
 

 Flashترقية سيطرة المفردات من خالل استخدام وسائل بطاقة الومضية (

Card بونج مدرسة مشارق األنوار باندار لمالثنوي ) لدى طلبة الصف السابع  

  ٢٠١٨-٢٠١٧ السنة الدراسية

  

  رسالة علمية

  الّلغة العربّية تعليملتكملة الشروط للحصول على الدرجة الجامعّية األولى في  ةممقد

  

  

  : إعداد

  

  ليلى نوفى عافكمث

١٣١١٠٢٠٠٨٤  

  

  

  

 
  

  

  

  كلّية الّتربية والتعليمقسم تعليم اللغة العربية

  بجامعة رادين اينتان اإلسالمية الحكومية النبونج  

  م ٢٠١٧هـ /  ١٤٣٩



 
 
 

 Flashترقية سيطرة المفردات من خالل استخدام وسائل بطاقة الومضية (

Card لدى طلبة الصف السابع الثنوي مدرسة مشارق األنوار باندار لمبونج (  

  ٢٠١٨-٢٠١٧السنة الدراسية 

 
  

  رسالة علمية

  الّلغة العربّية تعليملتكملة الشروط للحصول على الدرجة الجامعّية األولى في  ةمقدم

  

  

  : إعداد
  

  ليلى نوفا عافكمث

١٣١١٠٢٠٠٨٤  

  

  أمير الدين، الماجستير : الدكتوراندس الحاجالمشرف األول

  : الدوكتور الحاج محمد أكمان شاه، الماجستيرالمشرف الثاني

 
  

  كلّية الّتربية والتعليمقسم تعليم اللغة العربية  

  بجامعة رادين اينتان اإلسالمية الحكومية لمبونج  

 م ٢٠١٧هـ /  ١٤٣٩
  



 
 
 

  ملخص البحث

وسائل بطاقة الومضية اليت يساعد الطلبة على أنشطة التعلم عند عملية من املعروف أن 

التعليم. و أما املفردات هي أساس اليت البد أن يستحق شخص ليتحدث بغريهم خاصة للغة 

 العربية. وأما املفردات عنصر مهم اليت البد أن يستويل الطلبة عند تعليم اللغة العربية.

ترقية سيطرة  كن"هل ميأما مشكالت البحث اليت عينتها الباحثة يف هذا البحث هي : 

 .باستخدام وسائل بطاقة الومضية  املفردات لطلبة الصف السابع مبدرسة الثانوية مشارق األنوار

 ٢٠١٧/٢٠١٨يف الفصل السابع من العام الدراسي  تانوقد أجري هذا البحث دور 

يتم حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها من املقابالت، واملالحظات  طالبا. ٢٦واليت بلغت 

امليدانية، والوثائق واملتعلمني ورقة النشاط خالل أنشطة التعلم والبيانات اليت مت احلصول عليها مع 

وأظهرت النتائج ما يلي:  .االجتماع انمرت كل دورةتان و  يتم هذا البحث  دور  .التقنيات النوعية

  .متكن من حتسني إتقان املتعلمني يف مادة الرتبية العربية بطاقة الومضيةإن استخدام وسائل التعلم 

إن هذا البحث حبث إجرائي. يتكون من دورتني. لكل دورة احتويت على حماضرتني. أما 

ع البيانات واحلقائق ويف مج البحث هي االختبارات وامللحوظات االستبيانات املستخدمة هلذا

احملتاجة هلذا البحث تستخدم الباحثة طريقة املالحظة واملقابلة والوثائق. والتحليل الوصفي 

  مستخدم لتحليل مجيع البيانات واحلقائق املوجودة يف هذا البحث.    

وجدنا تغيريات وحتسينات يف بناء على نتائج البحث يف الدورة األوىل سيطرة املفردات 

طلبة ب  ١٨ناجحون  حصلت على الدورة األوىلحيث كانت نتيجتهم يف  علم الطلبةأحوال ت

 الدورة الثانيةيف طلبة.  ٢٦من  ٧٢%. مبعدل العام ٣١طلبة ب  ٦%, و الفاشلون ٦٩

 ٧٨%. مبعدل العام ١٤ طلبة ب ٣%, و الفاشلون ٨٦طلبة ب  ٢٣ناجحون  حصلت على

 .طلبة ٢٦من 
  



 
 
 

  األشعار

 

َاِحبـُّْوا الَعَرَب لَِثَالٍث ِألَينِّ َعَرِيبٌّ, َوالُقْرآَن َعَرِيبٌّ, وََكَالُم َأْهُل اجلَنِّة ِيف اجلَنَِّة 

 َعَرِيبٌّ (رواه الطرباين)
“Cintailah bahasa Arab karena tiga hal, yaitu bahwa saya adalah orang arab, bahwa 
Al-Qur’an adalah bahasa Arab, dan bahasa penghuni surga di dalam surga adalah 

bahasa Arab” (HR: al-Thabrani) 
 

                   

 
“Sesungguhnya kami menurunkanya berupa Quran berbahasa Arab, agar kamu 

mengerti ” (yusuf :٢). 
 

ُة ِاالَّ بـَْعَد التـَّْعبِ َوَما  َلذَّ  
Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan (Mahfudzot) 

 
  



 
 
 

  إهداء

  إن احلمد هللا والشكر على نعم اهللا. أقّدم هذا البحث إىل :

شخصني ادين هلما بالفضل بعد فضل اهللا سبحانه وتعاىل على مجيع الّدعوات  .١

املقّدمة يف لياهلما إلجل جناحي مهما تكلمت ومهما قلت فلن اوفيهما عشر 

حّقهما، والدان بّذال من وقتهما وجهدمها على حساب راحتهما حّىت أصل إىل 

دّي أهال الفضل أيب العزيز �اية أمري، أسأل اهللا لكما الّسالمة والعافية يا وال

 .الدكتورأندا مشسدار بشاريوأّمي العزيزة  الدكتور أندوس أمني الدين حسن

و إخواين وأخوايت احملبوبني نورالرمضان, يولينشاه, بيكو نوفريانشاه, يونيتا خري  .٢

 على حمبتهم يف إرشادي طول أيامي.النساء, شهرالفحلف, يوغي سسميتا 

. ٢٠١٣سم اللغة العربية بكلية الرتبية والتدريس ملرحلة زمالئي األعزاء طلبة ق .٣

(ماريا إميلدا ليين, حشيايت نور فجرنا, ميغا هندياين, عناية امللىت ,  أولئك هم

 جزاكم اهللا عّين كل خريوكلكم أمجعني. فما يل إال أن أقول لكم حسن الكرمية) 

يل بعد اهللا  . كنتم خري عونعلى مصاحبيت ومساعدتكم يف إمتام هذا البحث

رغم أّين يف بداية هذا األمر يف شكل مهموم الكن محاسكم وجودكم يل دفعين 

 وأنا بدونكم ال قيمة.

اللغة العربية يف كلية الرتبية والتدريس جبامعة رادين إينتان اإلسالمية  تعليم قسم .٤

 احلكومية احملبوبة.

 ادين اينتان اإلسالمية احلكومية النبونججامعيت ر  .٥
 
  



 
 
 

 ترجمة الباحثة

. ١٩٩٥سنة نوفمبري من  ٠٥. ولدت بالتاريخ مسليلي نوفا أفيكاإن الباحثة باسم 

  .مشس الدار بشري والسيدة  أمني الدين حسنفهي بنت السيد 

احلكومية األوىل كيالوي باكوهيين النبونج اجلنوبية  درسة االبتدائيةتبدأ دراستها مب 

و متت دراستها الثانوية اخلريية أغوم درسة مب، مث استمرت ٢٠٠٧ومتت دراستها فيها سنة 

مدرسة العالية دار املتقني جداس تاجنغارانغ متت دراستها  مث استمرت دراستها يف ٢٠١٠

٢٠١٣.  

امعة ويف السنة التحقت الباحثة يف كلية الرتبية والتدريس لقسم اللغة العربية جب  

  ونج.بحلكومّية الننتان اإلسالمّية ايرادين ا

  

 

   

 
 
 
 
  



 
 
 

 تقدير كلمة شكر و

ال حول وال قوة إال باهللا بسم اهللا الرمحن الرحيم. احلمد هللا والشكر على نعم اهللا ف

الوصول إىل  ة. وبدونه ال ميكن للباحثيجرائاإل بحثال بركاته وتوفيقه، �ا متت كتابة هذاو 

والصالة والسالم على هذا النيب املختار، وعلى اله وصحبه  �اية كتابة هذا املشروع.

  األخيار، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم احملشر. 

سيطرة المفردات  ترقية "" الباحثة حتت سري العنوان اي كتبتهجرائفإن هذا البحث اإل

السابع بمدرسة لطلبة الصف    (Flash Card) باستخدام وسائل بطاقة الومضية 

. حيث أنه مقدم لتكملة الشروط للحصول على " اإلسالمية مشارق األنوارالثانوية 

  الدرجة اجلامعّية األوىل يف كّلّية الّرتبّية والتدريس بقسم الّلغة العربّية.

واعداده لكثرية مجة. وهو بعيد اإلجرائي أما اخلطيئة والنسيان يف كتابة هذ البحث 

عن الكمال والتمام لقلة املعلومات واالنفعاالت لدي الباحثة. فالبد من اكتساب النقد 

  لتحسينه يف املستقبل.من قارئه واالقرتاحات الداعمة 

 اوجزيل شكره افائق احرتامه ةقّدم الباحثتف بحث اإلجرائيال اوملّا ّمتت كتابة هذ

 :إىل اوعظيم حتّيته

دين جامعة را مدير ,املاجستريةحممد مكرى , ضيلة األستاذ الدكتور احلاّج ف .١

  ونج.النبإنتان اإلسالمية احلكومية 

عميد كلية الرتبية  ,املاجسترية,  فضيلة األستاذ الدكتور احلاّج خري األنوار .٢

 ونج.النبدين إنتان اإلسالمية احلكومية والتدريس جبامعة را



 
 
 

، عفيف أمراهللاملاجستري، واألستاذ سافري داود , الدكتور فضيلتا األستاذ .٣

املاجستري كرئيس وسكرتري لقسم اللغة العربية يف كلية الرتبية والتدريس جبامعة 

  ونج.نبنتان اإلسالمية احلكومية اليرادين إ

. املسلمان اأوقا�ما إلشرافهنصف  ةمنهما الباحث توإىل شخصني أخذ .٤

ذا املشروع، فلو ال إشرافهما ومساعد�ما ال املخلصان بّذال جهدمها المتام ه

ها إىل اليوم. بارك اهللا هلما وعلومهما تالوصول إىل غاية ما متن ةميكن للباحث

احلاج أمري  اندسسيادة فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور  ةالباحث وألهلهما يا مشريف

، هاحلاج أكمانشا الدكتور شيخ، املاجستري كمشرف األول ، وفضيلة الالدين

 الثاين. كمشرف  املاجستري

على  ونجنبن انتان اإلسالمّية احلكومّية الكافّة احملاضرين واحملاضرات جبامعة رادي .٥

 مجيع اإلرشادات والتوجيهات للباحثة طوال دراستها فيها.

، الثانوية اإلسالمية مشارق األنواراملدرسة  ةكرئيس  S.Pd.I، بارلينا ةفضيلة السيد .٦

. وكافة املدرسني �ذه املدرسة اللغة العربية ةكمدرس  S.Pd.I، باباياألستاذة و 

واملوظفني على مصاحبتهم ومساعد�م يف مجع البيانات واحلقائق احملتاجة يف 

 البحث.

على  الثانوية اإلسالمية مشارق األنواردرسة مبالسابع لبة الصف مجيع ط .٧

 مشاركتهم اجليدة من أول وحلة إىل أن مت هذا البحث.

اولئك هم ماريا إميلدا ليين, حشيايت نور فجرنا, ميغا هنداياين, األعزاء زمالئي  .٨

فما يل إال أن أقول لكم جزاكم اهللا راحايو سلفياين, عناية امللة, و غري ذلك 



 
 
 

عّين كل خري على مصاحبيت ومساعدتكم يف إمتام هذا البحث. كنتم خري عون 

مهموم الكن محاسكم يل بعد اهللا رغم أّين يف بداية هذا األمر يف شكل 

 وجودكم يل دفعين وأنا بدونكم ال قيمة.

 .٢٠١٣زمالئي األعزاء طلبة قسم اللغة العربية بكلية الرتبية والتدريس ملرحلة  .٩

نتان جبامعة رادين إي عليممجيع املوظفني واملوظفات يف كلية الرتبية والت .١٠

 ونج.اإلسالمية احلكومية النب

مة والعافية ورزقا حالال طّيبا مباركا واسعا لكم السال ةسأل اهللا الباحثتوأخريا 

اإلجرائي خاصة وقارءها  بحثال اهذ ةفيد الباحثيأمجعني. آمني يارّب العاملني. عسى أن 

كون مدخال فكريا خلزائن العلوم الّلغوية واعتبارا ملدرس الّلغة العربية مبعهد يعامة وعسى أن 

احلديثة كوتابومي ملبونج الشمالية على أن جياهدوا يف تنمية جناة للرتبّية اإلسالمية  دار اخلري

  للوصول إىل غاية مرجوة يف التعليم. واهللا أعلم.الطلبة باستخدام اسرتاتيجية مالئمة  

  

  ٢٠١٧سنة  أكتوبرمن     ونج،بندار النب

  الباحثة،

  

  

 ميسليلي نوفا أفيكا
 



 
 
 

 محتويات البحث

  أ    ...........................................................  صفحة الموضوع

  ب     ............................................................  البحثملخص 

    ..............................................................    الموافقة

  ج 

   د     ..................................................... تضديق لجنة االمتحان

 ه      ..............................................................      األشعار

  و    ..............................................................      إهداء

  ز    .............................................................  ترجمة الباحث

  ح    .....................................................  كلمة الشكر و التقدير

  ط      ..........................................................  محتويات البحث

 ي   ........................................................... محتويات القائمة

   

 الباب األول

  ١   ........................................................  : املقدمة الباب األول

 ١   ...................................................  عتوضيح املوضو   . أ

 ٣   ............................................  إختيار املوضوعأسباب   . ب

 ٣   ....................................................  خلفية البحث  . ت



 
 
 

    ١٤ ................................................. مشكالت البحث  . ث

  ١٤  .................................................... فرضية البحث  . ج

 ١٤   ............................................   أغراض البحث ومنافعه  . ح

  النظري اإلطارالباب الثاين : 

 ١٨   ..................................................   سيطرة املفردات  . أ

  ١٨  .................................................  مفهوم املفردات .١

 ٢٠ ............................................... مؤشرات املفردات .٢

 ٢١ .......................................... أساليب تعليم املفردات .٣

 ٢٨  .........................................................  وسائل التعليم  . ب

 ٢٨  ..........................................  مفهوم وسائل التعليم .١

 ٢٨  ...................................  إجرءات وسائل التعليمأساس  .٢

 ٢٩  ...................................  منافع و وظيفة وسائل التعليم .٣

 ٣١  ........................................  خصائص وسائل التعليم .٤

 ٣٢  ...............................  أنواع و رغبة إختيار وسائل التعليم .٥

 ٣٣  ................................................   وسائل بطاقة الومضية  . ت

 ٣٣    ....................................  مفهوم وسائل بطاقة الومضية .١

 ٣٥    ....................................  وظيفة وسائل بطاقة الومضية .٢

 ٣٦    .........................  وسائل بطاقة الومضيةخطؤات استخدام  .٣



 
 
 

 ٣٨   ............................ بطاقة الومضية مزايا  و عيوب وسائل .٤

 ٣٩    ...................................  صناعة وسائل بطاقة الومضية .٥

  منهج البحث الباب الثالث :

 ٤٠  ....................................  نوعية البحث وطبيعة البحث .١

 ٤٢ ......................................... تعيني و حتديد البحث .٢

 ٤٢  ...............................................  خطوات البحث .٣

 ٤٦ ............................................ طريقة مجع البيانات .٤

  ٤٨ ......................................... أساليب حتليل البيانات .٥

  ٥٢  .........................................حتليل البيانات واحلقائق:   الباب الرابع

  ..... ٥٢   ....................................... العامة البيانات عرض  . أ

  ٥٢  ......................  نظرة عامة عن مدرسة الثنوية مشارق األنوار .١

  ٥٣  .............  منظمة املدرسني مدرسة الثنوية مشارق األنواررؤية من  .٢

 ٥٥ ...............  هيكل منظمة مدرسة الثنوية اإلسالمية مشارق األنوار .٣

  ٥٦  ..............  حول املدرس و املوظف مدرسة الثنوية مشارق األنوار .٤

  ٥٧  .........................  حول الطلبة مدرسة الثنوية مشارق األنوار .٥

  ٥٤  .......................................  حالة املرافق والبىن التحتية .٦

 إجرءات عملية التعلم باستخدام وسائل بطاقة الومضية لترقية سيطرة المفردات

 ٥٩  ..................................................  الدورة األوىل .١



 
 
 

 ٥٩  ..............................................  إعداد التعليم  . أ

 ٦٠  ...........  اإلجرءات على عملية التعلم يف الفصل للدورة األوىل  . ب

 ٦٤  ............ التعلم للدورة األوىل مالحظة اإلجرءات على عملية  . ت

  ٦٦    ............. ممارسة اإلجرءات على عملية التعلم للدورة األوىل  . ث

 ٦٧   ..................................................  الدورة الثانية .٢

 ٦٧   .............................................. إعداد التعليم  . أ

 ٦٨   ........... اإلجرءات على عملية التعلم يف الفصل للدورة الثانية  . ب

  ٧٢ ............. مالحظة اإلجرءات على عملية التعلم للدورة الثانية  . ت

 ٧٣  .........    للدورة الثانيةممارسة اإلجرءات على عملية التعلم   . ث

 ٧٣     ...................................  نتائج اجرءات و حتليل البيانات  . أ

 ٧٤  ..  .................................  ىف الدورة األوىل نتائج اإلجرءات  . ب

 ٧٩    ..................................   ىف الدورة الثانية نتائج اإلجرءات  . ت

  ٨٥    ..........................................................  البحث  . ث
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 الباب األول

 مقدمة

 توضيح الموضوع  . أ

قبل أن تشرح الباحثة مضمون هذا البحث تقّدم الباحثة بعض املصطلحات الشائعة 

املوجودة يف هذا البحث اّليت البّد من معرفتها ليسّهل القارئ يف معرفة معانيها والبتعاده عن 

من خالل استخدام ترقية سيطرة المفردات  اخلطأ يف فهمه. واملوضوع هلذا البحث هو "

ي مدرسة ) لدى طلبة الصف السابع الثنو Flash Cardوسائل بطاقة الومضية (

  " بونجممشارق األنوار باندار ال

  أما املصطلحات الشائعة املوجودة يف هذا البحث منها كما التايل:

 لترقيةا .١

ويقصد من التنمية  ١هي عملية تنمية وترقية درجات شيء ومقداره. الرتقيةإن 

يف هذه احلالة هي تنمية مقدار مهارة الطلبة يف الكالم لتكون مهار�م خريا مما 

  سبق.

 سيطرة المفردات .٢

يعين إتقان العملية أو الوسائل أو التحكم أو التمكني أو الفهم أو القدرة 

فعال أو األ (): القدرة للقيام بشيء ماوغري ذلك، و املهارةعلى استخدام (املعرفة، 

                                                   
١  Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer. (Gita Media Press, ٢٠٠٦), ٣٧٠ .ص  



 
 
 

املفردات (مفرادات) هو جزء أساسي من  .وفقا لرادليا زين الدين وآخرون  ٢)يتقن

   ٣تعلم اللغة، ألن جوهر اللغة هو جمموعة من املفردات

  

 وسائل بطاقة الومضية .٣

هي بطاقة كبرية احلجم، وعادة باستخدام الورق الذي هو  بطاقة الومضية

تظهر الصور أو  بطاقة الومضية مسيكة نوعا ما، قاسية وعادة ما يكون حجم

من أجهزة جممعة حسب  بطاقة الومضيةالكلمات املكتوبة، وعادة ما تتكون 

النوع أو الطبقة، على سبيل املثال جمموعة من الصور الغذائية والفواكه ورسومات 

٤.الشخص الذي يؤدي الوضوء، والنقل، وما إىل ذلك
 

 

 الطلبة .٤

على  ٢٠٠٣من عام  ٢٠من قانون ري رقم  ١من املادة  ٤ووفقا للفقرة 

نظام التعليم الوطين الطالب أو املتعلمني هم أعضاء ا�تمع الذين يسعون لتطوير 

إمكانا�م من خالل عملية التعلم املتاحة على الطريق، سلم، وأنواع معينة من 

سون يف مؤسسات التعليم لذلك املتعلمني هم األشخاص الذين يدر  ٥التعليم. 

  .تانغاموس ١الرمسية وغري الرمسية اليت حتتفظ �ا مدرسة تسانويا نغري 

                                                   
٢ Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, ٢٠٠٢), hlm. ٦٠٤. 
٣  Radliyah Zaenuddin dkk, Metodologi & Startegi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta : Pustaka Rihlah Group, ٢٠٠٥), hlm .٨٩. 
٤ Kasihani. K.E. Suyanto, English For Young Learners, (Jakarta: Bumi Aksara, ٢٠٠٧), hlm 

١٠٩  
٥ Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) UU RI No. ٢٠ tahun ٢٠٠٣, 

(Jakarta: Sinar Grafika, ٢٠٠٩), hlm. ٣. 



 
 
 

  الثنوية اإلسالمية مشارق األنوارمدرسة  .٥

، هي واحدة من مؤسسات الثنوية اإلسالمية مشارق األنوارمدرسة 

تاجنوجنكارانج  .التعليم العايل العام الذين لديهم دين يف قرية دوريان بايونغ

  .ر المبونجانداب

 أسباب اختيار الموضوع  . ب

  ومن أسباب إختيار الباحثة هذا املوضوع منها:

يف موقع البحث هو املعلم ال يزال مركزا يف التعلم  ةوفقا للمشاكل اليت وجدها الباحث .١

 حبيث أنشطة الطالب تصبح سلبية يف التعلم

بندر  ية اإلسالمية مشارق األنوارالثنو يف الصف السابع مدرسة  مفرداتألن إتقان  .٢

وهو  اجلديدة التعليماحلاجة إىل وجود تطبيق وسائل  والمبونج ال تزال منخفضة، 

 وسائل بطاقة الومضية.

 

 خلفية البحث  . ت

ويسعى التعليم إىل تطوير إمكانات األفراد ليكونوا قادرين على الوقوف 

تطوير أشياء خمتلفة، مثل املفاهيم واملبادئ لذلك حيتاج الفرد إىل قدرات خمتلفة يف  .مبفردهم

وبعبارة أخرى فمن الضروري لتجربة التطور الطبيعي للجوانب  .واإلبداع واملسؤوية واملهارات

  ٦.املعرفية، العاطفية، والنفسية

                                                   
٦  Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

٢٠٠٨), hlm.  ٥ 



 
 
 

إن عملية التعلم أو التعليم وأنشطة التعلم هي جوهر العملية التعليمية 

 .توقعة لكل من األهداف املؤسسية وأهداف التعلمالشاملة من أجل حتقيق األهداف امل

بينما يف التعلم ال ينفصالن عن اللغة املستخدمة بني املعلمني والطالب، ألن اللغة هي 

من خالل اللغة البشرية ميكن أن تكون مرتابطة مع بعضها  .واحدة من وسائل االتصال

لذلك،  .سني القدرة الفكريةالبعض، ميكن تبادل اخلربات، والتعلم من بعضهم البعض، وحت

  .اللغة لديها وظائف كأداة للتفكري، وأدوات االتصال، وأدوات التعلم

التعلم هو نشاط ال ميكن فصله عن حياة اإلنسان، ألنه هو األساس 

ولكي يتسىن حتقيق التعلم، جيب أن تكون املواد املقدمة قادرة  .لالستمرارية املقبلة للتعليم

هذا هو احلال مع  .واملهارات األساسية، فضال عن مواقف وقيم ا�تمععلى تكوين املعارف 

  .اللغة العربية

فاللغة العربية وسيلة اتصال، فضال عن أداة لفهم وصايا الدين من خالل 

هذا كما نوقش يف القرآن  .القرآن واألحاديث واألدب العريب الذي يفسر تعاليم اإلسالم

  :٢سورة يوسف اآلية 

                     

Artinya : Sesungguhnya kami menurunkannya berupa al-Quran dengan 
berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.٧ 

 

، من الواضح أن القرآن كشف عن طريق استخدام السابقةمن اآلية املذكورة 

حىت تكون قادرة على قراءة  .الناس من فهم وتأخذ جوهر اجلوهراللغة العربية حىت يتمكن 

وفهم كل ذلك، بطبيعة احلال يتطلب معرفة وإتقان اللغة العربية جيدة وخاصة من حيث 

                                                   
٧ Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tafsir Per Kata, (Banten, Kalim, ٢٠١١), hlm. ٢٣٧  



 
 
 

وذلك ألن دراسة اللغة العربية تتعلم العلوم  .قواعد اللغة، والنطق، واملفردات وتقنيات التعلم

  .عرفة تستخدم اللغة العربيةلشيء عظيم ألن العديد من مصادر امل

دورة اللغة العربية هي واحدة من املواضيع املوجهة لتشجيع وتوجيه وتطوير 

القدرة  .وتعزيز القدرة وتعزيز املوقف اإلجيايب جتاه العربية على حد سواء تقبال وإنتاجية

القدرة اإلنتاجية يف حني أن  .االستقبالية هي القدرة على فهم حمادثات اآلخرين وفهم القراءة

إن قدرة اللغة العربية  .هي القدرة على استخدام اللغة كوسيلة لالتصال شفويا وخطيا

واملوقف اإلجيايب جتاه اللغة العربية مهم جدا يف املساعدة على فهم مصدر التعاليم اإلسالمية 

 ٨للقرآن واحلديث، والكتب العربية املتعلقة باإلسالم للمتعلمني

تطوير القدرة على التواصل باللغة  :العربية األهداف التاليةوللمواضيع 

 الكالم و )ماعالعربية، الشفوية والكتابية، اليت تشمل أربع مهارات لغوية هي االستماع (إست

زيادة الوعي بأمهية اللغة العربية كلغة أجنبية لتصبح األداة الرئيسية للتعلم، . والقراءة والكتابة

ر التعاليم اإلسالمية؛ تطوير فهم الرتابط بني اللغة والثقافة وتوسيع وخاصة يف دراسة مصاد

  .األفق الثقايف

وبالتايل، من املتوقع أن يكون لدى املتعلمني رؤى متعددة الثقافات وإشراك 

كما هو احلال مع اللغات األخرى، يف تعلم اللغة العربية هناك  .أنفسهم يف التنوع الثقايف

)، عا ستمأن يتقنها الطالب، وهي مهارات االستماع (مهرة اال أربع مهارات لغوية جيب

  .ومهارات القراءة و مهارات الكتابة الكالمومهارات 

يف إتقان املهارات اللغوية األربع، يفرتض بعض اللغويني أن القدرة اللغوية 

 اآلراء أكثر ميال حنو .للشخص ال تتحدد إال بدرجة إتقان القواعد (بناء اجلملة) نفسها

                                                   
٨ Kemenag, Naskah tentang SKL dan SI lampiran ٣ A( BAB VI, ٢٠٠٨), hlm. ٢٢   



 
 
 

هناك آخرون يرفضون هذا الرأي ويقولون  ف.لة (الناهو) واملورفولوجيا الشر إتقان بناء اجلم

  ٩إن مستوى القدرة اللغوية يتأثر بتمكن اإلنسان من معىن املفردات معنا املفردات

املفردات (املفردات) هي واحدة من عناصر اللغة اليت جيب أن ميتلكها 

وستدعم خزانة املفردات الكافية الشخص  .ك اللغة العربيةمتعلمو اللغة األجنبية مبا يف ذل

وبعبارة أخرى، التحدث والكتابة اليت هي املهارات  .يف التواصل مع اللغة شفهيا وخطيا

  ١٠اللغوية جيب أن تكون مدعومة من قبل املعرفة واملفردات الغنية واملثمرة والفعلية 

مبا يف ذلك اللغة العربية، املفردات هي واحدة من أهم العناصر يف اللغة 

، والعلوم )باإلضافة إىل قواعد النحو / العلوم ناهو (بناء اجلملة)، العلوم شارف (مورفولوجيا

ولكل لغة، مبا فيها اللغة العربية، مفردات هلا وظيفة ودور وتأثري كبري يف  )أشوات (لفظي

يني يعين أيضا تعلم لغة أجنبية تعلم اللغة فيها، وخاصة تعلم اللغة العربية للطالب االندونيس

/ لغة من كال اللغتني، ولذلك فإن دراسة / توسيع املفردات شرط أساسي ويطالب بأن 

  الكامنة وراء شخص يف إتقان اللغة الثانية

، يقول رأي آخر أيضا أن تطوير لغة السابقومتشيا مع الفكر املذكور 

ري عن األشياء اليت ينطوي عليها يف الشخص ميكن أن ينظر إليه من خالل إتقانه يف التعب

وميكن القول  ١١ مفرداتوهذا سيكون مستحيال بدون مفردات داعمة  .عقله بشكل عفوي

أن تعلم مفردات هو مطلب مطلق لألشخاص الذين يتعلمون اللغة، ولكن الطالب غالبا ما 

                                                   
٩ Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovativ, (Malang: UIN Maliki Press, 

٢٠١١), hlm. ٢  
١٠ Ibid, hlm. ٥٩   
١١  Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab MI, (Surabaya: PMN, ٢٠١١), hlm. ٦ ٥١   



 
 
 

 هذا بالطبع سوف تعيق مهارات .يكون من الصعب تذكر املفردات اليت حصل عليها

  .الطالب يف اللغة

يف هذه احلالة يعطي روسيدي أمحد ثعيمة تصنيف املفردات إىل ثالثة أجزاء،  

  :كل واحد منها مقسم مرة أخرى وفقا للواجبات والوظائف على النحو التايل

تقسيم املفردات يف سياق إجادة اللغة، املفردات يف الكالم هو يف احملادثة حتتاج إىل  .١

 .الصحيحة، سواء احملادثات الرمسية وغري الرمسيةاستخدام املفردات 

مفردات الكتابة، يف الكتابة يتطلب تقييم املفردات جيدة ومناسبة حىت ال يساء  .٢

تفسريها من قبل القراء، وتشمل هذه الكتابة الكتابة غري الرمسية مثل اليوميات وأيضا 

ربط وتوحيد املفردات هذه الكلمات اليت ت .رمسية مثل كتابة الكتب وا�الت وغريها

املفردات  .التعرض اجليد يف الكتابة، على سبيل املثال، جرة تكونواجلملة حبيث 

السلبية، واليت هي املفردات اليت أصبحت فقط مفردات الشخص ولكن نادرا ما 

يستخدم، ومن املعروف أن هذه املفردات من خالل الكتب املطبوعة املعتادة لتكون 

 ١٢راق أو األوراق العلمية.مرجعا يف كتابة األو 

  

على إثبات كفاءة الكفاية املرجعية  املفرداتوميكن قياس أو مراقبة قدرة حكام 

البحثية وهي عالمة على حتقيق الكفاءات األساسية اليت تتميز بالتغريات السلوكية 

 ثالثةوميكن ذكر املؤشرات على أ�ا  .اليت ميكن قياسها من خالل تضمني املواقف

  أنواع:

                                                   
١٢ Rusydy A. Thai’mah, Al Marja fi  Ta’lim al-Lughah al- ‘Arabiyyah li al-Nathiqin bi 

Lughatin Ukhra, Jami’ah Ummul al-Qura, Ma’had al-Lughah al-‘Arabiyyahlm.  Wahdat al-Buhuts wa 
al-Manahij, (Silsilah Dirasat fi Ta’lim al- ‘Arabiyyah, juz II ), hlm. ٦٢٠-٦١٨.  



 
 
 

 .الطالب قادرون على قراءة النص مع التجويد الصحيح و ماخروج .١

 تكون قادرة على حتديد معىن املفردات  .٢

 ١٣تكون قادرة على استخدام املفردات يف اجلمل .٣

 

يتطلب تعلم اللغة العربية وجود وسائل اإلعالم والتقنيات جلعل التعلم أكثر فعالية 

مل يتم حتقيقها وسائل اإلعالم والتقنيات  ألن من بني أسباب أهداف التعلم اليت .وكفاءة

مع وسائل اإلعالم والتقنيات املناسبة،  .املستخدمة هي أقل دقة مع حالة الطالب

سيكون التعلم أكثر فعالية ومتعة لكل من املعلمني واملتعلمني، وذلك لتعزيز اهتمام 

  .الطالب بالتعلم العريب

عند فهمها يف اخلطوط العريضة هي كما قال نقال عن أرسياد، إن وسائل اإلعامل 

األصول البشرية أو املادية أو اأحلداث اليت تبين الظروف حبيث يتمكن الطالب من 

وبشكل أكثر حتديدا، يتم تعريف وسائل  .اكتساب املعرفة أو املهارات أو املواقف

نية اإلعالم يف عملية التعليم والتعلم على أ�ا أدوات تصويرية أو تصويرية أو إلكرتو 

  .١٤ملعاجلة وإعادة ترتيب املعلومات البصرية واللفظية

البطاقات التعليمية عبارة عن بطاقات صغرية حتتوي على صور أو نصوص أو رموز   

 ٨البطاقات التعليمية هي عادة  .تنبه الطالب أو توجههم إىل شيء ذي صلة بالصورة

  ١٥هها.سم يف احلجم، أو ميكن تعديلها حلجم الطبقة اليت تواج ١٢× 

 بطاقات التعليمية يف شكل  .١

 .وجود اثنني من اجلانبني األمامي واخللفي بطاقة صورة فعالة .٢

                                                   
١٣ Debdikbud, Panduan Pengembangan Indikator,  (Jakarta: Debdikbud ٢٠٠٨), hlm  ٧٨ 
١٤ Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Press, ٢٠١١), hlm. 
١٥ Ibid, hlm.١٢٠-١١٩.    



