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 "كن عالما، أو متعلما، أو مستمعا، أو محبا و ال تكن خامسا فتهلك"

 )يف اإلبانة الكربى إلبن بطة(

 

 "اجهد وال تكسل والتك غافال فندامة العقبى لمن يتكاسل".

 "لن ترجع األيام التي مضت".
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 Action“ة بلعب الكلية الجسدية االستجابة طريقة استخدام فعالية (:6262) ،خير النساء

Word” الثامن الفصل تالميذ لدى المفردات االستيعاب على لترقية 
 .كمبر اإلسالمية المتوسطة اإلسالمي للمركز الهداية مدرسة في

ة بلعب الكلية اجلسدية االستجابة طريقةفعالية ويهدف إىل معرفة  ىذا البحث حبث جترييب
“Action Word”اذلداية مدرسة يف الثامن الفصل تالميذ لدى ادلفردات االستيعاب على لرتقية 

 الكلية اجلسدية االستجابةىل : وسؤال البحث. كمرب اإلسالمية ادلتوسطة اإلسالمي للمركز
 مدرسة يف الثامن الفصل تالميذ لدى ادلفردات االستيعاب على لرتقية ةفعال ”Action Word“ةبلعب

ومنهج ىذا البحث من نوع البحث التجرييب،  .؟كمرب اإلسالمية ادلتوسطة اإلسالمي للمركز اذلداية
الذي يرتكب من تصميم خطة التعليم، والتطبيق، وادلالحظة، واإلختبار، و رلتمع البحث فيكون من 

لعام  كمرب اإلسالمية ادلتوسطة اإلسالمي للمركز اذلداية مدرسة يف الثامنالصف مجيع التالميذ 
 للمركز اذلداية مدرسة يف" ج" و "ب"  الثامن. وعينتو تالميذ الصف 1212/1212الدراسي 
" ج" و "ب" الثامنالصف  يف التالميذ ووأما أفراد البحث فه .كمرب اإلسالمية ادلتوسطة اإلسالمي

 االستجابة طريقةفعالية  وموضوعو. كمرب اإلسالمية ادلتوسطة اإلسالمي للمركز اذلداية مدرسة يف
 الثامن الفصل تالميذ لدى ادلفردات االستيعاب على لرتقية”Action Word“ة بلعب الكلية اجلسدية

أما نتيجة ىذا البحث فيمكن أن  .كمرب اإلسالمية ادلتوسطة اإلسالمي للمركز اذلداية مدرسة يف
لرتقية استيعاب  ةفعال ”Action Word“ة بلعب الكلية اجلسدية االستجابة طريقةتلخص الباحثة أن 

 اإلسالمية ادلتوسطة اإلسالمي للمركز اذلداية مدرسة يف الثامنيف الصف  ادلفردات لدى التالميذ
، يعىن 1درجة داللة % ومن 6" يف درجة داللة %Ttأكرب من اجلدول "   . كما دل أن كمرب
 Action“ة بلعب الكلية اجلسدية االستجابةطريقة وىذه تدل على أن  مقبولة.    مردودة و   

Word”للمركز اذلداية مدرسة يف الثامن الفصل تالميذ لدى ادلفردات االستيعاب على لرتقية ةفعال 
 .كمرب اإلسالمية ادلتوسطة اإلسالمي

 
 ستراتيجية، استيعاب المفرداتالا الفعالية، الطريقة،الكلمات األساسية: 
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ABSTRACT 

Khorunnisa, (0202): The Effectiveness of Total Physical Response Method 

Using Action Word Game in Increasing Student Arabic 

Vocabulary Mastery at the Eighth Grade of Islamic 

Junior High School of Islamic Centre Al-Hidayah 

Boarding School Kampar 

It was Experimental research aiming at knowing the effectiveness of Total 

Physical Response method using Action Word game in increasing student Arabic 

vocabulary mastery at the eighth grade of Islamic Junior High School of Islamic 

Centre Al-Hidayah Boarding School Kampar.  The formulation of the problem 

was “was Total Physical Response method using Action Word game effective in 

increasing student Arabic vocabulary mastery at the eighth grade of Islamic Junior 

High School of Islamic Centre Al-Hidayah Boarding School Kampar?”.  This 

research was started by planning the lesson plan, implementing, observing, and 

testing.  All the eighth-grade students of Islamic Junior High School of Islamic 

Centre Al-Hidayah Boarding School Kampar in the Academic Year of 8102/8102 

were the population of this research, and the samples were the eighth-grade 

students of classes B and C.  The subjects of this research were Arabic Language 

subject teachers and students of Islamic Junior High School of Islamic Centre Al-

Hidayah Boarding School Kampar.  The object was the effectiveness of Total 

Physical Response method using Action Word game in increasing student Arabic 

vocabulary mastery at the eighth grade of Islamic Junior High School of Islamic 

Centre Al-Hidayah Boarding School Kampar.  Observation and test were the 

instruments of collecting the data.  Based on the data analysis, it could be 

concluded that the effectiveness of Total Physical Response method using Action 

Word game was effective in increasing student Arabic vocabulary mastery at the 

eighth grade of Islamic Junior High School of Islamic Centre Al-Hidayah 

Boarding School Kampar because to was higher than tt at 01 and 51 significant 

levels.  It meant that H1 was rejected and Ha was accepted.  Based on Mulahazhah 

table, the score was 211 and it was very good.  In other words, Total Physical 

Response method using Action Word game was effective in increasing student 

Arabic vocabulary mastery at the eighth grade of Islamic Junior High School of 

Islamic Centre Al-Hidayah Boarding School Kampar. 

Keywords: Effectiveness, Method, Game, Vocabulary 
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ABSTRAK 

 

Khoirunnisa, (0202): Efektifitas Metode Total Respon Fisik Dengan 

Menggunakan Permainan “Action Word” Untuk 

Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab 

Bagi Siswa Kelas VIII Mts Pondok Pesantren Islamic 

Centre Al-Hidayah Kampar.  

 

 Penelitan ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 

mengetahui efektifitas metode Total Respon Fisik dengan menggunakan 

permainan “Action Word” Untuk Meningkatkan Penguasaan Mufrodat Bagi Kelas 

VIII Mts Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar. Rumusan 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah Metode Total Respon Fisik 

dengan menggunakan permainan “Action Word” efektif untuk  meningkatkan 

penguasaan kosa kata bahasa arab siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar?" Penelitian ini dimulai dari 

merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, kemudian test. 

Populasi penelitian adalah  semua siswa  kelas VIII Madrasah Tsanawiyah 

Pondok Pesantren Islamic Centre Al- Hidayah Kampar Tahun Ajaran 8102/8102, 

dengan sampel siswa kelas VIII
B
 dan VIII

C
 Madrasah Tsanawiyah Pondok 

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

bahasa arab dan siswa Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Islamic Centre 

Al- Hidayah Kampar. Objek penelitian adalah Efektivitas Total Respon Fisik 

Dengan Menggunakan Permainan “Action Word” Untuk Meningkatkan 

Penguasaan Mufrodat Bagi Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah 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 Total 

Respon Fisik Dengan Menggunakan Permainan “Action Word” Efektif untuk 

Meningkatkan Kosa Kata Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Pondok 

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

pada taraf signifikansi 01 dan taraf signifikansi 51 ini berarti bahwa Ho ditolak 

dan Ha diterima. Dan dari tabel mulahazhah nilainya 211 artinya sangat baik. 

Dengan kata lain Metode Total Respon Fisik dengan menggunakan permainan 

“Action Word” efektif untuk  meningkatkan penguasaan kosa kata siswa kelas 

VIII Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Islamic Centre Al- Hidayah 

Kampar. 

 

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

والسالم احلمد هلل الذي ىدانا ذلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة  
 لو وصحبو أمجعني، وبعد.آعلى صلى اهلل عليو وسلم و على حبيب اهلل زلمد 

من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل  ت الباحثةقد مت 
التعليم جامعة السلطان بكلية الرتبية و شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 

 رياو.بالشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 

مها  احملبوبني نيالوالد العرفان إىلجزيل الشكر و  ةقدم الباحثتسبة يف ىذه ادلناو  
صاحب و  اىن احسن تأديبا وربياىن تربية حسنةيالذان ربإبنو سلحي الدين و حرماينيت 

 :الفضيلة
قاسم اإلسالمية  دين مدير جامعة السلطان الشريفىاألستاذ الدكتور أمحد رلا .0

نائب الثاىن الدكتور احلاج  احلاج سريان مجرة و دير الدكتور ونائب ادل احلكومية رياو
 ونائب الثالث الدكتور احلاج فرومادي.كوسنادي ادلاجسرت 

 الرتبية والتعليم جامعة  السلطانالدكتور احلاج زلمد سيف الدين عميد كلية  .8
د األول والدكتور عليم الدين نائب العمي يف قاسم اإلسالمية احلكومية رياوالشر 

 نائبة العميدة الثانية بكلية الرتبية والتعليم اينىوالتعليم والدكتور رو بكلية الرتبية 
 .نائب العميد الثالث بكلية الرتبية والتعليم الدكتور نور ساملو 

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  عليمرئيس قسم ت جون فامل بصفتو احلاج الدكتور .3
 .رياوبسم اإلسالمية احلكومية قاشريف السلطان الجامعة  

 الدكتور مسبوحني ادلاجستري كادلشرف عليا. .4
أسريت احملبة: أيب، وأمي، وأخيت حافظة األضحى وزوجها، وألفيان شهفوترا، وحافظ  .5

 سفوترا، وأدي سفوترا.



 ي 
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 التاسع "ب". الفصلمن 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 خلفية البحث.1

اللغة العربية تعترب أهنا واحدة من اللغات األجنبية الكثَت استخدامها لدى اجملتمع 
العاملي. فكما كانت اللغة اإلجنليزية تعترب أهنا لغة مهمة لعملية االتصال وحّد املعيار 

العمل فكذلك تعترب اللغة للدخول إىل املرحلة اجلامعية وحّد املعيار للحصول على 
 العربية.

وفضال عن ذلك إن اللغة العربية لغة القرآن، فال ديكن فهمو إال هبا. فلذلك لقد 
 ندونيسيا.إأصبحت مادة من املواد الدراسية يف املدارس والسيما يف املدارس اإلسالمية ب

 التكل  املدارس اإلسالمية يف إندونيسيا تتسابق يف إنتاج التالميذ املاىرين يف
باللغة العربية لسانيا كان أو كتابيا. بل إهنا توّفر املنح الدراسية هلؤالء التالميذ املاىرين، 

 فكثَت من الطرق املستخدمة جلعله  ماىرين هبا.
فمادة اللغة العربية حتتوي على مهارة الكالم واالستماع والقراءة والكتابة. فقبل 

زّود التالميذ باملفردات الكثَتة. املفردات هلا دور ىام تعل  تلك املهارات األربع البد أن ي
يف تعلي  اللغة العربية وارتباط قوي بو لسانيا كان أو كتابيا، وىي من األسس لتطوير  

إن ىدف تعلي  املفردات ىو لزيادة املفردات لدى التالميذ.  1ة.كفاءة اللغة العربي
يع االتصال بالناطق األصلي استطاعة فالناطق املاىر ىو ناطق غٍت باملفردات حىت يستط

 فالبد من املفردات الكثَتة لتطوير كفاءة اللغة العربية. 2جيدة.
وذلك موافق مبا أشار إليو تارجيان أن جودة لغة شخص متعلقة جبودة ما حفظو 
من املفردات وكميتو، فكلما تكثر املفردات اليت حفظها فتحسنت مهارتو اللغوية. إن 

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

: UIN – Maliki Press), 2212, hal.33. 
2
 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam, (Malang 

: UIN – Maliki Press), 2212, hal.33. 
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يف تعلي  مجيع اللغات والسيما اللغة العربية. فاإلنسان يعرّب كثَتا من املفردات مهمة 
 3العبارات يف أيامو باملفردات املرتبة داخل اجلمل.

 يف 9102استنادا إىل املالحظة الباحثة، عندما وجد املسح امليداين يف يوليو 
استيعاب املفردات يف الواقع أن  كمرب اإلسالمية املتوسطة اإلسالمي للمركز اهلداية مدرسة

ال تزال منخفضة للغاية. وديكن مالحظة ذالك من خلل  مدرسة املتوسطةالتالميذ 
 اخنفاضة أنشطة التالميذ ملمارسة املفردات.  

مدرس اللغة العربية ، كمرب اإلسالمية املتوسطة اإلسالمي للمركز اهلداية مدرسة يف
بالكتب املدرسية الشكلية وتصعب الطريقة املستخدمة اليت ال تزال ثابتة يقول أن 

التالميذ يف تعّل  األشياء الغريبة. فذلك يؤّدي إىل أن التالميذ يعتربون أن مادة اللغة 
العربية مادة صعبة فال يتحمسون يف تعلمها، حىت تكون املفردات احملفوظة ذىبت 

   اململة وغَت مبتكرة.يبالسهل بسبب طريقة التعل
الطريقة البديلة يف تعلي  اللغة العربية والبيئة الًتفيهية  فرأت الباحثة لزوم تطبيق

حىت يتدافع التالميذ يف تطوير احملتملة اإلبداعية لديه . فمن الطريقة البديلة اليت ديكن 
. فلماذا اختارت الباحثة ىذه اللعبة؟ (Action Word)تطبيقها ىي لعبة عمل الكلمة 

ىت ال ديّللوا يف التعل . فلعبة عمل الكلمة ىي ألهنا سهلة وتؤدي إىل محاسة التالميذ ح
مث خيّمن التالميذ األخرون  4لعبة يعرض فيها التالميذ املفردات اليت وجدوىا من البطاقة.

املفردات اليت تناسب مبا عرضها صديقه  أمام الفصل. والطريقة املستخدمة ىنا ىي 
طريقة االستجابة اجلسدية الكلية، فهي طريقة تعلي  اللغة املؤسسة على تنسيق الكالم 

  5والعمل، فمن خالل ىذه الطريقة تُعّل  اللغة بأنشطة اجلسد أو احلركة.

                                                             
3
 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kosa Kata, (Bandung: Angkasa(, 2222, 

Hal. 2. 
4
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif 

dalam belajar Bahasa Arab, (DIVA Press: Yogyakarta), Cet. I, 2211, hal: 22. 

5
 Fachrurrozi, Aziz, dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Asing Tradisional 

& Kontemporer (Jakarta: Rajawali pers), 2216, hal: 123 
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سة اهلداية لقد قام مدرس اللغة العربية يف الفصل الثامن بكثَت من ويف مدر 
 احملاوالت لًتقية املفردات لدى التالميذ، منها:

إعداد املنهج الدراسي وتصمي  خطوات التعلي  إعدادا كامال ليكون دليل  .1
 التعل  داخل الفصل.

