواد تعلػػػم اللغػػػة العربيػػػة صػػػالؿ كوةيػػػد 
 كاآليت:

 ( ربليل األ داؼ كادلوضوع.9
   ءتست دـ يف تقدم ادلواد التعليمية.( ربليل ادلراج  اإلعالمية ال2
( نػػاقل مػػ  ال ػػالب مػػا  ػػل الوءػػائ  التعليميػػة الػػ  ؽلكػػف لل ػػالب الورػػوؿ 3

 إليدا و حبي  يتم توزي  ادلواد ال  مت إعداد ا على مجي  ال الب.
( كتابػػػػة تزػػػػميمات ادلػػػػواد بتعػػػػديل الوءػػػػائ  ادلػػػػراد اءػػػػت دامدا مختػػػػل مقػػػػاط  4

 العيديو على شكل نزوص.
( قػػػػػم بإعػػػػػداد ادلعػػػػػدات ادل لوبػػػػػة يف عمليػػػػػة الػػػػػتعلم عػػػػػ  اإلنبنػػػػػ  نعسػػػػػدا و 5

كاألضوا  كالكامسات كأجد ة الكم يوتر احملمولة كغس ا مف أدكات التزور 
 و أك اءت دـ غرةنا مرػلة أصرل إلنشا  زلتول ةيديو تعليمل.

 ( ربديد جدكؿ التسايل.6
 تسايل.( ض   زب ي  األدكات ادلست دمة يف عملية ال7
 ( تدرب على التحدث أماـ الكامسا حس  السي اريو العم مت إجراؤ .8

 مهارة اللغة العربية و عناصرها .د 
يف التعليم اللغة العربية   اؾ ادلز لحات الػ  غلػ  أف يعرةػمث م دػاو مدػارة 
اللغة العربيةو كع ارػر اللغػة العربيػة  كمػف  ػع  ادلزػ لحاتو لتا  ػ  ءػو  

 على ال حو التايل:العدمو ي  غل كرعدا 
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 مدارة اللغة العربية .9
أعليػػػػة تػػػػدري  اللغػػػػة العربيػػػػة تتمختػػػػل يف التػػػػدري  علػػػػى أربػػػػ  ادلدػػػػارات 
اخلارػػػػػة باالتزػػػػػاؿ اللغػػػػػوم متمختلػػػػػة يف االءػػػػػتماع كالكػػػػػالـ كالقػػػػػرا ة 

ك ػػػع   كالكتابػػة حػػىت تػػتم عمليػػة االتزػػػاؿ اللغػػوم علػػى أحسػػف أدا .
ةزػػلدا عػػف بعضػػدا. لتػػوةس ادلدػػارات األربػػ  ذلػػا عالقػػة  رميػػة ال ؽلكػػف 

 ةدم تعزيللو ءيتم كرعدا يف ما يلل بشكل شامل.
 مدارة االءتماع (أ 

مدارة االءتماع أكىل ادلدارات اللغوية ال  ي  غػل إع اؤ ػا ا تمامػا    
ةائقا, حي  تكمػف أعليتدػا يف أف اإلنسػاف يكػوف يف سلتلػف ظػركؼ 

بالسػماع أكال حياتمث مستمعا أكختػر شلػا يكػوف متكلمػا. كأف اللغػة ت ػدأ 
كق ل كل شل , ةال عل يسم  أكال كيتكلم ثانيا, ي يقرأ كيكتػ  يف 
 ف كاحد. كلف ادلالحرت كعلت أف اإلنسػاف يسػم  كيكتػ  أكختػر شلػا 
يقرأ كيكت . لعلت ةإف إعلاؿ مدػارة االءػتماع تقػود إىل عػدـ إتقػاف 
الكػػالـ اجليػػد كالقػػرا ة اجليدة.ةاالءػػتماع  وعمليػػة اءػػتيعاب األلعػػاظ 

دلسػػػػموعة كةدمدػػػػػاو كربليلدػػػػػا كتل ػػػػيذ مػػػػػا جػػػػػا  ةيدػػػػا مػػػػػف معػػػػػاف ا
كأةكارو كةيدا يكػوف القػارئ كاحػدا كاآلصػركف مسػتمعني ةقػ و دكف 
متابعػػػػػة يف دةػػػػػب أك كتػػػػػابو كػػػػػل يتعػػػػػرغ الػػػػػع ف للعدػػػػػم كغػػػػػس  مػػػػػف 
ادلداراتو ك ل تقـو على االءػتماع كاإلنزػات أم اءػتماع مسػتمر, 

 75حبي  يكوف بالغ اال تماـ.
 كالـمدارة ال (ب 

                                                             
75  Acep Hermawan ,Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab,( Bandung : PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), h. 130 
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الكػػػالـ أك التع ػػػس  ػػػو اإلصلػػػاز الععلػػػل للغػػػةو كادلمارءػػػة الععليػػػة      
ادل لوبػػػة للغػػػة ربقيقػػػا لغرضػػػدا األءػػػاس الػػػعم  ػػػو التوارػػػل. لػػػعلت 
ةاللغػػػة  ػػػل األرػػػوات الػػػ  تزػػػدر مػػػف جدػػػاز ال  ػػػل ع ػػػد اإلنسػػػاف 

 76.ليع  هبا عف سلتلف أغراضمث كقضايا  يف احلياة

 مدارة القرا ة (ج 
 ػػػل القػػػدرة علػػػى التعػػػرؼ كالعدػػػم احملتػػػول ادلكتػػػوب مدػػػارات القػػػرا ة 

ب  قػػمث أك اءػػتيعابمث يف القلػػ .أم ةػػف أءاءػػل مػػف ة ػػوف اللغػػة, كركػػف 
مدػػػم مػػػف أركػػػاف االتزػػػاؿ اللغػػػوم تسػػػاعد يف تػػػعكؽ معػػػاي اجلمػػػاؿ 
كرور و ككعلت عملية اتزاؿ بػني القػارئ كادلرلػف مػف صػالؿ الػ ذ 

يػػػة بػػػني اللغػػػة احملكيػػػة الػػػعم يكت ونػػػمث و ي م اشػػػرة   ػػػاؾ عالقػػػة إدراك
 77كاللغة ادلكتوبة.

 مدارة الكتابة (د 
تػػرييت مدػػارة الكتابػػة متػػريصرة حبسػػ  ترتي دػػا بػػني بقيػػة ادلدػػارات  ةدػػل 
تػػرييت بعػػد مدػػارة القػػرا ة, ألهنػػا تػػرت   هبػػا. كمدػػارة الكتابػػة علػػى ثالثػػة 
أنػػواع  ػػل: الرءػػم اذلاػػائل أكال, كاخلػػ  ثانيػػا, كالتع ػػس الكتػػايب ثالختػػا. 

 .78ل ادلستويات التعليمية بالتدرجك ع  سبخت
 
 
 

                                                             
76   Acep Hermawan 936-935و ادلرج  السابلو ص   
944-943ادلرج  نعسمثو ص   77  
959ادلرج  نعسمثو ص   78  
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 ع ارر اللغة العربية .2
أف تدري  ع ارر اللغة العربية مف أمر  اـ للمتعلم ألف ع ارر اللغة   ػل 
أءػػػػػاس تعلػػػػػيم اللغػػػػػة العربيػػػػػة. كع ارػػػػػر اللغػػػػػة العربيػػػػػة  ػػػػػل : األرػػػػػواتو 

 ادلعرداتو كالقواعد
 أنواع طرق تعليم اللغة العربية .9

غػػة العربيػػة لػػدم طل ػػة الزػػف السػػاب و ذكػػر ع يػػ  لتحقيػػل مدػػارة الكػػالـ الل
ة ػػػرركزم عػػػف اخل ػػػوات الػػػ  ؽلكػػػف للمدرءػػػني ازباذ ػػػا يف عمليػػػة تعلػػػيم 

 الكالـ ل ل ة ادلتوء ة على ال حو التايل:
طريقػػة تعلػػيم اللغػػة العربيػػة  ػػل ص ػػة شػػاملة ةيمػػا يتعلػػل بدراءػػة ادلػػواد 

ألجػػػ ا  األصػػػرل اللغويػػة العاديػػػةو حيػػػ  ال يوجػػد جػػػ   كاحػػػد يتعػػارض مػػػ  ا
 79ككلدا تست د إىل هنج زلدد مس قنا.

 كال ريقة ال  ذلا تريثس ك س يف تعلم اللغة العربية  ل كما يلل:
 طريقة القواعد الترجمة .9

 ػػػػل طريقػػػػة تركػػػػد العدػػػػم ال حػػػػوم لتحقيػػػػل مدػػػػارات القػػػػرا ة كالكتابػػػػة 
كالبمجػػػة. تعتمػػػد  ػػػع  ال ريقػػػة علػػػى اةػػػباض أف "ادل  ػػػل العػػػادلل"  ػػػو 

س مجيػػػػ  اللغػػػػات يف العػػػػا  و كالقواعػػػػد ال حويػػػػة و يف نصػػػػر  ػػػػع  أءػػػػا
 ال ريقة و ج   مف تلت العلسعة كادل  ل.

 81صزائذ  ع  ال ريقة  ل:

                                                             
79 Radliyah Zaenuddin. Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran 

Bahasa Arab.Yogyakarta:Pustaka Rihlah Group.2005.h.31 

80 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. 

