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 الباب الرابع

 البحث وتقدمي احلقائق

 

 ستعرضهادلقابلة و ادلالحظة فنالت الباحثة البياانت اليت بعد ما قامات الباحثة اب

 الباحثة يف ىذا الفصل. و ىذه ىي البياانت اليت انلتها الباحثة.

 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري ابليتار حملة عن  .أ

اليت ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري ابليتار ستعرض الباحثة عن حملة 

تشتمل على نشأهتا و أىداف نشأهتا و موقعها اجلغرايف و أحوال مدرسها و تالميذىا فبياهنا كما 

 تلي:

 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري ابليتار أتسيس  .1

. 9A>Aاكتاوبري  @8كانت ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري ابليتاار يف 

، الااااذ  A<<; M2علااااى أرض ماااان حلكوميااااة كااااونري ابليتااااار ادلدرسااااة ادلتوسااااطة اإلسااااالمية ا

يتكون من مباين مدرسية ومسجد وحجارة اسسااتيذ وماام و ادلكتباة وملعاي رغضاي و ريىاا 

  من العملية اليت تدعم تدريس الطالب.

كان رئيس ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري ابليتار ىو احلاج ناور ىاد  

و فصااول  ;;يف  >:99 عاادا الطااالبامااا . ;89:درسااة ماان الساانة ادلاجسااتري كاارئيس ادل
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فهااذه ادلدرسااة ادلتوسااطة اإلسااالمية احلكوميااة كااونري ابليتااار ىااي ادلدرسااة  8?عاادا ااساااتيذ 

 الكبرية و اكرب من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية يف ابليتار.

 و بعثتها و اىدافها ارادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري ابليت وجهة .2

 للمدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري ابليتار وجهة,ومن وجهتو ما يلي:

 التقو  " يف اإلديان و تقومو  عالية اجلواة "

 وأما البعثة للمدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري ابليتار ما تلي:

 ادلناىج الدراسية تطوير  .9

 عال والكفء الف التعلم تنفيذ   .:

  أنشطة التعليم والتعلم تعزيز  .;

 العلمية  اخلرييةالعمااية العلوم و  تعزيز تنفيذ  .>

  منضبطة بطريقة عملية التعلم يف تنفيذ العاملني يف جمال التعليم حتسني  .=

 ادلعلم و ادلعلمني  ادلثايل زغاة  .<

 دلوظفني اإلااريني وا العاملني يف جمال التعليم من جواة اسااء تطوير  .?

 الالمنهجية  وحتسني التنمية الذاتية اخلطاب اضافة  .@

A.  اخلرجيني  نوعية وحتسني حتسني 

 ادلااية و ري سواء ادلااية حتسني نوعية ادلدارس يف ادلشاركة اجملتمعية تعزيز  .98

 وأما ااىداف للمدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري ابليتار ىو :

  ار على تطوير ادلناىج الدراسية اليت يتم تطبيقها بشكل خالققا .1
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 التقو   على تنفيذ عملية التعلم بكفاءة وفعالية وفقا للمناىج تستند قاار .2

  والعلوم

  على السعي أنشطة التعلمقاار  .3

  على متابعة تنفيذ العلوم والعمااية اخلريية العلميةقاار   .4

ثلى من العاملني يف جمال التعليم يف تنفيذ عملية التعلم على ااستفااة ادلقاار  .5

  بطريقة منضبطة

 ادلاىر ادلعلمني على قاار  .6

  على تطوير جواة اسااء من العاملني يف جمال التعليم وادلوظفني اإلاارينيقاار  .7

  على إضافة اخلطاب تطوير الذات وحتسني الالمنهجيةقاار  .8

  ة التعلم بكفاءة وفعاليةعلى تنفيذ عمليقاار  .9

على حتسني أااء ادلوظفني اإلااريني بطريقة مهنية وفقا لتطور العلم قاار   .11

  والتكنولوجيا

  على إجراء تقييم مستمرقاار  .11

  على حتقيقو يف جمال اسكااديية و ري اسكاادييةقاار  .12

  ادلصاحل وادلواىي من خالل الالمنهجية تطوير علىقاار  .13

  على حتسني وظيفة خدمات التوجيو واإلرشااقاار   .14

 ديكن  على زغاة قيمة ااستحواذ فوق التخرج القياسية قاار .15

  .تستمر يف ادلدرسة ادلفضلة لديك ادلتخرجعلى طباعة  قاار .16
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 على حتسني ادلشاركة العامة يف مجع اسموال من أجل حتسني قاار   .17

 9.حد سواء ادلااية و ري ادلااية وعية ادلدارس على  .18

 
ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية يف  تقدمي احلقائق يف عملية تدريس اللغة العربية .ب

 الفصل النموذاجي و الفصل العام

 يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري ابليتار يدرس تدريس اللغة العربية

اقائق. الكتاب ادلستخدم ىو الكتاب العربية من احلكومة  ثماننيمرة واحدة يف اسسبوع ب

، ا  الطريقة ادلستخدمة ابدلدرس يف مهارة  RPPوزارة الشئون الدينية. تطبيق التدريس يف

تابة ، ا  ااسرتاتيجيات ادلستخدمة ابدلدرس يف مهارة اإلستماع  و القراءة و الكالم و الك

اإلستماع و القراءة و الكالم و الكتابة، ا  الوسائل ادلستخدمة ابدلدرس يف مهارة 

وكيف التقييم ادلستخدمة ابدلدرس يف مهارة  اإلستماع و القراءة و الكالم و الكتابة،

مازال قليل   RPPادلكتوب يف ما، و لكن .اإلستماع و القراءة و الكالم و الكتابة

مل يستطيع ان   RPP ري جيد ابدلدرس ان احلال الفصل و احلال الطالب ادلستخدم

 : .يف التدريس يستخدم

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  مع مدرس اللغة العربية يف  من نتيجة ادلقابلة

 ، كانت مسائل عن اسنشطة التعليمية، و ىي :كونري ابليتار

                                                           
  =89:الوثيقة يف اإلاارة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري ابليتار يف السنة   9
 باليتار كونير الحكومية اإلسالمية المتوسطة المدرسةيف اإلاارة  =89:ابريل  99ادلقابلة مع استاذ انا  فرماان يف التاريخ   :
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 العناصر التعليمية .1

ادلدخل و الطريقة و اسسلوب لتعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة حسي حالة 

علم و كيفية ادلدرس الظروف. الطالب و تعتمد ادلوضوعات اراستها و ابداعية ادل

وسيلة لتعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة ىي كتاب التعليم، السبورة. و مااة لتعليم 

 .لكتاب العربية من احلكومة وزارة الشئون الدينيةاللغة العربية يف ىذه ادلدرسة اب

 كفاءة الطالب يف الفصل النموذاجي و الفصل العام لتعليم اللغة العربية .2

كفاءة الطالب لتعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة خمتلف من الفصل اسخر  

سن الطالب يف الفصل النموذاجي و الفصل العام حيبون اللغة العربية و ديلكون 

 ;ماسة يف اشرتاك تعليم اللغة العربية.

