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ومنهج ىذا .؟. يف الصف الثاين املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد اهلداية كمبارميذ املفردات لدى التال

البحث من نوع البحث التجرييب، الذي يرتكب من تصميم خطة التعليم، والتطبيق، واملالحظة، واإلختبار، 
د اهلداية  املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهيف  الصف الثاينو جمتمع البحث فيكون من مجيع التالميذ 

املدرسة املتوسطة . وعينتو تالميذ الصف الثاين  "ج" و "د" يف 8102/8102العام الدراسي . كمبار
املدرسة . وأما أفراد البحث فهو تالميذ الصف الثاين "ج" و "د" يف اإلسالمية مبعهد اهلداية كمبار

اقبة اللغوية باستخدام تقنية قطع الورقية طريقة املر فعالية  وموضوعو. املتوسطة اإلسالمية مبعهد اهلداية كمبار
 .لرتقية استيعاب املفردات لدى التالميذ يف الصف الثاين املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد اهلداية كمبار

طريقة املراقبة اللغوية باستخدام تقنية قطع الورقية أما نتيجة ىذا البحث فيمكن أن تلخص الباحثة أن 
يف الصف الثاين املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد  يعاب املفردات لدى التالميذيكون فعاال لرتقية است

، يعىن 0درجة داللة % ومن 5" يف درجة داللة %Ttأكرب من اجلدول "   . كما دل أن اهلداية كمبار
الورقية طريقة املراقبة اللغوية باستخدام تقنية قطع وىذه تدل على أن فعالية  مقبولة.    مردودة و   

 .لرتقية استيعاب املفردات لدى التالميذ يف الصف الثاين املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد اهلداية كمبار
 .الفعالية، الطريقة، إلستراتيجية ، استيعاب المفرداتالكلمات األساسية: 
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ABSTRACT 

Hidayaturrabbani, (2019) The Effectiveness of Language Control Method by 

Using Strip Story Technique in Increasing Student 

Arabic Vocabulary Mastery at the Second Grade of 

Islamic Junior High School of Al-Hidayah Islamic 

Center Boarding School, Kampar 

This is an Experimental research aimed at knowing  the effectiveness of Language 

Control Method by using  Strip Story technique in increasing students’ Arabic 

vocabulary mastery at the Second Grade of Islamic Junior High School of Al-

Hidayah Islamic Center Boarding School, Kampar. The formulation problem of 

this research was, “ Was the Language Control method by using  Strip Story 

technique effective  to increase students’ Arabic vocabulary mastery at the Second 

Grade of Islamic Junior High School of Al-Hidayah Islamic Center Boarding 

School, Kampar?. It were started from designing of lesson plan, implementing, 

observating and testing.  Population of this research were students at the Second 

Grade of Islamic Junior High School of Al-Hidayah Islamic Center Boarding 

School, Kampar in the Acadimc Year of 2018/2019. The sample were students at 

the Second Grade of C and D classes at Islamic Junior High School of Al-Hidayah 

Islamic Center Boarding School, Kampar. Subject of this research were students 

at the Second Grade of C and D classes at Islamic Junior High School of 

Alhidayah Islamic Center Boarding School, Kampar and the object was The 

Effectiveness of Language Control method by using  Strip Story technique in 

increasing student Arabic vocabulary mastery at the Second Grade of Islamic 

Junior High School of Al-Hidayah Islamic Center Boarding School, Kampar. 

Observating and testing were the instruments of collecting the data.  From the data  

analysis obtained, it could be concluded that Language Control method by using  

Strip Story technique effective  to increase students’ Arabic vocabulary mastery at 

the Second Grade of Islamic Junior High School of Al-Hidayah Islamic Center 

Boarding School, Kampar, becuase T0 was higher than t t at 1% and 5%  

significant level. It meant tha Ha was rejected and Ha was accepted. It meant it 

was on very good category.  In  other words, Language Control method by using  

Strip Story technique effective  to increase Students’ Arabic vocabulary mastery 

at the Second Grade of Islamic Junior High School of Al-Hidayah Islamic Center 

Boarding School, Kampar. 

Keywords: Effectiveness, Method, Technique, Vocabulary. 
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ABSTRAK 

 

Hidayaturrabbani, (2019): Efektivitas Metode Language Control dengan 

Menggunakan Teknik Strip Story Untuk 

Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Bahasa 

Arab Siswa Kelas II MTs PONPES Islamic Centre 

Al-Hidayah Kampar. 

 

 Penelitan ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 

Efektivitas Metode Language Control dengan menggunakan Teknik Strip Story 

untuk Meningkatkan Kosa Kata  Bahasa Arab Siswa Kelas II MTs  Pondok 

Pesantren Islamic Centre Al- Hidayah Kampar. Rumusan Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah “ Apakah Metode Metode Language Control dengan 

menggunakan Teknik Strip Story efektive untuk Meningkatkan Kosa Kata Bahasa 

Arab Siswa Kelas II MTs  Pondok Pesantren Islamic Centre Al- Hidayah 

Kampar?”.Penelitian ini dimulai dari merancang langkah pembelajaran,  

pelaksanaan, observasi, kemudian test. Populasi penelitian adalah  semua siswa  

kelas 2 Mts Kelas II MTs  Pondok Pesantren Islamic Centre Al- Hidayah Kampar 

Tahun Ajaran 2018/2019, dengan sampel siswa kelas 2C dan 2D MTs Kelas II MTs  

Pondok Pesantren Islamic Centre Al- Hidayah Kampar. Subjek penelitian adalah 

siswa kelas 2C dan 2D MTs Kelas II MTs  Pondok Pesantren Islamic Centre Al- 

Hidayah Kampar. Objek penelitian adalah Efektivitas Metode Language Control 

dengan menggunakan Teknik Strip Story untuk Meningkatkan Kosa Kata  Bahasa 

Arab Siswa Kelas II MTs  Pondok Pesantren Islamic Centre Al- Hidayah Kampar. 

Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri 

dari observasi dan test. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 

Efektivitas Metode Language Control dengan menggunakan Teknik Strip Story 

Efektif untuk  Meningkatkan Kosa Kata Siswa Kelas II MTs  Pondok Pesantren 

Islamic Centre Al- Hidayah Kampar. Karena nilai To lebih besar dari Tt pada taraf 

signifikansi 1% dan taraf signifikansi 5% ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima. Dan dari tabel mulahazhah nilainya 90% artinya sangat baik. Dengan kata 

lain Penggunaan Efektivitas Metode Language Control dengan menggunakan 

Teknik Strip Story Efektif untuk  Meningkatkan Kosa Kata Siswa Kelas II MTs  

Pondok Pesantren Islamic Centre Al- Hidayah Kampar. 

 

Kata Kunci :Efektifitas, Metode, Teknik, Kosa Kata. 
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 تقديرالشكر و ال

احلمد هلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة و السالم  
 لو وصحبو أمجعني، وبعد.آعلى حبيب اهلل حممد ص.م. و على 

من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة  ت الباحثةقد مت 
امعة السلاان الشرف  جلكلية الرتبية و التعليم باملرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 

 قاسم اإلسالمية احلكومية رفاو.

مها  احملبوبني نفالوالد جزفل الشكر و العرفان إىل ةقدم الباحثتو يف ىذه املناسبة  
 : صاحب الفضيلةو  تربية حسنة ربوين تأدفبا و احسنربوين إن االذ امسيدارو  ترفكا

اسم قشرف  السلاان المدفر جامعة املاجستري  أمحد جماىدفن الدكتوراألستاذ  .1
 .احلكومية رفاو اإلسالمية

 الدكتور احلاج حممد سي  الدفن عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة السلاان .2
  قاسم اإلسالمية احلكومية رفاو الشرف 

الدكتور احلاج جون باميل بصفتو رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  .3
 جامعة السلاان الشرف  قاسم اإلسالمية احلكومية برفاو. 

 .علي   ةاملشرفاملاجستري ك الدكتورة نورجهافا .4

 .أميو  أيب :مجيع أسريت .5



 ي

 

أري فوطري سورفاين، مودة حيي، رغيىن رمضان فوطري، سييت احملبوبون:  األصدقائي .6
حجر، أفو كوماال ساري، غومسيانيت، كيفني، رفكو سفوطرا، سوجي عملية، وحيوين 

و كلهم أصدقائي من فصل  بنغ أدول، أري رمحة فوطرا،دفوي سدري، فوين أدفلينا، 
 ."ب" تاسعال

سلاان الة الرتبية والتعليم جامعة اللغة العربية كلي عليمىف قسم ت أصدقائي األعزاء .7
 .اسم اإلسالمية احلكومية رفاوقشرف  ال
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 الفصل األول
 أساسيات البحث

  خلفية البحث . أ
استخدام اللغة سواء كان  ،مهم فيما يتعلق بتعلم اللغة دورذلا ادلفردات 

الشيء  1.، وتعد واحدة من القواعد لتطوير مهارات اللغة العربيةا أو كتابًياويً شف
، وىو زيادة عدد الكلمات قيقو ىو الغرض من تدريس ادلفرداتالذي جيب حت

ادلتحدثون باللغات اجليدة ىم من ادلتحدثني الذين لديهم . ادلفردات لدى ادلتعلم
ثروة من ادلفردات الكافية حىت يتمكنوا من التواصل مع ادلتحدثني األصليني لتلك 

لذلك جيب أن يكون لدينا الكثري من ادلفردات حىت نتمكن  .2اللغة بشكل جيد
 من تطوير مهارات اللغة العربية.

يبدأ تعلم اللغة بتعلم ادلفردات من خالل احلفظ أو بطرق أخرى.  جيب أن
ولكن تعلم ادلفردات ليس مرادفا لتعلم اللغة نفسها، ألن الكلمة أن تكون ذات 
معٌت للمستمع إذا مل يتم ترتيبها يف مجلة مثالية. لذالك فإن ادلفردات ىي إحدى 

طريقة ادلراقبة  فعاليةلباحثة العناصر مهم يف تعلم اللغة العربية، لذالك يستخدم ا
 اللغوية باستخدام تقنية القطع الورقية لًتقية استيعاب ادلفردات.

طريقة ادلراقبة اللغوية ىي طرق تدريس اللغة بناء على اختيار الكلمات 
وتركيب اجلملة من حيث غلب من اجلملة أو الكلمات )تردد من استخدام كلمة 

 3(.ومجلة
ومتشابك. تقنية ذلا أكثر من تعريف من أحد  التقنية ىي مصطلح مداخل

وتدخل الىت كانت مواد والعمليات التلقائية  4تعاريفها ىو تطوير وتطبيق األدوات.

                                                             
1 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam. ( Malang : UIN 

– Maliki Press 0202) hlm.33. 
2 Nurhadi, Tata Bahasa Pendidikan : Landasaan Penyusunan Buku Pelajaran Bahasa, 

(Semarang  : Ikip Semarang Press 0991) hlm. 332 
3
 Ahmad Izzan, Metodoligi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : Humanjora, 0222), 

hlm.029. 
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والىت تساعد على حل ادلشاكل البشرية الناجتة عن اخلطأ البشري، أي أهنا استعمال 
 قتو.األدوات والقدرات ادلتاحة لزيادة انتاجية اإلنسان وحتسني أدائو ود

ىذه التقنية يفضل  األنشطة التواصل احلقيقي حبيث لكي التالميذ بسهولة 
لذالك ىذه التقنية جيدة إلستخدامها يف تعلم  5و تًتدد يف التواصل اللغة األجنبية.

 اللغة العربية لًتقية استيعاب ادلفردات. 

