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 أ

 ةإقرار الباحث
 أان املوقّعة أدانها: 

 نور شاهفطري:   االسم

 11710224541 : رقم القيد

 سياك هولو كمبار ،  كوابنخ جااي:    العنوان

لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة أقر أبن هذا البحث الذي قدمته   
املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف 

   :هقاسم اإلسالمية احلكومية رايو، وموضوع
طالب لدى  املفردات  استيعاب  لرتقية  االنتقائية  الطريقة  الثامن     فعالية  يف  الصف 

بقرية كوابنخ جاي يف منطقة سياك هولو    احلسىن املتوسطة اإلسالمية املتكاملة مدرسة
         كمبار

ه بنفسي وليس من إبداع غريي أو أتليف اآلخرين . وإذا ب  أعددت   وهذا البحث
فإين أحتمل املسؤولية على ذلك   إبداعهتبني صحة  يادعى أحد يف املستقبل أنه من أتليفه و 

اإلسالمية  يولن   قاسم  الشريف  السلطان  جامعة  على  أو  املشرف  على  املسؤولية  كون 
 احلكومية رايو.  

 حرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت وال جيربين أحد.
 ه  2144.ّجةذواحل 20 ،بكنبارو 

 م  2021 يويل 30           
 ة توقيع الباحث         

  
    شاهفطرينور            



 ب

 ة موافقة املشرف 

التكميلي حتت املوضوع   الطريقة االنتقائية لرتقية استيعاب املفردات   " البحث  فعالية 
طالب الثامن  لدى  املتكاملة مدرسةيف   الصف  اإلسالمية  املتوسطة  بقرية    احلسىن 

، رقم    نور شاهفطريالذي أعدهتا الطالبة    " .كوابنخ جاي يف منطقة سياك هولو كمبار
قد متت هلا التعديالت من قبل املشرف وموافق للمناقشة يف   11710224541القيد  

الرتبية   بكلية  العربية  اللغة  تعليم  قسم  اجلامعية يف  املرحلة  شهادة  لنيل  النهائي  االمتحان 
 و. والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية براي
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 م    2021يويل  30 
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 د

 االستهالل 
 ﴾۲﴿سورة يوسف، األية : ِإانا أَنْ َزْلٰنُه قُ ْرآانا َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلْوَن 

 
 ََيي َُّها الاِذْيَن ٰاَمنُ ْوآ ِاَذا ِقْيَل َلُكْم تَ َفساُحْوا ِِف اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحْوا يَ ْفَسِح هللا َلُكْم  
 َو ِاَذا ِقْيَل اْنُشُزْوا فَاْنُشُزْوا يَ ْرَفِع هللا الاِذْيَن ٰاَمنُ ْوا ِمْنُكْم َو الاِذْيَن ُاْوتُ ْوا اْلِعْلَم َدرََجت  

   ﴾   11﴿سورة اجملادلة، األية : ُلْوَن َخِبرْيٌ   َو هللا  ِبَا تَ ْعمَ  
     

يف كتاب فائد القدير،شرخ اجلامع  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :رسول هللا قال 
 الساغر :

 "احبوا العرب لثالث: ألين عريب والقرأن عريب و كالم اهل اجلنة عريب"
 ) منقولة من كتاب فئدة القدير،شرخ اجلمع الساغر( 

 
 انس بن مالك، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:عن 

  حىت يرجع"   "من خرج ِف طلب العلم فهو ِف سبيل
   )رواه خباري(

 

 

 

  



 ه

 اإلهداء 

  احلمد هلل رب العاملني، قد متت الباحثة من كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة 
  العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف لنيل شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة  

   . قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
 أهدي هذا البحث : يف هذه املناسبةو 

 رمحه هللا  الفاضل لوالدي احملبوب  •
 

 رمحها هللا  لوالديت احملبوبة احملرتمة •
 

 ألساتذي الكرام و الفضالء ا •
 

 يف قسم تعليم اللغة العربية  ءصدقااألمجيع  •
 

 يف كلية الرتبية و التعليم ءصدقااألمجيع  •
 

 مجيع األصدقاء يف جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو  •
 

 

  



 و

 خص مل

 لدى   استيعاب املفردات لرتقية    االنتقائية فعالية الطريقة  (:  2021نور شاهفطري)  
الصف  اإلسالمية مدرسة  يف    الثامن   طالب  املتوسطة  احلسىن 

 بقرية كوابنخ جاي يف منطقة سياك هولو كمبار.   املتكاملة 

لرتقية   النتقائية الطريقة ا   فعالية معرفة  اىل    دف هبهذا البحث حبث جتريب  
ىف مدرسة احلسىن املتوسطة اإلسالمية    طالب الصف الثامن  لدى   استيعاب املفردات  

 لدى استيعاب املفردات     لرتقية   النتقائية فعال ا   البحث "هل الطريقة   سؤال و .  املتكاملة 
ومنهج هذا   ىف مدرسة احلسىن املتوسطة اإلسالمية املتكاملة؟"   طالب الصف الثامن 

نوع  من  الذي   البحث  التجريب،  والتطب يرت البحث  التعليم  تصميم خطة  من  يق  كب 
ىف    طالب الصف الثامن كون من مجيع  ت البحث ف هذا  واملالحظة واإلختبار. وجمتمع  

طالب الصف    . وعينته 2020/    2021مدرسة احلسىن املتوسطة اإلسالمية املتكاملة  
هذا وأما أفراد  .  ىف مدرسة احلسىن املتوسطة اإلسالمية املتكاملة   "أ" و "ب".   الثامن 

و "ب" ىف مدرسة احلسىن املتوسطة اإلسالمية    "أ"   طالب الصف الثامن البحث فهو  
:  يف هذا البحث   أدوات مجع البياانت   و   . ترقية استيعاب املفردات   املتكاملة. وموضوعه 

الطريقة    أن   ة لخص الباحث ت أما نتيجة هذا البحث فيمكن أن  و   املالحظة و االختبار. 
ىف مدرسة احلسىن   طالب الصف الثامن  لدى   لرتقية استيعاب املفردات   فعالنتقائية  اال 

  Ttأكرب من اجلدول   𝑇𝑜 = 3,7   املتوسطة اإلسالمية املتكاملة. كما دل عليه أن 
و    مردودة 𝐻𝑂 يعىن  2،65=  1% درجة داللة  ومن    2،00=5%يف درجة داللة  

 𝐻𝑎 ّأن املفردات   رتقية ل  فعال الطريقة االنتقائية    مقبولة. وهذه تدل على   استيعاب 
 مدرسة احلسىن املتوسطة اإلسالمية املتكاملة.  يف الصف الثامن    طالب  لدى 

 فعالية، الطريقة االنتقائية، استيعاب املفردات  ت األساسية: الكلما 
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ABSTRAK 

 

Nur Syahfitri, (2021): Efektivitas Penerapan Metode Eklektik Dalam 

Meningkatkan Penguasaan Mufradat Siswa Kelas 

VIII SMP IT Al-Husna Desa Kubang Jaya, Kec. Siak 

Hulu, Kampar 

 

 Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 

Efektivitas Penerapan Metode Eklektik dalam Meningkatkan Penguasaan 

Mufradat siswa kelas VIII di SMP IT Al-Husna Desa Kubang Jaya, Kec. Siak 

Hulu, Kampar. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah 

Penerapan metode eklektik efektif dalam pembelajaran mufrdat bagi siswa kelas 

VIII di SMP IT Al-Husna Desa Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu, Kampar?”. 

Penelitian ini dimulai dari merancang Langkah pembelajaran, pelaksanaan, 

observasi, kemudian tes. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 

IT Al-Husna tahun ajaran 2020/2021, dengan sampel siswa kelas VIII A sebagai 

kelas eksperimen dan kelas VIII B sebagai kelas control SMP IT Al-Husna Desa 

Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu, Kampar. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII 

A dan VIII B SMP IT Al-Husna Desa Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu, Kampar. 

Objek penelitian ini adalah Efektivitas Penerapan Metode Eklektik dalam 

Meningkatkan Penguasaan Mufradat Siswa kelas VIII SMP IT Al-Husna Desa 

Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu, Kampar. Instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan tes. Dari 

analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Metode 

Eklektik Efektif dalam Meningkatkan Penguasaan Mufradat Siswa Kelas VIII di 

SMP IT Al-Husna Desa Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu, Kampar. Karena nilai To 

= 3,7 lebih besar dari Tt pada taraf signifikasi 5% = 2,00 dan taraf signifikasi 1% 

= 2,65 ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain Penerapan 

Metode Eklektik Efektif dalam Meningkatkan Penguasaan Mufradat di SMP IT 

Al-Husna Desa Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu, Kampar. 