 مشكالت يف الفصل النموذاجي و الفصل العام لتعليم اللغة العربية .3

يف مهارة ااستماع : التالميذ مل خيفظ كثري من ادلفراات، فمتحرير يف تطبيق  .أ
 ااستماع

 ةيف مهارة القراءة : بعض التالميذ مل يستطيع ان يقراء العربي .ب
 يف مهارة الكالم : التالميذ مل خيفظ كثري من ادلفراات، فمتحرير يف تطبيق الكالم  .ج

يف مهارة الكتابة : الكتابة التلميذ  ري جيد، الكتابة  ري متنوعة. ان التلميذ مل  .د

 >حيفظ ادلفراات فلم يستطيع ليكتي جيدا و متنوعة. 

                                                           
3
 باليتار كونير الحكومية اإلسالمية المتوسطة سةالمدريف اإلاارة  =89:ابريل  99ادلقابلة مع استاذ انا  فرماان يف التاريخ   
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بية للمدرس و مل يكن لديك كثري من اإلبداع ادلعرفة احملدواة عن تعليم اللغة العر  .ه

 يف تعليم اللغة العربية.

اخللفية التعليمية الطالب من ادلدرسة اإلبتدائة العامة يكون مرتوك من الطالب  .و

 =خبلفية التعليمية من ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية.

يف  يف الفصل النموذاجي و الفصل العام و من نتيجة ادلقابلة مع الطالب

، كانت مسائل عن اسنشطة التعليمية، ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري ابليتار

 و ىي :

دائية حيبون اللغة العربية سن يريد أن الطالب خبلفية تعليمية من ادلدرسة اإلبت .1

 يكون أىل اللغة اسجنبية.

الطالب خبلفية تعليمية من ادلدرسة العامة احيبون اللغة العربية سن ادلرتوك عن  .2

 الطالب خبلفية التعليمية من ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية.

 <نغم واحد.احياان، يؤثر ادلل على الطالب يف تعليم اللغة العربية ب .3

، كانت ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري ابليتارمن نتيجة ادلالحظة يف 

 اسنشطة التعليمية، و ىي :

 يف الفصل النموذاجي .1

                                                           
5
 باليتار كونير الحكومية اإلسالمية المتوسطة المدرسةإلاارة يف ا =89:ابريل  ;9مع استاذ انا  فرماان يف التاريخ  المقابلة   

6
 يف الفصل النموذاجي و الفصل العام  =89:ابريل  >9مع بعض الطالب يف التاريخ  المقابلة   
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يدرس الطالب اللغة ثالثون الطالب يف الفصل النموذاجي. 

العربية يف اليوم اإلثنني صباحا بثمانني اقائق. تبحث الباحثة مباشرة اربع 

 مرات يف الفصل.

 اللقاء اسول .أ

 ادلااة : خرب مقدم و مبتداء مؤخر .9
 اسرتاتيجيات .:

 خرب مقدم و مبتداء مؤخريشرح ادلدرس عن  .أ
رب مقدم و خعن  من ادلدرس و مثاا يسمع الطالب شرحا .ب

  مبتداء مؤخر
Khabar Muqoddam & Mubtada’ Mu’akhkhor 

 Perhatikan contoh kalimat A di bawah ini ! 

 Cermatilah, mana yang disebut dengan Mubtada’ dan mana yang disebut 

dengan Khobar ! 

 Bandingkan dengan contoh kalimat B 

 

Contoh A 

No Arti Khabar Mubtada’ 

1 Kebun itu di belakang rumah   احْلَد يْاَقة   َورَاَء اْلبَاْيت 

2 Bantal itu  di atas ranjang   اْلو َساَاة   َعلى الَسر ْير 

3 Mobil itu di depan sepeda   الَسيَّاَرة   أََماَم الدَّرَّاَجة 
 

Keterangan : 

1.  Contoh A adalah contoh dengan struktur yang normal, dimana Mubtada’ 

(subyek) menjadi kata yang pertama di sebuah kalimat. Sedangkan Khobar 

(predikat dengan bentuk kata keterangan tempat) menjadi kata yang jatuh 
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setelah Mubtada’ 

2. Kata yang bergaris bawah adalah Mubtada’ 

3. Kata yang tercetak tebal adalah Khobar 

4. Contoh di atas menekankan aspek Mubtada’nya. 

 
 
 

Contoh B 

No Arti 
Mubtada’ 

Muakhkhor 

 Khabar 

Muqoddam 

1 

Di belakang rumah 

(ada/terdapat) kebun 
 َورَاَء اْلبَاْيت   َحد يْاَقة  

2 

Di atas ranjang 

(ada/terdapat)bantal 
 َعلى الَسر ْير   و َساَاة  

3 

Di depan sepeda 

(ada/terdapat)mobil 
 أََماَم الدَّرَّاَجة   َسيَّارَة  

 

Keterangan : 

1.  Kata yang tercetak tebal adalah Khobar Muqoddam 

2. Kata yang bergaris bawah adalah Mubtada’ Muakhkhor 

3. Contoh di atas menekankan aspek Khobarnya. 

4. Contoh B di atas merupakan kebalikan dari contoh A, dimana di contoh A, 

Mubtada’ diletakkan di awal kalimat, sedangkan k=Khabar jatuh setelahnya. 

Sedangkan pada contoh B, kedudukan katanya dibalik. Khabarnya 

didahulukan (Khobar Muqoddam) dan Mubtada’nya diakhirkan (Mubtada’ 

Muakhkhor). 

