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 إهداء
 العلمي اىل :أهدي هذا البحث 

 

 الكرميني احملبوبني رمحهما هللا تعاىل  ينلداالو 

 �فعة أساتذي الذين علموين علوما كثرية و إىل

 و إىل أسريت احملبوبة 

 وإىل أصحايب احملبوبني يف تعليم اللغة العربية

 

 

 جزاكم هللا خري اجلزاء
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 شكرا وتقدير 

نعما كثريا حىت يستطع أن يتم احلمد و الشكر هلل عز وجل الذي أعطى الباحث  

احلكومية  اإلسالمية  جامعة  يف  املاجستري  درجة  لنيل  شرطا  وهو  العلمي  البحث  هذا 

 " املوضوع  حتت  بنجرماسني،  انتشاري    أنتساري  أثناء  التعليم  تكنولوجيا  استخدام 

احلكومية اإلسالمية  الثانوية  املارس  يف  العربية  اللغة  ملهارات  حتسينا   الوابء 

 .ببنجارماسني

 فيسرين أن أقدم جزيل شكري اىل من قد ساعدوين على كتابة هذا البحث هم : 

فضيلة األستاذ الدكتور جميب الرمحن املاجستري، مدير جامعة أنتساري اإلسالمية  .1
 احلكومية بنجرماسني.

الدراسات  .2 يف كلية  مدير  املاجستري  سبدا  الدين  سيف  الدكتور  األستاذ  فضيلة 
 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.العليا 

الكتابة   .3 يف  للباحث  إرشادته  على  املاجستري،  مبارك   فيصل  الدكتور  فضيلة 
البحث و هو رئيس قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  

 بنجرماسني يف كلية الدراسات العليا.
املاجستري .4 درماوايت  رضا  الدكتورة  الكتابة  فضيلة  يف  للباحث  إرشادته  على   ،

اإلسالمية   أنتساري  جبامعة  العليا  الدراسات  يف كلية  حماضرة  هو  و  البحث 
 احلكومية بنجرماسني.



 و 
 

أنتساري  .5 جبامعة  العربية  اللغة  تعليم  قسم  يف  احملاضرين  مجيع  املكرمني  فضيلة 
 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني يف كلية الدراسات العليا.

البحث ومجيع   .6 يف كتابة  يشجعىن  و  ابملساعد  قاموا  الذين  والزمالء  األصدقاء 
 العلمي.

 ألسريت احملبوبة.  .7
 عسى هللا أن ينفع هذا البحث العلمي يل خاصة و للقارئني عامة. 
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 إقرار الطالب 

 ر�ضي حممد احلاج :    اإلسم

 1502561629:   رقم القيد

    1992 -أغسطس   - 12-مكة:    امليالد 

 ، بنجرماسني اجلنوبية  23، ، منرة 3حندا�ين  شارع :    العنوان

استخدام تكنولوجيا التعليم أثناء انتشاري الوابء   "أقر أبن هذه الرسالة مبوضوع   
خضرهتا  "  ببنجارماسني حتسينا ملهارات اللغة العربية يف املارس الثانوية اإلسالمية احلكومية

اقتبس من شيء إال قد أحل اىل مصادرها  و كتبتها بنفسي من جهدي شخصيا. وما 
ومرجعتها.  وإذا ادعى أحد إستقباال أ�ا من أتليفه وتبني أ�ا فعال ليس من حبثي فأ�  
الدراسىات   على كلية  أو  املشرف  على  املسؤولية  تكن  لن  ذلك،  على  املسؤولية  أحتمل 

 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.جبامعة أنتساري العليا 

 

 2020  ديسمرب 23ماسني بنجر 

 توقيع صاحب اإلقرار 

 

 ر�ضي حممد احلاج  
1502561629 
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 ملخص البحث 

الوابء  يف  التعليم  تكنولوجيا  استخدام  "،2020ر�ضيحممد  احلاج   املدارس   يف   خالل 
بنجرماسني االسالمية  احلكومية  مهارات   يف  الثانوية  العلمي  العربية"    اللغة  ترقية  البحث 

املاجستري والدكتورة    الدكتور احلاج  فيصل مبارك سيفقسم تعليم اللغة العربية، املشرف  
 رضا درماوايت املاجستري. 

