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Bismillahirrahmanirrahim  

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, puji syukur hanya milik Allah SWT yang telah menganugerahkan 

hidayah, taufiq dan inayah sehingga proses penulisan buku teks pelajaran PAI dan bahasa Arab pada 

madrasah ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah keharibaan Rasulullah SAW. 

Amin. 

Seiring dengan terbitnya KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab 

pada Madrasah, maka Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

menerbitkan buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah terdiri 

dari;  al-Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs dan MA/ 

MAK semua peminatan. Keperluan untuk MA Peminatan Keagamaan diterbitkan buku Tafsir, Hadis, 

Ilmu Tafsir, Ilmu Hadit, Ushul Fikih, Ilmu Kalam, Akhlak Tasawuf dan Bahasa Arab berbahasa 

Indonesia, sedangkan untuk peminatan keagamaan khusus pada MA Program Keagamaan (MAPK) 

diterbitkan dengan menggunakan Bahasa Arab. 

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi di era global mengalami perubahan yang 

sangat cepat dan sulit diprediksi. Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah harus bisa  

mengantisipasi cepatnya perubahan tersebut di samping menjalankan mandat mewariskan budaya-

karakter bangsa dan nilai-nilai akhlak pada peserta didik. Dengan demikian,  generasi muda akan 

memiliki kepribadian, berkarakter kuat dan tidak tercerabut dari akar budaya bangsa namun tetap bisa 

menjadi aktor di zamannya.  

Pengembangan buku teks mata pelajaran pada madrasah tersebut di atas diarahkan untuk tidak 

sekedar membekali pemahaman keagamaan yang komprehensif dan moderat, namun juga memandu 

proses internalisasi nilai keagamaan pada peserta didik. Buku mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab ini 

diharapkan mampu menjadi acuan cara berfikir, bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, 

yang selanjutnya mampu ditrasnformasikan pada kehidupan sosial-masyarakat dalam konteks 

berbangsa dan bernegara.  

Pemahaman Islam yang moderat dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum PAI di 

madrasah tidak boleh lepas dari konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan 

Pancasila, berkonstitusi UUD 1945 dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang Bhinneka Tunggal Eka. Guru sebagai ujung tombak implementasi kurikulum harus 

mampu mengejawanantahkan prinsip tersebut dalam proses pembelajaran dan interaksi pendidikan di 

lingkungan madrasah. 

Kurikulum dan buku teks pelajaran adalah dokumen hidup. Sebagai dokumen hidup memiliki 

fleksibilitas, memungkinkan disempurnakan sesuai tuntutan zaman dan imlementasinya akan terus 

berkembang melalui kreatifitas dan inovasi para guru. Jika ditemukan kekurangan maka harus 

diklarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI c.q. Direktorat Kurikulum 

Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah (KSKK) untuk disempurnakan. 

Buku teks pelajaran  PAI dan Bahasa Arab yang diterbitkan Kementerian Agama merupakan buku 

wajib bagi peserta didik dan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di Madrasah. Agar ilmu 

berkah dan manfaat perlu keikhlasan dalam proses pembelajaran, hubungan guru dengan peserta didik 

dibangun dengan kasih sayang dalam ikatan mahabbah fillah, diorientasikan untuk kebaikan dunia 

sekaligus di akhirat kelak. 

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan atau 

penerbitan buku ini. Semoga Allah SWT memberikan fahala yang tidak akan terputus, dan semoga 

buku ini benar-benar berkah-manfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Amin Ya Rabbal ‘Alamin. 

Jakarta,   Desember 2019 

Direktur Jenderal Pendidikan Islam  

Kamaruddin Amin 
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Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan keputusan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543/b/u/ 1987 

 

1.KONSONAN 

No Arab Nama Latin  No Arab Nama Latin 

 ṭa’ ṭ ط alif a  16 ا 1

 ẓa’ ẓ ظ ba’ b  17 ب 2

 ayn ‘a‘ ع ta’ t  18 ت 3

 gain g غ sa’ ś  19 ث 4

 fa’ f ف jim j  20 ج 5

 Qaf q ق ḥa’ ḥ  21 ح 6

 Kaf k ك kha’ kh  22 خ 7

 Lam l ل dal d  23 د 8

 Mim m م z>al z>  24 ذ 9

 Nun n ن  ra’ r  25 ر 10

 Waw w و  za’ z  26 ز 11

 ha’ h ه sin s  27 س 12

 ‘ hamzah ء syin sy  28 ش 13

 ya’ y ي ṣad ṣ  29 ص 14

  }d{ad{ d ض 15

 

2.VOKAL ARAB 

a.Vokal Tunggal (Monoftong) 

 kataba َكَتبَ  a َـ

 suila ُسِئلَ  i ِـ

 yazhabu يَْذَهبُ  u ُـ
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b.Vokal Rangkap (Diftong) 

 Kaifa َكْيفَ  يْ ؘ

 Haula َحْولَ  وْ ؘ

 

c.Vokal Panjang (Mad) 

 Qa>la َقالَ  <a اؘ

 Qi>la ِقْيلَ  <i يْ ؚ

 Yaqu>lu يَ ُقْولُ  <u وْ ؙ

 

3.TA’ MARBUTHAH 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:  

1.Ta’ marbutah yang hidup atau berharakat fathah, kasrah, atau dammah 

ditransliterasikan adalah “ t “.  

Ta’ marbutah yang mati atau yang mendapat harakat sukun ditransliterasikan dengan 
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KATA PENGANTAR  ..........................................................................................................      3 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA >......................................................      4 

DAFTAR ISI ..........................................................................................................................     6 

    

 الدرس األّول : ............................................................  الرايضة 10

10 
11 
12 
15 
17 
21 
22 

 . ................................................الكفاءة األساسّية .
 . ...................................... ...........رائط املفاهيم...خ
 .. االستماع..................................................... -أ

 .. ..................................................... القراءة -ب
 .. ..................................................... ةالقاعد -ج
 ............................................... ......... بةلكتاا -د
 ... ... الكالم .................................................. -ه

 

 : ثاينالدرس ال ............................................................ الشباب 25
25 
25 
27 
38 
31 
35 
36 

 . ..............................................ة ...الكفاءة األساسيّ 
 . ....................................... خرائط املفاهيم..............

 .. .....................................................االستماع  -أ
 . ......................................................القراءة.. -ب
 .. ..................................................... القواعد -ج
 ............................................... ......... الكتابة -د
 ... ... الكالم .................................................. -ه

 

 :  ثالثالدرس ال ..................... .................................. الشعر العريب 38
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38 
38 
40 
41 
44 
47 
48 

 .... ............................................ ...الكفاءة األساسّية
 . ...................................... خرائط املفاهيم..............

 .. ..................................................االستماع... -أ
 .. .....................................................القراءة  -ب
 .. ..................................................... ةاعدالق -ج
 ............................................... ......... الكتابة -د
 ... ... .............................الكالم ..................... -ه

 

  ......................... ...........................التدريبات العامة  49
 :  رابعالدرس ال ................................................ ..احلضارة اإلسالمية 55
55 
55 
57 
58 
61 
65 
66 

 . ................................................الكفاءة األساسّية .
 . ...................................... خرائط املفاهيم..............

 .. ..................................................االستماع... -أ
 .. ..................................................... راءةالق -ب
 .. ..................................................... اعدةالق -ج
 ............................................... ......... الكتابة -د
 ... ... الكالم .................................................. -ه

 

 : امسالدرس اخل .................................. ............... الدراسة يف اجلامعة 68
68 
68 
70 
71 
74 
77 

 . ................................................الكفاءة األساسّية .
 . ...................................... خرائط املفاهيم..............

 .. ..................................................االستماع.... -أ
 .. .....................................................القراءة  -ب
 .. ........................................ . ..........ة .القاعد -ج
 ............................................... ......... الكتابة -د
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  ........................  األول إىل السادسامة من الدرس التدريبات الع 79

  .......................................... ..........املواد لالستماع.. 84 
  ........................................... .....قائمة معجم املفردات 90
  ..................... ................املراجع........................ 98
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 ولالدرس األ
 الرايضة

 
 
KOMPETENSI DASAR 

 

3.1  Memahami fungsi sosial, struktur teks 

dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, dan 

makna) dari teks  yang berkaitan 

dengan tema: 

 ( الرايضية املسابقات الرايضة، أنواع) الرايضة

yang melibatkan tindak tutur 

membandingkan sesuatu dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan 

fungsi dari susunan gramatikal 

  اإلضافة - النعت

4.1 Mendemonstrasikan tindak tutur 

membandingkan sesuatu dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan 

fungsi dari susunan gramatikal 

 واإلضافة  النعت

baik secara lisan maupun tulisan. 

 

3.2  Menganalisis gagasan dari teks bahasa 

Arab yang berkaitan dengan tema : 

 ( رايضية مسابقات الرايضة، أنواع) الرايضة

dengan memperhatikan bentuk, makna 

dan fungsi dari susunan gramatikal  

  اإلضافة - النعت

 

 
 

4.2  Mengkonstruksi hasil analisis gagasan 

dari teks bahasa Arab yang berkaitan 

dengan tema   

 ( رايضية مسابقات الرايضة، أنواع) الرايضة

dengan memperhatikan bentuk, makna 

dan fungsi dari susunan gramatikal  

    اإلضافة - النعت

baik secara lisan maupun tulisan. 

 
 
PETA KONSEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KD 3 

Fungsi  sosial 

teks 
Menjelaskan fungsi sosial teks deskriptif 

Tindak tutur 
 

Memahami bentuk tuturan membandingkan sesuatu 

Mengingat kosakata terkait tema الرياضة 

Unsur bahasa 

Menganalisis an-na’t dan idhafah 

Struktur teks Menyebutkan komponen teks deskriptif 
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KD 4 

Maharah al-

Istima’ 

Maharah al-

Qiro’ah 

Maharah al-

Kitabah 

 

Maharah al-

Kalam 

 

Mengidentifikasi kata sesuai dengan kategorinya 

Mengidentifikasi fakta yang ada dalam teks terkait 

tema  الرياضة 

Menyalin   kosakata  yang di dengar terkait tema   الرايضة  

Menyalin   kalimat  yang di dengar terkait tema   الرايضة  

 

Menuliskan na’at dan idhafah yang sesuai dengan 

kalimat yang tersedia 

 Mengurutkan kata menjadi kalimat 

 

Menuliskan jawaban yang tepat atas teks yang telah 

dibaca 

 

Menyusun  kalimat dari kata-kata yang tersedia 

 
Mengkonstuk teks deskriptif sesuai dengan judul yang 

tersedia 

Melakukan dialog tentang الرياضة sesuai dengan contoh 

yang telah diberikan 

Mempraktekkan percakapan secara mandiri dari 

gambar yang dipilih tentang الرياضة 
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 .اكتبو  واستمع نظرا
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ْسِتَماع  اال

  

 7-  .................... 8- ........ ............ 9-  .................... 

1- ..................... 2- ..................... 3-............ ......... 
   

  

4-  .................... 5- . ................... 6-  .................... 
 

  
 

10-  .................. 11-  .................. 12- ................... 

   

13- ................... 14-  .................. 15-  .......... ........ 
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 رايضة فردية 
 
 
 

 

 
 رايضة مجاعية يةفردرايضة 

1- ....... ............................... 
2- ......... ............................. 
3-  ...................................... 
4-  ...................................... 
5-  ...................................... 

1-  ...................................... 
2- ........... ........................... 
3- ............. ......................... 
4-  ...................................... 
5-  ...................................... 

 

 أ .تهاعلى حسب جمموعالسابقة كتب املفردات ا 

   

16-  .................. 17-  .................. 18- .................. 

  

 

19- ................... 20- ................... 21- ................... 

 
  

22 ..................... 23- ................... 24- ................... 
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 ...........  ة يِفْ ضَ ايَ رِّ الا وْ سُ ارِ مَ يُ سَ  .......... ب وَ يْ دِ أَ -1
 (ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  ةُ احَ سَ  – ةُ سَ رَ دْ مَ لْ اَ  – هُ ؤُ اقَ دِ صْ )أَ 

  ........... ب  ا تُِ تهَ قَ ي ْ دِ صَ  وَ  ........... ب  تُِ  ةُ سَ يْ نِ أَ -2
 ( ةَ احَ بَ السِّ  – مِ دَ قَ الْ  ةَ رَ كُ   – ةِ رَ ائِ الط   ةَ رَ )كُ 

 ...........  ةَ ضَ ايَ الرِّ  ةِ سَ ارَ مَ مُ لِ   ........... ىَل إِ  نَ وْ ب ُ هَ ذْ يَ سَ  مْ هُ -3
 (يضِ ايَ ي الرِّ دِ اَ نال –ا ع  مَ  – ةِ سَ رَ دْ مَ ) الْ  

 ...........  نْ مِ  ........... لُ ضِّ فَ ي ُ ب يْ دِ أَ -4
 (مِ دَ قَ ة الْ رَ كُ   –ة احَ بَ السِّ  –ة رَ ائِ رة الط  كُ ال) 

   ...........هللا  فَ ر  شَ  مبعرفتك  تُ فْ ر  شَ تَ -5
 ن( سَ حْ أَ  –ك رَ دْ قَ  –ا  يْ )خَ 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 .امل َناِسَبةامأل الفراغات ابلكلمات  ث م  ،وارِإََل الْ ِاسَتِمع 
 

 ب

 ج .بت  اكْ و ع مِ تَ اسْ ر وَ ظ  نْ ا

 .......................... ..........................

............................. ....................... 

 ...................................................

 ................................................... 

 ...................................................

 ..................... .............................. 

 ....................... .............................

 .................................................... 

 ...................................................

 ................................................... 

.............. .....................................

.................. ................................. 
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 مهَ اف ْ وَ  أْ رَ ق ْ اِ 

 اقرأ وافهم
 اَيَضةالر ِ 

َي الن ش  اُط الب َ َدين   ُة ه  ِ َتِمر ةُ  ي   ةُ الَبَدنِ  ةُ رك  َ اَْو احلَْ  ر  مِ تَ س  ْ مُ الْ  الّرايض  َ ْ ِ  اْلُمس  ْ ُة  لَِتْحس  ِ ح ِة. َوالّراَِيض  َ الص  ِّ
ن َا م  ِ َِ اِس  ر ا. َأس  َ اَ ُمَبك  ِّ ح ِة َواَل ب ُ د  اَْلِقي  اَُم َ  ِ ةُ و ي َ ِة الص  ِّ ُة  ا :، ه  َُ انِ نَ ْوع  َ  الّراَِيض  َ ُة اْلَفْرِدي َ ُة َوالّراَِيض  َ اَلّراَِيض  َ

 ُهَما فَ َوائٌِد َكِثْيٌَة.ن ْ مِ  لِّ كُ لِ وَ اجْلََماِعَيُة، 
ُة الَفْردِ  ةُ الّراَِيض   َ وُم َ   َ  ي     ِم يَ ق   ُ ُة ال     َي الّراَِيض   َ ِ  مث   ل اجل   َ ه   ِ ْ ِ بِنَ ْفس   ِ باَحة ةاي   َ مَ والرِّ ي ر ا ش   َ  َوالس   ِّ

ا  والفروس ية ُة اجْلََماِعي َ ُة َوغ َْي َذل ِ ك. وأَم   ان أَْو َأْكثَ ر مث ل  فالّراَِيض َ ُة ال   ِم يَ ق ُْوم َ ا شْ ص  َ َي الّراَِيض َ رَة ه ِ ك  ُ
َدم  رَةو  ،رَةئرَة الط ّ اوالك  ُ الق َ ة َو  ك ُ رَة الطّاِول َ ةاَْلَرْيش  َ ْي َذل ِ ك. وَك ُ  ك  ُ ل ة وغ  َ ِة رَة الس    ك  ِفي    أَن  لِلّراَِيض  َ َوِم ِ ا اَل ش  َ