Mikyat.2007.h.29 
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اال تمػػػاـ ادلتعمػػػل دبدػػػارات القػػػرا ة كالكتابػػػة كالبمجػػػة ال يدػػػتم   ( أ
 كختسنا جبوان  االءتماع كالتحدث

 كالتعلم اءت داـ اللغة األـ كلغة التدري  يف عملية التعليم  ( ب
 ا تماـ قواعد ال حو   ( ت
أءاس التعلم  و حعرت قواعد قواعد اللغة كادلعػردات كمػف ي   ( ث

ترمجتدػػا حرةينػػا مػػف اللغػػة ادلسػػتددةة إىل لغػػة ال الػػ  كالعكػػ  
 بالعك 

دكر ادلعلمػػني يف عمليػػة التعلػػيم كالػػتعلم أكختػػر نشػػاطنا مػػف ال ل ػػة الػػعيف 
ا ادلواد بشكل ءلف.  يتلقوف دائمن

 89 وات العرض التقدؽلل:ةيما يلل ص
ي ػػػدأ ادلعلػػػم الػػػدرس عػػػف طريػػػػل شػػػرح تعريػػػف ال قػػػاط ال حويػػػػة ي  (9

 األمختلة.
يرشػػػػػد ادلعلػػػػػم ال ل ػػػػػة إىل حعػػػػػرت قػػػػػوائم ادلعػػػػػردات كالبمجػػػػػاتو أك  (2

ي لػػػ  مػػػف ال ل ػػػة إظدػػػار ربعػػػيرت ادلعػػػردات الػػػ  مت تدريسػػػدا مػػػف 
 ق ل.

ال ل ػػة ي لػػ  ادلعلػػم مػػف ال ل ػػة إعػػداد كتػػاب مدرءػػل للقػػرا ة ي يرشػػد 
 لعدم زلتول القرا ة مف صالؿ ترمجتمث كلمة لكلمة أك مجلة.

 82بي ما مف حي  نقاط القوة كالضعف  ل:
 القوة

 إتقاف ال ل ة دبعى التحعيرت صارج رأس قواعد اللغة العربية ( أ
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يعدػػم ال ل ػػة زلتويػػػات مػػواد القػػػرا ة التعزػػيلية يف الدراءػػػة   ( ب
 كؽلك دم ترمجتدا

العديػد مػف األشػيا  األصػرل يعدم ال ل ة صزػائذ اللغػة ك   ( ت
 ال   ل ار املو كؽلكف مقارنتدا خبزائذ اللغة األـ.

  ع  ال ريقة تع ز قدرة ال ال  على التعكس كاحلعرت ( ث
 ؽلكف ت عيع ا يف ةزوؿ ك سة كال تت ل  قدرة ادلعلم ادلختايل

 ضعف
تعلػم  ػع  ال ريقػة ادل يػد عػف اللغػة بػدالن مػف تػدري  إجػػادة  ( أ

 اللغة
تعلػم مدػارات القػرا ة ةقػ  و بي مػا يػتم ذبا ػل  ع  ال ريقة  ( ب

 ادلدارات الختالث األصرل )االءتماع كالتحدث كالكتابة(
يػػػتعلم ال ل ػػػة إطػػػار لغػػػة ةقػػػ  و أم رلموعػػػة مت وعػػػة مػػػف   ( ت

اللغػػػات ادلكتوبػػػة الكالءػػػيكية و بي مػػػا ال يوسػػػمح باللغػػػات 
 ادلكتوبة احلديختة كلغات احملادثة

ل يف اللغة و ةال يوجد رلػاؿ ألف أدمغة ال ل ة مليئة بادلشاك ( ث
 للتع س كصلل اللغة.

 طريقة المباشرة  .0
ت شػػري  ػػع  ال ريقػػة بسػػ   عػػدـ الرضػػا عػػف تػػدري  اللغػػة مػػ  ترمجػػة ال ريقػػة 
ال خترية ادلرت  ة دبت ل ػات احتياجػات ا تمػ . عػف طريػل االءػتماع كالتحػدث 

 83و يف حني يتم ت وير التريليف كالقرا ة يف كق  الحل.
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 تقدم  ع  ال ريقة  ل: اخل وات يف
ي ػػدأ ادلعلػػم يف عػػرض ادلػػادة شػػعديان و يقػػوؿ كلمػػة كاحػػدة باإلشػػارة  ( أ

 إىل الكائف أك الزورة و أك إظدار احلركة أك تع س الوجمث.
التمػػريف التػػايل  ػػو جلسػػة أءػػئلة كأجوبػػة تتعلػػل بالكلمػػات الػػ  مت  ( ب

 تقدؽلدا
قػػدـ ادلعلػػػم  بعػػد أف يعتقػػد ادلعلػػم أف ال ل ػػة يتق ػػػوف ادلػػواد ادلقدمػػة ( ت

أمختلػػػػػػة علػػػػػػى القػػػػػػرا ة الزػػػػػػحيحة ي ي لػػػػػػ  مػػػػػػف ال ل ػػػػػػة القػػػػػػرا ة 
 بالت اكب.

اإلجابػػػة شػػػعديا علػػػى األءػػػئلة أك التػػػدري ات يف الكتػػػاب و تليدػػػا  ( ث
 العمل عليدا كتابة.

 القرا ة العامة كةقا لسلوؾ ال ال  تع ى كإضاةة  ( ج
 84تع ى القواعد بشكل اءتقرائل ع د مستول معني.  ( ح

 طريقة القراءة .8
 ت ػوير  ػع  ال ريقػػة علػى أءػاس اةػػباض أف تػدري  اللغػة ال ؽلكػػف مت

أف يكوف متعدد األغراض و كأف القدرة على القرا ة  ل اذلدؼ األكختر 
 85كاقعية مف حي  االحتياجات التعليمية للغات األج  ية.

 ص وات العرض التقدؽلل يف  ع  ال ريقة  ل:
تعتػػػػ  رػػػػع ة  ي ػػػػدأ الػػػػدرس بإع ػػػػا  ادلعػػػػردات كادلزػػػػ لحات الػػػػ  ( أ

 كتعسس مع ا ا م  التعاريف كاألمختلة يف اجلمل.
 يقرأ ال ل ة نذ القرا ة بزم  دلدة تقري نا ( ب
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م اقشة حوؿ زلتػول القػرا ة الػ  ؽلكػف أف تكػوف يف شػكل أءػئلة  ( ت
 كأجوبة باءت داـ لغة ال ال  األـ.

 م اقشة ادلعردات ت اقل قدر اإلمكاف ( ث
 86القياـ بادلداـ يف الكتاب. ( ج

 ث م ايا موجودة يف طريقة القرا ة ك ل:  اؾ ثال
يػػتم تػػدري  ال ل ػػة علػػى ةدػػم القػػرا ة عػػف طريػػل التحليػػل و كلػػي   (أ 

 مف صالؿ البمجة
ا  (ب   يتقف ال ل ة ادلعردات جيدن
 يعدم ال ل ة اءت داـ القواعد. (ج 

 يف حني أف نقاط الضعف يف طريقة القرا ة  ل:
 ( ال ل ة ضعيعوف يف مدارات القرا ة بزوت عاؿ  9
 ال ل ة ليسوا ما ريف يف االءتماع كالتحدث( 2
 ( ال ل ة ليسوا ما ريف يف التريليف حبرية3
( نصػػػػػرنا ألف ادلعػػػػػردات ادلقدمػػػػػة ال تتعلػػػػػل إال بػػػػػالقرا ة و ةػػػػػإف ال ل ػػػػػة 4

 حريزوف على ةدم ال زوص ادل تلعة.
 طريقة السمعية والشفوية .4

ت: أف تعتمػد ال ريقػػة السػػمعية ال زػػرية علػى عػػدة اةباضػػات دبػػا يف ذلػػ
 ػع  اللغػػة  ػػل أكالن التػدري  ك  ػػاؾ اةػػباض  صػر ذلػػع  ال ريقػػة  ػػو أف 
اللغة عادة. ءيز ح السػلوؾ عػادة نا يػت عػف تكرار ػا مػرات عديػدة. 
تعتمد  ع  ال ريقة أيضنا على اةػباض أف لغػات  ػعا العػا  سلتلعػة عػف 
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بعضػػدا الػػ عض. لػػعلت و غلػػ  أف يعتمػػد اصتيػػار ادلػػواد التعليميػػة علػػى 
ئج التحليػػل الت ػػايين و بػػني اللغػػة األـ لل الػػ  كاللغػػة ادلسػػتددةة قيػػد نتػػا

 87الدراءة.
 اخل وات يف تقدم  ع  ال ريقة  ل:

( عػػػػرض للحػػػػوار أك القػػػػرا ة القزػػػػسة و مػػػػ  قيػػػػاـ ادلعلػػػػم بقرا تػػػػمث مػػػػرارنا  (9
 كتكرارنا و كاالءتماع لل الب دكف ال صر إىل ال ذ.

علػػػػم قػػػػرا ة اجلملػػػػة ب ريقػػػػة  تقليػػػػد كحعػػػػرت للحػػػػوار. مػػػػ  تق يػػػػة تقليػػػػد ادل (2
 كالءيكيةو م  حعرت  ع  اجلمل.