  العربية  اللغة الوابء، مهارات ،  التعليم تكنولوجياالكلمات الرئيسية : 

أثناء  إ الفوائد يف استعماهلا  التعليم هلا  العربية  ن تكنوجليات  اللغة  الوابء يف تعليم 
العربية، سواء كانت يف ختطيطها وتنفيذها وتقييمها. اللغة  ينبغي   لرتقية مهارات  ولذلك 

املواد   صنع  متنوعا يف  التعليم  تكنوجليات  استخدام  يف  الوابء  أثناء  العربية  اللغة  ملدرسي 
 هدف البحث هووأما  .  الدراسة وتسليمها واعطاء الوظيفة يف ترقية مهارات اللغة العربية

تكنولوجيا:   الوابء  يف  التعليم  استخدام  االسالمية    يف  خالل  احلكومية  الثانوية  املدارس 
مهارات   يف  بنجرماسني يدعمها  العربية  اللغة  ترقية  اليت  منهج    .اهعيقوي  والعوامل  أما 

هو   ال  منهجالبحث    املقابلة، املالحظة،    هي  املستخدمة  البيا�ت   ومجع  ،فييكالبحث 
 والتوثيق.  

 يف  خالل الوابء  يف  التعليم  تكنولوجيا   استخدام)  1فنتائج هذا البحث يدل أن  
العربية متنوع من    اللغة  ترقية مهارات   يف   املدارس الثانوية احلكومية االسالمية بنجرماسني

العربية.  حيث ختطيطها وتنفيذها وتقييمها ويستطيع ان يرقي نتائج الطلبة يف تعليم اللغة  
ويعيقها2 يدعمها  اليت  والعوامل  التعل هي    )  مرافق  قلة  الوسائط ي،  أو  حمدود    ،م  إتقان 

اخلرباء    درسنيم عرب اإلنرتنت ، واملي محاس املعلمني والطالب للتعل و لتكنولوجيا املعلومات،  
 .، واالهتمام القوي للطالب ، وصنع املزيد من املواد املتنوعة
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Abstrak 

H.M.Riyadi,  2020 “Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran Saat Pandemi Di 
MAN Banjarmasin Dalam Meningkatkan Maharah Bahasa Arab”. 
Pembimbing I : Dr. H Faisal Mubarak Seef, M.A. Pembimbing II : Dr. Ridha 
Darmawati, M.Pd 

Kata Kunci : Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran, Pandemi, Maharah Bahasa 

Arab 

 Bahwasanya teknologi pembelajaran memiliki banyak manfaat dalam 

penggunaannya ketika pandemi dalam pembelajaran bahasa arab untuk 

meningkatkan maharah bahasa arab, baik itu dalam perencanaanya, 

pelaksanaannya dan evaluasinya. Maka dari itu bagi guru bahasa arab saat 

pandemi  dalam   memanfaatkan teknologi pembelajaran haruslah bervariatif 

dalam pembuatan   materi, penyajiannya, dan pemberian tugas untuk 

meningkatkan maharah bahasa arab. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui pemanfaatan  teknologi pembelajaran saat pandemi di MAN 

Banjarmasin dalam   meningkatkan maharah bahasa arab beserta faktor-faktor 

pendukung dan penghambat dalam pemanfaatannya. Adapun metodologi dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriftif dengan pengumpulan 

data yang digunakan : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemanfaatan teknologi 

pembelajaran saat pandemi di MAN Banjarmasin dalam meningkatkan maharah 

bahasa arab bervariatif baik itu perencanaannya, pelaksanaannya, dan evaluasinya 

dan mampu meningkatan nilai-nilai siswa dalam pembelajaran bahasa arab. 2) 

faktor-faktor pendukung dan penghambat sedikitnya penyediaan sarana dan 

prasarana, kurangnya penguasaan IT, semnagat dan antusia guru dan murid 

dengan pembelajaran daring, guru-guru bahasa yang profesional, minat siswa 

yang tinggi, pemberian materi yang variatif. 
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