 اقًتح بعض ادلفكرين أن عدد ادلفردات ادلعلمة إىل الطالب لغري العرب ىف
ادلرحلة اال بتدائية حول سبع مائة ومخسون مفردة حىت ألف مفردة، وىف ادلرحلة 
ادلتوسطة ألف مفردة حىت ألف ومخس مائة مفردة، وىف ادلرحلة ادلتقدمني ألف 
ومخس مائة ادلفردة حىت ألفا مفردة. وىناك رأي أن ىف ادلرحلة ادلتوسطة ألف ومخس 

أهنم قادرون على تركيب الكلمات داخل مائة مفردة حىت ومخس مائة مفردة حىت 
 6 السياق تركيبا صحيحا وماىرون ىف استخدام ادلعجم.

ولذلك ادلدرس حيتاج إىل الوسائل التعليمية لًتقية ادلفردات ىف تعليم اللغة 
ىف ىذا العصر حيبون الوسائل التعليمية مثلها  تالميذبية. والبد ادلدرس يعلم أن الالعر 

 teacher“ ليس بطريقة التعليم والكمبوتري والفيديو واالفالمون التلفيزي
centered”. 

كتب يونوس ىف كتابو أن الوسائل مؤثر  للباصرىي و اطمأن لفهم. ال 
يستوى الذي يسمع والذى ينظر الشئ. وأما إبراىيم أنو الوسائل التعليمية  يستطيع 

فهموا الدراسة و حيفظوا و يساعدىم لي تالميذيزيد الفرحية واحلماسة لدى الأن 

                                                                                                                                                                       
2
 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: PT Raja Grafindo 
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الدراسة ىف ذىنهم. و طريقة التدريس عند حسن الجنولوج طريقة مستخدمة 
  7للوصول إىل أىداف التعليم.

فيها  الىت تعلمة دى ادلدرسحاسطة اإلسالمية اذلداية كمبار من ادلدرسة ادلتو 
اللغة العربية، لقد حاولت ادلدرسة حماولة عظيمة يف تعليم اللغة العربية  تالميذال

. ومن احملاوالت الىت قامت هبا ادلدرسة  تالميذعدة استيعاب ادلفرادات لدى الدلسا
 كما يلي : 

ستخدم طريقة التدريس يف تعليم اللغة العربية يف استيعاب ادلفردات يادلدرس  .1
 السمعية والشفوية.    منها طريقة ادلباشرة والطريقة

وعة يف تعليم اللغة العربية لًتقية نادلدرسة استخدم الوسائل التعليمية ادلت .2
  استعاب ادلفردات الصورة التعليمية.

فاكتشفت  2118ىف مقالة الباحثة مع ادلعلم اللغة العربية ىف شهر يناير 
 الباحثة الظواىر العديدة كما يلي : 

اب السؤل باللغة العربية عندما يسأذلم اجياليقدر على  تالميذالبعض  .1
 ادلدرس 

 خمطئون ىف تركيب مجلة عربية. تالميذأكثر ال .2
 بعضهم مل يستطيعوا ان يذكرا ادلفردات ىف حوذلم. .3
 بعضهم مل يقدروا أن يستعملوا ادلفردات شفويا أو كتابة إستعمال جيدا. .4
دلفردات الىت القاموس )ادلعجم( لبحث ا واستخدميعلى  تالميذر المل يقد  .5

 حيتاجون إليها.

ىف  تالميذف أن استيعاب ادلفردات لدى البناء على الظواىر السابقة يعر  
ادلتوسطة اإلسالمية اذلداية كمبار منخفضة ومل حتصل على أىداف تعليم  ادلدرسة

مفردات اللغة العربية. فلذا حنتاج إىل الطريقة والواسيلة ادلطابقة ىف تعليم ادلفردات. 

                                                             
7
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سيجعل الباحثة ىذا . و باستخدام تقنية قطع الورقيةريقة ادلراقبة اللغوية وىي ط
إستخدام طريقة ادلراقبة اللغوية  فعالية " التجريب حبثنا علميا حتت ادلوضوع

ادلفردات لدى التالميذ يف الصف الثاين  باستخدام تقنية قطع الورقية لًتقية استيعاب
 ." اذلداية كمبارادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد 

 مشكالت البحث . ب
 قدرة التالميذ عن ادلفردات. .1
 قدرة التالميذ لوضع ادلفردات داخل اجلملة. .2
 رغبة التالميذ يف تعلم اللغة العربية. .3
 إستخدام الطريقة بوسيلة يف تعلم اللغة العربية. .4
 تقنية و طريقة تعلة اللغة العربية غري متنوعة. .5
  . يف تذكر وحفظ ادلفردات اليت مت تعلمها تالميذصعوبة ال .6
لًتقية  فعالية طريقة ادلراقبة اللغوية باستخدام تقنية قطع الورقية .7

 استيعاب ادلفردات لدى التالميذ.
  ج. حدود البحث

فعالية طريقة  "عن  ةولكثرة ادلشكالت ادلوجودة ىف ىذا البحث، فيحدد الباحث  
 قطع الورقية لًتقية استيعاب ادلفردات لدى التالميذ يفادلراقبة اللغوية باستخدام تقنية 

 الصف الثاين يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد اذلداية كمبار".
 البحث د. سؤال

طريقة ادلراقبة اللغوية باستخدام تقنية قطع  سؤال البحث ىف ىذا البحث "ىل
الصف الثاين يف ادلدرسة ادلتوسطة  الورقية فعال لًتقية استيعاب ادلفردات لدى التالميذ يف

 ؟" اإلسالمية مبعهد اذلداية كمبار
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 ه. هدف البحث
طريقة ادلراقبة اللغوية باستخدام تقنية قطع  فعاليةعرفة " دل ىذا البحث يهدف 

الصف الثاين يف ادلدرسة ادلتوسطة  الورقية لًتقية استيعاب ادلفردات لدى التالميذ يف
 . " اذلداية كمباراإلسالمية مبعهد 

  و. أهمية البحث
لدى العربية لًتقية استيعاب ادلفردات للمدرسة، ىذه الطريقة إحدى طرق تعليم اللغة . 1

 مبعهد اذلداية كمبار.ادلتوسطة اإلسالمية التالميذ الىت ميكن استعماذلا يف ادلدرسة 
 ادلفردات.. للتالميذ، عدد التالميذ على ترقية قدرهتم على استيعاب 2
. دلدرس اللغة العربية عن كيفية استخدام الوسائل التعليمية لًتقية استيعاب ادلفردات 3

 لدى التالميذ.
 . للباحثة عن الوسيلة التعليمية ادلناسبة يف ترقية استيعاب ادلفردات لدى التالميذ.4

 مصطلحات البحثز. 
 ن الفهم ادلنحرف فيما يلى:توضع الباحثة ادلصطلحات ادلتعلقة هبذا البحث البتعاد ع

. جاء يف ادلنجد أن معٌت الفعالية ىي النافذ، ىي مضبوطة، تأثري و نفوذ الفعالية .1
وادلراد ىنا حال تدل على تنفيذ كل وظيفة وحتقيق  8ادلؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج.

 .يف األنشطة األىداف وسداد الوقت و اشًتاك األعضاء
تدريس اللغة بناء على اختيار الكلمات وتركيب  طرقطريقة ادلراقبة اللغوية ىي  .2

اجلملة من حيث غلب من اجلملة أو الكلمات أنتستخدم )تردد من استخدام كلمة 
 .ومجلة(
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يعطي األولوية  هنج تبدأ ىذه التقنية من خالل وسائل اإلعالم منقطع الورقية ىي  .3
بسهولة وأال يًتددوا ألنشطة االتصال احلقيقية حبيث ميكن للطالب يف وقت الحق 

 يف التواصل بلغة أجنبية.
 يف استطاع و فهم ىنا ىو ادلرادبو ىي ادلفردات استيعاباستيعاب ادلفردات ىي  .4

 استيعاب فإن.  عربية كلمات ىي مفردة من مجع وادلفردات.   معنّي  جانب
 االتصال كأداة اجلملة تركيب يف العربية ادلفردات استخدام على ادلرء قدرة ادلفردات

 .بينهم
 



7 
 

 الفصل الثانى
 اإلطار النظرى

 النظرىمفهوم  . أ
 الفعالية  .1

. جاء يف ادلنجد أن معٌت الفعالية ىي ىي مضبوطة، تأثَت و نفوذ الفعالية
وادلراد ىنا حال تدل على تنفيذ كل وظيفة  8النافذ، ادلؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج.

لية مقياسة فعاال .يف األنشطة وحتقيق األىداف وسداد الوقت و اشًتاك األعضاء
   كربت تدل على مدى اذلدف )الكمية، النوعية والوقت( احملصول عليو. وكلما 

ادلئوية احملصولة عليها ارتفعت الفعالية. ومعٌت الفعالية ىف معجم اللغة اإلندونيسية 
الكبَت ما ذلا أثر)عاقبة واالنطباع( ومنتج احلاصلة. والفعالية تدل على مدى اذلدف 

أن الفعالية وجود ادلطابقة بُت ادلرء الذى ينفذ الواجبة باذلدف ادلنشود. إذن . ادلنفذ
     وكلما ارتفعت مئوية اذلدف ادلأخوذة ارتفعت فعاليتها. ويقصد بالتعليم الفعال

ذلك التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة من التعليم بأقصر الطريق وأقلها 
 01ادلكاسب الًتبوية األخرى. جهدا ووقتا مع احلصول على أكرب قدر من

 
  سالتدري ةطريق  .2

الطريقة ىي خطة شاملة عن تقدًن اللغة بادلنتظم على حسب ادلدخل 
الطريقة و األساليب تتحدد دائما يف ضوء األىداف، أى إن أىداف  00اخلاص.

حتديد تعليم اللغة العربية ىو الذي حيدد الطرق واألساليب اليت تتناسب حتقيق 
ومن مث فتحديد ادلدارس ألىدفو ىو الذي حيدد طريقة تدريسو،  ادلطلوبةاألىداف 

 01الدرس الذي يقدمو نظرا. ونظامة
                                                             

9
 .959، ص . ( 6991المنجد في اللغة و األعالم، )دار المشرق: بيروت،لويس معلوف،  
 21(، ص. 0886عمان، دار الفالح، ، ، أساليب تدريس اللغة العربية زلمد علي اخلويل  61

66  Ahmad Izzan, M.Ag, Op.Cit., hlm. 8 
 35، ص. اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى زلمد كامل النايف، 69
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   والطريقة كيفية مستخدمة للحصول على أىداف التعليم ادلقررة. وأما
 وظائف الطريقة تنقسم إىل ثالثة أقسام منها :

 ألة التشجيع الداخلي (0
 إسًتاتيجي التعليم (1
 اذلدف. ألة للحصول على (2

    ينبغى للمدرس أن يهتم بالعوامل الىت حوذلا عند اختيار طريقة التدريس 
لسبب تغَت البيئة ادلواجهة. فالعوامل الىت  املةكبننا ال نستطيع أن نطبق الطريقة أل

تؤثر ادلدرس عند اختيار طريقة التدريس منها الطالب، ىدف التعليم، احلالة، 
  لدراسية.استخدام طريقة التدريس الىت غَت مناسبة التسهيالت، ادلدرس وادلادة ا

هبدف التعليم يعرقل الوصول إىل اذلدف ادلطلوب. عملية التعليم والتعليم ال جترى 
 02جيدة لسبب غَت مطابقة طريقة التدريس ادلستخدمة.