عرض أظلاط اجلملة الواردة يف احلػوارات أك القػرا ات القزػسة و كصارػة  (3
تلت ال  تعت  رع ةو ألف   اؾ  ياكل أك تع سات تعتػ  رػع ة و ألف 

   اؾ  ياكل أك تع سات سلتلعة عف ال  ية يف اللغة األـ لل ال .
 توضيح احلوارات ال  مت حعصدا أماـ العزل.يقـو ال ل ة ب (4
 88تشكيل اجلمل األصرل ال  تتواةل م  أظلاط اجلملة ال  مت تعلمدا. (5

 توجد أرب  م ايا موجودة يف ال ريقة السمعية ك ل:
 الدركس لديدا مدارات ال  ل جيدة (9
 ال ل ة مدرة يف ر   أظلاط اجلملة القياءية ال  مت تدري دا. (2
تععػػػل التوارػػػل اللعصػػػل بشػػػكل جيػػػد بسػػػ   الػػػدركس ؽلكػػػف أف  (3

 شلارءة االءتماع كالتحدث ادلكختعة
جػػػػو احليػػػػاة الزػػػػعية ألف ال ل ػػػػة ال يزػػػػمتوف و غلػػػػ  أف يكونػػػػوا  (4

 متوارلني كيتحدثوا اءتاابةن لتحعي  ادلعلم.
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باإلضاةة إىل ادل ايا ادلعكورة أعال و ةإف ال ريقة السمعية أيضنا هبا نقػاط 
 ضعف و ك ل:

ات ال ل ػػة إىل أف تكػػوف  ليػػةو كغال نػػا ال تعػػرؼ سبيػػل اءػػتااب (9
 أك ال تعكر يف معى الكلمة ادل  وقة.

ال ؽلكػػػػف لل ػػػػالب التوارػػػػل بسالءػػػػة إال إذا كانػػػػ  اجلمػػػػل  (2
 ادلست دمة قد مت تدري دا ق ل التواجد يف العزل.

عػػادة مػػا يكػػوف معػػى اجلملػػة الػػ  يػػتم تدريسػػدا مسػػتقالن عػػف  (3
 ءول معى كاحد.السياؽو لعلت ال يعدم ال ل ة 

 نشاط ال ل ة يف العزل  و نشاط ظا ر. (4
نصػػػرنا ألف األص ػػػا  تعتػػػ  "ص ايػػػا"و ال يػػػتم تشػػػاي  ال ل ػػػة  (5

 على التعاعل لعصينا أك كتابينا ق ل إتقاف أظلاط مجلة كاةية.
 يواجمث ال ل ة رعوبة ع د التقدم يف ءياؽ توارلل بسي . (6

 طريقة اإلتصالية   .1
على اةباض أف كل إنساف يتمت    تعتمد ال ريقة ا اإلتزالية

كل إنساف بقدرة ة رية تسمى "أداة اكتساب اللغة". االةباض التػايل 
 ػػػػػو أف اءػػػػػت داـ اللغػػػػػة ال يتكػػػػػوف ةقػػػػػ  مػػػػػف أربػػػػػ  مدػػػػػارات لغويػػػػػة 
)االءػػتماع كالتحػػدث كالقػػػرا ة كالكتابػػة( و كلكػػف يشػػػمل العديػػد مػػػف 

 و كالوضػػػ  القػػدرات يف إطػػػار التوارػػل كاءػػػعة و كةقػػا لػػػدكر ادلشػػاركني
كالغرض مف التعاعل. االةباض اآلصر  ػو أف تعلػم اللغػة الختانيػة كاللغػة 
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األج  يػػػة  ػػػو نعسػػػمث تعلػػػم اللغػػػة األكىل و أم االبتعػػػاد عػػػف احتياجػػػات 
 89كا تمامات ال ل ة.

 اخل وات يف تقدم  ع  ال ريقة  ل:
يػػتم تقػػدم حػػوار قزػػس مػػ  شػػرح لوظػػائف التع ػػس يف احلػػوار  .9

 ار العم قد ػلدث.كالوض  يف احلو 
تدرب على قوؿ اجلمل األءاءية بشػكل ةػردم أك مجػاعل   .2

 أك كالءيكل.
يػػتم طػػرح أءػػئلة حػػوؿ احملتػػول كالوضػػ  يف احلػػوار و مت وعػػة  .3

بريءػػئلة مشػػاهبة كلكػػف م اشػػرة حػػوؿ كضػػ  كػػل طالػػ .   ػػا 
 بدأت األنش ة التوارلية الععلية

 ي اقل العزل تع سات التوارل يف احلوار  .4
  أف يسػػػتمد ال ل ػػػة نقػػػاط قػػػوهتم اخلارػػػة حػػػوؿ مػػػف ادلتوقػػػ  .5

قواعػػػػد اللغػػػػة الػػػػ  يػػػػتم تضػػػػمي دا يف احلػػػػوار. يسػػػػدل ادلعلػػػػم 
 كيعدؿ ع دما ربدث األص ا  كي تدل.

يقػػـو ال ل ػػة برينشػػ ة تعسػػس كتوضػػيح شػػل  مػػا كاػػ   مػػف   .6
 سبريف اتزاؿ أكختر حرية كغس م صم بشكل كامل.

ل الػػػ  يف التػػدري  يقػػػيم عػػػف طريػػػل أصػػع عي ػػػة مػػػف أدا  ا  .7
 91أنش ة االتزاؿ احلرية.
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   اؾ ثالث م ايا مضم ة يف طريقة التوارل و ك ل:
ػلعػػ  ال ل ػػة علػػى الػػتعلم ألنػػمث يف اليػػـو األكؿ للػػتعلمو ؽلكػػ دم التوارػػل  .9

 م اشرةو كال   ل أكختر حرية كغس م صمة بالكامل
يتوارػػػػل ال ل ػػػػة ب القػػػػةو دبعػػػػى إتقػػػػاف القواعػػػػد اللغويػػػػة كاالجتماعيػػػػة   .2

 اللغوية كاالءباتياية.ك 
جو العزوؿ الدراءية حية م  أنشػ ة التوارػل و بػني ال ل ػة مػ  ظلػاذج  .3

 سلتلعة مف التعاعل كمستول عاؿ مف احلرية و لعلت لي  شلال.
 كالضعف طريقة اإلتزالية  ل:

 يت ل  ادلعلمني العيف لديدم مدارات اتزاؿ كاةية يف احملادثة. .9
ول العت ػػة و ال ربزػػل علػػى كظػػائف مدػػارات القػػرا ةو يف مدػػارات مسػػت .2

 كاةية.
ؽلكف أف تقعػ  م اشػرة علػى ال شػاط التوارػلل ذبعػل مػف الزػع  علػى  .3

 ال ل ة يف بداية ادلستول.
 . طريقة اإلنتقائية1

 تعتمد  ع  ال ريقة على اةباضات مختل:
 ال توجد طريقة مختالية ألف لكل م دا نقاط قوتمث كضععمث. (9
ؽلكػػػػف اءػػػػت دامدا لت سػػػػي   كػػػػل أءػػػػلوب لديػػػػمث نقػػػػاط القػػػػوة الػػػػ  (2

 التدري 
كال غل  اعت ار كالدة طريقة جديدة دبختابػة رةػض لل ريقػة القدؽلػة و   (3

 بل باعت ار ا ربسي نا.
ال توجػد طريقػة كاحػدة م اءػػ ة جلميػ  األغػراض و كمجيػ  ادلعلمػػني و  (4

 كمجي  ال ل ةو كمجي  برامج التدري .
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كلػػي  تل يػػة  أ ػػم شػػل  يف التػػدري   ػػو تل يػػة احتياجػػات ال ل ػػة و (5
 احتياجات ادل دج.

يتمتػػػ  كػػػل معلػػػم بالسػػػل ة كاحلريػػػة يف اصتيػػػار ال ريقػػػة الػػػ  ت اءػػػ   (6
 99احتياجات ال ل ة.

 تعليم الكالـ عف طريل لع  األدكار. (أ 
 ناقل موضوعنا زلددنا. (ب 
 يركم قززنا عف األحداث ال  حدث  لل ل ة. (ج 
الراديو أك يركم قززنا عف ادلعلومات ال  مت مساعدا مف التلع يوف أك  (د 

 غسعلا.
 91التخطيط لوسائل اإلعالم العربية أثناء تفشي جائحة كوفيد  ه.

