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Abstract
The Covid-19 pandemic requires learning at various levels to be carried out using a distance learning model.
In fact, learning Arabic does not escape this situation. This requires teachers to be more innovative in
designing online-based learning media. Therefore, the MTQ (Mobile Turjumanul Qur'an) application is
used as a companion to the "Turjumanul Qur'an" textbook that students have used in learning Arabic
vocabulary. This study aims to describe the learning of Arabic vocabulary using the book "Turjumanul
Qur'an" which is combined with an Android-based MTQ application for students of SMP al-Furqon
Jember. This research uses a qualitative approach with a case study model. The results showed that
mufrodat learning with the book "Turjumanul Qur'an" combined with the MTQ application has 3 stages,
namely: opening activities, core activities and closing activities. The opening activity consists of online teacher
perceptions and motivations. Then, the core activities consist of planting concepts, understanding concepts
and practicing with drill techniques. This lesson was closed with reinforcement in the form of reinforcement
through the MTQ application (Mobile Turjumanul Qur'an).
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امللخص
جدير ابلذكر أن انتشار جائح ة كوروان يكون مانعا إلجراء عملية التعليم يف املدارس وابلتايل جرت عملية
 وقد حفزت هذه الظاهرة املدرسني على أن يكون.التعليم عن بعد ويندرج فيه أيضا تعليم اللغة العربية
 اعتمادا على ما سبق. وال سيما يف صناعة وسائل التعليم املناسبة هبذا الوضع.مبتكرين يف جمال التعليم
 من أجل مساعدة الطلبة يفMTQ ذكرها من اخللفية استخدم كتاب "ترمجان القرآن" عالوة على تطبيق
 يهدف هذا البحث إىل وصف عملية تعليم املفردات لطلبة مدرسة الفرقان.هذه املدرسة لتعلم املفردات
 استخدم يف هذا البحث املنهج الكيفي.MTQ املتوسطة بكتاب "ترمجان القرآن" ابإلضافة إىل تطبيق
: وأما نتائج البحث فهي. ويتم حتليل البياانت من خالل منوذج ميلز وهوابرمان.بنموذج دراسة احلالة
تكونت عملية تعلم املفردات بكتاب "ترمجان القرآن" بدءا من األنشطة االفتتاحية مرورا ابألنشطة الرئيسية
 أما األنشطة االفتتاحية فبأن أييت املدرس ابلتشجيعات وأمهية تعلم املفردات.وصوال إىل أنشطة االختتام
 وانتهت. وأما األنشطة الرئيسية فتقدم املدرس ابملفاهيم املتعلقة ابملفردات واإلكثار من التدريب هبا.للطلبة
.عملية التعليم بتدريب املفردات من خالل التطبيق على اهلاتف للطلبة تتعلق مبا درسوها من قبل
 ترمجان القرآن، القرآن، كتاب دراسي، تعليم املفردات:الكلمات الرئيسية
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Abstrak

Pandemi Covid-19 mengharuskan pembelajaran di berbagai jenjang dilaksanakan dengan model
pembelajaran jarak jauh. Bahkan, pembelajaran bahasa Arab pun tidak luput dari situasi ini. Hal ini
menuntut para guru agar lebih inovatif dalam mendesain media pembelajaran berbasis daring. Oleh sebab
itu digunakanlah aplikasi MTQ (Mobile Turjumanul Qur’an) sebagai pendamping buku ajar
“Turjumanul Qur’an” yang telah digunakan siswa dalam mempelajari kosakata bahasa Arab.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran kosakata bahasa Arab dengan
menggunakan buku” Turjumanul Qur’an” yang dipadukan dengan aplikasi berbasis android MTQ bagi
siswa SMP al-Furqon Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi
kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran mufrodat dengan buku “Turjumanul Qur’an”
yang dipadukan dengan aplikasi MTQ memiliki 3 tahapan, yaitu: kegiatan pembuka, kegiatan inti dan
kegiatan penutup. Kegiatan pembuka terdiri dari apersepsi dan motivasi oleh guru secara daring.
Kemudian, kegiatan inti terdiri dari penanaman konsep, pemahaman konsep dan latihan dengan teknik
drill. Pembelajaran ini ditutup dengan penguatan dalam bentuk penguatan melalui aplikasi MTQ
(Mobile Turjumanul Qur’an).
Kata Kunci: Kosakata, Buku Ajar, al Qur’an, Turjumanul Qur’an