 َتْشَتِمُل على ِصح ٍة بََدنَِيٍة َو ِصح ٍة نَ ْفِسَيٍة، ِمن َْها:  الىت َ  الَفوائِِد َعَلى ِصح ِة الَفْردِ  َكثيٌَة ِمنَ 
 ا هَ جِ اَل عِ وَ  اضِ رَ مْ اأْلَ  نِ عَ  ادِ عَ تِ بْ ااْلِ ال ُمَعاََنِت اْلَبَدنِي ِة وَ  ةُ تقوي-1
   نِ دَ بَ الْ  نِ زْ ض وَ يْ فِ تَْ وَ ، هَمْظَهرِ  ْ  سِ تَْ وَ  مِ سْ اجلِْ  لِ يْ مِ تَْ -2
ُرْوِر -3  اَدِة. الس عَ وَ زاَِيَدُة الس 
  مِ وْ الن    وتسهيل قِ لَ قَ الْ  لُ يْ لِ قْ ت َ -4
 النّاسِ  ِعْندَ  سِ فْ لن   بِ  الثَِّقةِ  ةُ يَ قِ رْ ت َ وَ  الَّت ِْكْيزِ الت  ْفِكْيِ وَ  ةُ يَ تقوِ -5

 ِق أَْو ااِلْكِتئابِ يُ َؤّدي ِإىَل اأَلرَ ألن  س ،تهاْفراَط يِف ُِماَرسَ اإلِ الجيوز للناس  ،ذلكْغِم َعَلى رَ و 
   .يِف الّرايَضةِ  اإِلْفراط وايَّْتكعليهم أْن ، فَِلَذا. واألمراض

 

 

 ري اجلَْ ةرَ ائِ ة الط  رَ كُ ال ةِ ل  ة الس  رَ كُ مِ دَ قَ الْ  ةَ رَ كُ .1
 ةُ احَ لس  اَ ةُ احَ بَ السِّ  اءُ نَ فِ الْ بُ عَ لْ مَ لْ اَ .2
 ة يَ دِ رْ ة ف َ ضَ ايَ رِ الِ قَ ث ْ اأْلَ  عُ فْ رَ  ةُ ضَ ايَ رِ ةيَ اعِ ة جََ ضَ ايَ رِ .3
 ةرَ كُ لْ اَ ري اجلَْ  الِ قَ ث ْ اأْلَ  عُ فْ رَ ةُ احَ بَ لسِّ اَ .4
 ىمَ رْ مَ لْ ا سُ ارِ حَ  ة ايَ مَ الرِّ يُ شْ مَ لْ اَ  الفروسية .5

 أ .الِ ثَ مِ الْ  ا ِفْ مَ كَ ة  بِ يْ رِ غَ الْ حْتَت الَكِلَمة  اخط   عْ ضَ 

 قراءة ال
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باَحُة  والرماية الفروسيةايَضُة اجلَماعي ُة ِمن َْها الرّ ).........(  -1  و السِّ
 ........................................................................ 

 ِبلن  ْفسِ  لثَِّقةِ ا َعَلى َتزيدُ  الّرايَضةِ  ُِماَرَسةُ ).........(  -2
.................................................. ...................... 

 ر  مِ تَ سْ مُ الْ  الن شاُط الَبَدين   ِهيَ  اَلّرايَضةُ ).........(  -3
 ........................................................................ 

 ىل تكثي القلق إ تؤديالرايضة ).........(  -4
................................................ ........................ 

 من فوائد الرايضة  تقِويَُة الت  ْفِكْيِ َو الَّت ِْكْيزِ ).........(  -5
 ........................................................................ 

 ْمرَاضِ َقرِْيٌب ِمَن اأْلَ وَ ُمَعاََنِت اْلَبَدنِي ِة  تْقِويةمن فوائد الرايضة ).........(  -6
 ........................................................................ 

 
 

 الّراَِيَضة؟ ذا تعرف عنَما-1
 ...................................................................................... 

 َما ِهَي الّراَِيَضة الَفْرِدي ة؟ -2
 ..................... ................................................................. 

 َما ِهَي الّراَِيَضة اجلََماِعي ة؟-3
 ...................................................................................... 

 َما فَ َوئِد الّراَِيَضة؟-4
.......................................... ............................................ 

 لَِماَذا الَ جَيُْوُز للن اس اإِلفْ رَاط يِف ُِمَاَرَسِة الراَِيَضة؟-5
 ...................................................................................... 

ِإَذا َكاَنت  خ(اْقرأ اجل َمل التالية، ث ضع )ص( ِإَذا َكاَنت اجل ْمَلة صمِحيَحة َأو )
 .َئة، ثَ َصحِ ح اخلطَأَخاطِ 

 ب

 ج .أجب عن األسئلة اآلتية 
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 التاليةعن النعت واملنعوت الحظ األمثلة 

 املنعوت + النعت ةاألمثل الرقم
 مذكر+ مفرد + مرفوع + معرفة  كرَة القدمِ   الطالُب اجلديدُ مارَس  -1

 مذكر+ مثىن + مرفوع + معرفة  كرَة القدمِ   انِ دَ يْ دِ اِن اجلَْ بَ الِ الط  مارَس 
 مذكر+ جع + مرفوع + معرفة  ُددُ ُب اجلُْ ال  الط  مارَس 

 مؤنث + مفرد + مرفوع + معرفة  ىفَ شْ تَ سْ مُ  الْ يِف اِطَمة فَ  ةُ رَ اهِ مَ ُة الْ بَ ي ْ بِ الط   تصَ حَ فَ  -2
 مؤنث + مثىن + مرفوع + معرفة ىفَ شْ تَ سْ مُ  الْ يِف فَاِطَمة  نِ تَ رَ اهِ مَ الْ  انِ تَ ب َ ي ْ بِ الط   تصَ حَ فَ 
 مؤنث + جع + مرفوع + معرفة ىفَ شْ تَ سْ مُ  الْ يِف فَاِطَمة  اتُ رَ اهِ مَ الْ  اتُ بَ ي ْ بِ الط   تصَ حَ فَ 

 مؤنث + مفرد + منصوب + نكرة البَ ْيتِ  ساَحةِ  يِف  فَ ْردي ة   رايَضة   ُيُِب   دٌ ُُمَم   -3
 مؤنث + مفرد + منصوب + نكرة َمْيدانِ  ال يِف  َجاعي ة   رايَضة   ُيُِب   َعلي  

 مذكر + مفرد + جمرور + معرفة  يف مباراة كرة القدم  اْلَفْوِز األو لحصل علي وأْصِدقَاُؤه َعَلى  -4
ب إىل اْلَمْلَعب لَِلْعب   مؤنث + مفرد + جمرور + معرفة  الُكرَِة الط ائِرَةِ ذَهَب الط ال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشروط 

 

 النعت 

تعريف ال  

الَّتتيب 

 

لَِبيَاِن ِصَفة ِمْن ِصَفِة َمْنعوتِِ  أَْو َيِصُف َما يَ تَ َعل ُق  تِبْع يَْذُكرِ 
 ِب ِ 

 املنعوت + النعت

ْعراب )الرفع،  َأْن يُطاِبَق النعت َمْنعوَتُ  يف َجيِع َأْحوَ  اِلِ  : َاإْلِ
، والت  ثْنيَية، واجلَْمع، والت ْذكي، والت ْأنِيث، والنصب، واجلر(، واإِلْفرادِ 

 الت  ْعريفو الت  ْنكي، و 

 

 

 

قاعدة ال   
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 التمالَِية الحظ األمثلة عن اإلضافة
 املضاف إليه املضاف األمثلة

 القدم كرة ْيدانِ  َ امل يِف  الَقَدمِ  ُكرَةَ   ُُناِرسُ  -1
 ُممد حقيبة الَفْصلِ  يِف  ُُمَم دٍ  َحقيَبةَ  َأِجدُ  أَنَ  -2
 اليد  كرة َمْيدانِ  ال يِف  الَيدِ  ُكرَةِ   ُمَدرِّبُو اْجَتَمعَ  -3
باَحةَ  ُُيَارُِسونَ  ْدَرَسةِ  َ امل َتالميذُ  -4  املدرسة تالميذ َدرِّبِ  ُ امل َمعَ  السِّ
 أنيسة  صديقة أَنيَسة َصديَقةُ  َوأَنَ  ِديَفى ْسِْيا -5
 
 
 
 
 

 حقيبة ُممدٍ ساحة املدرسةِ 
 

 مضاف إلي   مضافمضاف إلي  مضاف

 

 

 

 

 

 

 

  محّمد حقيبة  املدرسة ساحة

 : يعرب حبسب موقغ  يف اجلملة )الضمة أو الفتحة أو الكسرة( املضاف  -
 ورار ف دائما جماملضاف إلي  : يعر  -
 

            املضاف
 

  املضاف إلي        
 

 

 كرة القدم
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 عضالت اجلسم لِ  ةٌ دَ يْ فِ مُ  ةٌ ضَ ايَ رِ  ةُ احَ بَ السِّ  -1
 ...........  ...............  أَ دَ بْ ن َ  نْ ا أَ نَ ي ْ لَ ي، عَ لِ  عَ ايَ  -2
 ..............  ..............  علي ُيارس الرايضة يف  -3
  ..............  ................. مع أصدقائييِف  ةِ ضَ ايَ الرِّ  سُ ارِ مَ أُ  -4
 ...............  ................. يف مركزه سُ ارِ مَ يُ سَ  ُممد -5

 
 

 السباحة - الوثب العايل –حارس املرمى   -كرة القدم   -امللعب 

 ة ............ اارَ بَ وا مُ دُ اهِ شَ يُ  نْ أَ  ونَ ب  ُيُِ  اسِ الن   ل  كُ -1
 من بعض ألعاب الُقوى ......... هو-2
 ..............  ى بِ م  سَ تُ ، اءِ مَ لْ بِ  قُ ل  عَ ت َ ت َ  ِمْ ال   ةُ ضَ ايَ الرِّ -3
 ةِ ضَ ايَ لرِّ لِ  انُ كَ مَ الْ  وَ ......... هُ -4
 مِ دَ قَ الْ  ةِ رَ كُ   قِ يْ رِ فَ  نْ مِ  م  هِ مُ  ءٌ زْ جُ  وَ ......... هُ -5

 
 
 َمَع َأْصِدقائِها فَ ْرِدي ة  رايَضة  َخدجَيُة تُِب  -1
  والّرايَضُة الَفْردي ةُ  الّرايَضُة اجلَماعي ةُ ّرايَضُة نَ ْوَعاِن ال-2
   َوالَّت ِْكْيزِ  تقِويَُة الت  ْفِكْيِ من فوائد الرايضة -3
 يَ ُقوُم ََا َشْ ِ بِنَ ْفِس ِ راَِيَضة ِهَي  الّراَِيَضُة الَفْرِدي ةُ -4
 َدنِ اْلبَ  َوْزنِ  َوَتِْفْيض ِمْيُل اجلِْْسمِ ت من فوائد الرايضة-5

ضالت الجسم ع  

 رفع األثقال  ساحة املدرسة  ممارسة الرياضة 

 مركز الشباب 

 أ .ناسباملضاف ملالفراغات اب مألا

 ب .ناسباملضاف لنعت أو املالفراغات اب مألا

 إضافة نعت منعوت
 إضافة نعت منعوت

عت منعوتن  إضافة 
 إضافة نعت منعوت
 إضافة نعت منعوت

 ج .ليت حتتها خطموقع الكلمات ا( على حسب √كتب عالمة )ا 
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 الت الَية. اَْلَوْصفي ِ  النمص ِ  َعناِصر الَحظ

َدين   الوصف العام َي الن ش    اُط الب    َ ُة ه    ِ َتِمر   الّرايض    َ ةُ اَْو احلَْ  اْلُمس    ْ ةُ الَبَدنِ  رك    َ َتِمر ةُ  ي      ْ ِ  اْلُمس    ْ لَِتْحس    ِ
ح ِة َواَل ب ُ د  اَْلِقي    َاي َ ِة الص  ِّ َِ اِس  ن َأس  َ ُة م  ِ ح ِة. َوالّراَِيض  َ ُة الص  ِّ ر ا. والّراَِيض  َ اَ ُمَبك  ِّ اَُم َ  ِ

 نَ ْوَعاِن، ُهَا : اَلّراَِيَضُة اْلَفْرِديَُة َوالّراَِيَضُة اجْلََماِعَيُة، َوِلُكلِّ ِمن ُْهَما فَ َوائٌِد َكِثْيٌَة.
  والّرَِمايَة ري اجلَ  ِهَي الّراَِيَضُة ال ِم يَ ُقوُم ََا َشْ ِ بِنَ ْفِسِ  مثل ي ةُ الّراَِيَضُة الَفْردِ - الوصف اخلاص

باَحة  والفروسية َوَغْي َذِلك  َوالسِّ
ُكرَة الَقَدم مثل   ُقْوم َا شْ َصان أَْو َأْكَثرالّراَِيَضُة اجْلََماِعَيُة ِهَي الّراَِيَضُة ال ِم ي َ -

 وَُكرَة الس ل ة وَغْي َذِلك  ُكرَة اَْلَرْيَشة وَُكرَة الطّاِوَلةو  ،رَةئرَة الطّاوالكُ 
الىتَ َتْشَتِمُل على ِصح ٍة بََدنَِيٍة َو  َعَلى ِصح ِة الَفْردِ الَفوائِِد  اَيَضِة َكثيٌَة ِمنَ لِلرِّ -

 ِصح ٍة نَ ْفِسَيٍة، ِمن َْها:
بِْتَعاِد َعِن اأْلَْمرَاضِ -1  َوِعاَلِجَها  تقويُة ال ُمَعاََنِت اْلَبَدنِي ِة َوااْلِ
   َوْزِن اْلَبَدنِ  َوَتِْفْيض .هَمْظَهرِ  اجلِْْسِم َوَتِْسْ   ِمْيلُ تَْ -2
ُرْوِر -3  اَدِة. الس عَ  وَ زاَِيَدُة الس 
 الن  ْوِم  وَتْسِهْيلتَ ْقِلْيُل اْلَقَلِق -4
 ِعْنَد النّاسِ  سِ فْ لن   بِ  الثَِّقةِ  تَ ْرِقَيةُ وَ  الَّت ِْكْيزتقِويَُة الت  ْفِكْيِ وَ -5

 
 

1-   

2-  

3-  

4-  

5-  

 اْلُمْسَتِمر ةُ  الَبَدني ةُ  ركةاَْو احل املستمر اُط الَبَدين  الّرايَضُة ِهَي الن ش

ِة الَفْرِد َوَتْشَتِمُل على ِصح ٍة بََدنَِيٍة لِلّراَِيَضِة َكثيٌَة ِمَن الَفوائِِد َعَلى ِصح  
 ٍة نَ ْفِسَيةٍ َو ِصح  

 الّرايَضُة نَ ْوَعاِن الّرايَضُة اجلَماعي ُة و الّرايَضُة الَفْردي ةُ 

ََ الّرايَ    ا َشْ ِ بِنَ ْفِس ِ َضُة الَفْرِدي ُة ِهَي الّراَِيَضُة ال ِم يَ ُقوُم 

اَ ُمَبكِّر ا الّراَِيَضُة ِمن ح ِة َواَل بُد  اَْلِقياَُم َِ َايَِة الصِّ َِ  َأَساِس 

 العام الخاص 

 

 

 

 

 أ .املِثَالِ  ِف  َكَما  اخلاص َوالَوَصف اْلَعام الَوْصفِ  َبْيَ  امل ناِسَبةَ  الَعناِصرَ  ِاْخَتْ 
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 ُهَا –الراَِيَضة الَفْرِدي ة  –الّراَِيَضة  –نَ ْوَعاِن  –َضة اجلََماِعي ة الرايَ   -1

 ..................................................................................... 
 األْطَفال –ُكرَة ال- الطَائِرَة – امل َْيَدان – ُُيَاِرسُ  – يِف  -2

......................... ............................................................ 
 الَقَدم – م َْشُهْورَة – إْنُدْونِْيِسي ا – ةراَِيضَ  – ِهيَ  - يف – ُكرَة  -3

 ..................................................................................... 
 الطَاِوَلة – ُمَسابَ َقة – كَ اْشَّتََ  – يِف  – ُكرَة  – ُُمَم د -4

 ..................................................................................... 
 ِمن – ُكرة السل ة  –وَ  –الراَِيَضة اجلََماِعي ة  – ِمن – الرَمايَة – الراَِيَضة الَفْرِدي ة -5

......................................... ............................................ 
 