 
 
 

 .اجلانب األمامي حيتوي على صور أو رموز .٣

 .اجلانب اخللفي حيتوي على تعريفات، وصف الصور، إجابات، أو الوصف  .٤

 .بسيطة وسهلة جلعل  .٥

  

فعالة حتتوي على صور أو نصوص وسائط البطاقات التعليمية عبارة عن بطاقة تعلم 

أو رموز تستخدم للمساعدة يف تذكري الطالب أو توجيههم إىل شيء يتعلق بالصورة أو 

النص أو عالمات الرموز على البطاقة، ولتحفيز أفكار الطالب ومصاحلهم حىت تتم 

  عملية التعلم ،

على وفقا دينا إندريانا خطوات استخدام وسائل اإلعالم بطاقات التعليمية  .١

 :النحو التايل

 .مت ترتيب بطاقات عقدت على مستوى الصدر ومواجهة الطالب  .٢

قدم البطاقات  .افصل البطاقات واحدا تلو اآلخر بعد االنتهاء من املعلم شرح .٣

 .املوصوفة للطالب بالقرب من املعلم

اطلب من الطالب مراقبة البطاقة، مث إحالتها إىل الطالب اآلخرين حىت يالحظ  .٤

 .البمجيع الط

إذا كان الطبق يستخدم طريقة اللعبة: (أ) وضع البطاقات عشوائيا على مربع   .٥

بعيد عن الطالب، (ب) إعداد الطالب املتنافسني، (ج) املعلم يرشد الطالب 

للبحث عن البطاقات اليت حتتوي على الصور والنصوص، أو رمز حسب األمر، 



 
 
 

ل / البداية، (ه) يشرح (د) بعد احلصول على البطاقة يعود الطالب إىل األص

 ١٦.الطالب حمتويات البطاقة

  

واحدة من املشاكل اليت غالبا ما تواجه يف تعلم اللغة األجنبية، وليس أقلها 

مدرسة يف الفصل السابع  .اللغة العربية هو عدم قدرة الطالب على تذكر عدد من الكلمات

ويرجع  .ل مل تظهر نتائج مرضيةبندر المبونج، تعلم املفردات ال يزا الثنوية مشارق األنوار

ذلك إىل عدم قدرة الطالب على تذكر املفردات، ولكنه يتأثر أيضا بعدة عوامل سواء من 

فالعوامل املستمدة من الطالب الداخليني، على سبيل املثال،  .الطالب الداخليني واخلارجيني

األوىل، ونقص الذاكرة، ال تزال تفتقر إىل اهتمام الطالب بالتعلم، ويتأثر الطالب باللغة 

يف حني أن عوامل الطالب اخلارجيني هي البيئة والتفاعل مع الطالب اليت  .ونقص اإلدراك

هي مؤثرة جدا على اكتساب اللغات األجنبية، أو أيضا اسرتاتيجية املعلم يف تدريس مفراد 

  يف حد ذاته.

بطاقات أحد اجلهود اليت تعترب قادرة على تقليل املشكلة هو استخدام ال

التعليمية باعتبارها واحدة من وسائل اإلعالم اليت من املتوقع أن تزيد من مفردات الطالب 

البطاقات التعليمية هي نوع واحد من الوسائط املرئية يف شكل صور على  .باللغة العربية

من خالل استخدام البطاقات التعليمية يف تعلم املفردات من املتوقع  .شكل بطاقة مفرودات

  .الطالب استخدام املرئيات جلعلها أسهل لتذكر املفردات يف اللغة العربية يف وقت طويل من

واستنادا إىل املالحظات اليت أجراها املؤلف، هناك عدة عوامل أدت إىل   

عدم إتقان طالب املفردات العربية وهي: العامل األول، اللغة العربية هي اللغة الثانية اليت 

والعامل الثاين، املعلم مونوتونيا يف  .ندما يكونون يف املدرسةيتعلمها الطالب فقط ع

                                                   
١٦ Dina Indriana, Ragam Alat Bantu Media Pengajaran,(Jakarta : Rineka Cipta ٢٠٠٩)  hlm. 

١٣٨.    



 
 
 

والعامل الثالث، واستخدام وسائل اإلعالم أقل تنوعا،  )استخدام طريقة التعلم (التقليدية

حبيث يتم تسليم التعلم يف كثري من األحيان لفظيا دون أي وسائل اإلعالم الداعمة اليت 

ا يشرح املعلم املواد، والعامل الرابع، واملعلمني متيل إىل ميكن أن جتتذب اهتمام الطالب عندم

ال تزال احملاضرة وطريقة السؤال  .أن يكون املعلم توسيط والطالب االستماع فقط إىل املواد

واجلواب واستخدام كتاب حزمة كما لك (ورقة عمل) غالبا ما تستخدم عند تقدمي املواد 

  ١٧.حىت يشعر الطالب بسرعة املشبعة

واستنادا إىل نتائج املقابالت اليت أجريت مع معلمي اللغة العربية السابع،   

، من املعروف أن تعلم اللغة العربية غالبا ما يتطلب من الطالب حفظ مشارق األنوار

املفردات اليت مت احلصول عليها يف كل اجتماع وإيداعها يف االجتماع القادم ولكن من ال 

ويرجع ذلك إىل عدم قدرة الطالب على  .يظ من قبل املعلميستطيعون إمتام اإليداع حتف

تذكر املفردات، وبعضهم من املدرسة االبتدائية، لذلك ال تزال هناك حاجة للتوجيه من 

أولئك الذين هم فقط السليب يف الصف، وهناك أيضا جمرد لعب مباريات يف حني تعلم 

لمون أساليب احملاضرات ويف أنشطة التدريس والتعلم يستخدم املع ١٨حفظ يف الصف

  واألساليب التقليدية فقط دون مدخالت وسائل اإلعالم الكافية وجذب انتباه املتعلمني. 

  القائمة األولى

  مشارق األنوار الصف الثامن المدرسة الثانوية  لطلبةلسيطرة المفردات  نتائج

  ٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسى 

  النتيجة  مبلغ النتيجة  أسماء الطلبة  نمرة

١  Aryo Imanuddin Dzaky 
٧٠ 

٧٥ 

                                                   
١٧ Observasi pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab (MTs Masyariqul Anwar ) pada 

tanggal ١٩ Juli ٢٠١٧ 
١٨ Ibu Babai S.Pd.I, wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Arab (MTs Masyariqul 

Anwar ) pada tanggal ٢١ Juli ٢٠١٧ 



 
 
 

٢  Azahra Zakiah 
٧٠ 

٦٠ 

٣  Dandi Kurniawan 
٧٠ 

٦٥ 

٤  Debby Anggrani 
٧٠ 

٧٥ 

٥  Faiza Wasifa 
٧٠ 

٦٠ 

٦  Filza 
٧٠ 

٦٥ 

٧  Hemalita 
٧٠ 

٨٠ 

٨  Indriyani 
٧٠ 

٦٥ 

٩  Khairul Amri 
٧٠ 

٦٠ 

١٠  Marisa Nurwahidah 
٧٠ 

٦٠ 

١١  Uhammad Rehan 
٧٠ 

٦٠ 

١٢  Mauludi Fitrah Insani 
٧٠ 

٨٥ 

١٣  Nabila Dean Ekanita 
٧٠ 

٦٥ 

١٤  Niko Andrian 
٧٠ 

٦٠ 

١٥  Pitra Okta Dinata 
٧٠ 

٨٠ 

١٦  Puput Novel 
٧٠ 

٦٥ 

١٧  Reika Nuwair 
٧٠ 

٦٠ 

١٨  Riko Arlangga 
٧٠ 

٦٠ 

١٩  Ridho Walidien 
٧٠ 

٦٥ 

٢٠  Rizka Amelia 
٧٠ 

٦٥ 



 
 
 

٢١  Siti Musfiroh 
٧٠ 

٨٠ 

٢٢  Soma Ariyansyah 
٧٠ 

٦٠ 

٢٣  Prandika Pratama 
٧٠ 

٦٥ 

٢٤  Uut Levih Anggraini 
٧٠ 

٨٥ 

٢٥  Huda Aulia 
٧٠ 

٩٠ 

٢٦  M. Faiq Minnanurrahman 
٧٠ 

٦٠ 

  

فقط  ٨كان ينظر إىل أن   ٢٠١٧يوليو  ٢١واستنادا إىل نتائج االختبار األولية يف 

كم (معايري االكتمال املتوقعة)، يف حني طالبا الذين استوفت قيمهم احلد األدىن من   ٢٦من 

  .ثانية أظهرت أن مستوى إتقان املوفرودات ال يزال منخفضا ١٨أن 

ترقية سيطرة املفردات من  "، يهم الباحثون إجراء حبث بعنوان: "السابقبناء على الوصف 

) لدى طلبة الصف السابع الثنوي Flash Cardخالل استخدام وسائل بطاقة الومضية (

  "٢٠١٧/٢٠١٨السنة   مدرسة مشارق األنوار باندار النبونج

   



 
 
 

  مشكلة البحث   . ث

وسائل أما املشكالت هلذا البحث وفق البيانات السابقة هي "هل استخدام 

مدرسة الثانوية مشارق  السابعلطلبة الصف  سيطرة املفرداتترقية  يقدر علىبطاقة الومضية 

  ؟األنوار باندار النبونج

  

 تحديد المشكلة  . ج

 النحو على املشاكل من العديد حتديد ميكن أعاله املذكورة املشاكل خلفية من

  :التايل

 .الدرس اتباع يف الطالب تساعد مل اآلن حىت املستخدمة التعلم اإلعالم وسائل .١

 الصف يف وخاصة العربية اللغة موضوعات يف أقل يزال ال املهديات يف الطلبة إتقان .٢

 .السابع

 ومثري متنوع لتعلم اإلبداعية وغري التقليدية النماذج يستخدمون املعلمون يزال ال .٣

 اللغة تعلم يف فالش بطاقة اإلعالم وسائل تطبيق الباحثون حياول حبيث. لالهتمام

 .العربية

 

 قيود المشكلة  . ح

قة، فإن املشكالت ولكي يكون هذا البحث مركزا وتركيزا، فإن نتائج البحث دقي

  :األمور التاليةستقتصر على  املذكورة أعاله



 
 
 

بندر  مدرسة الثنوية مشارق األنوارموضوع البحث هو طلبة الصف السابع   . أ

 .٢٠١٧/٢٠١٨المبونج حىت الفصل الدراسي للعام الدراسي 

يف تنفيذ، تعلم املفردات العربية باستخدام مساعدة من البطاقات التعليمية    . ب

وسائل اإلعالم املرئية هذه البطاقات التعليمية هي واحدة من  .كوسيلة للتعلم

لعبت هذه  .يف شكل بطاقة مفرودات الذي جيمع بني الصور مع الكلمات

 البطاقات التعليمية عن طريق عرض الصور للطالب يف حملة أثناء نطق مفرودات

ويهدف إىل جعل من السهل على الطالب أن نتذكر املفردات أن يتعلم 

 .الطالب

  

 فرضية البحث  . خ

مشكالت البحث املؤقتة إىل أن جائت حقيقتها من البيانات إن الفرضية هي إجابة 

  املوجودة.

أ�ا مجيع احلقائق والبيانات اليت وجدها الباحثة  )Sugiono(وعند رأي سوكيونوا 

عند قيامها بالبحث حتليال ملشكالت البحث، حيث أن مشكالت البحث معينة 

  ق.ومقدمة على شكل األسئلة وفق النظريات املناسبة باحلقائ

إن هذه الفرضية فرضية إجرءات عملية التعلم. وهي حمتوية على مجيع إجرءات 

عملية التعلم املعينة للوصول إىل غاية مرجوة يف التعلم باختيار االجرءات املالئمة. وتبدأ 

هذه الفرضية بنظر مجيع اخلطوات واالجرءات املوجودة. وعلى الباحثة أن تطلب بعض 

  جة يف البحث من مصادرها الواثقة.األراء والبيانات احملتا



 
 
 

واستنادا على البيانات السابقة علمنا أن الفرضية هي مجيع احلقائق والبيانات 

اليت وجدها الباحثة عند قيامها بالبحث حتليال ملشكالت البحث اليت البد من 

وسائل بطاقة استخدام مالحظتها حتقيقا للحقائق. أما الفرضية يف هذا البحث هي "أن 

مدرسة الثانوية مشارق  السابعلطلبة الصف  سيطرة املفرداتترقية  يقدر علىالومضية 

  ."األنوار باندار النبونج

  

 أغراض البحث ومنافعه  . د

إن أغراض البحث هي مجيع األغراض اليت تريد الباحثة وصوهلا عامة. واألغراض 

وسائل بطاقة الومضية لطلبة  سيطرة املفردات باستخدام ترقيةهلذا البحث هي ملعرفة 

  .الصف السابع مدرسة الثانوية مشارق األنوار باندار النبونج

  وأما املنافع هلذا البحث هي كما التايل:

 للطلبة .١

وسائل لبحث يف نطق العربية باستخدام عسى أن يسهل الطلبة هذا ا  . أ

 .بطاقة الومضية

 العربية.تنمية مهة الطلبة على التعلم ورغبتهم يف درس اللغة   . ب

تعويد الطلبة على التعاون بينهم. ألن جناة فرد معتمدة على جناة فرقة   . ت

 التعلم.

 للمدرس .٢

 حتسني منهج التعلم باستخدام املهارات التعليمية املختلفة.  . أ

 تنمية مهة املدرس ورغبته يف التعليم.  . ب



 
 
 

 تعويد املدرس على اعداد املادة وخطوات التعليم اجليدة.  . ت

 للمدرسة .٣

 ذا البحث مدخال فكريا يف تنمية جناة الطلبة.عسى أن يكون ه  . أ

 وعسى أن يكون هذا البحث وسيلة تقدم املدرسية يف املستقبل.  . ب

  
  



 
 
 

  الباب الثاني

  النظري إلطارا

 

 المفردات سيطرة  . أ

 مفهوم املفردات .١

اللغة األجنبية  الطلبةمن عناصر اللغة اليت جيب أن يتقنها  إحدىاملفردات هي 

  .اللغةمهارة لتكون قادرة على احلصول 

تعرف باسم املفردات، وهي الكلمة اليت اإلندونيسيا كلمة املفردات يف اللغة 

لروشيا ماتشايل، فإن الكلمة هي عنصر الرئيسي يف بنية  وعند .باللغة العربيةمرتجم اجلملة 

العبارة، وهناك عنصران رئيسيان يف الكلمة، ومها الكلمة األساسية والالحقة (الحقة أو 

علي اخلويل مفردات هو أصغر وحدة من اللغة اليت تقف وحدها، وعند  ١٩).بادئة أو إدراج

كل كلمة هلا شكلها  .الحقةكلمة أساسية وأحيانا كلمة   الكلمة هي يف بعض األحيان

   ٢٠.اخلاص ومعىن، وكذلك وظائف كل منها

تعترب مفردات اجلزء األهم من اللغة اليت تصبح  .عبد احلميد وآخرونوعند 

من حيث الوظيفة، املفردات  ٢١.املطالب واملتطلبات األساسية يف تعلم اللغة العربية

مفردات املعجمية هي مفردات هلا معىن يف القاموس  األوىل,(املفردات) تنقسم إىل قسمني: 

                                                   
١٩ Rochayah Machali, Pedoman bagi Penerjemah: Panduan Lengkap bagi Anda yang Ingin 

Menjadi Penerjemah Profesional, (Bandung: Kaifa, ٢٠٠٩), hlm. ٤٥.   
٢٠  Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Basan 

Publishing, ٢٠١٠), hlm. ٧٩. 
٢١    M. Abdul Hamid, dkk., Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode, Strategi, 

Materi, dan Media), (Malang: UIN Malang Press, ٢٠٠٨), hlm. ٦٠. 



 
 
 

وظائف  وظفية مفردات هي املفردات اليت حتمل . والثانية,مثل بيت (بيت) و القلم (القلم)

  .به ذلكميسال اجلرة، دامري وما ش

يف تدريس مفردات ما  املدرس اللغة العربية األمور الضرورية واملهمة اليت يفهمها

  :يلي

وحده مل يدرس مفردات كموضوع مستقل بل يتعلق  تقومفردات ال امل عليمت  . أ

 .احملادثة، و نشاء، إاإلستماع، املطالعةبتدريس 

قيود معىن، كلمة واحدة ميكن أن يكون هلا عدة معان، وهذا هو صعوبة   . ب

الصدد، للمبتدئني، جيب على املعلمني فقط يف هذا  .ملتعلمي اللغة األجنبية

بالنسبة  .تدريس املعاين املناسبة السياق، حىت ال كسر انتباه وذاكرة الطالب

للمستويات املتقدمة، ميكن تطوير تفسريات للمعىن حبيث يكون لدى 

 .الطالب رؤى واسعة ملعىن الكلمة

هم بشكل صحيح العديد من املفردات اليت ميكن أن تف .املفردات يف السياق  . ت

هذا النوع من املفردات جيب أن يدرس يف  .دون معرفة االستخدام يف اجلملة

على سبيل املثال احلروف اجلار وعفال  .سياق حىت ال تعطل فهم الطالب

 ."ينبغي أن تدرس يف السياق األفعال الشروع

 الرتمجة يف تدريس املفردات، تدريس معىن الكلمة من خالل ترمجتها إىل اللغة  . ث

األم هو أسهل طريقة، لكنه حيتوي على بعض نقاط الضعف، من بني أمور 

أخرى، ميكن أن تقلل من عفوية الطالب عند استخدامه يف عبارة، وضعف 

الرافعة يف ذاكرة الطالب، وليس كل املفردات يف لغة أجنبية هلا ما يعادهلا 



 
 
 

ا�ردة أو ولذلك يوصى بالرتمجة كملجأ أخري، باستثناء الكلمات  .األمهات

يف التعليم العريب التقليدي، يستخدم نازام لتعزيز  .اليت يصعب عرضها

 .الذاكرة الطالبية ملعىن الكلمات

 ندونيسيااإل بةندرك أن املفردات العربية للطل مستوى الصعوبة، جيب أن .  . ج

 فيما يلي: تقسيمها إىل ثالثة

يف  ، ألن هناك أوجه التشابه مع الكلماتسهلة ال من الكلمات .١

 دسجممثل:  ااإلندونيسي

وجود تشابه يف اللغة  الكلمات ليست صعبة على الرغم من عدم .٢

 : رقن, سوقمثل ااإلندونيسي

 : عول, أرسلالكلمات صعبة، سواء بسبب شكل ونطق مثل .٣

 

 مؤشرات المفردات .٢

على إثبات إجنازات الكفاءات  فرداتميكن قياس أو مالحظة قدرة حكام امل

اليت توجهها الدراسة وهي عالمة على حتقيق الكفاءات األساسية اليت تتميز بالتغريات 

تنقسم املؤشرات املفردات اىل ثالثة  .السلوكية اليت ميكن قياسها من خالل تضمني املواقف

  أقسام :

 قدرة على نطق الكلمة بشكل صحيح عند استخدامها  . أ

 معىن املفردات قدرة على تعيني  . ب



 
 
 

 ٢٢قدرة على استخدام املفردات يف اجلملة.  . ت

  

 تعليم المفردات أساليب .٣

تدريس مفردات  خطواتردات (مفردات) هناك مراحل و تدريس املف خطوات

  :يف معرفة واحلصول على معىن كما يلي بةأو خربة تعلم الطل

 استماع الكلمة .١

يتحدث �ا هذه املرحلة فرصة للطالب لالستماع إىل الكلمات اليت 

إذا كان هناك عنصر الصوت من  .املعلم، إما تقف وحدها أو يف اجلملة

الكلمة اليت تسيطر عليها بالفعل من قبل الطالب، مث يف اثنني أو ثالثة 

هذه املرحلة  .التكرار، وكان الطالب قادرا على االستماع بشكل صحيح

و عدم االستماع مهم جدا ألن هذا اخلطأ السمع يؤدي إىل أخطاء أ

  .دقة يف النطق والكتابة

 نطق الكلمة .٢

 .املرحلة التالية هي إعطاء الطالب الفرصة لقول الكلمات اليت مسعوها

إن قول كلمة جديدة يساعد الطالب على تذكريها لفرتة طويلة من 

جيب على املعلم إيالء اهتمام وثيق لدقة النطق أو النطق لكل   .الزمن

يف النطق يؤدي إىل أخطاء يف  كلمة من قبل الطالب، ألن اخلطأ

  .الكتابة

                                                   
٢٢ Debdikbud, Panduan Pengembangan Indikator,  (Jakarta: Debdikbud, ٢٠٠٨). hlm  ٧٨  



 
 
 

 اكتساب معىن الكلمة .٣

التحدث إىل الطالب مع أكرب قدر ممكن لتجنب الرتمجة، إال إذا مل 

يتم طرح هذا االقرتاح إىل األمام، ألن  .يكن هناك أي وسيلة أخرى

املعلم يف كل مرة دائما استخدام اللغة األم للطالب، وبالتايل لن حيدث 

باشر يف اللغة اليت جتري دراستها، ويف الوقت نفسه معىن كلمة التواصل امل

هناك العديد من التقنيات اليت ميكن  .سيتم سريعة من قبل الطالب

للمعلمني استخدامها لتجنب الرتمجة يف شرح معىن الكلمة، يف مجلة 

أمور، مع السياق، والتعاريف البسيطة، واستخدام األشياء األصلية أو 

  .الصور

  

  قالسيا  . أ

 احوذ اسوه اخ له اتىلبيان معىن الكلمة "عم" أن يعطي السياق "

  "عوى فاحوذ

  

 التعريف   . ب

إن إعطاء تعريف لشرح معىن هذه الكلمة ميكن أن يكون فعاال إذا  

ن لطلبة. مثال لبياكانت العبارة املستخدمة للتعريف معروفة ومفهومة 

 االم اخت اخلالة االم اخ اخلالمعين الكلمة "اخلال" و "العن" بتعريف " 

 مبعىنيعرفون  بةعلى افرتاض أن الطل" االب اخت العوة و االب اخ العن

ولكن إذا كانت الكلمات ".  االب, االم, اخ, اخت"  كلمةال



 
 
 

والعبارات املستخدمة يف هذا التعريف أكثر تعقيدا من الكلمة احملددة، 

  .فإ�ا ستكون عدمية اجلدوى، بل وأكثر مربكة

 املرادف  . ت

أن يكون مرادفا للطلبة, يستطيع أن الكلمة اليت يبني معناها 

يستخدمها لبيان معين هذه الكلمة. مثال لبيان معين الكلمة "ولذ" 

واليت يعتقد أ�ا كانت ميكن أن تعطي مرادفا " يعين " أتن ولثذ" 

 من الواضح أن املعلم. معروفة من قبل الطالب أل�ا أكثر شعبية

  .يف الدروس السابقة بةتعلمها الطليعرف الكلمات اليت 

 الضد   . ث

سابقا من الطلبة كلمة لتفسري معىن له املتضادات اليت مت دراستها 

 x دل عا. قبل ، وميكن استخدامها لشرح معىن الكلمة اجلديدة

  هولوء. x راسة - فارغ x لن ظا - ناجح

 األصلي أو نسخة  . ج

املدرسية بشكل عام، كائنات يف الفصول الدراسية، واحلدائق والبيئة 

مبا يف ذلك أطراف اإلنسان، وميكن استخدامها مباشرة إلدخال 

أشياء مثل تذاكر، واملال، وبطاقات اهلوية، وأشكال وهلم . املفردات

ولكن األشياء اليت ال  .جرا ميكن تقدميها إىل الفصول الدراسية كأداة

منوذج ميكن جلبها إىل الفصول الدراسية، جلبت جمرد استنساخ أو 



 
 
 

متاما مثل: السيارات والسفن والطائرات والفيلة واخليول، وهكذا 

  .دواليك

 الصور  . ح

. اليت ميكن أن توضح معىن كلمة واحدة وسائل التعليمالصور هي 

باإلضافة إىل الصور من الكائنات، ميكن للصورة أيضا أن يكون 

 , وراء " حول, الرسم التخطيطي، على سبيل املثال لشرح الكلمات

و جيهات  ظرف املكانأيضا جيدة جدا لتعليم  املنطقة خريطة" اماه

رسم  الومضية)بطاقة (ميكن أن تكون الصورة بطاقة ). (اجتاه الريح

بياين (ميكن أن يكون صورا فوتوغرافية أو قصصا صحفيا أو جمالت 

أو رسومات يدوية، والرسم اليدوي لتدريس اللغة ال جيب أن يكون 

الرقم عصا (الشكل عصا) هو متاما وسهلة  .صورة "فنية" كاملة

  .جلعله

 املعرض  . خ

وميكن توضيح احلركات أو اإلجراءات املختلفة لشرح معىن الكلمة، 

حىت " وفق , هسح , جلس, "وال سيما الفعل، على سبيل املثال

الكلمات اليت حتدث عادة خارج الفصول الدراسية، على سبيل 



 
 
 

 بةجدا ألن الطل متامايقة هذه الطر ". قاد , كنس , ليس, " املثال

  ٢٣.باإلضافة إىل مساع ونرى أيضا ميكن أن تثبت مباشرة

و بعدها اسرتاتيجية التعليمية املفردات ملرحلة املتوسطة تتنوع إىل أنواع, فيما 

  يلي:

من خالل إظهار كلمة  املفرداتاملعلم يعلم  .استخدام عرض اجلسم .١

 . جيري تدريسها

تكون مفيدة جدا إذا  الطلبةسوف إتقان املفردات من كتابة الكلمة.  .٢

  .لكتابة املفردات املستفادة، وبعد ذلك يشرح املعلم املفردات الطلبةمتت 

طبة ال و أمااملعلم يلعب األنشطة اليومية للشخص بلعب املسرحية.  .٣

 ٢٤.لتخمني

مث يصبح "التعلم"  ٢٥التعلم يأيت من كلمة "عجار" يعين شيئا ذكاء معني

ما يعين حماولة للحصول على املهارة (املعرفة وهلم جرا) من خالل حفظ (تدريب وهو 

نانا سودجانا: التعلم هو عملية متيزت بالتغيريات (املعرفة  عندالتعلم ). نفسك وهلم جرا

والفهم واملواقف والسلوك واملهارات والقدرات والعادات واجلوانب األخرى التغيريات اليت 

  ٢٦.ردي) يف شخصتوجد يف التعلم الف

                                                   
٢٣ Ahmad fuad effendi, metodologi pengajaran bahasa arab, (Malang: Misykat, ٢٠٠٥), hlm ٦-

١٠١ 
٢٤  Syaiful mustofa, strategi pembelajaran bahasa arab inovatif, (Malang : UINMaliki Press, 

٢٠١١), hlm. ٧٤ 
٢٥ Yulius S, et. al, Kamus Baru Bahasa Indonesia, (Surabaya : Nasional, ١٩٨٤), cet. ke ٢,  
٢٦ Nana Sudjana, Cara Belajar Siswa Aktif Dalam Proses Belajar Mengajar (Bandung : Sinar 

Baru, ١٩٨٩), hlm. ٥.   



 
 
 

سالمتيتو: التعلم هو عملية من خالهلا يتعهد شخص للحصول  عندالتعلم 

واستنادا إىل بعض  .على تغيري يف السلوك ككل نتيجة لتجربته اخلاصة يف التفاعل مع بيئته

الفهم أعاله، فإن التعلم هو نشاط / نشاط شخص (مع عوامل خمتلفة تؤثر عليه) واليت 

التغيري والتنمية على نفسها، سواء يف شكل املعرفة والسلوك، ميكن أن تسبب حدوث 

  ٢٧.واملوقف واملهارات حنو أفضل

وبالتايل فإن كلمة "التعلم" هو ترمجة "التعليم" الذي يستخدم على نطاق 

مصطلح التعلم يتأثر كثريا من تدفق علم النفس  .واسع يف التعليم يف الواليات املتحدة

  ٢٨.يضع الطالب كمصدر للنشاطاملعريف ووليستيك، الذي 

  :هناك اخلصائص اهلامة ملصطلحات التعلم، وهي

التعلم يعين الطالب ميمبالجاركان، معىن التعلم هنا تركز على الطالب   . أ

يتم وضع الطالب كمواضيع الذين يدرسون وفقا  .((الطالب املنحى

 .ملواهبهم، واملصاحل، وقدرا�م

سة أو الطبقة ليست املكان عملية التعلم جتري يف أي مكان، املدر   . ب

ميكن للطالب االستفادة من أماكن التعلم  .الوحيد للطالب للتعلم

 .املختلفة وفقا الحتياجات وطبيعة املوضوع

ويهدف التعلم حنو حتقيق األهداف، وهدف التعلم ليس على إتقان   . ت

املوضوع، ولكن عملية لتغيري سلوك الطالب وفقا لألهداف اليت يتعني 

 .حتقيقها

                                                   
٢٧ Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

٢٠٠٣), cet. ke ٤, hlm. ٢. 
٢٨ Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis 

Kompetensi,(Jakarta: Kencana, ٢٠٠٦), hlm. ٧٨.   