واستخدام طريقة واحدة غَت كافية عند التعليم، ينبغى للمدرس أن يكون  
العلوم إىل  نقلىذه الطريقة. والبد عليو أن يكون قادرا على مبتكرا ىف استخدام 

 03أذىان الطالب بكيفيات ميسرة.
 (Method Language Control)طريقة المراقبة اللغوية    .3

طريقة ادلراقبة اللغوية ىي طريقة مستخدمة تعليم ادلفردات الوفَتة، أساليب 
 Simplification Method.  وىذه الطريقة تسمى 04الكلمة وادلصطلحات اجليدة.

   وكيفية تقدًن ادلادة الدراسية ىف ىذه الطريقة تعليم ادلفردات الكثَتة، أساليب
  الكلمات وادلصطلحات ادلبسطة. وخاصية الطريقة ادلراقبة اللغوية الفائقة وجود 

  ومن البيان السابق يعرف أن  05.ادلفردات وأساليب الكلمة ادلعلمةاحلدود على 
 لتعليم مبدوئة من البسيطة مث السهلة مث ادلعقدة.عملية ا

                                                             
61

 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva 

Press, 2102), hlm.032-031  
61

 Ahmad Izzan, M.Ag, Op.Cit., hlm. 8-9 
65

 Ibid., hlm. 201 
61 Ahmad Izzan, Op. Cit., hlm. 019 
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 وأما خصائص ىذه الطريقة فهي فيما يلى :
    يعتمد على تردد الكلمة وفائدهتا تعتمد ةوأما قيد ادلادة الدراسية ادلستخدم .0

 على الكلمات ادلعلمة.
 وادلعٌت اللغوي يعلم حبركة اليد اجلسم أو بالصور الىت مجيعها ديكن مراقبتها .1
 06التمرين الشفوي والتمرين الكتايب يعلمان عند كل تعليم اللغة. .2

ينبغى للمدرس أن يصمم تقدًن ادلادة الدراسية على حسب سكولوجي 
   الطالب ألن صلاح التعليم يتعلق بادلادة الدراسية الىت أعدىا ادلدرس جيدة حىت 

   مث ادلعقدة، مثالسطة بوبداية التدريس مبدوئة من السهلة، ال عطى ادلعٌت اخلاص.ي
يف استخدام ادلفردات، وتلك ادلفردات ديكن تصنيفها من خالل كلمة اإلسم مبا 
   استوعبو ادلتعلم أو عن ادلفردات ادلوجودة حول بيئة ادلتعلم. ومتكن أن تقدم من 
خالل استخدام الوسيلة كالصورة أو من استخدام كلمة األفعال. وبعد ذلك يعلم 

    استيعاب أساليب الكلمة البسيطة حىت الكلمة ادلعقدة.  ادلدرس ادلتعلم عن
 07.)وبالرغم عن كلمة كاملة(

 08وأما خطوات تعليم ىذه الطريقة فهي فيما يلي :
 يعد ادلدرس الكلمة و أساليب اجلملة اليت يعلمها إىل الطالب. .0
نظر الفرق الكلمة. ما ىو لبا ا ادلدرسىأعد   يتمث يعرض ادلدرس الكلمة ال .1

 فعل أو  إسم. 
 يضع ادلدرس داخل اجلملة اليت يقدمها. .2
 ادلثل :الكلمة أخرى  ادلدرس غَتييغَت ادلدرس من واحدة الكلمة و مل  .3

 يشرب أندي العصَت -

                                                             
67
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 يشرب أندي القهوة -
 يشرب أندي الشاي -
 يشرب أندي اجلليد -
 يشرب أندي احلليب -

 .يكرر ادلدرس الضرورة .4
 طريقة ادلراقبة اللغوية فهي فيما يلي :وأما مزايا 

إن ىذه الطريقة سهلة يف قبوذلا، ألن ادلادة الدراسية ادلعرضة تعتمد على  .0
ترتيب استيعاب ادلفردات وأسلوب الكلمة من الكلمة البسيطة إىل الكلمة 

 ادلعقدة. 
عاب ادلفردات و أسلوب الكلمة يستطيع أن جيعل الطالب ناشطُت يف ياست .1

 اللغة األجنبية إىل اللغة اليومية.تعليم 
 يف حفظ ادلفردات وحفظها فتطبيق ىذه الطريقة غَت  يعاىد الطالبإذا  .2

    مثال، أن ادلدرس يأمر الطالب ادلفردات اخلاصة مع اجلملة الىت  صعبة.
متكن أن تطبق يف اللقاء األول، مث يواصل ادلدرس الدرس إىل ادلوضوع التايل 

 أسلوب الكلمة اخلاص.من ادلفردات أو 
 عملية التعليم يف ىذه الطريقة متحركة ونسبية ألن التعليم يف ىذه الطريقة  .3

 هتتم بقدر كل طالب على حفظ ادلفردات.
 وأما عيوب ىذه الطريقة فهي فيما يلي :

    الطالب الذين ال يتعلمون الطريقة خاصة دلرحلة ادلبتدئُت )ومثالية ىذه  .0
 .اللغة العربية من قبل(

   ريف ادلفردات وصناعةعو تعليم ادلفردات يف ىذه الطريقة من خالل ت .1
بل فاسدة عند  ةىت يصبح نطق لغة الطالب غَت مكملأسلوب الكلمة ح

 الكتابة ونطق اللغة.
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 والتعليم هبذه الطريقة لفظي .2
 11تصال مًتقية باستخدام ىذه الطريقة.و قدرة الطالب على اال .3

 التقنية . 4
خطة و نظام و خطوات. والوسيلة التعليمية حتول فرد ىف الفصل تقنية التعليم 

والتقنية كيفية منظمة ىف أداء    10و مستخدمة للحصول على ىدف التعلم.
 11العمل.

تقنية ىي مصطلح مداخل ومتشابك. تقنية ذلا أكثر من تعريف من أحد 
والعمليات التلقائية تعاريفها ىو تطوير وتطبيق األدوات. وتدخل الىت كانت مواد 

     والىت تساعد على حل ادلشاكل البشرية الناجتة عن اخلطأ البشري، أي أهنا
 استعمال األدوات والقدرات ادلتاحة لزيادة انتاجية اإلنسان وحتسُت أدائو ودقتو.

 بناء على ذلك أن حقيقة تقنية التعلم شلارسة الفن تتعلق بالًتبية والكفاءة 
تقنية التعلم من زمان إىل زمان سلتلفة بل تكون سلتلفة ىف نفس ىف تنظيم الفصل. 

الزمان. وتقنية التعلم أنشطة تفصيلية مطبقة ىف الفصل مناسبة بالطريقة وادلداخل 
 12ادلتعُت.

التقنية ضرورة و مهمة لفعال عملية التعلم والتعليم، وقال ديوي كيتوت 
   مها ادلدرس ىف ادلعاملة مع سوكاردى ىف تأليف إن تقنية التعلم كيفية يستخد

التالميذ عند عملية التعلم والتعليم. وادلدرس األىلي ادلاىر ىو الذى يقدر على 
اخًتاع جو التعلم الفعال بأحسن الكيفية، و حينما أخطأ ىف تعيُت كيفية التعليم 
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تتأثر ىف غَت استيعاب ادلادة الدراسية لدى التالميذ حىت يصعبوا ىف اتباع ادلواد 
 13الدراسة التالية.

  و تقنية التعلم عند ديٍت باليوي كيفية تنظيم الفصل ادلًتكز على مسألة
    ادلوقف وسلوك التالميذ. وادلراد بتقنية التعلم عندىكيفية احلل مشكلة التالميذ

 والدم على ترقية الذكا الوجداين لدى التالميذ.

 تقنية القطع الورقية .5
    لدرس احملفوظات وادلطالعة واحملادثةالتقنية ديكن استخدامها    

وكيفية عملية ىذه الوسيلة تركيب قطع الورقية الذى فيو ادلعلومات،  14واالمالء.
وخطوات تنفيذ ىذه الوسيلة يوزع ادلدرس تلك القطعة إىل كل التالميذ، الوقت 
ادلهىء حلفظ ادلفردات مخس دقائق وخلطوة التالية احلفظ على الورقة فيأمر التالميذ 

ردات مجلة كاملة، ويأمر ادلدرس بذكر ادلفردات الىت حفظوىا حىت تركب تلك ادلف
 التالميذ بكتابة ما حفظوه باإلمالء.

 ، كما يلي: الشريطية سيتم شرح التايل كيفية استخدام وسائط قص الورق
 قبل الدخول إىل الفصل . أ

                                                                           من     ربيق ما اليت Mahfuzhat Muthala'ah والقصة ادلوضوع ونًت خيادلعلمون  .0
 تقسيمها بالتساوي اجلمل للطالب.

       ُت كلطريق تفريغ ادلسافة الزائدة ب يتم كتابة اجلمل أو كتابتها بوضوح عن .1
 مجلة مع مجلة أخرى.

واحدة /  قطعة قطع مبقص إىل قطع مع مجلة واحدةل يتم قص ورقة القصة إىل .2
  )إذا كان ىناك الكثَت من الطالب ، فيمكن كتابة ادلوضوع عدة مرات على  قطعة.
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ديكن أن يكون قطًعا  فصل . كل فرجة ورقة أخرى ، مث يتم تقسيم الطالب على كل
 15األخرى(. الفلكقة تكون مادهتا / موضوعها ىو نفس

 يف الفصل  . ب
 اجلمل بشكل عشوائي للطالب.يتم توزيع القطع الورقية اليت حتتوي على  .0
حيظر على  يطلب ادلعلم من الطالب حفظ اجلمل يف حلظة )دقيقة أو دقيقتُت(. .1

 الطالب كتابة أي شيء أو عرض مجلهم لآلخرين
   اجلمل مجع يتم ب جتاىل اجلملة ، أو ديكن أنيطلب ادلعلم من الطال .2

ركة بنشاط يف القدرة )وىذا يعٍت أنو جيب على اجلميع ادلشا مرة أخرى. الشريط على
 قصة ، قواعد ادلعبد الكاملة(. على إنتاج

 دقائق. 1-0الصف ىادئة دلدة  جلس ادلعلم وظل صامتا. .3
الدراسية  للفصول )بالنسبة يطلب ادلدرس من الطالب الوقوف من الكرسي. .4

اجملموعة أ )أبيض( ، اجملموعة  الكبَتة / الطالب ، يتم تقسيمهم حسب اجملموعة(.
بعد ذلك ، جيب أن  )الصفراء( ، اجملموعة ج )احلمراء( ، واجملموعة د )زرقاء(.ب 

 يكون ادلعلم ىادئًا جًدا ، صمًتا لسماع ما حيدث.
 يبدو الطالب مشغولُت يف زلاولة لتجميع القصص )القصص(. .5
ويقًتحون  األسئلة قادة اجملموعة بأنفسهم، ويطرحونيف بعض األحيان ، يظهر  -

 األشياء.
 ادلعنيُت. أحيانا أيضا بدأت التوابع حتدث ىنا وىناك معها حىت يبدو كل   -
 مرات. إىل أن يسمع كل فرد يف اجملموعة مرة واحدة تلقائًيا اجلملة عدة   -
)اجلملة  ادلعلومات  بعد مساع اجلمل عدة مرات ، يكون الوقت قد حان إليصال   -

  16ادلستمرة( بشكل متقن.

                                                             
91

 Ibid, hlm.88 
97

 Ibid, hlm.88 



61 
 

( ، يف بعض األحيان مثل ىذا الطالب يدركون أن 2: 0867)وفقا دلاري آن 
يف تنفيذ ىذه ادلهمة  قصص القصة بتلك اخلاصة بأصدقائهم. مهمتهم ىي ربط زلتويات

يطلق عليهم  ، بدا أن طالبو يرتبون أنفسهم على شكل دائرة ، مث واحًدا تلو اآلخر
 د ادلفردات وفهمها.يتم ذلك حبيث ديكن أن يتمتع كل طالب مبعرفة حتدي مجلهم.