5. Susunan ini hanya berlaku untuk khobar yang terbentuk dari kata 

keterangan tempat seperti : على , تَْحتَ  , جانب , َوَراءَ  , أمام dsb 

6. Susunan seperti ini dapat mempengaruhi arti (lihat contoh B kemudian 

bandingkan dengan contoh A) 

7. Kata ”ada/terdapat” pada contoh di atas, dimunculkan untuk memudahkan 
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penerjemahan ke Bahasa Indonesia 

8. Setiap Mubtada’ harus diberi “al”, jika bukan nama seseorang, kota dan lain 

sebagainya. Akan tetapi jika dibalik (sehingga menjadi Mubtada’ 

Muakhkhor), maka tidak diberi “al”. 

 
 علىيقراء ادلدرس السؤل و يكتي الطالب اإلجابة  .ج

 السبورة مث يناقش معا.
 السؤل :

 ~ ا شرح ىذه مجلة !
 Sepeda disamping kebun 

 Didepan mobil ada sepeda 

 Bantal diatas ranjang 

   ييف     ْرَفة  الناَّْوم  َاخ 
   السَّاَعة  َعَلى احْلَائ ط 

ْيح ِم َّا بَانْيَ اْلَقْوَسنْي !  ~  ا ْخرَت الصَّح 
 اْلَماءوالصَّابا ْون ِف  ...  .9

 احْلَمَّام ( -ْوم   ْرَفة الناَّ  -)   ْرَفة  اجْل ل ْوس  

ْرَوال...  .:  اْلَمْلَبس َوالسر 

 َعلَى اْلَمائ َدة ( -َعلَى احْلَائ ط  -) ِف اخلْ زَانَة 

 الت رْلف ْونوفَاْكس ِف  ...  .;

 احْلَد يْاَقة ( -  ْرَفة اْلَمْكَتي  -) اْلَمْطَبخ 
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 اْلم ْرَسم َواْلَقَلم ...  .>

ْقَلَمة   َعلَى السَّر ْير ( - ِف اخلْ زَانَة -) ِف اْلم 

 الشََّجَرةِف  ...  .=

 اْلَمْطَبخ ( -احْلَد يْاَقة  -)  ْرَفة اْلَمْكَتي

 السَّر ْير َوالو َساَاة ِف  ...  .<

 اْلَمْطَبخ ( -  ْرَفة  اْلم َذاَكَرة  -)   ْرَفة الناَّْوم 

 الصُّْوَرة َوالسَّاَعة ...  .?

 َعلَى احْلَائ ط( -ِف اخلْ زَانَة  -) َعلَى اْلَمائ َدة 

 اْلَمائ َدة َوالصَّْحن ِف  ... .@

   ْرَفة اَسْكل( -احْلَمَّام  -)   ْرَفة اْلَمْكَتي 

A.  ... الزَّْىَرةَوالزَّْىر يَّة ِف 

 اْلَمْطَبخ ( -  ْرَفة اْلَمْكَتي  -)   ْرَفة  اجْل ل ْوس  

 الشَّا  َواْلَقْهَوة على ...  .98
 ?احْلَائ ط ( -ائ َدة اْلمَ  -) اخلْ زَانَة 

 

                                                           
7
 باليتار كونير الحكومية اإلسالمية المتوسطة المدرسةيف الفصل النموذاجي  =89:ابريل  ;9يف التاريخ  المالحظة  
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  اللقاء الثاين .ب

 َمْن()ماذا، َمْن، ل  اإلستفهام  اإلستماع و ادلااة : .1

 اسرتاتيجيات .2

 ن(ْن، دليشرح ادلدرس عن اإلستفهام )ماذا، مَ  .أ

Kata 

Tanya 
Pertanyaan Jawaban 

 َماذَا

(apa/ 

apa 

saja) 

ْ احْلَمَّام ؟ ْ احْلَمَّام َصابا ْون َماَذاِف   ِف 

Apa yang ada di kamar mandi ? Di kamar mandi ada sabun 

 أََماَم اْلبَاْيت َحد يْاَقة َماَذا أََماَم اْلبَاْيت ؟

Apa yang ada di depan rumah ? Di depan rumah ada kebun 

 َمنْ 
(siapa) 

اْلَمْدَرَسة  ؟ اََمامَ َمْن  اْلَمْدَرَسة  مدرس اََمامَ    

Siapa yang ada di depan madrasah ? Di depan madrasah ada guru 

ْ اْلَمْكتَاَبة ؟ ْ اْلَمْكتَاَبة م َوظَّف َمْن ِف   ِف 

Siapa yang ada di dalam perpustakaan 

? 

Di dalam perpustakaan ada 

pegawai 

 ِلَمنْ 
(milik 

siapa) 

 َذل َك اْلبَاْيت ل ع ْثَمان ل َمْن َذل َك اْلبَاْيت ؟

Milik siapa rumah itu ? Rumah itu milik Usman 

 َىذ ه  الغ ْرَفة  ل َصاا ق ل َمْن َىذ ه  الغ ْرَفة ؟

Milik siapa kamar ini ? Kamar ini milik Sodiq 
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 يكتي الطالب مثاا على السبورة مث يناقش معا. .ب

 لطالب اسسئلة من ادلدرسجييي ا .ج

َبة ! ْست ْفَهام اْلم َناس  ََاَوات اا  ًنا ِب   َضْع اَسْسئ َلة م ْسَتع ياْ

 ل َمْن ( -َمْن  -َماَذا  -) أَْيَن 

 َوال لَرف ْيق؟ َىَذا الس ررْ َىَذا الس رْرَوال ل مَنْ   .1

 ... ... ... ... ؟ التر ْلف ْزيا ْونف ْى   ْرَفة ْاس ْسَرة  .2

ْ   ْرَفة ْاس ْسَرة ت ْلف ْزيا ْون  .3  ... ... ... ... ؟ ِف 

 ... ... ... ... ؟ َىذ ه  الو َساَاة ل ر ْفق ى  .4

ْى الصَّغ ياْر   .5 ْ   ْرَفة الناَّْوم َأخ   ... ... ... ... ؟ ِف 

 .. ... ... ... ؟ احلَمَّام َجان َي اْلَمْطَبخ  .  .6

ْ   ْرَفة    .7  َفاْكساْلَمْكَتب... ... ... ... ؟ ِف 

 ... ... ... ... ؟ َورَاَء اْلَفْصل  م َوظَّف  اْلَمْكتَاَبة  .8

 ... ... ... ... ؟ ت ْلَك الزَّْىر يَّة ل ع َمر  .9

 س ْسَتاذ َحاف ظاْ  اْلم َصلَّى ... ... ... ... ؟ َجان يَ  .11
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يقراء ادلدرس ادلفراات و خيتار الطالب ادلفراات يف  ا.
  @الصندوق