 إلقاء املادة الدراسية بطريقة اإلنتقائية وطريقة السؤال واجلواب. .2
 استخدام السبورة والصورة يف عملية تعلي  املفردات. .3
 تنفيذ يوم اللغة لًتقية استيعاب املفردات العربية. .4

ولكن استنادا إىل املالحظة اليت قامت هبا الباحثة يف تلك املدرسة وجدت أن 
 تعل  التالميذ منخفضة. وعرف ذلك من أن:نتيجة 

 باملخرج اجليد.التالميذ مل يستطيعوا نطق املفردات العربية  .1
 التالميذ مل يستطيعوا استيعاب املفردات املوجودة يف املادة جيدا. .2
 التالميذ مل يستطيعوا استخدام املفردات جيدا لسانيا كان أم كتابيا. .3
 التالميذ مل يستطيعوا فه  املفردات حىت يصعبوا على ترتيبها يف اجلمل. .4

لقيام بالبحث العلمي وبناء على الظواىر السابقة، جتذبت الباحثة على ا
 "Action Word" عبةبلاستخدام طريقة االستجابة الجسدية الكلية  فعاليةباملوضوع: 

في مدرسة الهداية الثامن لترقية االستيعاب على المفردات لدى تالميذ الفصل 
 .كمبر  لمركز اإلسالمي المتوسطة اإلسالميةل

 

 مشكالت البحث . ب
 .  العربية املفردات معٌت فه  يف التالميذ استيعاب .0
 قدرة التالميذ على وضع املفردات داخل اجلملة. .9
 رغبة التالميذ يف تعل  اللغة العربية. .3
 تقنية و طريقة تعلي  اللغة العربية غَت متنوعة. .4
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 . مهاييف تذكر وحفظ املفردات اليت مت تعل تالميذصعوبة ال .5
 لًتقية استيعاب "Action Word"عبة االستجابة اجلسدية الكلية بلستخدام طريقة ا .6

 املفردات لدى التالميذ.
 

  ج. حدود البحث
 فعالية"عن  ةحثاد البحدّ تملوجودة ىف ىذا البحث، فولكثرة املشكالت ا 

لترقية االستيعاب  "Action Word" عبةبلاستخدام طريقة االستجابة الجسدية الكلية 
للمركز اإلسالمي مدرسة الهداية في الثامن على المفردات لدى تالميذ الفصل 

 ".المتوسطة اإلسالمية كمبر
 
 البحث د. سؤال

 عبةبلاستخدام طريقة االستجابة الجسدية الكلية  هلسؤال البحث "
"Action Word"  الثامن لترقية االستيعاب على المفردات لدى تالميذ الفصل فعال

 ؟"مدرسة الهداية للمركز اإلسالمي المتوسطة اإلسالمية كمبرفي 
 
 البحث ه. هدف

استخدام طريقة االستجابة الجسدية  فعالية معرفة " ىذا البحث يهدف إىل
لترقية االستيعاب على المفردات لدى تالميذ الفصل  " Action Word" عبةبلالكلية 
 . "مدرسة الهداية للمركز اإلسالمي المتوسطة اإلسالمية كمبرفي الثامن 

 مصطلحات البحثز. 
املصطلحات املوجودة يف  ةالباحث حوضّ تاملوضوع، ف ن األخطاء يف فه ع لتجنبل

 ىذا املوضوع :
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. جاء يف املنجد أن معٌت الفعالية ىي النافذ، نفوذىي مضبوطة، تأثَت و  الفعالية .0
فة وحتقيق واملراد ىنا حال تدل على تنفيذ كل وظي 6املؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج.

 .طةيف األنش اشًتاك األعضاءاألىداف وسداد الوقت و 
بٍت على تنسيق طريقة االستجابة اجلسدية الكلية ، ىي طريقة تدريس اللغة اليت ت .9

 اللغة من خالل النشاط البدين أو الكالم والعمل؛ حياول ىذا األسلوب تعلي 
النشاط احلركي ) احلركة (. يت  تدريس اللغة عن طريق تفعيل مجيع حركات 

 اجلس .
 لتقدمي املعلومات.الوسيلة مجيع األنواع املستخدمة  .3
التالميذ فه  املفردات بعد  هبا يستطيع )"Action Word"(عمل كلمة  لعبة .4

 مشاىدة احلركة
يف جانب معُّت. واملفردات مجع  ما يراد بو فهمها وإدارهتااملفردات ىي  استيعاب .5

على استخدام  تالميذفإن استيعاب املفردات قدرة ال. من مفردة ىي كلمات عربية
 كأداة االتصال بينه . املفردات العربية يف تركيب اجلملة

 
 أهمية البحثو. 

 ما يلي:يأما أمهية البحث ف
أن يكون ىذا البحث مساعدا للتالميذ يف فه  الدروس بسهولة  :لتالميذل .0

 يف حفظ املفردات.
يف  لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة املرحلة اجلامعية: لباحثةل .9

 قس  تعلي  اللغة العربية.

                                                             
6
 259(، ص .  0296بَتوت،لويس معلوف، املنجد يف اللغة واألعالم، )دار املشرق:   
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 زيادة املعلومات يف جمال الًتبية والتعلي  لتنمية جودة تعلي  اللغة العربية.    .3
طريقة االستجابة اجلسدية مسامهة عملية يف جمال الًتبية والتعلي  باستخدام  .4

 لًتقية استيعاب املفردات لدى التالميذ.  الكلية 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المفهوم النظري .أ 
 تعريف الفعالية .1

ىي النافذ، ادلؤثر، الذي يؤدي إىل جاء يف ادلنجد أن معىن الفعالية 
سية الكبًن معىن الفعالية ىي أي شئ فيو تأثًن يجاء يف معجم اللغة اإلندونو 7نتائج،

مبحصول  ةفعالية ُمرتَِبطوعند ملياسا،  8)عاقبة، أثر وانطباع( وحتصيل على النتيجة.
ويقصد  9على ادلنشودة وِكفاية وإجياد االشرتاك يف األنشطة التعليمية من الطالب.

بالتعليم الفّعال ىو التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة ممكنة من التعليم بأفضل 
الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب الرتبوية 

 10األخرى.
 ق التدريسف طر تعري .ٕ

نتصدى يف عجالة لتعريف طرائق التدريس من وجهٌن : أوذلما التعريف 
اآلخر  الرتكييب من حيث أنو مركب من كلمتٌن، مها "طرائق" و "التدريس"، والتعريف

ال الرتبية يعىن بو بوصفو فنا مستق نو فن من فنون علمأىو التعريف الفين من حيث 
كما جاء يف   –: طرائق مجع، مفرده طريقة. والطريقة يف ميدان علم الرتبية، فنقول 

قال زلب شاه أن  11ىي "الكيفية وادلذىب والسًنة واحلالة. –الوسيط  معجم

                                                             
7
  .ٕٜ٘(، ص. ٜٙٛٔ، )دار ادلشرق: بًنوت، ادلنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف،   

8
 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. ke-3, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 219. 
9
 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2003), hal. 

82.    
10

 .ٕٖ(، ص. ٜٜٚٔ)عمان: دار الفالح، أساليب تدريس اللغة العربية،  زلمد علي اخلويل، 
11

)اجلامعة اإلسالمية العادلية مباليزيا للنشر عضو يف  ادلدخل إىل تدريس اللغة العربية للناطقٌن بغًنىا: طرائق ومفاىيم،، زكرياصر امجل عبد الن 
   ٚٔٔ, ص : ٕٔٔٓرللس النشر العلمي ادلاليزي ( 



8 
 

الطريقة لغة ىي الكيفية. واصطالحا أهنا طريقة فعل الشيئ أو العمل باستخدام 
 12الواقع وادلفهوم ادلنظم.

ادلدخل  ة عن نظريات يفة ىي اخلطوات العامقال أجيف ىرماوان أن الطريق
 a way inوقال وينا ساجنايا أن الطريقة ىي طريقة فعل الشيئ ) ٖٔادلعٌن.

achieving something).14 األسلوب الذي خيتاره ادلدرس ليساعد  الطريقة ىي
ة يف عملية الطالب على حتقيق األىداف التعليمية السلوكية. وىذه الطريقة ضروري

ت وادلمارسات اءاجر اإل. وىي رلموعة من ةف ادلرجو ىدااألالتعليم للوصول إىل 
واألنشطة العملية اليت يقوم هبا ادلدرس داخل الفصل بتدريس درس معٌن يهدف إىل 

 معلومات وحقائق ومفاىيم للتالميذ. توصيل

أما التدريس يف اللغة مصدر درس )ادلزيد فيو بالتضعيف( وأصلو درس، يقال 
يرى الفوزان أن طريقة تعليم  15يتلقى العلم منو.: درسو الكتاب أي جعلو يدرسو و 

اللغة ىي اخلطة الشاملة اليت يستعٌن هبا ادلدرس لتحقيق األىداف ادلطلوبة من تعلم 
اللغة، وتتضمن الطريقة ما يتبعو ادلدرس من أساليب وإجراءات، وما يستخدمو من 

ىي فكرة  تدريس اللغةويري ريتشاد أن طريقة  16مادة تعليمية ووسائل معينة.
 ى نظرية معينة يف اللغة وتعلمها.جملموعة منتظمة من ادلماراسات التدريسية ادلبنية عل

طريقة أو  ىي ومن التعريفات فاستخلصت الباحثة أن طريقة التدريس
 .خطوات يستخدمها ادلعلم لتحقيق أىداف التعلم

                                                             
12

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

Press, 2012), hal.159.  

13Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2011 ),  hal.168. 
14

 Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab : Konvensional dan Kontemporer, 

(Pekanbaru : Zanafa Publishing, 2011, hal.5. 
 ٕٗٔص :  ٜٜٛٔ، -إيسيسكو -)الرباط: ادلنظمة اإلسالمية مناىجو وأساليبو تعليم العربية لغًن الناطقٌن هبا ،رشدى أمحد طعيمة ٘ٔ
16

 ٘، مجال عبد الناصر ذكريا ص : ادلرجع نفسو 
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 طريقة االستجابة الجسدية الكلية  .ٖ
 مفهوم طريقة االستجابة الجسدية الكلية  ( أ

Total Physical Response ب ادلشهورة تقصًنىا اوTPR تدىيس طريقة ىي 
 يسعى أي والعمل، القول بٌن التنسيق حول خطتها اجريت اليت األجنبية اللغة

 على الثانية اللغة تدريس أهنا اخرى عبارة ويف احلركية، طةاألنش خالل من تدريسها
 17(.action) والعمل ،(speech) والكالم ،(command) األوامر تنسيق سبيل

ىي طريقة لتدريس اللغة مبنية على تنسيق طريقة االستجابة اجلسدية الكلية 
الكالم والفعل. لذالك توجد حتاول تدريس اللغة عن طريقة النشاط اجلسدي 

 18)احلركي(.

إن التأكيددددد علددددى االسددددتيعاب واسددددتخدام األفعددددال اجلسدددددية يف تدددددريس اللغددددات 
يف القدددددرن التاسدددددع عشدددددر  gouinاألجنبيدددددة وليدددددد ىدددددذا العصدددددر، فقدددددد ندددددادى بدددددو  دددددوان 

 ويف أوائددددل القددددرن العشددددرين الحددددا كددددل مددددن ىارولددددد بددددادلر ودورثددددي بددددادلر  19ادلدددديالدي.
Harold E. and Dorothee Plalmer  دية للمثددًنات اللفظيددة لدددى أن االسددتجابة اجلسدد

ب اللغددددة األم، و اصددددة يف ادلراحددددل االتالميددددذ مددددن أكثددددر األسدددداليب وأيسددددرىا الكتسدددد
 ادلبكرة.

 English م أصدددر ىارولددد بددادلر وودورثددي بددادلر كتاهبمددا ادلعددروف ٜٕٜٔويف عددام  

through actions  ضدمنا فيدو فكدرة مؤداىدا أن قددرة ادلدتعلم علدى تنفيدذ أوامدر ادلعلدم شدرط ،
أساس الكتساب اللغة الثانية، وأن أقصر طريق لدتعلم اللغدة الثانيدة لددى البدالغٌن ىدو اتبداع 

                                                             
17

  ٛٔٔ: ص (ٖٕٔٓ)سرابايا: اجلامعة سونن انبيل اإلسالمية، ،ادلدخل اىل طرق تدريس اللغة العربية لإلندونسيٌن ،زلمد طاىر واخواتو 
 :Bambang Setiyadi, Teaching English As A Foreign Language, (Yogyakarta يرتجم من: ٛٔ

Graha Ilmu Yogyakarta, 2006) hal:125 
19

  ٚٙٔ، ص سابقالرجع ادل ،يف تعليم اللغات مذاىب وطرائقجاك رتشاردز وروجرز،  
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أسددداليب التالميدددذ يف التعامدددل مدددع والدددديهم. وقدددد عدددرف ىدددذا االقدددرتاح فيمدددا بعدددد مبددددخل 
  (The Imperative Drill Approach).20 تدريسات األوامر

ة  بنظريددة الددذاكرة ادلسددماة يف علددم الددنفس يددتددرتبط طريقددة اإلسددتجابة اجلسدددية الكل
والددت تقددول : إنددو كلمددا اشددتد أو ازداد تتبددع أثددر عالقددة أو صددلة للددذاكرة  "بنظريددة األثددر"

قددوى ربدددط الددذاكرة و أصدددب  مددن األرجددد  تدددذكره. وباإلمكددان تتبدددع أثددر الدددذاكرة لفظيدددا 
 21طريق الرتويد الصمي ( وباالشرتاك يف الفعل احلركي مبفرده. )مثال عن

ة سهلة جدا من حيث استخدامها اليت يلكانت طريقة االستجابة اجلسدية الكو  
لى حتتوي تارة على عناصر اللعبة احلركية، وديكن أن خيفف من اإلجهاد النفسي ع

األجنبية. وديكن  ية، وخاصة عندما يدرسون اللغةالتالميذ بسبب مشاكلهم الدراس
استخدامها لتكوين جو إجيايب على الطالب حبيث أن تزيد دوافعهم وإجنازىم يف تعلم 

 لغة اذلدف.
 سالي  االطووا  م  تنفي  طريقة االستجابة الجسدية الكلية األ ( ب

فاألول ىو  22ومها أسلوب التقدمي وأسلوب العمل. أسلوبان، يف ىذا ادلنهج
و ادلفردات اجلديدة، والثاين ىو األسلوب األوامر أ لتعريف الذي يستخدماألسلوب 

 . ادلفردات اليت يقدمها ادلعلم لرتقية لغة اذلدف او األوامر الذي يستخدم لشرح
واألسالب اليت ديكن ادلعلم أن يعلمها عن ادلفردات أو األوامر يف التعلم، كما  

 يلى:
 ما أمرىم من األوامر الميذ. فيفعل التيطبقهاينطق ادلعلم عن األوامر لتالميذ و  (ٔ
 .تٌناروا بٌن ادلفردويصنع ادلعلم حال الضرورة حيث جيعل التالميذ أن خيت (ٕ

                                                             
20

 ،) الرياض : جامعة اإلمام زلمد بن معوج اإلسالمية  طرائق تدريس اللغة العربية للناطقٌن بلغات أخرى،،  عبد العزيز بن إبرىيم العصيلي 
  ٕٖٔ( ص.  ٕٕٓٓ

21
  ٘ٙٔ، ص: ادلرجع نفس 

22
Aziz Fahrurrozi, Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Asing, (Jakarta : Rajawali Press, 

2016) hal. 123  
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ث الواحدة من ث اروا مفردةالبد من التالميذ أن خيت مبعرفة مفردات جديدةو  (ٖ
إذا كان و و جزاء.ا فلهم ثواب أختيارىم صحيحا. إذا كان مفردات اليت يعرفهم

 فلهم إعادة لإلختيارإختيارىم خطاء 
 اجلديدة بالتصري  صرحيا. كمثل باإلشارة.( يوزع ادلعلم ادلفردات ٗ
 يوزع ادلعلم ادلفردات اجلديدة بوسائل كاسيت. (٘

 وأما بعدىا. فيستمر ادلعلم باألسلوب الثاين وىو :
 لذلكوم يف األحوال األخرى. لتوصيل ادلفه التالميذ إىل اجلهد الثابت حيتاج( ٔ

على ادلعلم لتوزيع ادلفردة يف األحوال  ةعلم أن يوزع ادلفردات يف األحوال ادلتغًن ادل
 .مبا سبقتويربط مفردات جديدة و  ادلتغًنة. اجملموعة.