 
 َم ْرَمى َحاِرُس ال -1
 ُكرَُة الَسل ةِ  -2
 َرفُع األثْ َقال -3
 َم ْدَرَسة َساَحة ال -4
 الراَِيَضة اجلََماِعي ة -5

 
 

o ُكرَة الَقَدم 
o  ُكرَة الرِْيَشة 
o الِسبَاَحة 
o  ُاجلَْري 

 الكتابة 

َلاآلتية رَتِ ب الَكِلَمات   أ  .م ِفْيَدة ةلِت ْصِبَح مج 

 ب  .الِعَبارات التالَِية ِمنَ  َلةمج َ  اْكت ب

 ج  .النص الوصفي عناصرعلى  مالتشم هاكتب، ث ض ْوَعات التاَلَيةمن املَوْ  ااْخَت َمْوض ْوع
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  ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  انِ دَ يْ مَ  / ةِ شَ يْ رِّ ال رةَ كُ   /ة احَ بَ سِ ال / ةُ ضَ ايَ الرِّ  املثال :

 ؟ ةضَ ايَ الرِّ  ْ َ بِّ تُِ  تِ نْ أَ  لْ ، هَ بُ نَ ي ْ زَ  : ايَ مرمي 
 ة ضَ ايَ الرِّ  ب  حِ أُ ، مْ عَ ن َ : زينب 
 رايضة تب ؟  : أيّ مرمي

 ؟ تِ نْ أَ ، وَ ةَ احَ بَ سِ ال ب  حِ : أُ زينب 
 ؟  ةضَ ايَ الرِّ   سارِ تَُ أين و ، ةِ شَ يْ رِّ ال ةَ رَ كُ   ب  حِ : أُ مرمي

 ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  انِ دَ يْ مَ  يف  هاسُ ارِ مَ : أُ زينب 
 

 ي الرايضيدناالالرايضة / الفروسية / كرة الطاولة /  -1
 كرة القدم / حارس املرمى / األصدقاء / يف امليدان  -2
 ِمارسة / الفروسية / املدرب /األم / يف امليدان -3

 
 

 اد  جِ  ةٌ م  هِ مُ  ةُ ضَ ايَ الرِّ - -1
 ؟لُ ضِّ فَ ت ُ  ةٍ ضَ ايَ رِ  ي  أَ -
 ةِ ضَ ايَ الرِّ  دُ ائِ وَ ف َ -

 ؟ ةُ ضَ ايَ الرِّ  دُ ائِ وَ ا ف َ مَ - -2
 ْ  بِّ  تُِ ِم ال   ةِ ضَ ايَ الرِّ  دُ ائِ وَ ف َ -

 ؟  ةِ شَ يْ الرِّ  ةِ رَ كُ   أمْ  مِ دَ قَ ة الْ رَ كُ ،  لُ ضِّ فَ ت ُ  ماذا- -3
 ؟  ةي  دِ رْ ة ف َ ضَ ايَ رِ  وْ ة أَ يَ اعِ ة جََ ضَ ايَ رِ  ،لُ ضِّ فَ ت ُ  ماذا- -4

 

 أ .الِ ثَ مِ  الْ ا ِف مَ كَ   كَ لِ يْ مِ زَ  عَ ار مَ وَ الِْ  لادَ بَ ت َ 

 ب .تبادل الوار مع زميلك عن العبارات التالية

 كالم ال
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 ةِ لَ اوِ الط   رةُ كُ   -1
 ىمَ رْ مَ لْ ا سُ ارِ حَ  -2
 الوثب العايل  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج .كث عرب رأي ،لتاليةمن الصور اخت صورة ا

 د .كَ لِ يْ مِ زَ  امَ مَ أَ كل م ث تَ ية، موضوعا من املوضوعات التالخت ا
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 ثاينالدرس ال
 الشباب 

 
 
KOMPETENSI DASAR 

 

3.3   Menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan 

unsur kebahasaan  (bunyi, kata, dan makna) 
dari teks yang berkaitan dengan tema: 

 )مرحلة الشباب، كن متفائال(  الشباب
yang melibatkan tindak tutur 

mendeskripsikan sebuah kejadian 

dengan memperhatikan bentuk, makna 

dan fungsi dari susunan gramatikal 

 الفعل املبين للمعلوم  -الفعل املبين للمعلوم 

4.3 Menyajikan hasil analisis tindak tutur 

mendeskripsikan sebuah kejadian 

dengan memperhatikan bentuk, makna 

dan fungsi dari susunan gramatikal 

 الفعل املبين للمعلوم  -الفعل املبين للمعلوم  

baik secara lisan maupun tulisan. 
 

3.4  Mengevaluasi teks bahasa Arab yang 

berkaitan dengan tema : 

 )مرحلة الشباب، كن متفائال(  الشباب
dengan memperhatikan bentuk, makna 

dan fungsi dari susunan gramatikal   

  الفعل املبين للمعلوم -الفعل املبين للمعلوم 

4.4  Menyajikan hasil evaluasi teks bahasa 

Arab yang berkaitan dengan tema   

 )مرحلة الشباب، كن متفائال(  الشباب
dengan memperhatikan bentuk, makna 

dan fungsi dari susunan gramatikal   

الفعل املبين للمعلوم -الفعل املبين للمعلوم    

baik secara lisan maupun tulisan. 

 
 
PETA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

KD 3 

Fungsi  sosial 

teks 

Struktur teks 

Unsur bahasa 

Tindak tutur 

 

Menjelaskan fungsi sosial teks prosedural 

 

Menyebutkan komponen teks prosedural 

 

Memahami bentuk tuturan mendeskripsikan sebuah 

kejadian 

Mengingat kosakata terkait tema  الشباب 

Memahami pembentukan fi’il mabni ma’lum dan 

majhul 
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Mengidentifikasi fakta yang ada dalam teks terkait tema 

 الشباب 

 
Menuliskan jawaban yang tepat atas teks yang telah dibaca 

 

Menunjukkan fakta yang didengar  terkait tema الشباب 

 

 

Mencocokkan kata yang mempunyaiarti yang berlawanan 

 

Mengubah fi’il mabni ma’lum ke mabni majhul dan 

sebaliknya 

 

Menyusun  kata menjadi kalimat 

  

 Melakukan dialog tentang  الشباب sesuai dengan unsur teks 

prosedur 

 Mempraktekkan percakapan secara mandiri dari gambar 

yang dipilih tentang  الشباب 

Menyalin kosakata yang didengar  terkait tema الشباب 

 

Mencocokkan kata dengan makna yang tepat 

 
 

KD 4 

Maharah 

al-Istima’ 

Maharah 

al-Qiro’ah 

Maharah 

al-

Kitabah 

 

Maharah 

al-Kalam 
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1-  ............... 8- .... ........... 15-  .............. 22-  .............. 

2-  ............... 9-  ............... 16-  .............. 23-  ..............  

3-  ............... 10-  .............. 17-  .............. 24-  ..............  

4-  ............... 11- . ............. 18- ......... ..... 25-  ..............  

5-  ............... 12-  .............. 19-  .............. 26-  ..............  

6-  ............... 13-  .............. 20-  .............. 27-  ..............  

7-  ............... 14-  .............. 21- ....... ....... 28-  ..............  

 
 

 
 الَشبَاب؟ مهُ  نمَ   -1

 ....................................................................................
...................................................... .............................. 

 ْرَحَلٍة يِف اإِلْنساِن ؟لَِماَذا الش باُب أََهم  مَ   -2
. ...................................................................................

...................................................... .............................. 
 مثمرا؟ َكْيَف َيُكون الشبَاب   -3

........................................................ ............................
...................................................... .............................. 

 ْسِتَماع  اال

 .أِجب عن األْسِئَلة اآلتية ث م  ،وارِإََل الْ ِاسَتِمع 
 

 أ

 أ  .َتِمع إََل امل ْفَرَدات، ث اْكت بها ف القائمةاسْ 
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 اْنظر واقرأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كالم ال
 قراءة ال

 ُمتَ َفاِئلٌ  ةَنِشْيطٌ  ُمَتَشائِمٌ  ( الَشبَابُ جالَشاُب )

َتِسمُ  -ابْ َتَسَم  الَتْأِثْيُ  ْيلُ اجل َكْساَلنٌ   يَ ب ْ

 ْجَتَمعُ  ُ امل

 
 ( الَشبَابُ ج)

 اإلجْيَايب   يُ َفكِّرُ  -َفك َر  الَسْلِب  

 آَمالٌ  جأََمُل 

 
 ( الَشبَابُ ج)

 أْهَدافٌ  جَهدٌف 
 لَسْلِب  

 الش َجاَعةُ  َسِعْيد

 احلُْزنُ 

 
 َشبَابُ ( الج)

 ثَِقٌة ِبلنَ ْفسِ  الَغَضبُ  الص ْبُ 
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 .ر ف اإلَجابَِة َعن األْسِئَلة الَتالَِيةَفك  
 ْون ؟تَ َفائِلُ  ُ الَشبَاب امل َمن -1
ُب أنْ  -2  ب ُمتَ َفائِِلْ ؟ َيُكْوَن الَشبَالَِماَذا جيَِ
 َتَشائِم؟ ُ َماَرأُْيَك يِف الَشاب امل -3

 

 م تَ َفاِئل   الَشاب  ال

 
َُيْتَاُج ََنَاح اإلْنَسان يِف َحيَاتِ  إىَل التَ َفاُؤل َخاَصة للَشبَاب. ولَيُكون الَشاب جْيال ُمتَ َفائال 

ْشِكَلة. ولَيكون مُ  واَجَهة َتَدِّاَيت احلَيَاة َوُحُلْوِل الْيِق األَمل اإلجْيَايب ومُ افُر ُقْدرَتِِ  يِف َتْقِ الَبُد  َلُ  ِمن تَ وَ 
 الَشاب ُمتَ َفاِئال، ات ِبع الَنَصاِئح اآلتَِية.

 ْسن اآلَمال.ُكْن ُمتَ َفاِئال  َدائِم ا : أِلَن  الت فاُؤَل يَ ْقَتِضي إىَل التَ ْفِكْي اإلجْيَايب َوحُ -1
زَاَدت الَسَعاَدة، َكَما قَال هللا تَ َعاىل »َوِإْذ ََتَذ َن   ُكل َما زَاَد الُشْكر   ألَن  َشُكْورَا :  ُكْن َسِعيد ا-2

 َلَشديٌد« لَِئْن َکَفْرُُتْ ِإن  َعذابی  َشَکْرُُتْ أَلَزيَدن ُکْم وَ َرب ُکْم لَِئنْ 
أنُ  قَاِدر َعَلى مَواَجَهة َتَدِّاَيت   ْفسِ ِمن ن َ َمْن َلُ  الَتِوثِْيق ُكن  َواثِق ا َعن نَ ْفِسَك : ألن  -3

 َحيَاتِ .
ُ ال ِذيَن آَمُنوا}ُكْن ُشَجاع ا يِف َتِْقْيِق األَمل ِبلِعْلِم َكَما قَال هللا تَ َعاىل -4 ِمنُكْم َوال ِذيَن  يَ ْرَفِع اَّلل 

 {.ِعْلَم َدَرَجاتٍ أُوتُوا ال
ْشِكالت َحَياة اجمْلَتَمع، َكَما قَال هللا تَ َعاىل )اَي أَي  َها ْول مُ حِلُلُ  مفيدا : ألّن الَصْب ُكْن َصاِبر  -5

َ َمَع الص اِبرِيَن(  ۚ  ال ِذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبلص ْبِ َوالص اَلِة   ِإن  اَّلل 
 َضاه هللا.إىل َما يَ رْ  ِبألمانةَسان َوَصَل اإلنْ ا : ألّن الِصْدق يُ َؤدِّى إىَل األمانة، وَ ُكْن َصاِدق  -6

َيُكْوُن َغْرض ا ِلُكلِّ اإلْنَسان، فَ َعَلْي  اجلُْهد َواحلََماَسة يف َتِْقْيِق  بإلَضافة  اَلن َجاُح يِف ِسّن ُمَبكِّر
َعاء.  إىَل الد 
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 ).........( الت فاُؤل يَ ْقَتِضي إىَل التَ ْفِكْي الَسْلِب  -1

..................................... .................................. 
 ).........( َمْن َل  التَ ْوثِْيق مْن نَ ْفِسِ  أنّ  قَادر َعَلى ُمَواَجَهة َتَّداَيت احليَاة  -2

 ....................................................................... 
 ُ    الرِْزَق لَِمن َيْشُكُر لَ ).........( َسيزيد هللا -3

 ....................................................................... 
 ).........( َُيْتَاُج ََنَاح اإلْنَسان يِف َحيَاتِ  إىَل الَتَشاُئم -4

 ....................................................................... 
 اخلِيَانَة  ....( الِصْدق يُ َؤدِّي إىل ).....  -5

 ....................................................................... 
 
 
 

   ُقْدَرت الص اَلة  الت فاُؤل التَ ْفِكْي  األَمل
  جحَنَ  ُمَبكِّر ِسنّ  ُمْشِكالت الِصْدق  الص ْبِ 
 الَسَعاَدة أَلَزيَدن ُکمْ  اآلَمال الُشْكر  مَحيَاهت

  
 َيُكْوُن َغْرض ا ِلُكلِّ اإلْنَسان ........... ُح يِف اَلن َجا  -1
 َتَمعاجملْ  َحيَاة ...........حِلُُلْول  مفيدالَصْب  -2
 ............ َُيْتَاُج ََنَاح اإلْنَسان يِف َحيَاتِ  إىَل  -3
 ...... ....يِف َتِْقْيِق  .......... الَبُد  َلُ  ِمن تَ َوافُر ْيل ُمتَ َفائلج هو الَشاب -4
 .......... اإلجْيَايب َوُحْسن  ...........يَ ْقَتِضي إىَل فاؤل التَ  -5

ِإَذا َكاَنت  خ()ص( ِإَذا َكاَنت اجل ْمَلة صمِحيَحة َأو ) اْقرأ اجل َمل التالية، ث ضع
 .َخاِطَئة، ثَ َصحِ ح اخلطَأ

 أ

 ب .اِبلَكِلَمة امل َناِسَبة اتالَفَراغ ْمأَل ا
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 يُ َؤدِّى إىَل األمانة..........  -6
 ........... وَ  ......... أَي  َها ال ِذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا بِ اَي  -7
 ... .......يِف وا ........ ُكونليَ  إىَل التَ َفاُؤلون َُيْتَاجُ  اببالشَ  -8
 ............ زَاَدت  ........ُكل َما زَاَد   -9
 َلَشديدٌ  َو لَِئْن َکَفْرُُتْ ِإن  َعذابی....... لَِئْن َشَکْرُُتْ  -10

 
 

  ؟ةِ يَااحلَ يف   حاَنجلَُيْتَاُج اإلْنَسان  المإ -1
 ..... ........................... ..........................................:اجلواب

 تَ َفائل؟ ُ َكْيَف َكاَن الَشاب امل  -2
 .......................................................................... :اجلواب

ُب َعَلى الَشاب أن َيكْوَن واثِقا عن نَ ْفِس ؟ -3  لَِماذا جيَِ
 ............. .............................................................:اجلواب

 لَِماذا جِيُب َعَلى الَشاب أن َيكْوَن َصاِبرا؟  -4
 .......................................................................... :اجلواب

 جاح؟َعَلى النَ  كْيَف َُيُْصل الَشاب  -5
 ............ ..............................................................:اجلواب

 
 
 
 حِلُُلْول ُمْشِكالت َحيَاة اجمْلَتَمع مفيد   -أ  جاعةالشَ   -1
 زَاَدت الَسَعاَدة  ُكل َما زَاَد الُشْكر  -ب لئِ تَ َفااملالشاب  -2
 ألَملجْيل ُمتَ َفائل الَبُد  َلُ  ِمن تَ َوافُر ُقْدَرتِِ  يِف َتِْقْيِق ا -ت الَصاِبر  -3
  الَتِوثِْيق ِمن نَ ْفِس  أنُ  قَاِدر َعَلى مَواَجَهة َتَدِّاَيت َحيَاتِ  َل ُ  َمنْ  -ث الَسَعاَدة  -4
 َتِْقْيق األَمل ِبلِعْلمِ  -جِبلنَ ْفسِ  الثَِّقة -5