 
 
 

من خالل ما سبق، فإن تعلم اللغة العربية موجه حنو تشجيع وتوجيه و 

وتطوير وبناء قدرة الفوشا العربية، املنتجة واإلتقادية على حد سواء، ويعزز موقفا إجيابيا جتاه 

قدرة اللغة العربية اإلنتاجية هي القدرة على استخدام اللغة كوسيلة لالتصال شفهيا . اللغة

ية االستقبالية هي القدرة على فهم حمادثات اآلخرين والقدرة على فهم القدرة العرب .وخطيا

إن القدرة العربية واملوقف اإلجيايب جتاه اللغة العربية مهم جدا، أل�ا ميكن أن تساعد  .القراءة

الطالب على فهم مصدر التعاليم اإلسالمية، وهي القرآن واحلديث، والكتب العربية املتعلقة 

 .باإلسالم

  



 
 
 

 ئل التعليموسا  . ب

 مفهوم وسائل التعليم .١

وفقا  ٢٩.لغة ميديوس وهذا يعين وسيط اللغة أو مقدمة مبعىن لتعليموسائل ا

إلبراهيم، وسائل التعليمية هي أي شيء ميكن استخدامه لتوفري التحفيز حبيث التفاعل بني 

  ٣٠.التعليم والتعلم من أجل حتقيق بعض األهداف التعليمية

ميكن أن توجه الرسالة، ميكن أن حتفز العقل  وسائل التعلم هو أي شيء

  ٣١.واملشاعر وسالمة املتعلمني، وذلك لتشجيع خلق العملية يف حد ذاته

م هو أي شيء ميكن ياملؤلفني ختلص إىل أن وسائل التعل السابقمن بعض الفهم 

نتباه استخدامها لتوزيع رسائل من املعلم للطالب الذين ميكن أن حتفز األفكار واملشاعر واال

  .واملصاحل واهتمام الطالب، مما أدى إىل عملية التعلم

  

 وسائل التعليم إجرءاتأساس  .٢

  , منها:التعليمية، من بني أمور أخرى وسائل اجرءاتأساس 

 أساس الفلسفية  . أ

ومن الناحية الفلسفية، ينبغي أن يكون النموذج التعليمي النموذج أو املثال 

  .مثل عمل التعليم نفسهالرئيسي �تمع أوسع وأكثر تقدما 

 أساس السوسيولوجية  . ب

                                                   
٢٩Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, ٢٠٠٦), hlm ٣  
٣٠Nur Hayati Yusuf, Media Pengajaran,(Surabaya: Dakwah Digital Press ,٢٠٠٥), hlm ٦  
٣١ Yunus Nawaga, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, ٢٠٠٠), 

hlm ١٣٧   



 
 
 

التواصل هو نشاط إنساين وفقا للغرائز اليت تريد دائما أن تتصل ببعضها 

البعض، وبالتايل فإن االتصال ليس مباشرة عن طريق استخدام وسائل 

اإلعالم، كما ينظر إليها على أ�ا عملية تقدمي الرسائل واألفكار واحلقائق 

م والبيانات املتطورة عمدا حبيث تكون مقبولة من قبل املتلقي واملعاين واملفاهي

  .الرسالة

 أساس السيكولوجية  . ت

ويهدف إعداد األهداف التعليمية ألنشطة التعليم والتعلم إىل أن تتم بفعالية 

وكفاءة، باإلضافة إىل أن املعلمني حباجة إىل حتديد وتنظيم خمتلف عناصر 

سوف يكون  .عنصر اإلعالم التعليميالتدريس بشكل مناسب، مبا يف ذلك 

املعلم قادرا على تنظيم عنصر التدريس بشكل مناسب إذا كان يعرف عن 

عملية التعلم أو أنواع التعلم، حيث طبيعة العمل التعلم هو حماولة لتغيري 

السلوك أو شخصية لشخص التعلم، سواء من جانب املعرفة أو املهارة أو 

ن أن ختتار وسائل اإلعالم بشكل مناسب من املوقف، فإن املعلم أيضا ميك

أجل حتقيق األهداف التعليمية عندما يتعلق األمر كيف أن عمليات الناس 

  ٣٢.يعرفون العامل من حوهلم وكيف يتعلم الناس

 منافع و وظيفة وسائل التعليم .٣

  أما منافع وسائل التعليم منها:

 س ملموسة للتفكرياوضع أس  . أ

                                                   
٣٢Op.Cit. hlm. ١٦-١٠  



 
 
 

 تكرب اهتمام الطلبة  . ب

األساسيات اليت هي مهمة لتطوير التعلم، وبالتايل جعل الدروس أكثر وضع   . ت

 استقرارا

 بةز أنشطة التوظيف الذايت بني الطلحقيقية ميكن أن تعز أعطي احلربة   . ث

 تزايد التفكري املنتظم واملستمر  . ج

 يساعد على تنمية الفهم ويعزز مهارات اللغة  . ح

اخلربات اليت ال ميكن الوصول إليها بسهولة بوسائل أخرى، وتعزيز  عطيت  . خ

 ٣٣.املزيد من الكفاءة وزيادة التنوع يف التعلم

  وأما وظيفة وسائل التعليم حصوصا لوسائل البصرية عند ليفي و لينظ منها:

وظيفة االهتمام اليت جتذب وتوجه انتباه الطالب إىل الرتكيز على حمتوى   . أ

 املعىن البصري الذي يتم عرضه أو املصاحب لنص املوضوعالدرس املتعلق ب

وميكن رؤية وظيفة العاطفية من التمتع الطالب عند دراسة أو قراءة النص   . ب

 التصويرية

ميكن رؤية الدالة املعرفية من نتائج البحث اليت تكشف عن أن الرمز املرئي   . ت

واردة يف أو الصورة تسهل حتقيق هدف فهم وتذكر املعلومات أو الرسائل ال

 .الصورة

 

                                                   
٣٣ Oemar Hamalik, Media Pendidikan, (Bandung, Almim, ١٩٨٦), hlm ٢٧   



 
 
 

وظيفة التعويضية ميكن أن ينظر إليه من نتائج البحث أن وسائل اإلعالم   . ث

املرئية اليت توفر السياق لفهم النص ومساعدة الطالب الذين هم ضعفاء يف 

 ٣٤ .القراءة لتنظيم املعلومات يف النص وتذكر مرة أخرى

 

 خصائص وسائل التعليم .٤

  منها:عند غرليج خصائص وسائل التعليم 

 خصائص تثبييت  . أ

يصف على وجه التحديد قدرة وسائل اإلعالم على تسجيل وختزين واحلفاظ 

ميكن فرز احلدث أو الكائن وإعادة ترتيبه  .على وإعادة بناء حدث أو كائن

مع وسائل اإلعالم مثل: التصوير الفوتوغرايف، شريط الفيديو، الشريط 

  .السمعي، وأقراص الكمبيوتر واألفالم

 التالعبخصائص   . ب

وميكن  .حتويل حدث أو كائن ممكن ألن وسائل اإلعالم لديه ميزة التالعب

عرض احلدث تستغرق وقتا طويال للطالب يف اثنني أو ثالث دقائق مع 

على سبيل املثال: كيف تصبح عملية الريقات شرنقة مث  .تقنية اطالق النار

  .يصبح فراشة تسارعها تقنيات تسجيل التصوير الفوتوغرايف

 خصائص توزيعي  . ت

                                                   
٣٤ Op. Cit. hlm ١٧-١٦   



 
 
 

السمات التوزيع لوسائل اإلعالم تسمح لنقل كائن أو احلدث من خالل 

الفضاء، ويف وقت واحد يتم تقدميه إىل عدد كبري من الطالب مع جتربة 

  ٣٥ .مماثلة نسبيا حافزا هلذا احلدث

  

 مياختيار وسائل التعل رغبة أنواع و .٥

عملية التعلم، من بني  م املستخدمة عادة يفيهناك عدة أنواع من وسائل التعل

  :أمور أخرى

الرسومات وسائل اإلعالم، مثل: الصور، والصور، والرسوم البيانية، والرسوم   . أ

 البيانية أو الرسوم البيانية، وامللصقات، والرسوم، كاريكاتري وأكثر من ذلك

ثالثة األبعاد وسائل اإلعالم، أي يف شكل مناذج مثل منوذج الصلبة، منوذج   . ب

 .العرضي، منوذج الرتاص، منوذج العمل، وغريهااملقطع 

وسائل اإلعالم اإلسقاط، مثل الشرائح، شرائط الفيلم، استخدام أوهب،    . ت

 .وغريها

٣٦وسائل اإلعالم االستخدام البيئي   . ث
 

 

  :جيب النظر يف املعايري التالية التعليميف اختيار وسائل 

املختارة على أساس دقة مع الغرض من التدريس، وسائل اإلعالم التعليمية   . أ

 .األهداف التعليمية اليت مت إنشاؤها

                                                   
٣٥  Op. Cit. hlm ١٤-١٢ 
٣٦ Nana Sudjana, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, ٢٠٠٩), hlm ٤-٣  



 
 
 

 دعم حمتوى مادة الدرس  . ب

 سهولة يف احلصول على وسائل اإلعالم  . ت

 مهارات املعلمني يف استخدام الوسائط  . ث

 الوقت املتاح الستخدام الوسائط  . ج

 وفقا ملستوى التفكري لدى الطلبة  . ح

 

  من بني أمور أخرىالعوامل اليت جيب مراعا�ا يف اختيار وسائل اإلعالم، 

 األهداف التعليمية اليت يتعني حتقيقها  . أ

 خصائص الطالب أو الطالب  . ب

 نوع من احملفزات التعلم املطلوب  . ت

 اخللفية أو البيئة  . ث

  ٣٧ اتساع نطاق الوصول إىل اخلدمة  . ج

 

 وسائل البطاقة الومضية  . ت

 مفهوم وسائل البطاقة الومضية .١

 .)(سريع)، بطاقة (بطاقةالومضية يأيت من اإلجنليزية،  وسائل بطاقة الومضية

وسيلة بسيطة تستخدم بطاقة  يه بطاقة الومضية .يعين بطاقة سريعة بطاقة الومضيةحىت 

                                                   
٣٧Arief S. Sadiman, Media Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, ٢٠٠٧), hlm ٨٦ 



 
 
 

صغرية حتتوي على الصور والنصوص أو الرموز اليت تذكري أو توجيه الطالب إىل شيء يتعلق 

  ٣٨الصورة.

قات صورة مع الكلمات، اليت أو بطاقة التعليم هي بطا بطاقة الومضية    

بطاقة يتم جتميع الصور على  .جلني دومان، جراح يف الدماغ من فيالدلفيا، بنسلفانيا قدمها

من بني أمور أخرى: سلسلة احليوان والفواكه واملالبس واأللوان وأشكال الشكل،  الومضية

ثانية فقط لكل  ١لعبت بطاقات التعلم بطريقة أظهرت للطفل وقراءة بسرعة، يف  .وغريها

٣٩بطاقة الطفل
 

هي بطاقة كبرية احلجم، وعادة باستخدام الورق الذي هو  بطاقة الومضية    

تظهر الصور أو الكلمات  بطاقة الومضية مسيكة نوعا ما، قاسية وعادة ما يكون حجم

من أجهزة جممعة حسب النوع أو الطبقة، على  بطاقة الومضيةاملكتوبة، وعادة ما تتكون 

ية والفواكه ورسومات الشخص الذي يؤدي الوضوء، سبيل املثال جمموعة من الصور الغذائ

  ٤٠.والنقل، وما إىل ذلك

هي وسائل  بطاقة الومضيةلذلك خيلص املؤلفون إىل أن وسائط التعلم     

اإلعالم البصرية التعلم يف شكل بطاقات حتتوي على الصور أو الكتابات اليت ميكن توجيه 

  الفهم وميكن أن تعزز ذاكرة الطالبالطالب حول املواد املستفادة، وذلك لتسريع 

يف تعلم اللغة العربية وخاصة يف تعلم املفردات، تستخدم البطاقات التعليمية 

عادة يف املواد املتعلقة باألجهزة املنزلية واحليوانات والفواكه واملالبس وأفراد األسرة واألطراف 

                                                   
٣٨ Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, ٢٠٠٦), hlm ١١٩  
٣٩ http://bebibluu.blogspot.com/٢٠١٧/٠١/apa-itu-flash-cardkartu-belajar.html  
٤٠ Kasihani. K.E. Suyanto, English For Young Learners, (Jakarta: Bumi Aksara, ٢٠٠٧), hlm 

١٠٩  



 
 
 

التعليمية وتشمل املفردات  األنشطة اليت ميكن القيام به مع مساعدة من البطاقات .وغريها

  .٤١ مذكر أو مؤنث، على مجع، تثنية، مفردوالرتمجة، شكل جيد شكل 

 وسائل البطاقة الومضية وظيفة .٢

هو تدريب قدرة الدماغ األمين على تذكر  بطاقة الومضيةوظيفة وسائط التعلم 

وحتسني من سن الصور والكلمات، وبالتايل فإن املفردات والقدرة على القراءة ميكن تدريب 

أو بطاقة التعلم هو انطالقة جديدة يف جمال أساليب التدريس لقراءة  بطاقة الومضية .مبكرة

  .من خالل االستفادة من قدرة الدماغ األمين أن نتذكر

  :، من بني أمور أخرى بطاقة الومضيةوظيفة وسائط التعلم 

 إدخال وتعزيز الطالب حول املفاهيم املستفادة .١

 طالب مع صور مثرية لالهتمامجذب انتباه ال .٢

 .توفري التباين للطالب يف عملية التعلم، لذلك ليس ممال  .٣

 تسهيل املعلم يف إعطاء التفاهم للطالب .٤

 سوف يكون الطالب أسهل أن نتذكر ألنه أثناء النظر يف الصورة .٥

حتفيز الطالب إلعطاء االستجابة املطلوبة، على سبيل املثال يف ممارسة   .٦

 يف الصالةتسهيل القراءة 

 تدريب الطالب على إدخال مفردات جديدة ومعلومات جديدة .٧

ميكن إنشاء ألعاب الذاكرة، ومراجعة مسابقات (تكرار الدروس يف  .٨

  )املدرسة)، التخمني ألعاب (التخمني

                                                   
٤١ Acep Hermawan, mwtodologi pembelajaran bahasa arab, (Bandung : Rosada Karya, ٢٠١١), 

hlm ٢٤٠ 



 
 
 

  

 وسائل البطاقة الومضية خطوات استخدام .٣

االعالم بعض األشياء اليت جيب القيام �ا يف تطبيق وسائل االعالم وسائل 

مبهرج وفقا لرسياد وهذا هو، الصورة اليت هي عبارة عن سلسلة من األنشطة أو القصص 

عن كل األنشطة األخرى اليت تتم إذا   الكشفواهلدف هو للطالب  .املقدمة يف تسلسل

  .اخلطوات املتخذة من بني أمور أخرى .كانت الصورة يقرتن واحدة

إىل مقدمة الصف وحيملون بطاقة  يطلب املعلم مساعدة بعض الطالب ليأتيوا  . أ

 .صورة تتماشى مع الرتتيب الذي يؤدون فيه نشاطا

يتم االحتفاظ بطاقة على مستوى الصدر ويواجه الطالب جيلس على مقاعد    . ب

الطالب الذين هم أمام موقف الطبقة وفقا لتسلسل األرقام املدرجة  .البدالء

 .على كل بطاقة

املعروضة أمام الفصول الدراسية كمحفز يسأل املعلم الطالب عن الصور    . ت

 .لتمكني الطالب من أن يكونوا نشطني يف الفصول الدراسية

يطلب املعلم من الطالب املتقدم اجللوس، مث يتم لصق الصورة يف اجلزء األمامي   . ث

 .من الفصول الدراسية

 ويطلب من الطالب لكتابة أفكارهم على أساس الصور املنشورة أمام الطبقة  . ج

 أفكار مكتوبة، مت تشكيل إطار من النصوص من عدة   . ح



 
 
 

 .وعالوة على ذلك، يطلب من الطالب لتطوير إطار النص وجتميعه يف الكتابة   . خ

  ٤٢الطالب كتابة نص مع صورة كدليل لكتابة بشكل جيد ومتماسك

  

بطاقة يف التعيني، عن طريق إرفاق الصور يف  بطاقة الومضيةميكن استخدام 

بعد  .سبورة السبورة حبيث ميكن للطالب رؤية الصور بوضوحعلى احلائط أو ال الومضية

 بطاقة الومضية .ذلك، يعمل الطالب على املهام بناء على الصورة املعروضة أمام الصف

ميكن أيضا أن تقدم عن طريق لعبة، وضع بطاقة يف مربع عشوائيا وال حتتاج إىل أن تكون 

يل املثال ثالثة أشخاص يقفون مستعدة، وإعداد الطالب الذين سوف تتنافس على سب

  .موازية مث يعطي املعلم األمر

، ميكن االستنتاج أن استخدام وسائل اإلعالم البيان السابقواستنادا إىل 

املستخدمة وفقا حلجم الطبقة  بطاقة الومضيةلديه املتطلبات التالية: أ)  بطاقة الومضية

بطاقة ب يف الصف، ب) واجهت وجيب أن تكون وسائل اإلعالم مرئية جلميع الطال

املقدمة ملونة وذلك  بطاقة الومضيةاملقدمة مصممة خصيصا للمادة التعلم، ج)  الومضية

  .جلذب الطالب والطالب املتحمسني للحديث أو التعبري عن األفكار

ويف الوقت نفسه، وفقا ل دينا إندريانا خطوات استخدام وسائل اإلعالم بطاقات التعليمية 

  التايل:على النحو 

 ى مستوى الصدر وتواجه الطالب.وقد مت ترتيب بطاقات عقدت عل .١

 بعد االنتهاء من املعلم شرح. إزالة البطاقات واحدا تلو اآلخر .٢

                                                   
٤٢Arsyad, Azhar. Media Pendidikan. (Jakarta: PT Raja Grafindo  Persada. ٢٠٠٩), hlm ٣٤  



 
 
 

قدم البطاقات املوصوفة للطالب بالقرب من املعلم. اطلب من الطالب  .٣

خرين حىت يالحظ مجيع مراقبة البطاقة، مث إعادة توجيهها إىل الطالب اآل

 ب.الطال

إذا كان الطبق يستخدم طريقة اللعب: (أ) وضع البطاقات عشوائيا على  .٤

مربع بعيدا عن الطالب، (ب) إعداد الطالب املتنافسني، (ج) املعلم يرشد 

الطالب للبحث عن البطاقات اليت حتتوي على صور أو نصوص أو رموز 

بداية،  وفقا للطلب، (د) بعد احلصول على البطاقة يعود الطالب إىل بداية /

 ٤٣(ه) يشرح الطالب حمتويات البطاقة

 وسائل البطاقة الومضيةمزايا وعيوب  .٤

 :التعلم، وهي بطاقة الومضيةمزايا وسائل اإلعالم 

 ميكن ترمجة األفكار ا�ردة إىل شكل أكثر واقعية .أ

 .ميكن احلصول عليها بسهولة، سواء من الكتب وا�الت أو الصحف .ب

 لالستخدام، ألنه ال يتطلب املعداتمن السهل جدا  .ج

 غري مكلفة نسبيا وسهلة جلعل .د

 ميكن استخدامها ملستويات خمتلفة من الدراسة واملواضيع .ه

 أسهل يف إعطاء التفاهم والفهم للطالب .و

 وسوف يكون الطالب أسهل أن نتذكر، ألنه أثناء النظر يف الصورة .ز

 :، وهي بطاقة الومضيةضعف وسائط التعلم 

 يف بعض األحيان صغرية جدا إلظهار فئة كبرية .أ

                                                   
٤٣Dina Indriana, Ragam Alat Bantu Media Pengajaran, (Jakarta : Ragam Mulia, ٢٠٠٩), hlm. 

١٣٨.    



 
 
 

 الطالب ال يعرفون دائما كيفية تفسري الصور .ب

  ال ميكن إعطاء انطباع مرتبط باحلركة أو العاطفة أو الصوت .ج

  

 وسائل البطاقة الومضية صناعة .٥

وسائل اإلعالم التعلم ما يلي: كرتون  بطاقة الومضيةاملواد الالزمة يف صنع 

 بطاقة الومضيةكيفية احلصول على هذه الوسائط  .مسيك، حاكم، مقص، عالمات

إذا كنت تريد أن تكون أكثر  .ميكن أيضا شراء يف متجر، حتميل من اإلنرتنت

تنوعا، مث جعل بنفسك باستخدام جهاز كمبيوتر، وقطع الصور من ا�الت أو 

 .يق رسم نفسها وتكون أكثر دواما، مث جيب أن تكون مغلفةالصحف، أو عن طر 

سم، أو ميكن تعديلها حلجم الطبقة اليت  ١٢ x ٨  عادة ما تقاس  بطاقة الومضية

  تواجهها

 :، وهي بطاقة الومضيةأشياء جيب مراعا�ا يف صنع 

جيب أن يكون احلجم كافيا وكبريا مبا فيه الكفاية وواضحا بوضوح لطالب الصف    . أ

 بأكمله

جيب أن تكون الصور قادرة على نقل الرسائل بوضوح، ال اخللط، أو تصف شيئا   . ب

 مربكا

دقيقا، وهذا هو كيفية عقد وكيفية نقل  بطاقة الومضيةجيب أن يكون استخدام   . ت

عند تغيري الصورة، جيب أن ينظر إىل الصورة بشكل واضح جدا من قبل الطالب 

  وانتقلت بسرعة من اخللف إىل األمام

 



 
 
 

 الباب الثالث

 منهج البحث

 

 منهج البحث  . أ

عند رأي خالد نربوكوا و أبو أمحدي " الطريقة هي الطريقة الصحيحة ليفعل شيئ   

  ٤٤.ع التقاريرللبحث والتسجيل وصياغة وحتليل جلم نشاطما. وأما البحث هو 

فهم أن طريقة البحث هي طريقة إلجراء البحوث واملراقبة مع خطوات نوبالتايل   

  صحيحة.المنهجية للحصول على احلقائق والبيانات 

أساليب البحث على ت الباحثة لبيانات وحتليل البيانات، استخدممجع احماولة  و  

  النحو التايل:

  

 نوعية البحث و طبيعة البحث .١

. حيث  جيري البحث التعلم يف الفصلإن هذا البحث حبث اجرءات عملية   

  إجرءات أنشطة التعلم والذي حيدث يف فصول الدراسية.  

البحث يف الفصول الدراسية أو بتك (الفصول الدراسية البحوث اإلجرائية) دورا   

 .هاما واسرتاتيجيا جدا لتحسني نوعية التعلم إذا نفذت بشكل صحيح وبشكل صحيح

طراف املشاركة يف تود (املعلم) يف حماولة لتطوير واعية القدرة نفذت جيدا، وهذا يعين أن األ

على الكشف عن وحل املشاكل اليت حتدث يف التعلم يف الفصول الدراسية من خالل 

                                                   
٤٤ Cholid narbuko dan abu achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT bumi aksara, ٢٠٠٧), 

hlm. .١  



 
 
 

ضع ومن مث مراقبة بعناية تنفيذ إجراءات هادفة اليت ميكن أن حتل املشاكل أو حتسني الو 

  . وفقا لقواعد بكنفذت بشكل صحيح، وهذا يعين .قياس معدل النجاحل

ووفقا هلاسلي، يف كوهني أند مانيون: البحث العملي هو تدخل صغري النطاق يف 

 ٤٥.أداء العامل احلقيقي ودراسة متأنية آلثار هذه التدخالت

من االسم يظهر بالفعل احملتوى الوارد فيه  حبث اجرءات عملية التعلم يف الفصل

للكلمات الثالث اليت تشكل هذا املعىن،  نظرا .هو نشاط البحوث اليت أجريت يف الصف

  :تفسريات حمتملة ٣هناك 

يشري البحث إىل نشاط للنظر يف كائن باستخدام أساليب منهجية معينة  .١

وقواعد للحصول على بيانات معينة للحصول على بيانات أو معلومات 

 .مفيدة يف حتسني نوعية مصلحة ومهمة للباحثني

يف شكل  .الذي يتم عمدا لغرض معني فعل اإلشارة إىل اقرتاح النشاط .٢

 .دراسة سلسلة من دورات النشاط للطالب

ال ترتبط هذه الطبقة الداخلية ملفهوم الفصول الدراسية، ولكن مبعىن أكثر  .٣

كما هو معروف جيدا يف جمال التعليم والتدريس، مصطلح الطبقة  .حتديدا

فس هي جمموعة من الطالب الذين، يف نفس الوقت، احلصول على ن

 ٤٦.الدروس من نفس املعلم

انطالقا من طبيعة هذا البحث وصفية، أي وصف املؤلفني حقيقة أن هناك مع 

وفقا ل حممد موسى البحث الوصفي هو الدراسة اليت لديها  .البيانات الفعلية

                                                   
٤٥ Kunandar, langkah mudah penelitian tindakan kelas sebagai pengembangan profesi guru , 

(Jakarta,Rajawali Pers, ٢٠١١),hlm ٤٣-٤٢  
٤٦Didik Komaidi dan Wahyu Wijayati,Panduan Lengkap Penelitian Tindakan Kelas  Teori, 

Praktek dan contoh PTK, (Yogyakarta : Sabda, ٢٠١١), hlm ٣-١.  



 
 
 

هدف جلعل مينكاندران بشكل منهجي، واقعيا ودقيقا عن احلقائق وطبيعة 

  .السكان

  

 تعيين و تحديد البحث .٢

إن عملية تعيني شخصية البحث وموضوعيته هي مجيع عمليات يف تعيني وإختيار 

  أما شخصيته منها كما التايل: ٤٧مصادر البيانات الصحيحة.

 .الثانوية مشارق األنوار باندار النبونج مدرسة   . أ

 .الثانوية مشارق األنوار باندار النبونج مدرسة السابع طلبة الصف   . ب

وسائل بطاقة الومضية باستخدام  اللغة العربيةوأما موضوعيته هي عملية تعليم   . ت

 الثانوية مشارق األنوار باندار النبونج مدرسة لطلبة الصف السابع  لسيطرة املفردات

 

 البحث خطوات .٣

) التطبيق، ٢) اإلعداد، و(١إن اخلطوات اليت يلزم على الباحثة متابعتها منها : (

) املمارسة اليت البد على الباحثة اجرءا�ا على شكل دورة ٤مث () واملالحظة، ٣(

  ٤٨مكررة ومتتابعة.

هناك بعض اخلرباء الذين يقرتحون منوذج عمل مع خمططات خمتلفة، ولكن بشكل 

عام هناك أربع مراحل اليت يتم متريرها عادة، وهي التخطيط والتنفيذ واملراقبة والتفكري 

  :كما يلي  للنموذج والشرح لكل مرحلة هي

                                                   
٤٧ Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembanagan Profesi 

Guru (Jakarta: Rajawali, ٢٠١١), ٦٩ .ص  
٤٨ Rochiati Wiraatmadja, ١١٧ .ص ,المراجع السابق. 



 
 
 

 فئة العمل حبوث دورة (بتك) وفقا كيميس و ماك تاجارت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  الدورة األولى

 اإلعداد .١

بإجراء حتليل للمناهج الدراسية لتحديد الكفاءات األساسية اليت سيتم  ةقوم الباحثت  . أ

 بطاقة الومضيةتسليمها للطالب باستخدام وسائل 

 إعداد التدريسإنشاء    . ب

 إنشاء أوراق عمل الطالب   . ت

 األوىل و الثانيةإنشاء أداة تستخدم يف دورة   . ث

 .تطوير أدوات تقييم التعلم   . ج

 



 
 
 

 التطبيق .٢

وهذا هو تنفيذ أو تطبيق حمتويات التصميم يف الساحة، اليت ترتدي العمل يف 

وتتمثل األنشطة املضطلع �ا يف هذه املرحلة يف تنفيذ تدابري  .الفصول الدراسية

  أنشطة التعلم يف تعلم الرتبية الدينية اإلسالمية اليت مت التخطيط هلالتحسني 

 

 املالحظة .٣

وقدمت املالحظات  .يف هذه املرحلة من املراقبة تتم جنبا إىل جنب مع تنفيذ اإلجراء

بإعداد  ةيقوم الباحثبطاقة الومضية. معلمني للمتعلمني يف عملية التعلم مع وسائل 

ورقة مراقبة معدلة لتحديد حالة الفصل، وخاصة أنشطة التعلم لدى املتعلمني يف 

يف هذه الدراسة يتم بعد ذلك مناقشة نتائج املالحظات مع معلم دراسات  .التعلم

  .اللغة العربية إلجياد حلول للمشاكل القائمة يف وقت التعلم

  

 املمارسة .٤

أيضا أوجه القصور والضعف يف تنفيذ اإلجراء  ة، يقيم الباحث ة املمارسةويف مراحل

  .باعتباره مادة ونظر يف التحسني يف الدورة التالية من الدورتني الثانية والثالثة

  

 طريقة جمع البيانات .٤

للحصول على البيانات يف هذا البحث، يستخدم الكاتب بعض الطرق، مبا يف 

 :ذلك

 

  



 
 
 

 املالحظة .١

اليت يتم عن طريق مراقبة وتسجيل املالحظة هي "أداة مجع البيانات   

ويف الوقت نفسه، وفقا ألمريول هادي وهاريونو  ."األعراض اجلهازية يتم التحقيق

"املالحظة هي جتربة وتسجيل منهجي لألعراض اليت تظهر على موضوع 

  ."البحث

طريقة املالحظة املستخدمة يف هذا البحث هي مراقبة املشاركني مما يعين   

يكون موجودا بدال من البحث الذي يراقب فقط حدثا أو  أن البحث جيب أن

 ةوالطالب الفصلحالة موجودة يف ا�ال، مثل نشاط التدريس والتعلم للمعلم يف 

األشياء اليت لوحظت يف العرض  .مدرسة الثنوية اإلسالمية مشارق األنوارمن 

م للمتعلمني لتعلم �ال املعلم يف اللغة العربية دراسة ملعرفة عملية التدريس والتعل

  .أنشطة املتعلمني يف متابعة عملية التعليم والتعلم

  

 املقابلة .٢

املقابلة هي "سؤال شفهي، حيث اثنني أو أكثر من الناس معاكسة   

وهناك  ٤٩."جسديا، ميكن للمرء أن يرى الوجه اآلخر ومساع مع آذانه اخلاصة

رأي آخر يقول إن املقابلة هي "حمادثة موجهة إىل مشكلة معينة، وهذا هو 

االستجواب عن طريق الفم يف شخصني أو أكثر مع التعامل اجلسدي، 

  ."واملقابالت مع احملادثة

، من الواضح أن أسلوب املقابلة هو السابقةواستنادا إىل الفهم املذكور   

ن طريق إقامة اتصال مباشر بني شخصني عإخبار  أداة واحدة للحصول على 

                                                   
٤٩  



 
 
 

عندما ينظر إليها من طبيعة أو تقنيات التنفيذ، مث  .أو أكثر ويتم ذلك شفهيا

  .ميكن تقسيم املقابلة إىل ثالثة

 .املقابلة املوجهة هي مقابلة يستخدم موضوعات املشكلة قيد الدراسة .١

املقابالت ال املقابالت غري املرغوب فيها (جمانا) هي عملية الفجر الذي  .٢

 توجه فقط األسئلة يف جمال الرتكيز الرئيسي للبحوث

يف هذه الدراسة  املقابالت احلرة املوجهة هي مزيج من االثنني معا  .٣

استخدمت املقابالت املوجهة جمانا أن املقابلة فقط جيعل القضايا الرئيسية 

 .اليت سيتم حبثها أبعد من ذلك يف عملية املقابلة جرت بعد الوضع

  

، الذي مشارق األنواروتتوجه املقابلة للمعلمني والطلبة العرب من الفصل السابع 

بطاقة ميكن أن يقدم معلومات عن البيانات اليت حيتاجها الباحثون حول وسائل 

  .يف التعلم العريب الومضية

  

 الوثائق .٣

وهناك طريقة أخرى للحصول على البيانات من املستجيبني وهي استخدام 

يف هذه التقنية، البحث ممكن للحصول على معلومات من  .التوثيقتقنيات 

جمموعة متنوعة من املصادر املكتوبة أو الوثائق املوجودة على املشاركني الذين 

يقيمون أو يقومون باألنشطة اليومية، يف حني وفقا لسوهارسيمي أريكونتو جادل 

أو املتغريات يف شكل بأن "طريقة التوثيق هي العثور على بيانات حول األشياء 

مالحظات ، والنصوص، والكتب، والصحف، وجمالت النقش، ودقائق 

  . االجتماعات، والتشريعات، وجدول األعمال، وما إىل ذلك

  



 
 
 

  البيانات تحليل أساليب .٥

 حبيث قاعدة وحدة وفئة منط، يف وحدة وفرز تنظيم عملية هو البيانات حتليل

 .العمالة بيانات تشري الفرضيات صياغة وميكن موضوع حتديد ميكن

 خالل بذله الذي اجلهد هوبودغان و بيكلني ل وفقا النوعية البيانات حتليل

 إىل قطف - والفرز البيانات على احلصول مت قد العملية البيانات، مع العمل

 ما على العثور أمناط، وإجياد والبحث وتوليف ملناقشة خصيصا ومصممة وحدات

 الدراسة، هذه يف. لآلخرين يقال أن ميكن ما تقرر و تعلمه، يتم وما مهم هو

 البيانات تصف اليت صفية، هي النوعية البيانات حتليل أسلوب الباحثون استخدم

 .البحث أداة خالل من عليها احلصول مت اليت

 :هي املأخوذة البيانات حتليل يف املؤلف اليت اخلطوات

 

 البيانات مجع  . أ

 يف والبيانات املالحظة خالل من امليدان يتم من البيانات على للحصول

 وسائل باستخدام السابعالصف  الطالب لدى التحدث مهارات نتائج التعلم شكل

 يتحقق والذي التثليث، أنشطة نفذت اليت البيانات مجع عملية يف. بطاقة الومضية

 من عليها احلصول مت اليت البيانات مقارنة خالل من البيانات وتفسري صحة على

 وباستخدام خمتلفة أوقات يف امليدانية البحوث من خمتلفة مراحل على أخرى مصادر

 .خمتلفة طرق

 

 البيانات تقليص  . ب



 
 
 

 البحوث على الرتكيز مع االنتخابية، العملية مثل البيانات من حلد ويعرف

 هذا يف النتائج تسجل -  السجالت عن الناجتة البيانات وحتويل والتجريد، بسيطة،

 شكل يف امليدانية البيانات حتليل عن منفصلة ليست البيانات من واحلد ا�ال،

  .السابعالصف الطلبة وسائل بطاقة الومضية  استخدام نتيجة الكفاءة املباين التعلم

 

 البيانات رضع  . ت

 وعلى املنظمة املعلومات من جمموعة عرض كما يقتصر هنا البيانات عرض

 التعلم خمرجات على الكالممهارة  البيانات تقدمي يف. إجراء أي واختاذ االستنتاج

 جدا واضحة والقضايا الباحثني يصف حبيث وسائل بطاقة الومضية باستخدام

 واملقابالت، وثائق، شكل يف احلقل يف البيانات كافة حتليل سيتم لذلك،. لدراستها

 �اية يف مشاكلهم شرح على قادرة وتكون الوصف إلحضار وغريها واملالحظات

 .املطاف

 اخلامتة انسحاب. د

 الكامل التكوين أو الدراسة قيد الكائن كله النشاط تصوير أن هو االستنتاج

 اليت الصورة معلومات إىل تستند استنتاجات رسم إجراء مت وقد. للبحث للجسم

 التحدث مهارات حتسني على البيانات عرض على متماسك شكل يف مجعت

 أفندي فؤاد أمحد والكاتب روستية جعل نظرية مع التحقق وسيتم املقدمة، املؤلف

 للمؤلف ميكن التحول، خالل من. الباب الرابع يف البيانات لتحليل الرئيسية كنظرية

 من التحقق مت. البحث موضوع حول الصحيح االستنتاج وحتديد فحص يتم ما نرى

 عربت قدر قصرية التحقق هذا يكون قد. الدراسة أثناء االستنتاجات االستنتاجات



 
 
 

 من السابقة املراحل يف. ا�ال سجالت ومراجعة للكتابة الباحثني من والعقل الفكر

 .البيانات صحة من للتحقق أيضا أجريت التحقق

  أما البيانات اليت يراد حتليلها كما التايل:

  

 جناة تعلم الطلبة .١

 وسائل بطاقة الومضيةباستخدام سيطرة املفردات إن يف معرفة جناة 

  الباحثة القاعدة التالية:تستخدم 

       ×      جناة الطلبة =   جمموعة النتائج

  ) ٢٨حد النتيجة (  

  أما النسبة املئوية لنجاة الطلبة يف الفصل هي كما التايل:

  % ١٠٠ ×نسبة مئوية =    عدد الطلبة الناجحني 

  عدد الطلبة

  القائمة األولى لنجاة الطلبة

  بيان  التعلم نسبة مئوية لنجاة الطلبة في  نمرة

  ممتاز  ١٠٠ – ٨٠  ١

  جيد جدا  ٧٩ – ٧٠  ٢

  جيد  ٦٩ – ٦٠  ٣

  مقبول  ٥٩ – ٥٠  ٤

  ضعيف جدا  ٤٩ – ٠  ٥

  )١٩٩٩:١٨٩سالمتو، (



 
 
 

  

  إن من عالمة جناة الطلبة يف التعلم منها :

وأكثر وفق مبلغ  ٧٠جناة فردية : مىت كانت النتيجة حصلت على   . أ

 النتيجة املعينة من املدرسة.

وأكثر وفق البيانات  ٧٠جناة الفصل : مىت كانت النتيجة حصلت على   . ب

 يف القائمة األوىل. 