 

Kata kunci : Efektivitas, Penerapan, Metode Eklektik, Penguasaan Mufradat.  
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ABSTRACT 

 

Nur Syahfitri, (2021): Effectiveness of the Application of Eclectic Methods in 

Improving Mufradat Mastery of Class VIII Students of 

SMP IT Al-Husna Kubang Jaya Village, Kec.  Siak Hulu, 

Kampar 

 

 This research is an experimental study that aims to determine the 

effectiveness of the application of the Eclectic Method in Improving Mufradat 

Mastery of class VIII students at SMP IT Al-Husna, Kubang Jaya Village, Kec.  

Siak Hulu, Kampar.  The formulation of the problem in this study is "Is the 

application of eclectic methods effective in mufrdat learning for class VIII students 

at SMP IT Al-Husna, Kubang Jaya Village, Kec.  Siak Hulu, Kampar .”?This 

research starts from designing learning steps, implementation, observation, then 

tests.  The research population was all students of class VIII SMP IT Al-Husna for 

the academic year 2020/2021, with a sample of class VIII A students as the 

experimental class and class VIII B as the control class at SMP IT Al-Husna 

Kubang Jaya Village, Kec.  Siak Hulu, Kampar. The research subjects were students 

of class VIII A and VIII B SMP IT Al-Husna Kubang Jaya Village, Kec.  Siak Hulu, 

Kampar.  The object of this research is the Effectiveness of the Application of 

Eclectic Methods in Improving Mufradat Mastery of VIII Grade Students of SMP 

IT Al-Husna, Kubang Jaya Village, Kec.  Siak Hulu, Kampar.  The instrument used 

to collect data in this study consisted of observation and tests.  From the analysis of 

the data obtained, it can be concluded that the Application of the Eclectic Method 

is Effective in Improving Mufradat Mastery of Class VIII Students at SMP IT Al-

Husna, Kubang Jaya Village, Kec.  Siak Hulu, Kampar.  Because the value of To = 

3.7 is greater than Tt at a significance level of 5% = 2.00 and a significance level 

of 1% = 2.65, this means that Ho is rejected and Ha is accepted.  In other words, 

the application of the Eclectic Method is Effective in Improving Mufradat Mastery 

at SMP IT Al-Husna, Kubang Jaya Village, Kec.  Siak Hulu, Kampar . 

 

Keywords: Effectiveness, Application, Eclectic Method, Mufradat Mastery . 
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 الشكر والتقدير 

 
لنهتدي لوال أن هداان هللا، والصالة والسالم احلمد هلل الذي هداان هلذا وما كنا   

 وعلى اله وصحبه أمجعني، وبعد.  لى هللا عليه وسلمعلى حبيب هللا حممد ص
من كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة    ة الباحث  تقد مت 

املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو. 

 والدي احملبوبني، أيب و   إىل  تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان ويف هذه املناسبة   
  فاهلل جيزيكما جنان األخرة، آمني. مث أقول جزاكم هللا خريا  ،لن أوفيكما شكر كّفيكمامي  أ

 :إىل
املاجستري مدير جامعة السلطان الشريف قاسم   حري اانس رجب  األستاذ الدكتور .1

والدكتور احلاجة حيلميايت املاجستري انئب املدير األول   اإلسالمية احلكومية رايو
زين املاجستري انئب املدير الثاين والدكتور احلاج أدي ايرون    والدكتور احلاج مسعود

 املاجستري كنائب املدير الثالث
والدكتور زركسيه املاجستري كنائب املاجستري عميد كلية الرتبية والتعليم    قدرالدكتور   .2

العميد األول والدكتورة زوبيدة املاجسترية كنائبة العميد الثانية والدكتور أمريه دينييت 
 .ملاجستري انئب العميد الثالثا

 .رئيس قسم تعليم اللغة العربيةك  املاجستري جون فاملاحلاج الدكتور  .3
 .املشرف يف كتابة هذا البحثك  املاجستري جفرين "إي" حوالوا .4
 .املشرف األكادمكيكاملاجستري   دادنخ فردوس .5
جلامعة السلطان الشريف مجيع احملاضرين وأعضاء املوظفني يف كلية الرتبية والتعليم   .6

 .قاسم اإلسالمية احلكومية رايو



 ي

كوابنخ جااي     املدرسة احلسىن املتوسطة اإلسالمية املتكاملة بقريةمدير    خري الفكري .7
 . يف منطقة سياك هولو كمبار

املدرسة العزيزية املتوسطة اإلسالمية  اللغة العربية يف  مدرس    هاراهاب   أستاذ أمحد .8
 . كوابنخ جااي يف منطقة سياك هولو كمباربقرية  املتكاملة 

املدرسة احلسىن املتوسطة اإلسالمية  يف    تالميذمجيع املعلمني وأعضاء املوظفني وال .9
 املتكاملة بقرية كوابنخ جااي يف منطقة سياك هولو كمبار. 

عم شريف الددين و عم حممود س و أمري شاهباان و حممد إيرزا مجيع أسريت:   .10
 دوىن ودافعوىن إلمتام كتابة هذا البحث.الذين ساعسرييغار، و 

وأعضاء وينا و ييين و نورول و روضة و عالية و ميسي و ريضا  ي احملبوبون:  ئأصدقا .11
 ."ا" 17 الفصل الدراسي

قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة   أصدقائي و صديقايت األعزاء يف .12
 السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو. 

ابرك هللا هلم ولعل هللا أن جيزهبم جزاء وافرا وأخريا إىل هللا أتوكل وأشكر إليه على 
 كل نعمه ىف كتابة هذ البحث.

 

 ه  1442 ةجّ حلذوا  02بكنبارو، 
 م   2021يويل  30 
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 الفصل األول

 أساسية البحث 
 خلفية البحث .أ

( يف اللغة اإلندونيسية هو    Kosakataمصطلح املفردات يف اللغة العربية أو )  
( يف اللغة اإلجنليزية. مفردة )    Vocabularyمصطلح له نفس املعىن مثل مصطلح )  

شكل مفرد من املفردات ( هو لفظ أو كلمة تتكون من حرفني أو أكثر مما يدل على 
املفردات و   ناقشياملفردات هي فرع من فروع اللغة العربية  1معىن اسم ، فعل أو اداة.

كتساب العناصر اللغوية اليت جيب أن يتقنها تعلم اللغة األجنبية من أجل ا   هي أحد
 مهارات االتصالية. 

الكلمة هي أصغر  اللغة.  اليت ستشكل  الكلمات  املفردات هي جمموعة من 
جزء يف اللغة خال من نقطة الفهم هذه للتمييز بني الكلمات والصرف. الصرف هو 

ال ميكن تقسيمها إىل أجراء أصغر ذات معىن، يكون معناها مستقرا أصغر وحدة لغة  
العربية  نسبيا. مث تتكون الكلمة من الصرف، على سبيل املثا اللغة  ل كلمة معّلم يف 

وكلمة املعّلم هلا شكلني مها ال ومعّلم. والكلمة اليت حتتوي    تتكون من مركب واحد.
شكال هي كلمة مكونة من مركب له معىن خاص. فمثال كلمة املعّلمون  على ثالثة أ

      2تتكون من ثالثة أشكال وهي ال ومعّلم وون.

أو معجم وظ للمفردات ككلمة  هلا معىن.  سيكون  إذا كان  ينقسم معىن  يفة 
الكلمة إىل معىن أصلى ومعىن إضاىف. يتكون املعىن األصلى من املعىن األساسي واملعىن 
العربية ومعناها   اللغة  اجملازي واملعىن األصلي ومعىن املصطلح. فمثال كلمة "األم" يف 

 
1 Aziz Fahrurrozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab, ( Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2009 ), hal: 194  
2 Muhammad Ali Al-Khuly, Asalib Tadris Al Lughah Al Arabiyah, (Riyadh: Darul Ulum, 

1989), hal: 89 
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استخداجل اجملازي عند  املعىن  ولدا، ويظهر  اليت ولدت  األم  أم وهري هي   " ام كلمة 
الكتاب". فاملعىن األصلي مثال هناك لفظ "اهلاتف" أي شخص الذي يهمس، ومعىن 

  3لفظ اهلاتف. 

ال تزال أقل مما حتديده. و يف هذه    درسةاملاملفردات اليت يتقنها الطالب يف  
احلالة، إذا كان استيعاب املفردات ال يزال غري كاف، فهذا يعين أن أهداف تعلم اللغة 
العربية يف تلك املدرسة مل تتحق. و طريقة لرتقية استيعاب املفردات العربية يعين ابلطرق، 

هون دائما صعوابت هذه الطريقة أمهية من املواد، جيب على الطالب الذين يواجألن  
 4حىت املعلمني، أن يتعلموها بصعوبة قبل الذهاب إىل الفصل لتدريسها.