 ج .َأِجْب عن األسِئلة اآلتية

 د .بةامل َناسِ  العبارات )ب(وَ  ات ف جمموعة )أ( الَكِلمَ ِصْل َبْيَ 
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 الحظ األمثلة التالية

 َسَعاَدة ب الالشب ان َأْكثَ َر  ْشُعرُ يَ  -1 : املَْبيِن لِْلَمْعُلْوم 
 ِب الِعْلمِ الُشب ان يِف طَلَ  هدَ جَ  -2
 َقةكل شيء بد  الشب ان يِف  َفك رَ  -3
 ََنَاح اإلْنَسان يِف َحيَاتِ  إىَل التَ َفاُؤل َُيْتَاجُ  -4

 الّرَِساَلة  تُكِتبَ   -1 : املَْبيِن لِْلَمْجُهْول
 ُن فَاْسَتِمُعْوا َل ُ آالُقرْ  قُرِأَ فَإَذا  -2
 ال اإلجْيَايب َوُحْسن اآلمَ َل يَ ْقَتِضي إىَل التَ ْفِكْي أَن  الت فاؤُ  ِقْيل -3
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

قاعدة ال   

 يِن لِلَمْعُلْوماَلمبْ 

اَلمْبيِن 
 للَمْجُهْول

 ُهَو َما يَْذُكُر َمَعُ  فَاِعُل ُ 

بَناِئب َمْفُعْول ِب  َمَكانَ ، َوْسَُِي  ُهَو َما ُحِدَف فَاِعُلُ  َوحل ال
   الَفاِعل

 الفعل

 :  يضَما الِفْعِل ال بناء -
ملثال، الصحيح، وا) ِخرهآُضم  أَو لُُ  وَُكِسَر َما قَ ْبَل  -1

 ( والناقِ، واللفيف
 (األجوف) َر َما قَ ْبَل َحْرف الِعّلةُكسِ   -2

 :َضارِِع  ُ الِفْعِل امل بناء --
الصحيح، واملثال، ) ِخرهآَح َما قَ ْبَل ُضم  أَو لُُ  َوفُتِ  -1

 ( فوالناقِ، واللفي
 (األجوف) ِخرهآقَ ْبَل  ألفا قُِلبت حرف العلةُضم  أَو لُُ  وَ  -2
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 ُن يف املسجدآيُ َعل ُم القر  َن يف املسجدِ آُممُد القر  يُ َعلِّمُ  -1
 ............................. .............. ْدَرَسةِ  َ َعِلي الَدْرَس يِف امل َكَتبَ   -2
 .................... ........................ ت الطالُب اجملال قَ رَأَ  -3

 ............................. .............. ُعَمر الَسي ارََة يِف املَِديْ َنة رِكب -4
 .......................... .................. ما أفسده الناسالَشبَاب  يصِلحُ  -5

 .................... ....................... احِ َة يِف الَصبَ ذَ َعاِئَشة النَافِ  فتحت -6
ََلت -7 َبة َعاِئَشة  ََ  .......................... .................. احلَِقي ْ

 .......................... .................. َحِفَظ َزيُد الُقْرآنَ  -8

 
 
 

 اجلملة املبين اجملهول املبين املعلوم
 رالطّائرة يف املطا بُ كَ ْر ت ُ  بُ كَ ْر ي ُ  بَ كَر ي
   ْهَتم  اِ 
   لبسُ يَ 

   تاجُي
   ْيمُ قِ يُ 

   ْسَِعَ 
   أكل 
   َشربَ 
   يَ ْبيِن 
   بع

  

 أ  .ََل الِفْعل املَْجه ْول ِمما حَتَْته َخط  َكَما ِف اِلمثَالإِ لِفْعل املَْعل وم َحوِ ل ا

 ب  .ِف املِثَال َكَما م ِفْيَدة  ث م َكوِ ن مج َْلة   ،املَْجه ْولََل الِفْعل إِ َحوِ ل الِفْعل املَْعل وم 
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 النمصِ  ْاإِلْرَشاِدي التمالَِية َعَناِصر اَلِحظ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اب. َُيْتَاُج ََنَاح اإلْنَسان يِف َحيَاتِ  إىَل التَ َفاُؤل َخاَصة للَشبَ  اهلدف
َفائال الَبُد  َلُ  ِمن تَ َوافُر ُقْدَرتِِ  يِف َتِْقْيِق اب جْيال ُمت َ ولَيُكون الشَ  املادة

 األَمل اإلجْيَايب وُمواَجَهة َتَدِّاَيت احلَيَاة َوُحُلْوِل املُْشِكَلة.
 ات ِبع الَنَصائح اآلتَِية : اخلطوات

 ُكْن ُمتَ َفاِئال  َدائِم ا -1
 َوَمْشُكْور اُكْن َسِعْيد ا -2
 ن نَ ْفِسكَ ع ُكْن َواثِق ا-3
 اع اُكْن َشج-4
 ُكْن َصاِبر ا-5
 ُكْن َصاِدق ا-6

 
 
 
 

ِّ اإِلْرَشاِدي   الن 

 اهلَدفُ 

َماَدةُ  ال  

 اخلُطَُوات
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 ◌ الَكْساَلن  الَشبَاُب ◌
 ◌ ُمَتَشائِم الَنِشْيط ◌ 

 ◌ الُشيُ ْوخ َأٌخ        ◌
 ◌ الِكبَار ◌  ُمتَ َفائِل

 ◌ ُأْختٌ  الِصغَار  ◌
 ◌ الَسَعاَدةُ  احلُْزُن   ◌

 ◌ َكاِذب   ق ا  ◌َصادِ 
 
 
 
 َو  –اَل  –ُمتَ َفاِئال   –ُكْن   –َتُكْن  –َشائِم ا تَ مُ  -1

 __________________________________________ 
 الَشبَاب  –إىَل  –ْجَتَمِع  ُ امل –َُيْتَاُج  -الَنِشْيط  -2

 __________________________________________ 
 ِعْندَ  –َلُ   – ْجَتَمع ُ امل –َكِبْيَة   – الَشبَاب –َمْسُؤْولِي ة  -3

 __________________________________________ 
 إىَل  –ْجَتَمع  ُ امل –َُيْتَاُج  –اب الشَ  -اَل  –الَكْساَلن   -4

 __________________________________________ 
  –َو  –ْخِتيَار ا – انْ َتب  – ةالَزْوج –يِف  –األْصِدقَاء  -5

____________________________ ______________ 
 

 أ  .ِصْل َبْيَ الَكِلَمَتْيِ املََتَضاِدَتْي َكَما ِف املِثَال

َلاآلتية رَتِ ب الَكِلَمات   أ  .م ِفْيَدة ةلِت ْصِبَح مج 

كتابة ال  
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 َكْيَف َيُكْوُن الَشاب الناجح  -1
 تَ َعلِّم النَاجح ُ  َيُكْوُن املَكْيفَ   -2
 ُمْجَتَمع يِف ال َكْيَف يَِعْيُش َسامل  -3
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 كالم ال

 

 أ  .أَمام ُزَماَلئك هاُُثّ َتَكل م عن الَِية،عبَارَة من الِعبَارَات الت  اْخََّت 

 ب  .ُُثّ َعبِّ أَمام ُزَمالَئك لت الَِية،من الص َور ااْخََّت ُصْوَرة 
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UJI PUBLIK 



 عشر  ثاينالعربية /الصف ال اللغة                                                               38

 ثالثالدرس ال
 الشعر العريب

 
 
KOMPETENSI DASAR 

 

3.5  Memahami fungsi sosial, struktur teks 

dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, dan 

makna) dari teks  yang berkaitan dengan 

tema:  ( البوصري الشاعر  الشعر،) العريب الشعر  

yang melibatkan tindak tutur memberi 

apresiasi sebuah karya dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan fungsi 

dari susunan gramatikal   التفضيل اسم

4.5  Mendemonstrasikan tindak tutur 

memberi apresiasi sebuah karya dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan 

fungsi dari susunan gramatikal 

 التفضيل  اسم

baik secara lisan maupun tulisan. 

 

3.6  Mengevaluasi gagasan dari teks bahasa 

Arab yang berkaitan dengan tema : 

 (البوصري الشاعر الشعر،) العريب   الشعر

dengan memperhatikan bentuk, makna 

dan fungsi dari susunan gramatikal  

 التفضيل  اسم
 

4.6  Mengkonstruk  gagasan baru dalam 

teks bahasa Arab yang berkaitan 

dengan tema   

 (البوصري الشاعر الشعر،) العريب   الشعر

dengan memperhatikan bentuk, makna 

dan fungsi dari susunan gramatikal  

 التفضيل  اسم

baik secara lisan maupun tulisan. 

 
 
PETA KONSEP 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Struktur teks Memahami unsur pembentuk teks deskriptif 

 
KD 3 

Unsur bahasa 

Fungsi  sosial teks Menjelaskan fungsi sosial teks deskriptif 

 

Memahami bentukan ismu tafdil 

 

Tindak tutur 

 

Memahami bentuk tuturan memberi apresiasi 

sebuah karya 

 

Mengingat kosakata terkait tema  الشعر العريب 
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Mengidentifikasi fakta yang didengar  terkait tema  الشعر
  Menjawab pertanyaan dari percakapan yang didengar العريب 

terkait tema الشعر العريب 

 

Mengganti kata kedalam isim tafdil yang sesuai 

 

Menyusun kata menjadi kalimat 

 

Melakukan dialog tentang الشعر العريب sesuai dengan contoh 

yang telah diberikan 

 Mempraktekkan percakapan secara mandiri dari unsur-

unsur yang tersedia 

 

Mengidentifikasi fakta yang dibaca  terkait tema الشعر العريب 

 

 

Menjawab pertanyaan dari teks deskriptif yang dibaca 

terkait tema الشعر العريب 

 

 

Mengkonstruk paragraf dengan teks deskriptif 

bedasarkan unsur yang tersedia 

 

 

KD 4 

Maharah 

al-Istima’ 

Maharah 

al-Qiro’ah 

Maharah 

al-Kalam 
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ْعَر أِلَْغرَاٍض ُمَعي  َنةٍ الش اِعُر ُهَو َمنْ  -1  ) __ (  يُ ْلِقْي الشِّ
 ........................................................... 

ْعِر الر ََثُء، َوامل -2  ) __ ( ْدُح، َواحلَم اَسُة، َوالَغَزلُ  َ ِمْن أْغرَاِض الشِّ
 .......................................................... . 

 ) __ ( َماِل إىَل اْلَمْحبُ ْوبِ ِشْعُر الَغَزِل ُهَو إْبَداءُ الش ْوِق َوَوْصُف اجلَ  -3
 ........................................................... 

 ) __ ( ْجَتَمعِ  ُ ِشْعُر الر ََثِء ُهَو أْكثَ ُر الِشْعِر َوأْشَهرُُه اِنِْتَشار ا يِفْ امل -4
................ ........................................... 

 ) __ (  الت  ْعزِيَِة َوإْظَهاِر احلُْزِن ُهَو ِشْعُر احْلََماَسةِ ُدُف ِإىلَ ِشْعٌر يَ هْ  -5
 ........................................................... 

 

 

 
 أَي ة َمادة ال ِم َدَرَسَها الُطال ُب ؟ -1
ْعُر اْلَعَريبّ ؟ مبَاَذا  -2  ُيْكَتُب الشِّ
 احْلَِواِر ؟ اِئَشَة يِف َدرُِّس عَ َلُ  ال مُ َما َسأَ  -3
 َدرِِّس ؟ ُ َما َسأَلَْتُ  َعاِئَشُة ِإىَل امل -4
 آِخِر احْلَِواِر ؟ َدرُِّس يف  ُ َما َنَصَحُ  امل -5
 

ستماع اال  

 ، وصحح اخلطأعالمة )ص( أو عالمة )خ( ث ضع ،وارِإََل الْ َتِمع ِاس
 .أِجب عن األْسِئَلة اآلتية

 
 أ

 .أِجب عن األْسِئَلة اآلتية ث م  ،وارِإََل الْ ِاسَتِمع 
 

 ب
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 اقرأ أنظر و 

 القراءة 

 َشاِعرٌ  َقِصْيدةٌ 

  

 ِشْعرٌ 

 

 َرََثءٌ  َمْدحٌ  َغَزلٌ 

  

 البوصيي َفن  أَديب  م اَسةاحل
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 وافهماقرأ 
 الشعر العريب

 
 
 

 
 

 
ْعُر اْلَعرَ  ُُه الش اِعُر  ْو ِبُدْوِِنَا ُيْكَتُب ِبلل َغِة اْلَعَربِي ِة ي ُ يبْ ُهَو َفن  أََديب  َمْوُزْوٌن ِبْلَقاِفَيِة أَ الشِّ َعبِّ

َاِكْيِب، َوُهَو َشْكٌل ِمَن اأْلَشْ  اِل اأْلََدبِي ِة ُُيَيِّزُُه كَ ِِبُْسُلْوٍب َيََّتَك ُب ِبَِْجَِل اأْلَْلَفاِظ َوأَْروَِع اْلَمَعاين َوأَْفَضِل الَّت 
ِه. طَرِْح أَْغرَاِضِ  َوأَْفَكارِِه َوَمَشاِعرِِه َوَخَواِطرِ  ُن أََهم  اْلَوَسائِِل ال ِذي َيْسَتْ ِدُمُ  الش اِعُر يِف َعْن َغْيِِه، َوَيُكوْ 

ْعُر ِمن ْعرِ َك اأْلَ تلْ َعَدِد اأْلَبْ يَاِت فَ ُيَسم ى جَمُْمْوُع  َويَ َتَكو ُن الشِّ ْعَتِمُد َعَلى ت َ  الم بْ يَاِت َقِصْيَدَة الشِّ
َلٍة تُ رَاعِ َأَسالِْيَب بَ  ي ْ ْعُر َعَلى أَْغرَاٍض  ىاَلِغي ٍة جَِ أَْوَضَح تَ ْعِبْيٍ َوأَْغىَن تَ ْوِفْيٍ َوَأْحَلى َتِْبْيٍ. َوَُيَْتِوى الشِّ

َا الش اِعُر ِإْعاَلَم اْلَقا  رِِئ. ُمتَ َنوَِّعٍة يَ ْقُصُد َِ
ْعِر اْلَعَريبِّ الْ   َيُكْون َأي اْلَمْدح ،، فَاأْلَو لُ َمْدُح َوالر ََثُء َواْلَغَزُل َواحْلَم اَسةُ وََكاَن ِمْن أَْغرَاِض الشِّ

ٍد  ُف ِبِ  ُمْعَظُم الش َعرَاِء ِإىَل َمْدحِ َوَأْكثَرَها اِنِْتَشار ا يِف اْلُمْجَتَمِع، َويَ ْهد َأْشَهَر اأْلَْغرَاِض، َرُسْوِل هللِا ُُمَم 
ْسِتَعاَرِة يَاِء َوَأْكَرِم الن اِس َوَأْحَسِنِهْم َخْلقا  وُخلُ َسيِِّد الُرُسِل َواأْلَنْبِ  قا ، َوِبَوْضِع َأْْسَى الت  َعاِبْيِ ِمَن الت ْشِبْيِ  َوااْلِ

َماُم اْلبُ ْوِصْيِّي. َواْلِكنَايَِة َوَغْيِ َذِلَك. َوِمْن َأْشَهِر الش َعرَاِء مبَْدِح ِ   لِلر ُسْوِل ُهَو اإْلِ
  اجْلَزَائِِر، يِف  –يْ َنِة دلس اْلبُ ْوِصْيِّي، ُوِلَد مبَدِ  َشَرُف الدِّْيِن ُُمَم د ْبُن َسِعْيٍد الص ن َْهاِجيّ ُ  َواْسُْ 

َماُم اْلبُ ْوِصْيِّي اأْلَْشَهُر ِبَكِثْيٍ ِمْن َقَصائِ  608َسَنِة   ِد اْلَمْدِح، َوِمْن َأْشَهِر تِْلَك اْلَقَصائِِد َماه ، َوُهَو اإْلِ
ت ا. َوتُ َعد  َهِذِه اْلَقِصْيَدُة ِمْن أَْفَضِل ِقْطَعٍة  160ل ِمْ تَ َتَكو ُن ِمْن َعَرَفُ  أَْغَلُب الن اِس ِبَقِصْيَدِة اْلُبَْدِة ا بَ ي ْ

ْعِر الْ  اَحِة َواجْلََماِل، َوات ََدَها َأْكثَ ُر َعَريبِّ يِفْ اْلَمْدِح ُتِْضُر َجو ا ِمَن اْلَفصَ َفرِْيَدٍة َوأَْعَجِبَها بَْل ِهَي أَْروَُع الشِّ
 ْ َ َماد ة  أِلَذَْكارِِهْم َوجَمَاِلِسِهْم. اْلُمْسِلمِ 
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 َمْدِح الر ُسْولِ  ِبَقَصائِِدِه يِف  ِصْيِياْشتَ َهَر اْلبُ وْ )........(  -1

 ..................... ...................................................... 
 يَ ْهدُف قَِلْيٌل ِمَن الش َعرَاِء ِإىَل َمْدِح الر ُسْوِل ِبِشْعِر اْلَمْدحِ )........(  -2

 ........................................................................... 
 ةِ ْعُر اْلَعَريب  َعَلى اأْلََسالِْيِب اْلَباَلِغي  اَل يَ ْعَتِمُد الشِّ )........(  -3

 ........................................................................... 
ْعِر اْلَعَريبّ تَ اَل )........(  -4  ُكْوُن احْلَم اَسُة ِمْن أَْغرَاِض الشِّ

 ............................................. .............................. 
 اْلَعاملَِ  ِمْن َأْجَِل اأْلَْشَعاِر يِف  ْدحِ َر اْلمَ ِإن  ِشعْ )........(  -5

 ........................................................................... 
 

