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البحثصلخم
ستخدام وسيلة كلمة املقابس لتالميذ الصف الثامن . " ۲۰۱۷, رومسيلى حتسني اتقان اجلملة اإلمسية 

الدكتور رندة بييت : ة املشرف." يف املدرسة الثانوية لقورووا ماواسنغكا وسطى املقاطعات بطون وسطى
إ.فد.م, مولو

ستخدام وسيلة كلمة املقابس لتالميذ الصف حتسني اتقان اجلملة اإلمسية البحث وضوعم
, يف هذا البحث مشكلة. الثامن يف املدرسة الثانوية لقورووا ماواسنغكا وسطى املقاطعات بطون وسطى

ملدرسة إستخدام وسيلة كليمة املقابسهل لتحسني إتقان اجلملة اإلمسية لتالميذ يف الصف الثامن 
ستخدام وسائلعرف حتسني نتائج تعلمالبحث مل؟ اهلدف يف هذا الثانوية القورووا  كليمة التالميذ 

العاملة يف هذا البحث . وسطىالوسطى املقاطعات بطون الماواسنغكا الثانوية القورووايف املدرسة املقابس
. هي الباحثة و الحظة األخرى

دوائر الصغرية شكل هذه األوراق مثل ال.قرطاس و خوصة هذه اللعبة هي األدوات الالزمة يف
يف تعليم اللغة العربية أن كليمة املقابسستخدام وسائل  , من نتائج البحث. اليت يقرأ املفردات العربية

وسطى املقاطعات بطون الالثامن يف املدرسة الثانوية لقورووا ماواسنغكا حتسني نتائج تعلم التالميذ الصف 
. وسطىال

مث ترتفع إىل ٦۲,٧۵%األوىل حيصل على نتيجة التقدمي حتسني نتائج تعلم التالميذ يف الدورة 
مث نتيجة إمجايل للّدورة االثّانية . ۵٩,۸۱إىل ۵۲و نتيجة إمجايل للّدورة األوىل ترتفع من . ٤۲,٩۱%
ت هي نتائج التعلم من تنفيذ اإلجراءت اليت ُعملت يف تعليم اللغة العربية. ۸۱,۸۱ .هذه البيا



ح

كلمة متهيدية

﷽

من شرور أنفسنا ونستعينه ونستغفره ونعوذ  ومن سيأت أعمالنا  من يهده هللا فال إن احلمد 
رب العاملني الذي أنزل القران عربيا لقوم يعقلون. مضل له ومن يضل له فال هادي له . واحلمد 

فعاال علم لنا إال ماعل علما  .         منا إنه هو السميع العليموسبحان الذي أعطا

فبهداية هللا عزاوجل . والصالة والسالم على رسول هللا خامت االنبياء واملرسلني املبعوث رمحة للعاملني
اوعنايته وتوفيقه أممكنتنا كتابة هذه الرسالة البشيطة اإلستفاء بعض الشروط املطلوبة لنيل درجة سرج

جلامعة اإلسالمية  وال تتم كتابة . كندارياحلكوميةالرتبية اإلسالمية يف شعبة اللغة العربية قسم الرتبية 
و أخيت اليت تربية صاحلةالديين الذين ربياينإىل و اخلاصة هذا البحث إال مبعاونة من هلم اليد الطوىل

:إىلاجزيل شكرهةوجه الباحثتهذه الرسالة، مبناسبة متام كتابة . تساعدين كثرية عن هذالبحث

.مدير اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري الذي قد بذل لتطوير هذه اجلامعة.فد.الدكتور نور عامل،م.۱

جلامعة اإلسالمية . أغ.األستاذة الدكتور احلاجة سيت قريظة،م.۲ عميدة كلية الرتبية و علم التدريس 
.بذلت جهودها لتطوير قسم الرتبيةاحلكومية  كنداري اليت قد

جلامعة . أغ.األستاذة الفاضلة و مونة، م.۳ رئيسة قسم تدريس اللغوية بشعبة تدريس اللغة العربية 
.اإلسالمية احلكومية كنداري اليت قد بذلت جهودها وتطوير

إلشراف التام واملراجعة تيتال،إ .فد.م, الدكتورندة بييت مولوفضيلة .٤ الدقيقة على هذا البحث فضل 
.إىل أن أمت هذا البحثاوتعليمهارشاده



خ

مجيع األساتذ واألستاذات واملوظفني احملرتمني الذين علموين العلوم الكثرية املفيدة حىت أستطيع أن أمت .۵
.دراسيت يف هذه اجلامعة

.اإلستعداد هلذا البحث، الذي قد أعطأين أغ.س, األستاذ أورديرئيس املدرسة الثانوية لقورووا هو.٦
ذ ا البحثمدّرسة اللغة العربية اليت.۷ ت اليت متعّلق  . قد يساعدين كثري يف إعطائى البيا
ذا البحثتالميذ املدرسة الثانوية لقورووا .۸ ت اليت متعّلق   .الذين قد أعطين البيا
اللغة العربية الذين تفضلوا اللغوية بشعبةو علم التدريس قسم تدريس يف كلية الرتبية انجلميع اإلخو .۹

ي يف إمتام هذا البحث .مبد أيدي معونتهم املادية واملعنوية إ
إىل الصراط .۱۰ خري اجلزاء واهد وأخريا، أسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يقبل أعمايل وأعماهلم، وجزا

رب العاملني . املستقيم واحلمد 

الكاتبة   

رومسيلى
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١

الباب األول
املقدمة

خلفية البحث: الفصل األول   
النحو العريب هو بعض علوم مهم  . يف اللغة العربية فيها العلم الذي يبحث عن النحو أو القواعد

للغة العربية, جزء مهم يف الدين اإلسالمي .ألّن كل مصادر معرفة األسالم يعين القرآن و احلديث مها 
).املبتدأ و اخلرب(أو مجلة تتكون من إسم , اللغة هي اجلملة اإلمسيةواحد من علم قواعد 

لصفة املعنوية، يعين . خالية من العوامل الفظية) إسم يقرأ برفع ( مرفوع املبتدأ هو إسم  أو 
ا إبتدأ  ضافة إىل املبتدأ. مبتدأ أو بداية الكلمة/ يُعَرف لكو وهذا يعين لن. أّما اخلرب هو إسم يرفع و 

١.و املبتدأ يرفع اخلرب, يكون اخلرب إذا مل مبتدأ

ملقارنة مع اللغات األخرى ألنه مل . تعلم اللغة العربية ال يزال أقل من الطلب من قبل اجلمهور 
ولذلك، حيتاج املعلمون . يتم استخدامها بشكل عام يف اللغة العربية يف كثري من األحيان يف احلياة اليومية

ملوافقإىل عملية التع للعب, ليم  و فيها ُحيتاج وسائل التعليم الذي .منها يستطيع أن يعطي املدرس 
يف هذه احلالة، فإنه مهما .  يستطيع أن حيّمس املطلوب و نشاط التالميذ يف عملية تعليم اللغة العربية

.وسائل التعليم ال يقل أمهية بدور كفاءة املدرس و املهارات يف الكفاءات
من خالل وسائل التعليم يسهل . ليم هو بعض املهّمة يف تنفيذ الرتبية يف املدرسةوسائل التع

وسائل التعليم هو الواسطة اليت حتمل الرسالة من . املدرس يف تسليم املادة و يسهل التالميذ يف التعليمية
٢.املرسل إىل مرسل من املرسل إىل مرسل إليه

1 http:// www.umamvanhauten.com/makalah-tentang-jumlah-ismiya-jumlah-filiyah/ . diakses
pada tanggal 10 februari 2016
2 Azhar arsyad, media pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002



٢

و املواقف الذى جيب أن يتعلمها لتالميذ يف , وسائل التعليم يتكون من املعارف و املهارات
: أعّد وسائل التعليم لتحقيق األهداف كما يلي. حتقيق الكفاءات

ت املنهج الدراسي مع احتياجات املتعلمني، وسائل التعليم  وفقا . ١ توفري وسائل التعليم مناسبة مبطلو
.ت أو البيئة االجتماعية للمتعلمنيخلصائص وإعدادا

إلضافة إىل نص الكتب الذى يصعب حلصول عليها. ٢ .      يساعد التالميذ حلصول على املواد التعليمية 

يسّهل املدرس يف تنفيذ التعليم . ٣

ملالحظة األوىل ار يف املدرسة الثانوية لقورووا الصف الثامن بعض التالميذ مل حيققوا معي, إستداد 
٣. األدىن

مشكلة البحث   : الفصل الثاين

ملدرسة  كيف إستخدام وسيلة كليمة املقابس لتحسني إتقان اجلملة اإلمسية لتالميذ يف الصف الثامن 
الثانوية القورووا ؟                                                          

اهداف البحث  : الفصل الثالث

ملدرسة  الثانوية القورووالتحسني إتقان اجلملة اإلمسية لتالميذ الصف الثامن 

فبراير-Sumiati٢, مالحظة بالمدرسة الصف االثامن٣



٣

فوائد البحث : الفصل الرابع

فوائد النظرية                                                                                                                . ١

ستخدام1والباحثة لديهيتوقع من املعلمني املدرسة الثانوية . ٱ م املعرفة واالفكار حول التعلم 
اجلملة اإلمسية لتالميذ الصف الثامن يف مواد اللغة وسيلة  كلمة املقابس يف حتسني إتقان 

.                      العربية

والباحثة لديهم بعض املعرفة من التعلم عن طريق استخدام يتوقع من املعلمني املدرسة الثانوية . ب
غة كلمة املقابس الذى ميكن إجراؤها يف إشارة لتحسني إتقان اجلملة اإلمسية يف مواد اللوسيلة  

املدرسة الثانوية القورووا العربية 

فوائد العملية. ٢

ستخدام وسيلة   كلمة املقابس وضعت من البحث حتسني نتائج تعلم التالميذ يف تعلم اللغة العربية 
:ومن املتوقع أن تسهم على النحو التايل(PTK)اإلجرائي الفصول الدراسية  

ستخدام وسيلة  .أ . كلمة املقابسلتالميذ، تستطيع أن تساعد التالميذ  يف حتسني نتائج التعلم 
ملدرسة .ب للمعلمني، تستطيع أن حتّسن نوعية تعلم اللغة العربية، خاصة للمعلمني اللغة العربية 

.الثانوية القورووا
.   ة العربيةللمدرسة، هذا البحث تكون مدخال لتحسني نوعية تدريس مواد اللغ. ج
عتبارها وسيلة إلجياد ملشكلة تعلم اللغة العربية و حتسني نتائج تعلم اللغة العربية. د .للباحثة، 



الباب الثاين

حبث املراجع

تعريف اجلملة اإلمسية : الفصل األول 

ملعن األخرى. اجلملة اإلمسية هي تتكون من املبتدأ و اخلربو أو اجلملة من املبتدأ و اخلرب , أو 

١.اجلملة اإلمسية هي كّل مجلة اليت تبدأ بكلمة اإلسم

اإلسم. ١

وما إىل ذلك , و النبات, و احليواحنات, لإلنساناإلسم هو كل اللفظ أو الكلمة الىت تتبني 

لوقت, اإلسم هو الكلمة تدل على املعىن, فإذن ٢.يعين تلك الكلمة ليس مناسبة 

:منها, من اإلسم مؤشرات

البيت, املسجد: املثال, يدخل ال أو حتدث بعد ال. ١

كتاب: املثال, يتلقى التنوين. ٢

.من الفصل, يف املسجد, إىل البيت: املثال ) عن, من, على,يف, إىل( يبدأ حبرف اجلّر . ٣

: هذه الكلمة تكون أن تنقسم إىل قسمني كما يلي

من صيغة اجلملة.أ

سيارة, كتاب: املثال, إسم املفراد هو إسم إشارة مبعىن الواحد. ١

1 Iman Saiful Mu’min, Kamus ilmu Nahwu Dan Sharaf, Jakarta:  Amzah, 2013. Hal 83
2 Wa Muna dkk, األساسیات في تعلم اللغة العربیة Kendari: AA-DZ Grafika, 2014. Hal. 31



٥

٥

ن: املثال, إسم املثىن هو إسم يدّل على إمسني. ٢ ن, كتابني, كتا سيار

٣.معإسم اجل. ٣

دة الف و التاء, مجع مؤّنث السامل هو إسم مبعىن اجلمع. أ بز

دة ين و ون, مجع مذّكر السامل هو اجلمع مبعىن مجع. ب .بز

مبعىن كثري أو صغري أو يستوي حرفه , مجع التكسري هو مجع الذي يتغّري من مفراده. ج

: املثال. بصيغة مفراده

Artiمجعمفرد

التكسريالساملمؤّنثمذّكر السامل

Orang-orang muslim--مسلمونمسلم

Orang-oang mukmin(pr)-مؤمنات-مؤمنة

Buku-bukuكتب--كتاب

٤.من اجلنس.ب

. أستاذ, أب, كتاب: املثال, إسم املذّكر هو إسم يدّل على املذّكر أو رجال. ١

3 Wa Muna dkk, األساسیات في تعلم اللغة العربیة Kendari: AA-DZ Grafika, 2014. Hal. 33
4 Drs. Muh. Daming dkk, العربیة الموجھة للمبتدئین kendari: unhalu press, 2006. Hal 12