 الرَّْقم
ْخت َيار  ْاا 

َجابَة  ْاإل 
 ج ب أ

ْ اْلَمْطَبخ 9 ْ  ِف  ْ   ْرَفة  اْلم َذاَكرَة   ْرَفة  الناَّْومِف   ... ِف 
 ... ِف  احْلَد يْاَقة ِف  اْلَمْطَبخ ِف    ْرَفة  اْلَمْكَتي :
 ... ِف احْلَمَّام ِف   ْرَفة  اجْل ل ْوس   ِف   ْرَفة  الناَّْوم ;
ْقَلَمة >  ... َعلَى السَّر ْير ِف اخلْ زَانَة ِف اْلم 
اخلْ زَانَةِف  َعلَى احْلَائ ط =  ... َعلَى اْلَمائ َدة 
ْ   ْرَفة  اْلَمْكَتي < ْ احْلَمَّام ِف  ْ   ْرَفة  اَسْكل ِف   ... ِف 
ْ اخلْ زَانَة َعلَى اْلَمائ َدة ?  ... َعلَى احْلَائ ط ِف 
 ... على اخلْ زَانَة على احْلَائ ط على اْلَمائ َدة @
A ْرَفة  اْلَمْكَتيِف      ِف  اْلَمْطَبخ ِف  احْلَد يْاَقة  ... 
ْ   ْرَفة  اجْل ل ْوس   98 ْ اْلَمْطَبخ   ْرَفة  اْلَمْكَتي ِف   ... ِف 

  

 اللقاء الثالث .ج

 ادلااة : قراءة و كالم .1

 اسرتاتيجيات .2

 و يرتمجها.القراءة ادلدرس يقراء  .أ

 ىذه القراءة :     
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 بَاْيت  َعمريْ              

   اْلَكب رْي . ا ْسْ ْي ر َشاا . ع ْ ْند ْ  َعمٌّ ، ا ْْس و  السَّي رد تَاْوف ْيق . َوى َو َأخ ْو َأِب 

ْ َشار ع َكال ْيَماَغ َرْقم  ْيل  . َوى َو ِف   @?ل لسَّيرْد تَاْوف ْيق بَاْيت  َكب ياْر  َومجَ 

ير َوطَاَبق ع ْلو  ر. أََماَم بَاْيت و  
َشَجَرة َكب ياْرَة  َساَمار يْنَدا . َوِف  اْلبَاْيت طَاَبق س ْفل 

 . وىى َشَجَرة َمْنَجا . َوَورَاَء بَاْيت و  َحد يْاَقة  َوا سَعة  .

  ِف الطَاَبق الع ْلو  ر ش ْرَفة َو  َرف  الناَّْوم . َوَىذ ه  اْلغ َرف إلْْسَاع ْيل

ْيم . َوت ْلَك   ْرَفة  الناَّْوم  . ى َى إلْْسَاع ْيل ، ا ْبن  َعم ر  ْى َويا ْوس ف َوإ بْارَاى 

ْرَوال َوَمْلَبس َوَسر ْير  زَانَة َوس  َفة  َوم َنظََّمة . ف ياَْها خ  اْلَكب رْي . ى َى   ْرَفة  َنظ ياْ

َها   ْرَفة  اجْل ل ْوس   ناْ َرة  أَْيًضا . م  َوو َساَاة . ِف الطَاَبق السُّْفل يارغ َرف  َكث ياْ

َذاَكَرة  َو  ْرَفة  
 
ْاس ْسَرةَو  ْرَفة  ْاَسْكل  َو  ْرَفة اْلَمْكَتي  َو  ْرَفة  ادل

 واْلَمْطَبخ واْلم َصلَّى َواحْلَمَّام  . 

  ي م َنظََّمة . َوَعَلى َدةَوََخَْسة  َكرَاس  ْنَضَدة َواح  ِف    ْرَفة  اجْل ل ْوس  م 

ْثل  َزْىَرةاْلَوْرَاة  َويَ  َلة م  ياْ ْنَضَدة  َزْىر يَّة . َوَعلَى الزَّْىر يَّة  أَْزَىارمجَ  ْسم نْي . اْلم 

ْنَضَدة  م ْصَباح  .  وفَاْوَق اْلم 

   َوَىذ ى غ ْرَفة  اْلم َذاَكَرة . ى َى َورَاَء   ْرَفة  اجْل ل ْوس  . ى َى ل يا ْوس ف ، ا ْبن

ْقَلَمة وقَاَلم وَمْكَتي وَرفر . َوَىذ ه   َها م ْرَسم وك َتاب وم  َعم رْىالصَّغ رْي . ف ياْ
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. َوى َى جَ  َها َمائ َدة َكب ياْرَة . َوَعلَى   ْرَفة  ْاَسْكل  ان َي اْلَمْطَبخ . ف ياْ

ْلَعَقة َوَصْحن َوَشا  َوقَاْهَوة .  اْلَمائ َدةر زر َوم 

   ح  َمْعر ْوف ِف ر  اَنج  َى ل َعم رْى . ى َى ََتج  َوَىذ ه    ْرَفة اْلَمْكَتي  . ى 

ْقو مْي وص ْوَرة وَساَعة . اْلَمد يْاَنة . ِف    ْرَفة اْلَمْكَتي  ت ْلف ون وفَاْكس وتاَ 

الت رْلف ْون َواْلَفاْكس َعلَى َمْكَتب و  . والتَاْقو مْي والصُّْورَة َوالسَّاَعة َعَلى 

 احْلَائ ط.