 
ْعُر ؟ يَ َتَكو نُ  ِما -1  الشِّ

 ........................................... ..............................:  اجلواب
 ؟ ئِِد ِلْْلَِماِم اْلبُ ْوِصْيِياُر اْلَقصَ َما َأْشهَ  -2

 ......................................................................... : اجلواب 
 طَرِْح أَْغرَاِضِ  ؟ ا َيْسَتْ ِدُمُ  الش اِعُر يِف مَ  -3

 ......... ................................................................: اجلواب 
ْعِر اِنِْتَشار ا يِفْ اْلُمْجَتَمِع ؟ما  -4  َأْكثَ ُر أَْغرَاِض الشِّ

 ......................................................................... : اجلواب 
 الذِّْكِر ؟  ْيِي َماد ة  يف ِد اْلبُ ْوصِ َمْن ِات ََد َأْشَهَر َقَصائِ  -5

 ........................................................... ..............: اجلواب

ِإَذا َكاَنت  خ(اْقرأ اجل َمل التالية، ث ضع )ص( ِإَذا َكاَنت اجل ْمَلة صمِحيَحة َأو )
 .َخاِطَئة، ثَ َصحِ ح اخلطَأ

 أ

 .تَِيةة اآلَ َأِجب َعن اأَلسِئلَ 

  

 ب
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 اآلتيةالحظ األمثلة 
ْعُر الَعَريب  -1 ْعِر اآلَخر ِمن أَْروَعُ الشِّ  الشِّ
 ِشْعِر الّرََثءِ  َأْشَهُر ِمنْدِح  َ ْعُر املش -2
ْعرِ  َأْجَُل ِمنْعِر ُأْسُلْوُب الشِّ  -3  َغْيِ الشِّ
 يِف الَعاملَ  أَْفَضُل ِشْعرٍ  ْدحِ  َ ِشْعر امل -4
 َخْلق ا وُخُلق ا أحسُن الن اسِ نَِبيّ نَا ُُممد  -5
 ْجَتَمع ُ اِنِْتَشارَا يِف امل َأْكَثر الَقَصائِدَقِصْيَدُة الُبَْدة  -6
 ْدِح للر ُسْول َ ِبَقَصائِد امل األْشَهرُ  هوالبُ ْوِصْيِي  -7
 

 .الحظ اجلدول اآليت
 ِاْسم الت مْفِضْيل

َئْ ِ اْشََّتَكاَ يِف ِصَفٍة َواِحَدٍة َوزَاَد َأَحُدُهَا َعَلى اآلَخرِ أن اْسٌم ُمْشَتق  ِمن الِفْعِل لَِيُدل  َعَلى   تَ ْعرِْيف  َشي ْ

 َوْزنُ 
ْعُر الَعَريب  -1  ْعرٍ شِ  أَْفَضلُ أفْ َعُل )للمذكر(    : الشِّ
 الَقَصائِدِ  ىلَ ُفضْ فُ ْعَلى  )للمؤنث(  : َقِصْيَدُة البَُدة  -2

 ُشُرْوطُ ُ 
ثيّ أن يكون  اَل يَُدل  َعَلى ، و للت  ْفِضْيلِ  قاَِبال، و امثبت، امتَ ، اَمْعُلْوم، اُم  َتَصّرِف، معرب، االِفْعُل ُثاَلِ

َر( َلْون ََِ  ( )َكِحلَ  ، أو ِحْلَيةٍ )َعِمَي( ، أو َعْيب)
 شعر الرَثء أفضل منملدح مّتصل ب      ِمْن  =  شعر ا -1 مفرد مذكر  -1 أحوال  

 يف العامل أفضل شعرٍ إضافة إىل نكرة   = شعر املدح  -2
 َخْلقا  وُخُلقا   اأَلَحَسنُ االقَّتان ب        أل  = نبّينا ُممٌد  مطابقة ملا قبل  -1

 ُخُلقا   الُفْضلى=  فاطمة            
 ُخُلقا   األَْفَضاَلن= ُممد وعلى            

 ُخُلقا   ْونلُ ضَ األَفَ احملمدون  =            
 ُخُلقا   الُفضلياتُ =  الفاطماُت            

قاعدة ال   
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)مفرد مذكر،  وجهان -3
 أو مطابقة ملا قبل (

 إُياَن   أحسُن الناسِ مفرد مذكر   =   األنبياءُ  -1
 األنبياء لُ أفضَ مطابقة ملا قبلها   =  ُممد  -1

 نبياءألا أفضالإبراهيم وُممد                     
 الناِس إُياَن   أَحَسنُ األنبياءُ 
 النساءِ  ُفْضَلىفاطمة 

 النساءِ  فضلياخدجية وفاطمة 
 النساءِ  فضلياتزوجات النب 

 

 
َََْد ___ ِمْن ِشْعِر َصِدْيِقِ  )َجَُل( -1  ِشْعُر َأ
 ُتِب َأِخْيِ  )َكثُ َر( ُكُتُب َهاِشٍم ___ ِمْن كُ -2
َماُم اْلب ُ -3  اْلَمْدِح )َشَهَر( لش َعرَاِء يِف ْوِصْيِي ___ ااإْلِ
 نَِبي  نَا ُُمَم ٌد ___ الن اِس َخْلقا وُخُلقا  )َحُسَن(-4
 َع( اأْلَْشَعاِر اأْلُْخَرى )َرو ِشْعُر اْلَمْدِح ___ ِمنَ -5
ْعِر )حَ  ىاأْلُْستَاُذ يُ ْلقِ -6  ( الَ ___ َكاَلٍم ِمَن الشِّ
ْعرُ -7   )َهم ( ِإن  ___ اْلَوَسائِِل لِلش اِعِر ُهَو الشِّ
ا ِِبَن ُ  ___ الَبَشِر )َكُرَم( -8  َُنَْدُح الر ُسْوَل ُُمَم د 
 َكَتَب احْلَِبْيُب الّرَِساَلَة بِ    ___ أَْلَفاِظ الَشْوِق )َْساَ( -9

 َع(ِحْفِظ اأْلَْشَعاِر )َسرُ  يِف  ُهَو ___ ِمينِّ  ُعَمر َصاِحِب -10

 .ةاآلتي عناصر النص الوصفيالحظ 
 

 

 

 

 .الفعل بي القوسي إَل اسم التفضيل حو ل

  

 أ

 التعريف/تش يِ/تصنيف 
Definisi/identifikasi/klasifikasi 

 الوصف العام 
Diskripsi Umum 

 الوصف اخلاص 
Diskripsi Khusus 

 الوصف اخلاص من التصنيف 
Diskripsi khusus dari klasifikasi 

 

 لوصفيالنص ا
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 لتايلالحظ املثال ا

 الَوْصُف اْلَعام 1

ْعُر اْلَعَريبْ ُهَو َفن  أََديب  َمْوُزْوٌن ِبْلَقاِفَيِة أَْو ِبُدْوِِنَا ُيْكَتُب  الشِّ
ُُه الش اِعُر ِِبُْسُلْوٍب َيََّتَك ُب ِبَِجَْ  ِل اأْلَْلَفاِظ ِبلل َغِة اْلَعَربِي ِة يُ َعبِّ

اِكْيِب، َوُهَو َشْكٌل ِمَن اأْلَْشَكاِل َوأَْروَِع اْلَمَعاين َوأَْفَضِل الَّت َ 
ُن أََهم  اْلَوَسائِِل ال ِذي َيْسَتْ ِدُمُ  ي ِة ُُيَيِّزُُه َعْن َغْيِِه، َوَيُكوْ اأْلََدبِ 

ِه. َويَ َتَكو ُن  َوَخَواِطرِ طَرِْح أَْغرَاِضِ  َوأَْفَكارِِه َوَمَشاِعرِهِ  الش اِعُر يِف 
ْعُر ِمن َك اأْلَبْ يَاِت َقِصْيَدَة تلْ فَ ُيَسم ى جَمُْمْوُع  بْ يَاتِ َعَدِد اأْلَ  الشِّ

ْعرِ  َلٍة تُ رَاعِ ْعَتِمُد َعَلى َأَسالِْيَب بَ ت َ  الم الشِّ ي ْ أَْوَضَح  ى اَلِغي ٍة جَِ
ْعُر َعَلى أَْغرَاٍض  تَ ْعِبْيٍ َوأَْغىَن تَ ْوِفْيٍ َوَأْحَلى َتِْبْيٍ. َوَُيَْتِوى الشِّ

َا الش اِعُر ِإْعاَلَم اْلَقارِئِ ُمتَ َنوَِّعٍة ي َ   . ْقُصُد َِ

 الَوْصُف اخْلَاصّ  2

ْعِر اْلَعَريبِّ اْلَمْدُح َوالر ََثُء َواْلَغَزُل  وََكاَن ِمْن أَْغرَاِض الشِّ
  ْشَهَر اأْلَْغرَاِض، أَ  َيُكْون َأي اْلَمْدح ،َواحْلَم اَسُة، فَاأْلَو لُ 

ُف ِبِ  ُمْعَظُم الش َعرَاِء ِإىَل ُمْجَتَمِع، َويَ ْهدَوَأْكَثرَها اِنِْتَشار ا يِف الْ 
ٍد َسيِِّد الُرُسِل َواأْلَنِْبيَاِء َوَأْكَرِم الن اِس  َمْدِح َرُسْوِل هللِا ُُمَم 

ِبْيِ ِمَن الت ْشِبْيِ   َوَأْحَسِنِهْم َخْلقا  وُخُلقا ، َوِبَوْضِع َأْْسَى الت  َعا
ْسِتَعارَِة َواْلِكنَ  ْدِحِ  ايَِة َوَغْيِ َذِلَك. َوِمْن َأْشَهِر الش َعرَاِء مبَِ َوااْلِ

َماُم اْلبُ ْوِصْيِيّ   .لِلر ُسْوِل ُهَو اإْلِ
اْلبُ ْوِصْيِّي،  ُ  َشَرُف الدِّْيِن ُُمَم د ْبُن َسِعْيٍد الص ن َْهاِجيّ َواْسُْ 

َماُم ه ، َوهُ  608َسَنِة  اجْلَزَائِِر، يِف  –يْ َنِة دلس دِ ُوِلَد مبَِ  َو اإْلِ
ْوِصْيِّي اأْلَْشَهُر ِبَكِثْيٍ ِمْن َقَصائِِد اْلَمْدِح، َوِمْن َأْشَهِر تِْلَك اْلب ُ 

اْلَقَصائِِد َما َعَرَفُ  أَْغَلُب الن اِس ِبَقِصْيَدِة اْلُبَْدِة ال ِمْ تَ َتَكو ُن ِمْن 
ت ا. َوتُ َعد  َهِذِه اْلَقِصْيَدُة ِمْن أَْفَضِل  160 ِقْطَعٍة َفرِْيَدٍة بَ ي ْ

ْعِر اْلَعَريبِّ يِفْ اْلَمْدِح ُتِْضُر َجو ا ِمَن َوأَْعَجِبَها بَْل ِهَي أَْروَُع ا  لشِّ
 اْلَفَصاَحِة َواجْلََماِل، َوات ََدَها َأْكثَ ُر اْلُمْسِلِمْ َ َماد ة  أِلَذَْكارِِهمْ 

 . َوجَمَاِلِسِهمْ 
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عْ  –اأَلدبية  –ِمن  -1  َكالاأَلشْ  –ُهَو  –شكٌل  –ُر الشِّ
  ...................................................................................... 

ْعُر   -2  اأَلَسالِْيب  -يَ ْعَتِمُد  –الَباَلِغي ة  –على  –الشِّ
.......................................................................... ............ 

ْعرُ  –الل َغة  –ُيْكَتُب  –الَعَربِي ِة  -ِب  –الَعَريب   -3  الشِّ
 ...................................................................................... 

 الر ُسْولِ  –أَْفَضُل  –َقِصْيَدُة  –َقَصائِِد ال –يِف  –الُبَْدة  –َمْدِح  -4
...... ................................................................................ 

 اوُخُلق   -َأْحَسُن  –نَِبي  نَا  –ُهَو  –الن اِس  –ُُمَم ٌد  - اَخْلق   -5
 ............................................. ......................................... 

 
 
 العريب  الشعر أسلوب  -1
 قصيدة الشعر العريب -2
 املدح يف الشعر العريب -3
 الشاعر العريب املشهور -4

 ........................................................................................
.................................................................................. .............

 ...............................................................................................
 .............................................................................................. .

..................................................... ..........................................
..................................... ..........................................................