والطريقة املستخدمة هي طريقة انتقائية، ألن الطريقة االنتقائية يعين اجلمع، و  
كيفية تقدمي مواد تعلم اللغة العربية من خالل طرق خمتلفة، حبيث يتم التأكيد بشكل 

التعل عملية  على  بعض أكرب  فهم  و  والقراءة  والكتابة  التحدث  على  القدرة  على  م 
 5التعاريف. الطريقة االنتقائية هي طريقة اختيار  مزيج من طريقتني أو أكثر. 

( يف اإلندونيسية ) طرق خمتارة (،    Gado-gadoانتقائي يعين خليط أو مزيج )  
العناصر   مزيج من  الطريقة هي  االنتقائية. ألن هذه  الطريقة  تسمى  العربية  اللغة  يف 
املوجودة يف الطريقة املباشرة و طريقة القواعد والرتمجة، و من مث يتم التأكيد على عملية 

و   والقراءة  والكتابة  التحدث  القدرة على  أكرب على  بشكل  تعريفات التدريس  فهم 
معينة. من خالل هذه الطريقة يتم إعطاء الطالب العديد من التمارين، املثال : ميكن 
إجراء احملادثة ابللغات األجنبية بشكل فردي أو يف جمموعات بني الطالب أو املعلمني 

 
3 Ahmad Fuad Effendi,  Metodologi Pengajara Bahasa Arab (Malang: MISYKAT 2012), 

hal. 97. 
4 Amran Halim, The Status and Role of English in Indonesia, A Research Paper Prepared 

For The United States Information Agency (Jakarta: Usis, 1985), hal: 121   
5 Fajar Awaluddin, Pengaruh Metode Pembelajaran Eklektik Terhadap Hasil Belajar 

Bahasa Arab Siswa Madrasah Tsanawiyah Ma’had Hadits Al-Junaidiyah Biru Bone, Jurnal 

Kependidikan vol 12 no 2, 2 Desember 2018, hal: 158 
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و الطالب. من الناحية العملية ميكن للمعلم تطبيق هذه الطريقة االنتقائية يف وضع  
 6الفصل، مع اإلعداد اجليد و اجلدية يف ممارسة هذه الطريقة.  تعليم أمام

ابإلشارة إىل الفهم أعاله، ميكن فهم أن الطريقة االنتقائية هي طريقة أو طريقة  
من  خمتلفة  أنواع  بني  اجلمع  خالل  من  الفصل  أمام  األجنبية  اللغة  دروس  لتقدمي 

لذلك، الفصل الدراسي.    األساليب اليت تعترب األفضل وذات الصلة ابلدرس وحالة
فإن الطريقة االنتقائية يف تعلم اللغة العربية هي أيضا يف استيعاب املفردات وفقا ملزااي  

   7هذه الطريقة لتحقيق أهداف تعلم اللغة العربية.

يقدم بناء على حبث متهيدي يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملة احلسىن  
ما    عّلمم واندرا  العربية  املدرسية  الكتب  يف  فقط  واملمارسة  املواد  أسئلة  العربية  اللغة 

وكذلك املعلم الرتيب يف استخدام طريقة    ،ميارسون مهارات تعلم اللغة العربية األخرى
يعين طريقة احملاضرة فقط، واللغة العربية هي اللغة الثانية اليت يتم تعلمها فقط يف   التعلم

 التالية :  ظواهرن وجد الباحثة بعض ال. لكاملدرسة

 نطق احلروف من املفردات يف  طالب ال بعض يستطيع مل .1
 معىن املفردات املستقلة أو يف السياق طالب ال بعض يفهم مل .2
 طريقة االشتقاق من املفردات طالب ال بعض يعرف مل .3
 وصف املفردات يف تركيب لغوي صحيح  طالب البعض جيرد  مل .4
 استخدام الكلمة املناسبة يف املكان املناسب.  طالب ال بعض يقدر مل .5

السابقة   األعراض  على  الباحثت بناء  الطريقة    ة تم  فعالية  بعنوان  إبجراء حبث 
لرتقية   لدى    عاب ياستاالنتقائية  مدرسة    طالب املفردات  يف  الثامن  احلسىن  الصف 

 8. اإلسالمية بكنبارواملتكاملة املتوسطة 
 

6 Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Yogyakarta: Teras, 2001 ), hal: 98-

99 
7 Anwar Abd Rahman, Pengajaran Bahasa Arab Dengan Metode Eklektik, Jurnal 

Adabiyah vol 11 no 1, 2011, hal: 68 
 42(، ص. 2005) ابتو سنكار : جامعة ابتوسنكار فريس ، طرق تعليم اللغة العربية ، عبد احلليم حنفى،  8
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 مشكالت البحث .ب
املشكالت على   العديد من  املوضحة أعاله، ميكن حتديد  اخللفية  بناء على 

 النحو التايل : 
 طريقة التعّلم اليت يستخدمها املعّلم يف تعلم اللغة العربية  .1
 أتثري األسلوب يف تعلم اللغة العربية  .2
 املفردات استيعاب العوامل اليت تؤثر على  .3
 اهلّمة يف التعلم اللغة العربية .4

 حدود البحث   .ج
لكي يركز هذا البحث، من الضروري أن يكون هناك حد للمشكلة حبيث ال  

االتساع،   يف  مشكلة  لتتوجد  املشكلة  بتحديد  الباحثة  تؤثرقوم  اليت   على   لعوامل 
 عاب املفردات.ياست

 سؤال البحث . د

البحث هي : هل الطريقة    سؤالعلى اخللفية و حدود البحث أعاله، فبناء  
احلسىن  طالب الصف الثامن يف مدرسة    عاب املفردات لدىيلرتقية است  ة الاالنتقائية فعّ 

 اإلسالمية ؟ املتكاملة املتوسطة 

 هدف البحث .ه

الذي   العنوان  ل  ذتهات وفق  الدراسة  انالباحثة، أجريت هذه  مدى   لكشف 
  الصف الثامن يف مدرسة  طالب   املفردات لدىعاب  يلرتقية استفعالية الطريقة االنتقائية  

 املتوسطة اإلسالمية املتكاملة.  احلسىن

 أمهية البحث . و

 أما ابلنسبة لفوائد البحث بشكل عام فيمكن تقسيمها إىل قسمني مها : 

 فوائد النظرية .1
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عاب يفوائد لدعم النظرايت الرتبوية حول فعالية الطريقة االنتقائية لرتقية است يوفر  
 املفردات. 

 فوائد العملية .2
 من ااملتوقع أن تعود نتائج هذه الدراسة ابلفوائد على خمتلف األطراف مبا يف ذلك:

 لدى الطالب  (أ
تعلم   وحتسني  املعلم  يقدمها  اليت  املواد  فهم  على  الطالب  يسهل  أن  ميكن 

 .ويقدر على زايدة املفردات مفردات الطالب 
 لدى املعلم  (ب 

من املتوقع أن يتم إدخاهلا كإحدى طرق التعلم اليت ميكن تطبيقها يف عملية  
 التعلم لتحسني تعلم مفردات الطالب يف تعلم اللغة العربية. 

 املدرسة لدى  (ج
املبذولة   اجلهود  يف  الدراسة كمدخالت  هذه  نتائج  تستخدم  أن  املتوقع  من 

 لتحسني جودة التعلم املتعلق أبساليب تعلم اللغة العربية. 
 مصطلحات البحث .ز

 فعالية .1
 Peter salimتشري الفعالية املستخدمة يف هذه الدراسة إىل املعىن الذي حدده  

أن   أي،  اندونيسيا  قاموس  إذا كانت يف  ما  حيث  من  النجاح  تظهر  الفعالية 
 9األهداف قد حتققت أم ال، فالنتائج قريبة من اهلدف تعين النشاط العايل. 

 طريقة .2
يتم   اللغة،  تدريس  يف  مسبقا.  حمددة  أهداف  لتحقيق  إجراء  هي  الطريقة 
استخدام األساليب للتعبري  عن إطار شامل لعملية التعلم. يتم تنظيم العملية يف 

 
9 Petter Salim dan Yenni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, ( Jakarta: 

Modern English Press, Cet V, 1991 ), hal: 21 
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سلة منهجية من األنشطة، تنمو من النهج املستخدم كأساس، و طبيعة الطريقة سل 
  10إجرائية. 

 طريقة انتقائية  .3
يف اللغة االندونيسية   Gado-gadoالطريقة االنتقائية هي طرق خمتلطة، مركبة أو  

الطريقة    يف اللغة العربية تسمى هذه الطريقة بعدة أمساء، منها :  11) طرق خمتارة (. 
   12ية. جو زداالنتقائية، الطريقة االختريية، الطريقة امل

 املفردات استيعاب  .4
املفردات، ترمجتها    استيعاب يعد تعلم املفردات جهدا حىت يتمكن الطالب من  

حفظ  الطالب  من  يطلب  ال  الصحيحة.  اجلملة  يف  استخدامها  على  والقدرة 
املفردات املعطاة فقط، ولكن الطالب قادرون على تطبيقها يف التواصل الشفهي 
والكتايب. وفقا ألمحد جنان آصف الدين، إن تعلم املفردات هو عملية تقدمي مواد 

بناء على    13ت كعنصر يف تعلم اللغة العربية. تعليمية يف شكل كلمات أو مفردا
ب املقصود  أن  ميكن وصف  أعاله،  هي    ستيعاب الوصف  العربية  قدر  ياملفردات 

 لديه يف التواصل والتفاعل مع اآلخرين على أو استخدام الكلمات اليت  طالب ال
 14ابستخدام اللغة العربية.