اخللفية

 قد أجربت رجال احلكومة يف سائر أحناء العامل ابختاذ القرارات19 جدير ابلذكر أن الوابء كوفيد
الناجعة ضد هذا الوابء من احلجر الصحي واحلفاظ على املسافات االجتماعية والتعويد على احلياة
 توقف عديد من األنشطة يف العامل خبصوص األنشطة التعليمية، لذلك.(Raza & Qazi, 2020) الصحية
(Bubb, ( حيث أغلقت من أجل منع انتشار هذا الوابء يف نطاق أوسعDhawan, 2020) يف املدارس
 وابلتايل فإن هيئة األمم املتحدة لشؤون الرتبية والشباب قررت أبن مليوان ومخس مائة ألف طالبا يف.2020)
 وهذه.(Osman, 2020)  دولة ال يقدرون على التعلم داخل الفصل الدراسي نتيجة اإلغالق الكامل165
احلادثة تؤدي إىل تؤدي إىل حتويل عملية التعليم حيث جتري تلك األنشطة عن بعد بعد أن كان املدرس
 قام املدرسون، لذلك.(Hastowahadi; Setyaningrum & Pangesti, 2020) مع الطلبة يف فصل واحد
بعملية التعليم من خالل أنواع الربامج التكنولوجيا ابإلضافة إىل أن عليهم احملاولة على استخدام خمتلف
.(Bulan, Sri; Zainiyati, 2020) الوسائل الرقمية جبانب الكتاب الدراسي لتجري الدراسة على قدم وساق
 فإن من فوائد الوسائل التعليمية اهلامة.وذلك ألن الوسائل التعليمية جزء ال يتجزأ عن تعليم اللغة العربية
 فال يستغرب أن يتسابق كل من له.(Suaibah & Rahman, 2020) أهنا تكون خمرجا ملشكلة التعليم
.اهتمام هبذا اجملال أن أييت ابإلنتاج واملبتكرات املستجدة مع تقدم اجملال التكنولوجي
ولقد سبق عدي د من الباحثني ببحثوهم مبختلف عناوينها مما يتعلق بعملية تعليم اللغة العربية أثناء
 منها حبث لولداان ورغاديناات حتت عنوان "وسائل تعليم اللغة العربية للطلبة يف املستوى اجلامعي.كوروان
 ودلت النتائج على أن أحب الوسائل التعليمية إىل الطلبة هي واتساب."19 أثناء انتشار الوابء كوفيد
وأكثر املواد التعليمية انتشارا هي مقاطع فيديو ابإلضافة إىل وجود التحول للطلبة حيث بدأوا يتعودون على
 حبث، اثنيها.(Wargadinata et al., 2020) التعلم عرب اإلنرتنت بعد أن كانت عادهتم هي التعليم الفردي
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لسري بوالن حتت عنوان "استخدام ” “Google Formلتعليم اللغة العربية يف املدرسة االبتدائية 1
بفاسري" .ودلت النتائج على أن املدرسني هبذه املدرسة بدأوا تعودوا على استخدام هذه الوسيلة لتعليم
اللغة العربية .وابلتايل فإن التعليم من خالل هذه الوسيلة من شأنه يطور مهارهتم يف التدريس وال سيما يف
مثل هذا الوضع احلايل ) .(Bulan, Sri; Zainiyati, 2020اثلثها ،حبث لرملة بشري حتت عنوان "تصميم
وسائل تعليم املفردات من خالل مدخل ” .“ADDIEودلت النتائج على أن هذا التطبيق صاحل
لالستعمال اعتمادا على رأي خرباء الرتبية يف املدرسة اليت أجري فيها الدراسة .وبلغت نسبة صالحية
االستعمال هلذا التطبيق .(Basyir et al., 2016) %78
اعتمادا على ماسبق ذكرها من البحوث مبا فيها من نتائجها علم أن البحوث املتعلقة بتعليم
املفردات من خالل الوسائل التكنولوجية موجودة بكثري غري أن املفردات يف تلك البحوث هي املفردات
املستعملة يف احلوار .وكان هذا البحث يرتكز يف تعليم املفردات القرآنية ابإلضافة إىل استعمال التطبيق
املصاحب أثناء عملية التعليم عن بعد.
منهج البحث
هنج الباحثان يف هذا البحث منهج البحث الكيفي .استخدم هذا املنهج يف هذا البحث من أجل
التعرف والفهم ملا يف موضوع البحث من سلوك ووجهة نظر ودوافع وحماوالت .كل ذلك يعربه الباحثان
بعبارة يسهل للقراء فهمها و استيعاهبا .استعمل الباحثان املنهج الكيفي الوصفي واختار هذا املنهج من
أجل وصف استخدام التطبيق املصاحب لكتاب ترمجان القرآن يف تعليم املفردات لطلبة مدرسة الفرقان
املتوسطة جبمرب .ألن هذا املنهج من شأنه أن يكشف خربات بعض األفراد عند تلبسهم ابلواقع الذي هم
بصدده .ومتت عملية مجع البياانت من خالل املقابلة الشخصية والتوثيق .ومت حتليل البياانت على منهج
ميلز وهوابرمان حيث يتكون من عرض البياانت وانتقائها واستنتاجها ).(Sugiyono, 2012
العرض والدراسات
مواصفات التطبيق