ػػػػػػا لقػػػػػػاموس  أداة أك كءػػػػػػيلة اتزػػػػػػاؿ مختػػػػػػل  KBBIتعػػػػػػد الوءػػػػػػائل كةقن
الزحف كا الت كالراديو كالتلع يوف كاألةػالـ كادللزػقات كالالةتػات و يف حػني 

 92ة التعليم أك التعلم.أف الوءائل التعليمية  ل أدكات كمواد تست دـ يف عملي
كلمة كءائل ترييت مف الالتي ية ك ل الوءائ  الػ  تعػين حرةينػا الوءػ  
أك الوءػػي  أك ادلقدمػػة باللغػػة العربيػػةو الوءػػائ   ػػل كءػػي  )كءػػائل( أك مقدمػػة 

 93للرءالة مف ادلرءل إىل مستلم الرءالة.
   اؾ العديد مف التعريعات ال  شرحدا اخل ا  دبا يف ذلت ما يلل:

قػػاؿ غػػسالج ك إيلػػػل أنػػمث إذا مت ةدػػػم كءػػائل اإلعػػػالـ بع ػػارات عامػػػةو 
ةاإلنسػػػاف أك ادلػػػادة أك احلػػػدث  ػػػو الػػػعم أكجػػػد الصػػػركؼ الػػػ  جعلػػػ  ال ل ػػػة 
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 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline V 1.3 
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 Azhar arsyad, Media Pembelajaran,(Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004 ) 

h.3 
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قػػػادريف علػػػى احلزػػػوؿ علػػػى ادلعرةػػػة أك ادلدػػػارات أك ادلواقػػػف. كهبػػػعا ادلعػػػىو ةػػػإف 
 94ادلعلمني كالكت  ادلدرءية كبيئة ادلدرءة كءائل إعالـ.

ػػػ ا ألز ػػػر أررػػػاد و ةػػػإف كلمػػػة الوءػػػائ  تػػػرييت مػػػف الوءػػػ  الالتيػػػين كةقن
الػػعم يعػػين حرةينػػا الوءػػ  أك الوءػػي  أك ادلقدمػػة. إذا مت ال صػػر إليدػػا مػػف حيػػ  
اءػػػت داـ الوءػػػائ  ادلرت  ػػػة بػػػاحلواس الػػػ  يسػػػت دمدا ال شػػػر الكتسػػػاب ادلعرةػػػة  

ة( و كءػػائل يػػتم تزػػ يف الوءػػائل إىل ثالثػػة أنػػواعو ك ػػل: كءػػائل ال صػػر )ال زػػري
 السم  )السمعية( ككءائل السمعية كال زرية.

تتضػمف الوءػػائل التعلػيم الػػ  ؽلكػف تقسػػيمدا ب ػا ن علػػى أربػ  مدػػارات 
 يف اللغة العربية:

 وسائل تعليم اإلستماع .9
إءتماع  و عمليػة اءػتالـ رلموعػة مػف ميػ ات الزػوت ادلوجػودة 

تعلػػػل يف علػػػى الرمػػػ  مػػػف الكلمػػػاتو أك اجلمػػػل الػػػ  ذلػػػا معػػػى ي
بالكلمة السابقةو يف موضوع معني. إءػتماع علػى الػرغم مػف أنػمث 
يف بعػػػػض الػػػػدكائرو يوعدػػػػم ةقػػػػ  أنػػػػمث يقتزػػػػر علػػػػى "االءػػػػتماع" 
)السػػم (. ءػػيكوف أكختػػر مال مػػةو إذا مت توجيػػمث إءػػتماع "أكختػػر" 

 إىل "االءتماع" )التدقيل( م  عدـ اخلركج عف السياؽ.
لغػػػة بعدػػػم اللغػػػة االءػػػتماع  ػػػو القػػػدرة الػػػ  تسػػػمح دلسػػػت دـ ال

 احملكية شعديان.
حبس  جيواندكنو كما نقل  عف ع ػد الو ػاب راشػيد ك صػركف  
اإلرغا  يتق ل بشكل أءاءل السلفو دبعػى أف م ػادرة التوارػل 
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ال ت شري أكالن مف تلقا  نعسداو كلكف مػف اآلصػريفو ةػإف ادلواقػف 
ع كاإلجػػرا ات ادلتوقعػػة مػػف ادلسػػتم   ػػل يف ادلقػػاـ األكؿ االءػػتما 

 كةدم ما يسمعوف.
 تشمل الوءائ  ال  ؽلكف اءت دامدا يف التعلم اخلاص:

 كءائل ادل ياع  ( أ
أجدػػػ ة تسػػػايل الشػػػري  ادلغ اطيسػػػل )األشػػػرطة( كمسػػػال  ( ب

 الشري 
 أةالـ )الزور ادلتحركة( ( ت
 التلع يوف  ( ث
 (VCD)القرص ادلضغوط  ( ج
 اإلنبن   ( ح
 اللع ة  ( خ
 سلت  اللغات ( د
 الوءائ  ادلتعددة ( ذ

 ةوسائل تعليم القراء .0
القرا ة   ػل مدػارة اللتقػاط معػى يف رمػوز الزػوت ادلكتوبػة الػ  
ػػا ل صػػاـ معػػني. حاءػػة ال زػػر )العيػػوف( ذلػػا دكر  يػػتم ت صيمدػػا كةقن
مدػػم للغايػػة يف  ػػع  العمليػػة. لكػػف القػػرع أك القػػرا ة ليسػػ  رلػػرد 
ػػا أنشػػ ة  عمليػػة عمػػل للحػػواس كأداة الكلمػػة. كلك ػػمث يشػػمل أيضن

اط التعكػػػسو التحليػػػلو التقيػػػيمو حػػػل العقليػػػة و دبػػػا يف ذلػػػت: أظلػػػ
 ادلشكالت و إخل.
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تتضػػػمف كءػػػائ  الػػػتعلم الػػػ  ؽلكػػػف اءػػػت دامدا لػػػتعلم مدػػػارات 
 القرا ة ما يلل:

 . ب اقة ةالش أك ب اقة 9
 . سلت  القرا ة2
 (OHP). أكختر مف رئي  الشعاةية 3
 . العارض م دمة4
 . الشرػلة5
 . ال س ة ادلئوية6
 . لع ة7

 كتابةوسائل تعليم ال .8
تعتػػػػ  كتابػػػػة )مدػػػػارة الكتابػػػػة( مدػػػػارة لغويػػػػة معقػػػػدة و لػػػػعا غلػػػػ  
ترتي   ع  ادلدارة بعد ةبة التعلم ال  تركػد علػى الزػوت. تركػ  
 ػػػع  ادلر لػػػة بشػػػكل أكػػػ  علػػػى جوانػػػ  االءػػػتماع كالتحػػػدث. 
غال نا ما يوعدم أف كتابمث يقتزر على ال سخ كاإلمال  )التحاج(و 

ا رلموعة مت وعة مف العمليات ادلعرةية لك  ا يف الواق  نغ ل أيضن 
لكشػػف مػػا يريػػد  الشػػ ذ. كبالتػػايل  ػػع  ادلدػػارة  ػػل سبػػريف يف 
 ترتي  األةكار كادلعرةة كمف ي نقلدا يف شكل رموز احلركؼ.

ػػػا لع ػػػد الو ػػػاب ركزيػػػدم و ةػػػإف كءػػػائ  الػػػتعلم الػػػ  ؽلكػػػػف  كةقن
 اءت دامدا لتعلم مدارات القرا ة  ل كما يلل:

 شرطة. ءاالت األ9
 . الكلمات ادلتقاطعة2
 . الزور كالزور3
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 . اإلنبن 4
 . ب اقة5
 95. لع ة6

 تخطيط تقييم نتيجة تعلم اللغة العربية و.
. كجعر الكلمة  و (Evaluationأف كلمة التقييم مف اإلصللي م يعين التقدير)

م القيمػة الػػ  تعػين القيمػػة. كبالتػايل و ؽلكػػف تعسػس تقيػػيم التعلػيم علػػى أنػمث تقيػػي
يف التعليم أك التقييم )ادليداي( ادلرت   باألنش ة التعليميػة. أك باصتزػار و ةػإف 
تقيػيم التعلػػيم  ػو نشػػاط أك عمليػػة لتحديػد قيمػػة التعلػػيم و حبيػ  ؽلكػػف معرةػػة 

 اجلودة أك ال تائج.
Kompetensi dasar Indikator 

kompetensi 

Nomor 

soal 

Jumlah 

butir tes 

1. Penggunaan kosa 

kata 

1.1. Menentukan 

persamaan kata 

  

1.2. Menentukan 

lawan kata 

  

1.3. Mendefinikan 

kata 

  

1.4. 

Mengelompokkan 

kata 

  

1.5. Penggunaan 

kata 

  

2. Penggunaan 

struktur 

2.1. Penggunaan fiil 

mutaadi 

  

2.2. Identifikasi fiil 

mutaadi  

  

2.3. Identifikasi fiil   
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 Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja 

Presindo), hlm. 41 
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laazim 

2.4. Menentukan 

kedudukan kata 

  

3. Memahami teks 3.1. Menentukan 

ide pokok dalam 

paragraf 

  

3.2. Menyimpulkan 

isi teks bacaan 

  

3.3.Menentukan 

topik teks bacaan 

  

3.4.Menentukan 

fakta tersurat 

  

3.5.Menentukan 

fakta tersirat 

  

4. Menulis 

terbimbing 

4.1.Menulis kalimat 

dengan kata 

terbatas 

  

4.2.Membuat 

pertanyaan dengan 

dari jawaban 

tersedia 

  

4.3. 

Menghubungkan 2 

kalimat atau lebih 

  

4.4. Menjodohkan 

2 kalimat atau lebih 

  

4.5. Menulis 

kalimat 

berdasarkan 

gambar 

  

4.6. Mengurutkan 

kalimat menjadi 

paragraf 

  

4.7. Menceritakan 

gambar berseri 
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dalam karangan 

sederhana 

4.8. Menceritakan 

gambar berseri 

dalam karangan 

relatif kompleks 

  

4.9. 