٦

٦

فذة, أستاذة: املثال, إسم املؤّنث هي إسم يدّل إىل املؤّنث أو للنساء. ٢

:منها, مؤنث هي إسم اليت مبعىن املؤنث

إسم املؤنث.أ

أعضاء اجلسم .ب

اسم الوالية.ج

٥.من جانب معني أو ما إذا كان شيء أشار إليه معىن.ج

معني الذي يشري إىل شيء معىن، أو أو اإلسم . معنه) فهم(إسم املعرفة هي اإلسم معروف . ١

سم أمحد، أو امحد : املثال. نياإلسم اليت تظهر إىل إسم مع سورابيا يبني مدينة يظهر رجل 

.تسمى سورا

:إسم املعرفة هناك مخسة أنواع

) اسم املدينة(، مكة )اسم شخص(زيد :املثال, ، اسم الذي ُيسَتخَدم كاسم)اسم(إسم العامل .أ

، وكتب عند فصلها عن بعبارة أخرى )أنت(، أنت )أ(أ:إسم الضمري، املثال.ب

. إذا كان االتصال أو جتميعها يف كلمات أخرى هو مّتصل, منفصل

إسم املوصول.ج

5 Ibid. Hal. 17



٧

٧

إسم اإلشارة .د

ّول .ه الرجل :، املثال)ال(اإلسم 

,  أو إسم يكون أن يُبَدأُ األلف و الالم. إسم النكرية هي إسم اليت تدّل على معىن شيء. ٢

أللف والالم، املثالكل  .ُغَالمٌ وَرُجلٌ أصله , الغالمُ والرُّجل :اإلسم الذي يدخل 

اية الكلمة.د اية تغيري الكلمة، أو تغيري ما إذا كان أو مل يكن  اإلسم تقسيمها إىل قسمني , من 

٦.إسم املبين و إسم املعراب

:األمساء املبنيةمن : إسم املبين  هو يعرب حسب موقعه يف اجلملة. ١

هذه, هذا:مثل, إسم اإلشارة.أ

اليت, الذي: إسم املوصول مثل.ب

أ, هو: إسم الضمري مثل.ج

من يرضى أن يصري عبدا لغريه؟, إسم اإلستفهام.د

.من يفش سره يصر عبدا لغريه: مثل, اسم الشرط. ه

. حضر الذي جنح: تقول) الذي: (مثل, إسم املعراب هو االسم الذي يلزم أخره حالة واحدة. ٢

:أما جنس من اسم املعراب فهي

6 Batmang, قواعد اللغة العربیة   , 2006. Hal. 10



٨

٨

مجع مؤنث سامل، و مجع , املرفوع، عندما حركة األخري لشكل إسم من الضمة إلسم املفرد.أ

:ىاألمساء آخلمسة وهيو و ن إىل اجلمع املذّكر سامل، و إل, أ و ن إىل اإلسم تسنية.التكسري 

اب , اخ

ي و ن .  عندما حركة األخري لشكل كلمة من فتحة إلسم املفرد و مجع التكسري, املنصوب.ب

الكسرة للجمع مؤّنث سامل و األلف ألمساء آخلمسة. إلسم تثنية و مجع مذكر سامل

رور عندما حركة األخري لشكل الكلمة إلسم املفرد. ج ي و . مجع تكسريمجع مؤّنث السامل و , ا

.ي ألمساء آخلمسة, ساملن إلسم تثنية ومجع مذّكر

املبتدأ. ٢

املبتدأ واخلرب نوعان من العناصر االساسّي الذى ترتّكب اجلملة اإلمسية، املبتدأ  كما اجلمل 

فيه  و اخلرب املبتدأ هو الشسئ الذي خيرب . الرئيسية وعادة ما تقع يف بداية اجلملة، واخلرب تقع بعد املبتدأ

لّضمة/ املبتدأ هو الكلمة. هو الشيء الذي ُخيرب من الشيء الذي يقع يف أّول , اإلسم الذي يُرَفع أو 

:املبتدأ فهيبعض أنواع أما ٧.اجلملة

رور.أ " يف النار رجل" مثل , يبدأ اخلرب من املبتدأ ولو اخلرب من الظرف أو ا

بيت امحد كبري:املثال, املبتدأ يكون املضاف إىل إسم النكرية.ب

7 Dr. Hj. Juwariyah, M.Ag. Bahasa Arab untuk Perguruan Tinggi, Yogyakarta: Teras, 2009. Hal 35



٩

٩

هل استاذ يف الفصل :املثال, الذي بدأ إلستفهاماملبتدأ .ت

نِْعَم املُِعُني يف املََصاِئِب َأُخوكَ : املثال , املعراب من إسماملبتدأ .د

هذا ِكَتابٌ ) و إسم الضمري, إسم اإلشارة, إسم املوصول: (املثال, من إسم مبىناملبتدأ .ه

أُرِيُد َأن أَقرَأ القرآن : املثال , يكون مصدر املأولاملبتدأ .ف

اخلرب .  ٣

و يقع بعد مبتدأ خرب ال بّد يستوى , و إسم الذي يبّني املبتدأ, اخلرب هو إسم الذي يُعَرب برفع

.   ملبتدأ يف العدد و اجلنس

اخلرب يتكّون من أنواع العناصر و . يعمل اخلرب إلستكمال املبتدأ ليكون اجلملة الكامل

: هي

ملاذا املفرد يطلق خبرب املفرد ألنه ال يتكون من عدد , خرب املفرد ، هو اخلرب يتكّون من إسم املفرد.أ

، بل من املفرد يف هذا املقصود ليس من صيغة اجلمع).الذي يشبه اجلملة(أو من شبه اجلملة 

.حىت ولو من تثنية أو مجع تبقى مصنفة املفرد. مجلة أو شبه اجلملة

رور ) وصف الزمان واملكان(هو اخلرب تتألف من ظرف , خرب شبه اجلملة.ب كلمة بدأ (أو جر ا

). من أحدحرف جر

رور املثال شبه اجلملة. ١ عل املكتب, يف الفصل: تتكون من إسم ا



١٠

١٠

فوق املكتب, امام الفصل: تتكون من ظرف املكان املثال شبه اجلملة. ٢

قبل الضهر, بعد الصالة: تتكون من ظرف الزمان املثال شبه اجلملة. ٣

:خرب اجلملة تتكون من مجلة اإلمسية و مجلة الفعلية .ث

عثمان يقرأ القرأن: مثال , )فعل و فاعل( خرب اجلملة الفعلية هي تتكون من اجلملة الفعلية . ١

يكون عثمان كاملبتدأ و خربه من كلمة القراءة ,يف هذه احلال.اجلملة هي اجلملة الفعليةتلك 

. املستتريفاعله ضمري , تتضمن من فعل و فاعل

.  يف هذه احلالة كلمة اإلسم كاخلرب, خرب اجلملة اإلمسية هو اخلرب تتكون من مجلة اإلسم. ٢

.فامتة ابؤه طبيب: مثل

اجلملة اإلمسيةالقاعدة : الفصل الثاين 

:و هى , هناك بعض القواعد يف اجلملة اإلمسية

سم النكرية.  ١ ٨.اخلرب يسوى 

مجلة كاملة أو اجلملة يتكون من . و يسمى املرفوع, يُقرَُأ برفع، كل املبتدأ واخلرب يف  أخريه ضّمة. ٢

.فاعل و اخلرب الذان برفعان, املوضوع املسند هو املبتدأ, املوضوع و املسند

.  أو اإلسم أو اللفظ يدّل إىل اإلسم, املبتدأ ينبغي من اسم ااملعرفة يدّل إىل املعىن. ٣

8 Prof. Dr. Salman Harun, Pintar Bahasa Arab Al-Qur’an. Tanggerang: Lentera Hati, 2009. Hal. 3



١١

١١

.و مفرد املثّىن واجلمعه. واخلرب جيب أن تتفق من املذّكر و مؤنثاملبتدأ . ٤

الوسائل : الفصل الثالث 

يف اللغة .أو املراسليف حرفية األوسط، الوسيطة، و،mediusيعىنوسائلكلمة المن الالتينية

: ١٩٧١(.أو راسل الرسالة  من املرسل إىل مرسل اليه) الوسائل (العربية الوسائل هي وسيط 

Gerlach dan Ely (يئة الظروف , املوا, قاال أنه فهم وسائل اإلعالم يعين اإلنسان أو األحداث اليت 

هذا املعىن، املعلمني، والكتب املدرسية، و يف.و تستطيع أن جتد التالميذ املعارف واملهارات أو املواقف

كثر حتديد، فإن تعريف وسائل اإلعالم يف التعليم والتعلم  يُعَرف  . البيئة املدرسة هي املتوسطة و

كأدوات الرسومات، التصوير الفوتوغرايف، أو إلكرتونية اللتقاط الصور، للعملية، و بناء املعلومات 

.البصرية أو اللفظية

۱۹۸۲(Heinich, Dkk قال عن املدييوم  كامتوسط الذي يسّلم املعلومات بني مصدر و املرسل .:

والصور، واإلذاعة، و صوت من عالة اإللكرتنية والصورة املعروضة، , لذلك، التلفزيون والفليمو. إليه

املعلومات و إذا كانت وسائل االعالم حتمل الرسائل أو.واملواد املطبوعة، ونوعه هي وسيلة لالتصال

دف إىل احتواء أو أغراض التعليمية أو التدريس، ويسمى وسائل اإلعالم وسيلة التعلم و مع . اليت 

:(هذا القيد، Hamidjojo dalam Latuheru۱۹۹۳ ( مبنع مجيع أشكال وسائل اإلعالم كوسيط



١٢

١٢

فكار، األفكار واآلراء اليت ُيسَتخدم اإلنسان يف التواصل أو نشر األفكار، واألفكار أو اآلراء حىت األ

.الواردة من خالل إىل املرسل إليه

لتبادل األدوات املدى أو وسائل االتصال على النحو  يف الرتبية الكلمة الوسائل ُيسَتخدم  

۱۹۸٦Hamalik(الذي اقرتحه ستخدام األداة ) قال أن العالقات التواصل بسالسة نتائج اجلّيد 

أن  وسائل اإلعالم تتضمن Briggsو Gagne) ۱۹۷۸(و قال. تسمى وسيلة لالتصال املعلومات

واملسجالت، واألشرطة، وكامريا , تتكون من الكتب, األدوات اليت اُسَتخدام للتصال مادة التعليم

، والصور، والرسومات، وأجهزة التلفزيون، و )إطار الصورة(ألفالم، والشرائح وفيديو، ومسجل الفيديو، وا

وبعبارة أخرى، وسائل اإلعالم هو مكون من مصادر التعلم أو مركبة املادية اليت حتتوي على . الكمبيوتر

. املواد التعليمية يف البيئة الطالبية اليت تستطيع أن حتفز الطالب للتعلم

ض القيود املفروضة عن وسائل اإلعالم يف السابقة، فإن اخلصائص العامة بناء على وصف لبع

.املقرتحة التالية الواردة يف كل من تلك القيود

سم األجهزة . ١ ملعىن املادي يف هذا العصر يعرف  ، هي شيء من )األجهزة(وسائل التعلم لديه 

.األشياء اليت تستطيع أن ترى، ُتسَمع، أو ملسها مع حسي

سم الربجميات .٢ ، هو الرسالة الواردة يف )سوفت وير(وسائل التعلم لديه شعور من غري املادية يعرف 

.اجلهاز هو احملتوى ليتم نقلها للطالب



١٣

١٣

.التأكيد الوارد يف وسائل اإلعالم التعليمية وأجهزة مسعية بصرية. ٣

. وسائل التعليم  لديه شعور من أدوات التعلم يف العملية التعليمية يف الداخل وخارج الفصول. ٤

.وسائل التعلم ُتسَتخدم يف التواصل والتفاعل بني املعلمني والطالب يف عملية التعليم. ٥

كبرية ، جمموعات)اإلذاعة والتلفزيون(:وسائل التعلم تستطيع أن ُتسَتخدم بكميات كبرية مثل. ٦

، أو فرد املثال، ) األفالم، والشرائح، فيديو، جهاز عرض الشفافيات(:وجمموعات صغرية املثال

)كاسيت، ومسجل فيديو/وحدات، والكمبيوتر، والشريط راديو(

دارة العلم. ٧ .املواقف، والسلوك، والتنظيم، واسرتاتيجية، وتطبيق ذات الصلة 

كلمة املقابس         : الفصل الرابع 

اللعبة مناسبة لتعليم املطابقة .يهدف لعبة للطالب لتصنيف أنواع الكلمات وإضافة املفردات

على سبيل املثال، وحتديد خمتلف األحكام، وخصائص اجلملة والرسائل املميزة جرة، اجلزم، .والتجميع

٩.وهكذا دواليك

شكل هذه األوراق مثل الدوائر الصغرية اليت تقرأ .األدوات الالزمة يف هذه اللعبة هي قرطاس و خوصة 

:كيف تلعب لعبة على النحو التايل.املفردات العربية

.جعلت املدرسة دوائر صغرية مثل اللحوم قرطاس مانيال. ١

9 Fathul Mujid dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-permainan Edukatif Dalam Belajar
Bahasa Arab. Jogjakarta: Diva Press, 2011. Hal. 85



١٤

١٤

.تقسم املدرسة الطالب إىل بعض فرقة. ٢

اخلطوات يف لعبة كلمة املقابس لكل فرقةمر املدرسة عن . ٣

املقابلة لفرقة   )مثل(كل فرقة تطلب و جتمع املفردات العشوائية وترتيبها عن طريق إدراج كلمة . ٤