  . َها ت ْلف ْزيا ْون َكب رْي َو  ْرَفة ْاس ْسَرة بني   ْرَفة  اجْل ل ْوس  َو  ْرَفة اْلَمْكَتي  . ف ياْ

ْ احْلَمَّام ب رَْكة وم ْرَحاض َوَماء َوَجان َي   ْرَفة ْاس ْسرَ  ة َمَّام َوم َصلَّى. ِف 

ْغَرَفة وَصابا ْون .  َوم 

و يتكلم ادللخصها ابللغة نفسهم يقراء الطالب القراءة   .ب

 امام الفصل

 Aجييي الطالب اسسئلة من ادلدرس .ج

ْي َوفاًْقا ل َنصر اْلق رَاَءة !أ  ج 

َوان  بَاْيت  َعم رى ؟  .1    َما ع ناْ

    َماَذا َورَاَء بَاْيت و  ؟  .2
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    َما اْسم  الشََّجَرة ؟  .3

    أَْيَن الش ْرَفة ؟  .4

   ل َمْن   َرف  الناَّْوم ؟  .5

ير ؟َماَذا ِف  الطَاَبق ال  .6
   سُّْفل 

   َىْل الصَّابا ْون ِف  احْلَمَّام ؟  .7

ْ   ْرَفة  اجْل ل ْوس  ؟ .8 ي ِف   َىْل الَكرَاس 

ْنَضَدة  َزْىر يَّة ؟ .9  ماذا َوَعَلى اْلم 

 ل َمْن   ْرَفة  اْلم َذاَكَرة ؟ .11

 أَْيَن   ْرَفة  ْاَسْكل  ؟  .11

ْهَنة  َعم رْى ؟ .12  َما م 

 َفة َمْكَتب و ؟ماذا ِف    رْ  .13

 أَْيَن   ْرَفة ْاس ْسَرة ؟ .14
 

 اللقاء الرابع .د

 ادلااة : اإلمتحان .1

 اسرتاتيجيات .2
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يقراء ادلدرس السؤال مباشرة و يكتي الطالب اإلجابة  .أ

 .على الكرسة

 ا شرح ىذه اجلملة :

 ادلاء يف  رفة اجللوس - .1

 الشا  على ادلائدة -

 بيةترجم إىل اللغة العر  .2

Kebun siapa ini? 

Ini kebun Ali      

 . . . . ؟ يف  رفة احللوس زىرية -  .3

 . . . .؟ ىذه الصورة لعثمان -

4. Buatlah 1 kalimat pertanyaan 

menggunakan kata Tanya  :  

ماذا / من / دلن   beserta jawabannya. 

5. Tuliskan kalimat dengan susunan 

khobar muqoddam dan mubtada’ 

muakhkhor! (masing-masing 1) 
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 98يبحث اإلجابة معا  .ب

 

 يف الفصل العام .2

الب يف الفصل العام. يدرس الطالب اللغة مثانية و ثالثون الط

العربية يف اليوم اإلثنني هنارا بثمانني اقائق. تبحث الباحثة مباشرة اربع مرات 

 يف الفصل.

 اللقاء اسول .أ

 ادلااة : خرب مقدم و مبتداء مؤخر .1
 اسرتاتيجيات .2

 حيفظ ادلفراات معا  .أ

Ruang Tamu Ruang Belajar Ruang Tidur Ruang Makan Ruang Kerja 

اْلَمْكَتي  ْرَفة     ْرَفة  اَسْكل   ْرَفة  الناَّْوم   ْرَفة  اْلم َذاَكَرة   ْرَفة  اجْل ل ْوس    
     

Ruang 

Keluarga 
Kebun  Dapur 

Mushalla 

Rumah 
Kamar Mandi 

اْلبَاْيت م َصلَّى اْلَمْطَبخ احْلَد يْاَقة   ْرَفة  ْاس ْسَرة اماحْلَمَّ    
 

Arti Kata  Arti Kata  Arti Kata  Arti Kata 

                                                           
10

 باليتار كونير الحكومية اإلسالمية المتوسطة المدرسةيف الفصل النموذاجي  =89:مايو  99يف التاريخ  المالحظة  



84 

 

Arti Kata  Arti Kata  Arti Kata  Arti Kata 

Nasi  ر زر  
Meja 

tamu 
ْنَضَدة زَانَة Almari  م ْرَسم Pensil  م   خ 

Teh  َشا  Bunga َزْىَرة  Buku   ك َتاب  Celana ْرَوال  س 
Garpu ْلَعَقة   َزْىر يَّة Vas  م 

Tempat 

pena 
ْقَلَمة  َمْلَبس Baju  م 

Piring َصْحن  TV ت ْلف ْزيا ْون  Pena قَاَلم  Ranjang سرر ْير 
Kolam ب رَْكة  Balkon ش ْرَفة  Telpon ت ْلف ون  Bantal و َساَاة 
Toilet م ْرَحاض  Pagar س ْور  Fax فَاْكس  Kalender  ْتَاْقو مي 

Gayung ْغَرَفة  ص ْورَة Gambar  َمْكَتي Meja  َشَجَرة Pohon  م 
Sabun َصابا ْون  Kopi قَاْهَوة  Kursi  ىر  َساَعة Jam  ك ْرس 

Air َماء  
Meja 

makan 
 م ْصَباح Lampu  َرفر  Rak  َمائ َدة

 

 خرب مقدم و مبتداء مؤخريشرح ادلدرس عن   .ب
خرب عن يسمع الطالب شرحا و مثاا من ادلدرس  .ج

 مقدم و مبتداء مؤخر 
Khabar Muqoddam & Mubtada’ Mu’akhkhor 

 Perhatikan contoh kalimat A di bawah ini ! 

 Cermatilah, mana yang disebut dengan Mubtada’ dan mana yang disebut 

dengan Khobar ! 

 Bandingkan dengan contoh kalimat B 

 

Contoh A 

No Arti Khabar Mubtada’ 

1 Kebun itu di belakang rumah   يْاَقة  احْلَد   َورَاَء اْلبَاْيت  

2 Bantal itu  di atas ranjang   اْلو َساَاة   َعلى الَسر ْير 

3 Mobil itu di depan sepeda   الَسيَّاَرة   أََماَم الدَّرَّاَجة 
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Keterangan : 

1.  Contoh A adalah contoh dengan struktur yang normal, dimana Mubtada’ (subyek) 

menjadi kata yang pertama di sebuah kalimat. Sedangkan Khobar (predikat dengan 

bentuk kata keterangan tempat) menjadi kata yang jatuh setelah Mubtada’ 

2. Kata yang bergaris bawah adalah Mubtada’ 

3. Kata yang tercetak tebal adalah Khobar 

4. Contoh di atas menekankan aspek Mubtada’nya. 

 
 
 