 الكتابة 

َلاآلتية رَتِ ب الَكِلَمات   أ  .م ِفْيَدة ةلِت ْصِبَح مج 

 ب  .التالية ناصرمستعينا ابلع "العَريبالشعَر " عناكتب فقرة  
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 (ْدحِ  َ امل -شهر -صاحل – قرأ):  املثال 
 ؟ صاحلاي  تقرأس = ماذا 

ْعِر يف  أشَهرَ  أقرأ=  ج   ْدحِ  َ املالشِّ
 الَغَزل –َجَُل  –سامل  –َكَتَب  .1
 احلّماَسة –َحُسَن  –َصاِفَية  –ْسََِع  .2
 الرَثء  –َروَِع  –حسن  –قرأ  .3
   

 
 عالمة حب هللا حّب الرسول  -1
 ا وخلقاخلقالناس رسول هللا أفضل  -2
 شعر املدح فيحّب الرسول -3
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ  .تبادل السؤال واجلواب مع زميلك كما ف املثال

 ب  .تيةأمام زمالئك مستعينا ابلعناصر اآل "حب رسول هللا" َتَكل م عن 

 كالم ال
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 العامة التدريبات
 

  اإلجابة الصحيحةاخت 
 الرايضة نشاط ِجسمي مستمر يقوم ب  اإلنساُن هَدف ا إىل : -1

َاية اجلسم عن املرض          ب. زاَِيَدة املََرضِ     َتْسِهْيل الصّحةِ . أ َِ  د. إْفراط احلَياةِ     ج. 
 بلنظر إىل فوائدها إىل احملافظة على ... :تؤدي الرايضة  -2

 د. صحة النفس           ج. صحة الش ِ  ب. صحة النفس واجلسم       أ. صحة الفرد
 من أنواع الرايضِة اجلماعية التالية، إالّ :  -3

 د. الفروسية                   ج. ُكرُة الَقَدمِ              ب. كرُة السّلةِ         ْيَشةِ رة اَْلرِ أ.كُ 
 الكرة الطائرة هي من أنواع رايَضِة اجِلسِم : -4

 د. املستمرّة          ج. اجلماعية والفردية                 ب. الفردية         أ.  اجلماعية
 َنح الطالب يف ........ الفروسية هذه السنة :  -5

 د. مباراة                     ج. ِمارسة                  ب. نشاط             أ. تعّلم 
 هذه من فوائد الرايضة لصحة جسم اإلنسان إالّ : -6

 د. إفراط املال        ج. تفيض وزن البدن              ب. ترقية الثّقة      أ. تقليل القلق
 تقوية املعاَنة لْلنسان من ...... الرايضة : -7

 د. مشكالت                    ج. حركات                   ب. فوائد           أ. أنشطة
 ال جيوز لْلنسان اإلفراط عند القيام ب      .......... :  -8

 د. ِمارسة الرايضة             ج. احلركة البدنية         ب. الرايضة الفردية  أ. الرايضة اجلماعية
 ..... الَّتكيز لْلنسان : تفيد الرايضة بال شك إىل ...... وزن الفرد و .. -9

 د. تس  ، ترقية      ج. تفيض ، تقوية   ب. تفيض ، تميل       أ. تقوية ، تقليل
 لعب الطالب كرة القدم يف ...... مع املدّرب لدرس ........ :   -10

 اند. الرايضة ، امليد     ج. امليدان ، الصحة      ب. امليدان ، الرايضة    أ. الرايضة ، البدن
 أَد هو الطالب ...... يف مباراة السباحة :  -11

 د. الفائزُ                ج. الفائزةُ                  ب. الفائزَ                الفائزِ  . أ
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 ؤّدي ِمارسة الرايضة إىل صّحة ...... :ت  -12
 د. بدين                  ج. بدنِية                   ب. بدنِّيةٍ                بدنِّيةٌ  . أ

 علي و حسن ها طالبان  ...... يف اللغة العربية وُيصالن على الفوز ..... يف املسابقة :  -13
 د. ماهران األّولُ        ج. ماهران ، األولِ     ب. ماهرين ، األولِ       ماهران ، األوىل . أ

 الطالب ...... يف الدرس : ُيارُس صاحل ..... القدم، وُيارس أديب ..... الطائرَة، وها من  -14
 ب. كرَة ، الكرَة ، املاهرِين                      كرُة ، الكرِة ، املاهرِين . أ

 د. كرَة ، الكرَة ، املاهَرين                       ج. كرُة ، الكرَة ، املاهَرين
ن اإلفراُط يف  و ....... القلق فائدة من ....... الرايضِة .......، ولكن ال جيوز لْلنسا  -15

 ...... الرايضة :
 ب. تقليُل ، فوائِد ، الكثيَة ، ِمارسةِ            تقليِل ، فوائَد ، الكثيِة ، ِمارسِة  . أ
 د. تقليُل ، فوائَد ، الكثيِة ، ِمارسةَ             ج. تقليُل ، فوائِد ، الكثيِة ، ِمارسةِ  
 ُيتاج الشباب إىل ... -16

 د. السلب                  ج. التفاؤل         ب. الكسالن             التشائم  . أ
َ َمَع الص اِبرِينَ  ۚ  أَي  َها ال ِذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبلص ْبِ َوالص اَلِة  يَ  -17  . ِإن  اَّلل 

 تب  عن ...  هذه اآلية
 د. الصدق                   ج. الصب          ب. الشجاعة                 الثقة . أ

 ىل ... إالصدق يؤدي -18
 نشيطلد. ا                 ج. احلماسة             ب. اخليانة                  األمانة . أ
 الش باُب هم يِف ... ِمْن ُعْمرِِهم-19

 21-12د. 20-13ج. 21-13ب. 20-12. أ
 اب ج إىل الشامل ْجتمع ُيتا  -20

 د. احلزن                   ج. اخليانة           . الكسالنب                الن شيطِ  . أ
 التفاؤل يقتضي إىل التفكي اإلجيايب و ... اآلَمال-21

 د. طيب                    ج. سوء               ب. خي                 َوُحْسن . أ
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 وجب على الشباب ... و احلماسة يف تقيق اآلمال -22
 د. السعادة         ج. الكسالن                ب. اجلهد               النشيط  . أ

 الإاب املتفائل، من النصائح للش -23
 د. كن متشائما       ج. كن متفائال             ب. كن صابرا           كن شجاعا  . أ

ُ ال ِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوال ِذيَن أُوتُوا الِعْلَم  -24  .َدَرَجاتٍ يَ ْرَفِع اَّلل 
  تب  عن ... هذه اآلية

 د. الصدق          ج. الشجاعة                  ب. الثقة                 الصب  . أ
 سيزيد هللا الرزق ملن ... َلُ   -25

 د. يبعد               ج. ُيزن                 ب. يكفر                  يشكر . أ
 ....حيات  إىل التفاؤل. الفعل املعلوم من هذه اجلملة هوُيتاج َناح اإلنسان يِف  -26

 د. اإلنسان             ج. التفاؤل                 ب. ُيتاج                  َناح . أ
 فاطمُة القرآن، الفعل اجملهول من الكلمة تتها خط، هو قرأت -27

  نَ آ القر  َئتقُرِ   . أ
 نُ آ قَ َرْأُت القر  .ب

 نُ آالقر  ئقُرِ  ج. 
 نَ آقَ َرَأْت القر  . د

 ........ الفعل اجملهول من الكلمة تتها خط هو. ُممد الزي املدرسي يَ ْلَبسُ  -28
 د. يُ ْلَبُس               ج. يَ ْلَبسِ                 ب. يَ ْلَبسُ                أ. يُ ْلَبسَ  

 .......  هوالفعل املعلوم من هذه الكلمة   .كتب علي الدْرس يف امل درسة   -29
 د. يف امل درسة              ج. كتب                ب. امل درسة                أ. علي  

 ...... الفعل املعلوم من الكلمة تتها خط هو .عائشة النافذة يف الصباح فتحت -30
 د. فَ َتْحتِ             ج. فَ َتْحتُ                 ب. فَ َتَحتْ              أ. فُِتَحتْ  

 نعلم أّن الشعر العريب هو : -31
  ب. فّن أديب بلقافية غي موزون                    أ. فّن أديب غي موزون بلعربية 
 د. فّن عريب موزون أديب بلقافية أو بغيها ج. فّن عريب غي أديب موزون
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 الشعر العريب يَّتكب ب ِ     ..... إاّل : -32
 د. أجل لفظ           ج. أهّم وسيلة            ب. أروع معىن  الَّتاكيب أ. أفضل 

 ما يست دم  الشاعر لتعبي ما يف ذهن  هو : -33
 د. الشعر                  ج. اللغة                 ب. القافية            أ. اللفظ

 كان الشاعر يكتب ِشعره لطرح.... ، إاّل :  -34
 د. الفكرة              ج. الشكل                  ب. اخلاطر           ملشعرأ. ا

 عدد أبيات الشعر املعتمدة على أساليب بالغية جيلة هي : -35
 د. تراكيب الشعر          ج. ألفاظ الشعر          ب. أغراض الشعر     أ. قصائد الشعر 

 ا يف اجملتمع هو :إّن أكثر أغراض الشعر است دام -36
 د. املدح              ج. احلماسة                   ب. الغزل      أ. املدح والرَثء

 من ُيدح  كثي من شعراء العرب بشعرهم :  -37
 د. األديب        ج. سّيد املرسل                 ب. الشاعر            أ. احلبيب 

 الستعارة تراِعي ....... : التشبي  والكناية وا -38
 د. أحسن اخللق   ج. أحلى تبي الشعر          ب. أغلب الناس        أ. أكثَر الشعر 

 قصيدة اإلمام البوصيي من أجل ما كتب يف ....... :  -39
 د. شعر الرسول         ج. حّب الرسول    ب. حّب النب ومدح         أ. ذكر الرسول

 ة هي جمموع القصائد الم است دمها ....... :البد -40
 د. معظم الشعراء      ج. أكثر املسلم        ب. كثي من الشعراء         أ. معظم الناس

 اإلمام البوصيي هو الشاعر ....... من الشعراء اآلخرين يف املدح -41
 د. شهر             شهورج. امل                ب. األشهر                أ. أشهر 

 قرأ كثي من املسلم  ........ قصائد الشعر العريب  -42
 د. شهر              ج. املشهور                ب. األشهر                أ. أشهر 

 الشعراء يكتبون الشعر ب       ....... األساليب البالغية   -43
 د. األجل من                ج. أجل              جل منب. أ               أ. األجلِ 
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 هذا الشاعر املشهوُر صاحُب الشعِر ....... الشعر اآلخر  -44
 د. األجل من              ج. أجل              ب. أجل من           أ. األجلِ 

 ي قرأه زميليالشعر الذي قرأت  أمام زمالئي ...... الشعر الذ  -45
 د. األجل من              ج. أجل              ب. أجل من           أ. األجل
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 الرابعالدرس 
 الضارة اإلسالمية

 

 

KOMPETENSI DASAR 

 

3.7  Memahami fungsi sosial, struktur teks 

dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, dan 

makna) dari teks  yang berkaitan dengan 

tema:  

)احلضارة اإلسالمية قدُيا   احلضارة اإلسالمية
 وحديثا، علماء اإلسالم ( 

yang melibatkan tindak tutur memberikan 

harapan dengan memperhatikan bentuk, 

makna dan fungsi dari susunan 

gramatikal    سةواألفعال اخلم  األْساء اخلمسة

4.7.  Mendemonstrasikan tindak tutur 

memberikan harapan dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan 

fungsi dari susunan gramatikal   

 اخلمسة   واألفعال اخلمسة  األْساء

baik secara lisan maupun tulisan. 
 

3.8  Menganalisis gagasan dari teks bahasa 

Arab yang berkaitan dengan tema : 

)احلضارة اإلسالمية قدُيا   احلضارة اإلسالمية
 وحديثا، علماء اإلسالم( 

dengan memperhatikan bentuk, makna 

dan fungsi dari susunan gramatikal   
 

 اخلمسة   واألفعال اخلمسة  األْساء
 

 

4.8. Menyajikan hasil analisis gagasan dari 

teks bahasa Arab yang berkaitan 

dengan tema   

)احلضارة اإلسالمية قدُيا   احلضارة اإلسالمية
 وحديثا، علماء اإلسالم( 

dengan memperhatikan bentuk, makna 

dan fungsi dari susunan gramatikal   

 األْساء اخلمسة واألفعال اخلمسة 
baik secara lisan maupun tulisan. 

  

 

PETA KONSEP 

 

 

 
 

 
KD 3 

Fungsi  sosial teks Menjelaskan fungsi sosial teks deskriptif 

 

Tindak tutur 

 

Memahami bentuk tuturan memberikan harapan 

 

Struktur teks Memahami unsur pembentuk teks deskriptif 

 

Unsur bahasa 
Memahami bentukan al-asma’ al-khamsah dan al-

af’al al-khamsah 

 

Mengingat kosakata terkait tema  احلضارة اإلسالمية 
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KD 4 

Menjawab pertanyaan dari teks deskriptif yang dibaca 

terkait tema احلضارة اإلسالمية 

 

 

 

Maharah al-

Istima’ 

Maharah al-

Qiro’ah 

Maharah al-

Kitabah 

 

Maharah al-

Kalam 

 

Mengidentifikasi fakta yang didengar  terkait tema 

 احلضارة اإلسالمية
Menjawab pertanyaan dari percakapan yang didengar  

terkait tema احلضارة اإلسالمية 

 

 

Mengisi kalimat rumpang dengan asma al-khamsah 

dan af’al al-khamsah yang sesuai 

 Menghubungkan kata menjadi ibarat yang tepat 

 

Melakukan dialog tentang احلضارة اإلسالمية  sesuai 

dengan contoh yang telah diberikan 

 Mempraktekkan percakapan secara mandiri gambar 

yang dipilih 

 

Mengidentifikasi fakta yang dibaca  terkait tema   احلضارة
ميةاإلسال  

 

 

Mengkonstruk paragraf dengan teks deskriptif 

bedasarkan unsur yang tersedia 

 

Menyusun kalimat dari ibarat yang tersedia 
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مٍ  -1  (  .....) تَ ْبَدأُ الُعْطَلُة بَ ْعَد َسب َْعة أاي 
 ............................................. 

 (  .....) َسَتْذَهُب األْسرَُة إىَل ِمْصرَ  -2
........................................ ..... 

 (  .....)  ّيةَضارَِة اإلْساَلمِ احلَ إىَل مْتَحِف  َستَ ُزْوُر اأُلْسرَةُ  -3
 ............................................. 

 (  .....) َرأِي َعاِئَشَة على األُب الَ يُ َواِفُق  -4
 ............................................. 

ٍم األْسرَُة الُعْطَلَة سِ  َستَ ْقِضي -5  (  .....) ت َة أاي 
 ............................................. 

 

 
 

 إىَل أيِّ بَ َلٍد َسُتَساِفُر األْسرَُة ؟  -1
 ؟يِف احلَِوارَمْذُكْوِر  ْتَحِف الَما اْسُم اْلمُ  -2
 ْتَحِف ؟ا تُرِْيُد اأُلْسرَُة يِف اْلمُ َماذَ  -3
 ؟ ْتَحفِ  َتْذَهُب اأُلْسرَُة إىَل اْلمُ َكْيفَ  -4
  الطِّبِّ ؟ يِف َعاملٌِ  َهْل اخلََوارِْزِمي -5
 

ستماع اال  

 ، وصحح اخلطأضع عالمة )ص( أو عالمة )خ(ث  ،وارِإََل الْ ِاسَتِمع 
 .أِجب عن األْسِئَلة اآلتية

 
 أ

 .أِجب عن األْسِئَلة اآلتية ث م  ،وارِإََل الْ ِاسَتِمع 
 

 ب
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 .اقرأ املفردات التالية مبالحظة الصور

 متحف الضارة اإلسالمية 

 

 

 الكيمياء الطب  الفيزايء

 

 العلماء املسلمون الفّن اإلسالمي

 الرايضيات

  

 املتحف

 القطعة األثرية 

 

 

 

 

 العلوم

 القراءة 
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 اقرأ وافهم
 َترِْيُخ احَلَضارَِة اإلْساَلِمي ةِ 

 
 
 
 
 
 
 

ْفَعَها لِْلَحَياِة َقْد َمَنَح اإلْساَلُم لِْلَعاملَِ قَ َواِعَد رَاِشَ ة  َوَمَباِدَئ َساِمَية  َوِقَيم ا  َشاِمَلة  تُ َؤدِّي ن َ 
ْيعَعَلى ُل مِ تَ هُتَا اإلْسالِمي ُة ال ِمْ َتشْ ي ِة، َوهِذِه ِهَي َحَضارَ الَبَشرِ  َبِثقُ  جَِ  ِمْن جَمَااَلٍت أْطرَاِف احلَيَاِة، َوتَ ن ْ

ذِلَك  َواملََجال الِعْلِمي َوَغْيُ  َجال االْجِتَماِعي، َ َجال االْقِتَصاِدي، َوامل َ الدِّْييِن، وامل َجال َ امل ، وِمْنهاُمتَ نَ وَِّعةٍ 
ِ  هنُاَ  ،َواحَلَضارَُة اإلْساَلِمي ُة َمر ْت َعلَى الُعُصورِ  ْتُ  احَلَضارَُة اإلْنَسانِي ُة.لَ مَ تَ شْ اِم ا  َرُسْوِل هللِا  َعْصرَ  َوََنُ

  ْصِر األَُمِوي، َوالَعْصرِ َمْن بَ ْعَدُهْم ِمَن العَ  اخلَُلَفاِء الرَاِشِدْيَن، َوَعْصرَ  َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم، َوَعْصرَ 
 َمَمالِْيِك. الَعب اِسي، َوالَعْصِر الُعْثَماين َوال
ْعَوِة إلَْيِ  )بدأت احلضارة اإلسالمية َويِفْ َعْصِر الر ُسْوِل،  ه (،    11 – 1ِبنِْتَشاِر اإلْساَلِم َوالد 