ومفردات واألوامر اجلديدة متدرجا ومهال.  ويلزم على ادلعلم أن يقدم ادلفردات (ٕ
 ميذ.للتال يف حفظو اليت يقدمها ادلعلم متسرعا ال تكون جيدا

ديكن بطريقة أن يضع و  ويلزم على ادلعلم أن يوسع معىن ادلفردات بالتلفا تكررا. (ٖ
 .مفردات جديدة يف تطبيق أصعاب

 .ةيادلفردات ترقية فزود ادلعلم التالميذ بالكلمة الوظيفالتالميذ يف وإذا ارتقى فهم  (ٗ
 األدوات ()

 أهداف طريقة االستجابة الجسدية الكلية  ( ج
ومها العام واخلاص، اذلدف العام وتقسم األىداف ذلذه الطريقة إىل قسمٌن :  

تطوير مهارات اللغة الشفوية للمبتدئٌن. الفهم ىو  وىي طريقة االستجابة اجلسدية الكلية
ىو تعليم مهارات احملادثة األساسية.  لنهائي، واذلدف النهائيأداة لتحقيق اذلدف ا

باستخدام ىذه الطريقة إىل إنتاج الطالب القادرين على يهدف تدريس اللغات األجنبية 
 فهمها من قبل الناطقٌن باللغة. التواصل باللغات األجنبية اليت ديكن 

باإلضافة إىل ذلك، هتدف ىذه الطريقة أيضا إىل التخلص من مشاعر اإلجهاد  
وادلهارات والتشبع يف تعلم اللغات. األىداف احملددة لتدريس اللغة مصممة لالحتياجات 
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احملددة اليت حيتاجها الطالب، ولكن جيب حتقيقها من خالل أنشطة قائمة على العمل 
 يف شكل أوامر.

 المزايا االعيوب م  طريقة اإلستجابة الجسمانية الكاملة ( د
 أما ادلزايا من ىذه الطريقة يعين : 
 تعليم اللغة العربية مفرح للمعلم و التالميذ. -
تكامل ادلفهوم الدراسي يف تعديل اىداف تدريس اللغة جيري التدريس يتفضيل  -

 لثانية.ا
 .يا. من الثقة يف استخدام اللغة الثانيةاعلى مز  ديكن للتالميذ احلصول -
 .الثانية اللغة تدريس يف التواصل مدخل مع التنسيق يف سهال تطبيقها يكون -

 :ة منهاوأما عيوب طريقة االستجابة اجلسدية الكلي
 لغوية يدرس باألوامر.ليس كل كلمات  -
 ض التالميذ مرتدد لتطبيق ما أمرىم من األوامر.بع -
سرف ادلدرس يف استفادة غة األجنبية هبا وقتا كثًنا حت أيستغرق تدريس الل -

 احلصة.
يطلب ادلدرس أن يستخدم اللغة الثانية جيدا حبيث مناسبتها مع الظروف  -

 .ادلشرتكة الالئقة
 اللعبة اللغوية .ٗ

اللغة اإلندونيسية الكبًن معىن اللعبة ىو العمل لراحة القلوب جاء يف معجم 
 melakukan permainan untuk)ًن األدوات باستختدام األدوات ادلعينة أو بغ

menyenagkan hati (dengan menggunakan alat-alat tertentu atau 
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tidak).23 إجياد ادلهارة ادلعينة  إىل بة ىي العمل أو النشاط الذي يهدفإن اللع
 24بطريقة ممتعة.

 25أما اللعبة اللغوية ىي األلعاب اليت وظيفتها ألخذ الراحة و ادلهارة اللغوية.
ب ادلهارات اللغوية يل فرح وتدر ياللعبة اللغوية ىدفها لتنوقال فت  اجمليب أيضا أن 

)ادلفردة اللغة العربية  تكوينكالم والقراءة والكتابة واألدب( ستماع وال)اال
 26والقواعد(.

 :27و أما فوائد اللعبة اللغوية فيما يلى

 لضياع اجلدي الذي يعوق عملية التعلم والتعليم. .ٔ
 ل يف بيئة التعلم.للضياع ادل .ٕ
 لتوريط ادلشرتك كامال. .ٖ
 لرتقية عملية التعلم والتعليم على بناء ابتكار النفس. .ٗ
 للحصول على فائدة التعلم من خالل اخلربة.  .٘
 على التعلم. تالميذلرتكيز ال .ٙ

 
 لعبة عمل كلمة .5

اذلدف من ىذه اللعبة ىو ألن يستطيع التالميذ فهم ادلفردات بعد مشاىدة  .ٔ
احلركة. ومن األدوات ادلستخدمة فيها ىي مفردة معينة تشًن إىل األنشطة،  

 كمثل البكاء واإلعطاء والسؤال وما أشبو ذلك.

                                                             
23

 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,Op.cit.,hal. 289 
24

 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan–Permainan Edukatif dalam 
Belajar Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva Press, 2011), hal. 26 

25
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran 

Bahasa Arab(2), ( Jogjakarta : Diva Press, 2012), hal. 32 
26

 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Op.cit., hal. 32-33 
27

 Ibid., hal. 36  
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استخدام البطاقة ألن ادلفردات مكتوبة  ذ ديكنهموفضال عن ذلك أن التالمي .ٕ
ضة على اجلدار. ولكن و فيها، أو يف السبورة أو يف شاشة احلاسوب ادلعر 

األحسن أن يكتب ادلدرس ادلفردات يف اجلمل ادلعينة. وعدد البطاقات ادلوّزعة 
ال جيب أن يكون مناسبا بعدد مجيع التالميذ، ولكن على قدر احلاجة 

 فحسب.
ن يكتب ادلدرس مفردة واحدة للفعل كمثل الفت  واجللوس وطريقة لعبها أ .ٖ

والضرب وما أشبو ذلك، مث أخذ التالميذ واحدا من البطاقات مث ديرّنون 
 28ادلفردات اليت وجدوىا فيها.

 استيعاب المفردا  .6
 أن لعربيةا باللغة دلتعلقا دلعىنوا .نإلنساااء جرإ ىوعملية داتدلفرا بستيعاا

ب ستيعاا ا، إنلذ 30ت.ىي كلمادات دلفروا 29.للغةا ميستخد أن يستطيع ءدلرا
 ل.جلملة لالتصاالعربية يف تركيب دات ادلفرام استخداعلى ء دلررة اقددات دلفرا

 :31لعربية فهي فيما تلىاللغة دات ارتعليم مفيف لرئيسية اف األىدامن و

لفهم امن اءة أم لقراكانت من اء سو تالميذلى الدة جلديددات ادلفرالتعريف  (ٔ
 ع. دلسموا
لتكلم اماىرينىف ا حت يكونوة جيدوصحيحة دات دلفراىف نطق  تالميذلامرين لت (ٕ

 اءة.لقروا
ىف أوتركيبية أم كانت لفظية اء سودات دلفراىف فهم معاىن  تالميذلالتمرين  (ٖ

 عد(. القووادلفهومية ادلعينة )معىن اجلملة ا
 ا.لكتابة جيدوالتكلم اىف دات دلفرا او يذكرأن  تالميذلاليستطيع  (ٗ

                                                             
28

 Ibid. ,hal. 77 
29

 W J S Pourdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999),  

hal. 529 
30

 A.W  Munawwir, Kamus Al-Munawir, (Surabaya, Pustaka Progreshif, 1997), hal. 1.43 
31

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

Maliki Press), 2010, hal. 33 
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 :32ادلهتمة يف تعليم ادلفردات فهي فيما يلىأما اخلطوات 
 مساع ادلفردات (ٔ

ليستمعوا ادلفردات الت قاذلا ادلدرس لفظة واحدة أو  تالميذاعطاء الفرصة لل
أن يستوعبوىا جيدا  ونصر أصوات ادلفردات فيستطيععنا تالميذة. وإذا استوعب المجل

 اء يف النطق والكتابة.بالتكرار أو ثالث مرات. ىذا االستماع مهم جدا ألن األخط
 نطق ادلفردات (ٕ

ليذكروىا يف وقت طويل. البد  تالميذطق ادلفردات اجلديدة يساعد الن
ألن أخطاء النطق يسبب  تالميذفردات لدى الللمدرس أن يهتم بتصحي  نطق كل ادل

 األخطاء يف الكتابة. 
 إجياد معىن ادلفردات (ٖ

 :33وأما اخلطوات يف إجياد معىن ادلفردات، فيما يلى
تقدمي ادلفردات ادلعلمة مباشرة. ادلثل: يقّدم ادلدرس ادلكتب فيقول  .أ 

 "َمْكَتٌب".
 تقدمي ادلصغر من ادلفردات ادلعلمة. .ب 
إعطاء الصورة عن ادلفردات ادلعلمة. ادلثل: إن كان ادلدرس يريد أن يعلم  .ج 

 ادلفردة ادلتعلقة بالبقرة، فيقّدم صورة البقرة.
 متثيل ادلفردات ادلعلمة .د 
 ترادف الكلمةتقدمي  .ه 
 تقدمي مقابلة الكلمة .و 
 تقدمي التعريف لكل ادلفردة ادلعلمة .ز 
 تكرير ادلفردات .ح 
مل يفهموا ادلفردات ادلعلمة باستخدام اخلطوات السابقة،  تالميذإن كان ال .ط 

                                                             
32

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2009),  

hal. 122-126 
33

 Abdul Hamid, Op.cit., hal. 34-35 
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 فتلك ادلفردات يرتمجها ادلدرس إىل اللغة األم.
 قراءة ادلفردات (ٗ

وهنا ويفهمون معاهنا فيكتبها ادلفردات اجلديدة وينطق تالميذاستمع ال أنوبعد 
جهرية. مث ليقرؤوىا  تالميذذلك، أعطى ادلدرس فرصة إىل الادلدرس على السبورة. وبعد 

 إذا ال يصححها ادلدرس النطق. ألن جتناب أخطاءال تالميذيصح  ادلدرس قراءة ال
 فسيقرؤوىا قراءة خطيئة يف وقت طويل.

 كتابة ادلفردات (٘
  .تالميذلايتعلمها مفردات بكتابة  تالميذلرس ادلدامر إذا أ

 تركيب اجلملة (ٙ
جلملة اىف ة جلديددات ادلفرام اىو باستخددات دلفراتعليم يف خر اآللقسم ا

مثل ما ن مث يكتبو تالميذلاىل إألمثلة ايعطى رس دلدابية . كتاأو كانت لسانية اء سو
  دات.دلفراىف فهم معاىن  تالميذلايب يساعد رلتدا اىذرس. دلداا كتبه

دات. دلفراخامسة يعىن من كتابة ة خطو الباحثة تستخدمها تلة اخلطووا
رس أن لك ينبغى للمدذفألجل ، تالميذدلطابقة للدات ادلفرايعد رس أن دينبغى للمو

ىل دات إدلفرادلستخدمة يف تعليم دئ ادلبااما وأ 34ض .الور ادلعيادئ وادلباايعتمد على 
 :35فهي فيما يلىب لعرادلتعلم  ًن ا

ام الستخدالكلمة شائعة امها. تفضل استخدالت كثر دات ادلفرر اختيااتر: التوا (ٔ
ليت دات ادلفرائم افيها قور دلعىن. تستشاامت متفقة معهايف داما، على  ًنىا

 كل منها. ارتكرل بينت معدو دلستعملة ت اللكلماا حصرت جرأ
ليس يف بعض ب أى لعرد امها يف بالاستخدالت كثر دات ادلفرر اختيازع: التوا (ٕ

 فقط. ب لعرد ابال
 تلناحياايف دلستخدمةا تلكلماا أي ةدلفيدا خلاصةا لكلمةا رختياادلتاحية:ا (ٖ

                                                             
34

 Abdul Hamid dkk.,Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, 

Materidan Media, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 61 
35

 ٜٙٔ-ٜ٘ٔم(، ص.  ٜٜٛٔ)مصر: جامعة ادلنصورة،  تعليم العربية لغًن الناطقٌن هبا،رشدي أمحد طعيمة،  
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ليت واجيدىا حٌن يطلبها. د لفرول ايف متنان ليت تكوالكلمة اخلاصة. تفضل ا
ليت ت الكلمااعن س لناال ابسؤا ىذس يقادا. و لو معىن زلددي تؤ

 معينة.ت يف رلاالموندها يستخد
لكلمة اتفضل درة. لناالكلمة ك اتررة، ودلشهوواألليفة الكلمة ر اختياليفة: األا (ٗ

ام. الستخددرة انارة دلهجوالكلمة اعلى اد ألفرامألوفة عند ن ليت تكوا
 دلعىن. اذلما نفس ء" ولذكاوالشمس دة "امفرام كاستخد

ليت احد على تلك واقت ويف ت رلاالة ليت تعطي عدالكلمة اتفضل ل: لشموا (٘
 ودةزلدت ال رلاالتدخدم إال 

ليت تشيع حاجة الكلمة ا. تفضل تالميذلاليها ج إلت حيتاالكلمة ر اتياخاألمهية: ا (ٙ
 حيتاجها قليال. أو ليت قد ال حيتاجها العامة الكلمة اعلى تلك ارس لدامعينة عند 

ى. خرأنة بلغة ردلقاالو كانت فيو ولعربية ت الكلمار اختياابة: ولعرا (ٚ
 يو.ع وراددلذيان أو التلفوواذلاتف ، العربية على  ًنىا.مثالالكلمة التفض
 :36فهي فيما يلىدات دلفرب استيعاات اما مؤشروأ

 ة جيددات دلفراعلى ترمجة  تالميذلر ايقد .ٔ
 دات دلفراكتابة ولنطق اعلى  تالميذلر ايقد .ٕ
 جلملةاخل دات دادلفرام استخداعلى  تالميذلر ايقد .ٖ

 :37بتعليم ادلفردات لغًن العرب فيما يلىىناك إشارة عامة مرتبطة 
 داتدلفرد اعد (ٔ

يطلب الباحثة التالميذ حيفا عشرة مفردات عن يوميتنا يف البيت كل يوم 
 وايداع كل للقاء.