 
 

 

 
10 Iskandarwassid & Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, ( Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya Offset, 2011 ), hal: 40-41 
11 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa, ( Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 1997 ), hal: 184 
12 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, ( Malang: Misykat, 2012 ), 

hal: 96 
13 Ibid, hal: 97-98 
14 Zahratun Fajriah, Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab (Mufradat) Melalui 

Penggunaan Media Kartu Kata Bergambarm Jurnal Pendidikan Usia Dini vol 9 Edisi 1, April 2015, 

hal:111 
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 الفصل الثان 

 اإلطار النظري 
 املفهوم النظري  .أ

 مفهوم الفعالية  .1
مما يعين حتقيق هدف    Effectiveneesالفعالية أتيت من اللغة اإلجنليزية أي  

له.  املخطط  اإلجراء  أو  لكل شخص   15العمل  الفعالية  استخدام كلمة  يف 
القاموس   يف   . ومصاحل كل شخص  نظر  لوجهة  وفقا  الفهم  يف  اختالفات 
اإلندونيسي ذكر أن الفعال يعين أن هناك أتثري ) النتائج، التأثري، االنطباع (  

 فعال، ميكن أن جتلب النتائج. 
از أو املدى  بناء على الفهم أعاله، ميكن استنتاج أن الفعالية مرتبطة ابإلجن

ميكن  للعملية. حبيث  وفقا  نشاط  من  أو حتقيقه  اهلدف  الذي ميكن حتقيق 
استنتاج أنه يف تقييم مستوى الفعالية، ميكن استخدام مقارنة بني اخلطة األولية  
اخلطأ  معدل  إذا كان  فعالية  أكثر  عليها.  احلصول  مت  اليت  الفعلية  والنتائج 

لكيفية حت مقياس  الفعالية هي  أو هدف حمدد مسبقا  منخفضا.  قيق هدف 
والذي يشري إىل النتيجة النهائية. النتيجة النهائية هي اهلدف الرئيسي. كلما  

 وصل إىل اهلدف احملدد، كانت فعالية أفضل.
 الطريقة االنتقائية   .2

 مفهوم الطريقة االنتقائية ( أ
الطريقة االنتقائية يعين اجلمع، و كيفية تقدمي مواد تعلم اللغة العربية  

 خالل طرق خمتلفة، حبيث يتم التأكيد بشكل أكرب على عملية التعلم  من

 
15 Jhon M, Echolasdan Hasan Shadily, Kamus Bahasa Indonesia Inggris, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 1989), hal. 153 
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على القدرة على التحدث والكتابة والقراءة و فهم بعض التعاريف. الطريقة  
 16االنتقائية هي طريقة اختيار  مزيج من طريقتني أو أكثر.

   يف اللغة العربية ، هذه الطريقة هلا أمساء متنوعة، منها : الطريقة
تسمى  املختا التولفية.  والطريقة  اإلذدوجّية  والطريقة  التوفيقّية  والطريقة  رة 

هذه الطريقة بطريقة اخلريية ألّن العناصر هي مزيج من عناصر عدة طرق،  
 17مثل الطريقة املباشرة والطريقة القواعد والرتمجة. 

الطريقة االنتقائية هي طريقة مشرتكة أتخذ اجلوانب اإلجيابية لكل  
واملعرفة اللغوية، و ذلك لتحقيق أقصى أهداف ونتائج التعلم   من املهارات 

والواجبات.  والتمارين  والقراءة  احملاداثت  االنتقائية  الطريقة  تتضمن   .18   
تُعرف هذه الطريقة أيضا ابلطريقة املختلطة، ألّن هذه الطريقة عبارة عن  

القواع الطريقة  و  املباشرة  الطريقة  يف  املوجودة  العناصر  من  د مزيج 
 19والرتمجة. 

من   العربية  اللغة  تعليم  إىل  تدف  طريقة  هي  اإلنتقائية  الطريقة 
املهارات اللغوية األربعة، مهارة الإلستماع و الكالم و القراءة و الكتابة و  

اللغة العربية الوظيفة ) القواعد أو  األساليب النحوية و املفردات    من علوم
 20و احلوار أو القراءة و غريها (. 

 
16 Fajar Awaluddin, Pengaruh Metode Pembelajaran Eklektik Terhadap Hasil Belajar 

Bahasa Arab Siswa Madrasah Tsanawiyah Ma’had Hadits Al-Junaidiyah Biru Bone, Jurnal 

Kependidikan vol 12 no 2, 2 Desember 2018, hal: 158 
17 Fitri Alrasi, Penggunaan Metode Eklektik ( Thariqah Intiqoiyyah) Terhadap 

Pembelajaran Bahasa Arab Di Akper Aisyiyah Padang, Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat vol 

1 no 1, hal: 94 
18 Raswan, Pengaruh Metode Pembelajaran Eklektik Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab 

Siswa, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban vol 5 no 1, 1 Juni 2018, hal: 128 
19 Juwairiyah dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, ( Surabaya: Usaha Nasional-

Surabaya, 1992), hal: 90 

 
 43(، ص. 2005) ابتو سنكار : جامعة ابتوسنكار فريس ، طرق تعليم اللغة العربية ، عبد احلليم حنفى،  20
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الطريقة االنتقائية هي  ابإل الفهم أعاله، ميكن فهم أن  شارة إىل 
طريقة أو طريقة لتقدمي دروس اللغة األجنبية أمام الفصل من خالل اجلمع  
بني أنواع خمتلفة من األساليب اليت تعترب األفضل وذات الصلة ابلدرس 

ربية وحالة الفصل الدراسي. لذلك، فإن الطريقة االنتقائية يف تعلم اللغة الع
هي أيضا يف استيعاب املفردات وفقا ملزااي هذه الطريقة لتحقيق أهداف  

  21تعلم اللغة العربية. 

 هدف الطريقة االنتقائية  (ب
اهلدف من هذه الطريقة واضح ، وهو هنج تعلم اللغة العربية جلميع  
املواد اللغوية وهو هنج مثايل للغاية و مناسب لعجم الذين يتعلمون اللغة.  

غريها.  هذه   عن  ابلتأكيد  تتلف  اليت  اخلاصة  حصائصها  هلا  الطريقة 
والطريقة  والرتمجة  القواعد  والطريقة  االنتقائية  الطريقة  خصائص  لتحديد 
املباشرة. تعترب اجلوانب اخلاصة هلاتني الطريقتني أولوية، بصرف النظر عن  
هذه  دمج كل  يتم  األخرى.   والطريقة  الشفوية  السمعية  طريقة  ميزات 

 22مليزات ليتم تنفيذها يف تعلم اللغة العربية.ا
 عالمة الطريقة االنتقائية (ج

 جيب أن يكون تعليم اللغة مفيدا وحقيقًيا ( 1)
للمتعلمني  ( 2) مناسبة  وليست  متخصصة  لغوية  مهارة  هي  الرتمجة 

 املبتدئني 
 جيب تنفيذ تعليم اللغة ابستخدام اللغة اهلدف   ( 3)
وممارسة البنية النحوية  يف هذه الطريقة ال تؤكد على احلفظ وتقليد   ( 4)

 للغة 
 

21 Anwar Abd Rahman, Pengajaran Bahasa Arab Dengan Metode Eklektik, Jurnal 

Adabiyah vol 11 no 1, 2011, hal: 68 
22 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, ( Jakarta : PT RajaGrafindo 

Persada, 2014 ), hal: 54 
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أن القراءة بصوت عاٍل ليست يف الواقع منوذجا أو جوهرا لتعلم   ( 5)
احلروف   وربط  احلروف  على  فقط كتعرف  ولكن   ، القراءة 

 23والكلمات أو اجلمل.
 مزااي وعيوب الطريقة االنتقائية  . د

الطريقة االنتقائية ال تتلف عن أي طريقة أخرى. يظهر مع مزااي 
عيوب، أحدها هو أنه إذا كانت هذه هذه الطريقة مدعومة مبهنية املعلم و  

الكافية يف إثراء طرق التدريس، عندها ستكون مزااي هذه الطريقة أكثر  
دقة ليتم تطبيقها بشكل متناسب. من انحية أخرى، إذا مل تكن مدعمة  

نتقائية ابلكفاءة املنهجية املهنية للمدرسني يف الفصل، فإن هذه الطريقة اال
 24ستصبح غري منتظمة، وسيظهر ما يقال ابلطريقة املؤقتة. 