ُرْوَن الس اَلَم يُزِيْ ُلْوَن الظ ْلَم َويَ ْنشُ َة َحْيُث ُُيَقُِّقْوَن الَعَداَلَة وَ َبِوي  الن َ  ْسِلِمْ َ َدْولَتَ ُهم ُ َوَتَق َق ذِلَك بَِتْأِسْيِس امل
نَ ُهْم ِمْصَداقا  ِبَقْوِل الر ُسْوِل : ال  ُمْسِلِم. ُمْسِلُم أُخْو ال بَ ي ْ

ين َحْيُث ُة إىل ِمن َْواهِلَا الث اْت احَلَضارَُة اإلْسالِمي  ه ( ظََهرَ  40-11َويِفْ َعْصِر  اخْلَُلَفاِء الر اِشِدْيَن )
ُرْوَن الِقَيَم َواملَبَاِدَئ، َويَُداِوُمْوَن َعَلى َدْعَوِة الَعْدِل ن َْهِج الن  َبِوي َويَ ْنشُ  َ يَ ُقْوُم اخلَُلَفاُء الرَاِشُدْوَن ِبنِْتَهاِج امل

 ْم االْجِتَماِعي ِة.َعَلىي َْها يف ُمَعاَشَرهتِِ  ْسِلُمْونَ  ُ َوالس اَلِم، فَ ُيَحاِفُظ امل
َوِل َوال ْوَلُة األَُمِوي ُة ) ُثُ  َجاَء بَ ْعَدُه َعْصُر الد  ْوَلُة الَعب اِسي ُة   132-41َمَمالِْيِك،  َوِفْيِ  الد  ه (  والد 

ْولَُة الُعْثَمانِي ُة َوامل 132-656)  يِف اَلِمي ُة ُة اإلسْ احَلَضارَ انْ َتَشَرت  ه (. وَ  922-648َمالِْيُك ) َ ه (، َوالد 
ِذْيَن هَذا الَعْصِر إىَل الوالاَيِت اأُلْخَرى ِمْثِل إْفرِْيِقيَا َواألْنَدُلِس، َواْشتَ َهَر ِفْيِ  الُعَلَماُء ال ُمْسِلُمْوَن ال  

، َوالرِّ  َها، فَ َتَحق َق هَذا ، َواْلِفْيزاَِيِء َوَغيِْ اَيِضي اِت، َوالِكْيِميَاءِ ُيَساِهُْوَن يِفْ ُكلِّ جَمَاالِت اْلُعُلْوِم ِمْثِل الطِّبِّ
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طِّبِّ : أبُ ْو َبْكٍر  ْسِلِمْ َ يِفْ جَمَاِل ال ُ ِر اْلُعَلَماِء املْسِلِمْ َ . َوِمْن َأْشهَ  ُ الَعْصُر ِبَعْصِر االْزِدَهاِر حِلََضارَِة امل
نَا، َواْبُن الر ازِي الَفْتِح ُعَمُر  ّراَِيِضي اِت : ُُمَم د ْبن ُمْوَسى اخلََوارِْزِمي، َوأبُوال الِ الن ِفْيِس، َويِفْ جمََ ، َواْبُن ِسي ْ

ْبُن إْسَحاَق الِكْنِدي، َويِف جَمَاِل ْبُن َحي ان، َويَ ْعُقْوب  ْبُن إبْ رَاِهْيَم اخلَي اُم، َويِفْ جَمَاِل الِكْيِميَاِء : َجاِبر
ََِْن اخلَاِزين.   ، َوَعْبُد اْلَبْيُْوين  َرُْيَان أبُو اْلِفْيزاَِيِء :  الر 

 
 

 
 

 ) ___ (دِّْييِن َواالْقِتَصاِدي فَ َقطَجاَل اْلِعْلِمي َوال َ املَعَلى ُل مِ تَ احَلَضارَُة اإلْساَلِمي ُة َتشْ  -1
 ____________________________________ 

 ) ___ (ه   132-41 ِمَن الَعاِم اخْلَُلَفاِء الر اِشِدْينَ  احَلَضارَُة اإلْسالِمي ُة يف َعْهدِ  -2
 ____________________________________ 

ْوَلِة األَُمِوي ةِ  َعتتَ َوس   -3  ) ___ (احَلَضارَُة اإلْسالِمي ُة إىَل اأْلْنَدُلِس يِف َعْصِر الد 
____________________________________ 

 ) ___ (جَمَاِل الطِّبِّ  ْشُهْورِْيَن يِف  َ اِء امل الُعَلمَ ُهَو ِمنَ  َسى اخلََوارِْزِميُُمَم د ْبُن ُموْ  -4
____________________________________ 

 ) ___ (جَمَاِل الِفْيزاَِيءِ  ْشُهْورِْيَن يِف  َ ْسِلِمْ َ امل ُ ِمَن الُعَلَماِء امل اِْبُن إْسَحاَق الِكْنِدي -5
____________________________________ 

 
 
 
 

 

 تَ ْبَدأُ احَلَضارَُة اإلْساَلِمي ُة ؟ َمىَت  -1
 َما أس َسُ  املُْسِلُمْوَن يِفْ أو ِل احّلَضارَِة اإلْساَلِمي ِة ؟  -2
 َما َحق َقُ  الر ُسْوُل يِفْ أو ِل ِهْجَرتِِ  إىَل املَِديْ َنِة ؟ -3
 ِة اإلْساَلِمي ِة ؟قَاَم اخلَُلَفاُء الرَاِشُدْوَن لِْلَحَضارَ مبا  -4
 اْشتَ َهَر الُعَلَماُء املُْسِلُمْوَن ؟ ماِفيْ  -5

ِإَذا َكاَنت  خ(صمِحيَحة َأو ) اْقرأ اجل َمل التالية، ث ضع )ص( ِإَذا َكاَنت اجل ْمَلة
 .َخاِطَئة، ثَ َصحِ ح اخلطَأ

 أ

 .تَِيةَأِجب َعن اأَلسِئَلة اآلَ 

  

 ب
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 .الحظ األمثلة مع املعلم

 اْلُمْسِلمِ  أُخوْ ْسِلُم  ُ قَاَل الر ُسْوُل : امل -1
 يِف ِعْلِم الطِّبِّ  َبْكٍر الر ازِي أبُوِاْشتَ َهَر  -2
دِّْيَق َوُهَو   أبَ َرأَْيُت  -3  َمالِ ُذْو َبْكٍر الصِّ
 ِعْلِم اْلِفْيزاَِيءِ   يِف ُكُتبٍ َذا   َرُْيَان أبَ ُت  َعَرفْ  -4
َم ِعْلُم الّراَِيِضي اِت مبَُساَهَةِ  -5   اْلَفْتِح ُعَمرَ  أيب  تَ َقد 

 
 ام  ي  الخ

 

 الحظ اجلدول اآليت
 
 
 

 

 جَمْر ْوٌر اِبْلَياءِ  َمْنص ْوٌب ابِْأَلِلفِ  َمْرف  ْوٌع اِبْلَواوِ  إعراهبا
 كَ يْ بِ اِْلتَ َقْيُت ِبِ  كَ أبَ ُت َرأَيْ  كَ أَبُو َجاَء 
 كَ ِخيْ اِْلتَ َقْيُت ِبِ  كَ أَخاَرأْيُت  كَ أُخوْ َجاَء 
ُوْ َجاَء  َاَرأْيُت  كَ ََ  كَ ِميْ اِْلتَ َقْيُت حِبَ  كَ ََ

 ِفْي ِ َشُعَر َأِخي أَلما  يِف  َك نَِظْيفٌ فَاِإن   َك نَِظْيفٌ فُ وْ 
 َمالٍ ِذْي اِْلتَ َقْيُت ِبَرُجٍل  الٍ مَ  َذاَرأْيُت َرُجال   َك ُذْو َمالٍ أبُ وْ 

  قاعدة ال

اخلمسة األمساء  

ذو -فو  –حم  –أخ  –أب   
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 ْسِلَم يِفْ احلَيَاِة اليَ ْوِمي ِة ) أخ ( ُ الَ بُد  لُِمْسِلٍم أَْن ُيْكرَِم _____ امل -1
دِّْيُق ِمَن اخلَُلَفاِء الر اِشِدْيَن ) أب ( -2  َكاَن _____ َبْكٍر الصِّ
 ذو (ِعْلٍم يِف الِكْيِميَاِء ) ْشتَ َهَر  َجاِبر ْبُن َحي اٍن بِ      َرُجٍل _____ اِ  -3
 _____َك لُِيَساِعَدَك َعَلى فَ ْهِم احَلَضارَِة اإلْساَلِمي ِة ) حم ( ْسَألاِ  -4
َضارَِة " ) فو ( كلمة  _____َك ِحْ َ تَ ْقَرأُ َحْرَف احْلَاِء يِف  اِفْ َتح -5  " احلَْ

 
 .الحظ األمثلة مع املعل م

نَا  الر ازِي -1  يِفْ ِعْلِم الطِّبِّ  َيْشَتِهرَانِ َو اْبُن ِسي ْ
 بَ ْعَد َعْصِر الر ُسْولِ  َتُكْوََننِ ُة األَُمِوي ُة َواْلَعب اِسي ُة ْولَ الد   -2
 اْلَعْدَل َوالس اَلمَ  ُُيَقُِّقْونَ ُمْسِلُمْوَن  ال -3
 َعَلى اْلَعْدلِ َداِوُمْوَن اخلَُلَفاُء الراِشُدْوَن يُ  -4
 ؟ احَلَضارَِة اإلْساَلِمي ةِ ِكتَاَب تَ ْقَرِئْ َ  اَي َعاِئَشُة ! َهْل  -5

 

 .الحظ اجلدول اآليت
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ة.املناسب ألمساء اخلمسةاب اتامأل الفراغ

  

 أ

 األفعال اخلمسة

ثْ َنْيِ ك لُّ ِفْعٍل م َضارٍِع يَ تمِصل  بِ  أَلِ  أْو اَيِء اْلم َخاطََبةِ  –أْو َوْاِو اجلََماَعِة  –ِف اإْلِ  

 أوزاهنا

ل ْونَ تَ ْفعَ  يَ ْفَعل ْونَ  تَ ْفَعالنِ  يَ ْفَعالنِ   تَ ْفَعِلْيَ  
 َتْشُمِلْ َ  َتْشُمُلْونَ  َيْشُمُلْونَ  َتْشُماَلنِ  َيْشُماَلنِ 
نَ ُتَقُِّقوْ  ُُيَقُِّقْونَ  ُتَقَِّقانِ  ُُيَقَِّقانِ   ُتَقِِّقْ َ  
 ُتَساِهِْ َ  ُتَساِهُْونَ  ُيَساِهُْونَ  ُتَساِهَانِ  ُيَساِهَانِ 
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 أبُ ْو َبْكٍر َو ُعَمُر __________ اْلَعْدَل َوالس اَلَم )ُُيَقُِّق(-1
َضارَِة اإلْساَلِمي  اَي فَاِطَمُة، َهْل __________ ُكتُ -2  ِة )يَ ْقَرأُ( َب احلَْ
نَ ُهْم )يُزِْيُل( -3  ال ُمْسِلُمْوَن يُرِْيُدْوَن أَْن __________ الظ ْلَم بَ ي ْ
نَ ُهْم )يَ ْنُشُر( -4  الن اُس قَ ْبَل اإلْساَلِم مَلْ __________ الس اَلَم بَ ي ْ
َضارَ عن َماَدَة ال اَي َزيْ َنُب، أَْنِت مَلْ __________ -5  ِة اإلْساَلِمي ِة )يدرس(احلَْ

 

 .ةاآلتي عناصر النص الوصفيالحظ 
 

 

 

 

 

 

 

َا   َُ  العدل والسالم ينشروناملسلمون  َمْرفُ ْوٌع بِ         )ثُ بُ ْوِت الن  ْوِن( ِإْعرَا
 احلضارة اإلسالمية  تدرسونأنتم 

      منصوب وجمزوم ب   ِ 
 )حذف النون(

 دلالع أْن ُيّققوايريد املسلمون  منصوب
 اإلسالمية ضارةاحل أْن تدرسواال بد 

 العدل والسالم مل ُيّققواالناس يف عصر قبل اإلسالم  جمزوم 
 احلضارة اإلسالميةاملادة عن  تقرؤواأنتم مل 

 .ملناسبةاألفعال اخلمسة ابامأل الفراغات 

  

 أ

 التعريف/تش يِ/تصنيف 

Definisi/identifikasi/klasifikasi 

 الوصف العام

Diskripsi Umum 

 الوصف اخلاص

Diskripsi Khusus 

 خلاص من التصنيفالوصف ا

Diskripsi khusus dari klasifikasi 

 

 النص الوصفي
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 الحظ املثال التايل

الَوْصُف  1
 اْلَعامِ 

َقْد َمَنَح اإلْساَلُم لِْلَعاملَِ قَ َواِعَد رَاِشَ ة  َوَمبَاِدَئ َساِمَية  َوِقَيم ا  َشاِمَلة  تُ َؤدِّي نَ ْفَعَها 
ْيعَعَلى ُل مِ تَ ِمي ُة ال ِمْ َتشْ  ِهَي َحَضاَرهُتَا اإلْساللِْلَحيَاِة الَبَشرِي ِة، َوهِذهِ  أْطرَاِف احلَيَاِة،  جَِ

َبِثقُ  َجال  َ َجال االْقِتَصاِدي، َوامل َ الدِّْييِن، وامل َجال َ امل ، وِمْنها ِمْن جَمَااَلٍت ُمتَ نَ وَِّعةٍ َوتَ ن ْ
َواحَلَضاَرُة  ُة. اإلْنَسانِي  ْتُ  احَلَضارَةُ لَ مَ تَ شْ اا ذِلَك ِم   االْجِتَماِعي، َواملََجال الِعْلِمي َوَغْيُ 

ِ  هنُاَ  ،اإلْساَلِمي ُة َمر ْت َعلَى الُعُصورِ  َرُسْوِل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِ  َوَسل َم،  َعْصرَ  َوََنُ
، َوالَعْصِر  الَعب اِسي، َمْن بَ ْعَدُهْم ِمَن الَعْصِر األَُمِوي اخلَُلَفاِء الرَاِشِدْيَن، َوَعْصرَ  َوَعْصرَ 

 .َمَمالِْيكِ  لَوالَعْصِر الُعْثَماين َوا

 الَوْصفُ  2
 اخْلَاصِّ 

ْعَوِة إلَْيِ  ) بدأت احلضارة اإلسالمية َويِفْ َعْصِر الر ُسْوِل،    – 1ِبنِْتَشاِر اإلْساَلِم َوالد 
قُِّقْوَن الَعَداَلَة  النَ َبِوي َة َحْيُث ُيَُ  ُهمْسِلِمْ َ َدْولَت َ  ُ ه (،  َوَتَق َق ذِلَك بَِتْأِسْيِس امل 11

نَ ُهْم ِمْصَداقا  ِبَقْوِل الر ُسْوِل : اليُزِيْ ُلْوَن الظ ْلَم َويَ ْنشُ وَ   ُمْسِلِم. ُمْسِلُم أُخْو ال ُرْوَن الس اَلَم بَ ي ْ
ا اإلْسالِمي ُة إىل ِمن َْواهلَِ ه ( ظََهَرْت احَلَضارَُة  40-11َويِفْ َعْصِر  اخْلَُلَفاِء الر اِشِدْيَن )

ُرْوَن الِقَيَم َواملَبَاِدَئ، ن َْهِج الن  َبِوي َويَ ْنشُ  َ ُم اخلَُلَفاُء الرَاِشُدْوَن ِبنِْتَهاِج املالث اين َحْيُث يَ ُقوْ 
ُمَعاَشَرهِتِْم ْسِلُمْوَن َعَلىي َْها يِف  ُ َويَُداِوُمْوَن َعَلى َدْعَوِة الَعْدِل َوالس اَلِم، فَ ُيَحاِفُظ امل

 ي ِة.االْجِتَماعِ 
َوِل َوال ْوَلُة األَُمِوي ُة ) ُثُ  َجاَء بَ ْعَدُه َعْصُر الد  ْولَُة  132-41َمَمالِْيِك،  َوِفْيِ  الد  ه (  والد 