 قائمة ادلفردات (ٕ

                                                             
36

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-Maliki 

Press).,hal. 60 
37

 Ibid.,hal. 77 
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ف ينحررسدلدالكن وترمجتها دات ودلفرن احيفظو تالميذلابعض أن حيانا أ
لقائمة اخل رة دالسبواعلى دات دلفرانو يكتب مجيع أمثال دات، دلفردرس اتعليم يف 

تصعب ب ولطالاتثقل هنا ألة لطريقة  ًن جيداٍىذه ة. وحدافوة حدوامث يعلمها 
مث تبيٌن معانيها ة حدافوة حدواكتابتها دات دلفراتعليم يف دلثلى الكيفية رس. وادلدا

 38مها.استخديف التمرين امث 

 المفهوم اإلجرائي . ب
لرتقية  عمل كلمةبلعبة  االستجابة اجلسدية الكليةفيذ استخدام إن خطوات تن
 ما يلي:فيف تعليم اللغة العربية استيعاب ادلفردات 

  تقدم ادلدرسة أىداف تعليم ادلادة .ٔ
  ادلفردات واألوامر اجلديدة متدرجا ومهال درسةقدم ادلت .ٕ
 قراءة ادلفردات وتكرارىا ميذالتالطلب ادلدرسة من ت .ٖ
 كتب ادلدرسة ادلفردات على البطاقةت .ٗ
 البطاقة ويظهروهنا أمام الفصل ميذالتخيتار ال .٘
 ادلفردات اليت يوضحها صديقهم ميذالتاليذكر  .ٙ
 ةيالتالميذ بالكلمة الوظيف زود ادلدرسةت .ٚ
 إصدار مجل من ادلفردات اليت تعلموىا ميذالتالطلب ادلدرسة من ت .ٛ
 حفا ادلفردات اليت تعلموىا ميذالتالطلب ادلدرسة من ت .ٜ

 تقوم ادلدرسة بتقومي التدريس. .ٓٔ

 : مؤشرا  استيعاب المفردا 
 يقدر التالميذ على حفا ادلفردات جيدة .ٔ
 يقدر التالميذ على ذكر ترادف وتضاد ادلفردات .ٕ

                                                             
38

 Syaiful Mustofa, Op.Cit.,hal. 78 
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 يقدر التالميذ على ترمجة ادلفردات جيدة  .ٖ
 يقدر التالميذ على استخدام ادلفردات داخل اجلملة .ٗ
 مبخارجو قةيقدر التالميذ على نطق ادلفردات مطاب .٘

  ج. الدراسة السابقة 
خًن  أما الدراسة السابقة اليت تتعلق هبذا البحث فهي البحث الذى قام  

استخدام طريقة من قسم تعليم اللغة العربية حتت ادلوضوع فعالية  الفجري
االستجابة اجلسمنية الكاملة لرتقية مهارة الكالم لدى التالميذ يف ادلدرسة الثانوية 

 بكنبارو. ٔاحملمدية 
ستخدام طريقة اوالفرق بٌن ىذين البحثٌن أن الباحثة تبحث عن فعالية  

" لرتقية االستيعاب على ادلفردات Action Wordلية بلعبة "كاالستجابة اجلسدية ال
مدرسة اذلداية للمركز اإلسالمي ادلتوسطة يف  الفصل الثامن لدى تالميذ

 .اإلسالمية كمرب
 الفرضيةد. 
Ha:  بلعبددةطريقددة االسددتجابة اجلسدددية الكليددة اسددتخدام "Action Word" لرتقيددة  فعددال

مدرسددددة اذلدايددددة للمركددددز اإلسددددالمي يف لدددددى التالميددددذ اسددددتيعاب ادلفددددردات العربيددددة 
 ادلتوسطة اإلسالمية كمرب

Ho:  بلعبةطريقة االستجابة اجلسدية الكلية استخدام "Action Word"  لرتقية ًن فعال 
مدرسة اذلداية للمركز اإلسالمي  يف لدى التالميذالعربية و استيعاب ادلفردات 

 ادلتوسطة اإلسالمية كمرب
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 تصميم البحث .أ 
طريقة االستجابة اجلسدية استخدام فعالية إن ىذا البحث حبث جترييب عن  

مدرسة اهلداية يف  تالميذاللًتقية استيعاب املفردات لدى   "Action Wordلعبة "ب الكلية
 ثاىنالصف التالميذ والعينة يف ىذا البحث . للمركز اإلسالمي املتوسطة اإلسالمية كمرب

لعبة ب طريقة االستجابة اجلسدية الكلية كصف جترييب و تستخدم الباحثة فيو"،  ج"
"Action Word"  كصف ضبطى وال تستخدم الباحثة فيوب" ثاىنالصف التالميذ و " 

 ."Action Wordلعبة "ب طريقة االستجابة اجلسدية الكلية

 البعدياالختبار  املعاجلة االختبار القبلي الصف
 T1 X T2 2 ج ثاىنال

 T1 - T2 1 ب ثاىنال

 Control Group Pre test-Post test حثةالبا وو تصميم البحث الذي تستخدم
 : الصف التجرييب 2 ج ثاىنال
 :الصف الضبطى 1 ب ثاىنال

T1  االختبار القبلي للصف التجرييب والصف الضبطى: 
X   معاجلة: الصف الذي فيو 
 معاجلة: الصف الذي ليس فيو   -
T 2  االختبار البعدي للصف التجرييب والصف الضبطى : 

 ب.زمان البحث و مكانه
م شهرين تقريبا. و أما مكانو فهو 2119 نوفمبريحىت  أوكتوبريزمان البحث من  

 .مدرسة اهلداية للمركز اإلسالمي املتوسطة اإلسالمية كمرب
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 ج.أفراد البحث وموضوعه
" ج" " وب" ثاىنالعربية و تالميذ يف الصف ال البحث ىو مدرسة اللغةأفراد  

وموضوع البحث "فعالية  .درسة اهلداية للمركز اإلسالمي املتوسطة اإلسالمية كمربمب
لًتقية استيعاب  "Action Wordلعبة "ب طريقة االستجابة اجلسدية الكليةاستخدام 

 ."للمركز اإلسالمي املتوسطة اإلسالمية كمربمدرسة اهلداية يف  تالميذالاملفردات لدى 
 مجتمع البحث و عينته . أ

مدرسة اهلداية للمركز يف  ثاىنا البحث ىو كل تالميذ الصف الاجملتمع ىف ىذ 
 . 2119 -2118سنة دراسية  اإلسالمي املتوسطة اإلسالمية كمرب

 عدد التالميذ الفصل رقم
 25 "أ" ثامنالالفصل  1
 27 "ب" ثامنالالفصل  2
 23 "ج" ثامنالالفصل  3
 33 "د" ثامنالالفصل  4
 26 "و" ثامنالالفصل  5

 431 المجموعة 
( 51و مخسني ) تسعةصفني هلذا البحث الذى يتكون من وأخذت الباحثة 

 (.التالميذ 23) "ج" ينثاال( و الصف التالميذ 27" )ب"ين ثاالعينة. يعٌت الصف 
 39.العينة الغرضيةوتقنية أخذ العينة املستخدمة ىي 

 التالميذ الفصل رقم
 27 "ب" ثامنالالفصل  1
 23 "ج" ثامنالالفصل  2

 05 المجموعة 
                                                             

39 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, dan R&D, (Alfabeta:Bandung, 

3103) hal 23 
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 ه.أدوات البحث
 "Action Word"لعبة ب االستجابة اجلسدية الكلية طريقةاملالحظة ملعرفة تطبيق  .1

 عندما تعلم املدرسة العربية تطبيقا تاما. تالميذاللًتقية استيعاب املفردات لدى 
 Action"لعبة ب االستجابة اجلسدية الكلية طريقةىذه املالحظة ملالحظة تنفيذ 

Word"   
 ال نعم املالحظة رقم
   تقدم املدرسة أىداف تعليم املادة 1
    املفردات واألوامر اجلديدة متدرجا ومهال درسةتقدم امل 2
   قراءة املفردات وتكرارىا تالميذطلب املدرسة الت 3
   كتب املدرسة املفردات على البطاقةت 4
   البطاقة ويظهروهنا أمام الفصل تالميذخيتار ال 5
   املفردات اليت يوضحها صديقهم تالميذيذكر ال 6
   تزود املدرسة التالميذ بالكلمة الوظيفية 7
   إصدار مجل من املفردات اليت تعلموىا تالميذطلب املدرسة الت 8
   حفظ املفردات اليت تعلموىا تالميذطلب املدرسة الت 9
   تقوم املدرسة بتقوًن التدريس 11

 
  االختبار .2

ىذا االختبار يتكون من االختبار القبلي واالختبار البعدي فاالختبار القبلي 
 ."Action Word"بلعبة  الكليةاالستجابة اجلسدية  طريقةمنفذ قبل استخدام ال

بلعبة  االستجابة اجلسدية الكلية طريقةواالختبار البعدي منفذ بعد استخدام ال
"Action Word". 

 جمع البيانات و.
 طريقة مجع البيانات يف ىذا البحث تتكون من طريقتني فهما: 
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 املالحظة .1
 تعليم اللغة العربية يف تستخدم املالحظة ورقة مراقبة وهتدف إىل مالحظة عملية

 "Action Word"لعبة ب االستجابة اجلسدية الكلية طريقة
 وأما ورقة املراقبة فهي فيما يلي:

 أ(. ورقة املراقبة للمدرس
 ب(. ورقة املراقبة للتالميذ

 االختبار .2
ىذا االختبار يتكون من االختبارين ومها االختبار القبلي واالختبار البعدي. 

لفصل التجرييب ا تالميذ عند استيعاب املفردات يهدف إىل مقياس االختبار القبلي
و الضبطي قبل التعليم. وأما االختبار البعدي يهدف إىل معرفة ترقية استيعاب 

 بعد التعليم . تالميذالاملفردات عند 
 ز. أسلوب تحليل البيانات

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

   
     

√(
   

√  1)
2
 (

   

√  1)
2
41 

 البيان :
T : اختبار 

Mx : ( بلعبة االستجابة اجلسدية الكلية طريقةاملتوسط من املتغري"Aksi 

Kata") 
My : )املتوسط من املتغري )استيعاب املفردات 

SDx : حنراف املعيار من املتغريا 
SDy : حنراف املعيار من املتغريا 

                                                             
41 Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 3103), hal. 312. 
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N : العينة 
  الرقم الثابت : 1

 
 ريالتغ حنرافا معيار رموز

    √
∑ 2

 ̅
 

 
 ريالتغ حنرافا معيار رموز

    √
∑ 2

 

 ̅

 

 رموزاملتوسطة

   
  

 
 

 
 رموزاملتوسطة
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 خامسالفصل ال
 الخاتمة

 نتائج البحث .أ 
طريقة االستجابة استخدام  ت أناملوجودة فوجد بياناتال ةالباحث تحلل أن بعد

درسة ملدى التالميذ يف  املفرداتاستيعاب رتقية ل عمل كلمة فعال بلعبةاجلسدية الكلية 
يف " Tt"من  أكربTo ىذه بظهور  .اهلداية للمركز اإلسالمي املتوسطة اإلسالمية كمرب

مبعىن "جيد  % 61.9 ة نيلو يف جدول املالحظ%. 1% ودرجة داللة 5درجة داللة 
 %.111-11جدا" ألنو وقع يف درجة 

 توصيات البحث . ب
 كما يلي : توصيات ةقدم الباحثت 

 للمدرسة -1
 اصة.العربية خ وافية لتعلم اللغة تتسهيالأرجو املدرسة أن تعد   

 اللغة العربية للمدرس -2

 عمل كلمة فعالة بلعبةطريقة االستجابة اجلسدية الكلية  املعروف، أنكما ىو   
تستخدم أن  اللغة العربية مدرسةفينبغي على  .لدى التالميذ املفردات استيعاب رتقية ل

 يف تعليم اللغة العربية. واللعبة الطريقةىذه 

 لتالميذل -3
املفردات على   يستوعبواأن و . تعلما جيدا اللغة العربيةأن يتعلموا تالميذ ال أرجو

 يوميا داخل املدرسة أو خارجها.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP) 

(KELAS EKSPERIMEN) 

 

Satuan Pendidikan             : MTS Ponpes Islamic Center Al-Hidayah Kampar 

Mata Pelajaran              : Bahasa Arab 

Tema/Topik Bahasan             : Pembelajaran Mufrodat 

Subtema/Sub Pokok Bahasan :   يوميتنا يف البيت

Kelas / Semester                     : VIII / Genap 

Alokasi Waktu                        :3 X 40 Menit ( 3 X Pertemuan ) 

 

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 berbagai 

 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 

 faktual, konseptual, procedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

 tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

 dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

 terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

procedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

 minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret 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/Kd Dan Indikator Pencapaian Kompetensi/IPK 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 

dengan : يوميتنا يف البيت baik secara lisan maupun tertulis  

3.2 Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 

dengan : يوميتنا يف البيت 



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

yang berkaitan dengan  . baik secara lisan maupun tertulis   يوميتنا يف البيت  

4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang : يوميتنا يف البيت 

 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 

secara benar dan sesuai konteks. 

C. Indikator  

1. Menerapkan mufrodat yang berkaitan dengan يوميتنا يف البيت 
2. Menterjemahkan  mufrodat dengan baik dan benar dalam kalimat 

(jumlah). 
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 didapati dalam sebuah 

kalimat (jumlah). 

D.Tujuan Pembelajaran 

1. Pertemuan Pertama 

    Peserta didik diharapkan dapat: 

1) Memahami dan menterjemahkan mufrodat dengan baik dan benar tentang: 

   يوميتنا يف البيت

2) Melafalkan dan menguasai mufrodat dengan baik dan benar tentang : : 

   يتنا يف البيتيوم

2. Pertemuan Kedua  

Peserta didik diharapkan dapat : 

1) Mengidentifikasi mufrodat dalam kalimat  dengan baik dan benar tentang : 

   يوميتنا يف البيت

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  

- Mufrodat baru terkait topik :    يوميتنا يف البيت 

رِْير– ادلِكَنَسة يَّارَة -الُفْرَشة–السَّ  ُأَصلِّي -َأْستَ ْيِقظ -ادلكَواة -اجلَاف الَقَلم -ادلِمَسَحة -السَّ

 أَُنظِّف–أَُذاِكر–أَْرَتِدي–َأْسَتِحمّ –

2. Pertemuan Kedua 

- Mufrodat dan kalimat yang terkait dengan topik :  sebagai  يوميتنا يف البيت 

penunjang 

ْوم ِمنَ  َأْستَ ْيِقظ -    الَشْعر أَْمُشطُ  -   الن َّ

ُرْوس أَُذاِكر -   الفرشة اأَلْسَنان أَُنظِّف -  الدُّ

الَِبس بادلكواة َأْكِوي -
َ

 اأَلْخَبار ِإَل  َأسَتِمع -   ادل

3. Pertemuan Ketiga 

- Mufrodat dan kalimat yang terkait dengan topik :  dalam  يوميتنا يف البيت 

bentuk paragraf terpadu. 