.كلمة

.طالب، و يناقش، وتصنيف الكلمات وفقا حلصتهايطلب  ال. ٥

م. ٦ .بعد االنتهاء من اللعبة ترسل كل فرقة ممثلة لعرض نتائج مناقشا

البحث املناسب: الفصل اخلامس

هذا البحث سواء ببحث نور خريية داماستويت اليت حبثت عن حتسني مهارة القرااءة اللغة العربية . ۱

روغا . ستخدام الوسْائل السمعية البصرية لطالب الفصل الثامن يف املدرسة الثانوية الشافعية 

حتّسن مهارة القراءة لطالب الفصل الثامن ستخدام الوسائل السمعية الببصررية تستطيع أن

روغا .يف املدرسة الثانوية الشافعية 



١٥

١٥

لبحث .۲ ملوضوع آثر وسائل البطاقة يف نتائج تعلم , Nirsin Taridalaمث  اليت حبثة الرسالة 

ملدرسة الثانوية آعا فيها عن نتائج التعلم بوسائل البطاقات . الرتبية الدينية اإلسالمية 

.ستطيع أن حتّسن نتائج تعلم التالميذت



١٦

الباب الثالث
البحثةقيطر 

نوع البحث: الفصل األول 
هذا البحث عمل . (PTK)نوع البحث يف هذه الرسالة يعين البحث اإلجرائي الصف الدراسي

لتحسني إتقان اجلملة اإلمسية لتالميذ الصف الثامن يف املدرسة , ستخدام وسائل كلمة املقابس
.االثانوية القورووا
مكان و وقت البحث : الفصل الثاين 

كان البحثم. ١
انوية لقروو اثالة سدر وقد أجري البحث يف الطبقات الثامن امل

وقت البحث . ٢
(شهرينيف۲۰۱٦/۲۰۱۷وقد أجري البحث يف الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي 

) أبريل و مايو
ع البحثضِ وْ مَ و املدار: الفصل الثالث 

مدار البحث. ١
ملدرسة الثانوية لقورووا املوضوع يف هذا البحث هي التالميذ الصف الثامن 

موضع البحث. ٢
ستخدام وسيلة كلمة املقابس موضع البحث يف هذه الرسالة هي حتسني إتقان اجلملة اإلمسية 



١٧

إجراءات البحث:الفصل الرابع 
الدراسية أو املصطلحات يف اللغة اإلجنليزية هي البحث اإلجرائي الصف استخدم هذي

Classroom Action Research (CAR)البحث .أنشطة األحباث اليت أجريت يف الصفيه
البحث اإلجرائي يف ممارسة شكل من أشكال دورات املتكررة يه(PTK)الدراسية لصفاإلجرائي ا

١.اليت توجد فيها أربع مراحل رئيسية من النشاط، أال وهي التخطيط، والعمل، واملراقبة، والتفكري

Gambar 1: Spiral penelitian tindakan kelas Hopkins (Suharsimi Arikunto, dkk,

2009:105)

1 Suharsimin arikunto, Dkk, Penelitian Tindakan kelas, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009. Hal 73

انعكاستنفیذ األعمال نھاية العملالمراقبة والتقییم

التخطیط
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يم البحثمتص: الفصل اخلامس ا

التخطيط . ١

. أنشطة التخطيط هي على النحو التايل

التعرف على املشكلة . أ

صياغة املشكلة                                                                                             . ب

حتليل أسباب املشكلة                                                                                                          . ج

ستخدام وسائل سيخ                          . د تصميم اسرتاتيجيات التعلم اجلملة اإلمسية 

).                                                               مناهج وخطط الدرس واملواد واألدوات التقييم(إنشاء جهاز التعليم . ه

تطوير جمموعة الدراسة                                                           . غ

(العمل) التمثيل  . ٢

تنفيذ التدابري املزمع اختاذها.أ
ستخدام أسياخ الصورة اإلعالمية.ب تطبيق التعلم اجلملة اإلمسية الرقم 
)أنشطة لألساتذة والطالب(مالحظات التدابري وفقا للخطة تنفيذ أنشطة التعلم .ج

.قبل حلول عندما العقبات يف ذلك الوقت من عمل املرحلةتوقع من .د

)مراقبة(مالحظة .  ٣
.املدارس للتخطيط املالحظاتقشات اليت جرت مع املعلمني ومديراملنا.أ
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ستخدام وسائل كلمة ثقب.ب مالحظات عملية التعلم من دروس اللغة العربية 

يف دروس اللغة ) أداء املعلم، أداء الطالب، نتائج تعلم الطالب(حييط علما أي نشاط والتغريات . ج
ستخدام وسائل كلمة  .والتغريات وثيقة يف الغالف اجلوي الفصول الدراسيةثقبالعربية 

.مناقشة مع املعلم ملناقشة نقاط الضعف أو النتائج من خالل نشاط املراقبة. د

)انعكاس(تعكس. ٤
.يف وقت الرصد) تغيريات على الطالب، جو الفصول الدراسية واملعلمني(حتليل النتائج .أ

.للتفكري يف مصاحل أو أنشطة الطالب.ب

.للتفكري يف أنشطة تعليمية للمعلمني.ج

حتليل نقاط الضعف والنجاح للمعلمني عند استخدام وسائل اإلعالم أسياخ كلمة لتعريف أنشطة .د
.املتابعة

اية العمل. ٥
.حتليل نتائج دورة كاملة.أ

.إعداد التقارير البحثية.ب

أنواع البحوث:الفصل السادس 
حبوث العمل والبحوث (PTK)البحث اإلجرائي الصف الدراسيةهذا النوع من البحث هو

يف إدارة التدريس يف الفصول .ةو التعاون بني املعلمني والباحثاليت أجريت من قبل املعلمني إىل فئة أ
وقد مت تطوير هذا البحث . الدراسية، واملعلم هو الشخص األكثر دراية حالة فصله مع إصدار أسهم

أنوميكنانوية لقروو االثامن املدرثة الثالصفكل يف تعلم اجلملة اإلمسية يف إىل حل عدد من املشا 
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لتعاون مع العديد من وأيد هذا البحث م.اهتمام الطالب يف التعلمحتسني األطراف، وهي ن قبل و
ت اليت مت احلصول عليها ميكن ان .ةاملدرسة والباحثمناملعلم  هذا من جانب، ومن املتوقع أن البيا
.صاحلةيثبت 

ت:الفصل السابع  تقنيات مجع البيا

ت يف الدراسةنقنيات ت وطرق مجع البيا ت يف هذه الدراسة هي.مجع البيا : طرق مجع البيا
راقبةامل.  ١

ويوضح أن واحدا من األنشطة املهمة يف عملية التعلم هي املراقبة)٢٦٨:٢٠١٠(Triantoبرابو ،
ت ال تقتصر على الناس، ولكن أيضا ٢٠٠٩٢٠٣وفقا سويونو .)مراقبة( املالحظة تقنيات مجع البيا

يقول أن املالحظة هي ) ۲۰۰۹:۲۰۳سويونو، (سوتريسنو هادي .طبيعيةالكائنات من جهة أخرى 
.عملية معقدة، تتألف من جمموعة متنوعة من العمليات البيولوجية والنفسية

ت) ١٢٧:٢٠٠٩(، وآخرون Suharsimi Arikuntoوفقا  املالحظة أنشطة املراقبةمجع البيا
ثري العمل قد وصل إىل اهلدف ا الباحث.لتصوير مدى  هي ةأساليب املالحظة يف البحوث اليت سيقوم 

نتو .املالحظات امليدانية لتحديد سلوك كل طالب املالحظة إجراء املالحظة ) ٩٦:٢٠٠١(وفقا ر
املباشرة من أعراض موضوعات التحقيق، سواء حدث التقييم يف احلالة الفعلية، وأجرى يف حالة مصطنعة 

٢.خاص أقيم

ئق . ٢ ةصور الو

ت مع اقتباسات) ١٦٣:٢٠٠٧(، وآخرون Sugihartonoوفقا  ئق هي وسيلة جلمع البيا .الو
ت مهمة جدا كدليل على وقوع احلدث ئق صورة للبيا ئق ةيف هذه الدراسة، استخدم الباحث.و و

2 Suharsimi Arikunto,Dkk, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: PT Bumi Aksara. Hal 127
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تال يهدف إىل استخدام هذه الوثيقة يف شكل صور فوتوغرافية،.صورة واحدة من الطرق يف مجع البيا
ئق صورة يقوي األدلة يف كل دورة.احلصول على تسجيل النشاط الطاليب أثناء عملية التعلم .حتليل و

قابلة امل.  ٣

Sugihartono , ت أو ) ١٥٧:٢٠٠٧(وآخرون والية، واملقابلة هي وسيلة للحصول على بيا
ت يقول أن املقابلة هي ) ١٩٤:٢٠٠٩(سويونو .معلومات عن طريق التواصل مع طريقة مصدر البيا

ت للعثور على املشاكل ستخدم أسلوب املقابلة لتحديد حالة املدرسة والظروف تو .تقنية جلمع البيا
ت عن .التعليمية يف الفصول الدراسية أسلوب املقابلة املستخدمة يف هذه الدراسة إىل احلصول على بيا

أجريت قبل عملية تنفيذ الدراسة، يف حني مقابالت مع مقابالت مع املعلمني اليت .اهتمام الطالب
.الطالب يؤديها بعد إجراء الدراسة

أدوات البحث:الفصل الثامن 

تيأداة البحث ه وكانت األدوات املستخدمة .أداة ال تقدر بثمن عندما مجع الباحثون بيا
ت ورقة، ومالحظات ميدانية، ، )الكامريا(يف هذه الدراسة أوراق املالحظة والتوثيق  واالستبيا

ت .واالستبيا

ت:الفصل التاسع  تقنيات حتليل البيا

ت. ١ حتليل البيا
ت اليت مت احلصو  مع (PTK)الدراسية لصفل عليها يف البحث اإلجرائي اوقد مت حتليل البيا

تحتليل ت اليت وسوف تستخدم التحليل النوعي وص.ة الوصفيالبيا تم تفي كوسيلة لتحليل البيا
يتم احلصول على نوع .وسيتم استخدام حتليل نتائج الدورة األوىل لألنشطة يف الدورة القادمة.مجعها
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ت نوعية يف شكل معلومات لتشكيل اجلملة اليت تتكون من املالحظة  ت وحتليل بيا من البيا
ت، والسجالت يف هذا ا .الواملقابالت واالستبيا

ستخدام وسائل سيخ   ترمجة الصيغة املستخدمة حلساب متوسط قيمة اجلملة اإلمسية إتقان التعلم 
:كلمة النحو التايل

Ʃx
N

:مالحظات
= ∑ x طالبا وطالبة(الدرجات)جمموع كل الدرجات

N = العديد من الطالب
۲اجلدول 

تصنيف نتائج االختبار
نتيجة معايري

۸۱% - ۱۰۰ % ممتاز

٦۱% - ۸۰% خري

٤۱% - ٦۰% معتدل

۲۱% - ٤۰% أقل

≤ ۲۰% أقل جدا
۱٤٤-۲۰۰۹:۱٤۲معدلة من سويونو، 

خذ ترمجة الصيغة املستخدمة حلساب املعدل املسجل خالل التعلم حيدث على النحو التايل : بينما 
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الذين يكملون الدراسةعدد الطالب= ∑
العديد من الطالب =X

X ∑۱۰۰٪

) ۲٤۳:۲۰۱۰Trianto(معدلة من

ت. ٢ عرض البيا
ت الواردة يف اجلد .ول والرسوم البيانيةالبيا
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الباب الرابع
نتائج البحث

رة عامة عن املدرسة الثانوية لقورووا صو : الفصل األول

ماواسنغكا الوسطى بطون الوسطى يف الشارع نفذ هذا البحث يف املدرسة الثانوية لقورووا
تقع هذه . ماواسنغكا املقاطعات وسطى بطون الوسطىلقورووا۳۰رقم ) manunggal(منونغال

تمع , واملكتبة, وغرفة املدّرسني وغرفة رئيس املدرسة, فيها ثالثة الفصول, املدرسة الثانوية بني بيوت ا
.وغرفة احلمام لتالميذ واملدرسني, واملسجد

وصف التلميذات والتالميذ يف املدرسة الثانوية لقورووا. ۱

يف سنة دراسّية . املبحث يف هذا البحث هو التالميذ الصف الثامن يف املدرسة الثانوية لقورووا
:فيها مخسة وثالثون التالميذ كمايلى, ۲۰۱۷/۲۰۱٦

۳جدول 

۲۰۱۷/۲۰۱٦إعدار التالميذ الصف الثامن يف املدرسة الثانوية لقورووا سنة دراسّية 

إعدارجنسرقم
۱۷املذكر۱
۱۸املؤنث۲

۳۵إعدار
ت كتاب دفرت اللتالميذ من املدرسة الصف الثامن يف املدرسة الثانوية لقورووا: مصدر البيا
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فيها متلك . منها متلك الكفاءة املتنوعة, التالميذ و التالميذات يف املدرسة الثانوية لقورووا
ميذات الصف الثامن املبحث ألّن التالميذ و التال, على أساس كذا. التالميذ الكفاءة األعلى واألدىن

ستخدام وسيلة كلمة املقابسمناسب بتعليم الذي ستطبيق يعىن حتسني  .إتقان اجلملة اإلمسية 

ت قبل اإلجراء. ۲ وصف البيا

تنائج التعليم.أ
خذ الباحثة من نتائج .تالحظ الباحثة لتالميذ الصف الثامن يف املدرسة الثانوية لقورووا