 مزااي ( 1)
وفهم كلمات  - ذكر  على  قادرين  ليكونوا  الطالب  حتفيز  يتم 

املعلم  ألن  املعلم،  يدرسها  اليت  األجنبية  اللغات  يف  اجلمل 
 يستخدم الوسائل التعليمية وأنواع خمتلفة من الوسائط املمتعة  

ميكن للطالب بسهولة فهم رموز اللغات األجنبية اليت يدرسها   -
بتدريس كلمات أو مجل  املعلم. ألن هذه الطريقة تبدأ عادة  

 بسيطة. مثل األقالم واألقالم الرصاص والرباز وغريها 
أو   - الدعائم  من  نسبًيا  عددا كبريا  الطريقة  هذه  تستخدم 

الوسائط، حبيث ال يكون من الصعب جذب اهتمام الطالب 
 وتعلمهم 

 
23 Fitri Alrasi, Penggunaan Metode Eklektik ( Thariqah Intiqoiyyah) Terhadap 

Pembelajaran Bahasa Arab Di Akper Aisyiyah Padang, Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat vol 

1 no 1, hal: 96 
24 Radliyah Zaenuddii, dkk, Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

( Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005 ), hal: 44 
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أن  - من  الرغم  على  وعملية،  مباشرة  الطالب خربة  يكتسب 
 متاما يف البداية اجلملة املنطوقة ليست مفهومة 

ما   - غالبا  اليت  الكلمات  تلقى  إذا  الطالب  لسان  تدريب  يتم 
 25كانت ُتسمع وتُلفظ يف البداية. 

 عيوب ( 2)
 عادة ما يكون من الصعب حتقيق اكتساب اللغة بشكل مثايل -
 من الصعب جدا تطبيقه على الفصول الكبرية -
اللغة   - الذين لديهم مهارات نشطة يف  املعلمني  تعليم  يتطلب 

 نبية  األج
غالبا ما يضيع الكثري من الوقت عن طريق استخدام لغة أجنبية   -

فقط ، حيث يتم استخدام اللغة األم يف بعض األحيان بشكل  
  26أكثر فعالية لشرح اجلوانب املختلفة.

 تعلم املفردات  .3
 مفهوم املفردات ( أ

تعين كلمات.   املفردات  الكامل،  اإلندونيسي  القاموس  و    27يف 
من هذا الشرح ميكن   28سواء يف قاموس املنّور يعين مفردات والكلمات. 

على القدرة  فهم  أن  يف    استيعاب   استنتاج  مهارة  هو  العربية  املفردات 
املفردات العربية، ما إذا كان الشخص حيفظ املفردات العربية،    استيعاب 

 29ات.أو قادرا على تكوين مجلة أو قادر على التمييز بني أنواع املفرد

 
25 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : Humaniora Utama 

Press, 2011), hal. 87 
26Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-metodenya  

(Yogyakarta : Sukses Offset, 2009), hal. 69  
27 Kamisa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya : Kartika), 1997, hal: 90 

 1024(، ص. 1997، سوراباي: فوستاكا فروغريسيف) ، منّور، قموس املنّور أمحد ورسون  28
29 Ahmad habibi, Skripsi Penerapan Eclektik Method Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Menghafal Mufradat Bahasa Arab Siswa Kelas VII Di MTs Darul Aman Tegal Selagalas Kecamatan 
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هذه    استيعاب    يف  إليه  مشار  هو  العربية كما  اللغة  يف  املفردات 
عن  والتعبري  للتواصل  مفراته  استخدام  على  الشخص  قدرة  هو  املقالة 
األفكار مع البيئة، شفهًيا وكتابًيا واليت تتميز بتنمية املهارات أو القدرات 

والقرا والكالم  والكتابة  االستماع  هي  و  األساسية،  ابللغة  اللغوية  ءة 
   30العربية.

 املفردات  استيعاب أمهية  (ب 
قد خيتلف خرباء تعليم العربية كلغة أجنبية يف معانيها وأهدافها.  

 املفردات ىف تعليمها فهي كما تلى: وأما أمهية
أن تعليم املفردات مطلب أساسي من مطالب تعلم العربية وشرط   ( 1)

 من شروط إجيابتها 
اللغة جمموعة من   ( 2) املفردات حىت ال ميكن الناس فهم  أن حقيقة 

 اللغة قبل  معرفة معاين املفردات منها
كانت التالميذ استيعااب كثريا من املفردات يشعرون ابلسهولة ىف  ( 3)

 31تعلم اللغة العربية. 
املفردات أمر ضروري ألن املفردات    استيعاب وهذه تدل أن  
 عنصر من عناصر

اللغة املستخدمة ىف تعليم اللغة العربية. ىف مرحلة اإلبتدائية لغة  
 طالب العربية ل

 صعوبة ألهنا الطريقة األوىل هي إعطاء تعليم املفردات و تراكيبها. 
    يف تعلم املفردات فهي كما يلي : ستيعاب وأما معيار اال (ج

 ذ نطق احلروف من املفردات يستطيع التالمي .1
 

Sandubaya Mataram Tahun Pelajaran 2016/2017, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN 

Mataram, 2017, hal: 33-34 
30 Khaerunnisa Nuur, Peningkatan Penguasaan Mufradat Mahasiswa Melalui Media 

Berbasis Teks Cerita , Jurnal Diwan vol 3 no 2, 2017, hal: 133 
 194(، ص. 2005) ابتو سنكار : جامعة ابتوسنكار فريس ، طرق تعليم اللغة العربية ، عبد احلليم حنفى،  31
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 يفهم التالميذ معىن املفردات املستقلة أو يف السياق .2
 يعرف التالميذ طريقة االشتقاق من املفردات .3
 جيرد التالميذ وصف املفردات يف تركيب لغوي صحيح  .4
 32يقدر التالميذ استخدام الكلمة املناسبة يف املكان املناسب. .5

 املفهوم اإلجرائي   .ب
االنتقائية يعين اجلمع، وكيفية تقدمي مواد تعلم اللغة العربية من خالل الطريقة  

طرق خمتلفة، حبيث يتم الرتكيز بشكل أكرب على عملية التعلم على القدرة على 
طريقة  هي  اإلنتقائية  الطريقة  التعريفات.  بعض  وفهم  والقراءة  والكتابة  التحدث 

 33اختيار ومزيج من طريقتني أو أكثر. 
 علم هي طريقة انتقائية عملية الت .1

 علمية التعلم ابطريقة االنتقائية جرت بست خطوات و هي : 
 نص حواري  أ

 قراءة جهرية مجاعية  ب 
 مفردات جديدة  ج
 تدريبات حول النص الشفهى أو الكتاب  د
 تدريبات حارج النص الشفهى أو الكتاب ه
 34تركيب حنوى.  و

 : خطوات التعلم من هذه الطريقة االنتقائية هي كما يلي 
 . مقدمة، كما هو احلال مع األساليب األخرى.1

 
 42(، ص. 2005) ابتو سنكار : جامعة ابتوسنكار فريس ، طرق تعليم اللغة العربية ، عبد احلليم حنفى،   32

33Fajar Awaluddin, Pengaruh Metode Pembelajaran Eklektik Terhadap Hasil Belajar 

Bahasa Arab Siswa Madrasah Tsanawiyah Ma’had Hadits Al-Junaidiyah Biru Bone, Jurnal 

Kependidikan vol 12 no 2, 2 Desember 2018, hal: 158  
  45(، ص.  2005) ابتو سنكار : جامعة ابتوسنكار فريس ، طرق تعليم اللغة العربية ، عبد احلليم حنفى، 34
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اليومية 2 . تقدمي مادة على شكل حوارات قصرية ومرحية وموضوع األنشطة 
أو  اإلمياءات  أو  ابحلركات  شفهًيا  أوالً  املادة  هذه  تقدمي  يتم  املتكررة. 

 التمثيالت الدرامية أو الصور. 
رات، مث تقليد احلوارات . توجيه الطالب إىل االنضباط يف االستماع إىل احلوا3

 اليت يتم تقدميها حىت جتري بسالسة. 
 . يتم إرشاد الطالب ابلتناوب يف تنفيذ احلوارات مع أقراهنم.4

. بعد تطبيق احلوارات اليت مت تعلمها بطالقة، يتم إعطاؤهم نص قراءة يرتبط  
كيفية موضوعه ابحملاورات السابقة. عالوة على ذلك، قدم املعلم أمثلة على  

 القراءة بشكل صحيح وصحيح ، وتبعها الطالب بشكل متكرر.
. إذا كانت هناك مفردات صعبة، فإن املعلم يفسرها أوالً إبشارة أو حركة أو  6

صورة أو أي شيء آخر. إذا مل يكن ذلك ممكًنا، يقوم املعلم برتمجته إىل لغة  
 املتعلم.