ْدَرَسة يف  طَاِلبأنا 
َ

َطة ادل تَ َوسِّ
ُ

اَعةِ  يف  الن َّْوم ِمنَ  َأْستَ ْيِقظ .اإِلْساَلِميَّة ادل  .َصَباًحا َوالرُّبُع الرَّاِبَعة السَّ

أأَتَ وَ  ْبح ُأَصلِّي ُثَّ  ضَّ ْسِجد يف  الصُّ
َ

 أَُذاِكر َأوْ  اَكرَةادلذَ  ُغْرَفةِ  يف  الُقْرآن أَقْ َرأ الصَّاَلة َوبَ ْعدَ  .اَعةً جَ  ادل

ُرْوس بَ ْعضَ  ام ِإَل  أَْذَهب .الدُّ ْدَرَسة َماَلِبس َأْرَتِدي ُثَّ  َوَأْسَتِحّم، لُفْرَشةبا اأَلْسَنان َوأَُنظِّف احَلمَّ
َ

 .ادل

ْدَرَسة ِإَل  أَْذَهب
َ

 .الُفطُْور تَ َناُولِ  بَ ْعدَ  ادل

ْدَرَسة، َويف 
َ

َراِسيَّة ميااألَّ  أَْقِضي ادل  يف  الظُّْهر َصاَلةِ  بَ ْعدَ  البَ ْيت ِإَل  َأْرِجع ُثَّ  .َوَنَشاط ِجدّ  يف  الدِّ
ْدَرَسة ُمَصلَّى

َ
 .ادل

4. Pertemuan Keempat 

- Mufrodat baru terkait topik :    وميتنا يف البيتي 

 َأْخَبارِ  -اخلَاِدَمة -تغسل -ََيَْسح -َيْسَتِمع -َيْكِوي -يَ رَْكب– َتْكُنس-أَُنظِّف- أَُذاِكر

 
 



5. Pertemuan Kelima 

- Mufrodat dan kalimat yang terkait dengan topik :  sebagai  يوميتنا يف البيت 

penunjang 

   الَشْعر ُشطُ أَمْ  -   الن َّْوم ِمنَ  َأْستَ ْيِقظ -

ُرْوس أَُذاِكر -  الفرشة اأَلْسَنان أَُنظِّف -  الدُّ

اَلِبس بادلكواة َأْكِوي -
َ

 اأَلْخَبار ِإَل  َأسَتِمع -  ادل

 َيَذهب ِإلَ  مكَتبِ -    ي َت ََناول َأيبُ الفطُور -

 عَلى اأَلْقدام مشًيا -   ال مسجد َأرجع من -

6. Pertemuan Keenam 

- Mufrodat dan kalimat yang terkait dengan topik :  dalam  يوميتنا يف البيت 

bentuk paragraf terpadu. 

 أَُذاِكر الَعْصَر و بالتَّاِل  ُأَصلِّي ُثَّ  َقِلْيالً  َأْسََتِْيح .اأَلْكل ُغْرَفةِ  يف  الَغَداء تَ َناُولِ  بَ ْعدَ  البَ ْيت، يف 

.  بَ ْيِت  ِمنْ  َقرِْيب َمْسِجد يف  جَاَعة ُأَصلِّي ادلغرب َوالِعَشاء .أُْسَرِت  أَفْ َرادِ  َمعَ  ثَأََتَدَّ  َأوْ  ُدُرْوِسي بَ ْعضَ 

 وَأعمل ُدْروسي وب َعد ذِلك أُذاِكر ب َعض جاعةِ يف مسجد قرْيب من بيت. والعشاءادلغرب  أصلِّي

مَبًكرا أَلست ِيقظِ من  سَتمع ِإل األخَبارُ. ثَّ أَنامالواجَبات ادلنزيلية. وَأحَيانا أُِشاهد التِِّلْفزي ون َقِليال وأَ 
 . الن َّومُ مبًكرا

 

F. Langkah-langkah pembelajaran  

Pertemuan Pertama 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1 Pendahuluan 

Apersepsi dan Motivasi 

a. Guru mengulang pembelajaran yang telah lalu 

b. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

10 Menit 

2 Kegiatan Inti 

1. Pengenalan kosa kata baru  

a. Mengamati 

1. Guru menjelaskan topik pembelajaran tentang topik : 

 يوميتنا يف البيت
2. guru menyampaikan mufradat dan meminta siswa 

60 Menit 



untuk mengulang setelahnya 

b. Menanyakan 

1. Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan: يوميتنا يف  
 البيت

c. Mengumpulkan data ( Experimenting )  

Guru menulis mufradat pada potongan kartu: يوميتنا يف  
  البيت

VARIASI PEMBELAJARAN 

 Siswa memilih potongan kartu yang telah disiapkan oleh 

guru tersebut, dan mempraktekkannya didepan kelas 

 Siswa menebak mufradat yang sedang dipraktekkan 

temannya 

 

d. Mengasosiasi 

1. Guru meminta siswa membuat kalimat dari mufradat 

 يوميتنا يف البيت

e. Mengkomunikasikan hasil 

1. Guru meminta siswa untuk menghafal mufradat tentang  يوميتنا
 يف البيت

 

3 Kegiatan Penutup 

1. Guru melakukan evaluasi proses pembelajaran.  

10Menit 

 
Pertemuan Kedua 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1 Pendahuluan 

Apersepsi dan Motivasi 

a. Guru mengulang pembelajaran yang telah lalu 

b. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

10 Menit 

2 Kegiatan Inti 

Pengenalan kosa kata baru  

a.  Mengamati 

1. Guru menjelaskan topik pembelajaran tentang topik : 

60Menit 



  يوميتنا يف البيت
2. guru menyampaikan mufradat dan meminta siswa untuk 

mengulang setelahnya 

b. Menanyakan 

1. Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan: يوميتنا يف  
 البيت

c. Mengumpulkan data ( Experimenting )  

1. Guru menulis mufradat pada potongan kartu: يوميتنا يف  
  البيت

VARIASI PEMBELAJARAN 

 Siswa memilih potongan kartu yang telah disiapkan oleh 

guru tersebut, dan mempraktekkannya didepan kelas 

 Siswa menebak mufradat yang sedang dipraktekkan 

temannya 

d.Mengasosiasi 

1.  Guru meminta siswa membuat kalimat dari mufradat 

 وميتنا يف البيتي

e.Mengkomunikasikan hasil 

1. Guru meminta siswa untuk menghafal mufradat tentang  يوميتنا
 يف البيت

3 Kegiatan Penutup 

1. Guru melakukan evaluasi proses pembelajaran.  

10 Menit 

 

Pertemuan Ketiga 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1 Pendahuluan 

Apersepsi dan Motivasi 

a. Guru mengulang pembelajaran yang telah lalu  

b. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

10 Menit 

2 Kegiatan Inti 

Pengenalan kosa kata baru  

a. Mengamati 

1. Guru menjelaskan topik pembelajaran tentang topik : 

60Menit 



لبيتيوميتنا يف ا   

2. guru menyampaikan mufradat dan meminta siswa untuk 

mengulang setelahnya 

b. Menanyakan 

1. Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan: يوميتنا يف  
 البيت

c. Mengumpulkan data ( Experimenting )  

1. Guru menulis mufradat pada potongan kartu: يوميتنا يف  
  تالبي

VARIASI PEMBELAJARAN 

 Siswa memilih potongan kartu yang telah disiapkan oleh 

guru tersebut, dan mempraktekkannya didepan kelas 

 Siswa menebak mufradat yang sedang dipraktekkan 

temannya 

d. Mengasosiasi 

1. Guru meminta siswa membuat kalimat dari mufradat  يوميتنا يف
 البيت

e.  Mengkomunikasikan hasil 

1. Guru meminta siswa untuk menghafal mufradat tentang  يوميتنا
 يف البيت

3 Kegiatan Penutup 

1. Guru melakukan evaluasi proses pembelajaran.  

10  Menit 

 
Pertemuan keempat 

 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1 Pendahuluan 

Apersepsi dan Motivasi 

c. Guru mengulang pembelajaran yang telah lalu  

d. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

10 Menit 

2 Kegiatan Inti 

Pengenalan kosa kata baru  

60Menit 



f. Mengamati 

3. Guru menjelaskan topik pembelajaran tentang topik : 

  يوميتنا يف البيت
4. guru menyampaikan mufradat dan meminta siswa untuk 

mengulang setelahnya 

g. Menanyakan 

2. Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan: يوميتنا يف  
 البيت

h. Mengumpulkan data ( Experimenting )  

2. Guru menulis mufradat pada potongan kartu: يوميتنا يف  
  البيت

VARIASI PEMBELAJARAN 

 Siswa memilih potongan kartu yang telah disiapkan oleh 

guru tersebut, dan mempraktekkannya didepan kelas 

 Siswa menebak mufradat yang sedang dipraktekkan 

temannya 

i. Mengasosiasi 

2. Guru meminta siswa membuat kalimat dari mufradat  يوميتنا يف
 البيت

j.  Mengkomunikasikan hasil 

2. Guru meminta siswa untuk menghafal mufradat tentang  يوميتنا
 يف البيت

3 Kegiatan Penutup 

2. Guru melakukan evaluasi proses pembelajaran.  

10  Menit 

 
Pertemuan Kelima 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1 Pendahuluan 

Apersepsi dan Motivasi 

e. Guru mengulang pembelajaran yang telah lalu  

f. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

10 Menit 

2 Kegiatan Inti 60Menit 



Pengenalan kosa kata baru  

k. Mengamati 

5. Guru menjelaskan topik pembelajaran tentang topik : 

  يوميتنا يف البيت
6. guru menyampaikan mufradat dan meminta siswa untuk 

mengulang setelahnya 

l. Menanyakan 

3. Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan: يوميتنا يف  
 البيت

m. Mengumpulkan data ( Experimenting )  

3. Guru menulis mufradat pada potongan kartu: يوميتنا يف  
  البيت

VARIASI PEMBELAJARAN 

 Siswa memilih potongan kartu yang telah disiapkan oleh 

guru tersebut, dan mempraktekkannya didepan kelas 

 Siswa menebak mufradat yang sedang dipraktekkan 

temannya 

n. Mengasosiasi 

3. Guru meminta siswa membuat kalimat dari mufradat  يوميتنا يف
 البيت

o.  Mengkomunikasikan hasil 

3. Guru meminta siswa untuk menghafal mufradat tentang  يوميتنا
 يف البيت

3 Kegiatan Penutup 

3. Guru melakukan evaluasi proses pembelajaran.  

10  Menit 

 
  



Pertemuan Keenam 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1 Pendahuluan 

Apersepsi dan Motivasi 

g. Guru mengulang pembelajaran yang telah lalu  

h. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

10 Menit 

2 Kegiatan Inti 

Pengenalan kosa kata baru  

p. Mengamati 

7. Guru menjelaskan topik pembelajaran tentang topik : 

  يوميتنا يف البيت
8. guru menyampaikan mufradat dan meminta siswa untuk 

mengulang setelahnya 

q. Menanyakan 

4. Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan: يوميتنا يف  
 البيت

r. Mengumpulkan data ( Experimenting )  

4. Guru menulis mufradat pada potongan kartu: يوميتنا يف  
  البيت

VARIASI PEMBELAJARAN 

 Siswa memilih potongan kartu yang telah disiapkan oleh 

guru tersebut, dan mempraktekkannya didepan kelas 

 Siswa menebak mufradat yang sedang dipraktekkan 

temannya 

s. Mengasosiasi 

4. Guru meminta siswa membuat kalimat dari mufradat وميتنا يف ي
 البيت

t.  Mengkomunikasikan hasil 

4. Guru meminta siswa untuk menghafal mufradat tentang  يوميتنا
 يف البيت

60Menit 

3 Kegiatan Penutup 

4. Guru melakukan evaluasi proses pembelajaran.  

10  Menit 

 



G. Pendekatan/ Strategi/Metode Pembelajaran 

Metode      : Total Fisk Respon  

H. Media/ Alat dan Bahan Pembelajaran 

 Spidol 

 White Board 

 Potongan kertas 

I. Sumber Belajar 

 Kamus 

 Buku Paket Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah kelas VIII 

 Buku-buku Penunjang Pembelajaran Bahasa Arab. 

   

J. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran 

1.  Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 

2. Alat penilaian : Test (Tulisan).  

Rubrik Penilaian 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(KELAS CONTROL) 

Satuan Pendidikan  : MTS Ponpes Islamic Center Al-Hidayah Kampar 

Mata Pelajaran             : Bahasa Arab 

Tema/Topik Bahasan  : Pembelajaran Mufrodat 

Subtema/Sub Pokok Bahasan :   يوميتنا يف يوميتنا يف البيت 

Kelas / Semester  : VIII / Genap 

Alokasi Waktu                        :3 X 40 Menit ( 3 X Pertemuan ) 

 

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 berbagai 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 faktual, 

konseptual, procedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan procedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret 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/Kd Dan Indikator Pencapaian Kompetensi/IPK 

3.1. Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan :  يوميتنا يف
 .baik secara lisan maupun tertulis  البيت

3.2. Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : يوميتنا يف البيت         
3.3. Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan 

dengan   . baik secara lisan maupun tertulis   يوميتنا يف البيت   



 

3.4. Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang :  يوميتنا يف البيت  dengan 

memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 

 

C. Indikator  

1. Menerapkan mufrodat yang berkaitan dengan يوميتنا يف البيت  
2. Menterjemahkan  mufrodat dengan baik dan benar dalam kalimat (jumlah). 
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 didapati dalam sebuah kalimat (jumlah). 

 

D. Materi Pembelajaran 

Pertemuan pertama 

- Mufrodat baru terkait topik :    يوميتنا يف البيت 

رِْير– ادلِكَنَسة يَّاَرة -الُفْرَشة–السَّ –َأْسَتِحمّ – ُأَصلِّي -َأْستَ ْيِقظ -ادلكَواة -اجلَاف الَقَلم -ادلِمَسَحة -السَّ

 أَُنظِّف–أَُذاِكر–أَْرَتِدي

Pertemuan Kedua 

- Mufrodat dan kalimat yang terkait dengan topik :  sebagai penunjang  يوميتنا يف البيت 

ْوم ِمنَ  َأْستَ ْيِقظ -    الَشْعر أَْمُشطُ  -   الن َّ

ُرْوس أَُذاِكر -   الفرشة اأَلْسَنان أَُنظِّف -  الدُّ

الَِبس بادلكواة َأْكِوي -
َ

 اأَلْخَبار ِإَل  َأسَتِمع -   ادل

Pertemuan Ketiga 

- Mufrodat dan kalimat yang terkait dengan topik :  dalam bentuk paragraf  يوميتنا يف البيت 

terpadu. 