فإهنم   ، شكل جيد يف القصة ويتفقون مجيًعابعد أن تكون اجلملة منظمة ب .6
 يبقون ىادئُت.

 يذكر كل فرد عقوبتو بالتسلسل حبيث يتم تكوين قصة منتظمة. .7
كتاهبم  يف   أن يطلب من الطالب كتابة القصةإذا كان ال يزال يسمح ، ديكن  .8

 مجلهم مع األصدقاء.(  امالء بعضهم البعض ) وديليون
  النص لتوزيع الطالب ، حان الوقت بعد أن يتم كل شيء من قبل .01

 . جهاز عرض ضوئي للقصة أو عرضو من خالل األصلي

 استيعاب المفردات . 6
 . مفهوم إستيعاب المفردات1

     وادلفردات 17.استيعاب ىو الفهم والقدرة لتعريف العلوم وادلعرفة وغَتىا
ادلفردات من عناصر اللغة الىت جيب دلتعلم اللغة األجنبية أن  .ىي كلمات

 .يستوعبها ليحصل على مهارة الكالم

واختيار ادلفردات ضروري لتعبَت ادلعٌت ادلرجو. والفهم ادلطابق عن اللغة 
وتعليم . ادلقدمة من خالل اللغة يؤثره الفهم ادلطابق عن ادلفردات ادلستخدمة

دلفردات، وجانب أن تكون القدرة على استخدامها يف ادلفردات يتعلق مبعاىن ا
النص ادلطابق وادلوقع ادلطابق أيضا. واستيعاب ادلفردات يصنف إىل االستيعاب 
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   . مفردات اللغة العربية لدى الناشط اإلنتاجي واالستيعاب السليب النيايب
  تنقسم إىل ثالثة أقسام بالنظر إىل صعوباهتا : التالميذ

لسهلة ىي مفردات فيها معنا مشاهبة باللغة اإلندونيسية, مثال : أ. الكلمات ا
 علماء و كتاب وكرسي.

الكلمات غَت صعوبة، ولو كانت غَت مشاهبة باللغة اإلندونيسية كمدينة، ب.
 وسوق، وذىب.

 ج. األلفاظ الصعوبة ىف الشكل والنطق ، مثال : تطور و استوىل. 
 :فيما يلىوأما مؤشرات استيعاب ادلفردات فهي 

 .يقدر التالميذ على ترمجة ادلفردات جيدة . أ
 يقدر التالميذ على النطق وكتابة ادلفردات.  . ب
 18.يقدر التالميذ على استخدام ادلفردات داخل اجلملة  . ت

 : ىناك إشارة عامة مرتبطة بتعليم ادلفردات لغَت العرب فيما يلى
  عدد ادلفردات .0

   سبعمائة ومخسون مفردة حىت آلفوأما عدد ادلفردات ادلتعلمة لغَت العرب 
ادلفردات للمرحلة األوىل، وآلف ادلفردات حىت ألف ومخسمائة مفردة دلرحلة 

   وىناك ادلتقدمُت و ألف ومخسمائة مفردة حىت مائتا ادلفردات للمرحلة العالية.
رأي أخر أن مائتا ادلفردات حىت مائتان ومخسمائة ادلفردات للمرحلة االبتدائية 

عند علي احلديدي   21أهنم ماىرون ىف تركيب اجلملة واستخدام ادلعجم. بالشروط
 .عدد ادلفردات ادلتعلمة يف ادلدرسة الثانوية مئتُت تسعة و تسعُت حىت سبعمائة

 قائمة ادلفردات .1
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  حيفظون ادلفردات وترمجتها ولكن ادلدرس ينحرف ىف أحيانا أن بعض التالميذ
ب مجيع ادلفردات على السبورة داخل القائمة تعليم درس ادلفردات، مثال أنو يكت
وتصعب  طريقة غَت جيدة ألهنا تثقل التالميذمث يعلمها واحدة فواحدة. وىذه ال

والكيفية ادلثلى ىف تعليم ادلفردات كتابتها واحدة فواحدة مث تبيُت معانيها  ادلدرس.
 .مث التمرين ىف استخدامها

 تقنيات تعليم المفردات2.
     ىف تعريف معاىن ية تعليم ادلفردات أو خربة التالميذوتقنوأما الدرجة 

 :فيما يلى ةادلفردات و احلصول عليها، فيشرح الباحث
 استماع ادلفردات . أ

اعطاء الفرصة للتالميذ ليستمعوا ادلفردات الىت قاذلا ادلدرس لفظة واحدة أو مجلة. 
 وإذا استوعب التالميذ عناصر أصوات ادلفردات فيستطيع التالميذ أن يستوعبوىا 
جيدا بالتكرار ثالث مرات.ىذا االستماع مهم جدا ألنو جينب األخطاء ىف النطق 

 والكتابة.
 نطق ادلفردات . ب

ليذكروىا ىف وقت طويل. البد للمدرس  ات اجلديدة يساعد التالميذطق ادلفردن
    ألن أخطاء النطق يسبب تصحيح نطق كل ادلفردات لدى التالميذأن يهتم ب

 األخطاء ىف الكتابة.
 قراءة ادلفردات  . ت

ادلفردات اجلديدة وينطقوهنا ويفهمون معانيها فيكتبها  وبعدما استمع التالميذ
رية. ليقرؤوىا جه ذلك، أعطى ادلدرس فرصة إىل التالميذادلدرس على السبورة. وبعد 

 إلجتناب أخطاء النطق. ألن إذا ال يصححها  مث يصحح ادلدرس قراءة التالميذ
 .ادلدرس فسيقرؤوىا قراءة خطيئة ىف وقت طويل

 كتابة ادلفردات . د
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     إذا أمر ادلدرس التالميذ بكتابة مفردات يتعلمها التالميذ فتساعدىم ىف 
 استيعاهبا. يكتب التالميذ على كراساهتم عما كتبها ادلدرس على السبورة. 

 تكوين اجلملة  . ه
القسم األخر ىف تعليم ادلفردات ىو باستخدام ادلفردات اجلديدة ىف اجلملة سواء   

ادلدرس يعطى األمثلة إىل التالميذ مث يكتبون مثل ما  كتبها كانت لسانية أو كتابية. 
 20ادلدرس. ىذا التدريب يساعد التالميذ ىف فهم معاىن ادلفردات.

 المفردات تعليم أهداف .3
 21ومن األىداف الرئيسية ىف تعليم مفردات اللغة العربية فهي فيما تلى :

سواء كانت من القراءة أم من الفهم  عريف ادلفردات اجلديدة لدى التالميذلت .أ 
 ادلسموع.

ىف نطق ادلفردات صحيحة وجيدة حىت يكونوا ماىرين ىف التكلم  لتمرين التالميذ .ب 
 والقراءة.

ىف فهم معاىن ادلفردات سواء كانت لفظية أم تركيبية أو ىف اجلملة  لتمرين التالميذ .ج 
 ادلعينة )معٌت ادلفهومية والقواعد(.

 ن يذكرو ادلفردات ىف التكلم والكتابة جيدا.أ ليستطيع التالميذ .د 
 اإلجرائ ب.  المفهوم

 . تقدم ادلدرسة أىداف التعليم ادلادة0
 .  تشرح ادلدرسة عن مادة التعليم 1
 . تطلب ادلدرسة كي جيمع التالميذ يف رلموعة صغَتة2
 . تشرح ادلدرسة كيفية استخدام تقنية قطع الورقية3
 يف قطع الورقية. تكتب ادلدرسة ادلفردات 4
 . تعطى ادلدرسة قطع الورقية حتتوي على ادلفردات عشوائى على التالميذ5
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 . تأمر ادلدرسة التالميذ حيفظ و يتشكل ادلفردات تكون اجلملة الصحيحة6
 .  تطلب ادلدرسة من شلثل اجملموعة كتابة اجلملة على السبورة 7
 . تعطى ادلدرسة استنتجات بعد أن يفهم التالميذ8

 تقوم الباحثة بالتقوًن. 01
 ج. المؤشرات

 :وأما مؤشرات استيعاب ادلفردات فهي فيما يلى
  على ترمجة ادلفردات جيدة. تالميذيقدر ال .0
  على النطق وكتابة ادلفردات. تالميذيقدر ال .1
 على استخدام ادلفردات داخل اجلملة. تالميذيقدر ال .2
 يقدر الطالب استيعاب مفردتُت أو أكثر. .3

 الدراسة السابقةد.  
ىذا البحث قد قامت بو سوكينم حبثها تنفيذ طريقة ىربارت باستخدام تقنية    

قطعة القرطاس لًتقية استيعاب التالميذ على ادلفردات يف مدرسة ادلتقُت الثانوية 
 االسالمية بكنباروا.

اللغوية والفرق بُت ىذين البحثُت أن الباحثة تبحث عن فعالية طريقة ادلراقبة  
لدى التالميذ يف الصف   باستخدام تقنية قطع الورقية لًتقية استيعاب ادلفردات
 الثاين ادلدرسة ادلوسطة اإلسالمية مبعهد اذلداية كمبار.
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 ملكان الدين به قام الذي والبحث البحث قامت به الباحثة رقم
 فعالية استخدام استخدام فعالية 1
 طريقة ىربارت طريقة ادلراقبة اللغوية 2
 باستخدام تقنية قطعة القرطاس باستخدام تقنية قطع الورقية 3
 لًتقية استيعاب ادلفردات لًتقية استيعاب ادلفردات 4
ادلدرسة ادلتوسطة  يف الصف الثاين  5

 اإلسالمية مبعهد اذلداية كمبار
دلتوسطة اإلسالمية ادلتقُت يف ادلدرسة ا

 بكنبارو
 

 فروض البحث . و
 :Ha طريقة ادلراقبة اللغوية باستخدام تقنية قطع الورقية فعالة لًتقية اسيعاب

 ادلفردات لدى التالميذ يف الصف الثاين ادلدرسة اإلسالمية مبعهد اذلداية 
 كمبار.
 :Ho طريقة ادلراقبة اللغوية باستخطام تقنية قطع الورقية غَت فعالة لًتقية

لثاين ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اسيعاب ادلفردات لدى التالميذ يف الصف ا
 .مبعهد اذلداية كمبار
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 تصميم البحث .أ 
قطع  تقنية ستخداماراقبة اللغوية بفعالية طريقة املإن ىذا البحث حبث جترييب عن  

عدد مباإلسالمية الصف الثاين املدرسة يف  تالميذاللرتقية استيعاب املفردات لدى  الورقية
"، كصف جترييب و تستخدم ج" ثاىنوالعينة يف ىذا البحث الصف الكمبار.    اهلداية

"  د" لثاينو الصف ا تقنية قطع الورقية ستخداماملراقبة اللغوية باالطريقة الباحثة فيو 
تقنية قطع  ستخداماملراقبة اللغوية باالطريقة  كصف ضبطى وال تستخدم الباحثة فيو

 الورقية.