”“Mobile Turjumanul Qur’an

مت تصميم التطبيق املصاحب لكتاب ترمجان القرآن من خالل ” .“AppsGeyserوهذااملوقع
جدير ابستعماله ملن أراد أن يطور املواد التعليمية على أساس أندروئد ابلنسبة ملن مل يكن له سابق خربة يف
عناصر صناعة التطبيق للهاتف الذكي .يوفر هذا املوقع السهولة يف صناعة برامج للهاتف الذكي.
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الصورة 1
تصميم التطبيق املصاحب لتعليم مفردات القرآن من خالل

”“AppsGeyser

دلت هذه الصورة مراحل صناعة التطبيق .وهذه املرحلة هي املرحلة األخرية حيث بقي للمطور
حتميل التطبيق املنتج .وبعد هذه املرحلة سيوفر لنا هذا املوقع ابلرابط اخلاص للتحميل غري أنه مل يكن جاهزا
يف ” . “Google Playذلك ألن تسجيل هذا التطبيق فيه حيتاج إىل صناعة حساب خاص للمطور.
الصورة 2

تصميم التطبيق املصاحب لتعليم مفردات القرآن من خالل ” “AppsGeyserعند التحميل
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دلت الصورة الثانية على متام التطبيق .وللمطور يف هذه املرحلة حتميل تطبيقه من إما عرب الرمز
الشريطي وإما عرب الربيد اإللكرتوين .وبعد حتميله يتمكن الطالب إبشراف اآلابء واألمهات يف بيوهتم من
استعماله.
الصورة 3

صورة تصميم التطبيق املصاحب لتعليم مفردات القرآن من خالل

”“AppsGeyser

يشتمل التطبيق ” “MTQعلى األسئلة املتعلقة مبفردات القرآن يف اجلزء الثالثني .يف يف هذه
الصورة تتمثل بعض األسئة .األسئلة من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية وكذلك ابلعكس .وأما الطريقة
الستعماله فللطالب أن يضغط على األجوبة الصحيحة .إذا صح اجلواب فله عشر وإذا أخطأ فله صفر.
عملية تعليم املفدرات واستخدام التطبيق املصاحب

”“MTQ

جرت عملية تعليم املفردات من خالل كتاب ترمجان القرآن يف عصر الوابء كوفيد  19عرب الشبكة
العاملية .حيث استعملت فيه بعض الوسائل التعليمية مثل  zoomو  Google Meetوغري ذلك .وذلك
نظرا إىل أن األوضاع والظروف يف هذه اآلونة ال تساعد هؤالء املدرسني والطلبة من أجل احلضور يف
الفصل وفق قرار وزارة الرتبية (Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan

Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19),

) .2020وأكدت على ذلك مدرسة ترمجان القرآن قائلة:
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"إن عملية تعليم مفردات القرآن جرت عرب اإلنرتنت .وابلتايل استعمل فيها كتاب ترمجان القرآن.
ويف مثل هذه الظروف نستعمل  zoomلنقوم بعملية التعليم عن بعد وفق قرار وزارة الرتبية .ولكن
نقوم بتعليم هذا الكتاب مرة واحدة يف األسبوع .وتكونت عملية التعليم من ثالث خطوات بدءا
من أنشطة االفتتاح مرورا ابألنشطة األساسية وصوال إىل أنشطة االختتام .ومن أجل أتكيد حفظ
الطلبة نستعمل التطبيق املصاحب هلذا الكتاب عرب اهلاتف الذكي يف االختتام .وذلك إبشراف
آابء الطلبة عند استعماله".