فيها بعض التالميذ مل حيققوا إىل معيار األدىن املقرّر يسمع التالميذ عن املادة , العربيةالتعلم اللغة 
ت. فقط ملدرسة اللغة العربية. التالميذ ال خالقة يف التعليم وجدت الباحثة البيا , من املقابلة 

.بعض التالميذ الذي خالقة فيها
ستخدام يـَُنظُِّم الباحثة اإلجراء يف الت, علىى اساس كذا يف . وسيلة كلمة املقابسعلم 

نّفذا الباحثة مع األحظة األخرى واملدرسة الصف الثامن يف املدرسة الثانوية , تنظيم هذا اإلجراء
)سوميياتى: امسها. (لقورووا

نتائج تعلم التالميذ.ب
نتائج تعلم التالميذ الذى يستخدام يف هذا البحث هو نتائج تعلم التالميذ يف امتحان 

).UAS(خر األ

استخدام وسيلة كلمة املقابس يف ختسني إتقان اجلملة اإلمسية: صل الثاين الف
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تصميم اإلجراء. ١
ستخدام وسيلة كلمة املقبس تكّون من الدورتني يف . تنفيذ البحث اإلجراء الفصول 

ا البحث هو التالميذ و املبحث يف هذا. الدورة األوىل الربعة مقبلة و يف الدورة الثاىن أيضا يساوى 
عدار مخسة وثالثون التالميذ منها سبعة عشر . التلميذات الصف الثامن يف املدرسة الثانوية لقورووا 

.التالميذ و مثانية عشر التالميذات
ِخُن يف هذا البحث هو نتائج تعلم التالميذ يف درس اللغة العربية ت الىت  ا . البيا مثّ البيا

لطري .قة املقّررةحتلّل 
تنفيذ اإلجراء. ۲
الدورة األوىل.أ

۲۰١۷إبريل ۲۲حّىت ١۲نّفذ الدورة األوىل مناسب تنظيم فيها اربعة مقابلة يف التاريخ 
لفاعلية التعلم نظّلم تنفيذ التعليم عن الدرس . يف املقابلة األوىل الذى يدرس اإلنشطة اليومية

. اللغة العربية
. و الوسائل لعملية التعلمية, ينظّم الباحثة كتاب اللغة العربية. جلّيدلكي يسهل التعلم 

يعىن صفحة اإلمتحان ليعلم نتائج تعلم التالميذ بعد اإلجراء فو , ويصنع الباحثة آللة البحث
.عل الدورة

لقيمة ) ۲۲(يف الدورة األوىل اشنتا وعشرون  . ٦۵≤والتالميذ حيققون معيار األدىن 
لقيمة وسبعة التال اىل ۵۲وامجايل نتائج التعلم يرفع من . ٦۵≥ميذ مل حيققوا معيار األدىن 

.%٦۲م التعلم يف الدورة األوىل . ۵۹,۷۱

الدورة الثاين.ب
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عملية التعلمية . مايس۱۰إبريل حّىت ۲۹نّفذ الدورة الثاين أربعة مقابلة يف التاريخ 
.اإلجراء يف الدورة الثاين يرفع من الدورة األوىلنـُفَِّذ . مناسب بتنظيم التعليم املقّرر

ت من حتليل التالميذ يف الدورة الثاين يرفع من الدورة األوىل استخدام وسيلة كلمة . البيا
. ويستطيع ان يعطى التحريك واخلالقة. املقبس فيها مسئلة الىت تستطيع ان انتهاء معا
.وىل يستطيع ان يرفع يف الدورة األخرىحتسني نتائج تعلم التالميذ يرى يف الدورة األ

من حتليل حتسني نتاائج تعلت اجلملة اإلمسية التالميذ يرى عن حتسني نتائج التعلم تكّون 
حتسني نتائج تعلم اجلملة اإلمسية التالميذ يف الدورة الثاىن . من الدورة األوىل اىل الدورة الثاىن

ك التالميذ يف العملية العملية التعلمية حّىت يرفع الكفاعة التالميذ عن مّدة الدرس وحتري
قالوا هم سعادة بوسيلة كلمة املقبس الّن هم : " هذا من كالم التالميذ. مقابلة اآلخر

ال يصّعب التالميذ . يستطيعون ان حيّللوا عن املفردات وحالقة يف تطليب اإلجبة من املسألة
.عن املفردات اللغة العربية
التالميذ , مثّ . منها حتريك التالميذ االعلى حبث التعليم, ملقبسفائض من وسيلة كلمة ا

.خالقة يف عملية التعليم ويستطيع ان يسهل التالميذ يف فهم املواد

٤جدول 
حتسني نتائج تعلم اجلملة اإلمسية التالميذ الصف الثامن يف املدرسة الثانوية لقورووا قبل 

ةو الدورة الثاني, الدورة األوىل, اإلجراء
حتسني نتائج تعلم التالميذإمجاىلتنفيذ اإلجراءرقم

التقسييمإعدار التالميذ
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%١۸۲۰۳۵۳٤قبل ااإلجراء
%۲۰۹۰۲۲٦۲,۸۵الدورة األوىل
%۲۵۱۰۳۲۹۱,٤۲الدورة الثاىن

ت ت البحث اإلجراء الفصول: مصدر البيا ۲۰۱٦:نتائج البيا
البحث.أ

يرى , من نتائج البحث الذى نّفذ يف املدرسة الثانوية لقورووا, على اساس كذا
ستخدام . نتائج تعلم اجلملة اإلمسية التالميذ يف درس اللغة العربية يستطيع ان يرفع 

ملدرسة . وسيلة كلمة املقبس يكون التالميذ ان ميلك نتائج التعلم املتنوع يتازر الباحثة 
جلّيدليجّرب تنظيم التعل تصليح يف الدورة الثاىن نّفذ لكي نتائج تعلم اجلملة اإلمسية . يم 

. التالميذ يستطيع أن يرفع
يف الدورة الثاىن و %۹۱,٤۲نتائج تعلم اجلملة اإلمسية التالميذ ترفع اىل 

نتائج تعلم اجلملة اإلمسية التالميذ يف الدورة األوىل ترفع . يف الدورة األوىل٦۲,۷۵%
ملالحظة. اإلجراءمن قبل  ستخدام طريقة , عملية تعليم اللغة العربية, مناسبة  مازل 
ملدرسة يف عملية التعليم . جيلس التالمذ ويسمعون مادة املدسة. التقلدية اسرتاد مقبلة 

نسبة مئوية نتائج التعلم قبل . بعض التالميذ الذى خالقة يف التعليم. تالميذ اخلصوم
يف الدورة %٦۲,۷۵ة مئوية نتائج تعلم التالميذ ترفع اىل نسب. %۳٤اإلجراء يعين

امجاىل نتائج تعلم اجلملة اإلمسية التالميذ . يف الدورة الثاىن%۹۱,٤۲األوىل ّمث يرفع اىل 
لقيمة , قبل اإلجراء%۵۲ترفع من  ّمث يرفع اىل , يف الدورة األوىل%۵۹,۷۵يرفع 

ت الوصفّي املسابق هو احلاصل من تنفيذ اإلجراء . يف الدورة الثاىن۷۱,۷۱% البيا
.هذالبحث حّىت الدورة الثاىن. ترفع ملعاير املقّرر, الذى نّفذ حاصل درس اللغة العربية
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الباب اخلمس
اخلامتة 

:اخلالصات استخدام وسيلة كلمة املقابس يعين.أ
ليعليم يف الفصل , للمدّرسني اللغة العربية البّر استخدم وسيلة كلمة املقابس يف التعليم. ۱

.اليسئم فيه
نتائج تعلم اللغة العربية الصف الثامن يف املدرسة الثانوية يف هذا البحث ليستطيع أن يرفع . ۲

.ستخدام وسيلة كلمة املقابس
.كل التالميذ حيققون معيار األدىن املقرر. ۳
لقيمة , الدورة األوىل إثنتا وعشرون التالميذ. ٤ وثالثة ≤٦۵هم حيققون عن نتائج تعلمهم 

لقيمة , التالمذ اىل ۵۲رفع من تامجايل نتائج تعلم . ≥۲۵هم مل حيققوا عن نتائج تعلمهم 
لقيمة ّم الت. ۵۹,۷۱ .%٦۲الميذ يف الدورة األوىل 

وجد التالميذ ۳۲نتائج تعلم ترفع يف الدورة الثاىن. هذا ان يرى من اإلمجايل يف قل الدورة. ۵
لقيمة  ۹۱نثبة مثوية نتائج تعلم التالميذ يف الدورة الثاىن يعىن. ≤٦۵م التعلم املقّرر 

يف الدورة % ۹۱,٤۲يف الدورة األوىل اىل % ٦۲,۷۵امجايل نتائج التعلم ترفع من٤۲,
الثاين

%۲۸,٦۷ّم التعلم يف الدورة األوىل و الدورة الثاين ترفع من نتائج التعلم يعين. ٦
اقرتاحات.ب

خلامتة السابقة يقرتح الباحثة كمايلي :استداد 
يف التعلم التعمر  اخلاصة للمدرسة لقورووا لكي يستطيع ان يطبق وسيلة كلمة املقابس , للمدرسة. ۱

.كثرية من التالميذ الخالقة يف التعليم ولرتفع نتائج تعلم التالميذ يف درس اللغة العربية
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يطبق استخدام وسيلة كلمة املقابس واحد من , ويفهم, للمدرسني اللغة العربية البّدان يعلم. ۲
.ميذ يف درس اللغة العربيةخيار اإلجراء الفعالية يستطيع ان يرفع فهم عن اجلملة اإلمسية من التال

ستخدام وسيلة كلمة املقابس يف التعلم يستطيع ان . ۳ للباحثني األخرى الذي ان نّفذ البحث 
ستخدام وسيلة كلمة املقابس, يعطى إبتكار وخالقة هلذا لوسيلة .وفعال يف تنفيذ التعليم 
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املالحق



1

۲۰١۷/۲۰١٦جدول إمساء التالميذ الصف الثامن يف املدرسة الثانوية لقورووا 

جنسإمساء التالميذرقم
مذكرعبد الرمحن۱
مذكرعدميون۲
مذكرال مايدين۳
مذكرعدرفك٤
مؤنثبيال۵
مؤنثأيلينا٦
مؤنثإيفي إيلفينا إخسن۷
مؤنثفوزية۸
مذكرغاندي۹
مؤنثحبيان۱۰
مذكرحجرين۱۱
مؤنثحرلني۱۲
مؤنثحسلني۱۳
مذكرال النساء۱٤
مذكردمحم شوكر۱۵
مذكردمحم علي الفجر۱٦
مذكرموحرلني۱۷
مذكرجماهدين۱۸
مؤنثمسداليفة۱۹
مؤنثميسرة۲۰
مؤنثنور اهلداية۲۱
مؤنثرومساويت۲۲



2

مؤنثريستياين۲۳
مؤنثسنار۲٤
مؤنثسوفيا۲۵
مذكرسفرينط۲٦
مؤنثتيارى۲۷
مؤنثويندي سابوتري عدة۲۸
مذكرزينل۲۹
مذكرزينل ۳۰
مذكرجوملي۳۱
رية۳۲ مؤنثجو
مذكررمحان۳۳
مذكردمحم رينال۳٤
مؤنثسامي سلفينا۳۵
۳۵إعدار

ت الثانوية لقوروواكتاب دفرت التالميذ الصف الثامن يف املدرسة : مصدر البيا



3

)۲۰١۷/۲۰١٦نتائج األخر يف سنة دراسية (نتائج تعلم التالميذ قبل اإلجراء 
تعليقالقيمةجنسامساء التالميذرقم
كامل۷۰مذكرعبد الرمحن۱
غري كامل٤۰مذكرعدميون۲
غري كامل٤۵مذكرال مايدين۳
غري كامل٤۰مذكرعدرفك٤
كامل۷۰مؤنثبيال۵
غري كامل٤۰مؤنثأيلينا٦
غري كامل٤۵مؤنثإيفي إيلفينا إخسن۷
كامل۷۰مؤنثفوزية۸
غري كامل٤۵مذكرغاندي۹
غري كامل٤۰مؤنثحبيان۱۰
غري كامل٤۰مذكرحجرين۱۱
غري كامل٤۵مؤنثحرلني۱۲
غري كامل٤۰مؤنثحسلني۱۳
كاملغري  ٤۵مذكرال النساء۱٤
غري كامل٤۵مذكردمحم شوكر۱۵
غري كامل٤۰مذكردمحم علي الفجر۱٦
غري كامل٤۵مذكرموحرلني۱۷
غري كامل٤۵مذكرجماهدين۱۸
كامل۷۰مؤنثمسداليفة۱۹
كامل۷۰مؤنثميسرة۲۰
غري كامل٤۵مؤنثنور اهلداية۲۱
كامل۷۰مؤنثرومساويت۲۲
كامل۷۰مؤنثريستياين۲۳
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كامل٦۵مؤنثسنار۲٤
غري كامل٤۰مؤنثسوفيا۲۵
غري كامل٤۵مذكرسفرينط۲٦
غري كامل٤۵مؤنثتيارى۲۷
كامل۸۵مؤنثويندي سابوتري عدة۲۸
كامل٦۵مذكرزينل۲۹
كامل٦۵مذكرزينل ۳۰
غري كامل٤۵مذكرجوملي۳۱
رية۳۲ كامل۷۰مؤنثجو
غري كامل٤۰مذكررمحان۳۳
غري كامل٤۰مذكردمحم رينال۳٤
غري كامل٤۰مؤنثسامي سلفينا۳۵
۳۵إعدار