  
  



 
 
 

  الباب الرابع

  عرض البيانات وتحليلها

 عرض البيانات العامة  . ب

 النظرة العامة عن مدرسة الثانوية اإلسالمية مشارق األنوار  .١

، هي واحدة من مؤسسات التعليم الثنوية اإلسالمية مشارق األنوارمدرسة 

 .المبونجر انداتاجنوجنكارانج ب .العايل العام الذين لديهم دين يف قرية دوريان بايونغ

تأسست يف عام الثنوية اإلسالمية مشارق األنوار مدرسة يف البداية مدرسة 

ثوييب  .قص نياك دين (آرإم جارودا) اآلن، من قبل .، والذي يقع يف جل١٩٦٠

 .من باندجيالنغ باننت

مع توسع الظروف والظروف احلضرية، مت استخدام املوقع لتوسيع الطريق 

مت نقل ماسياريقول أنور إىل املكان احلايل يف  .مت ١٩٨٤وسط املدينة، مث يف 

  .ر المبونج انداتاجنوجنكارانج ب .، بايونج ، دوريان٥/٠٩ تشرييل أنور .جل

 دوريانالثنوية اإلسالمية مشارق األنوار مدرسة النظام التجاري املتعدد األطراف

نوية الثمدرسة حتت رعاية مؤسسة S.Pd.I حاليا من قبل السيد سيسوادي، بايونج

  الدكتورأندس احلاج شهابالدين, املاجستري.، برئاسة السيد اإلسالمية مشارق األنوار

أي مؤسسة أو منظمة من أي نوع جيب أن تتطلب قائد، يف هذه احلالة 

خالل رحلته التعليمية قد تغريت يف قيادة  بايونجدوريان مشارق األنوار  .متس

  :املدرسة / مدراء املدارس، استبدال مدراء املدارس يف املدرسة هو كما يلي

  



 
 
 

 :ك.م طيب  ١٩٦٥ – ١٩٦٠السنة  .١

 :مس موحيات    ١٩٦٩ -١٩٦٥السنة  .٢

 :احلاج جرمني علي  ١٩٨٥ -, ١٩٦٩السنة  .٣

 : شهاب الدين  ١٩٨٨ – ١٩٨٥السنة   .٤

 بشرالدين ميسري:   ١٩٩١ – ١٩٨٨السنة   .٥

 : أوجانج خافظ  ١٩٩٨ – ١٩٩١السنة  .٦

 : أنتون حمفوظ  ٢٠٠٠ – ١٩٩٨السنة  .٧

 : إحياء علوم الدين  ٢٠٠١ – ٢٠٠٠السنة  .٨

 : سيسودي  ٢٠١٦ – ٢٠٠٢السنة  .٩

 : بارليين    إىل اآلن-٢٠١٦السنة  .١

 

  مدرسة الثنوية اإلسالمية مشارق األنوارالرؤية والرسالة والغرض من .  .٢

 الرؤية -

 املؤهلني، متقدم، ولد صحي وباثنيمدرسة الثنوية اإلسالمية مشارق األنوار جعل 

 بعث من املدرسة -

 حتسني على التعليم .١

 حتسني املعلمني .٢

  زيادة القراءة .٣

 زيادة األنشطة الدينية٤

 زيادة الصحة واإلدمان.٥



 
 
 

 استكمال البنية التحتية والبنية التحتية ٦.

  الوظيفةالروابط  .٧
  

 األهداف -

 احلصول على إجناز جيد .١

 خلق الطالب الذين هم الذكية واالجتماعية، املؤمنني واملكرسة، املهرة والكفاءة .٢

 تصبح املريب مسؤولة و ماجنادي كيبا تادانوالدان .٣

  



 
 
 

  األنوارهيكل منظمة مدرسة الثنوية اإلسالمية مشارق  .٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

KEPALA SEKOLAH 

Parlina, S.Pd.I 

KOMITE SEKOLAH 

HI. MUFAAT, BBA 

TATA USAHA 

AGUS DAYAT 

WAKIL KEPALA 

ROBI CAHYADI, S.Pd. 

WALI KELAS VII 

Hj. ELVIYATI, S.Pd. 

WALI KELAS VIII 

BABAI, S.Pd.I 

WALI KELAS IX A 

ROSLINA, BA. 

WALI KELAS IX B 

EHA JULAEHA, S.Ag 

BENDAHARA 

PARSIH SR. 

STAFF ADM. 

FITRIAH SARI, A.Md. 

Guru Qur’an Hadis 

AGUS DAYAT 

Guru Bahasa Arab 

BABAI, S.Pd.I 

Guru Bhs. 

ROSLINA, BA. 

Guru IPA 

JANI, A.Md. 

Guru TINKOM 

Agus Syarifuddin 

Guru Penjas 

MUKTI 

Bahasa Inggris 

Hj. Elviyati, S.Pd.  

Guru Kesenian 

PARSIH SR 

Guru Mulok 

Robi Cahyadi, S.Pd. 

PKN 

AGUS DAYAT 

Guru  Matematika 

Elly Yulianti, S.Pd. 

Guru IPS 

Dra. Ruslaini 

Penjaga Sekolah/ 

Wahyudi utomo 

SISWA 

MASYARAKAT SEKITAR 

YAYASAN 

Drs. H. SYIHABUDDIN 
Hs., M.Ag. 



 
 
 

 مدرسة الثنوية مشارق األنواروموظف  حول المدرس .٤

مع خلفيتهم العلمية مدرسة الثنوية مشارق األنوار املعلمني / املعلمني الذين هم يف 

  :اخلاصة هي كما يلي

 القائمة الثانية

وموظف حول المدرس  

 البيان الدرس أمساء املدرسني منرة
١ Parlina, S.Pd.  Bahasa Indonesia  KepalaMTs. 
٢ RobiCahyadi, S.Pd. Bahasa Lampung  WakaKurikulum 
٣ Ades, S.Pd.I Penjaskes WakaKesiswaan 
٤ AgusDayat,S.Pd.I Qur’an Hadits Kepala TU 
٥ Babai, S.Pd.I Bahasa Arab   
٦ Jani, A.Md. IPA  
٧ EhaJulaeha, S.Ag.  SKI  
٨ EllyYulianti, S.Pd.  Matematika  
٩ H. Elviyati, S.Pd. BahasaInggris  
١٠ Roslina, BA.  AkidahAkhlak  
١١ ParsihSugengRahayu,S.Pd.I SeniBudaya  
١٢ AgusSyarifuddin, A.Md.  TINKOM  
١٣ SamsulBahri PKn  
١٤ Drs. Ihsanuddin. Z IPA  
١٥ Rohili Pramuka  
١٦ Fitriah Sari, A.Md. - Bendahara 

  
 
 
 
 
 
 
 

 حول الطلبة مدرسة الثنوية مشارق األنوار .٥



 
 
 

 

 القائمة الثالثة

 عدد الطلبة مدرسة الثنوية مشارق األنوار
 

 الفصل منرة
 

 العدد
 املراة الرجال

 ٢٦ ١٢ ١٤ الفصل السابع ١

 ٣٦ ١٤ ٢٢ الفصل الثامن ٢

التاسع الفصل ٣  ٣٨ ١٣ ٢٥ 

 ١٠١ ٤٠ ٦١ العدد

  

  حالة المرافق والبنى التحتية .٦

م األول الذي جيب أن توفره توفر األراضي واستخدامها هو جزء مه

تعليمية رمسية قبل التدريس والتعلم بشكل فعال، مبا يف ذلك يف هذه احلالة مؤسسة

 احلايل، واحلصول على امتيازاليت يف توفري األرض والتاريخ مدرسة الثنوية مشارق األنوار 

املساحة املشروطة لألرض  .تعويض، ألن األرض املستخدمة سابقا من أجل احلكومة /

  :اململوكة من قبل هذه املؤسسة هي

  

 

 

  



 
 
 

 القائمة الرابعة

 واسع ومنافع األرض

 األوسع البيان منرة
١ LuasBangunan ١.١٧٠ m٢ 

٢ LuasPekarangan    ٣٠٠ m٢ 

٣ LuasLapnganOlah Raga    ٤٤٨ m٢ 

٤ Dan sisanya    ١٢٠ m٢ 

 m٢ ٢.٠٣٨ العدد 

 

خامسةالقائمة ال  

 منافع األرض
 

 األوسع البيان منرة
 غرف ٩ غرفة التعلم ١
 غرف ٢ الدیوان ٢
١ مصلي ٣ غرف   
 غرف ١ القاعة ٤
 غرف ٣ الحمام ٥

 

 الومضية لترقية سيطرة المفرداتإجرءات عملية التعلم باستخدام وسائل بطاقة   . ت

تنفيذ هذا العمل الطبقي وفقا لنظرية اليت مت احلصول عليها قبل أن هذا 

البحث من خالل عدة دورات أو جوالت تتكون من عدة مراحل مبا يف ذلك مرحلة 

  .يف كل دورة املمارسةواملالحظة (املالحظة) و  التطبيقو  اإلعداد

   



 
 
 

  الدورة األولى

 إعداد التعليم  . أ

ومن املقرر أن جترى هذه الدراسة يف دورتني ، وتتكون كل دورة من 

ويشمل كل نشاط ختطيط العمل، وتنفيذ اإلجراءات، ومراقبة العمل،  حماضرتني

يف مرحلة اإلعداد /  ةوفيما يلي األنشطة اليت قام �ا الباحث.والتأمل يف العمل

  :التخطيط

باستخدام وسائل التعليم و أما األنشطة اليت قامت الباحثة ف اإلعداد 

  تتكون من: بطاقة الومضية

 .األنشطة األولية، واألنشطة األساسية والتغطية / التفكري .١

إنشاء ورقة عمل، كجدول من التعيني من املتعلمني مع املواد العملون يف  .٢

 املدرسه

 .إعداد أدوات حبثية لتحديد التمكن املتزايد للمفردات العربية املتعلمة .٣

نفذت بعد تنفيذ الدورة األوىل واليت  .االختبار من املتعلمني جتميع أسئلة .٤

�دف إىل حتديد ما إذا كانت هناك زيادة يف خمرجات التعلم لدى 

املتعلمني، وخاصة يف إتقان اللغة العربية باستخدام بطاقة صور الوسائط 

 .املرئية

 الومضية بطاقة وسائل إعداد كتاب اللغة العربية وصورة .٥

   



 
 
 

 عملية التعلم للدورة األولىإجرءات   . ب

 احملاضرة األوىل  . أ

 ٢الذي عقد يوم األربعاء  احملاضرة األوىلإجراءات الدورة األوىل يف 

ه ويف هذ .١٤:٢٠حيت  ١٣:٠٠يف  ٢و  ١الساعة  ٢٠١٧أغسطس 

مبراقبة أعمال التدريس   يقومحني ة، يقوم بتعليم الباحثاحملاضرةاالجتماع

  .ل التعلم اليت يقوم �ا املتعلمونوأعما ةاليت يقوم �ا الباحث

  :ةوفيما يلي اخلطوات اليت اختذها الباحث

  

  المقدمة  . أ

 فتحت املدرسة الدرس بالدعاء .١

أن يقود الصالة اليت يتبعها مجيع  رئيس الفصلويطلب الباحث من  .٢

  .الطلبة

والتحقق من حضور  الفصولالنظافة والنظافة  ةويالحظ الباحث .٣

  .الفصلوالنظافة  وظيفةالطالب، حول 

  الكفاءات اليت يتعني حتقيقها يف أنشطة التعلم ةشرح الباحثت .٤

 اليت سيتم استخدامها يف عملية بطاقة الومضية يشرح الباحثون وسائل  .٥

 .التعلم .٦

 

 



 
 
 

 العرض  . ب

 عربية كتب الفتح   بةمن الطلالباحثة طلب تو  .١

 "العاملون يف املدرسة"مادة  ةوحيدد الباحث .٢

 أن يقرأ النص عن املفرداتو تأمر الباحثة للطلبة  .٣

"العاملون يف قرأ أو نطق نص مفردات املتعلقة مبوضوع ةتالباحث .٤

املفردات اليت االستماع وتقليد وقراءة  بةيطلب من الطلاملدرسة" , 

 املفردات بصوت عال

 إلعادة قراءة وحفظ النص املفردات  بةدقائق للطل ١٠ ةعطي الباحثت .٥

على صور مقابلة للمفردات وزعت الباحثة بطاقة صورة حتتوي  .٦

 العملون يف املدرسه

مث الطالب املضي قدما  السبورة معىن مفردات على  ةكتب الباحثت .٧

 ملطابقة بطاقات الصورة اليت حيمل الطالب 

يف يطلب من الطالب أن يقرأ املفردات اليت مت إقرا�ا / مطابقة  .٨

 السبورة

التدريب للطالب جلعل اجلمل األخرى اليت تتطابق مع  ةوفر الباحثت .٩

 .أمناط اجلمل اليت مت تعلمها والقراءة اجلملة أمام أصدقائه

 

 

 



 
 
 

 التطبيق  . ت

، ةمع اجتاه الباحث .يسأل املعلم عن احملتوى، والقراءة اليت مت تعلمها .١

 .والطالب ال تعكس األنشطة اليت مت القيام �ا

ويغلق التعلم  املستقبليف اللقاء يقوم املعلم بتوصيل خطة الدروس  .٢

 بقراءة احلمدلة و السالم

 .بالدعاءالطالب إغالق الدروس  املدرسةو .٣

 

 الثانية احملاضرة  . ب

 ٨الذي عقد يوم األربعاء  احملاضرة األوىلإجراءات الدورة األوىل يف 

ه ويف هذ .١٤:٢٠حيت  ١٣:٠٠يف  ٢و  ١الساعة  ٢٠١٧أغسطس 

 ةيقوم بتعليم الباحث املوضوع "العاملون يف املدرسة".استمرت الباحثة ،احملاضرة

وأعمال التعلم اليت يقوم  ةحني يقوم مبراقبة أعمال التدريس اليت يقوم �ا الباحث

  :ةوفيما يلي اخلطوات اليت اختذها الباحث.�ا املتعلمون

  المقدمة  . أ

 فتحت املدرسة الدرس بالدعاء .١

أن يقود الصالة اليت يتبعها مجيع  رئيس الفصلويطلب الباحث من  .٢

  .الطلبة

والتحقق من حضور  الفصولالنظافة والنظافة  ةويالحظ الباحث .٣

  .الفصلوالنظافة  وظيفةالطالب، حول 



 
 
 

  الكفاءات اليت يتعني حتقيقها يف أنشطة التعلم ةشرح الباحثت .٤

اليت سيتم استخدامها يف عملية بطاقة الومضية يشرح الباحثون وسائل  .٥

 .التعلم

 العرض  . ب

 عربية كتب الفتح   بةمن الطلالباحثة طلب تو  .١

 "العاملون يف املدرسة"مادة  ةوحيدد الباحث .٢

حيت يكون الطلبة يقلدو قراءة املفردات من الباحثة, ثالث مرات  .٣

 صحيحا عن " العاملون يف املدرسة"

الباحثة تسأل الطلبة من املفردات الذين مل يفهمو, و الباحثة يبني عن  .٤

 املفردات عن "العاملون يف املدرسة".معىن 

تطلب الباحثة املساعدة إىل بعض الطلبة أن يتقدم أمام الفصل و  .٥

 ميسك بطاقة عن "العاملون يف املدرسة" 

و بعدها ميسك الطلبة البطاقة أمام الصدر و يتوجه إىل الطلبة  .٦

 اجلالسون. الطلبة اليت تقوم أمام الفصل القيام مطابقا بنمر�م.

 لباحثة الطلبة عن صورة أمام الفصلتسأل ا .٧

الطلبة أن يكتب اخلالصة من الصورة الذي علقت أمام الفصل عن "  .٨

 الغاملون يف املدرسة"

كتب الطلة النص عن الصورة ليستطيع أن يكتب بصحيح عن  .٩

 "العاملون يف املدرسة"



 
 
 

 
 التطبيق  . ت

، ةالباحثمع اجتاه  .يسأل املعلم عن احملتوى، والقراءة اليت مت تعلمها .١

 .والطالب ال تعكس األنشطة اليت مت القيام �ا

 .بالدعاءالطالب إغالق الدروس  املدرسةو .٢

ويغلق التعلم  املستقبليقوم املعلم بتوصيل خطة الدروس يف اللقاء  .٣

 بقراءة احلمدلة و السالم

 

 عملية التعلم في الفصل للدورة األولىالمالحظة   . ت

تحيات وتنفيذ سبالدر  تفتح ةالباحثدورتني. وتتألف الدورة األوىل من 

مادة املواد اليت يتم تسليمها يف الدورة األوىل عن  إعداد التعليم.اإلجراءات وفقا 

 "العاملون يف املدرسة" و الوسائل املستخدمة وسائل بطاقة الومضية و أما الطريقة

رة أعطى البحث صو  ةالسابق يف الدورةاليت هي طريقة مسعية و شفوية املستخدمة 

 وسائل بطاقة الومضية.حول كيفية عملية التعلم باستخدام  للطلبة

اللغة العربية على مالحظة إجرءات  ةيف هذه احلالة تقوما الباحثة مع مدرس

ونتيجة املالحظة مستخدمة يف  وسائل بطاقة الومضيةالتعلم يف الفصل باستخدام 

  عملية التعلم منها :اصالح اإلجرءات بعدها. ومن نتائج املناقشة عند اجرءات 

كثرة الطلبة الذين ال يهتمون على الدرس عند إجرءات عملية التعلم يف  .١

 الفصل.



 
 
 

هناك بعض الطالب الذين ال يزالون يواجهون صعوبة يف فهم النصوص  .٢

 العربية

عدم فعالة الطلبة عند املناقشة بينهم وهم خيافون على تقدمي األسئلة وبذل  .٣

 ومئذ.أرائهم عن املادة املقدمة ي

عدم اهتمام الطلبة حنو الدرس لقلة العقوبة اليت اعطاها املدرس إىل الطالب   .٤

 املتجاوزين عند إجرءات عملية التعلم يف الفصل.

كثرة الطلبة الذين يتحادثون عند تقدميهم املادة أمام الفصل. ويدل ذلك  .٥

 على عدم مشاركتهم يف التعلم.

 ةصل الباحثحت، هناك أشياء إجيابية أن السابقةولكن وراء العوامل املذكورة 

االهتمام للدروس بعناية، وكان يهتم  الذين بةهناك بعض الطل. خالل عملية التعلم

تعمل بشكل  ةمماثال ملالحظة املراقب أنه خالل أنشطة التعلم اليت أجراها الباحث

 هذا النشاط ال يزال يهيمن عليه املتعلمني النشطني، يف حني أن أولئك .جيد

ويرجع ذلك إىل االختالفات يف القدرة الفردية  .السلبيني مييلون إىل االهتمام فقط

أولئك الذين ينشطون هم األغلبية الذين لديهم إجناز جيد يف التعلم  .يف كل املتعلم

يف الفصول الدراسية، وأولئك الذين هم السليب هم أولئك الذين ليسوا إجنازا جيدا 

  . عدم الثقة يف قدراتهأو معتدلة، وأ�ا متيل إىل

 

 

  



 
 
 

 ممارسة اإلجرءات على عملية التعلم للدورة األولى  . ث

 ةبه الباحث تاألوىل من دورة العمل كان التفكري الذي قام الدورةيف هذه 

يف نتيجة املالحظة من  وسائل بطاقة الومضية و طريقة مسعية شفويةبعد استخدام 

 ٨الفصل, والطلبة اليت حيصل على ناجح  يفنتيجة التقييم اليت توضح أنه قبلعمل 

طلبة. وبعد إجرءات الدورة األوىل هناك  ٢٦من  ٥٥% مبعدل ٧٠طلبة ب 

طلبة ب  ١٢%, و الفاشل ٥٣طلبة ناجحون ب  ١٤حتسينات من النتيجة ب 

  طلبة.  ٢٦% من ٧٥%. مبعدل العام ٤٧

 األوىلدورة ميكن استنتاج أن نتائج العمل الطبقة على  السابقةمن املعلومات 

 الدورةلذلك، من أجل التخطيط لعمل  .بشكل جيد ولكن ليس بعد القصوى

  .الثانية، من الضروري أن يكون هناك تنقيح خمطط للدورة األوىل

الثانية إىل حتسني مع خطة  الدورةاألوىل،  الدورةوبناء على نتيجة التفكري يف 

  :العمل كما يلي

تخدام وسائل بطاقة الومضية بطريقة مسعية حتديد أنشطة الطلبة عند التعلم باس .١

 شفوية

 .، لتجنب االرتباك وسوء الفهموسائل بطاقة الومضيةتوضيح خطوات  .٢

 التسجيع من املدرس على التشويق الطالب يف تعليم اللعة الربية .٣

االحتياج على االهتمام من املدرس إىل الطالب ليعرف قدرة الطالب يف فهم  .٤

 املادة



 
 
 

  الدورة الثانية 

 إعداد التدريس  . أ

القيام  ةمن خالل النظر يف النتائج اليت حتدث يف الدورة األوىل، والباحث

  :تخطيط يف الدورة الثانية على النحو التايلب

 املادة اللغة العربية مبوضوع "و األدوات املدسية" .١

استعداد وسائل صورة البطاقة مطابقا مبادة. والبطاقة يصنع من القرطاس  .٢

 فيهاليت هناك صورة 

 واستخدام الطريقة مسعية شفوية .٣

إعداد التعلم، مما جيعل شكل التعلم يف شكل خطة  ةإعدادجعل الباحث .٤

 .اليت مت تنقيحها التعليم

يعد مؤشرات , أهداف مث تطبيقها يف إعداد التدريس مبادة " واألدوات  .٥

 املدرسية".

 ةجعل أداة التقييم لإلختبار الشفهي ملعرفة سيطلرة املفردات الطلب .٦

 أن ال تكرر نقصانات الدورة األوىل يف الدورة الثانية .٧

تشجيع الطلبة و يبني واضحا عن ختطيط استخدام وسائل بطاقة  .٨

 الومضية بطريقة مسعية شفوية

 

 

 



 
 
 

 إجرءات عملية التعلم في الدورة الثانية  . ب

  المحاضرة األولي 

ولغاية  ٢٠١٧ أغوسطوس ١٦األربعاءاألوىل يوم  ثانيةيف احملاضرةالدورة ال 

قوم ت، ه احملاضرةويف هذ .١٤.٢٠ - ١٣.٠٠صباحا يف الساعة  ٢و  ١الساعة 

ة. وأما املدرسة عقدت املالحظة اليت أعمال التدريس اليت تقوم �ا بتعليم الباحث

  :ةوفيما يلي اخلطوات اليت اختذها الباحث .الباحثة

  المقدمة .١

 فتحت املدرسة الدرس بالدعاء  . أ

أن يقود الصالة اليت يتبعها مجيع  رئيس الفصلويطلب الباحث من   . ب

  .الطلبة

والتحقق من حضور  الفصولالنظافة والنظافة  ةويالحظ الباحث  . ت

  .الفصلوالنظافة  وظيفةالطالب، حول 

  الكفاءات اليت يتعني حتقيقها يف أنشطة التعلم ةشرح الباحثت  . ث

لية اليت سيتم استخدامها يف عمبطاقة الومضية يشرح الباحثون وسائل   . ج

 .التعلم

 العرض .٢

 عربية كتب الفتح   بةمن الطلالباحثة طلب تو   . أ

 "واألدوات املدرسية"مادة  ةوحيدد الباحث  . ب



 
 
 

الطلبة يقلدو قراءة املفردات من الباحثة, ثالث مرات حيت يكون   . ت

 صحيحا عن " واألدوات املدرسية"

الباحثة تسأل الطلبة من املفردات الذين مل يفهمو, و الباحثة يبني عن   . ث

 معىن املفردات عن "العاملون يف املدرسة".

تطلب الباحثة املساعدة إىل بعض الطلبة أن يتقدم أمام الفصل و   . ج

 ميسك بطاقة عن "واألدوات املدرسية" 

و بعدها ميسك الطلبة البطاقة أمام الصدر و يتوجه إىل الطلبة   . ح

 اجلالسون. الطلبة اليت تقوم أمام الفصل القيام مطابقا بنمر�م.

ت الباحثة بطاقة صورة حتتوي على صور مقابلة للمفردات العملون وزع  . خ

 يف املدرسه

مث الطالب املضي قدما  السبورة معىن مفردات على  ةكتب الباحثت  . د

 ملطابقة بطاقات الصورة اليت حيمل الطالب 

 يف السبورةيطلب من الطالب أن يقرأ املفردات اليت مت إقرا�ا / مطابقة   . ذ

عن "واألدوات املدرسية" حىت يستطيع أن يفرق  يستمع الطلبة احلوار  . ر

 املفردات و الكلمةبني 

يعدون الطلبة املادة الدرس عن احلوار بعد املدرسة تعد مرارا بصوت   . ز

 عال, و تكون فرقة

تطلب املدرسة الطلبة أن يطابق صورة أمام السبورة, بعد ذلك الطلبة   . س

 أن يلفظ  الكلمة ما على السبورة 



 
 
 

 التطبيق .٣

، ةمع اجتاه الباحث .املعلم عن احملتوى، والقراءة اليت مت تعلمهايسأل   . أ

 .والطالب ال تعكس األنشطة اليت مت القيام �ا

 .بالدعاءالطالب إغالق الدروس  املدرسةو  . ب

ويغلق التعلم  املستقبليقوم املعلم بتوصيل خطة الدروس يف اللقاء   . ت

 بقراءة احلمدلة و السالم

  المحاضرة الثانية

ولغاية  ٢٠١٧ أغوسطوس ١٦األربعاءاألوىل يوم  ثانيةيف احملاضرةالدورة ال

قوم ت، ه احملاضرةويف هذ .١٤.٢٠ - ١٣.٠٠صباحا يف الساعة  ٢و  ١الساعة 

ة. وأما املدرسة عقدت املالحظة اليت أعمال التدريس اليت تقوم �ا بتعليم الباحث

  :ةوفيما يلي اخلطوات اليت اختذها الباحث .الباحثة

  ةالمقدم .١

 فتحت املدرسة الدرس بالدعاء  . أ

أن يقود الصالة اليت يتبعها مجيع  رئيس الفصلويطلب الباحث من   . ب

  .الطلبة

  الكفاءات اليت يتعني حتقيقها يف أنشطة التعلم ةشرح الباحثت  . ت

اليت سيتم بطاقة الومضية بطريقة مسعية شفوية يشرح الباحثون وسائل   . ث

 .استخدامها يف عملية التعلم

 العرض .٢



 
 
 

الطلبة احلوار عن "واألدوات املدرسية" حىت يستطيع أن يفرق يستمع   . أ

 بني املفردات و الكلمة

يعدون الطلبة املادة الدرس عن احلوار بعد املدرسة تعد مرارا بصوت   . ب

 عال, و تكون فرقة

وزعت الباحثة بطاقة صورة حتتوي على صور مقابلة للمفردات   . ت

 العملون يف املدرسه

تطلب املدرسة الطلبة أن يطابق صورة أمام السبورة, بعد ذلك الطلبة   . ث

 أن يلفظ  الكلمة ما على السبورة 

 

 التطبيق .٣

، ةمع اجتاه الباحث .يسأل املعلم عن احملتوى، والقراءة اليت مت تعلمها  . أ

 .والطالب ال تعكس األنشطة اليت مت القيام �ا

 .بالدعاءالطالب إغالق الدروس  املدرسةو  . ب

ويغلق التعلم  املستقبليقوم املعلم بتوصيل خطة الدروس يف اللقاء   . ت

 بقراءة احلمدلة و السالم

 

 

 

 



 
 
 

 مالحظة إجرءات عملية التعلم في الدورة الثانية  . ت

تحيات وتنفيذ سبالدر  تفتح ةالباحثدورتني. وتتألف الدورة األوىل من 

مادة املواد اليت يتم تسليمها يف الدورة األوىل عن  إعداد التعليم.اإلجراءات وفقا 

و طريقة مسعية شفويةاملستخدمة هي  " والطريقةواألدوات املدرسية"

أعطى  ةالسابق يف الدورةاليت  وسائل بطاقة الومضيةهي ملستخدمة وسائالأما

وسائل بطاقة هي باستخدام حول كيفية عملية التعلم  للطلبةالبحث صورة 

 .الومضية

الطلبة الثانية، فإن  يف الدورة ةالباحثالسابقة ستنادا إىل املالحظات وا

هذا يف ظل وجود روح متزايدة يف تعلم اللغة العربية وخاصة يف  يتحمسون يف التعلم.

احلصول على مكان حقيقة  ةخالل أنشطة التعلم تأخذ الباحث.املفرداتزيادة إتقان 

، فمن الواضح من املتعلم بطاقة الومضيةوسائل هي باستخدام أن املتعلمني يعرفون 

املتعلمني وعادة ما تكون سلبية  .قادرا بالفعل إلجراء البحوث مع تعليمات ممتازة

املتعلمني النشط بدأت بالفعل املوجودين هناك يف اجللسة السابقة ال ميكن أن تعمل 

البعض  واالعتماد فقط على صديقه، واآلن الطالب بدأوا العمل معا وحتفيز بعضهم

واملعلمني قادرون على شرط الطالب على التعلم معا، شهدت املتعلمني زيادة يف 

  فهم معىن املفردات، والنطق املفردات والقراءة واملفردات، واستخدام يف اجلملة،

خالل أنشطة التعلم لدى املتعلمني  اأ�باباياللغة العربية  ةوهو مشابه مدرس

دون وجود املتعلمني املعينة، هم أنفسهم اهلرولة متحمس واحلماس يف التعلم، حىت ب

وقد شارك املتعلمون بنشاط يف عملية  .على املضي قدما لتقدمي نتائج مناقشا�م

 .التعلم، وقد جترأوا على طرح األسئلة والرد عليها من الباحثني

  



 
 
 

 ممارسة عملية التعلم للدورة الثانية  . ث

، واستخدم ئل بطاقة الومضيةوساهي دورة الثانية باستخدام الوبعد إجراء 

الدورة األوىل، كان هناك حتسن كبري مقارنة بالسابقة بالباحث خطوات تعلم خمتلفة 

%, و الفاشلون ٥٣طلبة حتصل على نتيجة "ممتاز" ب  ١٤ىف الدورة األوىل السابقة

  طلبة. ٢٦من  ٧٥%. مبعدل العام ٤٧طلبة ب  ١٢

، واستخدم  وسائل بطاقة الومضيةدورة الثانية باستخدام هي الوبعد إجراء 

الدورة األوىل، كان هناك حتسن كبري مقارنة بالسابقة بالباحث خطوات تعلم خمتلفة 

%, و ٨١طلبة حتصل على نتيجة "ناجح" ب  ٢١ىف الدورة الثانية السابقة

 طلبة. ٢٦من  ٨٠%. مبعدل العام ١٩طلبة ب  ٥الفاشلون 
 

 نتائج اجرءات و تحليل البيانات  . أ

في تنفيذ األنشطة وتقييم عملية األولىحتليل البحوث اليت أجريت يف دورة نتائج

 :مسعية شفويةبتطبيق طريقة وسائل بطاقة الومضية التعلم باستخدام 

 
 فى الدورة األولى نتائج اإلجرءات .١

من نتائج املالحظات اليت يقوم �ا الباحثون على العمل الطبقي يف هذه 

يبني  مسعية شفوية وتطبيق طريقة وسائل بطاقة الومضيةالدورة أنا أن التعلم باستخدام 

مل حيقق اختصاصيو التوعية  .منط التعلم الذي كان يعمل ولكن ليس بعد القصوى

نقاش يقوم املعلم دائما بإشراك الطالب أقصى قدر من اخلطوات يف املنهجية ويف كل 

النشطني فقط، إال أنه يدل على عدم التماسك بني املتعلمني، كما أنه ال يزال هناك 

وأدى ذلك إىل عدم حتقيق أقصى قدر من  .متعلمون يلعبون حوهلم وال جييدون التعلم



 
 
 

كن رؤية ذلك ومي .نتائج التعلم يف الفصول الدراسية، وخاصة يف زيادة إتقان املفردات

 :من النتائج الواردة يف بيانات اجلدول التايل

 
  الخامسةالقائمة 

في المحاضرة  الدورة األولى وسائل البطاقة الومضيةسيطرة المفردات باستخدام  نتائج

 مشارق األنوارالمدرسة الثانوية  سابعالصف ال لطلبةلاألولى

  أسماء الطلبة  نمرة

مبلغ 

  النتيجة

  نتيجة

فهم معين   البيان  النتيجة  مجموع

  املفردات

  اللفظ

قراءة 

  املفردات

استخدام 

  املفردات

١  Aryo Imanuddin 
Dzaky 

٧٠ 
 ناجح ٧٩ ٣١٨ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ٧٨

٢  Azahra Zakiah ناجح ٧٦ ٣٥٠ ٨٠ ٨٠ ١٠٠ ٩٠ ٧٠ 

٣  Dandi Kurniawan ناجح ٧٧ ٣٥٠ ٧٠ ٩٠ ١٠٠ ٩٠ ٧٠ 

٤  Debby Anggrani ناجح ٧٦ ٣٠٤ ٧٠ ٨٤ ٨٠ ٧٠ ٧٠ 

٥  Faiza Wasifa ناجح ٧٦ ٣٥٣ ٨٠ ٩٥ ٩٨ ٨٠ ٧٠ 

٦  Filza فاشل ٥٧ ٢٣٠ ٥٥ ٥٥ ٥٠ ٧٠ ٧٠ 

٧  Hemalita فاشل ٦٦ ٣١٨ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ٧٨ ٧٠ 

٨  Indriyani ناجح ٨٨ ٣٥٣ ٨٥ ٩٠ ٩٨ ٨٠ ٧٠ 

٩  Khairul Amri ناجح ٧٩ ٣١٨ ٧٠ ٨٠ ٨٠ ٩٨ ٧٠ 

١٠  Marisa 
Nurwahidah 

 فاشل ٦٥ ٣١٥ ٧٠ ٨٠ ٨٧ ٧٨ ٧٠

١١  Uhammad Rehan فاشل ٦٥ ٢٦٠ ٥٥ ٦٥ ٧٠ ٧٠ ٧٠ 

١٢  Mauludi Fitrah 
Insani 

 فاشل ٦٥ ٢٦٠ ٥٥ ٦٥ ٧٠ ٧٠ ٧٠

١٣  Nabila Dean 
Ekanita 

٧٠ 
 ناجح ٧٧ ٣١٠ ٦٠ ٨٠ ٩٠ ٨٠



 
 