Mengembangkan 

pokok pikiran 

tersedia dalam 

karangan 

  

Jumlah butir soal  

 
 أ. أ داؼ التقييم ككظائعتمث

يػرت   الغػػرض مػػف  ػػعا التقيػيم ككظيعتػػمث بػػالت  ي  كاإلدارة كالت عيػػع 
كادلتابعػػػة للتػػػدري  و ءػػػوا  ةيمػػػا يتعلػػػل بػػػاألةراد )ال ػػػالب بشػػػكل ةػػػردم( أك 

 ا موعات أك ادلرءسات. ت قسم أ داؼ التقييم على ال حو التايل:
 الغرض العاـ  (9

 يم يف رلاؿ التعليم كعلا:بشكل عاـ و   اؾ  دةاف للتقي
مجػػ  ادلػػواد اإلعالميػػػة الػػ  ءػػػيتم اءػػت دامدا كػػدليل علػػػى مسػػتول الت ػػػور أك  . أ

مستول التقدـ العم أحػرز  ال ػالب و بعػد أف ػلضػركا عمليػة الػتعلم يف كقػ  
 معني.

 الغرض اخلاص  . ب
 ةيما يتعلل باأل داؼ احملددة ألنش ة التقييم يف رلاؿ التعليم  ل:

  الب يف أصع ال امج التعليمية.لتحعي  أنش ة ال (9)
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إغلاد كالعختور على العوامػل الػ  تسػ   صلػاح ال ػالب كةشػلدم يف  (2)
ادلشػػاركة يف الػػ امج التعليميػػة و حبيػػ  ؽلكػػف ال حػػ  عػػ دم كإغلػػاد 

 احللوؿ أك طرؽ التحسني.
 اءت داـ التقييم الببوم  . ت

مف بني االءت دامات ال  ؽلكف تعلمدػا مػف أنشػ ة التقيػيم يف 
 ؿ التعليم ما يلل:رلا

ةػػتح ا ػػاؿ أمػػاـ ادلقي مػػني للحزػػوؿ علػػى معلومػػات حػػوؿ ال تػػائج  (أ 
 احملققة يف إطار ت عيع برنامج التعليم.

ةػتح إمكانيػة الػػتمكف مػف معرةػػة مػدل رػلة الػػ امج التعليميػة الػػ   (ب 
 سب  رياغتدا باأل داؼ ال  غل  ربقيقدا.

كالتعػديالت  ةتح إمكانية أف تكوف قػادرة علػى إجػرا  التحسػي ات (ج 
كالتحسػػػي ات لػػػ امج التحسػػػني الػػػ  تعتػػػ  أكختػػػر كعػػػا ة كةعاليػػػة و 

 حىت تتحقل األ داؼ ادل شودةو م  ربقيل أةضل ال تائج.
تق يػػات كإجػػرا ات تقيػػيم نتػػائج الػػتعلم مػػف أجػػل ربقيػػل أ ػػداؼ   (د 

التقييم كةقان للم ػادئ األءاءػية كالشػركط ادل لوبػة و ػلتػاج الت عيػع 
ػػػػػػا لل ػػػػػػوع إىل ضػػػػػػ   اخل ػػػػػػوات  باءػػػػػػت داـ تق يػػػػػػات م اءػػػػػػ ة كةقن

 ادل لوب.
 ب. أنواع التقييمات كاءت دامدا.

كظيعة التقييم كةقا لوظيعة و كي قسم التقييم إىل أربعة أنػواع  ػل التكوي يػة و 
 كصتم و كالت سي  كالتش يذ.

 التقييم التكويين  .9
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يدػػػػػدؼ التقيػػػػػيم إىل احلزػػػػػوؿ علػػػػػى تعليقػػػػػات جيػػػػػدة مػػػػػف جدػػػػػود 
اـ هبػػا ادلعلػػم. يػػتم توجيػػمث التقيػػيم التكػػويين إىل مػػا إذا مت ربقيػػل التػػدري  الػػ  قػػ

 األ داؼ التعليمية العامة أـ ال.
 التقييم الباكمل  .2

يػػتم توجيػػمث  ػػػعا التقيػػيم م اشػػرة إىل صلػػػاح ال ػػالب يف تعلػػم برنػػػامج 
تعليمػػػل. كبع ػػػارة أصػػػرل و يػػػتم إجػػػرا  التقييمػػػات بعػػػد أف يػػػتم تػػػدري  مجيػػػ  

 الوحدات.
 سي تقييم الت  .3

كادلقزػػػود  ػػػو جدػػػد تقيػػػيم لعدػػػم قػػػدرة كػػػل طالػػػ  و حبيػػػ  ؽلكػػػف 
 للمدرس مف صالؿ  ع  ادلعرةة كض  ال الب يف الوض  ادل اء  لمث.

 التقييم التش يزل  .4
ادلقزػػػػود  ػػػػو جدػػػػد تقيػػػػيم لتت ػػػػ  نقػػػػاط الضػػػػعف احملػػػػددة لل ػػػػالب الػػػػعيف   

 ي احوا يف التعلم و ككعلت العوامل ال  تعيد ال ال .
 قييمنتياة الت  .5

التقييمػػات ال وعيػػة عػػادة مػػا تكػػوف ذاتيػػة و كعػػادة مػػا يػػتم التع ػػس عػػف ال حػػ  
ال ػػػوعل يف التع ػػػسات و مختػػػػل "جيػػػد" و "مرضػػػية" و "غػػػػس كاةيػػػة" و "أقػػػل مػػػػف 

 الكماؿ" و ك كعا.
 تق ية التقييم  .6

كةقػػػا للتق يػػػػة و تتميػػػ  تق يػػػػات التقيػػػيم بػػػػني تق يػػػات االصت ػػػػار كالتق يػػػات غػػػػس 
 االصت ار.
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 ق ية االصت ارت  ( أ)
ؽلكػف سبيي  ػا كةقنػا للمػواد ادلقػرر تقييمدػا كشػكلدا كطريقػة تزػػ يعدا. 
كةقػػػا للمػػػػواد الػػػػ  مت تقييمدػػػا و مت سبييػػػػ  نتػػػػائج اصت ػػػارات الػػػػتعلم و اصت ػػػػارات 
العكا  و اصت ارات الكعا ة اخلارة و اصت ارات العائدة كاصت ارات الش زػية. 

متميػػػ ة مػػػف رػػػ   ادلعلػػػم و كاصت ػػػارات كةقػػػا لل ريقػػػة الػػػ  قػػػاـ هبػػػا اصت ػػػارات 
 موحدة.

 تق يات غس االصت ار  ( ب)
ؽلكػف القيػػاـ بػػاألدكات اخلارػػة لت عيػػع  ػعا األءػػلوب غػػس االصت ػػار مػػف صػػالؿ 
 .ادلالحصات كادلقابالت كاالءت يانات كالعمل أم التقارير كادلقاالت كادلواقف

 تنفيذ تعليم اللغة العربية .0
 بيةتعريف تنفيذ تعليم اللغة العر  ( أ

ؽلكػػف ال صػػر إىل جػػودة التعلػػيم ب ػػريقتني و كعلػػا اإلشػػارة إىل العمليػػة التعليميػػة 
كنتائادا. يقاؿ أف العملية التعليمية ذات جودة إذا مت إشراؾ مجيػ  مكونػات 
التعلػػػػيم يف العمليػػػػة التعليميػػػػة نعسػػػػدا. تشػػػػمل العوامػػػػل يف العمليػػػػة التعليميػػػػة 

 دايػػػات و كادلراةػػػل ادلدرءػػػية و مػػدصالت سلتلعػػػة و مختػػػل مػػػواد التػػػدري  و كادل
كالػػػدعم اإلدارم و كال  يػػػة التحتيػػػة كادلػػػوارد األصػػػرل باإلضػػػاةة إىل صلػػػل جػػػو 

 مالئم.
يف تعلم اللغة العربيػة و   ػاؾ عػدة مكونػات و دبػا يف ذلػت: أ ػداؼ الػتعلم و 
كادلػػػػواد التعليميػػػػة / احملتػػػػول و كطػػػػرؽ الػػػػتعلم و كتقيػػػػيم الػػػػتعلم و كال ػػػػالب و 

 كادلعلمني.
ادلكوناف اللػعاف يقومػاف بعمليػة تعلػم اللغػة العربيػة علػا ال ػالب  9ٙ

                                                             
96 Fathur Rohman, ‗Strategi Pengelolaan Komponen Pembelajaran Bahasa 

Arab‘, Arabiyat, April, 2014, h.66. 
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ػػا علػػى أربعػػة مكونػػات و  كادلعلمػػوف. كمػػا  ػػو معػػركؼ و يشػػتمل الػػتعلم عمومن
 ك ل: ادلتعلموف و كالوءائ  و كادلوارد و كادلتعلموف.