Contoh B 

No Arti Mubtada’ Muakhkhor  Khabar Muqoddam 

1 

Di belakang rumah 

(ada/terdapat) kebun 
 َورَاَء اْلبَاْيت   َحد يْاَقة  

2 

Di atas ranjang 

(ada/terdapat)bantal 
 َعلى الَسر ْير   و َساَاة  

3 

Di depan sepeda 

(ada/terdapat)mobil 
 أََماَم الدَّرَّاَجة   َسيَّارَة  

 
 

 

Keterangan : 

1.  Kata yang tercetak tebal adalah Khobar Muqoddam 

2. Kata yang bergaris bawah adalah Mubtada’ Muakhkhor 

3. Contoh di atas menekankan aspek Khobarnya. 

4. Contoh B di atas merupakan kebalikan dari contoh A, dimana di contoh A, Mubtada’ 

diletakkan di awal kalimat, sedangkan k=Khabar jatuh setelahnya. Sedangkan pada 

contoh B, kedudukan katanya dibalik. Khabarnya didahulukan (Khobar Muqoddam) 

dan Mubtada’nya diakhirkan (Mubtada’ Muakhkhor). 

5. Susunan ini hanya berlaku untuk khobar yang terbentuk dari kata keterangan 

tempat seperti : على , تَْحتَ  , جانب , َوَراءَ  , أمام dsb 

6. Susunan seperti ini dapat mempengaruhi arti (lihat contoh B kemudian bandingkan 
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dengan contoh A) 

7. Kata ”ada/terdapat” pada contoh di atas, dimunculkan untuk memudahkan 

penerjemahan ke Bahasa Indonesia 

8. Setiap Mubtada’ harus diberi “al”, jika bukan nama seseorang, kota dan lain 

sebagainya. Akan tetapi jika dibalik (sehingga menjadi Mubtada’ Muakhkhor), maka 

tidak diberi “al”. 

 

يقراء ادلدرس السؤل و يكتي الطالب اإلجابة على  .د
 السبورة مث يناقش معا.

 السؤل :
 ~ ا شرح ىذه مجلة !

 Disamping kebun ada kolam 

 Kolam disamping kebun 

   اَْلَمائ َدة  يف    ْرَفة  ااَْكل 

   السُّْور  اََماَم الشََّجَرة 

   يف  اْلبَاْيت  َمئ َدة 

 99يسمع الطالب السؤال و يكتي يف كرسة التمرينات .ه

 ا ْختَاْرَأَصحَّ ْاَسْجو بَة !

ْ   ْرَفة الناَّْوم ... .1  ِف 

ْرَوال  قَاْهَوةأ.    ب. س 

                                                           
11

 باليتار يركون الحكومية اإلسالمية المتوسطة المدرسةيف الفصل العام  =89:ابريل  ;9يف التاريخ  المالحظة  



87 

 

ْغَرَفة   ا. ت ْلف ْزيا ْون  ج. م 

ْ   ْرَفة  اجْل ل ْوس  ...  .2  ِف 

  ب. َصابا ْون  أ. َماء

ْنَضَدةج.   س ْورا.   م 

3.  ْ  اْلَمْطَبخ ... ِف 

   ب. ر زر   ب رَْكةأ. 

 ا. َزْىر يَّة  و َساَاةج. 

ْ   ْرَفة ْاس ْسَرة .4  ...ِف 

  َمائ َدةب.   َصْحنأ. 

 ت ْلف ْزيا ْونا.   ر زر ج. 

ْ   ْرَفة  اْلم َذاَكَرة ... .5  ِف 

  ب. َشَجَرة  َمْكَتيأ. 

 ا. و َساَاة  ج. سرر ْير

ْ   ْرَفة  اَسْكل ... .6  ِف 

  ب. َمائ َدة  م ْرَسمأ. 

 رَْكةا. ب    ج. َمْلَبس
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 ف ْىاحْلَد يْاَقة ... .7

  ب. َشَجَرة  م ْصَباحأ. 

ْقَلَمة  ا. َمْكَتي  ج. م 

 ف ْىاحْلَمَّام ... .8

ْقَلَمة  َمائ َدةأ.    ب. م 

 ا. م ْرَحاض  ج. ش ْرَفة

ْ   ْرَفة   .9  ...اْلَمْكَتيِف 

  ب. فَاْكس  َمْلَبسأ. 

 ا. َشَجَرة  ج. َصْحن
 

11.  ْ  ... اْلبَاْيت م َصلَّى ِف 

  ب. َزْىر يَّة  قَاْهَوةأ. 

 ا. القرأن  ج. ت ْلف ْزيا ْون
 

  اللقاء الثاين .ب

 َمْن(ادلااة : اإلستفهام )ماذا، َمْن، ل   .1
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 اسرتاتيجيات .2

 يشرح ادلدرس عن اإلستفهام )ماذا، َمْن، دلن( .أ

Kata 

Tanya 
Pertanyaan Jawaban 

 َماذَا

(apa/ 

apa 

saja) 

ْ احْلَمَّ  ام ؟َماَذاِف  ْ احْلَمَّام َصابا ْون   ِف 

Apa yang ada di kamar mandi ? Di kamar mandi ada sabun 

 أََماَم اْلبَاْيت َحد يْاَقة َماَذا أََماَم اْلبَاْيت ؟

Apa yang ada di depan rumah ? Di depan rumah ada kebun 

 َمنْ 
(siapa) 

ْدَرَسة  مدرساََماَم اْلمَ  َمْن اََماَم اْلَمْدَرَسة  ؟  

Siapa yang ada di depan madrasah ? Di depan madrasah ada guru 

 

ْ اْلَمْكتَاَبة ؟  َمْن ِف 

 

ْ اْلَمْكتَاَبة م َوظَّف  ِف 

Siapa yang ada di dalam perpustakaan 

? 

Di dalam perpustakaan ada 

pegawai 

 ِلَمنْ 
(milik 

siapa) 

 َذل َك اْلبَاْيت ل ع ْثَمان ل َمْن َذل َك اْلبَاْيت ؟

Milik siapa rumah itu ? Rumah itu milik Usman 

 َىذ ه  الغ ْرَفة  ل َصاا ق ل َمْن َىذ ه  الغ ْرَفة ؟

Milik siapa kamar ini ? Kamar ini milik Sodiq 

 يكتي الطالب مثاا على السبورة مث يناقش معا. .ب
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 :9مثال يف كتاهبميتكلم الطالب امام الفصل ك .ج

 َأْجر  احلوار كما يف ادلثال!