 

١٤  Niko Andrian فاشل ٦٨ ٣١٥ ٧٠ ٨٧ ٨٠ ٧٨ ٧٠ 

١٥  Pitra Okta Dinata فاشل ٥٥ ٢٢٠ ٥٥ ٥٠ ٦٠ ٥٥ ٧٠ 

١٦  Puput Novel 
٧٠ 

 ناجح ٩٢ ٣٦٩ ٩٠ ١٠٠ ٩٤ ٨٥

١٧  Reika Nuwair فاشل ٥٥ ٢٢٠ ٥٥ ٥٠ ٦٠ ٥٥ ٧٠ 

١٨  Riko Arlangga 
٧٠ 

 ناجح ٨٠ ٣٩٠ ٩٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

١٩  Ridho Walidien 
٧٠ 

 فاشل ٦٥ ٣٠٥ ٧٠ ٧٨ ٧٩ ٧٨

٢٠  Rizka Amelia ناجح ٩٠ ٣٦٠ ٨٠ ١٠٠ ١٠٠ ٨٠ ٧٠ 

٢١  Siti Musfiroh 
٧٠ 

 فاشل ٥٥ ٢٢٠ ٥٠ ٥٥ ٦٠ ٥٥

٢٢  Soma Ariyansyah ناجح ٨١ ٣٦٠ ٨٠ ١٠٠ ١٠٠ ٨٠ ٧٠ 

٢٣  Prandika Pratama ناجح ٧٨ ٣١٥ ٧٠ ٨٧ ٨٠ ٧٨ ٧٠ 

٢٤  Uut Levih 
Anggraini 

 ناجح ٧٧ ٣٦٨ ٨٠ ١٠٠ ١٠٠ ٨٨ ٧٠

٢٥  Huda Aulia 
٧٠ 

 فاشل ٥٥ ٢٢٠ ٥٥ ٥٠ ٦٠ ٥٥

٢٦  M. Faiq 
٧٠ 

 ناجح ٧٧ ٣١١ ٧٠ ٨٥ ٩٠ ٧٠

  ١٨٧٤            مجموع
 

  ٧٢            معدل
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 البيان العالمة
 النتيجة

PAM ١٠٠ مفهوم معىن املفردات 

P ١٠٠ اللفظ 

BM ١٠٠ قراءة املفردات 

PM ١٠٠ استخدام املفردات ىف الكلمة 

 ٤٠٠ العدد

  

 السادسةالقائمة 

  من النتيجة عالمة

  النتيجة  البيان

  ١٠٠  فهم معين املفردات

  ١٠٠  اللفظ

  ١٠٠  املفرداتقراءة 

  ١٠٠  استخدام املفردات

  ٤٠٠  مجموع

  الرمز :

مجموع =  استخدام المفردات+  قراءة المفردات+  اللفظ+  فهم معني المفردات=النتيجة 

 النتيجة األخيرة =النتيجة



 
 
 

  

  السابعةالقائمة 

  معايير نتيجة سيطرة المفردات

  نتيجة  العدد  مايير  نمرة

  %٥٣  ١٤  ناجح  ١

  %٤٧  ١٢  فاشل  ٢

  

طلبة  ١٤ناجح الطالب الذين لديهم معايري  السابقةويظهر من البيانات املذكورة 

وهذا يدل على أن نتائج التعلم من طالب  .%٤٧طلبة ب  ١٢%, وأما الفاشل ٥٣ب 

 .وخاصة يف إتقان مفردات ال تزال منخفضة السابعالصف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  الثامنةالقائمة 

سيطرة المفردات باستخدام وسائل البطاقة الومضية الدورة األولى في المحاضرة  نتائج

 مشارق األنوارالمدرسة الثانوية  سابعالصف ال لطلبةلالثانية

  أسماء الطلبة  نمرة

مبلغ 

  النتيجة

  نتيجة

فهم معين   البيان  النتيجة  مجموع

  املفردات
  اللفظ

قراءة 

  املفردات

استخدام 

  املفردات

١  Aryo Imanuddin 
Dzaky 

 ناجح ٧٩ ٣١٨ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ٧٨ ٧٠

٢  Azahra Zakiah ناجح ٧٦ ٣٥٠ ٨٠ ٨٠ ١٠٠ ٩٠ ٧٠ 

٣  Dandi Kurniawan ناجح ٧٧ ٣٥٠ ٧٠ ٩٠ ١٠٠ ٩٠ ٧٠ 

٤  Debby Anggrani ناجح ٧٦ ٣٠٤ ٧٠ ٨٤ ٨٠ ٧٠ ٧٠ 

٥  Faiza Wasifa ناجح ٧٦ ٣٥٣ ٨٠ ٩٥ ٩٨ ٨٠ ٧٠ 

٦  Filza فاشل ٥٧ ٢٣٠ ٥٥ ٥٥ ٥٠ ٧٠ ٧٠ 

٧  Hemalita ناجح ٧٦ ٣٥٠ ٨٠ ٨٠ ١٠٠ ٩٠ ٧٠ 

٨  Indriyani ناجح ٨٨ ٣٥٣ ٨٥ ٩٠ ٩٨ ٨٠ ٧٠ 

٩  Khairul Amri ناجح ٧٩ ٣١٨ ٧٠ ٨٠ ٨٠ ٩٨ ٧٠ 

١٠  Marisa 
Nurwahidah 

 فاشل ٦٥ ٣١٥ ٧٠ ٨٠ ٨٧ ٧٨ ٧٠

١١  Uhammad Rehan فاشل ٦٥ ٢٦٠ ٥٥ ٦٥ ٧٠ ٧٠ ٧٠ 

١٢  Mauludi Fitrah 
Insani 

 فاشل ٦٥ ٢٦٠ ٥٥ ٦٥ ٧٠ ٧٠ ٧٠

١٣  Nabila Dean 
Ekanita 

٧٠ 
 ناجح ٧٧ ٣١٠ ٦٠ ٨٠ ٩٠ ٨٠

١٤  Niko Andrian فاشل ٧٦ ٢٥٠ ٦٠ ٥٠ ٦٠ ٩٠ ٧٠ 

١٥  Pitra Okta Dinata فاشل ٥٥ ٢٢٠ ٥٥ ٥٠ ٦٠ ٥٥ ٧٠ 

١٦  Puput Novel 
٧٠ 

 ناجح ٩٢ ٣٦٩ ٩٠ ١٠٠ ٩٤ ٨٥

١٧  Reika Nuwair فاشل ٥٥ ٢٢٠ ٥٥ ٥٠ ٦٠ ٥٥ ٧٠ 



 
 
 

١٨  Riko Arlangga ناجح ٨٠ ٣٩٠ ٩٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٧٠ 

١٩  Ridho Walidien ناجح ٧٦ ٣٥٠ ٨٠ ٨٠ ١٠٠ ٩٠ ٧٠ 

٢٠  Rizka Amelia ناجح ٩٠ ٣٦٠ ٨٠ ١٠٠ ١٠٠ ٨٠ ٧٠ 

٢١  Siti Musfiroh 
٧٠ 

 فاشل ٥٥ ٢٢٠ ٥٠ ٥٥ ٦٠ ٥٥

٢٢  Soma Ariyansyah ناجح ٨١ ٣٦٠ ٨٠ ١٠٠ ١٠٠ ٨٠ ٧٠ 

٢٣  Prandika Pratama ناجح ٧٨ ٣١٥ ٧٠ ٨٧ ٨٠ ٧٨ ٧٠ 

٢٤  
Uut Levih 
Anggraini 

 ناجح ٧٧ ٣٦٨ ٨٠ ١٠٠ ١٠٠ ٨٨ ٧٠

٢٥  Huda Aulia ناجح ٧٦ ٣٥٠ ٨٠ ٨٠ ١٠٠ ٩٠ ٧٠ 

٢٦  M. Faiq 
٧٠ 

 ناجح ٧٧ ٣١١ ٧٠ ٨٥ ٩٠ ٧٠

  مجموع
  

        ١٩٢٤  
 

  معدل
  

        ٧٤  
 

 

 البيان العالمة
 النتيجة

PAM ١٠٠ مفهوم معىن املفردات 

P ١٠٠ اللفظ 

BM ١٠٠ قراءة املفردات 

PM ١٠٠ استخدام املفردات ىف الكلمة 

 ٤٠٠ العدد



 
 
 

 العاشرةالقائمة 

  البيان من النتيجة

  النتيجة  البيان

  ١٠٠  فهم معين املفردات

  ١٠٠  اللفظ

  ١٠٠  قراءة املفردات

  ١٠٠  استخدام املفردات

  ٤٠٠  مجموع

  الرمز :

مجموع =  استخدام المفردات+  قراءة المفردات+  اللفظ+  فهم معني المفردات=النتيجة 

  النتيجة األخيرة =النتيجة

 

 

  

  القائمة الحادي عشرة

  معايير نتيجة سيطرة المفردات

  نتيجة  العدد  مايير  نمرة

  %٦٩  ١٨  ناجح  ١

  %٣١  ٨  فاشل  ٢

  



 
 
 

طلبة  ١٨ناجح الطالب الذين لديهم معايري  السابقةويظهر من البيانات املذكورة 

وهذا يدل على أن نتائج التعلم من طالب  .%٣١طلبة ب  ٨%, وأما الفاشل ٦٩ب 

  .وخاصة يف إتقان مفردات ال تزال منخفضة السابعالصف 
 

  فى الدورة الثانية نتائج اإلجرءات .١

الدرجة الثانية عمل الدورة هو متابعة للعمل األول، ويركز هذا اإلجراء حبيث 

منط  .أخرى يف التعلم حبيث يتم حتقيق أهداف التعلماملتعلمني لتكون أكثر نشاطا مرة 

بدأ املتعلمني يف الظهور نشطة جريئة بالفعل للمضي قدما وكثري  .التعلم يسري على ما يرام

ويتعني على املتعلمني أن يولوا  .من املتعلمني الذين بدأوا يف حفظ املفردات على املواد

أن يسألوا إن مل يكونوا قد فهموا املفردات اهتماما كبريا ملا يفسره الباحثون ويريدون 

  :هذا ميكن أن ينظر إليه من اجلدول البيانات إتقان مفردات التالية .املستفادة

 

  الثالثة عشرالقائمة 

سيطرة المفردات باستخدام وسائل البطاقة الومضية الدورة الثانية في المحاضرة  نتائج

 مشارق األنوارالمدرسة الثانوية  سابعالصف ال لطلبةلاألولى

  أسماء الطلبة  نمرة

مبلغ 

  النتيجة

  نتيجة

فهم معين   البيان  النتيجة  مجموع

  املفردات
  اللفظ

قراءة 

  املفردات

استخدام 

  املفردات

١  Aryo Imanuddin 
Dzaky 

 ناجح ٧٩ ٣١٨ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ٧٨ ٧٠

٢  Azahra Zakiah ناجح ٧٦ ٣٥٠ ٨٠ ٨٠ ١٠٠ ٩٠ ٧٠ 

٣  Dandi Kurniawan ناجح ٧٧ ٣٥٠ ٧٠ ٩٠ ١٠٠ ٩٠ ٧٠ 

٤  Debby Anggrani ناجح ٧٦ ٣٠٤ ٧٠ ٨٤ ٨٠ ٧٠ ٧٠ 

٥  Faiza Wasifa ناجح ٧٦ ٣٥٣ ٨٠ ٩٥ ٩٨ ٨٠ ٧٠ 



 
 
 

٦  Filza فاشل ٥٧ ٢٣٠ ٥٥ ٥٥ ٥٠ ٧٠ ٧٠ 

٧  Hemalita ناجح ٧٦ ٣٥٠ ٨٠ ٨٠ ١٠٠ ٩٠ ٧٠ 

٨  Indriyani ناجح ٨٨ ٣٥٣ ٨٥ ٩٠ ٩٨ ٨٠ ٧٠ 

٩  Khairul Amri ناجح ٧٩ ٣١٨ ٧٠ ٨٠ ٨٠ ٩٨ ٧٠ 

١٠  Marisa Nurwahidah فاشل ٦٥ ٣١٥ ٧٠ ٥٥ ٥٧ ٧٨ ٧٠ 

١١  Uhammad Rehan فاشل ٥٦ ٢٦٠ ٥٥ ٦٥ ٧٠ ٧٠ ٧٠ 

١٢  Mauludi Fitrah 
Insani 

 فاشل ٦٠ ٢٢٠ ٥٥ ٦٥ ٧٠ ٧٠ ٧٠

١٣  Nabila Dean Ekanita 
٧٠ 

 ناجح ٧٧ ٣١٠ ٦٠ ٨٠ ٩٠ ٨٠

١٤  Niko Andrian فاشل ٧٦ ٢٤٠ ٦٠ ٥٨ ٥٥ ٩٠ ٧٠ 

١٥  Pitra Okta Dinata ناجح ٩٠ ٣٦٠ ٥٥ ١٠٠ ١٠٠ ٨٠ ٧٠ 

١٦  Puput Novel ناجح ٩٢ ٣٦٩ ٩٠ ١٠٠ ٩٤ ٨٥ ٧٠ 

١٧  Reika Nuwair فاشل ٥٥ ٢٢٠ ٥٥ ٥٠ ٦٠ ٥٥ ٧٠ 

١٨  Riko Arlangga ناجح ٨٠ ٣٩٠ ٩٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٧٠ 

١٩  Ridho Walidien ناجح ٧٦ ٣٥٠ ٨٠ ٨٠ ١٠٠ ٩٠ ٧٠ 

٢٠  Rizka Amelia ناجح ٩٠ ٣٦٠ ٨٠ ١٠٠ ١٠٠ ٨٠ ٧٠ 

٢١  Siti Musfiroh ناجح ٩٠ ٣٦٠ ٥٠ ١٠٠ ١٠٠ ٨٠ ٧٠ 

٢٢  Soma Ariyansyah ناجح ٨١ ٣٦٠ ٨٠ ١٠٠ ١٠٠ ٨٠ ٧٠ 

٢٣  Prandika Pratama ناجح ٧٨ ٣١٥ ٧٠ ٨٧ ٨٠ ٧٨ ٧٠ 

٢٤  Uut Levih Anggraini ناجح ٧٧ ٣٦٨ ٨٠ ١٠٠ ١٠٠ ٨٨ ٧٠ 

٢٥  Huda Aulia ناجح ٧٦ ٣٥٠ ٨٠ ٨٠ ١٠٠ ٩٠ ٧٠ 

٢٦  M. Faiq ناجح ٧٧ ٣١١ ٧٠ ٨٥ ٩٠ ٧٠ ٧٠ 

  مجموع
  

        ١٩٩٤  
 



 
 
 

  معدل
  

        ٧٧  
 

 

 البيان العالمة
 النتيجة

PAM ١٠٠ مفهوم معىن املفردات 

P ١٠٠ اللفظ 

BM ١٠٠ قراءة املفردات 

PM ١٠٠ استخدام املفردات ىف الكلمة 

 ٤٠٠ العدد

 الرابعة عشرةالقائمة 

  البيان من النتيجة

  النتيجة  البيان

  ١٠٠  فهم معين املفردات

  ١٠٠  اللفظ

  ١٠٠  قراءة املفردات

  ١٠٠  استخدام املفردات

  ٤٠٠  مجموع

  الرمز :



 
 
 

مجموع =  استخدام المفردات+  قراءة المفردات+  اللفظ+  فهم معني المفردات=النتيجة 

 النتيجة األخيرة =النتيجة
 

  الحادي عشرةالقائمة 

  معايير نتيجة سيطرة المفردات

  نتيجة  العدد  مايير  نمرة

  %٨٦  ٢٣  ناجح  ١

  %١٤  ٣  فاشل  ٢

 

طلبة  ٢٣ناجح الطالب الذين لديهم معايري  السابقةويظهر من البيانات املذكورة 

وهذا يدل على أن نتائج التعلم من طالب  .%١٤طلبة ب  ٣%, وأما الفاشل ٨٦ب 

 .وخاصة يف إتقان مفردات ال تزال منخفضة السابعالصف 
  الثالثة عشرالقائمة 

سيطرة المفردات باستخدام وسائل البطاقة الومضية الدورة الثانية في المحاضرة  نتائج

 مشارق األنوارالمدرسة الثانوية  سابعالصف ال لطلبةلالثانية

  أسماء الطلبة  نمرة

مبلغ 

  النتيجة

  نتيجة

فهم معين   البيان  النتيجة  مجموع

  املفردات
  اللفظ

قراءة 

  املفردات

استخدام 

  املفردات

١  Aryo Imanuddin 
Dzaky 

 ناجح ٧٩ ٣١٨ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ٧٨ ٧٠

٢  Azahra Zakiah ناجح ٧٦ ٣٥٠ ٨٠ ٨٠ ١٠٠ ٩٠ ٧٠ 

٣  Dandi Kurniawan ناجح ٧٧ ٣٥٠ ٧٠ ٩٠ ١٠٠ ٩٠ ٧٠ 

٤  Debby Anggrani ناجح ٧٦ ٣٠٤ ٧٠ ٨٤ ٨٠ ٧٠ ٧٠ 

٥  Faiza Wasifa ناجح ٧٦ ٣٥٣ ٨٠ ٩٥ ٩٨ ٨٠ ٧٠ 



 
 
 

٦  Filza فاشل ٥٧ ٢٣٠ ٥٥ ٥٥ ٥٠ ٧٠ ٧٠ 

٧  Hemalita ناجح ٧٦ ٣٥٠ ٨٠ ٨٠ ١٠٠ ٩٠ ٧٠ 

٨  Indriyani ناجح ٨٨ ٣٥٣ ٨٥ ٩٠ ٩٨ ٨٠ ٧٠ 

٩  Khairul Amri ناجح ٧٩ ٣١٨ ٧٠ ٨٠ ٨٠ ٩٨ ٧٠ 

١٠  Marisa Nurwahidah فاشل ٦٥ ٣١٥ ٧٠ ٥٥ ٥٧ ٧٨ ٧٠ 

١١  Uhammad Rehan فاشل ٥٦ ٢٦٠ ٥٥ ٦٥ ٧٠ ٧٠ ٧٠ 

١٢  Mauludi Fitrah 
Insani 

 فاشل ٦٠ ٢٢٠ ٥٥ ٦٥ ٧٠ ٧٠ ٧٠

١٣  Nabila Dean Ekanita 
٧٠ 

 ناجح ٧٧ ٣١٠ ٦٠ ٨٠ ٩٠ ٨٠

١٤  Niko Andrian فاشل ٧٦ ٢٤٠ ٦٠ ٥٨ ٥٥ ٩٠ ٧٠ 

١٥  Pitra Okta Dinata ناجح ٩٠ ٣٦٠ ٥٥ ١٠٠ ١٠٠ ٨٠ ٧٠ 

١٦  Puput Novel ناجح ٩٢ ٣٦٩ ٩٠ ١٠٠ ٩٤ ٨٥ ٧٠ 

١٧  Reika Nuwair فاشل ٥٥ ٢٢٠ ٥٥ ٥٠ ٦٠ ٥٥ ٧٠ 

١٨  Riko Arlangga ناجح ٨٠ ٣٩٠ ٩٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٧٠ 

١٩  Ridho Walidien ناجح ٧٦ ٣٥٠ ٨٠ ٨٠ ١٠٠ ٩٠ ٧٠ 

٢٠  Rizka Amelia ناجح ٩٠ ٣٦٠ ٨٠ ١٠٠ ١٠٠ ٨٠ ٧٠ 

٢١  Siti Musfiroh ناجح ٩٠ ٣٦٠ ٥٠ ١٠٠ ١٠٠ ٨٠ ٧٠ 

٢٢  Soma Ariyansyah ناجح ٨١ ٣٦٠ ٨٠ ١٠٠ ١٠٠ ٨٠ ٧٠ 

٢٣  Prandika Pratama ناجح ٧٨ ٣١٥ ٧٠ ٨٧ ٨٠ ٧٨ ٧٠ 

٢٤  Uut Levih Anggraini ناجح ٧٧ ٣٦٨ ٨٠ ١٠٠ ١٠٠ ٨٨ ٧٠ 

٢٥  Huda Aulia ناجح ٧٦ ٣٥٠ ٨٠ ٨٠ ١٠٠ ٩٠ ٧٠ 

٢٦  M. Faiq ناجح ٧٧ ٣١١ ٧٠ ٨٥ ٩٠ ٧٠                                    ٧٠ 

  مجموع
  

        ٢٠٣٩  
 



 
 
 

  معدل
  

        ٧٨  
 

 

 البيان العالمة
 النتيجة

PAM ١٠٠ مفهوم معىن املفردات 

P ١٠٠ اللفظ 

BM ١٠٠ قراءة املفردات 

PM ١٠٠ استخدام املفردات ىف الكلمة 

 ٤٠٠ العدد

  

 الرابعة عشرةالقائمة 

  البيان من النتيجة

  النتيجة  البيان

  ١٠٠  فهم معين املفردات

  ١٠٠  اللفظ

  ١٠٠  قراءة املفردات

  ١٠٠  استخدام املفردات

  ٤٠٠  مجموع

  



 
 
 

  الرمز :

مجموع =  استخدام المفردات+  قراءة المفردات+  اللفظ+  فهم معني المفردات=النتيجة 

 النتيجة األخيرة =النتيجة

 
  القائمة الحادي عشرة

  معايير نتيجة سيطرة المفردات

  نتيجة  العدد  مايير  نمرة

  %٨٦  ٢٣  ناجح  ١

  %١٤  ٣  فاشل  ٢

  

طلبة  ٢٣ناجح الطالب الذين لديهم معايري  السابقةويظهر من البيانات املذكورة 

وهذا يدل على أن نتائج التعلم من طالب  .%١٤طلبة ب  ٣%, وأما الفاشل ٨٦ب 

  .وخاصة يف إتقان مفردات ال تزال منخفضة السابعالصف 

الطالب باستخدام  مفرداتاستنادا إىل جدول البيانات أعاله يظهر أن نتيجة إتقان 

الدورة األوىل يف الدورة الثانية قد حتسنت من الدورة األوىل. يف  وسائل بطاقة الومضية

%. ٣١طلبة ب  ٨%, وأما الفاشل ٦٩طلبة ب  ١٨ناجح الطالب الذين لديهم معايري 

 ٣%, وأما الفاشل ٨٦طلبة ب  ٢٣ناجح الطالب الذين لديهم معايري وأما الدورة الثانية 

وهكذا ازدادت نتائج الفحوصات الشفوية على هذه الدورة الثانية مع %. ١٤طلبة ب 

 .فقط ٧٨مقارنة مع نتائج الفحوصات الشفوية يف الدورة األوىل بلغت  ٧٢متوسط قيمة 
 البحث  . ج



 
 
 

لبحوث اإلجرائية يف الفصول حتتوي هذه املناقشة على وصف وشرح نتائج ا

الدراسية اليت أجراها باحثون يعملون مع باحثني من مدرس اللغة العربية يف الصف 

  .واملسائل اليت نوقشت يف املناقشة تتعلق بالبحث السابع باباي

وسائل بطاقة الومضية بطريقة مسعية العمل الذي قام به الباحثون باستخدام 

تعلم نشاط املتعلم يف التعلم يف الفصول الدراسية اليت يؤكد فيها هذا ال شفوية

وسائل بطاقة مع هذه  .ومتاسك املتعلمني، وتسهيل املتعلمني على حفظ املفردات

وسائل بطاقة املتعلم ميكن أن يكون أسهل وأسرع حلفظ مفرات ألن الومضية 

أي مع فريدة من نوعها وصغرية قطع بطاقة شكل بسهولة ميكن اختاذها يف الومضية 

وسائل مكان من قبل املتعلمني، يف عملية التعلم مل تشهد امللل والتشبع مع وجود 

مث ميكن أن يساعد املربني على حتسني استجابة املتعلمني للدروس  .بطاقة الومضية

اجتماعات، مل  ٤ويتم هذا اإلجراء مع اثنني من الدورات اليت تتطلب  .العربية

 .السابعأبدا من قبل يف الصف وسائل بطاقة الومضية تستخدم هذه 

الطلبة للتعلم العريب يف هذه الدراسة حمدودة بعدة مؤشرات  إن استجابة

 باالتفاق بني الباحثة واملدرسة

سيطرة املفردات الطلبة مقارنة حتسني  

   



 
 
 

  

بتطبيق وسائل بطاقة الومضية للطلبة الصف السابع املدرسة الثانوية مشارق األنوار باندار 

 النبونج

٢٠١٧/٢٠١٨العام الدراسى   

 الفئة منرة

 نسبة سيطرة املفردات

 قبل الدورة
 الدورة

 الدورة الثانية الدورة األوىل

%٣١ جيد ١  ٦٩%  ٨٦%  

%٦٩ فاشل ٢  ٣١%  ١٤%  

اجرءات البحث لكل الدورة ارتقت من االستجابة و نتيجة سيطرة املفردات اللغة العربية أن 

%. ٣١طلبة ب  ٦%, و الفاشل ٦٩طلبة بنتيجة جيد ب  ١٨الدورة األوىل تتكون على 

طلبة  ٢٣طلبة. و أما يف الدورة الثانية اليت حيصل على نتيجة جيد  ٢٦من  ٧٢مبعدل العام 

طلبة.  ٢٦من  ٧٨%. مبعدل العام ١٤طلبة ب  ٣ % وأما الفاشل٨٦ب   

من البيانات السابقة, نرى أن أنشطة التعلم الطلبة ارتقت النتيجة لكل الدورة وجيد. بارتقت 

أنشطة التعلم الطلبة تأثر بالتعليم اجليدة. وختلص الباحثة أ�ا بعد تطبيق وسائل بطاقة 

السابع مدرسة الثانوية مشارق األنوار يستطيع الومضية بطريقة مسعية شفوية للطلبة الصف 

أن يرتقي نتيجة التعلم سيطرة املفردات ألن قد حصل على االستجابة و اإلختبار يظهر 

  نتائج جيدة جدا.

   



 
 
 

  الباب الخامس

  االختتام

  

 خالصةال  . أ

 وفقا لنتائج اإلجرءات وحتليل البيانات اليت أقامتها الباحثة يف الدورة األوىل

وجدنا تغيريات وحتسينات يف أحوال لسيطرة املفردات والثانية يف درس اللغة العربية 

  واخلالصة من هذا البحث منها: تعلم الطلبة لكل حماضرات.

 الومضية يسهل الطلبة يف فهم دروس اللغة العربيةوسائل بطاقة  .١

وسائل بطاقة الومضية يستطيع أن يرتقي سيطرة املفردات الطلبة يف  .٢

من  املالحظةوذلك بنظر نتائج الدرس اللغة العربية يف الصف السابع, 

 الدورة األوىل و الدورة الثانية, فيها:

  

وجدنا تغيريات بناء على نتائج البحث يف الدورة األوىل سيطرة املفردات 

حصلت  الدورة األوىلحيث كانت نتيجتهم يف  وحتسينات يف أحوال تعلم الطلبة

%. مبعدل العام ٣١طلبة ب  ٦%, و الفاشلون ٦٩طلبة ب  ١٨ناجحون  على

%, و ٨٦ب طلبة  ٢٣ناجحون  حصلت على الدورة الثانيةيف طلبة.  ٢٦من  ٧٢

  طلبة. ٢٦من  ٧٨%. مبعدل العام ١٤طلبة ب  ٣الفاشلون 

   

  

 االقتراحات  . ب



 
 
 

قية سيطرة املفردات وفقا لنتائج اإلجرات هلذا البحث اليت قامت �ا الباحثة لرت 

، وإلمتام اإلجرءات على عملية التعلم فيه، من خالل استخدام وسائل بطاقة الومضية

  التايل: فتقدم الباحثة بعض االقرتاحات كما

 مدرسة اللغة العربية .١

حبيث ميكن  الطلبةوسائل وطرق تعلم متنوعة من تشبع استخدام ويقرتح   . أ

 للطلبة.نتائج التعلم على كل موضوع الفرعي تزيد  االستجابة و

 يقرتح أن يعطي املراجعة بإشراف املدرس لرتقية مهارة الكالم الطلبة.  . ب

الطريقة يف التعلم اللغة العربية تعظيم استخدام وسائل, أسرتاتيجيات و   . ت

 خصوصا لسيطرة املفردات.

 

 الطلبة الصف السابع الثانوي مشارق األنوار .٢

من املستحسن للطلبة أن يكون أكثر نشاط, والشجاعة, وال ميزح كثريا   . أ

 حيت يصل على ترقية سيطرة املفردات.

 ملا بيان املدرس خالل عملية التعلم و أن تركز.أن يهتم املدرسة   . ب

 

 مدرسة الثانوي مشارق األنوار .٣

كمؤسسة تعليمية من الفروق اإلسالمية، من   مدرسة الثانوي مشارق األنوار

أجل زيادة حتسني نوعية كل من املرافق واهلياكل األساسية، واألنشطة 

م من الالصفية، وهلم جرا كل ذلك ميكن أن حيسن عملية التعليم والتعل

  .بةأجل حتقيق أفضل إجناز الطل



 
 
 

  

 الباحثة السابقة .٤

من البحث وتطوير هذا البحث. يف هذه الدراسة تركز فقط  يزيد جيب أن

من البحوث  الباحثة السابة يزيد فردات. ومن املتوقع ترقية سيطرة امل على 

الدافع وغريها. ،نتائج التعلم ، مهارة الكتابة، مهارة اإلستماعحول زيادة 

اليت ميکن و واسرتاتيجيات التعلم  لالوسائو  الطريقةومن املتوقع أن تستخدم 

  .اخلصوص وجودة التعليم بشکل عام وجهعلی  الطلبةأن حتسن 

 

 االختتام  . ت

احلمد هللا والشكر على نعم اهللا وتوفيقه حىت تقدر الباحثة على امتام هذا البحث 

اإلجرءات. فإن اخلطيئة والنسيان يف كتابة هذ البحث واعداده لكثرية مجة. وهو بعيد 

الكمال والتمام فالبد من اكتساب النقد واالقرتاحات الداعمة لتحسينه يف عن 

  املستقبل.

عسى أن يكون هذا البحث نافعا لقراءه ووأخريا تسأل اهللا الباحثة السالمة 

والعافية ورزقا حالال طّيبا مباركا واسعا جلميع املشتكني الذين بذلو جهدهم ونصف 

ا هذا البحث اإلجرءات. وعسى أن يفيد الباحثة أوقا�م يف مساعدة الباحثة على إمت

 هذا الباحث خاصة وقارءه عامة. آمني يارّب العاملني.
 
 

 
  



 
 
 

 
 

LAMPIRAN 
  



 
 
 

KERANGKA INTERVIEW DENGAN GURU BIDANG STUDI BAHASA 
ARAB 

١. Apakah dalam mengajar ustadzah sudah menyesuaikan media pembelajaran 
dengan materi dan kondisi siswa? 

٢. Media apa saja yang ustadzah gunakan dalam mengajar? 
٣. Bagaimana respon siswa ketika pembelajaran berlangsung? 
٤. Apa sajakah kendala yang ustadzah temui ketika melakukan pembelajaran 

bahasa Arab? 
٥. Buku apa saja yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab? 
٦. Bagaimana kemampuan bahasa Arab siswa kelas VII? 
٧. Bagaimana tingkat penguasaan bahasa Arab siswa kelas VII? 
٨. Metode apa yang sudah ustadzah terapkan untuk meningkatkan kemahiran 

berbicara siswa? 
٩. Apakah ustadzah sering melatih kemampuan berbicara siswa? 
١٠. Apakah media flash card sudah pernah ustadzah terapkan dalam pembelajaran 

bahasa Arab? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

Pra Tindakan 
Catatan Lapangan I 

 
Metode Pengumpulan Data  : Observasi Proses Pembelajaran  
Hari/ Tanggal    : Rabu, ١١ Juli ٢٠١٧ 
Waktu     : ١٤.٢٠ -١٣.٠٠ WIB  
Subyek    : Ustadzah Babay, S.Pd.I  
Tempat    : Ruang Kelas VII 
 
Deskripsi : 

Dalam observasi pra tindakan ini, peneliti mengamati proses 
pembelajaran yang dilakukan oleh guru Bahasa Arab. Observasi pra tindakan 
ini bertujuan agar peneliti mengetahui gambaran umum pembelajaran Bahasa 
Arab dikelas VII tersebut dan peneliti harapkan pada tindakan siklus I akan 
lebih baik lagi. Pada awalnya, pembelajaraan dibuka oleh guru pada pukul 
١٣.٠٠ WIB dan sebelum mempelajari guru mereview (mengulang) kembali 
pelajaran sebelumnya. Selanjutnya, guru menjelaskan materi baru dan 
meminta siswa untuk memperhatikkan apa yang diterangkan oleh guru. Siswa 
terlihat bosan dan tidak bersemangat, namun guru menyadari hal itu, 
kemudian disela- sela pembelajaran guru mengajak siswa untuk bersemangat 
lagi dalam memperhatikan. Proses pembelajaran pun berjalan dengan lancer 
dan kemudian di akhiri pada pukul ١٤.٢٠ WIB serta di tutup dengan membaca 
hamdalah dan doa kemudian salam. 