97 
يف زلاكلة دل   انتشػار كوةيػدو أكرػ  م صمػة الزػحة العادليػة بػالتعليل ادلرقػ  

 ة ال  قد تس   حشودنا. ذلعا الس   و غل  مراعاة التعلم التقليػدم لانش
العم غلم  العديد مػف األشػ اص يف غرةػة كاحػدة مػف أجػل تقليػل االتزػاؿ 

 اجلسدم بني ال الب كادلعلمني.
98 

( الػتمكف مػػف ع ارػر اللغػػة 9أ ػداؼ تعلػػم اللغػة العربيػػة نعسػدا موجدػػة إىل: 
( اءػػػت داـ 2ردات كالتع ػػسات كال  يػػة. العربيػػة و ك ػػل جوانػػ  الزػػوت كادلعػػ

( ةدم الختقاةة العربية يف شكل أةكار كقيم 3اللغة العربية يف االتزاؿ الععاؿ. 
 كعادات كأصالؽ كةف.

99 
مػػف أجػػل ربقيػػل أ ػػداؼ الػػتعلم و غلػػ  علػػى ادلعلمػػني أف يكونػػوا أذكيػػا  يف 

  كالػػتعلم إدارة ةزػػوذلم مػػف صػػالؿ االنت ػػا  إىل ةعاليػػة ككعػػا ة أنشػػ ة التػػدري
ادل  ػػ  ذلػػا. يو لػػ  مػػف ادلعلمػػني مسػػاعدة ال ػػالب علػػى ربقيػػل تعلػػم ةعػػاؿ 
كةعػػاؿ. الػػتعلم الععػػاؿ  ػػو زلاكلػػة لتحديػػد مػػدل صلػػاح أك ةشػػل ت عيػػع تعلػػم 

 اللغة العربية و صارة مف حي  العملية كال تياة.
ٔٓٓ

 

 

                                                             
97 Lurita Sari, ‗Upaya Menaikkan Kualitas Pendidikan Dengan Pemanfaatan 

Youtube Sebagai Media Ajar Pada Masa Pandemi Covid-19‘, Jurnal Tawadhu, 4.1 

(2020), 1074–84, h.1076. 
98 Firman and Sari Rahayu Rahman, ‗Pembelajaran Online Di Tengah 

Pandemi Covid-19‘, Indonesian Journal of Educational Sciences (IJES), 2.2 (2020), 

81–89, h.81. 
99 Ahmad Muradi, ‗Tujuan Pembelajaran Bahasa Asing (Arab) Di Indonesia‘, 

Al Maqoyis,1.1 (2013), 128–37, h.130. 
100 Bambang Kiswanto, ‗Efektifitas Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Kitab 

Ta‘limul Lughotil ‘Arobiyyah Di Smp Muhammadiyah 2 Mlati, Mlati, Sleman 

2008/2009‘ (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009), h.4. 
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 تنفيذ تعليم اللغة العربية عند وباء كورونا ( ب
يسمى التعليم و مزػدر مػف العالمػة. جػعر الكلمػة يف اللغة العربيةو التدري  

تعين "أف تعرؼ" أك "أف تعدم". التعليم يعين األنش ة الػ  تصدػر ادلعرةػة الػ  
يتم تدريسدا يف العزل باءت داـ كءائ  تعليمية سلتلعػة. يو لػل علػى الػتعلم 
ػػػا اءػػػم تػػػدري  و كالػػػعم يػػػرييت مػػػف "درس" و ك ػػػو مػػػا يعػػػين: الػػػتعلم أك  أيضن

 الدراءة.
ٔٓٔ 

و يوػػعكر أف اللغػة العربيػة مػػادة  2118لعػاـ  2كةقنػا لالئحػة كزيػر األديػػاف رقػم 
إل اميػػػة ل ػػػالب مدرءػػػة ابتدائيػػػة كمدرءػػػة تسػػػ اكية كمدرءػػػة عاليػػػة. يػػػعكر يف 
ال مي ػػػاغ أف موضػػػوع اللغػػػة العربيػػػة  ػػػو موضػػػوع موجػػػمث إىل تشػػػاي  كتوجيػػػػمث 

اللغػػة العربيػػة علػػى حػػد  كت ػوير كتع يػػ  القػػدرات كتع يػػ  ادلواقػػف اإلغلابيػػة ذبػػا 
 ءوا  تقديرية كمختمرة.

ٕٔٓ 
ؽلػػارس التعلػػيم عػػف بعػػد حالينػػا مػػف ق ػػل مجيػػ  اجلدػػات التعليميػػة تقري نػػا كغلعلػػمث 

. الػػتعلم 99-أحػػد حلػػوؿ الػػتعلم يف التعامػػل مػػ  حالػػة تعشػػل جائحػػة كوةيػػد
عػػف بعػػػد  ػػو احملػػػور الرئيسػػػل للمػػتعلم و حبيػػػ  يزػػ ح ال ػػػالب مسػػػتقلني يف 

يكونػػوف مسػػػركلني عػػػف تعلمدػػم.  ػػػعا ادلوقػػف ءػػػوؼ "غلػػػ " أكقػػات معي ػػػة ك 
ال ل ػػػػػة علػػػػػى لعػػػػػ  دكر أكختػػػػػر نشػػػػػاطا يف تعلمدػػػػػم. يقػػػػػـو ال ػػػػػالب بعمػػػػػل 

 تزميمات كي حختوف عف ادلواد جبدود م كم ادراهتم.
ٖٔٓ 

                                                             
101 Rohman, Strategi Pengelolaan Komponen Pembelajaran Bahasa Arab, 

h.65. 
102 Khasairi, Pengembangan Komponen Pembelajaran Bahasa Arab, h.61. 
103 Firman and others, ‗Platform Whatsapp Group Dan Webinar Zoom Dalam 

Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemik Covid 19‘, Jurnal Ilmiah Pendidikan 

Matematika Volume, 5.1 (2020), 81–89 

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/kjiece.v3i1.9609>, h.98. 
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شػػرح ديػػديف أف الػػتعلم عػػ  اإلنبنػػ   ػػو عمليػػة ربويػػل التعلػػيم التقليػػدم إىل 
 رػمث اخلارػة.شكل رقمل حبي  يكػوف لػمث ربدياتػمث كةر 

ٔٓٗ
اذلػدؼ  ػو تل يػة   

ادلعايس التعليمية مف صػالؿ اءػت داـ تك ولوجيػا ادلعلومػات باءػت داـ أجدػ ة 
الكم يػػػػػػوتر أك األدكات ادلباب ػػػػػػة بػػػػػػني ال ػػػػػػالب كادلعلمػػػػػػني كبػػػػػػني ال ػػػػػػالب 
كاحملاضريف و حبي  ال ي اؿ مف ادلمكػف ت عيػع عمليػة التػدري  كالػتعلم بشػكل 

 التك ولوجيا. رحيح مف صالؿ اءت داـ  ع 
ٔٓ٘ 

يف قػػػاموس اإلندكنيسػػػل الك ػػػسو تعػػػد التك ولوجيػػػا التعليميػػػة طريقػػػة م دايػػػة 
لت  ي  اءت داـ كتقييم مجي  أنش ة التػدري  كالػتعلم مػف صػالؿ اال تمػاـ 
بػػادلوارد التق يػػة كال شػػرية كالتعاعػػل بػػني االث ػػني و كذلػػت للحزػػوؿ علػػى أكختػػر 

 ةعالية شكل مف أشكاؿ التعليم.
ٔٓٙ 

ػػا يوقػاؿ  إف الػتعلم غػػس ةعػاؿ إذا كانػػ  عمليػة التػدري  كالػػتعلم تسػت دـ نصامن
تقليدينا ةق  و ألنمث م  مركر الوق  و ي داد ت ػادؿ ادلعلومػات بشػكل أءػرع و 
كلكف ادلرءسات ال  ال ت اؿ تسػت دـ  ػعا ال صػاـ التعليمػل التقليػدم ب يئػة 

 للغاية كال تتماشى م  ت ور علم.
ٔٓ7 

( ت ػوير مدػارات 9ربيػة و كمػا كرد يف ال م ػغ و إىل )يددؼ موضوع اللغػة الع
االتزاؿ باللغة العربية زلادثة ككتابة و كال  تشمل أرب  مدارات لغوية و ك ل 
االءػػتماع )االءػػتقامة( و كالتحػػدث )الكػػالـ( و كالقػػرا ة )القرعػػة(. كالكتابػػمث. 
                                                             

104 Jamaluddin and others, ' Pembelajaran Daring Masa Pandemik Covid-19 

Pada Calon Guru : Hambatan, Solusi Dan Proyeksi h.3. 
105  Roida Pakpahan and Yuni Fitriani, ‗Analisa Pemanfaatan Teknologi 

Informasi Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Di Tengah Pandemi Virus Corona Covid-

19‘, JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting 

and Research), 4.2 (2020), 30–36, h.31. 
106 KBBI 
107 Yulita Pujilestari, ‗Dampak Positif Pembelajaran Online Dalam Sistem 

Pendidikan Indonesia Pasca Pandemi Covid-19‘, Adalah, 4.1 (2020), 49–56 

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15394/7199>, h.50. 
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تعلم الرئيسػية ( زيادة الوعل بريعلية اللغػة العربيػة كلغػة أج  يػة لتزػ ح أداة الػ2)
( ت ػػػوير ةدػػم للعالقػػػة 3و صارػػة يف دراءػػة مزػػػادر التعػػاليم اإلءػػالمية. ك )

ادلت ادلػػػة بػػػني اللغػػػة كالختقاةػػػة كتوءػػػي  اآلةػػػاؽ الختقاةيػػػة و كبع ػػػارة أصػػػرل و مػػػف 
ادلتوق  أف يكوف لدل ال الب نصػرة ثاق ػة عػ  الختقاةػات كإشػراؾ أنعسػدم يف 

 الت وع الختقايف.
ية ت صيم ال يئة حبي  يتعلم ال الب و كءػتكوف كػل أنش ة التدري   ل عمل

عمليػػػة تعلػػػم سلتلعػػػة إىل األبػػػد اعتمػػػادنا علػػػى األ ػػػداؼ كادلوضػػػوع كصزػػػائذ 
 ال الب كمواد تعليمية.