القرا7 نص  يف  املهمة  الرتاكيب  بعض  املعلم  يقدم  حسب  .  يناقشها  مث  ءة، 
 الضرورة.

 . يقوم املدرس بتوجيه الطالب لدراسة النص مث مناقشة حمتواه. 8
. يف اخلتام، إذا لزم األمر، يكون التقييم النهائي يف شكل أسئلة حول حمتوى  9

القراءة اليت متت مناقشتها. ميكن أن يكون التنفيذ بشكل فردي أو مجاعي،  
كن ذلك ممكًنا بسبب الوقت، على سبيل  حسب احلالة والظروف. إذا مل ي

 املثال، ميكن للمدرس تقدمي مهمة جيب القيام هبا يف منزل كل طالب.
خطوات نص احملادثة يف عملية التعلم من خالل االستماع إليه، مث القراءة  
بصوت عاٍل مًعا. يوجه املعلم الطالب لقراءة نص احملادثة من خالل القراءة 

ي مث  مًعا،  عاٍل  على  بصوت  ويكتبها  احلوار  حول  جديدة  مفردة  املعلم  عطي 
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السبورة مع املرادفات واملتضادات ومعانيها، ولكل تعلم مخسة أو ستة مفردات 
 أو أكثر، جيب على الطالب حفظ املفردات يف الفصل وكذلك يف املنزل.

بعد قراءة النص وتدوين املفردات، يوجه املعلم الطالب للتدرب على النص  
دة التعليمية اليت تتكون من ممارسة )التدريبات( سيافاهي، على سبيل  لفهم املا

املثال: اإلجابة على األسئلة، وتكرار اجلمل أو األرقام، وجتربة احملاداثت، وما  
إىل ذلك. والتدريبات نكتب احلروف ونعمل اإلمالء وغريها، بعد التدرب يشرح  

 مية ابستخدام طريقة االستنباعية. املعلم الرتتيب النحوي املوجود يف املادة التعلي
يف هناية وقت التعلم، يقدم املعلم تدريباً خارج النص، األمر الذي يتطلب 
تعليماً إثراًء حىت يتمكن الطالب من فهم املواد اليت يتم تدريسها ويكونوا قادرين  
املفردات   السابقة من حيث  املادة  السيافية والكتابية.  على استخدام كل من 

 ات والقواعد.واملوضوع
 الدراسات السابقة .ج

من   .1 البحث  عنوان  نفس  هو  به  قمت  الذي   Anjahanaالبحث 

Fakhiroh  منUIN Sunan Kalijaga   Yogyakarta  :مع العنوان 
فعالية وسائل العبة)هذا حرف األّول( لرتقية استيعاب املفردات يف فصل 

سيليمان السنة الدراسية    3السابع ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  
فعالية    2017/2018 درست  أنين  يعين  حبثي  مع  الفرق  يوكياكرات. 

بغري   أو  فعال  املفردات، أحبث عن  استيعاب  لرتقية  اإلنتقائية  الطريقة 
وسائل  تستخدم  الوسائل،  أو  للطرق  استخدامهم  يف  والفرق  فعال، 

 اإلعالم و استخدمت طريقة. 
 مع العنوان: IAIN Purwokertoمن   Tufatun Kusiyahوالبحث من  .2

اإلبتدائية  ابملدرسة  املفردات  التعلم  يف  االنتقائية  الطريقة    فعالية 
 2015/ 2014 السنة الدراسية اإلسالمية دار احلكمة فورواكريطا 
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الطريقة اإلنتقائية لرتقية   أنين درست فعالية  الفرق مع حبثي يعين 
بغري   أو  فعال  عن  أحبث  املفردات،  يف  استيعاب  والفرق  فعال، 

و هي فقط يف تعلم  ،  لرتقية استيعاب املفردات حبثي  يعين    استخدامهم
 . املفردات 

من   .3 مع    UIN Syarif Hidayatullah Jakartaمن    Raswanوالبحث 
 العنوان:

لرتقية نتائج التعلم اللغة العربية طالب يف  أتثري الطريقة االنتقائية  
 . 2018السنة 

الطريقة اإلنتقائية لرتقية  الفرق مع حبثي يعين   أنين درست فعالية 
يف   والفرق  فعال،  بغري  أو  فعال  عن  أحبث  املفردات،  استيعاب 

يعين حبثي فعالية وهو أتثري، حبثي لرتقية استيعاب املفردات   استخدامهم
 وهو لرتقية نتائج التعلم اللغة العربية. 

 فرضية البحث  . د
الصياغة املؤقتة، حيث تكون صياغة البحث الفرضية هي إجابة مؤقتة على  

 على شكل بيان ، وهي: 
1  .Ha املفردات لدى استعاب  لرتقية  فعال  االنتقائية  الطريقة  استخدام   :

 الطالب الصف الثامن  من مدرسة احلسىن.
2. Ho استخدام الطريقة اإلنتقائية غري فعااًل لرتقية استعاب املفردات لدى :

 املدرسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملة احلسىن.الطالب  الصف الثامن يف 



17 
 

 

 الثاليث  فصلال

 منهجية البحث 
 تصميم البحث .أ

أما تصميم البحث املستخدم يف هذه الدراسة فهو شبه جتريبية. حتتوي هذه  
كمتغري غري املستقل.   Yكمتغري املستقل واملتغري    Xالدراسة على متغريين ، مها املتغري  

هو ترقية استعاب  املفردات   Yهو طريقة انتقائية واملتغري    Xيف هذه الدراسة املتغري  
 قارنة بني قبل و بعد طريقة االنتقائية. . يف هذا البحث، يتم تطبيق م

الطريقة االنتقائية لرتقية استيعاب فعالية    و أما اهلدف من هذا البحث فهو ملعرفة
 املفردات الصف الثامن يف املدراسة املتوسطة املتكاملة احلسىن. 

 زمان البحث و مكانه .ب
،   2021/ 2020 يسيتم إجراء هذا البحث يف املستوى األول للعام الدراس

 املتوسطة اإلسالمية املتكاملة.  احلسىن و مكان البحث يف مدرسة 

 أفراد البحث و موضوعه .ج
املتوسطة املدرسة  الثامن يف  البحث وهو طالب الصف  أفراد  اإلسالمية   أما 

يف   الثامن  الصف  الطالب  لدى  املفردات  استيعاب  وموضوعه  احلسىن،   املتكاملة 
 ة املتكاملة احلسىن.املدرسة املتوسطة اإلسالمي

 جمتمع البحث و عينته  . د
املتوسطة    احلسىن  أما جمتمع البحث فهو مجيع طالب الصف الثامن يف مدراسة

، لعينه البحث 174وعددهم    2020/2021اإلسالمية املتكاملة يف عام الدراسي  
 .  تلميذا 62أخذت الباحثة الصف الثامن 
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 أدوات البحث  .ه
 ختبار القبلي والبعدي واملالحظة. أدوات البحث اال ةالباحث تاستخدم

 املالحظة  .أ
اختبارات للطالب لتحديد    ةقدم الباحثتأثناء تنفيذ االختبار القبلي والبعدي،   .ب 

  ت الطريقة االنتقائية. مثّ بعد ذلك قام  ةطبق الباحثتقدرة البداية أو قبل أن  
 إبجراء االختبار.  ةة الباحث

 طريقة مجع البياانت  . و
هي كما يلي : للحصول على    ةستخدمها الباحثتللحصول على البياانت اليت  

  بياانت حول ترقية استيعاب مفردات اللغة العربية لطالب الصف الثامن يف مدراسة 
على البياانت من خالل توفري   ةصل الباحثحتاملتوسطة اإلسالمية املتكاملة،    احلسىن

دام طرق البحث و بعد استخدام طرق االختبار القبلي والبعدي مباشرة قبل استخ
 البحث.