ْ احْلَمَّام/َصابا ْون    مثال : ِف 

ْ احْلَمَّام َصابا ْون   ْ احْلَمَّام ؟ ِف   َماَذا ِف 

ْقَلَمة/م رْ  .1    َسم  ِف اْلم 

ْرَوال .2  َعلَى السَّر ْير /س 

ْنَضَدةعلى الْ  .3    َزْىر يَّة  /م 

ْ   ْرَفة ْاس ْسَرة/ت ْلف ْزيا ْون .4  ِف 

 َعلَى احْلَائ ط/َساَعة   .5

ْرَوال .6  ِف اخلْ زَانَة/س 

   أمام اْلبَاْيت/َحد يْاَقة  .7

/َمَّام .8  َجان َي اْلَمْطَبخ 

ْ   ْرَفة   .9   فَاْكس/اْلَمْكَتيِف 

 َعلَى اْلَمائ َدة/قَاْهَوة .11

 َأْجر  احلوار كما يف ادلثال! 
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 مثال : أََماَم/اْلَمْدَرَسة /اَنظ ر  اْلَمْدَرَسة

 َمْن أََماَم اْلَمْدَرَسة  ؟ أََماَم اْلَمْدَرَسة  اَنظ ر  اْلَمْدَرَسة   

/أمى  .1    َورَاَء/اْلَمْطَبخ 

 أََماَم/احْلَد يْاَقة/َسائ ق .2

3.  ْ  أََماَم/اْلبَاْيت/َأِب 

ْ/اْلَمْكتَاَبة/م َوظَّف .4  ِف 

ر   .5 ْى الصَّغ ياْ ْ/  ْرَفة الناَّْوم/َأخ    ِف 

 َجان َي/اْلم َصلَّى/ْاس ْسَتاذ َحاف ظ .6

ْلَمْدَرَسة/بَاوَّاب .7   َجان َي/اَباب 

َااَرة/م َدر رس .8  َورَاَء/ْاإل 

/م َوظَّف  اْلَمْكتَابَ  .9   ةَورَاَء/اْلَفْصل 

ْى اْلَكب ياْر   .11 ْ/  ْرَفة  اْلَمْكَتي/َأخ   ِف 
 

 َأْجر  احلوار كما يف ادلثال!

 مثال : َذل َك / بَاْيت / ََمْم ْوا / ع ْثَمان    

 ل َمْن َذل َك اْلبَاْيت َغ ََمْم ْوا ؟ َذل َك اْلبَاْيت ل ع ْثَمان
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ْيَدة .1    َىَذا/َصْحن/َحام د/َرش 

يَىذ ه /  ْرَفة /َحاف ظ .2  /َصاح 

   َىذ ه /و َساَاة/ر ْفق ى/ر ْزق ى .3

 َىَذا/َمْلَبس/َشر يْاَفة/أَم نْي  .4

  َذل َك/َصابا ْون/َمْسع ْوا/أَم رْي  .5

ىر  .6
 ت ْلَك/َزْىر يَّة/ع َمر/َعل 

ْقَلَمة/فَار ْوق/َصال ح .7   ت ْلَك/م 

ْرَوال/َرف ْيق/قَان َتة .8  َىَذا/س 

  َذل َك/م ْرَسم /َصاا ق/َخال ص .9

 َىذ ه /قَاْهَوة/نا ف ْوس/ل ْقَمن .11

 
 اللقاء الثالث .ج

 ادلااة : قراءة و كالم .1

 اسرتاتيجيات .2

 يقراء ادلدرس القراءة و يرتمجها. .أ

 ىذه القراءة :      
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 بَاْيت  َعمريْ              

  َاْلَكب رْي . ا ْسْ ْي ر َشاا . ع ْند ْ  َعمٌّ ، ا ْْس و  السَّي رد تَاْوف ْيق . َوى َو أ ْ خ ْو َأِب 

ْ َشار ع َكال ْيَماَغ َرْقم  ْيل  . َوى َو ِف   @?ل لسَّيرْد تَاْوف ْيق بَاْيت  َكب ياْر  َومجَ 

ير َوطَاَبق ع ْلو  ر. أََماَم بَاْيت و  َشَجَرة َكب ياْرَة 
َساَمار يْنَدا . َوِف  اْلبَاْيت طَاَبق س ْفل 

 ت و  َحد يْاَقة  َوا سَعة  .. وىى َشَجَرة َمْنَجا . َوَورَاَء بَايْ 

  ِف الطَاَبق الع ْلو  ر ش ْرَفة َو  َرف  الناَّْوم . َوَىذ ه  اْلغ َرف إلْْسَاع ْيل

ْيم . َوت ْلَك   ْرَفة  الناَّْوم  . ى َى إلْْسَاع ْيل ، ا ْبن  َعم رْى  َويا ْوس ف َوإ بْارَاى 

َفة  َوم َنظََّمة  ْرَوال َوَمْلَبس َوَسر ْير اْلَكب رْي . ى َى   ْرَفة  َنظ ياْ زَانَة َوس  . ف ياَْها خ 

َها   ْرَفة  اجْل ل ْوس   ناْ َرة  أَْيًضا . م  َوو َساَاة . ِف الطَاَبق السُّْفل يارغ َرف  َكث ياْ

َذاَكَرة  َو  ْرَفة ْاس ْسَرةَو  ْرَفة  ْاَسْكل  
 
َو  ْرَفة اْلَمْكَتي  َو  ْرَفة  ادل

 َواحْلَمَّام  . واْلَمْطَبخ واْلم َصلَّى 

  ي م َنظََّمة . َوَعَلى َدةَوََخَْسة  َكرَاس  ْنَضَدة َواح  ِف    ْرَفة  اجْل ل ْوس  م 

ْثل  َزْىَرةاْلَوْرَاة  َوَيْسم نْي .  َلة م  ياْ ْنَضَدة  َزْىر يَّة . َوَعلَى الزَّْىر يَّة  أَْزَىارمجَ  اْلم 

ْنَضَدة  م ْصَباح  .  وفَاْوَق اْلم 

   ْرَفة  اْلم َذاَكَرة . ى َى َورَاَء   ْرَفة  اجْل ل ْوس  . ى َى ل يا ْوس ف ، ا ْبن  َوَىذ ى غ

ْقَلَمة وقَاَلم وَمْكَتي وَرفر . َوَىذ ه   َها م ْرَسم وك َتاب وم  َعم رْىالصَّغ رْي . ف ياْ
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َها َمائ َدة َكب ياْرَة . َوَعلىَ  . َوى َى َجان َي اْلَمْطَبخ . ف ياْ    ْرَفة  ْاَسْكل 

ْلَعَقة َوَصْحن َوَشا  َوقَاْهَوة .  اْلَمائ َدةر زر َوم 

   ح  َمْعر ْوف ِف ر  اَنج  َى ل َعم رْى . ى َى ََتج  َوَىذ ه    ْرَفة اْلَمْكَتي  . ى 

اْلَمد يْاَنة . ِف    ْرَفة اْلَمْكَتي  ت ْلف ون وفَاْكس وتَاْقو مْي وص ْوَرة وَساَعة . 