ٔٓ8 
مػػػف أجػػػل إصلػػػاح تعلػػػم اللغػػػة العربيػػػة و غلػػػ  ةدػػػم الع ارػػػر كادلدػػػارات باللغػػػة 

كاذبا ػمث دكرنا العربية بشػكل كامػل. باإلضػاةة إىل ذلػت و يلعػ   ػدؼ الػتعلم 
أيضنا. إف ادلوضوع اجليػد و كطػرؽ الػتعلم ادل اءػ ة و ككءػائل التػدري  ادل اءػ ة 

 9ٓٔ ل عوامل ربدد صلاح التعلم
مػػػف أجػػػل إصلػػػاح تعلػػػم اللغػػػة العربيػػػة و غلػػػ  ةدػػػم الع ارػػػر كادلدػػػارات باللغػػػة 
العربية بشػكل كامػل. باإلضػاةة إىل ذلػت و يلعػ   ػدؼ الػتعلم كاذبا ػمث دكرنا 

يعد ادلوضوع اجليد كطرؽ التعلم ادل اء ة ككءائل التػدري  ادل اءػ ة مػف أيضنا. 
العوامػػل الػػ  ربػػػدد بشػػكل ك ػػػس صلػػاح تعلػػم اللغػػػة العربيػػة نعسػػػدا. كػػل ذلػػػت 

 ءيتحقل برييدم معلم زلبؼ.
ٔٔٓ 

ػػػا لكيمػػػ  كدايتػػػوف يف ةوائػػػد الوءػػػائ  يف الػػػتعلم و ك ػػػل: ) ( ؽلكػػػف أف 9كةقن
ا   ) ا كإثػارة لال تمػاـ ( 2يكوف تسليم ادلواد موحدن عملية الػتعلم أكختػر كضػوحن

                                                             
108 Khasairi. 
109 Popy Anggraeni and Aulia Akbar, ‗Kesesuaian Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Dan Proses Pembelajaran‘, Jurnal Pesona Dasar, 6.2 (2018), 55–65, 

h.56. 
110 Khasairi, h.62. 
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( ربسػني 5( كعا ة الوق  كال اقػة   )4( عملية التعلم أكختر تعاعلية   )3  )
( تسػػػمح كءػػػائل اإلعػػػالـ بػػػإجرا  عمليػػػة الػػػتعلم 6جػػػودة سلرجػػػات الػػػتعلم   )

( ؽلكػػػف لوءػػػائل اإلعػػػالـ أف تعػػػ ز 7دكف االعتمػػػاد علػػػى ال مػػػاف كادلكػػػاف   )
( تغيػػػػس دكر 8يػػػػة لل ػػػػالب ذبػػػػا  ادلػػػػواد كالعمليػػػػة التعليميػػػػة   )ادلواقػػػػف اإلغلاب

 ( يزػ ح ادلوضػوع ا ػرد أكختػر كاقعيػة.9ال ػالب ليكونػوا أكختػر إنتاجيػة   ك )

ٔٔٔ 
( تك ولوجيا التعليم كوءيلة لػدعم 9تشمل أدكار تك ولوجيا التعليم ما يلل: )

كتشػػػػػاؼ ( تك ولوجيػػػػا التعلػػػػػيم كوءػػػػيلة للمعلومػػػػات ال 2تزػػػػميم ادلعرةػػػػة و )
( تك ولوجيػػػػا التعلػػػػيم كوءػػػػيلة يف التيسػػػػس. 3ادلعرةػػػػة الػػػػ  تػػػػدعم ال ػػػػالب و )

( تك ولوجيػا التعلػيم قػػادرة علػى زيػادة ةعاليػة ككعػػا ة 4ال ػالب يف ا ادلػة و )
 ( تك ولوجيػا التعلػػيم كػػريداة لتحقيػل األ ػػداؼ التعليميػػة.5عمليػة الػػتعلم و )

ٕٔٔ 
ئل اإلعػػػالـ التعليميػػػة و ألهنػػػا رلموعػػػة الػػػوات  اب  ػػػل تق يػػػة تعتػػػ  مػػػف كءػػػا

توشػػا د مػػػف كجدػػػة نصػػػر عػػػدد ادلسػػػت دمني كالوظػػػائف ككيعيػػػة اءػػػت دامدا و 
، pdf حيػػ  ؽلكػػف للمعلمػػني مشػػاركة ادلوضػػوع أك ادلدػػاـ يف شػػكل رػػور و

ppt ،doc ،xls وaudio ،video online.   م اشػػػػػرة كاطلػػػػػ
 الردكد )اإلجابات( مف ادلشاركني يف ا موعة )ال الب(.

ٖٔٔ
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<https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v17i2.138>, h.193. 
113 Pustikayasa, h.59. 



 
 
69 

 تقويم تعليم اللغة العربية ( ت
التقػػوم ػلتػػوم علػػى أءػػاس كلمػػة القيمػػػة )القيمػػة(. تػػرت   قيمػػة الكلمػػة مػػػف 
ا أك ءيئنا و كأف  حي  التقييم أك التقييم بقيم االعتقاد بريف شيئنا ما يعت  جيدن
ا أك صاطئنا و كالشل  يعت  غس كاؼ  أك كاؼ  أك جيد  شيئنا ما يعت  رحيحن

ا. يف عػا  التعلػيم و يعتػ  التقيػيم عمليػة م دايػة جلمػ  ال يانػػات  أك جيػد جػدن
 كربليلدا كتعسس ا لتحديد ما إذا كاف ال ال  قد حقل اذلدؼ أـ ال.

ٔٔٗ 
يف أنشػػػػػ ة التػػػػػدري  كالػػػػػتعلم و يكػػػػػوف لػػػػػدل ادلعلػػػػػم ع ارػػػػػر مػػػػػف ال ػػػػػالب  
كمدصالت و كالتعلم يف ادلدارس كالزعوؼ كعملية و ككعا ة اخلرغلني نتياة 

ربػػػدث أنشػػػ ة التقيػػػيم يف بدايػػػة الػػػتعلم كيف العمليػػػة كيف هنايتػػػمث. يف لػػػعلت و 
عمليػػة تعلػػم اللغػػة العربيػػة و ءػػيقـو ادلعلػػم ببتيػػ  ءلسػػلة كاملػػة مػػف أنشػػ ة 
تعلػم اللغػػة العربيػػة و بػػد نا مػػف تزػػميمات تعلػػم اللغػػة العربيػػة و كت عيػػع أنشػػ ة 

ذلػػػت العمليػػػة كنتػػػائج تعلػػػم اللغػػػة العربيػػػة و كتقيػػػيم تعلػػػم اللغػػػة العربيػػػة دبػػػا يف 
 ٘ٔٔالتعلم على شكل "تريثس التدري ".

غال نػػا مػػا نسػػم  يف ادلدرءػػة أف ادلعلمػػني غال نػػا مػػا يقػػدموف اصت ػػارات يوميػػة و 
كاصت ػػارات العزػػل الدراءػػل ال دػػائل و كاالصت ػػارات القزػػسة و كاالصت ػػارات 
الكتابيػػػػة و كاالصت ػػػػارات الشػػػػعوية و كمػػػػا إىل ذلػػػػت.  ػػػػع  الشػػػػركط  ػػػػل يف 

 ألءاس ج   مف نصاـ التقييم نعسمث.ا
ٔٔٙ 
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Nasional Bahasa Arab, 2003, 179–87, h.181. 
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تقيػػيم الػػتعلم حسػػ  ال ػػاحختني  ػػو عمليػػة مجػػ  كمعاجلػػة ال يانػػات حػػوؿ نصػػاـ 
التعلمو كصارة سلرجات تعلم ال الب مف أجل احلزوؿ على رورة كاضػحة 

 دلدل ربقيل أ داؼ التعلم لتحسني كربسني جودة التعلم.
ٔٔ7 

التقيػيم لػمث الوظػائف الرئيسػية بشكل عاـ و يف عمليػة التػدري  كالػتعلم و ةػإف 
 التالية:

ٔٔ8 
( قيػػػػاس تقػػػػدـ ال ػػػػالب كت ػػػػور م بعػػػػد القيػػػػاـ برينشػػػػ ة التػػػػدري  9

 كالتعلم لعبة زم ية معي ة.
 ( قياس صلاح نصاـ التعلم ادلست دـ.2
 ( كمواد غل  مراعاهتا مف أجل ربسني عملية التدري  كالتعلم.3

ربديد ةعالية ككعا ة نصاـ تعلػم  يف تعلم اللغة العربية و الغرض مف التقييم  و
اللغػػػػة العربيػػػػة و ءػػػػوا  ةيمػػػػا يتعلػػػػل باأل ػػػػداؼ كادلػػػػواد كاألءػػػػالي  كالوءػػػػائ  
كمزادر التعلم كال يئة كنصاـ التقيػيم نعسػمث. كيف الوقػ  نعسػمث و ةػإف كظػائف 
تقػوم تعلػم اللغػة العربيػػة  ػل: أكالن و ربسػني كت ػوير نصػػاـ تعلػم اللغػة العربيػػة. 