ْدَرَسة يف  طَاِلبأنا 
َ

َطة ادل تَ َوسِّ
ُ

اَعةِ  يف  الن َّْوم ِمنَ  َأْستَ ْيِقظ .اإِلْساَلِميَّة ادل أ .َصَباًحا َوالرُّبُع الرَّاِبَعة السَّ  ُثَّ  أَتَ َوضَّ
ْبح ُأَصلِّي ْسِجد يف  الصُّ

َ
ُرْوس بَ ْعضَ  أَُذاِكر َأوْ  اَكَرةادلذَ  ُغْرَفةِ  يف  الُقْرآن أَقْ َرأ الصَّاَلة َوبَ ْعدَ  .اَعةً جَ  ادل  ِإَل  أَْذَهب .الدُّ

ام ْدَرَسة َماَلِبس َأْرَتِدي ُثَّ  َوَأْسَتِحّم، لُفْرَشةبا اأَلْسَنان َوأَُنظِّف احَلمَّ
َ

ْدَرَسة ِإَل  أَْذَهب .ادل
َ

 .الُفطُْور تَ َناُولِ  بَ ْعدَ  ادل

ْدَرَسة، َويف 
َ

َراِسيَّة ميااألَّ  أَْقِضي ادل  ُمَصلَّى يف  الظُّْهر َصاَلةِ  بَ ْعدَ  البَ ْيت ِإَل  َأْرِجع ُثَّ  .َوَنَشاط ِجدّ  يف  الدِّ

ْدَرَسة
َ

 .ادل



 

Pertemuan Keempat 

- Mufrodat baru terkait topik :    يوميتنا يف البيت 

 َأْخَبارِ  -اخلَاِدَمة -تغسل -ََيَْسح -َيْسَتِمع -َيْكِوي -يَ رَْكب– َتْكُنس-أَُنظِّف- أَُذاِكر
 

Pertemuan Kelima 

- Mufrodat dan kalimat yang terkait dengan topik :  sebagai penunjang  يوميتنا يف البيت 

   الَشْعر أَْمُشطُ  -   الن َّْوم ِمنَ  َأْستَ ْيِقظ -

ُرْوس أَُذاِكر -  الفرشة اأَلْسَنان أَُنظِّف -  الدُّ

اَلِبس بادلكواة َأْكِوي -
َ

 اأَلْخَبار ِإَل  َأسَتِمع -  ادل

 َيَذهب ِإلَ  مكَتبِ -    ي َت ََناول َأيبُ الفطُور -

 عَلى اأَلْقدام مشًيا -   ال مسجد َأرجع من -

Pertemuan Keenam 

- Mufrodat dan kalimat yang terkait dengan topik :  dalam bentuk paragraf  يوميتنا يف البيت 

terpadu. 

 ُدُرْوِسي بَ ْعضَ  أَُذاِكر الَعْصَر و بالتَّاِل  ُأَصلِّي ُثَّ  َقِلْيالً  َأْسََتِْيح .اأَلْكل ُغْرَفةِ  يف  الَغَداء تَ َناُولِ  بَ ْعدَ  البَ ْيت، يف 

ث َأوْ   ادلغرب والعشاء أصلِّي.  بَ ْيِت  ِمنْ  َقرِْيب َمْسِجد يف  جَاَعة ُأَصلِّي ادلغرب َوالِعَشاء .أُْسَرِت  أَفْ َرادِ  َمعَ  َأََتَدَّ

الواجَبات ادلنزيلية. وَأحَيانا أُِشاهد  وَأعمل ُدْروسي وب َعد ذِلك أُذاِكر ب َعض جاعةِ يف مسجد قرْيب من بيت.
 . مَبًكرا أَلست ِيقظِ من الن َّومُ مبًكرا التِِّلْفزي ون َقِليال وَأسَتمع ِإل األخَبارُ. ثَّ أَنام

 
E. Metode Pembelajaran 

1. ScientificMethod (metode ilmiah) 

2.  Ceramah, Diskusi 

3. Tanya Jawab 

 

F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Alat/Bahan  : Papan Tulis dan Spidol. 

2. Sumber Pembelajaran  : Kamus, Buku Bahasa Arab MTs kelas VIII. 

 

 



 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

a. Kegiatan pendahuluan (10 Menit) 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,  posisi tempat 

duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan illustrasi melalui cerita pendek.  

b. Kegiatan Inti: 

Mengamati 

 Guru menjelaskan materi pelajaran  

 Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 

diperdengarkan tentang يوميتنا يف البيت  

Menanya  

 Siswa menanyakan kosa kata baru/sulit yang berkaitan dengan topic  يوميتنا يف

  البيت

 Siswa melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan topic يوميتنا يف البيت  

Mengasosiasi 

 Siswa diminta memahami teks yang terdapat di buku  

Mengkomunikasikan  

  Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa Arab yang tepat 

Kegiatan Penutup: 

 Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 

 Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  

 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah 

 

H. Penilaian 

1. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan  

2. Alat penilaian : Test (Tulisan).  



 

Pertemuan 2 

c. Kegiatan pendahuluan (10 Menit) 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,  posisi tempat 

duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan illustrasi melalui cerita pendek.  

d. Kegiatan Inti: 

Mengamati 

 Guru menjelaskan materi pelajaran  

 Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 

diperdengarkan tentang يوميتنا يف البيت  

Menanya  

 Siswa menanyakan kosa kata baru/sulit yang berkaitan dengan topic  يوميتنا يف

  البيت

 Siswa melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan topic يوميتنا يف البيت  

Mengasosiasi 

 Siswa diminta memahami teks yang terdapat di buku  

Mengkomunikasikan  

  Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa Arab yang tepat 

Kegiatan Penutup: 

 Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 

 Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah 

 

I. Penilaian 

1. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan  

2. Alat penilaian : Test (Tulisan).  

 



 

Pertemuan 3 

e. Kegiatan pendahuluan (10 Menit) 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,  posisi tempat 

duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan illustrasi melalui cerita pendek.  

f. Kegiatan Inti: 

Mengamati 

 Guru menjelaskan materi pelajaran  

 Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 

diperdengarkan tentang يوميتنا يف البيت  

Menanya  

 Siswa menanyakan kosa kata baru/sulit yang berkaitan dengan topic  يوميتنا يف

  البيت

 Siswa melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan topic يوميتنا يف البيت  

Mengasosiasi 

 Siswa diminta memahami teks yang terdapat di buku  

Mengkomunikasikan  

  Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa Arab yang tepat 

Kegiatan Penutup: 

 Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 

 Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  

 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah 

 

J. Penilaian 

1. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan  

2. Alat penilaian : Test (Tulisan).  



 

Pertemuan 4 

g. Kegiatan pendahuluan (10 Menit) 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,  posisi tempat 

duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan illustrasi melalui cerita pendek.  

h. Kegiatan Inti: 

Mengamati 

 Guru menjelaskan materi pelajaran  

 Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 

diperdengarkan tentang يوميتنا يف البيت  

Menanya  

 Siswa menanyakan kosa kata baru/sulit yang berkaitan dengan topic يف  يوميتنا

  البيت

 Siswa melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan topic يوميتنا يف البيت  

Mengasosiasi 

 Siswa diminta memahami teks yang terdapat di buku  

Mengkomunikasikan  

  Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa Arab yang tepat 

Kegiatan Penutup: 

 Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 

 Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  

 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah 

 

K. Penilaian 

1. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan  

2. Alat penilaian : Test (Tulisan).  



 

Pertemuan 5 

i. Kegiatan pendahuluan (10 Menit) 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,  posisi tempat 

duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan illustrasi melalui cerita pendek.  

j. Kegiatan Inti: 

Mengamati 

 Guru menjelaskan materi pelajaran  

 Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 

diperdengarkan tentang يوميتنا يف البيت  

Menanya  

 Siswa menanyakan kosa kata baru/sulit yang berkaitan dengan topic  يوميتنا يف

  البيت

 Siswa melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan topic يوميتنا يف البيت  

Mengasosiasi 

 Siswa diminta memahami teks yang terdapat di buku  

Mengkomunikasikan  

  Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa Arab yang tepat 

Kegiatan Penutup: 

 Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 

 Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  

 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah 

 

L. Penilaian 

1. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan  

2. Alat penilaian : Test (Tulisan).  



 

Pertemuan 6 

k. Kegiatan pendahuluan (10 Menit) 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,  posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan illustrasi melalui cerita pendek.  

l. Kegiatan Inti: 

Mengamati 

 Guru menjelaskan materi pelajaran  

 Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 

diperdengarkan tentang يوميتنا يف البيت  

Menanya  

 Siswa menanyakan kosa kata baru/sulit yang berkaitan dengan topic  يوميتنا يف

  البيت

 Siswa melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan topic يوميتنا يف البيت  

Mengasosiasi 

 Siswa diminta memahami teks yang terdapat di buku  

Mengkomunikasikan  

  Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa Arab yang tepat 

Kegiatan Penutup: 

 Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 

 Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  

 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah 

 

M. Penilaian 

1. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan  

2. Alat penilaian : Test (Tulisan).  



Soal Post Test 

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

tanda (X) pada jawaban yang dipilih ! 

  . . . ملة ى يف ىذه اجل "تغسل "" معىن كلمة اخلادمة تغسل ادلالبس. "1

      Dia menyetrikaج.          Dia menontonأ.

       Dia berlariد.              Dia mencuciب.

  . . . يف ىذه اجلملة ى  " يزرع "كلمة  يزرع النباتات" معىن أيب ."2

                       Sedang belajarج.        Sedang menanam أ. 

 Sedang bermainد.      Sedang menyapuب. 

  ...يف ىذه اجلملة ى  " أمشط "معىن كلمة   ""أنا أمشط الشعر مبشط. 3

        Sedang bermainج.          Sedang duduk. أ

 Sedang menyisir    . د   Sedang membilas     .ب

  معى كلمة " أكوي" يف ىذه اجلملة ى  . . .  "أنا أكوي ادلالبس مبكواة".4

 Saya meminjamج.   Saya mengambilأ. 

 Saya menyetrikaد.   Dia menyetrikaب. 

ْطَبخ يف  الطََّعام َتْطُبخ اخلَاِدَمة. "5
َ
 " معىن كلمة "تطبخ" يف ىذه اجلملة ى  . . .ادل

 Dia mengajarج.    Dia membuatأ. 

 Dia memasakد.    Dia mencariب. 

  



  B. Pilihlah terjemahan bahasa arab yang benar dibawah ini ! 

6. "Ali menyapu lantai dengan sapu di pagi hari". ! ترجم إىل اللغة العربية 

 ج. مهزة ل يرجع إىل بيتو   بَ ْيِتوِ  ِإىَل  يَ ْرِجع لَ  عل   أ.

 نسة صباحا   عل  تكنس البالط مبكد.       عل  يكنس البالط مبكنسة صباحا ب.

7 .“Ayah minum teh dan makan roti di ruang makan” .! ترجم إىل اللغة العربية  

    اأَلْكل ُغْرَفةِ  يف  الشَّاي َيْشَرب َأيب  أ. 

   اأَلْكل ُغْرَفةِ  يف  ويأكل اخلبز الشَّاي َيْشَرب َأيب . ب

 لاأَلكْ  ُغْرَفةِ  يف  الشَّاي َيْشَربو  يأكل اخلبزَأيب ج. 

  اأَلْكل ُغْرَفةِ  يف  الشَّايويأكل  اخلبز َيْشَرب َأيب  د. 

8 . "Saya membersihkan gigi dengan sikat gigi ". ! ترجم إىل اللغة العربية 

 ج. تنظف األسنان بالفرشة   أ. أنظف األسنان بالفرشة

 األخبار يف التلفزيون ينشاىدتد.   ب. أشاىد األخبار يف التلفزيون 

c. Susunlah kalimat dibawah ini menjadi kalimat yang sempurna ! 

 أذاكر -أو -الدروس -ادلذاكرة -يف -أقرأ -القرآن -غرفة. 9

 أقرأ القرآن يف غرفة ادلذاكرة أو أذاكر الدروس أ.     

 أقرأ الدروس يف غرفة ادلذاكرة أو أذاكر القرآن ب. 

 ذاكر القرآنج. يف غرفة ادلذاكرة أقرأ الدروس أو أ



 غرفة الدروسد. أقرأ القرآن يف ادلذاكرة أو أذاكر 

 مث -صباحا -باكرا -من النوم -أستيقظ -أنام -على –السرير. 10

 صباحا باكرا أنام على السرير مث أستيقظ من النومأ.  

 أستيقظ على السرير مث أنام من النوم صباحا باكرا .ب

 النوم صباحا ج. أنام على السرير مث أستيقظ باكرا من

 أنام على السرير مث أستيقظ من النوم صباحا باكراد.     

 يف -الكراسة -الَعرَبِيَّة -َيْكُتب -الَكِلَمات. 11

 الَعرَبِيَّة يف الكراسة الَكِلَمات َيْكُتبج.  الَكِلَمات يف الَعرَبِيَّة َيْكُتب الكراسة أ.  

 الَعرَبِيَّة الَكِلَمات َيْكُتب يف الكراسة د.   َيْكُتبيف  الكراسة  الَعرَبِيَّة  الَكِلَماتب.     

  يف -مث  -يستحم  -من  -ادلدرسة  -يرجع -أخي-احلمام   .12

    أ. يف احلمام يستحم أخ  مث يرجع من ادلدرسة

 ب. أخ  يرجع من ادلدرسة مث يستحم يف احلمام

 يرجع من ادلدرسة مث يستحم يف احلمام أخ  ج.

    احلمام مث يرجع من ادلدرسةأخ  يستحم يف د. 

  

  



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

kalimat yang sempurna ! 

ْسِجد يف  الصُّْبح. . .  .13
َ
 مجَاَعة   ادل

              نظمد. أ               َصلِّ أج.              زرعأ. أعاجل          ب. أ     

 أكوي ادلالبس ب. . .. 14

 ادلرأةد.                     األسنانج.                ادلكواةب.          السيارةأ.     

 ِبسادلالَ  . . . َوِى َ  ُأْخِِت، ِإىَل  اُْنظُر. 15

 تكنسد.                 تقرأج.    ميسح              ب.         تغسلأ. 