 االختبار البعدي املعاجلة االختبار القبلي الصف
 T1 X T2 2 ج ثاىنال
 T1 - T2 1 د ثاىنال

 Control Group Preو تصميم البحث الذي تستخدم الباحثة فيو 
test-Post test: 

 : الصف التجرييب 2 ج ثاىنال
 :الصف الضبطى 1 د ثاىنال

T1  االختبار القبلي للصف التجرييب والصف الضبطى: 
X  الصف الذي فيو املعاجلة : 
 : الصف الذي ليس فيو املعاجلة  -
T2  االختبار البعدي للصف التجرييب والصف الضبطى : 
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 ب.زمان البحث و مكانه
أما مكانو فدو م شدرين تقريبا. و 2119 سيفمبريحىت  يويلزمان البحث من  

 .داية كمباراهلمبعدد ية املدرسة املتوسطة اإلسالم
 ج.أفراد البحث وموضوعه

توسطة اإلسالمية املاملدرسة " د" و "ج" ثاينتالميذ يف الصف الأفراد البحث ىو  
راقبة اللغوية استخدام طريقة املوموضوع البحث "فعالية  .مبعدد اهلداية كمبار

الصف الثاين يف  تالميذاللرتقية استيعاب املفردات لدى قطع الورقية  تقنية ستخدامبا
 ."داية  كمباراهل مبعدد اإلسالميةاملدرسة 

 مجتمع البحث و عينته . أ
 يف املدرسة املتوسطةالثاين ا البحث ىو كل تالميذ الصف اجملتمع ىف ىذ 

 . 2119 -2118سنة دراسية  مبعدد اهلداية  كمباراإلسالمية 
 الرقم الفصل العدد

 1 1 منالثا 25
 2 2منالثا 25
 3 3منالثا 21
 4 4منالثا 21
 اجملموعة 91

( 41) أربعنيو  تسعةصفني هلذا البحث الذى يتكون من وأخذت الباحثة 
 تلميذا(.21" )د" لثاينتلميذا( و الصف ا 21" )ج" لثاينعينة. يعىن الصف ا

 التالميذ الصف رقم
 21 الصف الثاين "ج" 1
 21 الصف الثاين "د" 2

 04 المجموعة 



 

00 
 

  purposiveوتقنية مجع البينات املستخدمة تقنية العينة الغرضية أو القصدية )

sampling.")33 
 ه.أدوات البحث

"  لرتقية قطع الورقية" تقنية ستخدامبا ملراقبة اللغويةطريقة ااملالحظة ملعرفة تطبيق  .1
داية   اهل مبعدد اإلسالميةيف الصف الثاين املدرسة  تالميذالاستيعاب املفردات لدى 

 عندما تعلم املدرسة العربية تطبيقا تاما. كمبار
   ."قطع الورقية" تقنية ستخدامبا ملراقبة اللغوية اطريقة  فعاليةىذه املالحظة ملالحظة 

 ال نعم المالحظة رقم
   تقدم املدرسة أىداف التعليم املادة 1

   تشرح املدرسة عن مادة التعليم 2

   تطلب املدرسة كي جيمع التالميذ يف جمموعة صغرية 3

   تشرح املدرسة كيفية استخدام تقنية قطع الورقية 4

   املدرسة املفردات يف قطع الورقيةتكتب  5

   قطع الورقية حتتوي على املفردات عشوائى على التالميذ 6

تأمر املدرسة التالميذ حيفظ و يتشكل املفردات تكون  7
 اجلملة الصحيحة

  

تطلب املدرسة من ممثل اجملموعة كتابة اجلملة على السبورة  8
 و األخر يكتب على كتاهبم
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   املدرسة استنتجات بعد أن يفدم التالميذتعطى  9

   تقوم الباحثة بالتقوًن 11

 
تقنية قطع  ستخداماملراقبة اللغوية باطريقة االختبار ملعرفة حصول التعليم هبذه  .2

 .تالميذاللرتقية استيعاب املفردات لدى  الورقية

 
 رقم

 
 إسم

 مؤشرات التقوًن
كثر

و أ
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ت

 

     1الطالب  1
 

 و.جمع البيانات
 طريقة مجع البيانات يف ىذا البحث تتكون من طريقتني فدما: 

 املالحظة .1
 تعليم اللغة العربية يف تستخدم املالحظة ورقة مراقبة وهتدف إىل مالحظة عملية

 املراقبة اللغوية باستخدام تقنية قطع الورقية.طريقة 
 وأما ورقة املراقبة فدي فيما يلي:

 أ(. ورقة املراقبة للمدرس



 

02 
 

 ب(. ورقة املراقبة للتالميذ
 االختبار .2

ىذا االختبار يتكون من االختبارين ومها االختبار القبلي واالختبار البعدي. 
للفصل  تالميذالعند  استيعاب املفردات االختبار القبلي يددف إىل مقياس

التجرييب و الضبطي قبل التعليم. وأما االختبار البعدي يددف إىل معرفة ترقية 
 .بعد التعليم تالميذالاستيعاب املفردات عند 
 ز.  أسلوب تحليل البيانات

( N<31أما طريقة حتليل البيانات املستخدمة ىف االختبار باستخدام الرموز) .1
Test “t”: 

   
     

√(
   

√  1)
2
 (

   

√  1)
2
1 

 البيان :
T : اختبار 

Mx : ( طريقة املراقبة اللغوية باستخدام تقنية قطع الورقيةاملتوسط من املتغري) 
My : )املتوسط من املتغري )استيعاب املفردات 

SDx : اإلحنراف املعيار من املتغري 
SDy : اإلحنراف املعيار من املتغري 

N : العينة 
  الرقم الثابت : 1
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 رموزمعياراحنرافيالتغيري

    √
∑ 2

 ̅
 

 
 رموزمعياراحنرافيالتغيري

    √
∑ 2

 

 ̅

 

 رموزاملتوسطة
   

  

 
 

 
 رموزاملتوسطة
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 خامسالفصل ال
 الخاتمة

 نتائج البحث .أ 
راقبة اللغوية فعالية طريقة املت املوجودة فوجد بياناتال ةالباحث تحلل أن بعد

 املدرسة  يف تالميذاللرتقية استيعاب املفردات لدى  قطع الورقية تقنية ستخداماب
يف درجة " Tt"من  أكربTo. ىذه بظدور كمبار   عدد ادهدايةمباإلسالمية املتوسطة 

% مبعىن "جيد جدا" 09و يف جدول املالحظة نيل%. 1% ودرجة داللة 5داللة 
 %.199-11ألنو وقع يف درجة 

 توصيات البحث . ب
 كما يلي :توصياتةقدم الباحثت 

 للمدرسة -1
 .لتعلم اللغة العربية اصةملدرسة أن تسدل تسديلة وافية لتعلم اللغة خأرجو   

 اللغة العربية مدرسة -2

 فعال قطع الورقية تقنية ستخداماراقبة اللغوية بطريقة امل املعروف، أنكما ىو  
أن  اللغة العربية مدرسةتالميذ، فينبغي على اللدى  املفرداتاستيعاب رتقية ل

 .يف التعليم اللغة العربية والتقنية الطريقةىذه تستخدم 

 لتالميذل -3
يستوعبون اللغة العربية جيدا, و أن التالميذ أن يتعلمون  و منرجأ
 يوميا داخل املدرسة أو خارجدا. املفردات



 المراجع
 ، دار املعرفة، القاهرة.طرق التدريس اللغة العربية والرتبية الدينيةحممود رشدى خاطر وغريه، 

، )مكة املكرمة : جامعة دليل عمال يف اعداد املواد التعلمية لربميج تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمية، 
 .5891أم القرى،

 .املشرق: بريوت دار ،املنجد يف اللغة و األعالم ،6891،لويس معلوف
 .، عمان، دار الفالح، أساليب تدريس اللغة العربية 5881 ،حممد علي اخلويل

 . اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى  حممد كامل النايف،
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Soal Pre Test 

A.Pilihlah salah satu jawaban dari jawaban yang tersedia, dengan diberi 

tanda (X) pada jawaban yang dipilih ! 

  ..........يف هذه اجلملة هي مهندس"". "هو مهندس" معىن كلمة 1

        Dokter د.             Guruج.                Polisiب.             Insinyurأ.    

  يف هذه اجلملة هي.......... "الفالح"كلمة  ."الفالح يزرع النباتات" معىن2

        Dokterد.                 Guruج.                Petaniب.              Insinyurأ.    

  .......يف هذه اجلملة هي "الشوط"معىن كلمة  ". "إنتهى الشوط األول وبدأ الشوط الثاىن3

    Gol د.         Hasil Pertandinganج.   .Babak          ب        Pertandinganأ.   

  B. Pilihlah terjemahan bahasa arab yang benar dibawah ini ! 

4" .dia mengiringi bola dan menendangnya dengan kuat" ! ترجم إىل اللغة العربية 

 هو ميرر الكرة و جيري سريعا        ج. هو الالعب يقرتب من املرمى بسرعة و يضرب كرة بقوة         أ.   

 ويسدد الكرة بقوةهو ميرر الكرة د.   هو ميرر الكرة ويضرب الكرة بقوة    ب.

5. "Bola membentur gawang"! ترجم إىل اللغة العربية "  

 وبعد دقائق قليلة يصفر حكما املباراة النتهاء املباراة بنتيجة التعادلأ.      

 . يسدد الكرة يف املرمىب  

 ج. يقرتب من املرمى  

   د. جيري بسرعة إىل املرمى   

 



c. Susunlah kalimat dibawah ini menjadi kalimat yang sempurna ! 

 أقرأ -القرأن  – جيب –. أن 6

  أ. أقرأ أن جيب القرأن            ج.جيب أن القرأن أقرأ            

 ب. جيب أن أقرأ القرأن              د.جيب القرأن أقرأ

 كرة  -القدم  – يلعب –. الالعب 7

 ب كرة القدم             ج. يلعب كرة القدم لالعب         أ.  يلعب الالع   

 ب. كرة القدم يلعب الالعب                د. الالعب كرة القدم يلعب 

 بالكرة -ساريعا  -وهو –جيري  –و  –يلعب . 8

 ج. وهو يلعب وجيري بالكرة سريعا     أ. يلعب وهو وجيري بالكرة سريعا   

 د. وهو يلعب بالكرة وجيري سريعا       ري سريعايلعب وهو بالكرة وجي .ب

 بني -الناديني  –الكبريين  –مباراة  –نشاهد  –كرة القدم . 9

                نشاهد مباراة كرةالقدم الكبريين بني النادينيج.         بني الناديني أ.نشاهد كرة القدم الكبريين مباراة   

   الكبريين  نشاهد مباراة كرةالقدم بني الناديني  د      بريين بني النادينينشاهد كرة القدم مباراة الكب.     

 

 

 

 

 

 

 



 .اخرت الكلمة األتية يف صورة مناسبة !!10    

 ماذا يفعل الالعب ؟   

 

 ج. هو يشاهد املبارة          يضرب الكرة بقوة أ.الالعب

 ب. الالعب يلعب بالكرة              د. هو ميرر الكرة

D. Isilah titik-titik dibawah ini dengan kata yang sesuai agar menjadi 

kalimat yang sempurna ! 

 بيب ..........املرضالط .11

              د. ينظم                   ج. يبيع                   أ. يعاجل          ب. يزرع     

 أنظر هذا ..........الربزيلي املشهور. 21

 د.املرمى                      ج.الالعب                أ.احلكم          ب.املنتخب     

 ...............هو يعمل ويوفر لنا النظافة والصحة والعافيةعمي. 21

 أ. مهندس         ب. طبيب                 ج. مدرس                د. كناس

 + : هل تلعب كرة القدم مساء اليوم ؟. 24

 :ال،........ألعب مساء اليوم  -     



 د. ل                   ج.أن                   ب. جيب          أ. لن              

 . يريد.........الدروس11

 ج. ليذكر                د.  أن أذكر          أ.  أن يذكر           ب.لن يذكر           

املهندسون يريدون .........الشوارع واجلسور، ويستطيعون أن يصنعوا السيارات لنقل .  26
 البضائع.

 د. ليبنو             ج.أن يبيعوا                   ب.أن يبنو          أ.أن يوفروا      

 .ملاذا جيري الالعب بسرعة ؟27

 ليسجل اهلدف      د. لن يضرب الكرة أ.  ليسجل اهلدف     ب.ليضرب الكرة       ج.     