Interpretasi : 
Proses pembelajaran Bahasa Arab di MTs Masyariqul Anwar 

khusunya kelas VII menggunakan metode ceramah dan tarjamah. Siswa 
terlihat bosan dan tidak bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran 
dengan metode tersebut. 

 
Siklus I 

Catatan Lapangan II 
 

Metode Pengumpulan Data  : Observasi Proses Pembelajaran  
Hari/ Tanggal    : Rabu, ٢ Agustus ٢٠١٧  
Waktu     : ١٤.٢٠ -١٣.٠٠ WIB 
Subyek  : Peneliti, Guru Bahasa Arab dan Siswa Kelas VII 
Tempat    : Ruang kelas VII 
 
Deskripsi : 

Dalam PTK siklus I pada pertemuan pertama ini, guru bahasa Arab 
sebagai orang yang melaksanakan pengajaran secara langsung dan peneliti 
sebagai kolaborator yaitu menjadi observer. Pada siklus ini materi yang 



 
 
 

diajarkan tentang العملون يف املدرسه dengan kemahiran Berbicara. Pembelajaran 
dibuka oleh guru pada pukul ١٤.٢٠ -١٣.٠٠ WIB dengan salam menanyakan 
kabar dan pelajaran. Kemudian guru mengajak peneliti untuk berkolaborasi 
dalam menjelaskan materi pelajaran yang telah disiapkan berkaitan dengan 
 dengan kemahiran berbicara. Siswa terlihat antusias dan العملون يف املدرسه
bersemangat dalam memperhatikan pelajaran. 

Pada siklus I (pertemuan pertama) ini siswa masih terlihat sungkan 
dan malu- malu karena merasa asing belajar bersama peneliti. Oleh karena itu, 
ketika menjelaskan materi, guru menuliskan materi di papan tulis mengajak 
siswa untuk mengenalkan media flash card agar mereka tidak bosan dan lebih 
memahami jika belajar dengan media yang mengasikan. Mereka pun 
semangat dengan kegiatan belajar, namun ada beberapa siswa yang masih 
sulit untuk memahami materi. Maka di akhir pembelajaran guru dan peneliti 
menyimpulkan kembali materi yang telah dipelajari. Pembelajaran pun 
diakhiri pada pukul ١٤.٢٠ WIB dengan membaca hamdalah dan diakhiri 
dengan salam. 

Interpretasi : 
Dari deskripsi di atas diketahui bahwa siswa mulai terlihat senang 

dengan pembelajaran bahasa Arab karena guru bersama peneliti ketika 
melaksanakan pembelajaran diselingi dengan metode. Sehingga harapannya 
dengan pembelajaran tersebut tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 
baik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Siklus I 
Catatan Lapangan III 

 



 
 
 

Metode Pengumpulan Data  : Observasi Proses Pembelajaran  
Hari/ Tanggal    : Rabu, ٩ Agustus ٢٠١٧ 
Waktu     : ١٤.٢٠ -١٣.٠٠ WIB 
Subyek    : Peneliti,Guru Bahasa Arab dan Siswa Kelas VII 
Tempat    : Ruang kelas VII 
 
Deskripsi : 

Dalam PTK siklus I (pertemuan kedua) ini, peneliti sebagai orang 
yang melaksanakan pengajaran secara langsung dan guru bahasa Arab sebagai 
kolaborator yang menjadi observer. Pada pertemuan ini materi yang diajarkan 
masih tentang العملون يف املدرسه dengan kemahiran membaca. Pembelajaran 
dibuka oleh peneliti pada pukul ١٤.٢٠-١٣.٠٠ dengan salam, menanyakan 
kabar kemudian penelitian mengkondisikan siswa. Sebagian besar terlihat 
antusias untuk memperhatikan pelajaran. 

Pada pertemuan ini, peneliti menjelaskan dan menuliskan materi di 
papan tulis, dan memberikan stimulus terlebih dahulu agar siswa mengingat 
kembali apa yang telah dijelaskan diwaktu pertemuan sebelumnya. 
Dilanjutkan Pendidik menjelaskan materi yang akan dipelajari, sehingga 
menarik minat anak. Ia mampu menjelaskan dengan menarik, sehinga siswa 
terangsang dan tertarik lalu guru menunjuk siswa untuk membacakan kartu 
bergambar yang mereka siapkan masing-masing. Disela-sela belajar peneliti 
dan guru mengajar siswa untuk belajar sambil bermain agar mereka senang. 
Siswa terlihat senang dan antusias.  

 
Pada pertemuan ini, peneliti memberikan stimulus dan contoh 

langsung kepada siswa menjelaskan  tentang  materi  العملون يف املدرسه  
kemudian siswa langsung menjawabnya dan menuliskannya di papan tulis. 
Kemudian siswa diberikan soal dan memberikan penghargaan kepada 
kelompok yang unggul. Diakhir pembelajaran, peneliti menyimpulkan 
kembali materi pada hari itu juga untuk memperkuat pemahaman mereka. 
Kemudian ditutup dengan mambaca hamdalah dan salam 

Diakhir pembelajaran peneliti menyimpulkan kembali pelajaran yang 
telah dipelajari. Pembelajaran pun diakhiri pada pukul ١٤.٢٠ WIB dengan 
membaca hamdalah bersaka- sama dan diakhriri dengan salam . 

 
Interprstasi : 

Suasana pembelajaran terlihat lebih terarah. Para siswa 
memperhatikan penjelasan guru dengan baik, meskipun masih ada yang 
kurang serius ketika proses pembelajaran berlangsung. Akan tetapi peneliti 
bersama guru selalu mendekati dan membantu siswa ketika kesulitan dalam 
memahaminya. 



 
 
 

  



 
 
 

Siklus II 
Catatan Lapangan V 

 
Metode Pengumpulan Data  : Observasi Proses Pembelajaran  
Hari/ Tanggal    : Rabu, ١٦ Agustus ٢٠١٧  
Waktu     : ١٤.٢٠ -١٣.٠٠ WIB 
Subyek    : Peneliti, Guru Bahasa Arab dan siswa kelas VII 
Tempat    : Ruang kelas VII 
 
Deskripsi : 

Pada siklus II (pertemuan pertama) ini, sama halnya dengan siklus I, 
peneliti bersama guru berkolaborasi untuk mempraktekkan pembelajaran. 
Pada pertemuan ini materi yang diajarkan masih tentang   االدؤات املدرسيهؤ . Pada 
pertemuan kali ini focus pada kemahiran Al- Kalam (berbicara). Pembelajaran 
dibuka oleh peneliti dengan salam, menanyakan kabar, pelajaran dan 
apersepsi. Sebelum peneliti menjelaskan pelajaran, peneliti menyuruh siswa 
menutup catatan mereka, siswa terlihat fokus dan konsentrasi selanjutnya 
siswa menirukan mufroda yang diucapkan oleh guru sebanyak ٣ kali. 
Selanjutnya Guru meminta bantuan dari beberapa siswa untuk maju ke depan 
kelas dan memegang kartu bergambar tentang ؤاالدؤات املدرسيه yang jumlahnya 
sesuai dengan urutan tata cara melakukan sebuah kegiatan, Selanjunya kartu 
dipegang setinggi dada dan menghadap ke arah siswa yang duduk di bangku. 
Siswa yang berada di depan kelas berdiri sesuai dengan urutan nomor yang 
tertera pada setiap kartu. 

Pada pertemuan kali ini, Siswa terlihat senang dan antusias dengan 
permainan ini.  Kemudian ditutup dengan hamdalah dan diakhiri dengan 
salam. 

Interpretasi : 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa kelas VII Salwa terlihat antusias dan 
semangat mengikuti pembelajaran dengan didukung beberapa permainan. Keseriusan 
dan keinginan untuk belajar semakin meningkat. 

Siklus II 
Catatan Lapangan VI 

 
Metode Pengumpulan Data  : Observasi Proses Pembelajaran  
Hari/ Tanggal    : Rabu, ٢٣ Agustus ٢٠١٧ 
Waktu     : ١٤.٢٠ -١٣.٠٠ WIB 
Subyek    : Peneliti, Guru Bahasa Arab dan siswa kelas VII 
Tempat    : Ruang kelas VII 
 
Deskripsi : 



 
 
 

Pada siklus II (pertemuan kedua) ini masih tentang  االدؤات املدرسيهؤ . 

Pembelajaran dibuka oleh guru dengan salam, menanyakan kabar siswa, dan 
apersepsi. Kemudian guru menjelaskan materi di depan kelas, dan siswa pun 
mendengarkan.  

Pada pertemuan ini, peneliti memberikan stimulus dan contoh langsung 
kepada siswa menjelaskan  tentang  materi   االدؤات املدرسيهؤ . kemudian 
siswa langsung menjawabnya dan menuliskannya di papan tulis. 
Kemudian siswa diberikan soal dan memberikan penghargaan kepada 
kelompok yang unggul. Diakhir pembelajaran, peneliti menyimpulkan 
kembali materi pada hari itu juga untuk memperkuat pemahaman mereka. 
Kemudian ditutup dengan mambaca hamdalah dan salam 
Setelah pembelajaran berakhir, guru menyimpulkan kembali tentang materi 
pada hari itu juga untuk memperkuat pemahaman siswa. Kemudian ditutup 
dengan hamdalah dan diakhiri dengan salam. 

 
 
 
Interpretasi : 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa kelas VII terlihat antusias 
dan semangat mengikuti pembelajaran dengan didukung media flash card. 
Keseriusan dan keinginan untuk belajar semakin meningkat. 

  



 
 
 

Format Observasi Pembelajaran Siklus I 
 

Nama Guru   : Babay, S. Pd. I 
Bidang Study   : Bahasa Arab 

Topik bahasan  : العملون يف املدرسه 

Kelas    : VII 
Jam ruang  : Rabu / ٢ Agustus ٢٠١٧, Rabu / ٩ Agustus ٢٠١٧ 

No Aspek yang dinilai Realisasi Keterangan Ada Tidak 
١.  Membuka pelajaran dengan 

salam √   

٢. Menarik perhatian siswa  √   
٣. Membuat apersepsi √   
٤. Menyampaikan topik/ Tujuan √   
٥. Memberi pre test  √  
٦. Penerapan Metode dengan 

tepat √   

٧. Menjelaskan materi dengan 
jelas  √   

٨. Memulai dan mengakhiri 
sesuai jadwal  √   

٩. Memnfaatkan waktu secara 
efektif √   

١٠. Meninjau kembali materi yang 
telah dipelajari  √   

١١. Memberikan post test √   
Format Observasi Pembelajaran Siklus II 

 
Nama Guru   : Babay, S. Pd. I 
Bidang Study   : Bahasa Arab 
Topik bahasan  :  االدؤات املدرسيهؤ  
Kelas    : VIII Salwa 
Jam ruang   : Rabu / ١٦ Agustus ٢٠١٧, Rabu / ٢٣ Agustus ٢٠١٧ 

No Aspek yang dinilai Realisasi Keterangan Ada Tidak 
١.  Membuka pelajaran dengan 

salam √   

٢. Menarik perhatian siswa  √   
٣. Membuat apersepsi √   



 
 
 

٤. Menyampaikan topik/ Tujuan √   
٥. Memberi pre test  √  
٦. Penerapan Metode dengan 

tepat √   

٧. Menjelaskan materi dengan 
jelas  √   

٨. Memulai dan mengakhiri 
sesuai jadwal  √   

٩. Memnfaatkan waktu secara 
efektif √   

١٠. Meninjau kembali materi yang 
telah dipelajari  √   

١١. Memberikan post test  √  
 
  



 
 
 

Pra Tindakan 
Catatan Lapangan I 

 
Metode Pengumpulan Data  : Observasi Proses Pembelajaran  
Hari/ Tanggal    : Rabu, ١١ Juli ٢٠١٧ 
Waktu     : ١٤.٢٠ -١٣.٠٠ WIB  
Subyek    : Ustadzah Babay, S.Pd.I  
Tempat    : Ruang Kelas VII 
 
Deskripsi : 

Dalam observasi pra tindakan ini, peneliti mengamati proses 
pembelajaran yang dilakukan oleh guru Bahasa Arab. Observasi pra tindakan 
ini bertujuan agar peneliti mengetahui gambaran umum pembelajaran Bahasa 
Arab dikelas VII tersebut dan peneliti harapkan pada tindakan siklus I akan 
lebih baik lagi. Pada awalnya, pembelajaraan dibuka oleh guru pada pukul 
١٣.٠٠ WIB dan sebelum mempelajari guru mereview (mengulang) kembali 
pelajaran sebelumnya. Selanjutnya, guru menjelaskan materi baru dan 
meminta siswa untuk memperhatikkan apa yang diterangkan oleh guru. Siswa 
terlihat bosan dan tidak bersemangat, namun guru menyadari hal itu, 
kemudian disela- sela pembelajaran guru mengajak siswa untuk bersemangat 
lagi dalam memperhatikan. Proses pembelajaran pun berjalan dengan lancer 
dan kemudian di akhiri pada pukul ١٤.٢٠ WIB serta di tutup dengan membaca 
hamdalah dan doa kemudian salam. 

Interpretasi : 
Proses pembelajaran Bahasa Arab di MTs Masyariqul Anwar 

khusunya kelas VII menggunakan metode ceramah dan tarjamah. Siswa 
terlihat bosan dan tidak bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran 
dengan metode tersebut. 

 
Siklus I 

Catatan Lapangan II 
 

Metode Pengumpulan Data  : Observasi Proses Pembelajaran  
Hari/ Tanggal    : Rabu, ٢ Agustus ٢٠١٧  
Waktu     : ١٤.٢٠ -١٣.٠٠ WIB 
Subyek  : Peneliti, Guru Bahasa Arab dan Siswa Kelas VII 
Tempat    : Ruang kelas VII 
 
Deskripsi : 

Dalam PTK siklus I pada pertemuan pertama ini, guru bahasa Arab 
sebagai orang yang melaksanakan pengajaran secara langsung dan peneliti 
sebagai kolaborator yaitu menjadi observer. Pada siklus ini materi yang 



 
 
 

diajarkan tentang العملون يف املدرسه dengan kemahiran Berbicara. Pembelajaran 
dibuka oleh guru pada pukul ١٤.٢٠ -١٣.٠٠ WIB dengan salam menanyakan 
kabar dan pelajaran. Kemudian guru mengajak peneliti untuk berkolaborasi 
dalam menjelaskan materi pelajaran yang telah disiapkan berkaitan dengan 
 dengan kemahiran berbicara. Siswa terlihat antusias dan العملون يف املدرسه
bersemangat dalam memperhatikan pelajaran. 

Pada siklus I (pertemuan pertama) ini siswa masih terlihat sungkan 
dan malu- malu karena merasa asing belajar bersama peneliti. Oleh karena itu, 
ketika menjelaskan materi, guru menuliskan materi di papan tulis mengajak 
siswa untuk mengenalkan media flash card agar mereka tidak bosan dan lebih 
memahami jika belajar dengan media yang mengasikan. Mereka pun 
semangat dengan kegiatan belajar, namun ada beberapa siswa yang masih 
sulit untuk memahami materi. Maka di akhir pembelajaran guru dan peneliti 
menyimpulkan kembali materi yang telah dipelajari. Pembelajaran pun 
diakhiri pada pukul ١٤.٢٠ WIB dengan membaca hamdalah dan diakhiri 
dengan salam. 

Interpretasi : 
Dari deskripsi di atas diketahui bahwa siswa mulai terlihat senang 

dengan pembelajaran bahasa Arab karena guru bersama peneliti ketika 
melaksanakan pembelajaran diselingi dengan metode. Sehingga harapannya 
dengan pembelajaran tersebut tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 
baik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Siklus I 
Catatan Lapangan III 

 



 
 
 

Metode Pengumpulan Data  : Observasi Proses Pembelajaran  
Hari/ Tanggal    : Rabu, ٩ Agustus ٢٠١٧ 
Waktu     : ١٤.٢٠ -١٣.٠٠ WIB 
Subyek    : Peneliti,Guru Bahasa Arab dan Siswa Kelas VII 
Tempat    : Ruang kelas VII 
 
Deskripsi : 

Dalam PTK siklus I (pertemuan kedua) ini, peneliti sebagai orang 
yang melaksanakan pengajaran secara langsung dan guru bahasa Arab sebagai 
kolaborator yang menjadi observer. Pada pertemuan ini materi yang diajarkan 
masih tentang العملون يف املدرسه dengan kemahiran membaca. Pembelajaran 
dibuka oleh peneliti pada pukul ١٤.٢٠-١٣.٠٠ dengan salam, menanyakan 
kabar kemudian penelitian mengkondisikan siswa. Sebagian besar terlihat 
antusias untuk memperhatikan pelajaran. 

Pada pertemuan ini, peneliti menjelaskan dan menuliskan materi di 
papan tulis, dan memberikan stimulus terlebih dahulu agar siswa mengingat 
kembali apa yang telah dijelaskan diwaktu pertemuan sebelumnya. 
Dilanjutkan Pendidik menjelaskan materi yang akan dipelajari, sehingga 
menarik minat anak. Ia mampu menjelaskan dengan menarik, sehinga siswa 
terangsang dan tertarik lalu guru menunjuk siswa untuk membacakan kartu 
bergambar yang mereka siapkan masing-masing. Disela-sela belajar peneliti 
dan guru mengajar siswa untuk belajar sambil bermain agar mereka senang. 
Siswa terlihat senang dan antusias.  

 
Pada pertemuan ini, peneliti memberikan stimulus dan contoh 

langsung kepada siswa menjelaskan  tentang  materi  العملون يف املدرسه  
kemudian siswa langsung menjawabnya dan menuliskannya di papan tulis. 
Kemudian siswa diberikan soal dan memberikan penghargaan kepada 
kelompok yang unggul. Diakhir pembelajaran, peneliti menyimpulkan 
kembali materi pada hari itu juga untuk memperkuat pemahaman mereka. 
Kemudian ditutup dengan mambaca hamdalah dan salam 

Diakhir pembelajaran peneliti menyimpulkan kembali pelajaran yang 
telah dipelajari. Pembelajaran pun diakhiri pada pukul ١٤.٢٠ WIB dengan 
membaca hamdalah bersaka- sama dan diakhriri dengan salam . 

 
Interprstasi : 

Suasana pembelajaran terlihat lebih terarah. Para siswa 
memperhatikan penjelasan guru dengan baik, meskipun masih ada yang 
kurang serius ketika proses pembelajaran berlangsung. Akan tetapi peneliti 
bersama guru selalu mendekati dan membantu siswa ketika kesulitan dalam 
memahaminya. 



 
 
 

  



 
 
 

Siklus II 
Catatan Lapangan V 

 
Metode Pengumpulan Data  : Observasi Proses Pembelajaran  
Hari/ Tanggal    : Rabu, ١٦ Agustus ٢٠١٧  
Waktu     : ١٤.٢٠ -١٣.٠٠ WIB 
Subyek    : Peneliti, Guru Bahasa Arab dan siswa kelas VII 
Tempat    : Ruang kelas VII 
 
Deskripsi : 

Pada siklus II (pertemuan pertama) ini, sama halnya dengan siklus I, 
peneliti bersama guru berkolaborasi untuk mempraktekkan pembelajaran. 
Pada pertemuan ini materi yang diajarkan masih tentang   االدؤات املدرسيهؤ . Pada 
pertemuan kali ini focus pada kemahiran Al- Kalam (berbicara). Pembelajaran 
dibuka oleh peneliti dengan salam, menanyakan kabar, pelajaran dan 
apersepsi. Sebelum peneliti menjelaskan pelajaran, peneliti menyuruh siswa 
menutup catatan mereka, siswa terlihat fokus dan konsentrasi selanjutnya 
siswa menirukan mufroda yang diucapkan oleh guru sebanyak ٣ kali. 
Selanjutnya Guru meminta bantuan dari beberapa siswa untuk maju ke depan 
kelas dan memegang kartu bergambar tentang ؤاالدؤات املدرسيه yang jumlahnya 
sesuai dengan urutan tata cara melakukan sebuah kegiatan, Selanjunya kartu 
dipegang setinggi dada dan menghadap ke arah siswa yang duduk di bangku. 
Siswa yang berada di depan kelas berdiri sesuai dengan urutan nomor yang 
tertera pada setiap kartu. 

Pada pertemuan kali ini, Siswa terlihat senang dan antusias dengan 
permainan ini.  Kemudian ditutup dengan hamdalah dan diakhiri dengan 
salam. 

Interpretasi : 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa kelas VII Salwa terlihat antusias dan 
semangat mengikuti pembelajaran dengan didukung beberapa permainan. Keseriusan 
dan keinginan untuk belajar semakin meningkat. 

Siklus II 
Catatan Lapangan VI 

 
Metode Pengumpulan Data  : Observasi Proses Pembelajaran  
Hari/ Tanggal    : Rabu, ٢٣ Agustus ٢٠١٧ 
Waktu     : ١٤.٢٠ -١٣.٠٠ WIB 
Subyek    : Peneliti, Guru Bahasa Arab dan siswa kelas VII 
Tempat    : Ruang kelas VII 
 
Deskripsi : 



 
 
 

Pada siklus II (pertemuan kedua) ini masih tentang  االدؤات املدرسيهؤ . 

Pembelajaran dibuka oleh guru dengan salam, menanyakan kabar siswa, dan 
apersepsi. Kemudian guru menjelaskan materi di depan kelas, dan siswa pun 
mendengarkan.  

Pada pertemuan ini, peneliti memberikan stimulus dan contoh langsung 
kepada siswa menjelaskan  tentang  materi   االدؤات املدرسيهؤ . kemudian 
siswa langsung menjawabnya dan menuliskannya di papan tulis. 
Kemudian siswa diberikan soal dan memberikan penghargaan kepada 
kelompok yang unggul. Diakhir pembelajaran, peneliti menyimpulkan 
kembali materi pada hari itu juga untuk memperkuat pemahaman mereka. 
Kemudian ditutup dengan mambaca hamdalah dan salam 
Setelah pembelajaran berakhir, guru menyimpulkan kembali tentang materi 
pada hari itu juga untuk memperkuat pemahaman siswa. Kemudian ditutup 
dengan hamdalah dan diakhiri dengan salam. 

 
 
 
Interpretasi : 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa kelas VII terlihat antusias 
dan semangat mengikuti pembelajaran dengan didukung media flash card. 
Keseriusan dan keinginan untuk belajar semakin meningkat. 

  



 
 
 

Format Observasi Pembelajaran Siklus I 
 

Nama Guru   : Babay, S. Pd. I 
Bidang Study   : Bahasa Arab 

Topik bahasan  : العملون يف املدرسه 

Kelas    : VII 
Jam ruang  : Rabu / ٢ Agustus ٢٠١٧, Rabu / ٩ Agustus ٢٠١٧ 

No Aspek yang dinilai Realisasi Keterangan Ada Tidak 
١.  Membuka pelajaran dengan 

salam √   

٢. Menarik perhatian siswa  √   
٣. Membuat apersepsi √   
٤. Menyampaikan topik/ Tujuan √   
٥. Memberi pre test  √  
٦. Penerapan Metode dengan 

tepat √   

٧. Menjelaskan materi dengan 
jelas  √   

٨. Memulai dan mengakhiri 
sesuai jadwal  √   

٩. Memnfaatkan waktu secara 
efektif √   

١٠. Meninjau kembali materi yang 
telah dipelajari  √   

١١. Memberikan post test √   
Format Observasi Pembelajaran Siklus II 

 
Nama Guru   : Babay, S. Pd. I 
Bidang Study   : Bahasa Arab 
Topik bahasan  :  االدؤات املدرسيهؤ  
Kelas    : VIII Salwa 
Jam ruang   : Rabu / ١٦ Agustus ٢٠١٧, Rabu / ٢٣ Agustus ٢٠١٧ 

No Aspek yang dinilai Realisasi Keterangan Ada Tidak 
١.  Membuka pelajaran dengan 

salam √   

٢. Menarik perhatian siswa  √   
٣. Membuat apersepsi √   



 
 
 

٤. Menyampaikan topik/ Tujuan √   
٥. Memberi pre test  √  
٦. Penerapan Metode dengan 

tepat √   

٧. Menjelaskan materi dengan 
jelas  √   

٨. Memulai dan mengakhiri 
sesuai jadwal  √   

٩. Memnfaatkan waktu secara 
efektif √   

١٠. Meninjau kembali materi yang 
telah dipelajari  √   

١١. Memberikan post test  √  
 
 
  



 
 
 

OBSERVASI AKTIVITAS PENELITI 
 

Nama Sekolah : MTs Masyariqul Anwar Bandar Lampung 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/ Semester  : VII / Ganjil 
 

No Aspek yang diamati Hasil Pengamatan 
Baik Cukup Kurang 

١. Penguasaan peneliti terhadap media flash 
card √   

٢. Peneliti memberi contoh peserta didik 
berbicara bahasa Arab yang benar  √  

٣. Peneliti menginstruksikan peserta didik 
untuk berdiskusi dengan bahasa Arab  √   

٤.  Peneliti mengajukan pertanyaan kepada 
peserta didik   √  

٥. Peneliti memberikan evaluasi   √  
 
 
  



 
 
 

PANDUAN WAWANCARA KEPADA SISWA 
 

Nama  : 
Hari/Tgl : 
 

١. Apakah anda menyukai pelajaran bahasa Arab? 

٢. Apakah guru bahasa Arab dalam mengajar bahasa Arab menyenangkan 

karena banyak menggunakan media pembelajaran? 

٣. Apakah anda mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Arab?  

٤. Apakah guru dalam mengajar bahasa Arab lebih banyak ceramah menjelaskan 

bacaan, terjemah/arti kata sehingga peserta didik cenderung pasif? 

٥. Apakah guru bahasa Arab mempermudah siswa dalam belajar? 

  



 
 
 

SILABUS 

 

Satuan Pendidikan               : Madrasah Tsanawiyah Masyariqul Anwar Bandar Lampung 

Mata Pelajaran                      : Bahasa Arab 

Kelas / Semester                   : VII / Gasal 

Materi                                     : Istima’ tentang 1) At-Ta’rif binnafsi wa bil ‘Amiliina Fil Madrasah, 2) Al-Marafiq Wal Adawatul Madrasiyyah, 3) Al-Alwan 

 

Kompetensi Inti    : 

1.      Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

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 

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 

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 

1.1    Menerima kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah untuk berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 

1.2    Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk pengembangan kemampuan berbahasa arab 

1.3    Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 

2.1.   Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

2.2.   Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan berbahasa. 

2.3.   Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa  Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 

3.1.   Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan tema 1) At-Ta’rif binnafsi wa bil ‘Amiliina Fil Madrasah, 2) Al-Marafiq Wal Adawatul Madrasiyyah, 3) Al-Alwan baik secara 

lisan maupun tulisan 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber/Bahan/Alat 
1.1  Menerima kejujuran dan 

percaya diri sebagai 

anugerah Allah untuk 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah 

1.2  Meyakini adanya 

motivasi internal 

(intrinsik) sebagai 

anugerah Allah untuk 

pengembangan 

kemampuan berbahasa 

arab 

1.3  Mengamalkan sikap 

amanah sebagai 

      

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber/Bahan/Alat 
anugerah Allah untuk 

mempraktikkan bahasa 

Arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional 

dan pengantar dalam 

mengkaji khazanah 

keislaman 

      

2.1.  Menunjukkan perilaku 

jujur dan percaya diri 

dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah dan 

sekolah. 

2.2.  Menunjukkan perilaku 

motivasi internal 

(intrinsik) untuk 

pengembangan 

kemampuan berbahasa. 

2.3.  Menunjukkan sikap 

bertanggung jawab 

dalam mempraktikkan 

bahasa  Arab sebagai 

bahasa komunikasi 

internasional dan 

pengantar dalam 

mengkaji khazanah 

keislaman 

      

3.1.  Mengidentifikasi bunyi 

kata, frasa, dan kalimat 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan tema 

1) At-Ta’rif binnafsi wa bil 

‘Amiliina Fil Madrasah, 2) 

Al-Marafiq Wal Adawatul 

Madrasiyyah, 3) Al- 

Alwan baik secara lisan 

maupun tulisan 

3.1.1  Menirukan langsung 

bunyi kata, frasa dan 

kalimat bahasa Arab 

yang diperdengarkan 

3.1.2  Menyebutkan kembali 

bunyi kata, frasa dan 

kalimat bahasa Arab 

yang diperdengarkan 

3.1.3  Menunjukkan tulisan 

sesuai bunyi kata, 

frasa dan kalimat 

bahasa Arab yang 

diperdengarkan 

3.1.4  Memperagakan bunyi 

kata, frasa dan kalimat 

 TATAP MUKA 

Mengamati dengan teliti 

1.    Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 

yang diperdengarkan tentang 1) At-Ta’rif binnafsi wa bil ‘Amiliina 

Fil Madrasah, 2) Al-Marafiq Wal Adawatul Madrasiyyah, 3) Al- 

Alwan 

2.    Siswa menirukan pelafalan  kata, frasa dan kalimat  bahasa 

Arab yang diperdengarkan 

3.    Siswa mengamati gambar sesuai dengan teks gambar yang 

disajikan 

x  Performance 

x  Sikap 
6 X 40 Menit x  Papan tulis 

x  Buku paket 

x  Kamus 

x  Laptop 

x  LCD 

x  Alat 

peraga/sarana 

yang mendukung 

seperti  gambar 

dll 
Menanya dengan santun 

1.    Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan  kata, 

frasa dan kalimat  bahasa Arab tentang 1) At-Ta’rif binnafsi wa 

bil ‘Amiliina Fil Madrasah, 2) Al-Marafiq Wal Adawatul 

Madrasiyyah, 3) Al-Alwan baik secara individu kelompok 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber/Bahan/Alat 
 bahasa Arab yang 

diperdengarkan 

3.1.5   Menunjukkan gambar 

sesuai bunyi kata, 

frasa dan kalimat 

bahasa Arab yang 

diperdengarkan 

3.1.6   Mengidentifikasi arti 

dari bunyi kata, frasa 

dan kalimat bahasa 

Arab yang 

diperdengarkan 

3.1.7   Menyalin/menulis 

kembali bunyi kata, 

frasa dan kalimat 

bahasa Arab yang 

diperdengarkan 

3.1.8   Mengungkapkan 

kembali (bercerita) 

tentang isi wacana 

yang telah didengar 

 2.    Siswa menanyakan materi tentang 1) At-Ta’rif binnafsi wa bil 

‘Amiliina Fil Madrasah, 2) Al-Marafiq Wal Adawatul 

Madrasiyyah, 3) Al-Alwan yang belum dipahami 
   

Mencoba dengan penuh semangat 

1.    Siswa melafalkan materi tentang 1) At-Ta’rif binnafsi wa bil 

‘Amiliina Fil Madrasah, 2) Al-Marafiq Wal Adawatul 

Madrasiyyah, 3) Al-Alwan 

2.    Siswa menunjukkan gambar/peragaan sesuai dengan bunyi 

kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan. 

3.    Siswa  melafalkan kalimat dengan bahasa Arab sesuai gambar 

yang disajikan 
Menalar dengan terampil 

1.    Siswa  menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa 

Arab yang tepat 

2.    Siswa menunjukkan gambar sesuai dengan kata, frasa dan 

kalimat yang diperdengarkan. 

3.    Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa dan kalimat 

yang diperdengarkan 
Mengkomunikasikan  dengan percaya diri dan tanggung jawab. 

1.    Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab sesuai dengan gambar 

2.    Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab tentang  gambar beserta 

artinya. 

3.    Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa dan kalimat 

yang diperdengarkan. 
TUGAS  TERSTRUKTUR 

1.    Memperhatikan arahan guru 

2.    Menyiapkan perlengkapan latihan sesuai instruksi 

3.    Siswa melafalkan bunyi (kata, frasa dan kalimat) yang 

diperdengarkan. 

4.    Memilih jawaban yang tepat dari pilihan yang tersedia sesuai 

kata, frasa atau kalimat yang diperdengarkan oleh guru baik 

langsung atau tidak langsung (rekaman) 

5.    Siswa memperagakan sesuai dengan bunyi (kata, frasa dan 

kalimat) yang diperdengarkan 

6.    Siswa memilih/menunjukkan  gambar sesuai  dengan bunyi 

(kata, frasa dan kalimat) yang diperdengarkan 
TUGAS TIDAK TERSTRUKTUR 

Membiasakan mendengarkan cerita, pidato, lagu, dialog atau berita 

berbahasa Arab dari media elektronik (radio, TV, Internet dll). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SILABUS 

 

Satuan Pendidikan               : Madrasah Tsanawiyah Masyariqul Anwar Bandar Lampung 

Mata Pelajaran                      : Bahasa Arab 

Kelas / Semester                   : VII / Gasal 

Materi                                     : Kalam tentang 1) At-Ta’rif binnafsi wa bil ‘Amiliina Fil Madrasah, 2) Al-Marafiq Wal Adawatul Madrasiyyah, 3) Al-Alwan 

 

Kompetensi Inti    : 

1.      Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

3.      Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

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 

1.1.   Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 

2.1.   Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

2.2.   Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan berbahasa. 