 طريقة حتليل البياانت .ز
 الصيغة :  ةستخدم الباحثتصيغة جتربة فئة واحدة، لتحليل البياانت 

 ابستخدام الرموز اآليت : أما حتليل البياانت املستخدمة ىف املالحظة
P  نسبة مثوية  : 

 

 F التكرار : 
N جمموعة : 

 أما حتديد النتيجة ترقية استيعاب املفردات كما يلي : 

 النتيجة الفئة
 100-81 جيد جدا 
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 80-61 جيد
 60-41 مقبول 
 40-21 انقص

 3520- 0 انقص جدا
 

 36و أما حتليل البياانت املستخدمة ىف االحتبار ابستخدام الرموز اآليت:

𝑡𝑜 =
M𝑥 − M𝑦

√(
𝑆𝐷𝑥

√𝑁 − 1
)

2
+ (

𝑆𝐷𝑦

√𝑁 − 1
)

2
 

ot : االختبار 

xM :  املعّدل من املتغريx ( ترقية استيعاب املفردات )يف الصف التجرييب 

yM :  املعّدل من املتغريy ( ترقية استيعاب املفردات )يف الصف الضبطي 

xSD : اإلحنراف املعيار من املتغريx 

ySD : اإلحنراف املعيار من املتغريy 

N :)العينة )عدد الطالب 

 الرقم الثابت : 1

 : رموز معيار احنراف التغيري
 

𝑆𝐷𝑥 = √
∑ 𝑥2

�̅�
 

 
35 Ridwan ،Skala Pengukuran Variable-Variabel Penelitian ،( Bandung: Alfabeta0222 ،), 

h. 25. 
36Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2012), h. 217 
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 رموز معيار احنراف التغيري
 

𝑆𝐷𝑦 = √
∑ 2

𝑦

�̅�

 

 رموز املتوسطة

𝑀𝑥 =
∑𝑥

𝑁
 

 

    رموز املتوسطة

𝑀𝑦 =
∑𝑦

𝑁
 

 

 ، إن درجة املعدل: املعيار لفعالية
 = فعالية جدا85-100
 = فعالية75-84
 = اقل فعالية60-74

 37= ال فعالية 59
 
 
 
 

 
37 Moh Ainin, Metodologi Penelitian Kualitatif Pembelajaran Bahasa Arab, Malang:CV. 

Bintang Sejarah, 2016, H. 136 
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 اخلامس  فصلال
 اخلامتة 

 نتائج البحث  .أ

استعمال الطريقة االنتقائية    اإلجابة أن   ت املشكلة املوجودة فوجد  ةالباحث   تبعد أن حلل 
فعال لرتقية استيعاب مفردات اللغة العربية لدى تالميذ الفصل الثامن ىف مدرسة احلسىن  

ودرجة    5%يف درجة داللة    Ttمن    أكرب  To  هذه بظهور  املتوسطة اإلسالمية املتكاملة.  
-81%جيد جدا" ألنه يقع يف درجة  مبعىن"100%.و يف جدول املالحظة نيل1%داللة  

%100 . 

 طالب إذن استعمال الطريقة االنتقائية فعال لرتقية استيعاب املفردات اللغة العربية لدى  
 الفصل الثامن ىف مدرسة احلسىن املتوسطة اإلسالمية املتكاملة.

 توصيات البحث .ب

 تقدم الباحثة توصيات كما يلي:

 للمدرسة .1

 خصوصا تعليم اللغة العربية.أرجو من املدرسة أن تسهل تسهيلة وافية تعلم اللغة 

 ملدرس اللغة العربية .2

 استيعاب مفردات فعال لرتقية    نتقائيةاستعمال الطريقة اال  أنّ   من هذا البحث نعرف
 الثامن ىف مدرسة احلسىن املتوسطة اإلسالمية املتكاملة  لصفا  طالب اللغة العربية لدى  

هذه   يستعمل  أن  املدرس  على  لرتقيةطريقة  الينبغي  العربية  اللغة  تعلم  استيعاب   يف 
 . طالب يف تعلم اللغة العربية لدى   املفردات 

 طالبل .3
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 جيتهد يف تعلم اللغة العربية أن  طالب ال و منرجأ •
 أن يتعلموا متييز احلرف تعلما جيدا  طالب أرجو من ال •
أن ميارسو التالميذ استماع الكلمة والنص العريب يوميا داخل    طالب أرجو من ال •

 املدرسة وخارجها 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Sekolah / Madrasah : SMP IT Al-Husna 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas / Semester  : VIII / Genap 

Materi Pokok   : الرحلة   

Pertemuan Ke  : 1 

Alokasi Waktu  : 1 x 30 menit 

A. Kompetensi Inti (KI) 

 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerja sama, 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 metode sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 

belajar. 

2. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 

antar pribadi dengan guru dan teman. 

3. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 

teks dan unsur budaya dari teks  terkait topik   الرحلة yang sesuai dengan 

konteks penggunaannya 

4. Memahami dan mengetahui arti teks terkait topik   الرحلة  

C. Indikator 
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1. Mendemonstrasikan teks percakapan tentang  الرحلة  

2. Mengetahui arti teks percakapan tentang   الرحلة 
3. Membaca mufradat teks percakapan tentang الرحلة 
4. Mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks percakapn 

tentang الرحلة 
 

D. Tujuan Pembelajaran 

 Setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan pembelajaran, Peserta didik 

dapat menirukan, mengetahui, membaca, mengartikan, dan menjawab 

pertanyaan secara lisan atau tertulis berikatan dengan topik الرحلة dengan baik 

dan benar. 

E. Materi Pembelajaran 

 Teks Percakapan Tentang الرحلة 
F. Langkah-langkah Proses Pembelajaran 

No Kegiatan Waktu 

1 Pendahuluan 

a. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka pertemuan 

dan menanyakan kabar siswa sebgai implementasi nilai santun 

dan religius 

b. Pengkondisian kelas sambil mengecek kehadiran siswa 

dilanjutkan dengan pembiasaan sebagai implementasi disiplin, 

rajin 

c. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan dipelajari 

dengan kehidupan nyata dan materi yang telah dipelajari dan 

memotivasi siswa 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

e. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 

5 menit 

 

2 Inti 

Mengamati: 

a. Siswa menyimak dan menirukan pengucapan ujaran dengan tepat 

terkait topik الرحلة 
 

Menanya: 

a. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan 

dengan  الرحلة 
 

40 menit 
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Mengeksperimen/ Mengeksplorasi: 

a. Siswa Membaca Percakapan terkait topik tentang الرحلة di depan 
kelas 

 

Asosiasi: 

a. Siswa mengartikan teks percakapan tentang topik الرحلة dengan 
benar 

Konfirmasi: 

a. Memaparkan isi kandungan teks secara lisan dengan pelafalan 

dan intonasi yang benar. 

 

3 Penutup 

a. Guru dan siswa bersama-sama membuat rangkuman/simpulan 

pembelajaran 

b. Guru meminta agar para siswa kembali membaca teks sebagai 

penutup materi pembelajaran 

5 menit 

G. Media Pembelajaran  

1. Teks Percakapan Bahasa Arab 

 

H. Alat/Bahan, Sumber Pembelajaran 

1. Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 

2. Sumber Pembelajaran     : Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII 

Kurikulum 2013 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah / Madrasah : SMP IT Al-Husna 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas / Semester  : VIII / Genap 

Materi Pokok   : الساعة   

Pertemuan Ke  : 2 

Alokasi Waktu  : 1 x 30 menit 

A. Kompetensi Inti(KI) 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 

2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
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menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, 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 prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah yang terjadi dimasyarakat. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

1. Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 

dianugerahkan oleh Allah SWT. 

2.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 

antar  pribadi dengan guru dan teman 

3. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  

  baik secara lisan maupun tertulisالساعة

4. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 

Arab yang berkaitan dengan :   الساعة 

C. Indikator Pencapaian :  

1. Mengidentifikasi bacaan tentang الساعة   
2. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana 

tentang topik الساعة  dengan lafal dan intonasi yang benar 

3. Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang topik 

  Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik الساعة

 الساعة
4. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik  الساعة 

D. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 

1. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang الساعة  
2. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks 

sederhana tentang topik الساعة dengan lafal dan intonasi yang benar 
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3. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) 

tentang topik الساعة 
4. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang 

topik الساعة 
5. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik الساعة 

E. Materi Pembelajaran 

Teks Cerita tentang  الساعة  
F. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

Kegiatan Uraian 

Pendahuluan  Orientasi  

▪ Guru menarik perhatian siswa dengan cara mengucapkan 

salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 

▪ Guru memeriksa kehadiran melalui absen 

▪ Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari. 

▪ Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 

pembelajaran kepada siswa 

Kegiatan Inti  Mengamati:  

▪ Guru membagikan materi teks cerita  terkait topik 

pembahasan 

▪ Guru bersama siswa Mengidentifikasi bacaan tentang  

   الساعة
▪ Guru meminta siswa menggunakan pendapatnya tentang 

 الساعة 
 

Menanyai: 

▪ Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan kalau 

ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 

▪ Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit dari 

tema pelajaran  

 

Asosiasi: 

▪ Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 

materi yang telah dipelajari 
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Penutup   ▪ Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 

dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 

▪ Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 

murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 

▪ Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 

▪ Guru bersama siswa membaca doa penutup  

 

G. Media Pembelajaran 

1. Teks Cerita Bahasa Arab 

H. Alat/Bahan, Sumber Pembelajaran 

1. Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 

2. Sumber pembelajaran : Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 

2013 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Sekolah / Madrasah : SMP IT Al-Husna  

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas / Semester  : VIII / Genap 

Materi Pokok   : املهنة    

Pertemuan Ke  : 3 

Alokasi Waktu  : 1 x 30 menit 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 

menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, 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 prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah yang terjadi dimasyarakat. 



81 
 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

1. Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting 

yang dianugerahkan oleh Allah SWT. 

2. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 

komunikasi antar  pribadi dengan guru dan teman 

3. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  

  .baik secara lisan maupun tertulis املهنة

4. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 

Bahasa Arab yang berkaitan dengan :    املهنة 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  

1. Mengidentifikasi bacaan tentang املهنة   
2. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana 

tentang topik املهنة      dengan lafal dan intonasi yang benar 

3. Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang 

topik املهنة Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang 

topik   املهنة 
4. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik   املهنة 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN  

Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 

1. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang املهنة  
2. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks 

sederhana tentang topik املهنة dengan lafal dan intonasi yang benar 

3. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) 

tentang topik  املهنة 
4. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang 

topik  املهنة 
5. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik  املهنة 

  

E.  MATERI PEMBELAJARAN 

Teks cerita tentang املهنة 
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F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan Uraian 

Pendahuluan  Orientasi  

▪ Guru menarik perhatian siswa dengan cara mengucapkan 

salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 

▪ Guru memeriksa kehadiran melalui absen 

▪ Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari. 

▪ Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 

pembelajaran kepada siswa 

Kegiatan Inti  Mengamati:  

▪ Guru membagikan materi teks cerita  terkait topik 

pembahasan 

▪ Guru bersama siswa Mengidentifikasi bacaan tentang  

    املهنة
▪ Guru meminta siswa menggunakan pendapatnya tentang 

 املهنة 
 

Menanyai: 

▪ Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 

kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 

▪ Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 

dari tema pelajaran  

 

Asosiasi: 

▪ Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 

materi yang telah dipelajari 

Penutup  

 

▪ Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 

dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 

▪ Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 

murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 

▪ Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 

▪ Guru bersama siswa membaca doa penutup  
 

G. MEDIA PEMBELAJARAN  

1. Teks Cerita Bahasa Arab 

H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 

2. Sumber pembelajaran     : Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII 

Kurikulum 2013 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
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(RPP) 

Sekolah / Madrasah : SMP IT Al-Husna 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas / Semester  : VIII / Genap 

Materi Pokok   : املهنة الطبّية    

Pertemuan Ke  : 4 

Alokasi Waktu  : 1 x 30 menit 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 

menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, 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 prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah yang terjadi dimasyarakat. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

1. Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting 

yang dianugerahkan oleh Allah SWT. 

2. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 

antar  pribadi dengan guru dan teman 

3. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  

  baik secara lisan maupun tertulisاملهنة الطبّية

4. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 

Bahasa Arab yang berkaitan dengan :    الطبّيةاملهنة  

C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  

1. Mengidentifikasi bacaan tentang املهنة الطبّية   
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2. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana 

tentang topik املهنة الطبّية      dengan lafal dan intonasi yang benar 

3. Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang 

topik املهنة الطبّية Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada 

tentang topik   املهنة الطبّية 
4. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik   املهنة الطبّية 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  

Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 

1. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang املهنة الطبّية  
2. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks 

sederhana tentang topik املهنة الطبّية dengan lafal dan intonasi yang 

benar 

3. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) 

tentang topik  املهنة الطبّية 
4. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang 

topik املهنة الطبّية   

5. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik  املهنة الطبّية 
 

E.  MATERI PEMBELAJARAN 

Teks cerita tentang ملهنة الطبّية 
F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Uraian 

Pendahuluan  Orientasi  

▪ Guru menarik perhatian siswa dengan cara mengucapkan 

salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 

▪ Guru memeriksa kehadiran melalui absen 

▪ Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari. 

▪ Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 

pembelajaran kepada siswa 

Kegiatan Inti  Mengamati:  

▪ Guru membagikan materi teks cerita  terkait topik 

pembahasan 

▪ Guru bersama siswa Mengidentifikasi bacaan tentang  

    املهنة
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▪ Guru meminta siswa menggunakan pendapatnya tentang 

 املهنة 
 

Menanyai: 

▪ Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 

kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 

▪ Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 

dari tema pelajaran  

 

Asosiasi: 

▪ Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 

materi yang telah dipelajari 

Penutup   ▪ Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 

dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 

▪ Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 

murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 

▪ Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 

▪ Guru bersama siswa membaca doa penutup  

 

G. MEDIA PEMBELAJARAN  

1. Teks Cerita Bahasa Arab 

H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 

2. Sumber pembelajaran  : Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII 

Kurikulum 2013 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Sekolah / Madrasah : SMP IT Al-Husna 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas / Semester  : VIII / Genap 

Materi Pokok   : تنا يف البيت وميي   

Pertemuan Ke  : 5 

Alokasi Waktu  : 1 x 30 menit 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
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2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 

menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, 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 prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah yang terjadi dimasyarakat. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

1. Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 

dianugerahkan oleh Allah SWT. 

2.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 

antar  pribadi dengan guru dan teman 

3. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  

البيتيومياتنا يف   baik secara lisan maupun tertulis  

4. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 

Arab yang berkaitan dengan : يومياتنا يف البيت    

C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  

1. Mengidentifikasi bacaan tentang  يوميتنا يف البيت 
2. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana 

tentang topik  dengan lafal dan intonasi yang benar     يوميتنا يف البيت 
3. Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang 

topik يوميتنا يف البيت   Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada 

tentang topik  يوميتنا يف البيت 
4. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik  يوميتنا يف البيت 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  

Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 

1. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang يوميتنا يف البيت 
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2. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks 

sederhana tentang topik يوميتنا يف البيت dengan lafal dan intonasi yang 

benar 

3. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) 

tentang topik يوميتنا يف البيت 
4. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik 

 يوميتنا يف البيت 
5. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik  يوميتنا يف البيت 
E. MATERI PEMBELAJARAN 

Teks Pecakapan tentang  يوميتنا يف البيت 
F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan   Uraian 

Pendahuluan  Orientasi  

▪ Guru menarik perhatian siswa dengan cara mengucapkan 

salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 

▪ Guru memeriksa kehadiran melalui absen 

▪ Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari. 

▪ Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 

pembelajaran kepada siswa 

Kegiatan Inti  Mengamati:  

▪ Guru membagikan materi teks cerita  terkait topik 

pembahasan 

▪ Guru bersama siswa Mengidentifikasi bacaan tentang  

 يوميتنا يف البيت 
▪ Guru meminta siswa menggunakan pendapatnya tentang 

 يوميتنا يف البيت 
 

Menanyai: 

▪ Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 

kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 

▪ Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 

dari tema pelajaran  

 

Asosiasi: 

▪ Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 

materi yang telah dipelajari 
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Penutup   ▪ Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 

dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 

▪ Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 

murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 

▪ Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 

▪ Guru bersama siswa membaca doa penutup  

 

G. MEDIA PEMBELAJARAN  

1. Teks Pecakapan Bahasa Arab 

H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Alat/bahan                      : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 

2. Sumber pembelajaran     : Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 

2013 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Sekolah / Madrasah : SMP IT Al-Husna 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas / Semester  : VIII / Genap 

Materi Pokok   :هواية 

Pertemuan Ke  : 6 

Alokasi Waktu  : 1 x 30 menit 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 

menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, 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 prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah yang terjadi dimasyarakat. 
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4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

1. Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 

dianugerahkan oleh Allah SWT. 

2. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 

antar  pribadi dengan guru dan teman 

3. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  

  baik secara lisan maupun tertulis هواية

4. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 

Arab yang berkaitan dengan  هواية  

 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  

1. Mengidentifikasi bacaan tentang هواية 
2.  Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana 

tentang topik  dengan lafal dan intonasi yang benar    هواية 
3.  Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang 

topik هواية  

4. Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik  هواية 
5. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik  هواية 

D.  TUJUAN PEMBELAJARAN  

Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 

1. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang هواية 

2. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks 

sederhana tentang topik هواية dengan lafal dan intonasi yang benar 

3. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) 

tentang topik هواية 

4.  Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang 

topik هواية 

5. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik هواية 

 

E.  MATERI PEMBELAJARAN 
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Teks Percakapan tentang هواية 

F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Uraian 

Pendahuluan  Orientasi  

▪ Guru menarik perhatian siswa dengan cara mengucapkan 

salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 

▪ Guru memeriksa kehadiran melalui absen 

▪ Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari. 

▪ Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 

pembelajaran kepada siswa 

Kegiatan Inti  Mengamati:  

▪ Guru membagikan materi teks cerita  terkait topik 

pembahasan 

▪ Guru bersama siswa Mengidentifikasi bacaan tentang  

 هواية

▪ Guru meminta siswa menggunakan pendapatnya tentang 

 هواية

 

Menanyai: 

▪ Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 

kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 

▪ Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 

dari tema pelajaran  

 

Asosiasi: 

▪ Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 

materi yang telah dipelajari 

Penutup   ▪ Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 

dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 

▪ Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 

murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 

▪ Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 

▪ Guru bersama siswa membaca doa penutup  

 

G. MEDIA PEMBELAJARAN  

1. Teks Percakapan Bahasa Arab 

H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 

2. Sumber pembelajaran     : Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII 

Kurikulum 2013 
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