E. Pilihlah terjemahan kata yang bergaris bawah ! 

املكتبة . أنا أحب أن أقرا كتابا عن أصحاب املهنة. وهم أنا أمحد أمني ، أنا األن  يف  
ويوفر لنا  النباتاتالفالح والبائع واملهندس والشرطي والطبيب وغريهم. هذا فالح، الفالح يزرع  

 أيضا ببيعيها يف السوق.  المواد الغذائيةاملواد الغذائية بإنتاجها. و األخر : بائع، هو يوفر لنا 

 " مبعىن ......... اتالنبات. الكلمة  "18

 Ladang .ج            Tumbuh-tumbuhanأ.     

 Sawahد.                               Binatangب.   

 .............مبعىن " المواد الغذائية".الكلمة 19

 Barang daganganأ.      

 Tumbuh-tumbuhanب.       

 Bahan Makananج.       



  Bahan Pakaianد.       

 .............مبعىن "يوفر لنا" الكلمة  .20

 Memindahkan untuk kita.  أ     

 Menjaga untuk kita ب.      

 Menyediakan untuk kitaج.        

  Mengamankan untuk kitaد.      

 

 

 *النجاح مع*

 
 

 

 



Soal Post Test 
A.Pilihlah salah satu jawaban dari jawaban yang tersedia, dengan diberi 
tanda (X) pada jawaban yang dipilih ! 

  ه اجلملة هي..........يف هذ مهندس"". "هو مهندس" معىن كلمة 1

        Dokterد.              Guruج.                Polisiب.             Insinyurأ.    

  يف هذه اجلملة هي.......... الفالح""كلمة  ."الفالح يزرع النباتات" معىن2

        Dokterد.                 Guruج.                Petaniب.              Insinyurأ.    

  .......يف هذه اجلملة هي "الشوط"" معىن كلمة . "إنتهى الشوط األول وبدأ الشوط الثاىن3

    Gol د.         Hasil Pertandinganج.   .Babak          ب        Pertandinganأ.   

  B. Pilihlah terjemahan bahasa arab yang benar dibawah ini ! 

4" .dia mengiringi bola dan menendangnya dengan kuat" ! ترجم إىل اللغة العربية 

 جيري سريعا        ج. هو الالعب يقرتب من املرمى بسرعة و يضرب كرة بقوة       هو ميرر الكرة و   أ.   

 هو ميرر الكرة ويسدد الكرة بقوةد.   هو ميرر الكرة ويضرب الكرة بقوة    ب.

5. "Bola membentur gawang"! ترجم إىل اللغة العربية "  

 وبعد دقائق قليلة يصفر حكما املباراة النتهاء املباراة بنتيجة التعادلأ.      

 . يسدد الكرة يف املرمىب  

 ج. يقرتب من املرمى  

   جيري بسرعة إىل املرمىد.    



 

c. Susunlah kalimat dibawah ini menjadi kalimat yang sempurna ! 

 أقرأ -القرأن  – جيب –. أن 6

 أ. أقرأ أن جيب القرأن            ج.جيب أن القرأن أقرأ             

 د.جيب القرأن أقرأ              ب. جيب أن أقرأ القرأن

 كرة  -القدم  – يلعب –. الالعب 7

 العب كرة القدم             ج. يلعب كرة القدم لالعب         أ.  يلعب ال   

 ب. كرة القدم يلعب الالعب                د. الالعب كرة القدم يلعب 

 بالكرة -ساريعا  -وهو –جيري  –و  –يلعب . 8

 وهو يلعب وجيري بالكرة سريعاج.      يلعب وهو وجيري بالكرة سريعا أ.   

 وهو يلعب بالكرة وجيري سريعاد.        وجيري سريعايلعب وهو بالكرة  .ب

 بني -الناديني  –الكبريين  –مباراة  –نشاهد  –كرة القدم . 9

                نشاهد مباراة كرةالقدم الكبريين بني النادينيج.         بني الناديني نشاهد كرة القدم الكبريين مباراةأ.   

   الكبريين  نشاهد مباراة كرةالقدم بني الناديني  د      الكبريين بني النادينينشاهد كرة القدم مباراة ب.     

 

 

 

 



 

 

 

 .اخرت الكلمة األتية يف صورة مناسبة !!10    

 ماذا يفعل الالعب ؟   

 

 أ.الالعب يضرب الكرة بقوة          ج. هو يشاهد املبارة

 ب. الالعب يلعب بالكرة              د. هو ميرر الكرة

D. Isilah titik-titik dibawah ini dengan kata yang sesuai agar menjadi 
kalimat yang sempurna ! 

 الطبيب ..........املرض .11

              ج. يبيع                   د. ينظم                   أ. يعاجل          ب. يزرع     

 أنظر هذا ..........الربزيلي املشهور. 12

 املرمىد.                      الالعبج.                املنتخبب. احلكم         أ.     

 عمي...............هو يعمل ويوفر لنا النظافة والصحة والعافية. 13



 د. كناسأ. مهندس         ب. طبيب                 ج. مدرس                

 وم ؟+ : هل تلعب كرة القدم مساء الي. 14

 :ال،........ألعب مساء اليوم  -     

 لد.                    أنج.                   . جيبب          . لن        أ      

 .........الدروس. يريد15

 أذكرأن  ذكر                د. ليج.           لن يذكر     ب.    أن يذكر        أ.       

.........الشوارع واجلسور، ويستطيعون أن يصنعوا السيارات لنقل  املهندسون يريدون.  16
 البضائع.

 ليبنود.              أن يبيعواج.                   أن يبنوب.          أن يوفرواأ.      

 .ملاذا جيري الالعب بسرعة ؟17

 ن يضرب الكرةلد. يسجل اهلدف      ل ج.    ليضرب الكرة   ب. ليسجل اهلدف    أ.       

E. Pilihlah terjemahan kata yang bergaris bawah ! 

أنا أمحد أمني ، أنا األن  يف املكتبة . أنا أحب أن أقرا كتابا عن أصحاب املهنة. وهم  
ويوفر لنا  النباتاتالفالح والبائع واملهندس والشرطي والطبيب وغريهم. هذا فالح، الفالح يزرع  

 أيضا ببيعيها يف السوق.  المواد الغذائيةاجها. و األخر : بائع، هو يوفر لنا املواد الغذائية بإنت

 " مبعىن ......... النباتات. الكلمة  "18

 Ladang .ج            Tumbuh-tumbuhanأ.     

 Sawahد.                               Binatangب.   



 

 ..مبعىن........... " المواد الغذائية".الكلمة 19

 Barang daganganأ.      

 Tumbuh-tumbuhanب.       

 Bahan Makananج.       

  Bahan Pakaianد.       

 مبعىن............. " يوفر لنا". الكلمة 20

 Memindahkan untuk kita.  أ     

 Menjaga untuk kita ب.      

 Menyediakan untuk kitaج.        

  Mengamankan untuk kitaد.      

 

 

 *مع النجاح*

 
 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP)

(KELAS EKSPERIMEN)

Satuan Pendidikan : MTS Ponpes Islamic Center Al-Hidayah Kampar
Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Tema/Topik Bahasan iPembelajaran Mufrodat

Subtema/Sub Pokok 
"ut 

urun 'r'6U

Kelas / Sernester

Alokasi Walsu
: VIII / Genap

:2X40 Menit ( 3 XPertemuan )

A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berb.agai permasalahan

dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan fakfual,
konseptual, procedural , dan metakognitifberdasarkan rasa ingin tahunya tentang

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan

kemanusiaan,kebangsaan,kenegaraan,danperadaban terkait
wawasan

penyebab

fenomena dan kejadian, sertia menerapkan pengetahuan procedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan

rnasalah,

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konlaet dan ranah

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara

mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif,dan mampu menggunakan

metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar/I(d Dan Indikator Pencapaian Kompetensi/IPK
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan :

a*J.l Uaik secara lisan maupun tertulis

3.2 Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan ' a;d.l

3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang

berkaitan dengan L41l baik secara lisanmaupun tertulis .



4.2 Menyampaikan berbagai'informasi lisan sederhana tentang ' ai*I dengan

memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan

sesuai konteks.

C.Indikator

1. Menerapkan mufrodat yang berkaitan dengan L4!l

2. Menterjemahkan mufrodat dengan baik dan benar dalarn kalimat (umlah). 
,

3. Mengucapkan dan menuliskan kembali mufrodat dengan lafadz dan intonasi yang

baik dan benar.

4. Menggunakan mufrodat dalam jumlah (kalimat) dengan benar, baik dalam bentuk

ucapan maupun tulisan.

5. Menjawab dan memilih harkat mufrodat yang drdapati dalam sebuah kalimat

fiumlah).
D.Tujuan Pembelajaran

L. Pertemuan Pertama
Peserta didik diharapkan dapat:

1) Memahami dan menterjemahkan mufrodat dengan baik dan benar tentang: i:4J.1

2) Melafallon dan menguasai mufrodat dengan baik dan benar tentang : : L<Il

2. Pertemuan Kedua
Peserth didtk dtharapkan dap*t r

1) Mengidentifikasi mufrodat dalam kalimat dengan baik dan benar tentang , a;dl

2) Mengartikan kalimat dengan baik dan benar.

3) Menuliskan mufrodat baik secara lisan maupun tulisan.

3. Pertemuan Ketiga
Peserta didik digarapkan dapat :

1) Mengungkapkan mufrodat dalam kalimat dengan baik dan benar, baik dalam

bentul lisan maupun tulisan.

E. Materi Pembelajaran
1. Pertemuan Pertama

- Mufrodatbaruterkaittqpik ; L'etl

- it{ - a* -,.-"Y - *} -C}J -.**b - drrrer- Jsb - ajd.t

r#t - it;Jl - .:,uUl - -"{ - C+ - ?,1, - dr:l - Ct' - ej- .J"tr

abrlr - r;!r - 4tr -



Pertemuan Kedua

Mufrodat dan kalimat yang terkait dengan topik : a;alt sebagai penunjang

J.r.)LJt d)q sfJdl

.rtiL:Jl et" 7|';St

a^+\rr t& a*Jt -

et$t..,( ";(it -
.r(! .*1, ".rlJl -

, ^btl lt .-Jl -\> J q,,

*L^l r*., ,..iUlL LJ*L'

+ttl ,S" ./-dl

,Jrtl drr* *Al
Pertemuan Ketiga

Mufrodat dan kalimat yang terkait dengan topik: t' e 
[l dalam bentuk paragraf terpadu.

iub C>[a}t fr: .ar+I .,l-,-oi if t{lrf lii .,ri ,.^,-i ul . a-(l + JYI ul , .,*.^l .r.*f ui

.f*;pr k*Lll Jb *Al:.r4!r
;y f rgt+ : plb .k-lr! LtlriJl :eLl tJ iy-r oUUt p;;>l"i!l c6)1s tja

.A.Jl,, t{".rr t-ari rytiJl :$l tJ

, gi! .il.dl oi, Jil .)!rqJt *a Ut3J! +t Il 9a :! , .r.t.<e r.'*€*Jtj3

L^AI U ;ya ,p.ll tto f r..*b ,.r"t*b .i./!l ,* bl*s D)l P" f ,*i

f .,,,-sb CUIJ .a.Ul a-,AU a^|t-EiJt d Sy_S J^,* f , dK c p<".:Ly .ilu!
.oUtU!"r v)lL}t cp-r*

F. Langkah-langkah pembelajaran
Pertemuan Pertama

No Kegiatan Pembelajaran Waktu
1 Pendahuluan

Apersepsi dan Motivasi
a. Guru menanyakan keadaan peserta didik dan

mengkondisikannya agar siap mengikuti pembelajaran.

b. Guru naengajukan pertany,aan tentang materi yang

sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan

dipelajari.