لغػة العربيػة ك صػاـ مػف مكونػات سلتلعػة و مختػل األ ػداؼ كادلػواد يتكوف تعلم ال
كاألءػػػػالي  كالوءػػػػائ  كمزػػػػادر الػػػػتعلم كال يئػػػػة كادلعلمػػػػني كال ػػػػالب. ثانيػػػػان: 

  لالعتماد.
ٔٔ9
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 الدراسة السابقة . ج
كاءػػت ادا علػػى نتػػائج ال حػػ  السػػابلو كجػػدت ال احختػػة حبختػػا علميػػا تتعلػػل دبواضػػي  

 ال احختةو كم دا:
ف راتو أيو أكءواتوف صاءانا ك اءكاريو برامودي يانتو كبارككا حب  أجرا  ديا .9

". كأظدػرت ال تػائج 99-كيدكركيك  بع واف "التعليم يف ةبة جائحة كوةيػد 
: مف ال الب أيدكا كمحاءة مت ايػدة يف إعػداد التك ولوجيػا ألءػلوب 82أف 

الػػتعلم اجلديػػػد باءػػت داـ طويػػػ . كمػػػا أف اقباحػػات ال ػػػالب كمػػػدصالهتم 
عػػػل التقييمػػػات يف اخلدمػػػة أكختػػػر امتيػػػازنا كعػػػا  التعلػػػيم يف الوضػػػ  العػػػادلل ذب

 العم يضربمث  عا العاشية.
حبػػ  أجػػرا  نانػػانغ كوءػػيم و اإلمػػاـ ترمػػودم و نػػويف مريػػاي و كع ػػد اذلػػادم  .2

بع واف "تعلم اللغة العربية ع  اإلنبن . ادلشاكل كاحللوؿ كالتوقعات ". ب ػا ن 
ف تعلم اللغػة العربيػة يسػس علػى مػا يػراـ و حيػ  ذكػر على ال يانات و كجد أ

: مف ادلشاركني أف تعلم اللغة العربية ع  اإلنبنػ  يسػس علػى مػا يػراـ و 77
ػػا جلػػدكؿ احملاضػػرات الػػعم حددتػػمث  يئػػة التػػدري . 94كأف  : مت إجػػراؤ  كةقن

ادلػػػواد التعليميػػػػة ادلسػػػت دمة  ػػػػل كتػػػػ  باللغػػػة العربيػػػػة قػػػاـ بتاميعدػػػػا ةريػػػػل 
بة يف معدد اللغات. ادلواد ال  مت احلزوؿ عليدا مف صػالؿ الػتعلم عػ  الكتا

 5:(. يػتم اءػت داـ أكختػر مػف 69اإلنبن  مق ولة سبامنا مػف ق ػل ال ػالب )
:( تسػػت دـ 67كءػػائ  تعليميػػة أث ػػا  الػػتعلم عػػ  اإلنبنػػ  و كالغال يػػة )  

Google Classroom مػػف ادلسػػتاي ني غػػس معتػػاديف 59.   ػػاؾ :
تعلػػم اللغػػة العربيػػة باءػػت داـ نصػػػاـ عػػ  اإلنبنػػ  كلكػػف بشػػكل عػػػاـ علػػى 

تسػػػػػس عمليػػػػػة تعلػػػػػم اللغػػػػػة العربيػػػػػة بشػػػػػكل جيػػػػػد. ادلشػػػػػاكل الػػػػػ  كاجددػػػػػا 
: ذكػػػركا أف 22: كجػػدت يف ن ػػػل الكلمػػات كاجلمػػل و 94ادلسػػتاي وف و 
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: كجػدكا يف ال يئػة 94ادلوضوع كاف يعت  أكختر مػف الػالـز كيزػع  ةدمػمث و 
: مػػػف مت اعت ػػػار الوقػػػ  ادلتػػػاح 24علػػػم ال ػػػالب كدكاةعدػػػم ك كا تمامػػػات ت

ا.  للتعلم قليالن جدن
كاف االصتالؼ م  ال ح  العم درءمث ال اح   و أف ال اح  رك  على زب ػي  
كت عيػػع كتقػػوم التعلػػيم الػػعم مت إجػػراؤ  يف ادلػػدارس الختانويػػة ب ػػدر الم ػػونجو ادلدرءػػة 

انويػػة احلكوميػػػة السادءػػةو كادلدرءػػػة الختانويػػػة الختانويػػة احلكوميػػػة الختالختػػةو كادلدرءػػػة الخت
 احلكومية الختاي عشر ب  دار الم ونج.

 اإلطار النظري د.
لقد اءت دـ تعليم اللغة العربية يف العديد مف مػدارس ب ػدر الم ػونج الختانويػة بالععػل 
نصاـ التعلم ع  اإلنبن . يف العديد مف ادلدارس الختانوية يف ب در الم ونج و مت تعلػم 

باءػػػػت داـ العديػػػػد مػػػػف تق يػػػػات كءػػػػػائ   99-اللغػػػػة العربيػػػػة أث ػػػػا  جائحػػػػة كوةيػػػػد
 Meetingك  Facebookك  Whatsappاإلنبنػػػػػ و دبػػػػػا يف ذلػػػػػت 

Zoom  كمػػا إىل ذلػػػت. ؽلكػػف أف يعمػػػل تعلػػم اللغػػػة العربيػػة بشػػػكل جيػػد و كلك ػػػمث
ا بالشػػػ كة كالقيػػػػود ادلعركضػػػة علػػػػى ال ػػػالب يف التعاعػػػػل مػػػػ   غال نػػػا مػػػػا يكػػػوف مقيػػػػدن

 ادلعلمني ع  اإلنبن  أك عف بوعد.
ؼلتلػػػػف تعلػػػػيم اللغػػػػة العربيػػػػة يف إندكنيسػػػػيا كلغػػػػة أج  يػػػػة بالتريكيػػػػد عػػػػف تعلػػػػم اللغػػػػة 
اإلندكنيسية بال سػ ة ذلػم كلغػتدم األـ.  ػعا بالتريكيػد لػمث تػريثس علػى عمليػة تعلػم اللغػة 

ارس و طولػ  مػف ادلػد99-العربية نعسدا. باإلضاةة إىل ذلػت و صػالؿ جائحػة كوةيػد
الدراءػػة عػػف بوعػػد أك اءػػت داـ نصػػاـ عػػ  اإلنبنػػ . يتضػػح مػػف نتػػائج ادلقػػابالت مػػ  

: 91العديد مف طالب ادلدارس الختانوية و أف العق ات ال  كاجددػا ال ػالب كانػ  
ألهنػم يعتقػركف إىل البكيػ  يف ةدػػم ادلػادة كشػعركا أهنػػم ال يسػت يعوف التوارػل بشػػكل 

 م اشر.
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علػى التعلػيم يف مجيػ  أضلػا  العػا  و شلػا أدل إىل  99-أحد  ثػار جائحػة كوةيػد 
إغػػػالؽ مسػػػاحات ك ػػػسة مػػػف ادلػػػدارس و دبػػػا يف ذلػػػت ادلػػػدارس كاجلامعػػػات كادلػػػدارس 

 الداصليػة اإلءػالمية.
يت لػ   ػعا الشػرط مػف ادلرءسػات التعليميػة االبتكػار يف  ٕٓٔ

 كة(. كمػػ  عمليػػة الػػتعلم. أحػػد ا  ػػو الػػتعلم عػػ  اإلنبنػػ  أك عػػ  اإلنبنػػ  )يف شػػ
ذلتو يف الػتعلم عػ  اإلنبنػ  ال ؽلكػف ةزػل  ػعا عػف ادلشػاكل الػ  تزػ ح عق ػات 

 يف ت عيع .
ٕٔٔ 

 ػعا بالتريكيػد شػػل  غلػ  علػػى ادلعلمػني التعكػس ةيػػمث. مػف ادلركػػد أف الت  ػي  اجليػػد 
-كال اضج ءيسػدل عمليػة الػتعلم كػلزػل علػى نتػائج مرضػية. صػالؿ جائحػة كوةيػد

نتػػػػائج تعلػػػػم ال ػػػػالب مػػػػف صػػػػالؿ طػػػػرح األءػػػػئلة عػػػػ  و حزػػػػل ادلعلمػػػػوف علػػػػى 99
 .googleأك ظلوذج  Whatsappاإلنبن  أك نشر ا على رلموعة 

لعلت م   ع  ادلشكلة و يتوؽ ال احختوف إىل معرةػة ادل يػد عػف الت  ػي  الػعم أعػد  
. اكتشػف أيضنػا  99-ادلعلموف يف ت عيع الػتعلم حػىت يف حالػة انتشػار جائحػة كوةيػد 

 .99-التقييم يف تعلم اللغة العربية أث ا  جائحةكوةيد كيف مت إجرا 
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