ت :مصدر البيا

حتسني نتائج تعلم التالميذ يف درس اللغة العربية الصف الثامن املدرسة الثانوية لقورووا 
قبل اإلجراء و الدورة األوىل
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تقريرالدورة األوىلاإلجراءقبل امساء التالميذرقم
كامل۷۰۸۰عبد الرمحن۱
كامل٤۰۷۰عدميون۲
كامل٤۵۷۰ال مايدين۳
كامل٤۰٦۵عدرفك٤
كامل۷۰۷۰بيال۵
كامل٤۰٦۵أيلينا٦
كامل٤۵٦۵إيفي إيلفينا إخسن۷
كامل۷۰۷۰فوزية۸
غري كامل٤۵٦۰غاندي۹
كاملغري  ٤۰٦۰حبيان۱۰
كامل٤۰۷۰حجرين۱۱
كامل٤۵٦۵حرلني۱۲
غري كامل٤۰۵۵حسلني۱۳
غري كامل٤۵٦۰ال النساء۱٤
غري كامل٤۵۵۵دمحم شوكر۱۵
--٤۰دمحم علي الفجر۱٦
كامل٤۵۷۰موحرلني۱۷
غري كامل٤۵۵۰جماهدين۱۸
كامل۷۰۷۰مسداليفة۱۹
كامل۷۰٦۵ميسرة۲۰
كامل٤۵۷۰نور اهلداية۲۱
كامل۷۰۷۵رومساويت۲۲
كامل۷۰٦۵ريستياين۲۳
كامل٦۵٦۵سنار۲٤
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غري كامل٤۰۵۵سوفيا۲۵
غري كامل٤۵۵۰سفرينط۲٦
غري كامل٤۵٦۰تيارى۲۷
كامل۸۵۹۰ويندي سابوتري عدة۲۸
--٦۵زينل۲۹
كامل٦۵٦۵زينل ۳۰
كامل٤۵۷۰جوملي۳۱
رية۳۲ كامل۷۰۷۰جو
--٤۰رمحان۳۳
غري كامل٤۰٦۰دمحم رينال۳٤
كامل٤۰٦۵سامي سلفينا۳۵

١۸۲۰۲۰۹۰إعدار
۵۲۵۹,۷۱متوسط
%۸۵,٦۲%۳٤كمال

لغة العربیة الصف الثامن يف املدرسة الثانویة لقورووا ذ يف درس ا ل إالجراء. حتسني نتاجئ تعمل التالم , ق
ٔوىل ورة ا ورة الثاىن, ا ا

ذرمق  ل إالجراءاسامء التالم ٔوىلق ورة ا ورة الثاىنا تقررا
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اكمل۷۰۸۰۸۰عبد الرمحن۱

اكمل٤۰۷۰۷۰عدميون۲

اكمل٤۵۷۰۷۵ال مايدين۳

اكمل٤۰٦۵۷۰عدرفك٤

اكمل۷۰۷۰۷۵بيال۵

اكمل٤۰٦۵۷۰أيلينا٦

اكمل٤۵٦۵۸۰إيفي إيلفينا إخسن۷

اكمل۷۰۷۰۷۵فوزية۸

اكمل٤۵٦۰۷۵غاندي۹

اكمل٤۰٦۰۷۵حبيان۱۰

اكمل٤۰۷۰۸۰حجرين۱۱

اكمل٤۵٦۵۷۵حرلني۱۲

اكمل٤۰۵۵٦۵حسلني۱۳

اكمل٤۵٦۰۷۵ال النساء۱٤

اكمل٤۵۵۵۷۰دمحم شوكر۱۵

اكمل٦۵-٤۰دمحم علي الفجر۱٦

اكمل٤۵۷۰۷۵موحرلني۱۷

ري اكمل٤۵۵۰٦۰جماهدين۱۸

اكمل۷۰۷۰۸۰مسداليفة۱۹

اكمل۷۰٦۵۷۵ميسرة۲۰

اكمل٤۵۷۰۸۵نور هداية۲۱

اكمل۷۰۷۵۸۵رومساويت۲۲

اكمل۷۰٦۵۸۰ريستياين۲۳

اكمل٦۵٦۵۷۰سنار۲٤

ري اكمل٤۰۵۵٦۰سوفيا۲۵
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اكمل٤۵۵۰۷۰سفرينط۲٦

اكمل٤۵٦۰۸۰تيارى۲۷

اكمل۸۵۹۰۱۰۰ويندي سابوتري عدة۲۸

اكمل۸۵-٦۵زينل۲۹

اكمل٦۵٦۵۸۵زينل ۳۰

اكمل٤۵۷۰۷۰جوملي۳۱

رية۳۲ اكمل۷۰۷۰۸۰جو

ري اكمل٦۰-٤۰رمحان۳۳

اكمل٤۰٦۰۷۰دمحم رينال۳٤

اكمل٤۰٦۵۷۵سامي سلفينا۳۵

١۸۲۰۲۰۹۰۲۵۱۰إعدار

۵۲۵۹,۷۱۷۱,۷۱متوسط

%۹۱,٤۲%٦۲,۸۵%۳٤كمال



SILABUS

Madrasah : MTs. Lakorua
Kelas/Semester : VIII/II
Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Standar Kompetensi : 9. MENYIMAK/ISTIMA' (Memahami wacana lisan  melalui kegiatan mendengarkan (berbentuk gagasan atau dialog
sederhana) tentang الھـوایة )

KOMPETENSI
DASAR

MATERI
PEMBELAJARAN

KEGIATAN
PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI

WAKTU
SUMBER
BELAJAR

1 2 3 4 5 6 7

9.1. Mengidentifi-
kasi bunyi huruf
hija-iyah dan
ujar-an (kata,
fra-sa, atau kali-
mat) da-lam
suatu konteks
wa-cana lisan
tentang al-
hiwayah dengan
tepat dan benar
dengan meng-
gunakan kali-
mat berstruk-tur
fiil mudhori’
dan  kata an,
lan, lii ( لـ,لن (أن,

الھوایة / hobi

Kalimat-kalimat ber-
struktur fiil mudhori’ +
kata an, lan, lii ( لـ,لن + (أن,
fiil mudhari

 Mufrodat  tentang kata
kerja harian (fiil
mudhari)

 Huruf an mashdariyyah,
huruf lan dan li

 Kata Tanya ma, madza
…

 Kosakata yurid,
yastatii', yaqdir,
yuhibbu dll yang diikuti
huruf "an, lan, li"

 Menyebutkan kembali
kosakata kerja yang
terdapat pada wacana
lisan atau dialog
sederhana tentang  al-
hiwayah

 Menyebutkan kembali
kosakata kerja yang
terdapat pada wacana
lisan atau dialog
sederhana tentang al-
hiwayah

 Menjawab hal-hal
yang berhubungan
dengan al-hiwayah
dengan menggunakan
kalimat berstruktur:
fiil mu-dhari + an /
lan / li+ fiil mudhari

 Melafalkankan /
mengulang
kembali
kata/kalimat
yang telah
didengar

 Menyebutkan
kembali kata-
kata/kalimat
yang telah
didengar

 Mengidentifikasi
makna-makna/
arti dari kata-kata
/ kalimat yang
telah didengar

 Tes lisan /
tulis

 Tanya
jawab

1 x 40’  Buku Teks

 Lembar
Kerja Siswa

 Buku
panduan,

 Media
gambar



9.2. Menemukan
informasi umum
dan  atau rinci
dari berbagai
bentuk wacana
lisan sederhana
tentang
“kegemaran/
dengan ”الهـواية
meng-gunakan
kalimat
berstruktur fiil
mudhori’ dan
kata an, lan, lii
أن،) لن، (لـ

الهواية / hobi

Kalimat-kalimat ber-
struktur fiil mudhori’ +
kata an, lan, lii ( ن،أ لن، + (لـ
fiil mudhari

 Mufrodat  tentang kata
kerja harian (fiil
mudhari)

 Huruf an mashdariyyah,
huruf lan dan li

 Kata Tanya ma, madza
…

 Kosakata yurid,
yastatii', yaqdir,
yuhibbu dll yang diikuti
huruf "an, lan, li"

العربیةباللغةاتكلمأناریدأنا
جیدا
باللغةنتكلمأننریدنحن
جیداالعربیة
باللغةیتكلمواأنیریدونھمو

جیداالعربیة

 Menyebutkan kem-bali
kosakata kerja yang
terdapat pada wacana
lisan atau dialog
sederhana tentang  al-
hiwayah

 Menyebutkan kem-bali
kosakata kerja yang
terdapat pada wacana
lisan atau dialog
sederhana tentang al-
hiwayah

 Menjawab hal-hal yang
berhubungan dengan
al-hiwayah dengan
mengguna-kan kalimat
ber-struktur: fiil mu-
dhari + an/lan/li+ fiil
mudhari

 Mengartikan
kalimat-kalimat
dengan tepat dan
benar

 Menyalin/menuli
s kembali kata-
kata / kalimat
yang telah
didengar

 Tes lisan /
tulis

 Tanya
jawab

1 x 40’  Buku Teks

 Lembar
Kerja Siswa

 Buku
panduan,

 Media
gambar

9.3. Memberikan
tanggapan/
respons pada
ide/gagasan
yang terdapat
pada wacana
lisan atau dialog

الھوایة / hobi

Kalimat-kalimat ber-
struktur fiil mudhori’ +
kata an, lan, lii ( لـ,لن + (أن,
fiil mudhari

 Mufrodat  tentang kata

 Menyebutkan kem-bali
kosakata kerja yang
terdapat pada wacana
lisan atau dialog
sederhana tentang  al-
hiwayah

 Menyebutkan kem-bali

 Mengungkapkan
kembali
(bercerita)
tentang isi
wacana yang
telah didengar

 Tes lisan /
tulis

 Tanya
jawab

1 x 40’  Buku Teks

 Lembar
Kerja Siswa

 Buku
panduan,

 Media



sederhana
tentang الهـواية
dengan
menggunakan
kalimat
berstruktur fiil
mudhori’ dan
kata an, lan, lii
( لـ,لن (أن,

kerja harian (fiil
mudhari)

 Huruf an mashdariyyah,
huruf lan dan li

 Kata Tanya ma, madza
…

 Kosakata yurid,
yastatii', yaqdir,
yuhibbu dll yang diikuti
huruf "an, lan, li"

جيداالعربيةباللغةاتكلمأناريدأنا
العربيةباللغةنتكلمأننريدنحن
جيدا

باللغةيتكلمواأنيريدونهمو
جيداالعربية

kosakata kerja yang
terdapat pada wacana
lisan atau dialog
sederhana tentang al-
hiwayah

 Menjawab hal-hal
yang berhubungan
dengan al-hiwayah
dengan mengguna-
kan kalimat ber-
struktur: fiil mu-dhari
+ an/lan/li+ fiil
mudhari

gambar



Standar Kompetensi : 10. BERBICARA/ KALAM (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui kegiatan
bercerita dan bertanya jawab tentang (الهـواية

KOMPETENSI
DASAR

MATERI
PEMBELAJARAN

KEGIATAN
PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI

WAKTU
SUMBER
BELAJAR

1 2 3 4 5 6 7

10.1 Bercerita
tentang الهـواية
dengan lancar
dan tepat

الهواية / hobi

Kalimat-kalimat ber-
struktur fiil mudhori’ +
kata an, lan, lii ( لـ,لن + (أن,
fiil mudhari

 Mufrodat  tentang kata
kerja harian (fiil
mudhari)

 Huruf an mashda-
riyyah, huruf lan dan li

 Kosakata yurid, yasta-
tii', yaqdir, yuhibbu dll
yang diikuti huruf "an,
lan, li"

العربيةباللغةاتكلمأناريدأنا
جيدا
العربيةباللغةنتكلمأننريدنحن
جيدا

باللغةيتكلمواأنيريدونهمو
جيداالعربية

 Mengidentifikasi
jenis –jenis
kebiasaan / hobi

 Mengidentifikasi
perubahan fiil
mudhari setelah
didahului huruf
an,lan atau li

 Melafalkan kosa kata
dan kalimat  dengan
pelafalan yang tepat
dan benar

 Menggunakan /
mengucapkan
mufrodat dengan tepat
dalam berbagai kalimat

 Bertanya dengan
menggunakan kata
tanya meliputi;
limadza, lima, hal

 Menanggapi/merespon
s berbagai pertanyaan
dengan tepat

 Mendemonstrasikan
materi hiwar dengan
tepat  dan benar

Praktek lisan/
bercerita

Tanya jawab/

wawancara

4 x 40’  Buku Teks

 Lembar
Kerja Siswa

 Buku
panduan,

 Media
gambar



10.2 Melakuka
n wawancara
dengan orang
lain tentang
الهـواية

الهواية / hobi

Kalimat-kalimat
berstruktur fiil mudhori’
+   kata an, lan, lii ( لـ,لن
fiil mudhari + (أن,

 Mufrodat  tentang kata
kerja harian (fiil
mudhari)

 Huruf an
mashdariyyah, land an
li

 Kata Tanya ma, madza
…

 Kosakata yurid,
yastatii', yaqdir,
yuhibbu  dll yang
diikuti huruf "an, lan,
li"

