
 ص البحثخلم
ة ت في خضم الجائحة لدى طلبيتعليم المفردات عبر اإلنترنم. "0202. رزقة نور عيني

. "مدرسة اإلرتقائية الثانوية اإلسالمية بنجرماسين في الصف الحادي عشر
لمشرف األولى: تربية والعليم. االبحث العلمي، قسم تعليم اللغة العربية، كلية ال

حاج الدكتور المشرف الثاني: الماجستير. و ، مباركفيصل الحاج دكتور 
 نور، الماجستير.عاشقين 
 االنترنيتتعليم المفردات، الكلمات الرئيسية : 
ل ألنه من خالالمفردات هي أحد المكونات األساسية للغة العربية. كما نعلم، 

لكن  ، يمكنك فهم وفهم الجمل العربية أو اللغات األجنبية األخرى.دراسة المفردات
، أمرت الحكومة كل التعليم 21-كوفيدبالنظر إلى الوضع الحالي بسبب جائحة  

تعلم  ، تقدم هذه األطروحة حولدرسي بتنظيم التعلم عبر االنترنيت. لهذا السببالم
رسة مدصف الحادي عشر في ت في خضم جائحة لطالب اليالمفردات عبر اإلنترن

ي هدف هذه الدراسة إلى تحديد الطريقة التبنجرماسين. ت االرتقية الثانوية اإلسالمية
الذي ت يات عبر اإلنترنم المفاردييخطط بها المعلمون لتنفيذ التعلم والتنفيذ والتقييم لتعل

ء. خاصة في الصف الحادي عشر لوبافي خضم ااستخدم جوجل فصول ولقاء جوجل 
 ين.بنجرماس االرتقية مدرسة الثانوية اإلسالميةفي  0202/0202حتى الفصل الدراسي 

بنهج  (field research)نوع البحث الذي يقوم به المؤلف هو البحث الميداني 
، وهو الوصف والوصف وفًقا لما هو عليه من خالل جمع البيانات نوعي ينتج وصفًيا

، استخدمها لجمع جميع البيانات باستخدام أساليب المقابلة والمالحظة والتوثيق.
ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الظروف كانت ال تزال في جائحة  ، عبر االنترنيت ةالباحث

 .21-كوفيد 
لتي قام االنترنيت للمفردات ا، كانت أنشطة التعلم عبر الدراسةبناًء على نتائج 

خطيط التعلم وهي ت اللغة العربية تضع خططًا تعليمية طويلة وقصيرة المدى. بها مدرس



، ميأو األدوات أو الوسائط في التعلمواد الذي يشمل أهداف التعلم أو األساليب أو ال
يتضمن التنفيذ  .االنترنيتم عبر يوكذلك في استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التعل

م المفردات عبر يمقدمة وشرح للمادة التعليمية على شكل فيديو ، ونهاية عملية تقويم تعل
 اختبار شفهي.. وهناك طريقتان للتقييم: إما اختبار كتابي أو االنترنيت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 
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Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan 
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Kata kunci: Pembelajaran Mufradat, Daring 

Salah satu komponen yang mendasar dari bahasa arab adalah mufradat. 

Karena dengan mempelajari kosa kata bisa memahami dan mengerti kalimat bahasa 

arab ataupun bahasa asing lainnya. Namun melihat situasi sekarang dikarenakan 

pandemi covid-19, pemerintah memerintahkan untuk seluruh pendidikan sekolah 

menyelenggarakan pembelajaran secara daring. Untuk itu skripsi ini menyajikan 

tentang pembelajaran mufradat secara daring ditengah pandemi bagi siswa kelas XI 

dimadrasah aliyah al-irtiqaiyah banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana guru merencanakan pelaksanaan pembelajaran, 

pelaksanaann nya, dan evaluasi pembelajaran mufaradat secara daring ditengah 

pandemi. Khususnya dikelas XI semester genap 2020/2021 diMadrasah Aliyah Al-

Irtiqaiyah Banjarmasin. 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan 

(field research) dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan deskriptif yaitu 

bersifat menggambarkan dan menguraikan menurut apa adanya dengan 

mengumpulkan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Untuk pengumpulan semua data peneliti menggunakan melalui 

secara online yang dikarenakan bertepatan kondisi masih dalam pandemi covid-19. 

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa kegiatan pembelajaran mufradat 

secara daring yang dibuat oleh guru bahasa arab adalah membuat perencanaan 

pembelajaran jangka panjang dan jangka pendek. Yaitu  perencanaan pembelajaran 

yang meliputi tujuan pembelajaran, metode, materi, alat atau media dalam 

pembelajaran, maupun dalam memakai media sosial didalam pembelajaran secara 

daring. Adapun pelaksanaannya meliputi pendahuluan, penjelasan materi 

pembelajaran yang berupa video, dan akhir nya proses dari evaluasi pembelajaran 

mufradat secara daring. Untuk evaluasi yang digunakan ada dua cara yakni: bisa 

berupa tes  tulis atau menggunakan tes lisan.  

 