2.3.   Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa  Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 

4.1    Mendemonstrasikan  ungkapan sederhana tentang topic 1) At-Ta’rif binnafsi wa bil ‘Amiliina Fil Madrasah, 2) Al-Marafiq Wal Adawatul Madrasiyyah, 3) Al-Alwan dengan memperhatikan struktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

4.2    Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan merespon tentang 1) At-Ta’rif binnafsi wa bil ‘Amiliina Fil Madrasah, 2) Al-Marafiq Wal Adawatul Madrasiyyah, 3) Al-Alwan 

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

4.3    Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang 1) At-Ta’rif binnafsi wa bil ‘Amiliina Fil Madrasah, 2) Al-Marafiq Wal Adawatul Madrasiyyah, 3) Al-Alwan 

 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber/Bahan/Alat 
1.1  Menerima kejujuran dan 

percaya diri sebagai 

anugerah Allah untuk 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah 

1.2  Meyakini adanya 

motivasi internal 

(intrinsik) sebagai 

anugerah Allah untuk 

pengembangan 

kemampuan berbahasa 

arab 

1.3  Mengamalkan sikap 

amanah sebagai 

      

 
 
 



 
 
 

 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber/Bahan/Alat 
anugerah Allah untuk 

mempraktikkan bahasa 

Arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional 

dan pengantar dalam 

mengkaji khazanah 

keislaman 

      

2.1.  Menunjukkan perilaku 

jujur dan percaya diri 

dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah dan 

sekolah. 

2.2.  Menunjukkan perilaku 

motivasi internal 

(intrinsik) untuk 

pengembangan 

kemampuan berbahasa. 

2.3.  Menunjukkan sikap 

bertanggung jawab 

dalam mempraktikkan 

bahasa  Arab sebagai 

bahasa komunikasi 

internasional dan 

pengantar dalam 

mengkaji khazanah 

keislaman 

      

4.1.   Mendemonstrasikan 

ungkapan  sederhana 

tentang  topic  1) At-Ta’rif 

binnafsi  wa  bil  ‘Amiliina 

Fil    Madrasah,    2)    Al- 

Marafiq    Wal    Adawatul 

Madrasiyyah, 3) Al-Alwan 

dengan    memperhatikan 

struktur  teks  dan  unsur 

kebahasaan  yang  benar 

dan sesuai konteks 

4.1.1  Menirukan contoh 

ungkapan sederhana 

4.1.2  Menghafalkan 

ungkapan sederhana 

4.1.3  Melakukan tanya 

jawab sesuai contoh 

ungkapan yang 

diprogramkan dengan 

benar 

 1.    Guru menyiapkan bahan yang akan diperdengarkan yang terkait 

dengan materi. 

2.    Siswa diminta untuk mendengarkan/ mengamati 

rekaman/tanyangan yang diprogramkan. 

3.    Guru memperdengarkan dan/atau memperlihatkan bahan 

pembelajaran yaitu contoh tanya jawab dengan jawabannya 

4.    Guru memperdengarkan bahan pembelajaran kembali, 

kemudian siswa menirukan/melafalkan contoh ungkapan 

pertanyaan dan jawaban diperdengarkan dan/atau diperlihatkan 

secara klasikal, kemudian secara kelompok/individual. Jika 

dipandang perlu, kegiatan ini bisa diulang lebih dari satu kali. 

x  Performance 

x  Sikap 
6 X 40 Menit x  Papan tulis 

x  Buku paket 

x  Kamus 

x  Laptop 

x  LCD 

x  Alat 

peraga/sarana 

yang mendukung 

seperti  gambar 

dll 
4.2. Menunjukkan      contoh 

ungkapan   sederhana 

untuk  menyatakan, 

menanyakan               dan 

4.2.1  Memperagakan 

ungkapan sederhana 

untuk menyatakan, 

menanyakan dan 

1.    Dengan menggunakan alat peraga, berupa gambar/tulisan di 

kertas, guru memberikan contoh tanya jawab seperti pada 

kegiatan pertama. 

2.    Siswa diberikan rangsangan dan kesempatan seluasnya untuk 

6 X 40 Menit  

 
 
 



 
 
 

 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber/Bahan/Alat 
merespon  tentang  1) At- 

Ta’rif    binnafsi    wa    bil 

‘Amiliina Fil Madrasah, 2) 

Al-Marafiq Wal Adawatul 

Madrasiyyah, 3) Al-Alwan 

dengan memperhatikan 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar 

dan sesuai konteks 

merespon dalam teks 

dialog baik tanpa teks 

(hafalan) atau dengan 

teks 

4.2.2   Memperagakan teks 

hiwar dengan tepat 

4.2.3   Mampu bertanya dan 

menjawab dengan 

dengan 

memperhatikan 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang 

benar dan sesuai 

konteks 

4.2.4   Menggunakan / 

mengucapkan 

mufrodat dengan tepat 

dalam berbagai kalimat 

 menanya makna ungkapan  pertanyaan dan jawaban yang 

diprogramkan. Untuk mengecek pemahaman siswa, guru 

bertanya secara acak kepada siswa. 

3.    Siswa mencoba/ melakukan tanya jawab sesuai dengan 

ungkapan pertanyaan dan jawaban yang diprogramkan, 

berdasarkan stimulus yang diberikan guru. Kegiatan ini 

dilakukan secara kelompok, kemudian secara individual. Jika 

dipandang perlu, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang. 

   

4.3. Menyampaikan berbagai 

informasi  lisan 

sederhana tentang 1) At- 

Ta’rif    binnafsi    wa    bil 

‘Amiliina Fil Madrasah, 2) 

Al-Marafiq Wal Adawatul 

Madrasiyyah, 3) Al-Alwan 

4.3.1   Menceritakan kembali 

tema yang dipelajari 

menggunakan 

ungkapan sederhana 

dengan baik dan benar 

1.    Gurumengkondisikan  siswa. Separuh kelas berdiri membentuk 

lingkaran kecil dan menghadap keluar. Separuh kelas lainnya 

membentuk lingkaran di luar lingkaran pertama, menghadap ke 

dalam. Guru membagikan alat peraga kepada siswa yang 

berada di lingkaran kecil. 

2.    Dua peserta yang berpasangan dari lingkaran kecil dan besar 

melakukan tanya jawab seperti pada kegiatan ke-2, dengan 

ketentuan siswa yang memegang alat peraga adalah yang 

bertanya. Kegiatan tanya jawab ini bisa dilakukan oleh semua 

pasangan dalam waktu yang bersamaan. 

3.    Kemudian siswa yang berada di lingkaran kecil diam di tempat, 

sementara siswa yang berada di lingkaran besar bergeser satu 

atau dua langkah searah jarum jam. 

4.    Selanjutnya, giliran siswa yang berada di lingkaran besar yang 

memegang alat peraga dan bertanya seperti pada kegiatan ke- 

2. Demikian seterusnya. 

5.    Selama kegiatan ke-3 berlangsung, guru mengamati performa 

siswa, sesuai dengan lembar pengamatan. 

6.    Di akhir kegiatan, Guru memberikan balikan (koreksian 

mengenai kekeliruan yang dilakukan oleh siswa) dan/atau 

informasi tambahan atau ungkapan-ungkapan  lain dalam suatu 

dialog pada tema yang diprogramkan. 

7.    Siswa memantapkan pemahaman makna kalimat yang 

terkandung dalam naskah (Penalaran) 

6 X 40 Menit  

 
 



 
 
 

 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber/Bahan/Alat 
   TUGAS TERSTRUKTUR 

1.    Mendemosndtrasikan  perkelompok sesuai naskan hiwar 

(pecakapan) yang terdapat dalam buku pelajaran. 

2.    Menjawab soal-soal latihan yang terdapat dalam buku pelajaran 

dalam upaya mengechek pemahaman siswa tentang isi hiwar 

(percakapan) 

x  x 

   TUGAS TIDAK TERSTRUKTUR 

Membiasakan  bercakap-cakap  dengan teman di luar kelas dengan 

menggunakan bahasa Arab saat berkenalan, membicarakan kondisi 

sekolah dan tentang warna-warna. 

x  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SILABUS 

 

Satuan Pendidikan               : Madrasah Tsanawiyah Masyariqul Anwar Bandar Lampung 

Mata Pelajaran                      : Bahasa Arab 

Kelas / Semester                   : VII / Gasal 

Materi                                     : Qira’ah tentang 1) At-Ta’rif binnafsi wa bil ‘Amiliina Fil Madrasah, 2) Al-Marafiq Wal Adawatul Madrasiyyah, 3) Al-Alwan 

 

Kompetensi Inti    : 

1.      Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

3.      Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

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 

1.1.   Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 

2.1.   Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

2.2.   Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan berbahasa. 

2.3.   Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa  Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 

3.2    Melafalkan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 1) At-Ta’rif binnafsi wa bil ‘Amiliina Fil Madrasah, 2) Al-Marafiq Wal Adawatul Madrasiyyah, 3) Al-Alwan: 

3.3    Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 1) At-Ta’rif binnafsi wa bil ‘Amiliina Fil Madrasah, 2) Al-Marafiq Wal Adawatul Madrasiyyah, 3) Al- 

Alwan 

 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber/Bahan/Alat 
1.1  Menerima kejujuran dan 

percaya diri sebagai 

anugerah Allah untuk 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah 

1.2  Meyakini adanya 

motivasi internal 

(intrinsik) sebagai 

anugerah Allah untuk 

pengembangan 

kemampuan berbahasa 

arab 

1.3     Mengamalkan sikap 

amanah sebagai 

anugerah Allah untuk 

mempraktikkan bahasa 
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Arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional 

dan pengantar dalam 

mengkaji khazanah 

keislaman 

      

2.1.  Menunjukkan perilaku 

jujur dan percaya diri 

dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah dan 

sekolah. 

2.2.  Menunjukkan perilaku 

motivasi internal 

(intrinsik) untuk 

pengembangan 

kemampuan berbahasa. 

2.3.  Menunjukkan sikap 

bertanggung jawab 

dalam mempraktikkan 

bahasa  Arab sebagai 

bahasa komunikasi 

internasional dan 

pengantar dalam 

mengkaji khazanah 

keislaman 

      

3.2  Melafalkan bunyi huruf, 

kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan 1) At- 

Ta’rif binnafsi wa bil 

‘Amiliina Fil Madrasah, 2) 

Al-Marafiq Wal Adawatul 

Madrasiyyah, 3) Al- 

Alwan. 

3.2.1  Membaca huruf, kata, 

frase, dan kalimat 

bahasa Arab dengan 

intonasi dan makhraj 

yang benar 

3.2.2  Menentukan arti 

kosakata dalam teks 

3.2.3  Menerjemahkan frase, 

dan kalimat bahasa 

Arab dalam teks 

3.2.4  Menggunakan 

kosakata dalam 

konteks kalimat 

 TATAP MUKA 

Dalam kegiatan inti, pendidik dan para siswa melakukan beberapa 

kegiatan sebagai berikut. 

1.    Mengamati 

x   Menyimak bacaan teks qira’ah 

x   Mencermati isi kandungan teks qira’ah. 

2.    Menanya 

x   Menanyakan   makna   kata   (mufradat)   baru   dalam   teks 

qira’ah. 

x   Menanyakan tentang isi kandungan teks qira’ah. 

x   Menanyakan  unsur  kebahasaan  yang  terkandung  di  teks 

qira’ah. 

3.    Mengumpulkan data/eksplorasi 

x   Mendiskusikan isi kandungan  teks qira’ah. 

x   Menganalisis unsur kebahasaan teks qira’ah. 

x   Mengidentifikasi sifat-sifat terpuji yag terkandung dalam teks 

qira’ah. 

x  Performance 

x  Sikap 
12 X 40 Menit x  Papan tulis 

x  Buku paket 

x  Kamus 

x  Laptop 

x  LCD 

x  Alat 

peraga/sarana 

yang mendukung 

seperti  gambar 

dll 

3.3  Menemukan makna atau 

gagasan dari ujaran 

kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan 1) At- 

3.3.1  Menentukan tema teks 

3.3.2  Menceritakan kembali 

isi teks 

3.3.3  Meringkas secara lisan 

isi teks dengan Bahasa 
 



 
 
 

 

Ta’rif binnafsi wa bil 

‘Amiliina Fil Madrasah, 2) 

Al-Marafiq Wal Adawatul 

Madrasiyyah, 3) Al- 

Alwan 

Arab  4.    Mengasosiasi 

x   Membuat  kesimpulan,   rumusan  dari  isi  kandungan   teks 

qira’ah. 

5.    Mengkomunikasikan 

x   Mempresentasikan    isi   kandungan    teks   qira’ah   secara 

individu maupun kelompok 

x   Menyampaikan hasil diskusi tentang teks qira’ah.... 

 
TUGAS TERSTRUKTUR 

1.    Membaca teks qira’ah 

2.    Menerjemahkan isi teks qira’ah  yang dibaca 

3.    Menjawab soal tentang teks qiraah yang dibaca 

 
TUGAS TIDAK TERSTRUKTUR 

Membiasakan membaca alqur’an dengan baik dan benar. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SILABUS 

 

Satuan Pendidikan               : Madrasah Tsanawiyah Masyariqul Anwar Bandar Lampung 

Mata Pelajaran                      : Bahasa Arab 

Kelas / Semester                   : VII / Gasal 

Materi                                     : Menulis tentang 1) At-Ta’rif binnafsi wa bil ‘Amiliina Fil Madrasah, 2) Al-Marafiq Wal Adawatul Madrasiyyah, 3) Al-Alwan 

 

Kompetensi Inti    : 

1.      Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

3.      Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

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 

1.1.   Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 

2.1.   Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

2.2.   Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan berbahasa. 

2.3.   Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa  Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 

4.4    Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang 1) At-Ta’rif binnafsi wa bil ‘Amiliina Fil Madrasah, 2) Al-Marafiq Wal Adawatul Madrasiyyah, 3) Al-Alwan dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara 

tepat 

4.5    Menyusun teks sederhana tentang topik 1) At-Ta’rif binnafsi wa bil ‘Amiliina Fil Madrasah, 2) Al-Marafiq Wal Adawatul Madrasiyyah, 3) Al-Alwan dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan 

yang benar sesuai konteks 

 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber/Bahan/Alat 
1.1  Menerima kejujuran dan 

percaya diri sebagai 

anugerah Allah untuk 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah 

1.2  Meyakini adanya 

motivasi internal 

(intrinsik) sebagai 

anugerah Allah untuk 

pengembangan 

kemampuan berbahasa 

arab 

1.3  Mengamalkan sikap 

amanah sebagai 

anugerah Allah untuk 

      

 
 
 



 
 
 

 

mempraktikkan bahasa 

Arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional 

dan pengantar dalam 

mengkaji khazanah 

keislaman 

      

2.1.  Menunjukkan perilaku 

jujur dan percaya diri 

dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah dan 

sekolah. 

2.2.  Menunjukkan perilaku 

motivasi internal 

(intrinsik) untuk 

pengembangan 

kemampuan berbahasa. 

2.3.     Menunjukkan sikap 

bertanggung jawab 

dalam mempraktikkan 

bahasa  Arab sebagai 

bahasa komunikasi 

internasional dan 

pengantar dalam 

mengkaji khazanah 

keislaman 

      

4.4  Mengungkapkan 

informasi secara tertulis 

tentang 1) At-Ta’rif 

binnafsi wa bil ‘Amiliina 

Fil Madrasah, 2) Al- 

Marafiq Wal Adawatul 

Madrasiyyah, 3) Al- 

Alwan dalam berbagai 

struktur bahasa 

sederhana secara tepat 

4.4.1  Menyalin/menulis 

kosakata/kalimat- 

kalimat sesuai contoh 

dengan tepat dan 

benar 

4.4.2  Mengenal konsep 

struktur bahasa 

sederhana yang 

dipelajari secara tepat 

4.4.3  Mengenal ciri-ciri dari 

struktur bahasa 

sederhana yang 

dipelajari secara tepat 

4.4.4  Membedakan dua pola 

bentukan kata/pola 

kalimat 

4.4.5  Membaca kalimat yang 

 TATAP MUKA 

1.    Mendengarkan guru tentang pembagian kelompok 

2.    Berkumpul dengan kelompoknya 

3.    Mengamati instruksi yang diberikan guru dan menanya hal-hal 

yang kurang jelas tentang tugas kelompok yang diberikan guru 

4.    Secara berkelompok, masing-masing mengamati teks tulis 

sebagai bahan  diskusi 

5.    Secara berkelompok, masing-masing berdiskusi tentang materi 

yang menjadi tugasnya (penggalian data) 

6.    Secara berkelompok, menemukan konsep dalam 

menyelesaikan tugasnya (menalar) 

7.    Secara bekelompok, mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya (mengkomunikasikan) 

8.    Secara bergantian, mengkritisi hasil kerja kelompok lain 

9.    Mendengarkan kesimpulan dari guru 

10.  Menjawab pertanyaan guru tentang materi yang sudah dipelajari 

11.  Mengungkapkan refleksi proses pembelajaran: kelemahan dan 

x  Performansi 

(lisan  dan 

tulisan) 

x  Sikap 

12 X 40 Menit x  Papan tulis 

x  Buku paket 

x  Kamus 

x  Laptop 

x  LCD 

x  Alat 

peraga/sarana 

yang mendukung 

seperti  gambar 

dll 
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 berstruktur bahasa 

sederhana yang 

dipelajari secara tepat 

4.4.6   Mengidentifikasi 

bentuk kata tertentu 

dalam teks 

4.4.7   Mengidentifikasi pola 

kalimat dalam teks 

 kelebihan, perasaan dan kesulitan yang dihadapi dalam 

memahami materi 

 
TUGAS TERSTRUKTUR 

1.  Melengkapi kalimat yang belum sempuna sehingga menjadi 

kalimat yang benar dan dapat dipahami. 

2.     Menyusun kalimat acak, sehingga menjadi paragraf yang benar 

dan dapat dipahami 

3.  Menyusun kalimat sederhana yang mengandung struktur 

kalimat tentang 1) Mubtada (Dhomir Mufrad + Isim Isyarah) + 

Khabar (Shifah + Jihah), 2) Dhamir Mufrad Muttashil 

 
TUGAS TIDAK TERSTRUKTUR 

Menulis 5 ayat alqur’an yang mengandung struktur kalimat tentang 

1) Mubtada (Dhomir Mufrad + Isim Isyarah) + Khabar (Shifah + 

Jihah), 2) Dhamir Mufrad Muttashil 

   

4.5  Menyusun teks 

sederhana tentang topik 

1) At-Ta’rif binnafsi wa bil 

‘Amiliina Fil Madrasah, 2) 

Al-Marafiq Wal Adawatul 

Madrasiyyah, 3) Al- 

Alwan dengan 

memperhatikan struktur 

teks dan unsur 

kebahasaan yang benar 

sesuai konteks 

4.5.1   Menyusun huruf-huruf 

menjadi kata-kata 

dengan benar 

4.5.2   Menyusun kata-kata 

menjadi kalimat 

sempurna 

4.5.3   Menyusun kalimat- 

kalimat menjadi 

paragraf 

4.5.4   Menyusun kalimat 

dengan pola tertentu 

sesuai struktur teks 

dan unsur kebahasaan 

yang benar 

4.5.5   Menulis wacana yang 

diperdengarkan (dikte) 
 
 
 
Mengetahui                 Bandar lampung,    Juli ٢٠١٧ 
Kepala Sekolah                  Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
……………………….                ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 

 

ANALISIS STANDAR KOMPETENSI LULUSAN – KOMPETENSI INTI – KOMPETENSI DASAR KURIKULUM 2013 

MADRASAH TSANAWIYAH 
 

 

Mata Pelajaran       : Bahasa Arab 

Kelas/semester      : 7 / Genap 

 

Domain SKL Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
 
 
 
 
 

Sikap 

 
Memiliki perilaku yang 

mencerminkan sikap  orang 

beriman, berakhlak mulia, 

berilmu, percaya diri, dan 

bertanggung jawab dalam 

berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

 
 

1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya 

1.1  Menerima kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah untuk berkomunikasi dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah dan sekolah 
1.2  Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa arab 
1.3  Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab sebagai 

bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
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 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah 
2.2      Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan berbahasa 
2.3  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
 
 
 
 

Pengetahuan 

Memiliki pengetahuan faktual, 

konseptual, dan prosedural 

dalam ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, dan budaya 

dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait fenomena dan 

kejadian yang tampak mata. 

 
 

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 

3.1  Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 1) Al-Unwan, 2) 

Baiti, 3) min Yaumiyyatil Usroh baik secara lisan maupun tertulis (Istima’) 
3.2      Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 1) Al-Unwan, 

2) Baiti, 3) min Yaumiyyatil Usroh. (Qira’ah) 
 

3.3  Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 1) 

Al-Unwan, 2) Baiti, 3) min Yaumiyyatil Usroh(Qira’ah) 

 
 
 
 
 

Keterampilan 

 
 
 

Memiliki kemampuan pikir dan 

tindak yang efektif dan kreatif 

dalam ranah abstrak dan konkret 

sesuai dengan yang  dipelajari 

disekolah dan sumber lain 

sejenis 

 
 

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 

4.1  Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik 1) Al-Unwan, 2) Baiti, 3) min Yaumiyyatil Usroh 

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks (Kalam) 
4.2  Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan merespon tentang 1) 

Al-Unwan, 2) Baiti, 3) min Yaumiyyatil Usroh dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks (Kalam) 
4.3      Mempresentasikan berbagai informasi lisan sederhana  tentang 1) Al-Unwan, 2) Baiti, 3) min 

Yaumiyyatil Usroh(Kalam) 
4.4  Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang 1) Al-Unwan, 2) Baiti, 3) min Yaumiyyatil Usroh 

dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat. (Kitabah) 
4.5  Menyusun teks sederhana tentang topik 1) Al-Unwan, 2) Baiti, 3) min Yaumiyyatil Usroh dengan 

memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks (Kitabah) 
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SILABUS 

 

Satuan Pendidikan               : Madrasah Tsanawiyah 

Mata Pelajaran                      : Bahasa Arab 

Kelas / Semester                   : VII / Genap 

Materi                                     : Istima’ tentang 1) Al-Unwan, 2) Baiti, 3) min Yaumiyyatil Usroh 

 

Kompetensi Inti    : 

1.      Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

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 

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 

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 

1.1    Menerima kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah untuk berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 

1.2    Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk pengembangan kemampuan berbahasa arab 

1.3    Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 

2.1.   Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

2.2.   Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan berbahasa. 

2.3.   Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa  Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 

3.1.   Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan tema 1) Al-Unwan, 2) Baiti, 3) min Yaumiyyatil Usrohbaik secara lisan maupun tulisan 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber/Bahan/Alat 
1.1  Menerima kejujuran dan 

percaya diri sebagai 

anugerah Allah untuk 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah 

1.2  Meyakini adanya 

motivasi internal 

(intrinsik) sebagai 

anugerah Allah untuk 

pengembangan 

kemampuan berbahasa 

arab 

1.3  Mengamalkan sikap 

amanah sebagai 

anugerah Allah untuk 
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Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber/Bahan/Alat 
mempraktikkan bahasa 

Arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional 

dan pengantar dalam 

mengkaji khazanah 

keislaman 

      

2.1.  Menunjukkan perilaku 

jujur dan percaya diri 

dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah dan 

sekolah. 

2.2.     Menunjukkan perilaku 

motivasi internal 

(intrinsik) untuk 

pengembangan 

kemampuan berbahasa. 

2.3.     Menunjukkan sikap 

bertanggung jawab 

dalam mempraktikkan 

bahasa  Arab sebagai 

bahasa komunikasi 

internasional dan 

pengantar dalam 

mengkaji khazanah 

keislaman 

      

3.1.  Mengidentifikasi bunyi 

kata, frasa, dan kalimat 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan tema 

1) Al-Unwan, 2) Baiti, 3) 

min Yaumiyyatil 

Usrohbaik secara lisan 

maupun tulisan 

3.1.1  Menirukan langsung 

bunyi kata, frasa dan 

kalimat bahasa Arab 

yang diperdengarkan 

3.1.2  Menyebutkan kembali 

bunyi kata, frasa dan 

kalimat bahasa Arab 

yang diperdengarkan 

3.1.3  Menunjukkan tulisan 

sesuai bunyi kata, 

frasa dan kalimat 

bahasa Arab yang 

diperdengarkan 

3.1.4  Memperagakan bunyi 

kata, frasa dan kalimat 

bahasa Arab yang 
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TATAP MUKA 

Mengamati dengan teliti 

1.    Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 

yang diperdengarkan tentang 1) Al-Unwan, 2) Baiti, 3) min 

Yaumiyyatil Usroh 

2.    Siswa menirukan pelafalan  kata, frasa dan kalimat  bahasa 

Arab yang diperdengarkan 

3.    Siswa mengamati gambar sesuai dengan teks gambar yang 

disajikan 

x  Performance 

x  Sikap 
6 X 40 Menit x  Papan tulis 

x  Buku paket 

x  Kamus 

x  Laptop 

x  LCD 

x  Alat 

peraga/sarana 

yang mendukung 

seperti  gambar 

dll Menanya dengan santun 

1.    Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan  kata, 

frasa dan kalimat  bahasa Arab tentang 1) Al-Unwan, 2) Baiti, 3) 

min Yaumiyyatil Usroh baik secara individu kelompok 

2.    Siswa menanyakan materi tentang 1) Al-Unwan, 2) Baiti, 3) min 

Yaumiyyatil Usroh yang belum dipahami 
Mencoba dengan penuh semangat 
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Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber/Bahan/Alat 
 diperdengarkan 

3.1.5   Menunjukkan gambar 

sesuai bunyi kata, 

frasa dan kalimat 

bahasa Arab yang 

diperdengarkan 

3.1.6   Mengidentifikasi arti 

dari bunyi kata, frasa 

dan kalimat bahasa 

Arab yang 

diperdengarkan 

3.1.7   Menyalin/menulis 

kembali bunyi kata, 

frasa dan kalimat 

bahasa Arab yang 

diperdengarkan 

3.1.8   Mengungkapkan 

kembali (bercerita) 

tentang isi wacana 

yang telah didengar 

 1.    Siswa melafalkan materi tentang 1) Al-Unwan, 2) Baiti, 3) min 

Yaumiyyatil Usroh 

2.    Siswa menunjukkan gambar/peragaan sesuai dengan bunyi 

kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan. 

3.    Siswa  melafalkan kalimat dengan bahasa Arab sesuai gambar 

yang disajikan 

   

Menalar dengan terampil 

1.    Siswa  menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa 

Arab yang tepat 

2.    Siswa menunjukkan gambar sesuai dengan kata, frasa dan 

kalimat yang diperdengarkan. 

3.    Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa dan kalimat 

yang diperdengarkan 
Mengkomunikasikan  dengan percaya diri dan tanggung jawab. 

1.    Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab sesuai dengan gambar 

2.    Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab tentang  gambar beserta 

artinya. 

3.    Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa dan kalimat 

yang diperdengarkan. 
TUGAS  TERSTRUKTUR 

1.    Memperhatikan arahan guru 

2.    Menyiapkan perlengkapan latihan sesuai instruksi 

3.    Siswa melafalkan bunyi (kata, frasa dan kalimat) yang 

diperdengarkan. 

4.    Memilih jawaban yang tepat dari pilihan yang tersedia sesuai 

kata, frasa atau kalimat yang diperdengarkan oleh guru baik 

langsung atau tidak langsung (rekaman) 

5.    Siswa memperagakan sesuai dengan bunyi (kata, frasa dan 

kalimat) yang diperdengarkan 

6.    Siswa memilih/menunjukkan  gambar sesuai  dengan bunyi 

(kata, frasa dan kalimat) yang diperdengarkan 
TUGAS TIDAK TERSTRUKTUR 

Membiasakan mendengarkan cerita, pidato, lagu, dialog atau berita 

berbahasa Arab dari media elektronik (radio, TV, Internet dll). 
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SILABUS 

 

Satuan Pendidikan               : Madrasah Tsanawiyah 

Mata Pelajaran                      : Bahasa Arab 

Kelas / Semester                   : VII / Genap 

Materi                                     : Kalam tentang 1) Al-Unwan, 2) Baiti, 3) min Yaumiyyatil Usroh 

 

Kompetensi Inti    : 

1.      Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

3.      Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

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 

1.1.   Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 

2.1.   Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

2.2.   Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan berbahasa. 

2.3.   Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa  Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 

4.1    Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topic 1) Al-Unwan, 2) Baiti, 3) min Yaumiyyatil Usroh dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

4.2    Menunjukkan  contoh  ungkapan  sederhana  untuk  menyatakan,  menanyakan  dan merespon  tentang  1) Al-Unwan,  2) Baiti,  3) min Yaumiyyatil  Usroh  dengan  memperhatikan  struktur  teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

4.3    Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang 1) Al-Unwan, 2) Baiti, 3) min Yaumiyyatil Usroh 

 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber/Bahan/Alat 
1.1  Menerima kejujuran dan 

percaya diri sebagai 

anugerah Allah untuk 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah 

1.2  Meyakini adanya 

motivasi internal 

(intrinsik) sebagai 

anugerah Allah untuk 

pengembangan 

kemampuan berbahasa 

arab 

1.3  Mengamalkan sikap 

amanah sebagai 

anugerah Allah untuk 
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Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber/Bahan/Alat 
mempraktikkan bahasa 

Arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional 

dan pengantar dalam 

mengkaji khazanah 

keislaman 

      

2.1.  Menunjukkan perilaku 

jujur dan percaya diri 

dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah dan 

sekolah. 

2.2.     Menunjukkan perilaku 

motivasi internal 

(intrinsik) untuk 

pengembangan 

kemampuan berbahasa. 

2.3.     Menunjukkan sikap 

bertanggung jawab 

dalam mempraktikkan 

bahasa  Arab sebagai 

bahasa komunikasi 

internasional dan 

pengantar dalam 

mengkaji khazanah 

keislaman 

      

4.1.   Mendemonstrasikan 

ungkapan  sederhana 

tentang    topic    1)    Al- 

Unwan,  2)  Baiti,  3)  min 

Yaumiyyatil   Usroh 

dengan    memperhatikan 

struktur  teks  dan  unsur 

kebahasaan  yang  benar 

dan sesuai konteks 

4.1.1  Menirukan contoh 

ungkapan sederhana 

4.1.2  Menghafalkan 

ungkapan sederhana 

4.1.3  Melakukan tanya 

jawab sesuai contoh 

ungkapan yang 

diprogramkan dengan 

benar 
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1.    Guru menyiapkan bahan yang akan diperdengarkan yang terkait 

dengan materi. 

2.    Siswa diminta untuk mendengarkan/ mengamati 

rekaman/tanyangan yang diprogramkan. 

3.    Guru memperdengarkan dan/atau memperlihatkan bahan 

pembelajaran yaitu contoh tanya jawab dengan jawabannya 

4.    Guru memperdengarkan bahan pembelajaran kembali, 

kemudian siswa menirukan/melafalkan contoh ungkapan 

pertanyaan dan jawaban diperdengarkan dan/atau diperlihatkan 

secara klasikal, kemudian secara kelompok/individual. Jika 

dipandang perlu, kegiatan ini bisa diulang lebih dari satu kali. 

x  Performance 

x  Sikap 
6 X 40 Menit x  Papan tulis 

x  Buku paket 

x  Kamus 

x  Laptop 

x  LCD 

x  Alat 

peraga/sarana 

yang mendukung 

seperti  gambar 

dll 
4.2. Menunjukkan      contoh 

ungkapan   sederhana 

untuk  menyatakan, 

menanyakan   dan 

merespon  tentang  1) Al- 

4.2.1  Memperagakan 

ungkapan sederhana 

untuk menyatakan, 

menanyakan dan 

merespon dalam teks 

1.    Dengan menggunakan alat peraga, berupa gambar/tulisan di 

kertas, guru memberikan contoh tanya jawab seperti pada 

kegiatan pertama. 

2.    Siswa diberikan rangsangan dan kesempatan seluasnya untuk 

menanya makna ungkapan  pertanyaan dan jawaban yang 

6 X 40 Menit  
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Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber/Bahan/Alat 
Unwan, 2) Baiti, 3) min 

Yaumiyyatil  Usroh 

dengan memperhatikan 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar 

dan sesuai konteks 

dialog baik tanpa teks 

(hafalan) atau dengan 

teks 

4.2.2   Memperagakan teks 

hiwar dengan tepat 

4.2.3   Mampu bertanya dan 

menjawab dengan 

dengan 

memperhatikan 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang 

benar dan sesuai 

konteks 

4.2.4   Menggunakan / 

mengucapkan 

mufrodat dengan tepat 

dalam berbagai kalimat 

 diprogramkan. Untuk mengecek pemahaman siswa, guru 

bertanya secara acak kepada siswa. 

3.    Siswa mencoba/ melakukan tanya jawab sesuai dengan 

ungkapan pertanyaan dan jawaban yang diprogramkan, 

berdasarkan stimulus yang diberikan guru. Kegiatan ini 

dilakukan secara kelompok, kemudian secara individual. Jika 

dipandang perlu, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang. 

   

4.3. Menyampaikan berbagai 

informasi  lisan 

sederhana tentang 1) Al- 

Unwan, 2) Baiti, 3) min 

Yaumiyyatil Usroh 

4.3.1   Menceritakan kembali 

tema yang dipelajari 

menggunakan 

ungkapan sederhana 

dengan baik dan benar 

1.    Gurumengkondisikan  siswa. Separuh kelas berdiri membentuk 

lingkaran kecil dan menghadap keluar. Separuh kelas lainnya 

membentuk lingkaran di luar lingkaran pertama, menghadap ke 

dalam. Guru membagikan alat peraga kepada siswa yang 

berada di lingkaran kecil. 

2.    Dua peserta yang berpasangan dari lingkaran kecil dan besar 

melakukan tanya jawab seperti pada kegiatan ke-2, dengan 

ketentuan siswa yang memegang alat peraga adalah yang 

bertanya. Kegiatan tanya jawab ini bisa dilakukan oleh semua 

pasangan dalam waktu yang bersamaan. 