باللغةاتكلمأناریدناأ
جیداالعربیة
باللغةنتكلمأننریدنحن
جیداالعربیة
یتكلمواأنیریدونھمو

جیداالعربیةباللغة

 Wawancara
tentang kegiatan /
hobi seseorang

 Mengungkap-
kan/bercerita
tentang
kebiasaan/hobi
seseorang

 Melakukan wawancara
tentang kebiasaan-
kebiasaan / hobi (dan
atau cita-cita) seorang
teman    dengan tepat
dan benar secara
terstruktur/terbimbing

Demonstrasi

Tes lisan /

wawancara

2 x 40’  Buku Teks

 Lembar
Kerja Siswa

 Buku
panduan,

 Media
gambar



Standar Kompetensi : 11. KITABAH/MENULIS (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi baik fiksi dan atau non
fiksi melalui kegiatan menulis tentang (الهـواية

KOMPETENSI
DASAR

MATERI
PEMBELAJARAN

KEGIATAN
PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI

WAKTU
SUMBER
BELAJAR

1 2 3 4 5 6 7

11.1 Menulis
paragraf
sederhana
tentang الهـواية
dari beberapa
teman
sekelasnya

اهلواية / hobi

 Mufrodat  tentang
kata kerja harian
(fiil mudhari)

 Huruf an
mashdariyyah,
land an li

 Kata Tanya ma,
madza …

 Kosakata yurid,
yastatii', yaqdir,
yuhibbu  yang
diikuti huruf "an,
lan, li"

باللغةاتكلمأناریدأنا
جیداالعربیة
نتكلمأننریدنحن
جیداالعربیةباللغة
أنیریدونھمو

العربیةباللغةیتكلموا
جیدا

 Menemukan kata-
kata kerja yang
populer sehari-hari

 Mengidentifikasi
perubahan-
perubahan fiil-fiil
mudhari  setelah
didahului huruf
an/lan/li

 membuat kalimat-
kalimat sederhana

 Menggunakan
mufradat yang tepat
dan benar dalam
berbagai kalimat

 Menulis  kebiasaan
/ hobi (dan atau
cita-cita) seorang
teman

 Menulis
kosakata/kalimat-kalimat
sesuai contoh dengan
tepat dan benar (khat /
imla' manqul)

 Menyusun huruf-huruf
menjadi kata-kata dengan
benar

 Menyusun  kata-kata
menjadi kalimat sempurna

 Menyusun kalimat-
kalimat menjadi paragraf

Tes unjuk kerja

Uji petik kerja

Tes tulis

2 x 40’  Buku Teks

 Lembar Kerja
Siswa

 Buku panduan,

 Media gambar
aktivitas /
kebiasaan
seseorang

11.2 Menulis الھوایة / hobi  Menemukan kata-  Menulis karangan sesuai Tes unjuk kerja 2 x 40’  Buku Teks



beberapa
الهـواية yang

disenangi

 Mufrodat  tentang
kata kerja harian
(fiil mudhari)

 Huruf an
mashdariyyah,
land an li

 Kata Tanya ma,
madza …

 Kosakata yurid,
yastatii', yaqdir,
yuhibbu  yang
diikuti huruf "an,
lan, li"

باللغةاتكلمأناریدأنا
جیداالعربیة
نتكلمأننریدنحن
جیداالعربیةباللغة
أنیریدونھمو

العربیةباللغةیتكلموا
جیدا

kata kerja yang
populer sehari-hari

 Mengidentifikasi
perubahan-
perubahan fiil-fiil
mudhari  setelah
didahului huruf
an/lan/li

 membuat kalimat-
kalimat sederhana

 Menggunakan
mufradat yang tepat
dan benar dalam
berbagai kalimat

 Menulis  kebiasaan
/ hobi (dan atau
cita-cita) seorang
teman

dengan tema secara
terstruktur / terbimbing

(misalnya: menulis
tentang kebiasaan / hobi
(dan atau cita-cita)
seorang teman

 Mengidentifikasi kata
tanya madza ya'malu...?
dan hal  turid an...dll

Uji petik kerja  Lembar Kerja
Siswa

 Buku panduan,

 Media gambar
aktivitas /
kebiasaan
seseorang



Standar Kompetensi : 12. MENYIMAK/ISTIMA' Memahami wacana lisan  melalui kegiatan mendengarkan (berbentuk gagasan atau dialog
sederhana) tentang ةالمھن

KOMPETENSI
DASAR

MATERI
PEMBELAJARAN

KEGIATAN
PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI

WAKTU
SUMBER
BELAJAR

1 2 3 4 5 6 7

12.1 Mengidentifikasi
bunyi huruf hijaiyah
dan ujaran (kata,
frasa, atau kalimat)
dalam suatu konteks
wacana lisan tentang
ةالمهن dengan cara

mencocokkan dan
membedakan secara
tepat dan
menerapkan kalimat
berstruktur: fiil
mudhori’ dan
mashdar

ةالمھن /Profesi

Kalimat-kalimat ber-
struktur fiil mudho-ri’
+ mashdar shorih

 Jenis-jenis profesi
(mufrad, jamak,
mudzakkar,
muannats)

 Mufrodat  tentang
mashdar

 Kata Tanya ma,
madza, hal

یعملماذا.القراءةاحبأنا
الفصلفىالتعلیمالمدرس؟

؟الطبیبیعملماذاو
فى؟أین.المرضىمعالجة

المستشفى
؟الممرضیعملوماذا
فىالطبیبمساعدة
المستشفى
فىالمحاضریعملوماذا

الطالبتدریسالجامعة؟
فىالطالبیعملماذاو

 Menyebutkan kembali
kosakata kerja yang
terdapat pada wacana
lisan atau dialog
sederhana tentang
almihnah

 Menyebutkan kembali
kosakata kerja yang
terdapat pada wacana
lisan atau dialog
sederhana tentang
almihnah

 Menjawab hal-hal
yang berhubungan
dengan “al mihnah"
dengan menggunakan
kalimat berstruktur:
fiil mudhari +
mashdar

 Melafalkankan /
mengulang
kembali
kata/kalimat yang
telah didengar

 Menyebutkan
kembali kata-
kata/kalimat yang
telah didengar

 Mengidentifikasi
makna-makna/
arti dari kata-kata
/ kalimat yang
telah didengar

Tes lisan / tulis

Tanya jawab

1 x 40’  Buku Teks

 Lembar
Kerja Siswa

 Buku
panduan,

 Media
gambar
aktivitas /
profesi

 Flash card



التعلُّم؟الجامعة
12.2 Menemu-kan

infor-masi umum
dan  atau rinci dari
ber-bagai ben-tuk
waca-na lisan
sederhana tentang
المهنـة dengan

menggunakan
kalimat berstruktur
fiil mudhori’ dan
mashdar

ةاملهن /Profesi

Kalimat-kalimat ber-
struktur fiil mudho-ri’
+ mashdar shorih

 Jenis-jenis profesi
(mufrad, jamak,
mudzakkar,
muannats)

 Mufrodat  tentang
mashdar

 Kata Tanya ma,
madza, hal

يعملماذا.القراءةاحبأنا
الفصلفىالتعليمالمدرس؟

معالجة؟الطبيبيعملماذاو
المستشفىفى؟أين.المرضى

مساعدة؟الممرضيعملوماذا
المستشفىفىالطبيب

فىالمحاضريعملوماذا
الطالبتدريسالجامعة؟

الجامعةفىالطالبيعملماذاو
التعلُّم؟

 Menyebutkan kembali
kosakata kerja yang
terdapat pada wacana
lisan atau dialog
sederhana tentang
almihnah

 Menyebutkan kembali
kosakata kerja yang
terdapat pada wacana
lisan atau dialog
sederhana tentang
almihnah

 Menjawab hal-hal
yang berhubungan
dengan “al mihnah"
dengan menggunakan
kalimat berstruktur:
fiil mudhari +
mashdar

 Mengartikan
kalimat-kalimat
dengan tepat dan
benar

 Menyalin/menuli
s kembali kata-
kata / kalimat
yang telah
didengar

1 x 40’  Buku Teks

 Lembar
Kerja Siswa

 Buku
panduan,

 Media
gambar
aktivitas /
profesi

 Flash card

12.3 Memberikan
tanggapan/respons
pada ide/gagasan

ةاملهن /Profesi

Kalimat-kalimat ber-
struktur fiil mudho-ri’

 Menyebutkan kembali
kosakata kerja yang
terdapat pada wacana

 Mengungkapkan
kembali
(bercerita)

Tes lisan
(Bercerita)

1 x 40’  Buku Teks

 Lembar
Kerja Siswa



yang terdapat pada
wacana lisan atau
dialog sederhana
tentang المهنـة dengan

menggunakan kalimat
berstruktur fiil
mudhori’ dan
mashdar

+ mashdar shorih

 Jenis-jenis profesi
(mufrad, jamak,
mudzakkar,
muannats)

 Mufrodat  tentang
mashdar

 Kata Tanya ma,
madza, hal

يعملماذا.القراءةاحبأنا
الفصلفىالتعليمالمدرس؟

معالجة؟الطبيبيعملماذاو
المستشفىفى؟أين.المرضى

مساعدة؟الممرضيعملوماذا
المستشفىفىالطبيب

فىالمحاضريعملوماذا
الطالبتدريسالجامعة؟

الجامعةفىالطالبيعملماذاو
التعلُّم؟

lisan atau dialog
sederhana tentang
almihnah

 Menyebutkan kembali
kosakata kerja yang
terdapat pada wacana
lisan atau dialog
sederhana tentang
almihnah

 Menjawab hal-hal
yang berhubungan
dengan “al mihnah"
dengan menggunakan
kalimat berstruktur:
fiil mudhari +
mashdar

tentang isi
wacana yang
telah didengar
almihnah

 Buku
panduan,

 Media
gambar
aktivitas /
profesi

 Flash card



Standar Kompetensi : 13. BERBICARA/ KALAM Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui kegiatan bercerita
dan bertanya jawab tentang ةالمهن

KOMPETENSI
DASAR

MATERI
PEMBELAJARAN

KEGIATAN
PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI

WAKTU
SUMBER
BELAJAR

1 2 3 4 5 6 7

13.1 Bercerita
tentang ةالمهن
secara  tepat
dan benar
dengan
menggunakan
kalimat
berstruktur fiil
mudhori’
dasar dan
kata mashdar

ةالمهن /Profesi

Kalimat-kalimat ber-
struktur fiil mudho-ri’ +
mashdar shorih

 Jenis-jenis profesi
(mufrad, jamak,
mudzakkar, muannats)

 Mufrodat  tentang
mashdar

 Kata Tanya ma, madza,
hal

يعملماذا.القراءةاحبأنا
الفصلفىالتعليمالمدرس؟

معالجة؟الطبيبيعملماذاو
المستشفىفى؟أين.المرضى

مساعدة؟الممرضيعملوماذا
المستشفىفىالطبيب

الجامعة؟فىالمحاضريعملوماذا
الطالبتدريس

؟الجامعةفىالطالبيعملماذاو

 Mengidentifikasi jenis
–jenis profesi

 Mengidentifikasi
mashdar

 Malakukan demonstrasi
tentang almihnah

 Mengungkapkan /
bercerita tentang
almihnah

 Melafalkan kosa
kata dan kalimat
dengan pelafalan
yang tepat dan
benar

 Menggunakan /
mengucapkan
mufrodat dengan
tepat dalam
berbagai kalimat

 Menyebutkan /
bercerita  tentang
profesi seseorang
dengan tepat dan
benar secara
terstruktur/terbimbi
ng

Praktek
langsung
melalui
bercerita.