اعتمادا على نتائج املقابلة الشخصية علم أن تعليم املفردات بكتاب ترمجان القرآن يتكون من
ثالث خطوات رغم أن ذلك عن بعد ،من االفتتاح واألنشطة الرئيسية واالختتام ويتضح ذاك فيما يلي:
بدأت املدرسة تسأل الطلبة واحدا بعد واحد عن أحواهلم وتطور دراساهتم .مث تقدمت إىل الطلبة ببعض
األسئلة املتعلقة مبواد تعلموها من قبل بطريقة تكرار األلفاظ .وكل هذا جيري عرب اإلنرتنت.
املدرسة برتسيخ املفهوم للطلبة .وذلك أبن أتمرهم بتالوة السورة
أما األنشطة الرئيسية فقامت ّ
وتوجه الطالب حلفظ املفردات اليت تعلموها .يف ذلك الوقت استخدمت طريقة التعليم الفردي .مث قامت
ّ
املدرسة بتطوير املفهوم .وذلك أبن أتمر الطلبة بذكر معىن املفردات اليت قرأوها .ويف هناية املطاف أمرت
ّ
حبفظ مجلة واحدة مع مفرداهتا
وإن من املرجو يف استعمال الوسائل هو جذب انتباه الطلبة للدرس ليكون ذلك مرحيا (Maita et
) al., 2018حىت يتوفر هلم البيئة التعليمية املناسبة من خالهلا ) .(Septian et al., 2017وهذا يتماشى مع
هدف تصميم التطبيق املصاحب لتعليم املفردات .وهذا من ابب استخدام الوسائل التكنولوجية يف جمال
التعليم من أجل حتقيق األهداف حيث اتضحت أمهيتها يف مثل هذه األوضاع الطارئ ;(Iswanto, 2017
) .Ilmiani et al., 2020; Haniah., 2014جتدر اإلشارة إىل أن التعليم عن بعد ينقسم إىل قسمني كما أكد
ذلك هاستو ويدودو يف مقالته ،التعليم عرب اإلنرتنت مربجما والتعليم عرب اإلنرتنت غري مربمج
) .(Hastowahadi; Setyaningrum & Pangesti, 2020لذلك ،يندرج تعليم املفدرات يف مدرسة الفرقان
املتوسطة يف النوع الثاين .وذلك ألن انتشار هذا الوابء مل يتوقع من قبل .وابلتايل يتم تصميم عملية التعليم
يف أسرع وقت ممكن وفق إرشادات وزارة الرتبية والتعليم .ففي مثل هذه األحوال الطارئة يتطلب من
املدرسني أن يكونوا أكثر ابتكاراي يف توفري واستخدام الوسائل التعليمية.
وأما اخلطوة األخرية فهي أنشطة االختتام  .أي قبل  20دقيقة من انتهاء الدرس أبن يطلب
الطالب أن يرتمجوا إىل مجل عربية مكتوبة على شاشة اهلاتف الذكي .مث استعمل يف نشاط االختتام
التطبيق املصاحب للكتاب الدراسي .مسي هذا التطبيق بـ ” .“Mobile Turjumanul Qur’anمن خالل
هذا التطبيق استطاع املدرس واآلابء واألمهات على معرفة فهم الطلبة حنو املواد اليت تعلموها مع املدرس عرب
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اإلنرتنت ابإلضافة إىل أن املدة املمنوحة لكل مادة قاصرة .قالت
هذه األوضاع:

DPS

واصفة أمهية هذا التطبيق يف مثل

"هذا التطبيق يساعدان كثريا .ألننا نستطيع أن نالحظ أوالدان عند التعلم .وابلتايل نستطيع أن نتأكد
أبهنم قد فهموا املواد جيدا .جبانب ذلك ،هذا التطبيق سهل االستعمال ومن جانب التصميم طبعا
مالئم للطلبة .لذلك ،فإن الطلبة يتعلمون القرآن واللغة العربية يف آن واحد بشكل اللعب .ورجاؤان
عظيم يف أن يكون مجيع املدرسني يف الدروس األخرى وفروا للطلبة مثل هذا التطبيق حيث يتمكن
اآلابء واألمهات من إشراف أبنائهم مدة الدراسة يف البيوت" .

اعتمادا على هذه املقابلة الشخصية فإن اآلابء واألمهات يقدرون على متابعة تعلم أوالدهم
وابلتايل التأكد على استيعاهبم حنو املواد اليت تعلموها .وهبذا جرت عملية التعليم مع الطلبة حىت يستغرقوا
أوقاهتم أبنشطة مفيدة .نعم ،ال خالف يف أن الوسائل التعليمية ال تصلح لنيابة دور املدرسني ولكن
الدراسة جيب أن جتري على قدم وساق رغم أهنا جتري عرب اإلنرتنت ) .(Hasan, 2020وابلتايل قال ASA
مؤكدا على صالحية استعمال هذا التطبيق يف عصر الوابء:

"إن هذا التطبيق طبعا ييسرين يف متابعة تعليم املفردات القرآنية .بل كانت أمي تشارك يف إشراف
عملية التعليم .وهذا التطبيق رغم أن التصميم بسيط سهل االستعمال وال حيتاج إىل كبري مشقة يف
ذلك .وكل ما فيه من احملتوايت متساوية مع ما يف الكتاب الدراسي".

اخلالصة

تكونت عملية تعليم املفردات يف مدرسة الفرقان املتوسطة اإلسالمية من ثالث خطوات .بدءا من
االفتتاح واألنشطة الرئيسية واالختتام أو التأكيد .ويف اخلطوة األخرية استعملت املدرسة التطبيق املصاحب
للكتاب الدراسي .وهذا التطبيق رغم بساطة تصميمه صاحل لالستمال يف عملية التعليم وال لتأكيد
استيعاب الطلبة للمواد اليت درسوها من قبل يف مثل هذه األوضاع والظروف الطارئة.
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