 الشَّْعر أَْمُشط مُثَّ  ... بِ  اأَلْسَنان فأَُنظِّ . 16

 مكواةد.                   الفرشةج.                السرير. ب               مشط. أ      

 . . .بِ  َمْكتَِبوِ  ِإىَل  َيْذَىب مُثَّ  الُفُطْور، َأيب  يَ تَ َناَول .17

 ادلكتب د.                 يارةالسج.                البيتب.           مسحةادلأ.       

 السَّرِْير َعَلى أنام مث ، . . .أَْعَمل.  18

ْنِزِلّ  الواِجبَ  أ.      
َ
 الشربد.  الحلافلة  ج.           الكتاب ب.   ادل

 س: ماذا تشاىد؟ .19

 ج: . . . التلفزيون

 د. أقرأ  ج. أشاىد  ب. أجلس  أ. أريد

  



  ماذا تذاكر؟س: . 22

 . . .ج: أذاكر

َجلَّة اإِلْساَلِم ّ  التَّارِْيخَ أ. 
َ
ْنِزِلّ  د. الَواِجبَ  ج. الِقصَّة الَعرَبِيَّة ب. ادل

َ
 ادل

 ≠≠مع النجاح ≠≠



Soal Post Test 

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

tanda (X) pada jawaban yang dipilih ! 

  . . . ملة ى يف ىذه اجل "تغسل "" معىن كلمة اخلادمة تغسل ادلالبس. "1

      Dia menyetrikaج.          Dia menontonأ.

       Dia berlariد.              Dia mencuciب.

  . . . يف ىذه اجلملة ى  " يزرع "كلمة  يزرع النباتات" معىن أيب ."2

                       Sedang belajarج.        Sedang menanam أ. 

 Sedang bermainد.      Sedang menyapuب. 

  ...يف ىذه اجلملة ى  " أمشط "معىن كلمة   ""أنا أمشط الشعر مبشط. 3

        Sedang bermainج.          Sedang duduk. أ

 Sedang menyisir    . د   Sedang membilas     .ب

  معى كلمة " أكوي" يف ىذه اجلملة ى  . . .  "أنا أكوي ادلالبس مبكواة".4

 Saya meminjamج.   Saya mengambilأ. 

 Saya menyetrikaد.   Dia menyetrikaب. 

ْطَبخ يف  الطََّعام َتْطُبخ اخلَاِدَمة. "5
َ
 " معىن كلمة "تطبخ" يف ىذه اجلملة ى  . . .ادل

 Dia mengajarج.    Dia membuatأ. 

 Dia memasakد.    Dia mencariب. 

  



  B. Pilihlah terjemahan bahasa arab yang benar dibawah ini ! 

 

6. "Ali menyapu lantai dengan sapu di pagi hari". ! ترجم إىل اللغة العربية 

 ج. مهزة ل يرجع إىل بيتو   بَ ْيِتوِ  ِإىَل  يَ ْرِجع لَ  عل   أ.

 كنسة صباحا   عل  تكنس البالط مبد.       عل  يكنس البالط مبكنسة صباحا ب.

7 .“Ayah minum teh dan makan roti di ruang makan” .! ترجم إىل اللغة العربية  

    اأَلْكل ُغْرَفةِ  يف  الشَّاي َيْشَرب َأيب  أ. 

   اأَلْكل ُغْرَفةِ  يف  ويأكل اخلبز الشَّاي َيْشَرب َأيب . ب

 لاأَلكْ  ُغْرَفةِ  يف  الشَّاي َيْشَربو  يأكل اخلبزَأيب ج. 

  اأَلْكل ُغْرَفةِ  يف  الشَّايويأكل  اخلبز َيْشَرب َأيب  د. 

8 . "Saya membersihkan gigi dengan sikat gigi ". ! ترجم إىل اللغة العربية 

 ج. تنظف األسنان بالفرشة   أ. أنظف األسنان بالفرشة

 األخبار يف التلفزيون ينشاىدتد.   ب. أشاىد األخبار يف التلفزيون 

c. Susunlah kalimat dibawah ini menjadi kalimat yang sempurna ! 

 أذاكر -أو -الدروس -ادلذاكرة -يف -أقرأ -القرآن -غرفة. 9

 أقرأ القرآن يف غرفة ادلذاكرة أو أذاكر الدروس أ.     
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 ذاكر القرآنج. يف غرفة ادلذاكرة أقرأ الدروس أو أ
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 صباحا باكرا أنام على السرير مث أستيقظ من النومأ.  

 أستيقظ على السرير مث أنام من النوم صباحا باكرا .ب
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    أ. يف احلمام يستحم أخ  مث يرجع من ادلدرسة

 ب. أخ  يرجع من ادلدرسة مث يستحم يف احلمام

 يرجع من ادلدرسة مث يستحم يف احلمام أخ  ج.

    احلمام مث يرجع من ادلدرسةأخ  يستحم يف د. 

  

  



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

kalimat yang sempurna ! 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah   

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas        : VIII (Delapan) 

Semester : Ganjil 

Tahun Pelajaran  : 2018/2019 

 

Kompetensi Inti : 
KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

KI-3 : Memahami dan  menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 

yang semua dalam sudut pandang/teori. 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Indicator  
Proses Pembelajaran 

Nilai Karakter 
Penilaian 

Alokasi 

waktu 

Sumber 

Belajar 

1.1 Menyadari 

pentingnya 

kejujuran dan 

percaya diri 

sebagai 

anugerah Allah 

dalam 

berkomunikasi 

dengan 

lingkungan 

sosial sekitar 

rumah dan 

madrasah  

 1.1.1 Meyakini 

pentingnya 

kejujuran dan 

percaya diri 

sebagai 

anugerah Allah 

dalam 

berkomunikasi 

dengan 

lingkungan 

sosial sekitar 

rumah dan 

madrasah 

Afektif: 

 Guru membiasakan 

peserta didik agar 

bersikap jujur dan 

percaya diri dalam 

berkomunikasi 

menggunakan 

bahasa Arab 

 Guru memotivasi 
peserta didik untuk 

jujur dan percaya 

diri . 

 

 

 Religius 

 Mandiri 

 Gotong 

royong 

 Kejujuran 

 Kerja keras 

 Percaya diri 

 Kerjasama 

 

 Pengamatan 

 Penilaian 
diri 

 Penilaian 
antar teman 

 Jurnal 

 

12 JP - Buku 
paket 

Bahasa 

Arab 

kealas VII 

Kurma 

13. 

- Kamus 

bahasa 

arab 

- Benda-
benda 

dilingkun

gan 

peserta 2.1 Menunjukkan 

perilaku jujur 

2.1.1 Memiliki  Religius 

 Mandiri 

 Pengamatan 



dan percaya 

diri dalam 

berkomunikasi 

dengan 

lingkungan 

sosial sekitar 

rumah dan 

sekolah  

perilaku jujur 

dan percaya diri 

dalam 

berkomunikasi 

dengan 

lingkungan 

sosial sekitar 

 Gotong 

royong 

 Kejujuran 

 Kerja keras 

 Percaya diri 

 Kerjasama 

 

 Penilaiandir
i 

 Penilaian 

antar teman 

 Jurnal 
 

didik 

yang 

terjangka

u 

- Gambar-
gambar 

yang 

sesuai 

tema / 

topik 

- Internet / 
VCD 

 

3.1  Memahami 

bunyi, makna, 

dan gagasan 

dari kata, frase, 

kalimat bahasa 

Arab sesuai 

dengan struktur 

kalimat yang 

berkaitan 

dengan topik : 

 السبعة

 baik secara 

lisan maupun 

tertulis 

 

- Mufradat, 

hiwar, 

qira’ah dan 

kitabah 

tentang  

 السبعة

- Pengenalan 
tarkib 

sebagai 

berikut: 

 السبعة؛ عه أسئلة

  االسمية؛ الجملة

3.1.1 Memahami 

struktur jumlah 

ismiyah tentang 

“jam” dan 

jumlah ismiyah 

3.1.2 Memahami 

perbedaan 

penggunakan 

kata untuk 

mubtada’ dan 

khabar 

3.1.3 Menjelaskan isi 

wacana yang 

dipertanyakan 

terkait topik 

tentang “jam” 

secara lisan atau 

tulisan. 

3.1.4 Menjelaskan 

cara menyapa, 

berpamitan, 

terima kasih, 

meminta izin, 

instruksi dan 

memperkenalka

n diri dalam 

bahasa Arab 

Mengamati : 

 Mengamati 

pelafalan kata, frase 

dan kalimat bahasa 

Arab yang 

diperdengarkan 

 Menirukan 
pelafalan  kata, frase 

dan kalimat  bahasa 

Arab yang 

diperdengarkan 

 Menyimak wacana 
dari suara 

guru/kaset/film dan 

menirukan pelafalan 

dan intonasinya. 

 Memperhatikan 

struktur kalimat-

kalimat dalam isi 

teks lisan sesuai 

konteks. 

 Menyimak dan 
menirukan 

pengucapan ujaran 

kata terkait topik 

tentang “jam” 

dengan tepat  

 Bentuk 

Penilaian 

 Tes tulis 

 Tes lisan 

 Penugasan 
 

4.1 4.1.1 Menyusun  Bentuk 



Mendemonstrasi

kan ungkapan 

informasi lisan 

dan tulisan 

sederhana 

tentang topik 

 السبعة

 dengan 

memperhatikan 

struktur teks dan 

unsur 

kebahasaan yang 

benar dan sesuai 

konteks 

 

kata/frase yang 

tersedia menjadi 

kalimat sesuai 

dengan kaidah 

tentang jumlah 

ismiyah 

4.1.2 Menyusun 

karangan 

sederhana terkait 

topik tentang 

“jam”. 

4.1.3 Melakukan 

dialog (hiwar) 

terkait topik 

tentang “jam”. 

4.1.4 Membandingkan 

antara kalimat 

mubtada’ dan 

khabar terkait 

topik tentang 

“jam”. 

4.1.5 Membandingkan 

cara menyapa, 

berpamitan, 

terima kasih, 

meminta izin, 

instruksi dan 

memperkenalkan 

diri yang 

dilakukan oleh 

orang Arab 

dengan orang 

Indonesia 

 Mengamati teks 
yang terdapat 

pertanyaan-

pertanyaan tentang 

“jam” dan jumlah 

ismiyah 

 

Menanya: 

 Melakukan tanya 

jawab sederhana 

terkait topik tentang 

“jam”. 

 Melakukan dialog 
(hiwar) terkait topik 

tentang “jam”. 

 Menceritakan 
keadaan/kegiatan 

yang tampak pada 

gambar sesuai 

wacana secara 

lisan. 

 Menanyakan  
kata/kalimat yang 

belum difahami 

kepada teman atau 

guru terkait topik 

tentang “jam” 

secara lisan  

 Menanyakan 

tentang jumlah 

ismiyah yang 

belum difahami  

 

Mengeksplorasi: 

 Melafalkan 

Penilaian 

 Praktek  

 Proyek 

 Unjuk Kerja 

 Portofolio 



kata/frase/kalimat 

terkait topik tentang 

“jam” sesuai yang 

diperdengarkan oleh 

model ucapan 

guru/kaset/film  

 Menunjukkan 
gambar/peragaan 

sesuai dengan bunyi 

kata, frase dan 

kalimat yang 

diperdengarkan. 

 Mencari dari 

berbagai sumber 

informasi tentang 

struktur kalimat 

dalam  isi teks lisan 

terkait topik tentang 

“jam”. 

 Melafalkan 
kata/frase/kalimat 

yang mengandung 

struktur kalimat 

yang menanyakan 

jam dan jumlah 

ismiyah. 

 Menentukan isi 
wacana lisan 

maupun tulisan 

secara perorangan 

maupun 

berkelompok.  

 Merangkaikan 
kata/frase/kalimat 

yang mengandung 



struktur kalimat 

sesuai dengan kaidah 

tentang “jam”dan 

jumlah ismiyah. 

 Menentukan struktur 
jumlah ismiyah 

tentang “jam” dan  

jumlah ismiyah 

 Mencoba 

mengungkapkan dan 

memahami  

kata/frase/kalimat  

yang terdapat dari 

buku teks, majalah, 

maupun internet 

sesuai dengan kaidah 

jumlah ismiyah. 

. 

Mengasosiasikan: 

 Membandingkan 
antara kalimat 

mubtada’ dan 

khabar terkait topik 

tentang “jam”.  

 Membandingkan 
cara menyapa, 

berpamitan, terima 

kasih, meminta izin, 

instruksi dan 

memperkenalkan 

diri yang dilakukan 

oleh orang Arab 

dengan orang 

Indonesia. 

 Menemukan makna 



kata dalam teks 

terkait topik tentang 

“jam” 

 Menyimpulkan isi 
wacana lisan 

maupun tulisan 

terkait topik tentang 

“jam” 

 Membedakan 

penggunakan kata 

untuk mubtada’ dan 

khabar 

 Mencari informasi 
umum terkait topik 

tentang “jam” dari 

suatu wacana 

lisan/tulisan. 

 Menemukan makna 
kata dalam teks 

terkait topik tentang 

“jam” 

 Menyimpulkan isi 
wacana lisan 

maupun tulisan 

terkait topik tentang 

“jam”. 

  

Mengkomunikasikan: 

 Memperagakan 

sesuai dengan kata, 

frase dan kalimat 

yang 

diperdengarkan. 

 Menyampaikan isi 
wacana tulis terkait 



topik tentang 

“jam” secara lisan 

atau  tulisan  

 Menjelaskan isi 
wacana yang 

dipertanyakan 

terkait topik 

tentang “jam” 

secara lisan atau 

tulisan. 

 Menjelaskan cara 

menyapa, 

berpamitan, terima 

kasih, meminta 

izin, instruksi dan 

memperkenalkan 

diri dalam bahasa 

Arab 

 Menyusun 
kata/frase yang 

tersedia menjadi 

kalimat sesuai 

dengan kaidah 

tentang jumlah 

ismiyah  

 Menyusun 
karangan 

sederhana terkait 

topik tentang 

“jam”. 



1.2 Meyakini 

adanya motivasi 

internal 

(intrinsik) 

sebagai 

anugerah Allah 

untuk 

pengembangan 

kemampuan 

berbahasa Arab  

 1.2.1 Menyadari 

adanya motivasi 

internal 

(intrinsik) 

sebagai 

anugerah Allah 

untuk 

pengembangan 

kemampuan 

berbahasa Arab 

Afektif: 

- Guru memotifasi untuk 
berbicara bahasa Arab 

- Guru menanamkan 
sikap rajin, disiplin, 

dan tanggungjawab. 

 

 

 Religius 

 Mandiri 

 Gotong 

royong 

 Kejujuran 

 Kerja keras 

 Percaya diri 

 Kerjasama 

 

 Pengamatan 

 Penilaiandir

i 

 Penilaian 
antar teman 

 Jurnal 

12 JP - Buku 

paket 

Bahasa 

Arab 

kealas 

VII 

Kurma 

13. 