Tanya jawab/

Wawan

cara

2 x 40’  Buku Teks

 Lembar
Kerja Siswa

 Buku
panduan

 Media
gambar
aktivitas /
profesi

 Flash card



التعلُّم

13.2 Melakuka
n tanya jawab
tentang المهن
secara tepat
dan benar
dengan
menggunakan
kalimat
berstruktur
fiil mudhori’
dan  mashdar

ةالمهن /Profesi

Kalimat-kalimat ber-
struktur fiil mudho-ri’ +
mashdar shorih

 Jenis-jenis profesi
(mufrad, jamak,
mudzakkar, muannats)

 Mufrodat  tentang
mashdar

 Kata Tanya ma, madza,
hal

يعملماذا.القراءةاحبأنا
الفصلفىالتعليمالمدرس؟

معالجة؟الطبيبيعملماذاو
المستشفىفى؟أين.المرضى

مساعدة؟الممرضيعملوماذا
المستشفىفىالطبيب

الجامعة؟فىالمحاضريعملوماذا
الطالبتدريس

؟الجامعةفىالطالبيعملماذاو
التعلُّم

 Mengidentifikasi jenis
–jenis profesi

 Mengidentifikasi
mashdar

 Malakukan demonstrasi
tentang almihnah

 Mengungkapkan /
bercerita tentang
almihnah

 Bertanya dengan
menggunakan kata
tanya meliputi; ma,
madza,  hal

 Menanggapi berbagai
pertanyaan  dengan
tepat

 Mendemonstrasikan
materi hiwar dengan
tepat  dan benar

 Diskusi
kelompok

 Demonstrasi

2 x 40’  Buku Teks

 Lembar
Kerja Siswa

 Buku
panduan

 Media
gambar
aktivitas /
profesi

 Flash card



Standar Kompetensi : 14. MEMBACA/QIRA'AH )Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, baik fiksi dan
atau non fiksi melalui kegiatan membaca,  menganalisis dan  menemukan pokok pikiran tentang ( ةالمهن )

KOMPETENSI
DASAR

MATERI
PEMBELAJARAN

KEGIATAN
PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI

WAKTU
SUMBER
BELAJAR

1 2 3 4 5 6 7

14.1. Membaca kata,
frase, kalimat
tentang المهنـة
dengan ucapan,
tekanan dan
intonasi yang
berterima yang
menggunakan fiil
mudhori’ dan
mashdar

ةالمهن /Profesi

Kalimat-kalimat ber-
struktur fiil mudho-ri’
+ mashdar shorih

 Jenis-jenis profesi
(mufrad, jamak,
mudzakkar,
muannats)

 Mufrodat  tentang
mashdar

 Kata Tanya ma,
madza, hal

يعملماذا.القراءةاحبأنا
الفصلىفالتعليماملدرس؟

معالجة؟الطبيبيعملماذاو
المستشفىفى؟أين.المرضى

مساعدة؟الممرضيعملوماذا
المستشفىفىالطبيب

فىالمحاضريعملوماذا
الطالبتدريسالجامعة؟

oMelafalkan jenis-
jenis profesi, baik
mufrad, jamak,
mudzakkar ataupun
mu’annats

oMelafalkan berbagai
contoh mashdar
dengan tepat dan
benar

oMengucapkan
kalimat-kalimat
sederhana
berstruktur: fiil
mudhari+mashdar

o Melafalkan mufradat
yang tepat dan benar
dalam berbagai
kalimat (dan
dibiasakan tanpa
harakat lengkap)

 Melafalkan  huruf-
huruf hijaiyyah /
kata-kata dengan
tepat dan benar
sesuai dengan
tanda baca

Tes unjuk kerja

Tes lisan

Tes tulis

1 x 40’  Buku Teks

 Lembar
Kerja Siswa

 Buku
panduan,

 Media
gambar
aktivitas /
profesi

 Flash card



فىالطالبيعملماذاو
التعلُّم؟الجامعة

14.2. Mengidentifikasi
kata, frase atau
kalimat dalam
wacana tertulis
tentang المهنـة
dengan
menggunakan
kalimat berstruktur
fiil mudhori’  dan
mashdar

ةاملهن /Profesi

Kalimat-kalimat ber-
struktur fiil mudho-ri’
+ mashdar shorih

 Jenis-jenis profesi
(mufrad, jamak,
mudzakkar,
muannats)

 Mufrodat  tentang
mashdar

 Kata Tanya ma,
madza, hal

يعملماذا.القراءةاحبناأ
الفصلفىالتعليمالمدرس؟

معالجة؟الطبيبيعملماذاو
المستشفىفى؟أين.المرضى

مساعدة؟الممرضيعملوماذا
المستشفىفىالطبيب

فىالمحاضريعملوماذا
الطالبتدريسالجامعة؟

فىالطالبيعملماذاو
التعلُّم؟الجامعة

oMelafalkan jenis-
jenis profesi, baik
mufrad, jamak,
mudzakkar ataupun
mu’annats

oMelafalkan berbagai
contoh mashdar
dengan tepat dan
benar

oMengucapkan
kalimat-kalimat
sederhana
berstruktur: fiil
mudhari+mashdar

o Melafalkan mufradat
yang tepat dan benar
dalam berbagai
kalimat (dan
dibiasakan tanpa
harakat lengkap)

 Mengidentifikasi
makna/ide pokok
yang ada dalam
wacana /bahan
qira'ah

 Mengidentifikasi
tema / topik yang
ada dalam wacana
(tentang profesi)

 Menjawab /
memberikan
respons atas
berbagai
pertanyaan tentang
keadaan isi / bahan
qira'ah  dengan
tepat dan benar

Tes lisan 1 x 40’  Buku Teks

 Lembar
Kerja Siswa

 Buku
panduan,

 Media
gambar
aktivitas /
profesi

 Flash card

14.3. Menemukan
informasi umum

ةالمهن /Profesi oMelafalkan jenis-
jenis profesi, baik

 Mengidentifikasi
kalimat-kalimat

Tes unjuk kerja 1 x 40’  Buku Teks



dan atau rinci dari
wacana tulis
sederhana  tentang
المهنـة dengan

menggunakan
kalimat berstruktur
fiil mudhori’  dan
mashdar

Kalimat-kalimat ber-
struktur fiil mudho-ri’
+ mashdar shorih

 Jenis-jenis profesi
(mufrad, jamak,
mudzakkar,
muannats)

 Mufrodat  tentang
mashdar

 Kata Tanya ma,
madza, hal

يعملماذا.القراءةاحبأنا
الفصلفىالتعليمالمدرس؟

معالجة؟الطبيبيعملماذاو
المستشفىفى؟أين.المرضى

مساعدة؟الممرضيعملوماذا
المستشفىفىالطبيب

فىالمحاضريعملوماذا
الطالبتدريسالجامعة؟

فىالطالبيعملماذاو
التعلُّم؟الجامعة

mufrad, jamak,
mudzakkar ataupun
mu’annats

oMelafalkan berbagai
contoh mashdar
dengan tepat dan
benar

oMengucapkan
kalimat-kalimat
sederhana
berstruktur: fiil
mudhari+mashdar

o Melafalkan mufradat
yang tepat dan benar
dalam berbagai
kalimat (dan
dibiasakan tanpa
harakat lengkap)

berstruktur: fiil
mudhari+mashdar

 Membuat
kesimpulan
tentang isi qira'ah
sesuai dengan
bahasa siswa

Tes lisan

Tes tulis
 Lembar

Kerja Siswa

 Buku
panduan,

 Media
gambar
aktivitas /
profesi

 Flash card



Standar Kompetensi : 15. KITABAH/MENULIS Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi baik fiksi dan atau non
fiksi melalui kegiatan menulis tentang ةالمهن )

KOMPETENSI
DASAR

MATERI
PEMBELAJARAN

KEGIATAN
PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI

WAKTU
SUMBER
BELAJAR

1 2 3 4 5 6 7

15.1 Menulis
paragraf
sederhana
tentang jenis-
jenis المهنـة
dengan
menggunakan
kalimat
berstruktur fiil
mudhori’  dan
mashdar

ةاملهن /Profesi

Kalimat-kalimat ber-
struktur fiil mudho-ri’ +
mashdar shorih

 Jenis-jenis profesi
(mufrad, jamak,
mudzakkar, muannats)

 Mufrodat  tentang
mashdar

 Kata Tanya ma, madza,
hal

المدرس؟يعملماذا.القراءةاحبأنا
الفصلفىالتعليم

معالجة؟الطبيبيعملماذاو
المستشفىفى؟أين.المرضى

مساعدة؟الممرضيعملوماذا
المستشفىفىالطبيب

الجامعة؟فىالمحاضريعملوماذا
الطالبتدريس

؟الجامعةفىالطالبيعملماذاو

oMenemukan kata-kata
kerja yang populer
sehari-hari

oMengidentifikasi
contoh-contoh mashdar

omembuat kalimat-
kalimat sederhana

o Menggunakan
mufradat yang tepat dan
benar dalam berbagai
kalimat

 Menulis
kosakata/kalimat
-kalimat sesuai
contoh dengan
tepat dan benar
(khat / imla'
manqul)

 Menyusun huruf-
huruf  menjadi
kata-kata dengan
benar

 Menyusun  kata-
kata menjadi
kalimat
sempurna

 Menyusun
kalimat-kalimat
menjadi paragraf

Tes unjuk kerja

Uji petik kerja

Tes tulis

3 x 40’  Buku Teks

 Lembar
Kerja Siswa

 Buku
panduan

 Media
gambar
aktivitas /
profesi

 Flash card



التعلُّم

15.2 Menulis
profesi
anggota
keluarga siswa
menggunakan
kalimat
berstruktur
fiil mudhori’
dan  mashdar

ةالمهن /Profesi

Kalimat-kalimat ber-
struktur fiil mudho-ri’ +
mashdar shorih

 Jenis-jenis profesi
(mufrad, jamak,
mudzakkar, muannats)

 Mufrodat  tentang
mashdar

 Kata Tanya ma, madza,
hal

المدرس؟يعملماذا.القراءةاحبأنا
الفصلفىالتعليم

معالجة؟الطبيبيعملماذاو
المستشفىفى؟أين.المرضى

مساعدة؟الممرضيعملوماذا
المستشفىفىالطبيب

الجامعة؟فىالمحاضريعملوماذا
الطالبتدريس

؟الجامعةفىالطالبيعملماذاو
التعلُّم

oMenulis  profesi
seseorang

 Menulis
karangan sesuai
dengan tema
secara terstruktur
/ terbimbing
(misalnya:
menulis  tentang
kegiatan seorang
wartawan,
dokter, guru,
dosen, petani dll)

 Mengidentifikasi
kata tanya madza
ya'malu...? dan
hal

tugas portofolio 3 x 40’  Buku Teks

 Lembar
Kerja Siswa

 Buku
panduan

 Media
gambar
aktivitas /
profesi

 Flash card



Standar Kompetensi : 16. KITABAH/MENULIS (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi baik fiksi dan atau non
fiksi melalui kegiatan meringkas dan menulis tentang فى البيت (أنشطتى

KOMPETENSI
DASAR

MATERI
PEMBELAJARAN

KEGIATAN
PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI

WAKTU
SUMBER
BELAJAR

1 2 3 4 5 6 7

16.1 Menulis
jadwal
kegiatan
harian di
rumah
dengan
menggunaka
n struktur
kalimat
terdiri:
jumlah
fi’liyyah

البيتفىانشطتى
 Mufrodat  tentang

aktivitas di rumah

 Kata tanya madza

قبلالنوممنأحمديقوم
يومكلالصبح

يصلىويغسلذلكبعدو
الصبحأحمد

النوممنأيضافاطمةتقومو
.الصبحقبل

وأحمديأكل.البيتوفى
ويصلى,جماعةفاطمة
.أيضاجماعة

وأحمديقرأالبيتفى
القرانإخوتهماوفاطمة
جماعة

 Kosa kata kerja
harian (fiil

 Menemukan kata-
kata kerja yang
paling populer
dalam kehidupan
sehari-hari

 Mengidentifikasi
perubahan-
perubahan fiil-fiil
mudhari
(menyeluruh)

 membuat kalimat-
kalimat sederhana

 Menggunakan
mufradat yang
tepat dan benar
dalam berbagai
kalimat

 Menulis  kegiatan
siswa lain di
madrasah melalui
wawancara

 kosakata/kalimat-
kalimat sesuai contoh
dengan tepat dan benar
(khat / imla' manqul)

 Menyusun huruf-huruf
menjadi kata-kata
dengan benar

 Menyusun  kata-kata
menjadi kalimat
sempurna

 Menyusun kalimat-
kalimat menjadi
paragraf

Tes unjuk kerja

Tes tulis

3 x 40’  Buku Teks

 Lembar Kerja
Siswa

 Buku panduan

 Media gambar
aktivitas dim
rumah



mudhari')

 Jumlah fi'liyyah
(kalimat yang
yang urutannya
yaitu: fiil dahulu
lalu fa'il

16.2 Menulis
paragraf
sederhana
tentang
kegiatan
sehari-hari di
rumah
dengan
menggunaka
n kalimat
berstruktur
jumlah
fi’liyyah

Sda sda  Menulis karangan
sesuai dengan tema
secara terstruktur /
terbimbing (misalnya:
menulis  tentang
kegiatan/aktivitas siswa
/ teman di rumah)

 Mengidentifikasi kata
tanya madza ya'malu...?
dan hal...dll

tugas
portofolio

3 x 40’  Buku Teks

 Lembar Kerja
Siswa

 Buku panduan

 Media gambar
aktivitas dim
rumah

Mengetahui
Kepala Madrasah

AWARDI,S.Ag
NIP.19690606 200501 1006

Lakorua,
Guru Bidang Studi Bahasa Arab

SUMIATI,S.Pd.I
NIP.



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( R P P )

MTs : MTs. Lakurua

Mata Pelajaran : BAHASA ARAB

Kelas/Semester : VIII / 2

Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit

A. STANDAR KOMPETENSI

15. KITABAH / MENULIS

Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi

baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan menulis tentang ةالمھن
B. KOMPETENSI DASAR

15.2 Menulis profesi anggota keluarga siswa menggunakan kalimat berstruktur

fiil mudhori’ dan mashdar

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

 Menulis  profesi seseorang
D. MATERI PEMBELAJARAN

 ةالمھن / Profesi
 Kalimat-kalimat ber-struktur fiil mudho-ri’  + mashdar shorih
 Jenis-jenis profesi (mufrad, jamak, mudzakkar, muannats)
 Mufrodat tentang mashdar
 Kata Tanya ma, madza, hal

E. METODE PEMBELAJARAN

 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran
terutama untuk kegiatan awal.