10 Menit

1

1



c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau KD
yang ingin dicapai.

d. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan
penjelasan tentang kegiatan yang akan dilalcukan peserta

didik untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas.

6OMenit2 Kegiatan Inti
1. Pengenalan kosa kata baru

ti. MeAgamati

1. Guru membacakan rnufrodat 1 kali atau sampai 3
kali tentang topik yang sedang dipelajari.

2. Peserta didik mengamati dan mengulang

mufrodat yang dibacakan guru sebanyak I kali
atau sampai 3 kali hingga peserta didik

menguasai mufrodat tentang topik :4411

b. Menanyakan

1. Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan:L611

c. Mengumpulkan data ( Experiment@ )
Peserta didik mengidentifikasi mufrodat tentang :

4d! dengan menggunakan strategi pemilihan

kartu dengan langkahJangkah sebagai berikut:

yang bersikan mufrodat.

ruangan dan mencari siswa lain yang kartunya
cocok dengan mufrodat tersebut.

diri kepada siswa yg lain jika kartu yang

dimilikinya memiliki kecocokan.

VARIASI PEMBELAJARAN

yang berisi kosa kata torkait teks.

potongan kertasnya.

untuk tim yarng memilih potongan kertas

dengan benar.

d. Mengasosiasi
Kemudian kata tersebut disesuaikan dengan

kalimat dengan yang ada di teks,

e; Mengkornunikasikan hasi!



Peserta didik .berlatih menggunakan mufrodat

Tentang &+! dan memahami makna dari

mufrodat tentang i:411.

Kegiatan Penutup

1. Membuat rangkuma#sirnpulan pembelajaran.

2. Guru melakukan evaluasi proses pembelajaran.

Pertemuan Kedua
No Kegiatan Pembelajaran Waktu

I Pendahuluan

Apersepsi dan Motivasi
l. Guru menanyakan keadaan peserta didik dan

mengkondisikannya agar siap mengikuti
pembelajaran.

2. Guru mengajukan pertanyaan tentang materi yang

sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan

dipelajari.
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau KD

yang ingin dicapai.

4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan

penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan
pesertia didik unfuk menyelesaikan pelmasalahan atau

tugas.

t0 Menit

6OMenit2 Kegiatan Inti
2. Pengenalan kosa kata baru

a. Mengamati
1. Guru membacakan mufrodat 1 kali atau sampai 3

kali tentang topik yang sedang dipelajari.
2. Peserta didik mengamati dan mengulang

mufrodat yang dibacakan guru sebanyak 1 kali
atau sampai 3 kali hingga peserta didik

menguasai mufrodat tentang topik :a;4J.t

b. Menanyakan

1. Mengajukan pertanyaefl berkaitan dengan:i:4J.1

c. Mengumpulkan data ( Experimenting )
Peserta didik mengidentifikasi mufrodat tentang :



akJl dengan'menggunakan strategi pemilihan

kartu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

yang berisi kosa kata terkait teks.

ruangan dan mencari siswa lain yang kartunya
cocok dengan mufrodat tersebut.

diri kepada siswa yg lain jika karru yang
dimilikinya memiliki kecocokan.

VARIASI PEMBELAJARAN

yang berisi kosa kata terkait teks.

kartunya.

untuk tim yang memilih kartu dengan benar.

d. Mengasosiasi
Kemudian kata tersebut disesuaikan dengan kalimat
dengan yang ada di teks.

e. Mengkomunikasikan hasil
Peserta didik berlatih menggunakan mufrodat yang

ada kalimat tentang a:€J.l . dan memahami makna

dari kalimat tentang A:d.l.

KegiatanPenutup
1. Membuat rangkumarlsimpulan pembelajaran.

2. Guru melakukan evaluasi proses pembelajaran.

Pertemuan Ketiga
No Kegiatan Pembelajaran Waktu

1 Pendahuluan

Apersepsi dan Motivasi
1. Guru menanyakan keadaan peserta didik dan

mengkondisikannya agar siap mengikuti
pembelajaran.

2. Guru mengajukan pertanyaan tentang rnateri yang

sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan
dipelajari.

3. Guru menyampaikan hrjuan pembelajaran atau KD

10 Menit



yang ingin dicapai,
Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan

penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan
peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan atau
tugas.

4.

60Menit2 Kegiatan Inti

sampai 3 kali tentang topik yang sedang

dipelajari.

paragraf yang dibacakan guru sebanyak I
kali atau sampai 3 kali hingga peserta didik

rnenguasai mufrodat tentang topik :i.4-lt

i.alt

tentang 'Xj+t dengan menggunakan

strategi pemilihan kartu dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

yang berisi kosa kata terkait teks.

berkeliling ruangan dan mencari siswa lain
yang kartunya cocok dengan mufrodat
tersebut.

untuk
menawarkan diri kepada siswa yg lain jika
kartu yang dimilikinya rnemiliki keeocokan.

VARIASI PEMBELAJARAN

yang berisi kosa kata terkait teks.

mufrodat-rnufrodat yang cocok dengan

mereka tidak jelas dirnana letaknya.

kartunya,,



untuk tim yang memilih kartu dengan benar.

d. Mengasosiasi
Kernudian kata tersebut disesuaikan dengan kalimat
dengan yangada di teks.

e. Mengkomunikasikan hasil
Peserta didik berlatih menggunakan mufrodat

tentang Aj<J.l . dan memahami makna dari mufrodat

tentang aidl.

Kegiatan Penutup

I . Membuat rangkumarlsimpulan pembelaj aran.

2. Guru melakukan evaluasi proses pembelajaran.

G. Pendekatan/ Strategi/lVletode Pemhelajaran
Pendekatan: Saintifik
Teknik : Potongan Kertas

Metode : Language Control
H. Media/Alat dan Bahan Pembelajaran

' Spidol
E w'hite B6afd
. Kartu

L Sumber Belajar
. Kamus
. Buku Paket Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah kelas VIII
, Buku-buku Penunjang PembelajaranBahasa Arab.

J. Peuilaian Proses dan Hasil Pembelajaran
1. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi

2. Alat penilaian : test ( Tulisan)
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RENCAN A PE I-AK SANAAN PEMBELAJ ARAN
( RPP)

{ KELAS KONTROL)

Satuan Pendidikan

Mata Pelajaran

Temai'Topik Bahasan

Subtemalsub Pokok tsahasan 'L.*11

Kelas i Semester

Alokasi Waktu

: MTS Ponpes Islamic C-'enter Al-l{idayah Kampar
: Bahasa Arab

i Pembelaj aran Mufrodat

: ViIi i Genap

:2 X,i0 Menit ( 3 XPertemuan )

A. Kompetensi [nti
i. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutny'a.

2. Menghayati dan mengamalkan periiaku jujur, disiplin, tanggungjarvab,
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsit dan pro-aktif-
rrronrrnirrtk;rn qikan sehnrrai hnrrian drri cnlrrci atac. herhnoai nernrecal2hen'''-"'"J-"'-'.-'".'e'""'

dalan: berinteraksi secara ef-ektif, sosial dan alanr serla dalam menempatkan diri
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia,

Memahami. menerapkan, menganalisis dan rnengevaluasi pengetahuan faklr"ral,

konseptual, procedural " dan rnetakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni. budava, dan humaniora dengan tvalvasarl

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban ter"kait pen-vebab

Itnornena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
ma.-salah.

Mengolah, menalar, rnen_vaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah

abstrak terkait dengan pengernbangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara

mandiri, serta bertindak secara ef'elaif dan kreatit',dan mampu menggunakan

metoda sesuai kaidah keilrnuan.

B. Kompetensi Dasar/Kd Dan Indik*tor Pencapaian Kompetensi/IPK
3 1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 5,nxg berkaitan dengan :

adt Ua;t secara lisan maupr"rn tertuiis

3.2 Mernaharni lafal kata, frase. dan kalimat bahasa Arab 1.,ang berkaitan dengan 
' 
A**1

3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, tiase, dan kalirnat Bahasa Arab yang

berkaitan dengan L$.1 baik secara lisan maupun tertulis .

peduli

dan

4+.



4.2 Menyarnpaikan berbagai' infonnasi lisan sederhana tentang : itt clengan

memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unslr budava secara benar dan
-^^.-^- l. ^--r.^r-.icSuau NUrltcl\5.

C. Indikator

1 . M.n"rupkan mufrodat vang berkaitan dengan a*g1i

2. M.nt".iemahkan rnufrodat dengan baik dan benar dalanr kalimat fiultlah).
3. h'fengucapkan dan menuliskan kembali mufrodat dengan lafadz dan intonasi 1-ang

baik dan henar.

4. Menggunakan raufrodat dalam jurnlah (kalimat) dengan benar, baik dalarn bentuk
ucapan maLlpun tulisan.

5. N{enjar,vab Can memilih harkat mufrcdat i'ang Cidapati dalarn sebuah kalinre"t

fiumlah).
D.Tujuau Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama
Peserta didik diharapkan dapat:

1) Memahami dan menterjemahkan mutiodat dengan baik dan benar tentang: L4J.1

2\ Melafalkan dan n:enguasai rnutiodat dengan baik dan benar tentang , : L+U

2" Pertemuan Kedua
Peserta didik diharapkan dapat :

1) Mengidentiflkasi rnufiodat dalam kalimat dengan baik dan benar tentang . a.di

2) Mengartikan kalimat dengan baik dan benar.

3) Menuliskan muliodat baik secara lisan rnauprur tuiisan.
3. Pertemuan Ketiga

Peserta didik digarapkan dapat :

1) Mengungkapkan rnufrodat dalam kalimat dengan baik dan benar, baik dalarn
bentuk lisan maupun tulisan^

E. Materi Pemlrelajaran
1. Pertemuan Pertama

- Mufrodat baru terkait topik : L$.1

:s,l\ -dL,,Jl _. c,tiL;Ii - r-( - -J" - .-.*L - d* - 5*l - e.,.- JLf

2. Pertemuan Kedua

Llr"Jl 
-- a^J!r - ;J:r -



- Mutiodat dan kalirnat yang terkait dengan topik : Ldl sebagai penunjang

+*,lrIr -Jq fLLJ, - ,t*">''"jl JJ+ ,_*y-*l a

.:rtjl*:ji 31; 1>,,-Jt 
.

dt"all 14 11+l I
A\yilt -*K* -"(' -
.FL -+ *=)ui -

,s-r,j\ ih :-=.j.ji - J{' *--" -.,'+l o

,#1 rt; e-;ti .
3. Pertemuan Ketiga

- Mufrodat dan kalirnat 1,ang terkait dengan topik : " L#l dalarn hentrik paraggaf

terpadu.