َمْكَتب و  . والتَاْقو مْي والصُّْورَة َوالسَّاَعة َعَلى  الت رْلف ْون َواْلَفاْكس َعلىَ 

 احْلَائ ط.

  . َها ت ْلف ْزيا ْون َكب رْي َو  ْرَفة ْاس ْسَرة بني   ْرَفة  اجْل ل ْوس  َو  ْرَفة اْلَمْكَتي  . ف ياْ

ْ احْلَمَّام ب رَْكة وم ْرَحاض  َوَماء َوَجان َي   ْرَفة ْاس ْسَرة َمَّام َوم َصلَّى. ِف 

ْغَرَفة وَصابا ْون .  َوم 

ينقسم ادلدرس الطالب يف القسمني، القسم اسول   .ب

 يقرئون القراءة و القسم الثاين يرتجم

يقراء الطالب القراءة و يتكلم ادللخصها ابللغة   .ج

 نفسهم امام الفصل

 ;9جييي الطالب السؤال .د

 ا ْختَاْرَأَصحَّ ْاَسْجو بَة !
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َوان  بَاْيت  َعم رى ِف شارع ... .1  َما ع ناْ

   ب. َكال ْيَماغَ   َساَمار يْنَداأ. 

 ا. َكب ياْر    ج. َمْنَجا

 أََماَم بَاْيت  َعم رْى... .2

َرة   ير ب. طَاَبق س ْفل   أ. َشَجَرة َكب ياْ

 ا. َحد يْاَقة  َوا سَعة   ج. طَاَبق ع ْلو  ر 

ْ   ْرَفة  الناَّْوم  ...  .3  ِف 

ْقَلَمة  أ. و َساَاة   ب. م 

 ا. َمْكَتي  ج. قَاَلم 

 ِف الطَاَبق الع ْلو  ر ...  .4

 ب.   ْرَفة  اجْل ل ْوس    أ.   ْرَفة  الناَّْوم  

 ا. اْلم َصلَّى   ج. اْلَمْطَبخ  

 الصُّْوَرة َوالسَّاَعة َعَلى ... التاَّْقو مْي وَ  .5

 ب. احْلَائ ط  أ. اْلَمائ َدة

ْنَضَدة    ا. اخل زَانَة  ج. اْلم 

ْ احْلَمَّام ...  .6  ِف 
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  ب. ب رَْكة وم ْرَحاض  أ. ت ْلف ْونَوفَاْكس

 ا. َشا  َوقَاْهَوة ج. ص ْوَرة َوَساَعة

   ْرَفة  اْلم َذاَكَرة لا  ...  .7

  إْْسَاع ْيل ب.   أ. تَاْوف ْيق 

ْيم   ج. يا ْوس ف   ا. إ بْارَاى 

   ْرَفة  ْاَسْكل  َجان َي ... .8

 ب.   ْرَفة  اجْل ل ْوس   اْلَمْطَبخ  أ.

 ا. َمَّام  ج.   ْرَفة  اْلَمْكَتي  

9. ... ْ  الشَّا  َوالَقْهَوة ِف 

 ب.   ْرَفة  اجْل ل ْوس    أ.   ْرَفة  ْاَسْكل  

 ا. م َصلَّى  ج.   ْرَفة  اْلَمْكَتي  

ْنَضَدة  ... .11  فَاْوَق اْلم 

ي أ.   ب. َزْىَرة  َكرَاس 

 ا. م ْصَباح    ج. َزْىر يَّة 
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 اللقاء الرابع .د

 ادلااة : اإلمتحان .1

 اسرتاتيجيات .2

 يسأل ادلدرس ادلفراات اىل الطالب   .أ

 

Ruang Tamu Ruang Belajar  Ruang Makan  

اْلَمْكَتيْرَفة         ْرَفة  الناَّْوم    
     

Ruang 

Keluarga 
 Dapur 

Mushalla 

Rumah 
 

 احْلَمَّام   احْلَد يْاَقة 
 

Arti Kata  Arti Kata  Arti Kata  Arti Kata 

Nasi    ْنَضَدة   Pensil   Almari  م 
Teh    َزْىَرة  Buku   Celana  

Garpu    َزْىر يَّة  
Tempat 

pena 
ْقَلَمة  َمْلَبس Baju  م 

Piring    ت ْلف ْزيا ْون  Pena   Ranjang  
Kolam    ش ْرَفة  Telpon ت ْلف ون  Bantal و َساَاة 
Toilet    س ْور  Fax   Kalender  ْتَاْقو مي 

Gayung    َشَجَرة  Meja َمْكَتي  Gambar  
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Arti Kata  Arti Kata  Arti Kata  Arti Kata 

Sabun    قَاْهَوة  Kursi   Jam  

Air    َمائ َدة  Rak   Lampu م ْصَباح 
 

يقراء ادلدرس السؤال مباشرة و يكتي الطالب  .ب

  اإلجابة على الكرسة.

 : ا شرح ىذه اجلملة

 ادلاء يف  رفة اجللوس - .1

 الشا  على ادلائدة .2

 ترجم إىل اللغة العربية .3

- Kebun siapa ini? 

- Ini kebun Ali      

 . . . . ؟ يف  رفة احللوس زىرية -  .4

 . . . .؟ ىذه الصورة لعثمان .5

6. Buatlah 1 kalimat pertanyaan 

menggunakan kata Tanya  :  

  / دلن ماذا / من      
beserta jawabannya. 
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7. Tuliskan kalimat dengan susunan 

khobar muqoddam dan mubtada’ 

muakhkhor! (masing-masing 1) 

 >9يبحث اإلجابة معا   .ج
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