- Kamus 

bahasa 

arab 

- Benda-

benda 

dilingkun

gan 

peserta 

didik 

yang 

terjangka

u 

- Gambar-

gambar 

yang 

sesuai 

tema / 

topik 

- Internet / 

VCD 

-  

  

2.2 Menunjukkan 

perilaku 

motivasi 

internal 

(intrinsik) untuk 

pengembangan 

kemampuan 

berbahasa  

2.2.1 Memiliki 

sikap/perilaku 

motivasi 

internal 

(intrinsik) untuk 

pengembangan 

kemampuan 

berbahasa dalam 

kehidupan 

sehari – hari 

   Pengamatan 

 Penilaiandir
i 

 Penilaian 

antar teman 

 Jurnal  

3.2 Memahami 

bunyi, makna, 

dan gagasan 

dari kata, frase, 

kalimat bahasa 

Arab sesuai 

dengan struktur 

kalimat yang 

berkaitan 

dengan topik : 

 المدرسة في يوميبتىب

 baik secara 

lisan maupun 

tertulis  

 

- Mufradat, 
hiwar, 

qira’ah dan 

kitabah 

tentang  

 في يوميبتىب

 المدرسة

- Pengenalan 
tarkib 

sebagai 

berikut: 

 الفعلية الجملة

 المفرد؛ والفبعل

 به  المفعول

3.2.1 Mengidentifikasi 

bunyi, makna, 

dan gagasan 

dari kata, frase, 

kalimat bahasa 

Arab sesuai 

dengan struktur 

kalimat yang 

berkaitan 

dengan topik : 

 يومياتنا في المدرسة

baik secara lisan 

maupun tertulis 

3.2.2 Menjelaskan 

Mengamati : 

 Menyimak dan 
menirukan pengucapan 

ujaran dengan tepat 

 Mendengarkan kata-kata 
yang pengucapannya 

mirip 

 Menyimak wacana sambil 

memperhatikan model 

ucapan guru/kaset/film 

dan menirukan pelafalan 

dan intonasinya. 

 Mencocokkan gambar 
dengan kosa 

 Bentuk 

Penilaian 

 Tes tulis 

 Tes lisan 

 Penugasan 

 



bunyi, makna, 

dan gagasan dari 

kata, frase, 

kalimat bahasa 

Arab sesuai 

dengan struktur 

kalimat yang 

berkaitan 

dengan topik : 

 يوميبتىب في المدرسة

baik secara lisan 

maupun tertulis 

3.2.3 Mengidentifikasi 

makna kata 

dalam teks 

sesuai 

tema/topik 

“keseharian 

kita di 

madrasah 

kata/mufrodat yang 

didengar. 

 Mengamati teks yang 
terdapat dalam bacaan 

“keseharian kita di 

madrasah”  yang 

berkaitan dengan struktur 

jumlah fi’liyah dan fa’il 

mufrad dan maf’ul bih. 

 

Menanya: 

 Melakukan tanya 

jawab sederhana 

tentang tema/topik 

“keseharian kita di 

madrasah” . 

 Menjawab pertanyaan 
dalam wacana 

sederhana secara 

tertulis/lisan. 

 Menjawab pertanyaan 
lisan yang diajukan 

lawan bicara sesuai 

tema/topik “keseharian 

kita di madrasah”. 

 Menanyakan  
kata/kalimat yang 

belum difahami kepada 

teman atau guru sesuai 

tema/topik “keseharian 

kita di 

madrasah”secara lisan. 

  

Mengeksplorasi: 

 Melafalkan kalimat 

4.2 

Mendemonstra

sikan ungkapan 

informasi lisan 

dan tulisan 

sederhana 

tentang topik 

 في يوميبتىب

 المدرسة

 dengan 

memperhatik

an struktur 

teks dan 

unsur 

4.2.1 Menemukan 

makna atau 

gagasan dari 

ujaran kata, 

frasa, dan 

kalimat bahasa  

Arab yang 

berkaitan 

dengana     يومياتنا

 في المدرسة

4.2.2 Membedakan 

penggunakan 

kata untuk 

mu’annats dan 

mudzakkar 

 Bentuk 

Penilaian 

 Praktek  

 Proyek 

 Unjuk Kerja 

 Portofolio 



kebahasaan 

yang benar 

dan sesuai 

konteks 

 

 

4.2.3 Menyusun 

kata/frase yang 

tersedia menjadi 

kalimat sesuai 

dengan kaidah 

jumlah fi’liyah 

dan fa’il mufrad 

dan maf’ul bih.. 

4.2.4 Menyusun 

karangan 

sederhana 

sesuai 

tema/topik 

“keseharian 

kita di 

madrasah” 

sesuai kaidah 

jumlah fi’liyah 

dan fa’il 

mufrad dan 

maf’ul bih 

Arab dengan 

orang Indonesia 

sesuai dengan yang 

diperdengarkan oleh 

model ucapan 

guru/kaset/film. 

 Merangkaikan kata 
menjadi kalimat sesuai 

dengan kaidah jumlah 

fi’liyah dan fa’il mufrad 

dan maf’ul bih.. 

 Menyusun kata, dan 

kalimat sederhana sesuai 

kaidah jumlah fi’liyah 

dan fa’il mufrad dan 

maf’ul bih. 

 Melafalkan kalimat 
sesuai dengan yang 

diperdengarkan. 

 Mencoba 
mengungkapkan dan 

memahami kata yang 

menggunakan kaidah 

yang dipelajari. 

  

Mengasosiasikan: 

 Membandingkan antara 
kalimat jumlah fi’liyah 

dan fa’il mufrad dan 

maf’ul bih.terkait topik 

yang dipelajari. 

 Menemukan makna kata 

dalam teks sesuai 

tema/topik “keseharian 

kita di madrasah” 

 Menyimpulkan isi 
wacana lisan maupun 



tulisan terkait topik 

“keseharian kita di 

madrasah” 

 Membedakan 
penggunakan kata untuk 

mu’annats dan 

mudzakkar 

 Mencari informasi 

umum/tema/topik 

“keseharian kita di 

madrasah” dari suatu 

wacana lisan/tulisan. 

 Menemukan makna kata 
dalam teks tentang topik 

“keseharian kita di 

madrasah” 

 Menyimpulkan isi 
wacana lisan maupun 

tulisan. 

  

Mengkomunikasikan: 

 Mengungkapkan 
perintah dan berita 

 Menyampaikan isi 

wacana tulis sesuai 

tema/topik “keseharian 

kita di madrasah”  

secara lisan atau tulisan. 

 Menyusun kata/frase 
yang tersedia menjadi 

kalimat sesuai dengan 

kaidah jumlah fi’liyah 

dan fa’il mufrad dan 

maf’ul bih.. 

 Menyusun karangan 



sederhana sesuai 

tema/topik “keseharian 

kita di madrasah” sesuai 

kaidah jumlah fi’liyah 

dan fa’il mufrad dan 

maf’ul bih.. 

 Menyampaikan isi 
wacana sesuai 

tema/topik secara lisan 

maupun tulisan. 

Menghafal kosa kata 

baru sesuai tema/topik 

“keseharian kita di 

madrasah” 

1.3 Mengamalkan 

sikap amanah 

sebagai anugerah 

Allah untuk 

mempraktikkan 

bahasa Arab 

sebagai bahasa 

komunikasi 

internasional dan 

pengantar dalam 

mengkaji 

khazanah 

keislaman  

 1.3.1 Menunjukan 

sikap amanah 

sebagai anugerah 

Allah untuk 

mempraktikkan 

bahasa Arab 

sebagai bahasa 

komunikasi 

internasional dan 

pengantar dalam 

mengkaji 

khazanah 

keislaman dalam 

kehidupan sehari-

hari 

Afektif: 

- Guru membiasakan 
sikap amanah 

- Guru memotifasi untuk 
berbicara 

menggunakan bahasa 

arab 

 

 

 

 Religius 

 Mandiri 

 Gotong 

royong 

 Kejujuran 

 Kerja keras 

 Percaya diri 

 Kerjasama 

 

 Pengamatan 

 Penilaian 
diri 

 Penilaian 

antar teman 

 Jurnal 
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- Kamus 

bahasa 

arab 

- Benda-

benda 

dilingkun

gan 

peserta 

didik 

yang 

terjangka

u 

- Gambar-

2.3 Menunjukkan 

sikap 

bertanggung 

jawab dalam 

mempraktikkan 

2.3.1 Memiliki sikap 

bertanggung 

jawab dalam 

mempraktikkan 

bahasa Arab 

sebagai bahasa 

 Religius 

 Mandiri 

 Gotong 

royong 

 Kejujuran 

 Kerja keras 

 Pengamatan 

 Penilaiandir
i 

 Penilaian 
antar teman 



bahasa Arab 

sebagai bahasa 

komunikasi 

internasional dan 

pengantar dalam 

mengkaji 

hazanah 

keislaman  

komunikasi 

internasional 

dan pengantar 

dalam mengkaji 

hazanah 

keislaman 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 Percaya diri 

 Kerjasama 

 

 Jurnal 
 

gambar 

yang 

sesuai 

tema / 

topik 

- Internet / 

VCD 

-  
 

3.3 Memahami 

bunyi, makna, 

dan gagasan dari 

kata, frase, 

kalimat bahasa 

Arab sesuai 

dengan struktur 

kalimat yang 

berkaitan dengan 

topik : 

 البيت في يوميبتىب

 baik secara 

lisan maupun 

tertulis  

 

- Mufradat, 
hiwar, 

qira’ah dan 

kitabah 

tentang  

 البيت في يوميبتىب

 

 

 - Pengenalan 

tarkib sebagai 

berikut: 

 الجملتبن وأوواع

 الجمع

3.3.1 Mengidentifikasi 

bunyi, makna, 

dan gagasan dari 

kata, frase, 

kalimat bahasa 

Arab sesuai 

dengan struktur 

kalimat yang 

berkaitan dengan 

topik keseharian 

kita di rumah” 

يوميّبتىب في 

 baik البيت

secara lisan 

maupun tertulis 

3.3.2 Mengidentifikasi  
makna kata dalam 

teks sesuai 

tema/topik 

“keseharian kita di 

rumah” yang 

dipelajari 

Mengamati : 

 Menyimak dan 

menirukan pengucapan 

ujaran dengan tepat 

 Mendengarkan kata-kata 
yang pengucapannya 

mirip 

 Menyimak wacana sambil 
memperhatikan model 

guru/kaset/film dan 

menirukan pelafalan dan 

intonasinya. 

 Mencocokkan gambar 
dengan apa yang 

didengar. 

 Mengamati teks yang 

terdapat dalam bacaan 

“keseharian kita di 

rumah” 

 

Menanya: 

 Melakukan tanya 
jawab sederhana 

tentang tema/topik 

“keseharian kita di 

rumah” yang dipelajari. 

 Bentuk 

Penilaian 

 Tes tulis 

 Tes lisan 

 Penugasan 
 

4.3 

Mendemonstrasi

kan ungkapan 

informasi lisan 

dan tulisan 

sederhana 

tentang topik 

4.3.1 Merangkaikan 

kata menjadi 

kalimat sesuai 

dengan kaidah 

“jumlah ismiyah 

dan fi’liyah dan 

macam-macam 

dhamir jamak”. 

 Bentuk 

Penilaian 

 Praktek  

 Proyek 

 Unjuk Kerja 

 Portofolio 



 البيت في يوميبتىب

 dengan 

memperhatikan 

struktur teks 

dan unsur 

kebahasaan 

yang benar dan 

sesuai konteks 

 

4.3.2 Menyusun kata, 

dan kalimat 

sederhana sesuai 
kaidah “jumlah 

ismiyah dan 

fi’liyah dan 

macam-macam 

dhamir jamak”. 

4.3.3 Menyusun 

kata/frase yang 

tersedia menjadi 

kalimat sesuai 

dengan kaidah 

kaidah “jumlah 

ismiyah dan 

fi’liyah dan 

macam-macam 

dhamir jamak”. 

4.3.4 Menyusun 

karangan 

sederhana sesuai 

tema/topik 

“keseharian kita 

di rumah” sesuai 

kaidah yang 

dipelajari. 

4.3.5 Menghafal kosa 

kata baru sesuai 

tema/topik 

“keseharian kita 

di rumah” 

 Menjawab pertanyaan 
dalam wacana 

sederhana secara 

tertulis/lisan terkait 

topik “keseharian kita 

di rumah”. 

 Menjawab pertanyaan 

lisan yang diajukan 

lawan bicara sesuai 

tema/topik “keseharian 

kita di rumah”. 

 Menanyakan  
kata/kalimat yang 

belum difahami kepada 

teman atau guru sesuai 

tema/topik “keseharian 

kita di rumah” secara 

lisan. 

  

Mengeksplorasi: 

 Melafalkan kalimat 
sesuai dengan yang 

diperdengarkan sesuai 

model ucapan 

guru/kaset/film. 

 Merangkaikan kata 
menjadi kalimat sesuai 

dengan kaidah “jumlah 

ismiyah dan fi’liyah dan 

macam-macam dhamir 

jamak”. 

 Menyusun kata, dan 

kalimat sederhana sesuai 

kaidah “jumlah ismiyah 

dan fi’liyah dan macam-



macam dhamir jamak”. 

 Melafalkan kalimat 
sesuai dengan yang 

diperdengarkan. 

 Mencoba 

mengungkapkan dan 

memahami kata yang 

menggunakan kaidah 

kaidah “jumlah ismiyah 

dan fi’liyah dan macam-

macam dhamir jamak”. 

  

Mengasosiasikan: 

 Membandingkan antara 
jumlah ismiyah dan 

jumlah fi’liyah terkait 

topik yang dipelajari. 

 Menemukan makna kata 
dalam teks sesuai 

tema/topik “keseharian 

kita di rumah” yang 

dipelajari 

 Menyimpulkan isi 
wacana lisan maupun 

tulisan terkait topik 

“keseharian kita di 

rumah” yang dipelajari 

 Membedakan 

penggunakan kata untuk 

mu’anats dan 

mudzakkar 

 Mencari informasi 
umum/tema/topik 

“keseharian kita di 

rumah” dari suatu 



wacana lisan/tulisan. 

 Menemukan makna kata 
dalam teks 

 Menyimpulkan isi 

wacana lisan maupun 

tulisan. 

  

Mengkomunikasikan: 

 Mengungkapkan 
perintah dan berita 

 Menyampaikan isi 
wacana tulis sesuai 

tema/topik secara lisan 

atau tulisan. 
 Menyusun kata/frase 

yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan 
kaidah kaidah “jumlah 
ismiyah dan fi’liyah dan 
macam-macam dhamir 
jamak”. 

 Menyusun karangan 
sederhana sesuai 
tema/topik “keseharian 
kita di rumah” sesuai 
kaidah yang dipelajari. 

 Menyampaikan isi 
wacana sesuai 
tema/topik “keseharian 
kita di rumah” secara 
lisan maupun tulisan. 

 Menghafal kosa kata 
baru sesuai tema/topik 
“keseharian kita di 
rumah” 
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