1)uJr r"J .td1 .r;-,ri ;-" luf '1;i di .-".-i ui . a.(-tr * Jll L;i ,, ;e"i -ioi ,;i

.*lt?) *=Jit Jt" .rjr;Jt,: -"*-J,: :U,;
I

l,4 _,-a r*li : fYiJ .t**Lik {-iiiJ! :tf"t l-J l_x: *L;U' C; a)Ur ,C)'j t*lia

.i)-ii ,J k -" t>ui ;-;t-rijl :iy'r g

. 5i'9 .dL:Jt ,j*.Fr *!L-Jl p"s p}J'J *[i oo 1* , ..n-k ,rerf_r

A,=^Ji LJ;f_l ,rr"J\ eL- f (:-x*b l..*,L*g .jr"!t i eig::::^r ,J:i ," ,*l

Js ..,rs CL*jIJ .a"Ul a..JlJ a-?i.jtjJi U ly; J-"," * , .rtif r ,,.4*":Lg .+U',_9

.oUUi: .alJ".jt ;:-u-

F. Langkah-langkah pembelajaran
Pertemuan Pertama

No Kegiatan Pembelajaran Waktu
1 Pendahuluan

Apersepsi dan Motivasi
a. Guru menan-vakan keadaan peserta didik dan

mengkondisikarinva agar siap mengikuti penrbelajaran.

b. Guru mengajukan pertanyaan tentang materi vang
sudah dipelajari dan terkait dengan srateri yang akan

dilielaiari"
c. Guru menyaurpaikan tujuan pembelajaran atau KD

10 M*nit



yang ingin dicapai

d. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan

penjelasan tentang kegiatan _vang akan dilakukan peserra

didik untuk menvelesaikan permasalahan atau tugas.

S0Menit2 Kegiatan Inti
1. Pengenalan kosa kata baru

a Mengarnati

L Curu ineriulis mufrodat dan terjeiuahannya

tentang:L41i

2. Peserta didik mengamati tulisan yans ada dj

p*pan tulis mutiodat tentang topik :;;g"\1

3. Guru membacakan trufrodat dan artinl,a
kemudian siswa mengikutinya sesuai dengan

tulisan yang ada dipapan tulis seban,vak 3 kali

tentang:Lf"l

lvlenanyakan

1. Guru menghapus arti muliodat dipapan tulis

berkaitan dengan :L$.1

2. Sisrva menanyakan arti yang ktrang jeias

kepada guru.

3. Guru menjar,vab pefianyaan yang diajukan
oieh siswa.

fufengumpulkan data { f.xperirnenting Tdan
mengasosiasi

1. Guru menghapus semua tuiisan nrufiodat

,vang ada di papan tulis.

2. Siswa menulis dibuku tulis mereka

mufrodat-rnufrodat yang mereka ingat dari
ditulis dipapan tulis tadi tanpa artinya

3. Guru menyuruh sisrva rnengartikan
nruftoda.t yang mereka tulrs dibukl tulis.

4. Jika rnereka lupa. guru memperbolehkarr
mereka untuk bertanya hingga mereka

dapat rnengasosiasikan rnufrodat dan

artinl'a'
Mengkornunikasi kan hasi I

L Guru menulis kembali mirfrodat beserta

artinya dipapan tulis.
2. Sisrva mengoreksi tulisan mereka dengan

yang ditulis oleh gunr dipapan tulis.

b"

d.



Siswa menrbenarkan tulisan mereka jika
salah,

Guru merrberikan lvaktu selama beberapa

rnenit pada sisi.va untuk rnenghafal nTr"rfiodat

-vang mereka tulis.

Kegiatan Penutup

l. Setelah beherapa menit guru menyumh 5 orang sisrva
^ --l- J---- l- -,, -,-,-l-,, ,-L -l ----', 1 --l-,---- 1 -1,secafa acaN uuii 'rlei'gaii-riair uriiuh rriaJu Lcoapaii iieias

dan membacakan mufrodat yang mereka halal

dengan diikuti oleh siswa yang lain didalam kelas.

2. Peserta didik rnelakukan reileksi terhadap
pembelajaran yang telah dilakukan dengan cara

menunjuk sisrva lain secara acak dan rrenanyakan 1

mufiodat besena aftinva secara acak juga.

3. Peserta didik merespon peftanliaan -yang diberikan
oleh gurti terkait materi pembelajaran.

+. Peserla didik riiercspon salaii", 1'ang dibei'ikair oleh

lOMenit

Pertemuan Kedua
r\t) Kegialan Pernhela.jaran Waktu

I Pendahuliran

Apersepsi dan Motivasi
1. Guru menanyakan keadaan peserta didik dan

rnenekondisikanriva agar siap rnengrkutr

pernbelajaran.

2. Guru mengajukan pertan,vaan tentang rnateri yang

sudah dipelajari dan terkait dengan materi vang

1

akan dipelajari.

Curu men-"-ampaikan tujuan pembelajaran atau KD

-vang ingin dicapai.

Guru menyarnpaikan garis besar cakupan materi

dan penjelasan tentang kegiatan yang akan

riiiakukan peserta didik untuk rnenyelesaikan

permasalahan atau tugas.

4.

10 Menit

60Menit2 Kegiatan Inti
Pengenalan kosa kata baru

a. fuIengarnati

L Guru urenulis linra kaliinat pendek

terjemahannya tentant: L/l
dan

di2. Peserta ilidik mengatrati tr"Llisan vang ada



papan tulis kalirnat tentang topik :LaJ.l

3. Guru membacakan liina kalimat pendek dan

artinya kemudian siswa mengikutinya sesuai

dengan tuiisan yang arla dipapan tulis sebanyak

3 kali tentang:L$l

1. ]\,f^^--.,-1,-^rvr!li6rrlqt\dtr

1. Guru menghapus afii lima kalrmat pendek

dipapan tulis berkaitan dengan :L$l

2. Si-sr,va menanyakan arti y-ang kurang je las

kepada guru.

-1. Cr"rru menjarvai: pertan,vaan yang diajukan oleh

siswa.

c. Mengunrpulkan data
m f\n (Il) er\ei tr Qi

( Ii"r.perintettting ,idan

i. Guru menglrapus semlla tutrisan iirna kalirnat
pendek vang ada di papan tulis.

2. Sisr.va menulis dibuku tulis rnereka lima kalimat
penclek yang mereka ingat dari ditulis dipapan

tulis tadi tanpa artinva

3. Guru rnenyuruh siswa mengartikan lima kalimat
pendek yang mereka tulis dibuku tulis.

1. .lika mereka lupa, guru memperbolehkan mereka

runtrrk benanr a hingga mercka ,Japat

mengasosiasikan mufrodat dan artin-va.

d. Mengkomunikasikan hasil

l. Guru menulis kernbali lima kaiirnat perrdek

beserta artinya dipapan tulis.

2. Srsrva mengnreksi tulisan mereka dengan

),ang dituiis oleh guru dipapan tulis.

3. Sisr,va merrbenarkan tulisan mereka .iika
saiah,

4. Gurr; meml:erikan n".'akt,-r selarna hr:berapa

n''.enit pada sis*'a untuk menghalal lirna kalimat
pendek yang mereka tulis.

Kegiatan Penutup

t. Setelah beherapa menit guru menliuruh 5 CIrang

sisrva secara acak dan bergantian untuk maju
kedepan kelas dan membacakan lirna kalirnat
pendek yang mereka hafal dengan diikuti oleh

siswa yang iain didalam kelas.

2. Pesert-a didik rndakukan refleksi terhadap

l0Menit



a
J.

4.

pernbelajaran )lang telah dilakukan dengan cara

rnenunjuk sisw'a lain secara acak dan

menanyakan 1 rnufiodat beserta artinya secara

acak juga.

Pesefta didik merespon pertanvaan yang

diberikan oleh guru terkait materi pembeiajaran.

Peserta didik merespon salam yang diberikan
_-1 ^t- ___ -,--_L)ltrl t gUL Lt.

Pertemuan Ketiga
No Kegiatan Pembelajaran Waktu

I Fendahuluan

Apersepsi dan Motivasi
1. Guru menanyakan keadaan peserta didik dan

rnengkondisikannya agar siap mengikuti
pembela.jaran.

1 (lrrrrr tTrr.'no;lir,l-an nFrt:rnr.nqn fanfnnrr rrralt.ri rrcnoUul9tl}vl}Jq.lll'lu,I

sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan

dipelajari.
3. Curu menyampaikan tujuan pembelajaran atau KD

yang ingin rlicapai.

4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan

penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan
peserta didik untuk menyelesaikan pemasalahan

atau tugas.

10 Menit

50N,lenit2 lJaaiofqn Tnflar!Srdr<aE rarar

Pengenalan kosa kata baru
a. Mengamati

i. Guru menulis paragraf singkat dan

ter.i ern a han n),'a f en ta n g' {,J.i

2. Pesefia diclik mengamati tulisan yang ada di

papan tulis dua paragraf-tentang topik :L$.i

3. fiuru nremhacakan dua paragraf singkat dan

artinya kemudian siswa rnengikutinya sesuai

dengan tulisan vang ada dipapan tulis sebanyak

3 kali tentang:L$.1

b. Menanyai<an

1. Guru menghapus arti dua paragraf dipapan tulis



berkaitan dengan r +:4J.1

Siswa menanyakan arti yang kurang -ielas
kepada guru.

Guru meniawab pertanyaan .vang diajukan oleh
sr'swa.

C. Menguinpulkan data ( P)-rpcrimenting )dan mengasosiasi

l. Guru mcnghapus semua tulisan dua paragraf

singkat vang ada dipapan tulis.

2. Sisrva menulis dibuku tulis mereka dua paragraf

singkat yang mereka ingat dari ditulis dipapan
trrlis tadi tanpa artinya.

3. Guru menyuruh sisrva mengartikan dua paragraf
singkat yang mereka tulis dibuku tulis.

4. Jika rnereka iupa, guru memperbetlehkan mereka

untuk bertanya hingga mereka dapat

mengasosiasikan rnufrcdat dan artin-va.

d.Mengkomunikasikan hasii

1. Guru menulis kembali dua paragraf singkat
beserta artinya dipapan tulis.

2. Sisr.va mengoreksi tulisan mereka dengan vang
ditulis oleh guru dipapan tulis.

3. Sisrva mernbenarkan tulisan mereka jika salah.

4. Guru memberikan waktu setrama beberapa rnenit
pada siswa untuk rnenghafal dua paragraf singkat
. on,' '-o"ol.. t,,li.
JV 

ql i5 ri i!t !t\d tUt i.1.

Kegiatan Penutup

1. Setelah beberapa menit gunl menyuruh 5 orang

siswa secara acak dan bergantian untr;k nraju
kedepan kelas dan membacakan dua paragraf
singkat yang mereka hafal dengan diikuti oleh

sisw'a yang lain didaiarn kelas.

Peserta didik melakr"rkan ret'ieksi terhadap
pembela,jaran yang telah dilakukan dengan cara

rnenurnjul; srs*a lain secal-a acak dan

menanyakan 1 mufrodat beserla arlinva secara

acak juga.

Peserta didik merespon pertanyaan yang

diberikan oleh guru terkait materi penrbelajaran.

Peserta didik rnerespon salam yang diberikan
oleh guru.

l0Menit



G. Pendekatan/ Strategi/Metode.Pembelajaran
Pendekatan: Saintifik
Metode . - Tanr-a-iar,vab

- Sam' i-_vah Svatarviyah

H. N{edia/Alat dan Bahan Fembela.iaran

' Spidol

' White Board
r Pena.

" Buku tulis
I. Sumtrer Belajar

. Kar:us

" IJuku Paket Bahasa Arab iv{adrasah Tsanaiviyah kelas \rlltr
. Buku-buku Penunjang Pembela,iaran Bahasa Arab.

J. Penilaian Proses tlan Hasil Pembelajaran
1. Alat penilaian . test ( Tuiisan;



Rubrik Penilaian

Mengetahui

Guru Bahasa Arab

Pekanbaru, Y.tl

IVfahasiswa Peneliti

fJ,A:Jl o\ly

ri fr-- )l-

3
1
,l

,J'

I
\f'
rJ'

1
0

;
{
-(-

1t
4

-\
7
1d

j.
l.

I
:3
5

\

\ Jra:rUJl

I

\

Mengetahui,

1L

,,,o&,RRABBANI
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