3.    Kemudian siswa yang berada di lingkaran kecil diam di tempat, 

sementara siswa yang berada di lingkaran besar bergeser satu 

atau dua langkah searah jarum jam. 

4.    Selanjutnya, giliran siswa yang berada di lingkaran besar yang 

memegang alat peraga dan bertanya seperti pada kegiatan ke- 

2. Demikian seterusnya. 

5.    Selama kegiatan ke-3 berlangsung, guru mengamati performa 

siswa, sesuai dengan lembar pengamatan. 

6.    Di akhir kegiatan, Guru memberikan balikan (koreksian 

mengenai kekeliruan yang dilakukan oleh siswa) dan/atau 

informasi tambahan atau ungkapan-ungkapan  lain dalam suatu 

dialog pada tema yang diprogramkan. 

7.    Siswa memantapkan pemahaman makna kalimat yang 

terkandung dalam naskah (Penalaran) 

6 X 40 Menit  

   TUGAS TERSTRUKTUR x  x 
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Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber/Bahan/Alat 
   1.    Mendemosndtrasikan  perkelompok sesuai naskan hiwar 

(pecakapan) yang terdapat dalam buku pelajaran. 

2.    Menjawab soal-soal latihan yang terdapat dalam buku pelajaran 

dalam upaya mengechek pemahaman siswa tentang isi hiwar 

(percakapan) 

   

   TUGAS TIDAK TERSTRUKTUR 

Membiasakan  bercakap-cakap  dengan teman di luar kelas dengan 

menggunakan bahasa Arab saat berkenalan, membicarakan kondisi 

sekolah dan tentang warna-warna. 

x  x 
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SILABUS 

 

Satuan Pendidikan               : Madrasah Tsanawiyah 

Mata Pelajaran                      : Bahasa Arab 

Kelas / Semester                   : VII / Genap 

Materi                                     : Qira’ah tentang 1) Al-Unwan, 2) Baiti, 3) min Yaumiyyatil Usroh 

 

Kompetensi Inti    : 

1.      Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

3.      Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

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 

1.1.   Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 

2.1.   Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

2.2.   Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan berbahasa. 

2.3.   Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa  Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 

3.2    Melafalkan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 1) Al-Unwan, 2) Baiti, 3) min Yaumiyyatil Usroh: 

3.3    Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 1) Al-Unwan, 2) Baiti, 3) min Yaumiyyatil Usroh 

 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber/Bahan/Alat 
1.1  Menerima kejujuran dan 

percaya diri sebagai 

anugerah Allah untuk 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah 

1.2     Meyakini adanya 

motivasi internal 

(intrinsik) sebagai 

anugerah Allah untuk 

pengembangan 

kemampuan berbahasa 

arab 

1.3  Mengamalkan sikap 

amanah sebagai 

anugerah Allah untuk 

mempraktikkan bahasa 

Arab sebagai bahasa 
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komunikasi internasional 

dan pengantar dalam 

mengkaji khazanah 

keislaman 

      

2.1.  Menunjukkan perilaku 

jujur dan percaya diri 

dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah dan 

sekolah. 

2.2.     Menunjukkan perilaku 

motivasi internal 

(intrinsik) untuk 

pengembangan 

kemampuan berbahasa. 

2.3.     Menunjukkan sikap 

bertanggung jawab 

dalam mempraktikkan 

bahasa  Arab sebagai 

bahasa komunikasi 

internasional dan 

pengantar dalam 

mengkaji khazanah 

keislaman 

      

3.2  Melafalkan bunyi huruf, 

kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan 1) Al- 

Unwan, 2) Baiti, 3) min 

Yaumiyyatil Usroh. 

3.2.1  Membaca huruf, kata, 

frase, dan kalimat 

bahasa Arab dengan 

intonasi dan makhraj 

yang benar 

3.2.2  Menentukan arti 

kosakata dalam teks 

3.2.3  Menerjemahkan frase, 

dan kalimat bahasa 

Arab dalam teks 

3.2.4  Menggunakan 

kosakata dalam 

konteks kalimat 
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TATAP MUKA 

Dalam kegiatan inti, pendidik dan para siswa melakukan beberapa 

kegiatan sebagai berikut. 

1.    Mengamati 

x   Menyimak bacaan teks qira’ah 

x   Mencermati isi kandungan teks qira’ah. 

2.    Menanya 

x   Menanyakan   makna   kata   (mufradat)   baru   dalam   teks 

qira’ah. 

x   Menanyakan tentang isi kandungan teks qira’ah. 

x   Menanyakan  unsur  kebahasaan  yang  terkandung  di  teks 

qira’ah. 

3.    Mengumpulkan data/eksplorasi 

x   Mendiskusikan isi kandungan  teks qira’ah. 

x   Menganalisis unsur kebahasaan teks qira’ah. 

x   Mengidentifikasi sifat-sifat terpuji yag terkandung dalam teks 

qira’ah. 

12.  Mengasosiasi 

x  Performance 

x  Sikap 
12 X 40 Menit x  Papan tulis 

x  Buku paket 

x  Kamus 

x  Laptop 

x  LCD 

x  Alat 

peraga/sarana 

yang mendukung 

seperti  gambar 

dll 

3.3  Menemukan makna atau 

gagasan dari ujaran 

kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan 1) Al- 

Unwan, 2) Baiti, 3) min 

3.3.1  Menentukan tema teks 

3.3.2  Menceritakan kembali 

isi teks 

3.3.3  Meringkas secara lisan 

isi teks dengan Bahasa 

Arab 
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Yaumiyyatil Usroh   x   Membuat  kesimpulan,   rumusan  dari  isi  kandungan   teks 

qira’ah. 

13.  Mengkomunikasikan 

x   Mempresentasikan    isi   kandungan    teks   qira’ah   secara 

individu maupun kelompok 

x   Menyampaikan hasil diskusi tentang teks qira’ah.... 

 
TUGAS TERSTRUKTUR 

1.    Membaca teks qira’ah 

2.    Menerjemahkan isi teks qira’ah  yang dibaca 

3.    Menjawab soal tentang teks qiraah yang dibaca 

 
TUGAS TIDAK TERSTRUKTUR 

Membiasakan membaca alqur’an dengan baik dan benar. 
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SILABUS 

 

Satuan Pendidikan               : Madrasah Tsanawiyah 

Mata Pelajaran                      : Bahasa Arab 

Kelas / Semester                   : VII / Genap 

Materi                                     : Menulis tentang 1) Al-Unwan, 2) Baiti, 3) min Yaumiyyatil Usroh 

 

Kompetensi Inti    : 

1.      Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

3.      Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

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 

1.1.   Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 

2.1.   Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

2.2.   Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan berbahasa. 

2.3.   Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa  Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 

4.4    Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang 1) Al-Unwan, 2) Baiti, 3) min Yaumiyyatil Usroh dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat 

4.5    Menyusun teks sederhana tentang topik 1) Al-Unwan, 2) Baiti, 3) min Yaumiyyatil Usroh dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks 

 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber/Bahan/Alat 
1.1  Menerima kejujuran dan 

percaya diri sebagai 

anugerah Allah untuk 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah 

1.2     Meyakini adanya 

motivasi internal 

(intrinsik) sebagai 

anugerah Allah untuk 

pengembangan 

kemampuan berbahasa 

arab 

1.3  Mengamalkan sikap 

amanah sebagai 

anugerah Allah untuk 

mempraktikkan bahasa 

Arab sebagai bahasa 
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Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber/Bahan/Alat 
komunikasi internasional 

dan pengantar dalam 

mengkaji khazanah 

keislaman 

      

2.1.  Menunjukkan perilaku 

jujur dan percaya diri 

dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah dan 

sekolah. 

2.2.  Menunjukkan perilaku 

motivasi internal 

(intrinsik) untuk 

pengembangan 

kemampuan berbahasa. 

2.3.     Menunjukkan sikap 

bertanggung jawab 

dalam mempraktikkan 

bahasa  Arab sebagai 

bahasa komunikasi 

internasional dan 

pengantar dalam 

mengkaji khazanah 

keislaman 

      

4.4  Mengungkapkan 

informasi secara tertulis 

tentang 1) Al-Unwan, 2) 

Baiti, 3) min Yaumiyyatil 

Usroh dalam berbagai 

struktur bahasa 

sederhana secara tepat 

4.4.1  Menyalin/menulis 

kosakata/kalimat- 

kalimat sesuai contoh 

dengan tepat dan 

benar 

4.4.2  Mengenal konsep 

struktur bahasa 

sederhana yang 

dipelajari secara tepat 

4.4.3  Mengenal ciri-ciri dari 

struktur bahasa 

sederhana yang 

dipelajari secara tepat 

4.4.4  Membedakan dua pola 

bentukan kata/pola 

kalimat 

4.4.5  Membaca kalimat yang 

berstruktur bahasa 
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TATAP MUKA 

1.    Mendengarkan guru tentang pembagian kelompok 

2.    Berkumpul dengan kelompoknya 

3.    Mengamati instruksi yang diberikan guru dan menanya hal-hal 

yang kurang jelas tentang tugas kelompok yang diberikan guru 

4.    Secara berkelompok, masing-masing mengamati teks tulis 

sebagai bahan  diskusi 

5.    Secara berkelompok, masing-masing berdiskusi tentang materi 

yang menjadi tugasnya (penggalian data) 

6.    Secara berkelompok, menemukan konsep dalam 

menyelesaikan tugasnya (menalar) 

7.    Secara bekelompok, mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya (mengkomunikasikan) 

8.    Secara bergantian, mengkritisi hasil kerja kelompok lain 

9.    Mendengarkan kesimpulan dari guru 

10.  Menjawab pertanyaan guru tentang materi yang sudah dipelajari 

11.  Mengungkapkan refleksi proses pembelajaran: kelemahan dan 

kelebihan, perasaan dan kesulitan yang dihadapi dalam 

x  Performansi 

(lisan  dan 

tulisan) 

x  Sikap 

12 X 40 Menit x  Papan tulis 

x  Buku paket 

x  Kamus 

x  Laptop 

x  LCD 

x  Alat 

peraga/sarana 

yang mendukung 

seperti  gambar 

dll 
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Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber/Bahan/Alat 
 sederhana yang 

dipelajari secara tepat 

4.4.6   Mengidentifikasi 

bentuk kata tertentu 

dalam teks 

4.4.7   Mengidentifikasi pola 

kalimat dalam teks 

 memahami materi 

 
TUGAS TERSTRUKTUR 

4.  Melengkapi kalimat yang belum sempuna sehingga menjadi 

kalimat yang benar dan dapat dipahami. 

5.  Menyusun kalimat acak, sehingga menjadi paragraf yang benar 

dan dapat dipahami 

6.  Menyusun kalimat sederhana yang mengandung struktur 

kalimat tentang 1) Mubtada (Dhomir Mufrad + Isim Isyarah) + 

Khabar (Shifah + Jihah), 2) Dhamir Mufrad Muttashil 

 
TUGAS TIDAK TERSTRUKTUR 

Menulis 5 ayat alqur’an yang mengandung struktur kalimat tentang 

1) Mubtada (Dhomir Mufrad + Isim Isyarah) + Khabar (Shifah + 

Jihah), 2) Dhamir Mufrad Muttashil 

   

4.5  Menyusun teks 

sederhana tentang topik 

1) Al-Unwan, 2) Baiti, 3) 

min Yaumiyyatil Usroh 

dengan memperhatikan 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar 

sesuai konteks 

4.5.1   Menyusun huruf-huruf 

menjadi kata-kata 

dengan benar 

4.5.2   Menyusun kata-kata 

menjadi kalimat 

sempurna 

4.5.3   Menyusun kalimat- 

kalimat menjadi 

paragraf 

4.5.4   Menyusun kalimat 

dengan pola tertentu 

sesuai struktur teks 

dan unsur kebahasaan 

yang benar 

4.5.5   Menulis wacana yang 

diperdengarkan (dikte) 
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PERKIRAAN PERHITUNGAN LOKASI 

WAKTU DALAM 1 

SEMESTER 
 

No Uraian Jumlah 
1 Jumlah minggu 27 minggu 
2 Jumlah minggu tidak efektif 8 minggu 
3 Jumlah minggu efektif 19 minggu 
4 Jumlah tatap muka pelajaran Bahasa Arab dalam 1 minggu 3 Jam Pelajaran 
5 Jumlah jam pelajaran Bahasa Arab ( 3 JP x 19 minggu ) 57 jam pelajaran 
6 Jumlah Kompetensi Dasar mata pelajaran Bahasa Arab 8 Kompetensi Dasar 
7 Jumlah Tema mata pelajaran Bahasa Arab 3 tema 
8 Jumlah jam pelajaran setiap kali tatap muka 2 jam pelajaran 
9 Total jam pelajaran yang dibutuhkan ( 8 KD x 3 tema x 2 JP ) 48 jam pelajaran 
10 Sisa jam pelajaran ( 57 JP – 48 JP ) 9 jam pelajaran (digunakan untuk evaluasi  pembelajaran yang disesuaikan dengan maharahnya) 

 
 
 
  



 
 
 

Soal Tes Siklus II 

Nama   : 

Kelas   : 

Artikan mufrodat di bawah ini :  

 

  : Artinya   َسبُّْوَرةٌ   .١

بٌ اتَ كِ  .٢   Artinya : 

تِْلِمْیذٌ   .٣    Artinya : 

 : Artinya  طَالِبَةٌ  .٤

 : Artinya  ِمْسطََرةٌ  .٥

ِمْرَسمٌ    .٦   Artinya : 

 : Artinya   َحقِْیبَةٌ  .٧

 : Artinya   َسبُّْوَرةٌ  .٨

 : Artinya  قَلَمٌ  .٩

ةٌ اسَ ُكرَّ  .١٠   Artinya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Terjemahkan mufrodat berikut kedalam bahasa Arab : 

 

١. Jam dinding : 

٢. Kotak pensil  : 

٣. Kursi  : 

٤. Lampu  : 

٥. Meja  : 

٦. Peta  : 

٧. Gambar  : 

٨. Kelas  : 

٩. Perpustakaan : 

١٠. Musolla  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal Tes Siklus ١ 



 
 
 

Nama   : 

Kelas   : 

 

Artikan mufradat dibawah ini :  

 

  بٌ الِ طَ  .١

سٌ رِّ دَ مُ  .٢  

ةِ سَ رَ دْ لمَ اْ رُ اظِ نَ  .٣  

فٌ ظَّ وَ مُ  .٤  

عٌ ائِ بَ  .٥  

مٌ ادِ خَ  .٦  

ةِ بَ تَ كْ مَ الْ  نُ یْ مِ أَ  .٧  

ابٌ وَّ بَ  .٨  

قٌ ائِ سَ  .٩  

   ةٌ بَ الِ طَ  .١٠

   ةٌ سَ رِّ دَ مُ  .١١

   ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  ةُ رَ اظِ نَ  .١٢

   ةٌ فَ ظَّ وَ مُ  .١٣

   ةٌ عَ ائِ بَ  .١٤

   ةٌ مَ ادِ خَ  .١٥

   ةِ بَ تَ كْ مَ الْ  ةُ نَ یْ مِ أَ  .١٦

 

Jawablah pertanyaan beriku ini ! 



 
 
 

 

 كیف حالكم؟ .١
ج. إن شاء هللا           أ. الحمد� إني بخیر  

یكم السالم د. شكر          ب. وعل  

  

 . . . صباح الخیر؟ .٢

ج. شكرا              أ. سعیدة المبارك  

د. نحن بخي              اح النورب. صب  

  

 من أین أنت؟ .٣

ج. أنا تلمیذ             الفصلأ. ھو في   

د. ھو أستاذ          ب. أنا من سورابایا  

  

 :Terjemahan dari kata ini باب .٤

 Kelas .ج               Sekolah .أ

 Pintu .د         Kursi .ب

  

٥  ھل ھذا كتاب؟ .

ج. نعم، ھذا كرسي      أ. نعم، ھذا باب  

د. نعم، ھذا قلم     ب. نعم، ھذا كتاب  

  

٦  ھل أنت تلمیذ ؟ .

Kata yang digaris bawahi pada kalimat di atas artinya adalah . . . 

 Apakah .ج            Bagaimana .أ

 Dimana .د                Siapa.ب

  

 :Terjemahan dari kata ini األحد .٧



 
 
 

 selasa .ج                       minggu .أ

 rabu .د                    senin .ب

  

 :Terjemahan dari kata ini الثالثاء .٨

 selasa .ج              minggu .أ

 rabu .د                 senin .ب

  

 :Terjemahan dari kata ini األربعاء .٩

 selasa .ج              minggu .أ

 rabu .د                  senin .ب

  

 :Terjemahan dari kata ini اإلثنین      .١٠

 selasa .ج              minggu .أ

 Rabu .د               senin .ب

  



 
 
 

DOKUMENTASI 
 

 
Wawancara dengan kepala sekolah 
 

 
Wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa arab 
 
 



 
 
 

 
Proses pembelajaran  
 
 

 
Proses pembelajaran 
 
 
  



 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( R P P ) 

 
Satuan Pendidikan : MTs Masyariqul Anwar 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab  
Kelas / Semester : VII / ١ 

Tema               :  ِاْلَعاِمُلْوَن ِفى اْلَمْدَرَسة 

Alokasi Waktu       :  ٢ x ٤٠ Menit (٢ kali pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI  
KI ١ :Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI ٢ :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 ٣ :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 ٤ :Mencoba, Mengolah, menyajikan 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. 

 

B. KOMPETENSI DASAR  (KD) 
٤.١  Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa arab tentang topik 

 .baik secara lisan/tulisan اْلَعاِمُلْوَن ِفى اْلَمْدَرَسةِ 

٤.٢  Melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa arab tentang topik  اْلَعاِمُلْوَن

 .baik secara lisan/tulisan ِفى اْلَمْدَرَسةِ 



 
 
 

٤.٣ Menentukan makna kosakata bahasa Arab lisan maupun tulisan tentang 

  اْلَعاِمُلْوَن ِفى اْلَمْدَرَسةِ 

٤.٤ Menggunakan ragam kosakata bahasa Arab tentang  ِاْلَعاِمُلْوَن ِفى اْلَمْدَرَسة baik 

lisan ataupun tulisan. 
  
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
٤.١.١ Dapat membaca kosakata kosakata bahasa Arab tentang topik  ِيف ُغْرفِة

   اجلُُلْوس

٤.١.٢ Dapat membaca kalimat bahasa Arab tentang ِيف ُغْرفِة اجلُُلْوس   

٤.٢.١ Dapat menyebutkan kosakata bahasa Arab tenang ِيف ُغْرفِة اجلُُلْوس  baik lisan 

maupun tulisan. 
٤.٣.١ Dapat menerjemahkan kosakata bahasa Arab tentang  ْسِيف ُغْرفِة اُجلُلو  baik 

secara lisan/tulisan. 

٤.٣.٢ Dapat menerjemahkan kalimat tentang ِيف ُغْرفِة اجلُُلْوس    

٤.٤.١ Dapat membuat kalimat sederhana tentang ِيف ُغْرفِة اجلُُلْوس   baik secara 

lisan/tulisan. 
٤.٤.٢ Dapat memberi harakat pada kosakata bahasa Arab yang telah 

dibacakan. 
٤.٤.٣ Dapat memberi harakat pada kalimat yang telah dibacakan.  
٤.٤.٤ Dapat memilih kosakata bahasa Arab sesuai konteks kalimat. 
٤.٤.٥ Dapat menentukan tema pada teks ِيف ُغْرفِة اجلُُلْوس   yang didengar. 

 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  

١. Siswa dapat membaca kosakata bahasa Arab tentang topik  اْلَعاِمُلْوَن ِفى

 .dengan baik اْلَمْدَرَسةِ 

٢. Siswa dapat membaca kalimat bahasa Arab tentang  ِاْلَعاِمُلْوَن ِفى اْلَمْدَرَسة 

dengan baik dan benar. 



 
 
 

٣. Siswa dapat menyebutkan kosakata bahasa Arab tenang  اْلَعاِمُلْوَن ِفى

 dengan benar  اْلَمْدَرَسةِ 

٤. Siswa dapat menerjemahkan kosakata bahasa Arab tentang  ِاْلَعاِمُلْوَن  ف

 .dengan baik dan benar ِفى اْلَمْدَرَسةِ 

٥. Siswa dapat menerjemahkan kalimat tentang  ِاْلَعاِمُلْوَن ِفى اْلَمْدَرَسة dengan 

tepat. 

٦. Siswa dapat membuat kalimat sederhana tentang  ِ◌  ِاْلَعاِمُلْوَن ِفى اْلَمْدَرَسة  

baik secara lisan/tulisan. 
٧. Siswa dapat memberi harakat pada kosakata bahasa Arab yang telah 

dibacakan dengan tepat. 
٨. Siswa dapat memberi harakat pada kalimat yang telah dibacakan dengan 

tepat. 
٩. Siswa dapat memilih kosakata bahasa Arab sesuai konteks kalimat 

dengan tepat. 

١٠. Siswa dapat menentukan tema pada teks  ِاْلَعاِمُلْوَن ِفى اْلَمْدَرَسة yang 

didenga dengan tepat. 
E. MATERI PEMBELAJARAN  

 Hiwar dan mufradat  

 الحوار

  ورمحة اهللا وبركاته: السالم عليكم   فائز

  : و عليكم السالم ورمحةاهللا وبركاتة  حسن

  َأْهالً َوَسهالً :   فائز

  : َأْهًال ِبكَ   حسن

ْريِ :  فائز   َصَباَح اخلَْ



 
 
 

  َصَباَح النـُّْورِ :   حسن

ْريِ :   فائز   َمَساَء اخلَْ

  َمَساَء النـُّْورِ :   حسن

  ُشْكراً :   فائز

  َعْفًوا:   حسن

  كَ الُ حَ  فَ يْ كَ :   فائز

  احلَْْمُد ِهللا ِخبَْريٍ :   حسن

  : ِإَىل اللَِّقاءِ   فائز

 : َمَع السََّالَمةِ   حسن

 
 

 (المفردات) 

 –سائق  –بواب  – ةِ بَ تَ كْ ملَ اْ  ْنيُ مِ َخاِدٌم أَ  –بَاِئٌع  –ُمَوظٌَّف  –نَاِظُر اْلَمْدَرَسِة  –ُمَدرٌِّس  –طَاِلٌب 

 أمينة املكتبة –خادمة  –بائعة  –موظفة  –ناظرة املدرسة  –مدرسة  –طالبة 

 
F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN  

  ١. ScientificMethod (metode ilmiah) 

٢. Tanya Jawab 

٣. Sam’iyah syafawiyah 

 
 

G. MEDIA  ALAT DAN SUMBER  PEMBELAJARAN 

١. Media : Papan tulis, Laptop, LCD, flash Card 

٢. Alat/Bahan : Gambar/tulisan Kertas 

٣. Sumber Belajar : Buku Paket Bahasa Arab Pendekatan saintifik 
kurikulum ٢٠١٣, kamus 



 
 
 

 
 
H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

No Kegiatan Waktu 
١ Pendahuluan 

a. Membuka pelajaran dengan salam dan berdo’a bersama 
dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan 
penuh khidmat; 

b. Memulai pembelajaran dengan membaca Al-Qur’an 
surah pendek pilihan dengan lancar dan benar (nama 
surah sesuai dengan program pembiasaan yang 
ditentukan sebelumnya); 

c. Memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar 
kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi 
dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran. 

d. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tujuan 
belajar dengan bahasa sederhana dan dapat di pahami  

e. Guru menanyakan pelajaran yang telalu lalu dan 
mengaitkan dengan pelajaran yang baru 

f. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai.  

g. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi 
kegiatan mengamati, menyimak, menanya, berdiskusi. 
Mengkomunikasikan dengan menyampaikan, 
menanggapi dan membuat kesimpulan hasil diskusi. 
 

١٠ Menit 

٢ Kegiatan Inti 
a. Mengamati 
 Siswa menyimak dan memperhatikan materi yang 

disampaikan guru tentang materi mufradat  اْلَعاِمُلْوَن ِفى

 اْلَمْدَرَسةِ 

 Siswa menirukan pelafalan kata, frase, dan kalimat 

٦٠ Menit 



 
 
 

bahasa Arab yang diperdengarkan 
b. Siswa mengamati kosakata yang terdapat dalam teks 

 Menanya اْلَعاِمُلْوَن ِفى اْلَمْدَرَسةِ 

 Siswa melakukan tanya jawab sederhana tentang

mufradat pada teks اْلَعاِمُلْوَن ِفى اْلَمْدَرَسةِ    

 Siswa melakukan tanya jawab berkaitan dengan makna 
kata, frase dan kalimat bahasa Arab yang terdapat teks. 

c. Eksperimen/Eksplore 
Dalam Kegiatan Eksplorasi : 
 Guru mengucapkan kosakata tentang materi “di ruang 

tamu. 
 Siswa diminta menyimak dan menirukan bacaan 

mufradat.  
 Guru menjelaskans penggunaan media flash card  
 Guru meminta bantuan dari beberapa siswa untuk maju 

ke depan kelas dan memegang kartu bergambar yang 
jumlahnya sesuai dengan urutan tata cara melakukan 
sebuah kegiatan. 

 Kartu dipegang setinggi dada dan menghadap ke arah 
siswa yang duduk dibangku. Siswa yang berada di 
depan kelas berdiri sesuai dengan urutan nomor yang 
tertera pada setiap kartu. 

 Guru bertanya pada siswa mengenai gambar yang di 
tampilan didepan kelas sebagai stimulus agar siswa 
aktif 

 Guru meminta siswa yang maju untuk duduk kembali 
kemudian gambar di tempel di papan depan kelas. 

 Siswa diminta menuliskan gagasannya berdasarkan 
gambar yang ditempel didepan kelas.  

d. Asosiasi 
 Dari beberapa gagasan yang ditulis, dibentuklah 

sebuah kerangka teks. 
 Siswa diminta mengembangkan kerangka teks tersebut 



 
 
 

dan merangkainya menjadi sebuah tulisan. 

٣ Penutup  
 Guru melaksanakan penilaian dan refleksi dengan 

mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik 
dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan 
masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya; 

 Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan 
hal yang terkait dengan topik materi dalam bahasa 
Arab  

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya 

 Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa 
bersama. 

١٠ menit 

 
 
I. PENILAIAN PROSES DAN HASIL PEMBELAJARAN 

 Tugas 

- Melafalkan kata, frase, dan kalimat tentang teks  اْلَعاِمُلْوَن ِفى

 اْلَمْدَرَسةِ 

- Menemukan makna dari ujaran kata, frase, dan kalimat bahasa 

Arab tentang teks   ِاْلَعاِمُلْوَن ِفى اْلَمْدَرَسة  

- Mencocokan/menulis bunyi kata, frase, dan kalimat tentang teks  
 Observasi 

Mengamati pelaksanaan diskusi dengan menggunakan lembar 
observasi terkait dengan:  
١. Pelafalan ujaran, kata, frase, dan kalimat dalam mufradat tentang 

materi  ِاْلَعاِمُلْوَن ِفى اْلَمْدَرَسة 

٢. Sikap yang ditunjukkan peserta didik saat melakukan kegiatan  
٣. pembelajaran.   

 
a. Penilaian Proses 



 
 
 

No. Nama Peserta Didik 
Penilaian Sikap  

Percaya Diri  Disiplin  Bekerjasama  
BT MT MB BT MT MB BT MT MB 

١. Aryo Imanuddin Dzaki          
٢. Azahra Zakiah          
٣. Dandi Kurniawan          
٤. Debby Anggrani          
٥. Faiza Wasifa          
٦. Filza          
٧. Hemalita          
٨. Indriyani          
٩. Khairul Amri          

١٠. Marisa Nurwahidah          
١١. Uhammad Rehan          
١٢. Mauludi Fitrah Insani          
١٣. Nabila Dean Ekanita          
١٤. Niko Andrian          
١٥. Pitra Okta Dinata          
١٦. Puput Novel          
١٧. Reika Nuwair          
١٨. Riko Arlangga          
١٩. Ridho Walidien          
٢٠. Rizka Amelia          
٢١. Siti Musfiroh          
٢٢. Soma Ariyansyah          
٢٣. Prandika Pratama          
٢٤. Uut Levih Anggraini          
٢٥. Huda Aulia          
٢٦. M. Faiq           

 
Keterangan: 
BT : Belum terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-

tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator). 



 
 
 

MT : Mulai terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan 
adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator  
tetapi belum konsisten). 

MB : Mulai berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 
bebagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai 
konsisten). 

 
b. Penilaian Hasil  

Indikator Penilaian Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Penilaian Instrumen Penilaian Skor 

١. Membaca kosakata 
kosakata bahasa 
Arab tentang topik 
  اْلَعاِمُلْوَن ِفى اْلَمْدَرَسةِ 

 
 
 
 
 

٢. Membaca kalimat 
bahasa 

 Arab tentang  اْلَعاِمُلْوَن ِفى

 اْلَمْدَرَسةِ 
 
 

 
٣. Menyebutkan 

kosakata bahasa 
Arab tentang 

ــــــــى  ـــــــ ــــاِمُلْوَن ِفـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــ اْلَع

  اْلَمْدَرَسةِ 
 

٤. Menerjemahkan  
kosakata bahasa 

Tes Lisan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes Lisan 
/ Tulis  
 
 
 
 
 
Tes Tulis 
 
 
 
 
 
 
 
Tes Lisan/ 
Tulis 
 
 

Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uraian  
 
 
 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bacalah kosakata tentang 
 dengan العاملون ىف املدرسة
intonasi yang tepat berikut 
ini! 

نَاِظُر  –ُمَدرٌِّس  –طَاِلٌب 

بَاِئعٌ  –ُمَوظٌَّف  –اْلَمْدَرَسِة   

 
 Bacalah kalimat tentang 
 dengan intonasi  ُغْرفِة اجلُُلْوس

yang tepat berikut ini! 
ِامسِْي فائٌِز. أَنَا ُمَدرٌِّس و َهَذا 

  َصِدْيِقْي ِاْمسُُمُه َسْلَماٌن.
 

Sebutkan ٥ kosakata 
tentang  yang  ِيف ُغْرفِة اجلُُلْوس
kamu ketahui?  
  
 
 
 
Terjemahkan kosakata 
bahasa Arab berikut ini 
kedalam bahasa Indonesia:  

 
 
 

١ 
 
 
 
 

 
 

١  
 
 
 

 
 
 
 

١ 
 
 
 

 
 

١ 
 
 

 
 



 
 
 

Arab tentang 

ــــــــى  ـــــــ ــــاِمُلْوَن ِفـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــ اْلَع

  اْلَمْدَرَسةِ 
 

٥. Menerjemahkan 
kalimat tentang 
ــــــــى  ـــــــ ــــاِمُلْوَن ِفـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــ اْلَع

  اْلَمْدَرَسةِ 
 
 
 

٦. Membuat 
kalimat 
sederhana 
tentang  ــــاِمُلْوَن اْلَعــ

  ِفى اْلَمْدَرَسةِ 
 

٧. Memberi 
harakat pada 
kosakata bahasa 
Arab yang telah 
dibacakan. 
 
 

 
٨. Memberi harakat pada 

kalimat yang telah 
dibacakan.  

 
 
 
 

٩. Memilih kosakata bahasa 
Arab sesuai konteks 

 
 
 
 
Tes tulis  
 
 
 
 
 
 
 
Tes tulis  
 
 
 
Tes tulis  
 
 
 
 
 
Tes tulis  
 
 
 
 
 
 
Tes tulis  
 

Uraian    بائعة  –موظفة  –ناظرة املدرسة

 أمينة املكتبة –خادمة  –

 
Terjemahkanlah kalimat 
berikut ke dalam bahasa 
indonesia:   

َو ِهَي ُمَدرَِّسٌةز هَذا أَنَا طَاِلٌب 

 هذه ِمْسطَرٌَة.ِكَتاٌب وَ 
 
Buatlah kalimat sederhana 
tentang  ِيف ُغْرفِة اجلُُلْوس   ? 
 
 
 
 
 
 
Berilah harakat pada 
kosakata berikut: 

مدرسة, مكتب, جريدة, غرفة 

  النوم, غرفة األكل
 
Berilah harakat pada 
kalimat dibawah ini: 

أنا طَالب يف هذه امسي فارق. 

املدرسة. وهذا أخي, امسه صاحل. 

 هو طالب.

 
Pilihlah kosakata dalam 
kurung yang kamu anggap 
benar! 

 
 

 
 

١ 
 
 
 
 
 
 

 
١ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١ 
 
 
 

١ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١ 
 
 
 



 
 
 

kalimat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٠. Menentukan tema pada 
teks اْلَعاِمُلْوَن ِفى  ف

 .yang didengar اْلَمْدَرَسةِ 

 –يف... (غرفة اجللوس  السَّبـُْورَة

الَفْصل) -غرفة النوم  

 – الُكرِسيّ ....( الِتْلُفْون َعَلى

املَْكَتب) -اخلَِزانَة   

 –َجرِْيَدةٌ َوَجمَلٌَّة ِيف ( غرفَة االَْكِل 

 غرفة اجلُُلْوِس ) –غرفة النـَّْوِم 
 
Tentukanlah tema sesuai 
teks ِيف ُغْرفِة اجلُُلْوس   yang 
didengar? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١ 

Jumlah ١٠ 
 
 
 

           Bandar Lampung,   Agustus ٢٠١٧ 
     
Mengetahui,  
Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab    Mahasiswi 
 
 
 
Babai S.Pd. I      Mislili Nova Afika 
     

Mengetahui 
Kepala Madrasah MTs Masyariqul Anwar Bandar Lampung 

 
 
 
 

Parlina, S.Pd.  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