 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi
tentang ةالمھن

 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan
dengan materi kegiatan pembelajaran

 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling

mengomentari pajangan



F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Kegiatan Waktu
Aspek Life Skill

Yang Dikembangkan

 Pendahuluan :
Apersepsi dan Motivasi :
 Menanyakan kepada siswa tentang ةالمھن
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya

dalam kehidupan
 Kegiatan inti
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak

tentang ةالمھن (eksplorasi)
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang ةالمھن

(Eksplorasi)
 Siswa saling menilai hasil pemasangan berdasarkan

apa yang telah dibaca tentang ةالمھن (Elaborasi)
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal

yang masih belum jelas  (elaborasi)
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan ةالمھن

(Konfirmasi)
 Kegiatan penutup.
 Guru melaksanakan penilaian lisan
 Memberikan tugas pengayaan

10

50

5

10

5

Pemahaman Konsep

G. SUMBER PEMBELAJARAN

 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII
 Lembar Kerja Siswa
 Buku Panduan
 Media gambar aktivitas siswa di madrasah

H. ASSESSMENT /  PENILAIAN

Indikator Pencapaian Jenis
Penilaian

Bentuk
Penilaian

Contoh Instrumen

 Menulis karangan sesuai
dengan tema secara
terstruktur / terbimbing
(misalnya: menulis
tentang kegiatan
seorang wartawan,
dokter, guru, dosen,
petani dll)

 Mengidentifikasi kata

 Tugas
porto folio

Uraian  Tulislah sebuah
karangan sesuai
dengan tema secara
terstruktur /
terbimbing
(misalnya: menulis
tentang kegiatan
seorang wartawan,
dokter, guru, dosen,



tanya madza ya'malu...?
dan hal

petani dll) !

Mengetahui
Kepala Madrasah

ARWADI, S.Ag
NIP.196906062005011006

Lakurua
Guru Bidang Studi
Bahasa Arab

SUMIATI, S.PdI
NIP.



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( R P P )

MTs : MTs. Lakurua

Mata Pelajaran : BAHASA ARAB

Kelas/Semester : VIII / 2

Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit

A. STANDAR KOMPETENSI

14. MEMBACA / QIRA'AH

Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog

sederhana, baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca,

menganalisis dan  menemukan pokok pikiran tentang ( ةالمھن )

B. KOMPETENSI DASAR

14.3 Menemukan informasi umum dan atau rinci dari wacana tulis sederhana

tentang المھنـة dengan menggunakan kalimat berstruktur fiil mudhori’ dan

mashdar

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

 Melafalkan jenis-jenis profesi, baik mufrad, jamak, mudzakkar ataupun
mu’annats

 Melafalkan berbagai contoh mashdar dengan tepat dan benar
 Mengucapkan  kalimat-kalimat sederhana berstruktur: fiil

mudhari+mashdar
 Melafalkan mufradat yang tepat dan benar dalam berbagai kalimat (dan

dibiasakan tanpa harakat lengkap)

D. MATERI PEMBELAJARAN

 ةالمھن /Profesi
 Kalimat-kalimat ber-struktur fiil mudho-ri’  + mashdar shorih
 Jenis-jenis profesi (mufrad, jamak, mudzakkar, muannats)
 Mufrodat tentang mashdar
 Kata Tanya ma, madza, hal

E. METODE PEMBELAJARAN

 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran
terutama untuk kegiatan awal.

 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi
tentang ةالمھن



 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan
dengan materi kegiatan pembelajaran

 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling

mengomentari pajangan

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Kegiatan Waktu

Aspek Life
Skill
Yang

Dikembangkan

 Pendahuluan :
Apersepsi dan Motivasi :
 Menanyakan kepada siswa tentang ةالمھن
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam

kehidupan
 Kegiatan inti
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak tentang ةالمھن

(eksplorasi)
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang ةالمھن (Eksplorasi)
 Siswa saling menilai hasil pemasangan berdasarkan apa yang

telah dibaca tentang ةالمھن (Elaborasi)
 Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang masih

belum jelas  (elaborasi)
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan ةالمھن

(Konfirmasi)
 Kegiatan penutup.
 Guru melaksanakan penilaian lisan
 Memberikan tugas pengayaan

10

50

5

10

5

Pemahaman
Konsep

G. SUMBER PEMBELAJARAN

 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII
 Lembar Kerja Siswa
 Buku Panduan
 Media gambar aktivitas siswa di madrasah

H. ASSESSMENT /  PENILAIAN

Indikator Pencapaian Jenis
Penilaian

Bentuk
Penilaian

Contoh Instrumen

 Mengidentifikasi kalimat-
kalimat berstruktur: fiil
mudhari+mashdar

 Membuat kesimpulan
tentang isi qira'ah sesuai

 Tes unjuk
kerja

 Tes lisan
 Tes tulis

Uraian  Buatlah kesimpulan
tentang isi qira'ah
sesuai dengan
bahasa siswa !



dengan bahasa siswa

Mengetahui
Kepala Madrasah

ARWADI,S.Ag
NIP.196906062005011006

Lakurua
Guru Bidang Studi
Bahasa Arab

SUMIATI, S.PdI
NIP.





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( R P P )

MTs : MTs. Lakurua

Mata Pelajaran : BAHASA ARAB

Kelas/Semester : VIII / 2

Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit

A. STANDAR KOMPETENSI

11. KITABAH / MENULIS

Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi

baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan menulis tentang الھـوایة
B. KOMPETENSI DASAR

11.2 Menulis beberapa الھـوایة yang disenangi

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

 Menemukan kata-kata kerja yang populer sehari-hari
 Mengidentifikasi perubahan-perubahan fiil-fiil mudhari setelah didahului

huruf an/lan/li
 membuat kalimat-kalimat sederhana
 Menggunakan mufradat yang tepat dan benar dalam berbagai kalimat
 Menulis  kebiasaan / hobi (dan atau cita-cita) seorang teman

D. MATERI PEMBELAJARAN
 الھوایة / hobi
 Mufrodat tentang kata kerja harian (fiil mudhari)
 Huruf an mashdariyyah, lan dan li
 Kata Tanya ma, madza …
 Kosakata yurid, yastatii', yaqdir, yuhibbu  yang diikuti huruf "an, lan, li"

E. METODE PEMBELAJARAN

 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran
terutama untuk kegiatan awal.

 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi
tentang الھـوایة

 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan
dengan materi kegiatan pembelajaran



 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling

mengomentari pajangan

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Kegiatan Waktu

Aspek Life
Skill
Yang

Dikembangkan

 Pendahuluan :
Apersepsi dan Motivasi :
 Menanyakan kepada siswa tentang الھـوایة
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam

kehidupan
 Kegiatan inti
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak tentang الھـوایة

(eksplorasi)
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang الھـوایة (Eksplorasi)
 Siswa saling menilai hasil pemasangan berdasarkan apa yang

telah dibaca tentang الھـوایة (Elaborasi)
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang masih

belum jelas  (elaborasi)
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan الھـوایة

(Konfirmasi)
 Kegiatan penutup.
 Guru melaksanakan penilaian lisan
 Memberikan tugas pengayaan

10

50

5

10

5

Pemahaman
Konsep

G. SUMBER PEMBELAJARAN

 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII
 Lembar Kerja Siswa
 Buku Panduan
 Media gambar aktivitas siswa di madrasah

H. ASSESSMENT /  PENILAIAN
Indikator Pencapaian Jenis

Penilaian
Bentuk

Penilaian
Contoh Instrumen

 Menulis karangan
sesuai dengan tema
secara terstruktur /
terbimbing (misalnya:
menulis  tentang
kebiasaan / hobi (dan

 Tes unjuk
kerja

 Uji petik
kerja

Uraian  Tulislah karangan
sesuai dengan tema
secara terstruktur
dengan
mengidentifikasi kata
tanya madza



atau cita-cita) seorang
teman

 Mengidentifikasi kata
tanya madza
ya'malu...? dan hal
turidun...dll

ya'malu...? dan hal
turidun !

Mengetahui
Kepala Madrasah

ARWADI,S.Ag
NIP.196906062005011006

Lakurua
Guru Bidang Studi
Bahasa Arab

SUMIATI, S.PdI
NIP.





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( R P P )

MTs : MTs. Lakurua

Mata Pelajaran : BAHASA ARAB

Kelas/Semester : VIII / 1

Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit

A. STANDAR KOMPETENSI

7. MEMBACA / QIRA'AH

Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog

sederhana, baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca,

menganalisis dan menemukan pokok pikiran tentang البیت فى أنشطتى
B. KOMPETENSI DASAR

7.3 Menemukan informasi umum dan atau rinci dari wacana tulis sederhana

tentang البیت فى أنشطتى dengan menerapkan kalimat berstruktur: jumlah

fi’liyyah

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

 Melafalkan mufradat yang tepat dan benar dalam berbagai kalimat (dan

dibiasakan tanpa harakat lengkap)

D. MATERI PEMBELAJARAN

 Kosa kata kerja harian (fiil mudhari’)
 Jumlah isimiyah

E. METODE PEMBELAJARAN

 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran
terutama untuk kegiatan awal.

 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi
tentang البیت فى أنشطتى

 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan
dengan materi kegiatan pembelajaran

 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling

mengomentari pajangan



F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Kegiatan Waktu

Aspek Life
Skill
Yang

Dikembangkan

 Pendahuluan :
Apersepsi dan Motivasi :
 Menanyakan kepada siswa tentang البیت فى أنشطتى
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam

kehidupan
 Kegiatan inti
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak tentang البیت
فى أنشطتى (eksplorasi)

 Siswa membaca  berbagai sumber tentang البیت فى أنشطتى
(Eksplorasi)

 Siswa saling menilai hasil pemasangan berdasarkan apa yang
telah dibaca tentang البیت فى أنشطتى (Elaborasi)

 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang
masih belum jelas  (elaborasi)

 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan البیت فى
أنشطتى (Konfirmasi)

 Kegiatan penutup.
 Guru melaksanakan penilaian lisan
 Memberikan tugas pengayaan

10

50

5

10

5

Pemahaman
Konsep

G. SUMBER PEMBELAJARAN

 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII
 Lembar Kerja Siswa
 Buku Panduan
 Media gambar aktivitas siswa di madrasah

H. ASSESSMENT /  PENILAIAN

Indikator Pencapaian Jenis
Penilaian

Bentuk
Penilaian

Contoh Instrumen

 Membedakan jenis
mudzakkar dan
muannats dalam
berbagai kalimat

 Membuat kesimpulan
tentang isi qira'ah
sesuai dengan bahasa
siswa

Tugas porto
folio

Uraian  Tulislah wacana
sederhana  tentang
البیت فى أنشطتى dengan
menerapkan kalimat
berstruktur: jumlah
isimiyah



Mengetahui
Kepala Madrasah

ARWADI,S.Ag
NIP.196906062005011006

Lakurua
Guru Bidang Studi
Bahasa Arab

SUMIATI, S.PdI
NIP.





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( R P P )

MTs : MTs. Lakurua

Mata Pelajaran : BAHASA ARAB

Kelas/Semester : VIII / 2

Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan)

A. STANDAR KOMPETENSI

13. MEMBACA / QIRO’AH

Memahami berbagai  ragam teks tulis dalam bentuk gagasan atau dialog

sederhana, baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca,

menganalisis dan menemukan pokok pikiran tentang ةھویال
B. KOMPETENSI DASAR

13.1 Menemukan informasi umum dan atau rinci dari wacana tulis sederhana

tentang ةھویال dengan menerapkan kalimat berstruktur: jumlah isimiyah

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

 Melafalkan mufradat yang tepat dan benar dalam berbagai kalimat (dan

dibiasakan tanpa harakat lengkap)

D. MATERI PEMBELAJARAN
 ةھویال /hobi
 Kalimat-kalimat ber-struktur  fiil mudho-ri’  + mashdar shorih
 Jenis-jenis cita-cita (mufrad, jamak, mudzakkar, muannats)
 Mufrodat tentang mashdar
 Kata Tanya ma, madza, hal

E. METODE PEMBELAJARAN

 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran
terutama untuk kegiatan awal.

 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi
tentang ةھویال

 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan
dengan materi kegiatan pembelajaran



 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling

mengomentari pajangan

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Kegiatan Waktu

Aspek Life
Skill
Yang

Dikembangkan

 Pendahuluan :
Apersepsi dan Motivasi :
 Menanyakan kepada siswa tentang ةھویال
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam

kehidupan
 Kegiatan inti
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak tentang ةھویال

(eksplorasi)
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang ةھویال (Eksplorasi)
 Siswa saling menilai hasil pemasangan berdasarkan apa yang

telah dibaca tentang ةھویال (Elaborasi)
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang masih

belum jelas  (elaborasi)
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan ةھویال

(Konfirmasi)
 Kegiatan penutup.
 Guru melaksanakan penilaian lisan
 Memberikan tugas pengayaan

10

50

5

10

5

Pemahaman
Konsep

G. SUMBER PEMBELAJARAN

 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII
 Lembar Kerja Siswa
 Buku Panduan
 Media gambar aktivitas siswa di madrasah

H. ASSESSMENT /  PENILAIAN

Indikator Pencapaian Jenis
Penilaian

Bentuk
Penilaian

Contoh Instrumen

 Melafalkan kosa kata
dan kalimat  dengan
pelafalan yang tepat
dan benar

 Menggunakan /
mengucapkan

 Praktek
langsung
melalui
bercerita

 Tanya
jawab /

Uraian  Sebutkan cerita
tentang profesi
seseorang dengan
tepat dan benar
secara terstruktur !



Mufrodat dengan tepat
dalam berbagai kalimat

 Menyebutkan /
bercerita  tentang hobi
seseorang dengan
tepat dan benar secara
terstruktur / terbimbing

wawancara

Mengetahui
Kepala Madrasah

ARWADI,S.Ag
NIP.196906062005011006

Lakurua
Guru Bidang Studi
Bahasa Arab

SUMIATI, S.PdI
NIP.
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