ْوَلُة الُعْثَمانِي ُة َوامل 656-132الَعب اِسي ُة )   ه (. وَ  922-648َمالِْيُك ) َ ه (، َوالد 
هَذا الَعْصِر إىَل الوالاَيِت اأُلْخَرى ِمْثِل إْفرِْيِقيَا  يِف ي ُة َشَرت احَلَضارَُة اإلْساَلمِ انْ تَ 

 َواألْنَدُلِس، َواْشتَ َهَر فِْيِ  الُعَلَماءُ ال ُمْسِلُمْوَن ال ِذْيَن ُيَساِهُْوَن يِفْ ُكلِّ جَمَاالِت اْلُعُلْوِم ِمْثلِ 
، َوالّراَِيِضي اِت،  َق هَذا الَعْصُر ِبَعْصِر االْزِدَهاِر اَيِء َوَغْيَِها، فَ َتَحق  َوالِكْيِميَاِء، َواْلِفْيزِ الطِّبِّ

،  طِّبِّ : أبُ ْو َبْكٍر الر ازِيْسِلِمْ َ يِفْ جَمَاِل ال ُ ِر اْلُعَلَماِء املْسِلِمْ َ . َوِمْن َأْشهَ  ُ حِلََضارَِة امل
نَا، َواْبُن الن ِفْيِس،   ْبن ُمْوَسى اخلََوارِْزِمي، َوأبُواِت : ُُمَم د اِل الّراَِيِضي  َويِفْ جمََ َواْبُن ِسي ْ

ْبُن ْبُن َحي ان، َويَ ْعُقْوب  الَفْتِح ُعَمُر ْبُن إبْ رَاِهْيَم اخلَي اُم، َويِفْ جَمَاِل الِكْيِميَاِء : َجاِبر
ََِْن اخلَاِزين. نَرُْيَا إْسَحاَق الِكْنِدي، َويِف جَمَاِل اْلِفْيزاَِيِء : أبُو  اْلَبْيُْوين، َوَعْبُد الر 

 الكتابة  
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 التعبري ب أ الرقم 
َضارَةُ  -1  الَعاملَِ  ي ُة يِف َضارَُة اإِلْساَلمِ احلَْ  تَ َقد َمت اْلُعَلَماءِ  احلَْ
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َلاآلتية رَتِ ب الَكِلَمات   أ  .ِفْيَدةم   ةلِت ْصِبَح مج 

 ب  .مفيدة مجلةف  ضعهما ، ث)أ( و )ب(جمموعة  ِف ِصْل َبْيَ الَكِلَمَتْيِ 
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حضارة اإلسالم يف 
 عصر النب 

 

العدل والسالم ب  
 املسلم 

 العلماء املسلمون
 املشهورون يف العلوم

 أ  .ت اآلتيةاملوضوعا عنتبادل الوار مع زميلك 

 كالم ال

 

 ب  .أمام زمالئكعنها  ن الصور التالية، ث تكلماخت صورة م

 متحف الضارة اإلسالمية 
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 اخلامسالدرس 
 ة ف اجلامعةالدراس

 

 

KOMPETENSI DASAR  

 

3.9  Memahami fungsi sosial, struktur teks 

dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, dan 

makna) dari teks  yang berkaitan  dengan 

tema:     

الدراسة يف اجلامعة )الدراسة يف جامعات 
 إندونيسيا، الدراسة يف خارج البالد( 

yang melibatkan tindak tutur menanyakan 

tujuan dari sebuah kejadian dan aktifitas 

dengan memperhatikan bentuk, makna 

dan fungsi dari susunan gramatikal 

 اجملزوم  واملضارع املنصوب واملضارع املرفوع  املضارع 

4.9. Mendemonstrasikan tindak tutur 

menanyakan tujuan dari sebuah 

kejadian dan aktifitas dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan 

fungsi dari susunan gramatikal 

املضارع املرفوع واملضارع املنصوب واملضارع  
 اجملزوم 

baik secara lisan maupun tulisan. 
 

3.10  Mengevaluasi gagasan dari teks bahasa 

Arab yang berkaitan dengan tema : 

جامعات   راسة يف اجلامعة ) الدراسة يفالد
 إندونيسيا ، الدراسة يف خارج البالد ( 

dengan memperhatikan bentuk, makna 

dan fungsi dari susunan gramatikal   

 اجملزوم  واملضارع املنصوب واملضارع املرفوع  املضارع 
 

4.10. Menyajikan hasil evaluasi 
gagasan  dari teks bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema   

الدراسة يف اجلامعة ) الدراسة يف جامعات  
 إندونيسيا ، الدراسة يف خارج البالد ( 

dengan memperhatikan bentuk, 
makna dan fungsi dari susunan 
gramatikal   

 اجملزوم  واملضارع املنصوب واملضارع املرفوع  املضارع 
baik secara lisan maupun tulisan. 

 

PETA KONSEP 

 

 

 

 

 
 

KD 3 

Fungsi  sosial teks Menjelaskan fungsi sosial teks eksposisi 

 
Struktur teks Memahami unsur pembentuk teks eksposisi 

 

Tindak tutur 

 

Memahami bentuk tuturan menayakan tujuan dari 

sebuah kejadian dan aktifitas 

 

Unsur bahasa 
Memahami bentukan almudhari almarfu’, 

almudhari almansub dan almudhari almajzum 

 

Mengingat kosakata terkait tema  الدراسة يف اجلامعة 
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KD 4 

Maharah al-

Istima’ 

Maharah al-

Qiro’ah 

Maharah al-

Kitabah 

 

Maharah al-

Kalam 

 

Mengidentifikasi fakta yang didengar  terkait tema 

 الدراسة يف اجلامعة 
Menjawab pertanyaan dari percakapan yang 

didengar  terkait tema  الدراسة يف اجلامعة 
 

Mengisi almudhari almarfu’, almudhari almansub 

dan almudhari almajzum 

yang sesuai 

 

Menyusun kata menjadi kalimat yang benar 

 

Melakukan dialog tentang  الدراسة يف اجلامعة sesuai 

dengan contoh yang telah diberikan 

 Mempraktekkan percakapan secara mandiri dari 

gambar yang dipilih 

 

Mengidentifikasi fakta yang dibaca  terkait tema 

يف اجلامعة  الدراسة  

 
Menjawab pertanyaan dari teks deskriptif yang 

dibaca terkait tema  الدراسة يف اجلامعة 
 

 

Mengkonstruk paragraf dengan teks deskriptif 

bedasarkan unsur yang tersedia 
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1- 

 
 

 اَيِسر يُرِْيُد أَْن يَ ْغََّتَِب ِإىَل ِمْصَر  -1
 ................................................................... 

ْبَِية ِ  -2   يُرِْيُد اَيِسْ  أَْن يَْدُرَس يِفْ ُكِلي ِة الَّت 
................. ............................ ...................... 

  اَيِسر مَلْ يُ َفكِّر يَف ااِلْلِتَحاِق ِبجْلَاِمَعِة  -3
 ................................................................... 

ْساَلِمي ِة يِفْ اْلعَ  -4  املَِ َجاِمَعُة اأْلَْزَهر َأْشَهُر اجْلَاِمَعاِت اإْلِ
................... ................................................ 

ْساَلِمي َة ِبِِْنُدْونِْيِسيَا ُمتَ َقدَِّمةٌ اَيِسٍر أَن   َرَأى أَبُو -5   اجْلَاِمَعاِت اإْلِ
 ................................................................... 

 
 

ْغَّتَاِب ِإىَل َمْن َفك   -1  ِمْصَر ؟ َر يِفْ ااْلِ
 ِِبَاِمَعِة اأْلَْزَهر ؟  ِسْ  َسيَ ْلَتِحُق ايَ  َهل-2
 يِفْ أَي ِة ُكِلي ٍة َسَيْدُرُس اَيِسْ  ؟-3
 َهْل َسيَ ْلَتِحُق اَيِسر ِدرَاَسَتُ  ِبجْلَاِمَعِة ؟-4
ْساَلِمي   ْن يَ ْلَتِحقَ ِبَ اَيِسَر َمْن أََمَر  -5  ِة يِفْ ِإْنُدْونِْيِسيَا؟ ِبجْلَاِمَعِة اإْلِ
 

ستماع اال  

 ، وصحح اخلطأضع عالمة )ص( أو عالمة )خ(ث  ،وارِإََل الْ ِاسَتِمع 
 .ِجب عن األْسِئَلة اآلتيةأ

 
 أ

 .أِجب عن األْسِئَلة اآلتية ث م  ،وارِإََل الْ ِاسَتِمع 
 

 ب
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 اقرأانظر و 

 َترِبَةٌ  تكنولوجيا َمْعَملٌ 

 طالب جامعي مراحل دراسية 

 مكتبة

  

 جامعة

 رسائل البحث

 

 

 

 

 ُكُتبٌ 

  

 

 القراءة 
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 وافهماقرأ 
رَاَسة  ِفْ اجْلَاِمَعةِ   الدِ 

 
 
 
 
 

 
َتُ  يِفْ اْلَمْرَحل َ ِة الث انَِوي   ِة، وَ  َل ِدرَاس َ َد أَْن ُيْكم  ِ ُق الط ال ِ ُب ِبْلَمْرَحل َ ِة اجْلَاِمِعي   ِة بَ ع  ْ َن يَ ْلَتح ِ ي   ََرى َكث ِ ْيٌ م  ِ

ةَ الن   اِس أَن  ا َة اجْلَاِمِعي    م  الْ  ْلَمْرَحل  َ َي أَه  َ ي ِة ال    ه  ِ ِل الدِّرَاس  ِ ر ا أَ مَمرَاح  ِ اءُ ُعْنص  ُ ا اْلُعَلم  َ ُرْوراي   يَ ْعَتِبُه  َ ي ا َوض  َ َساس  ِ
ةَ ي  ْدع بَاِب يِف َحي  َاهِتِم ُم تَ ْنِمي  َ ي ِة لِلش    ٌة تالش ْ ص  ِ َي َمْرَحل  َ نْ ت  َاِج َواْلَعط َ اِء وَ ، َوه  ِ َي ف  ََّْتٌَة ْظه  ر ِبإْلِ ْذِل، َوه  ِ الب  َ

ُد ِفي َْها الط اِلُب اجلَ  ِبلَعَمِل َوالن َشاِط َواجلِْدِّ َوالت  بَاُدِل، ْبُدوت َ  ارَاِت ال  ِم اِمِعي  َكِثْي ا ِمَن اخلِْ َوجيَِ مَلْ  ْبَاِت َواْلَمه َ
لِ  ْدَها يِفْ َمرَاح  ِ ب جي  َِ َرى َومَل َيْكَتس  ِ ا. وَ َها قَ ب ْ الت  ْعل ِ ْيِم اأْلُخ  ْ ْوُن ُهن َ اَك أُ تَ َله  َ ُز تِل  َْك اْلَمْرَحل َ َة اجْلَاِمِعي   َة ك  ُ ْوٌر ُتَي  ِّ م  ُ

 : َأهَِّيَ تَ َها َعْن َغْيَِهاَعِن اْلَمرَاِحِل اأْلُْخَرى َوُتْظِهرُ 
ِ  َوِإكْ  -1 ُد أَْوقَ اَت تَ َعل م ِ اِل َواِجبَاتِ ِ  َومَلْ ي َ َيُكْوُن الط اِلُب اجْلَاِمِعي  ُمْسَتِقال  ِبَذاتِِ  َحي ُْث ُي َُدِّ دم َ َعلَ ى  ْعَتم ِ

 إْعِتَماِدِه َعَلى نَ ْفِسِ . َغْيِِه َأْكثَ َر ِمن
يْ  -2 ِة الت  ْعل  ِ ارَِك ِلْ َعَمِلي    َد أَْن ُيش  َ ِق اْلَعَمل  ِيِّ بَ ع  ْ ِة الت ْطِبي  ْ اِمِعي  مبَُماَرس  َ ْوُم الط ال ِ ُب اجل  َْ ِف أَْن يَ ق  ُ ِم، َومَلْ َيك  ْ

 َسِة.ى الن ظَرِي ِة اْلَمْدُروْ يَ ْعَتِمَد َعلَ 
ِث،  ي  اخل ِْْبَاِت اْلَعَمِلي  ةَ الت  ْعِلْيُم اجْلَاِمعِ  ْثرِيي -3 ائِِل اْلَبح ْ َحي ُْث يُ َداِوُم الط الِ ُب َعلَ ى قِ رَاَءَة اْلُكتُ ِب، َوَرس َ

ِت اْلِعْلِمي ةِ   ةرَ كِ تَ  ُب ْ املاأْلَْفَكاِر وَ اآْلرَاِء  طَرْحَسُ  َعَلى ، َويَُدرُِّب نَ فْ َداِخَل امل َْكتَ َبِة وَخارَِجها َواْلَمَجال 
ي َة  -4 ارَاِت اأْلََساس  ِ اِمِعي  اْلَمه  َ ْيُم اجل  َْ َوفُِّر الت  ْعل  ِ ةِ فحس  باَل ي   ُ َب اجْلَاِمع  َ َزوُِّد ط  ُال  ْدرِْيٍب ، ب َ ْل ي   ُ ا بِت  َ  أَْيض   

ُرْورِيٍّ عَ  يٍّ ض    َ اهِتِمَعَمل    ِ ِتاَلِف َتَص ص    َ ى اخ    ْ ْدعُ ل    َ طٍَة ِعلْ ْوُهْم ِإىَل أَ ، َوي    َ نْنش    ِ ٍة مَلْ َيك    ُ ا ِإال   ِمي      َتِْقي ُْقه    َ
 ِبْلُمَقاَرنَِة َوالت ْحِلْيِل.

ِل ا -5 َرِص اْلَعم    َ ى ف     ُ ِة َعل    َ ُب اجْلَاِمع     َ ال  َل ط    ُ اِمِعي  أَْن َُيْص    ُ ْيُم اجل    َْ ُق الت  ْعل    ِ اهِتِمُُيَق    ِّ َبِة بَِتَ ص ص     َ  ْلُمنَاس    ِ
 َوَمَهارَاهِتِْم.
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اِمعِ يَ ت   -6 ُل الت  ْعل ِ ْيُم اجل  َْ ُث يَ ت ب  ُِع ص  ِ ِل َحي  ْ َل اْلَمْعم  َ اِرِب اْلِعْلِمي   ِة َداخ  ِ ا بِتَ ْوِظي  ِْف التِّْكنُ ْولُْوِجي  َا َوالت ج  َ ي  َدْوم   
َم اْلَعْصِر احْلَِدْيِث.  َذِلَك تَ َقد 

ُل اِحِل َوأَْفَضُلَها أِلَ اِمَعِة ِهَي أََهم  اْلَمرَ َك األُُمْوُر ِإىَل أَن  َمْرَحَلَة الدِّرَاَسِة يفْ اجلَْ لْ تؤَكُِّد ت ُ وَ  َا ُتَشكِّ ِن 
َُ تُ ِبَشىت  اخلِْْبَاِت َواْلَمَهارَاِت، وَ  اَزوُِّدهت ُ يِف ِإْكَماِل اْلَواِجبَاِت، وَ  َشْ ِصي ة ُمْسَتِقل ة َعَلى َتْطِبْيِق  اَدرِّ

ِت، وَ  هتُ الن ظَراي  َحَسَب الت َ ص َصاِت، َويَ ت ِصُل َدائِم ا  اْلُمنَاِسَبةِ ْوِل َعَلى فُ َرِص اْلَعَمِل لِْلُحصُ  ةُمْسَتِعدّ  اِعد 
 ِبلت َجاِرِب َوالتِّْكنُ ْولُْوِجيَاِت.

 
 
 
 

 
      اْعَتَبَ اْلُعَلَماءُ أَن  اْلَمْرَحَلَة اجْلَاِمِعي َة ِهَي أْفَضُل املراِحلِ  -1

........................................................... ...... 
      يتصل التعليم يف اجلامعة بلتكنولوجيات والتجارب -2

 ................................................................. 
 ُيتاج إىل غيه ويعتمد علي الط اِلُب اجْلَاِمِعي   -3

.............................................. ................... 
       الطالُب اجلَاِمِعي َعلى الَعَمِل َحَسَب الت َ ص َصاتِ  َُيُْصلُ  -4

 ................................................................. 
      بلت ْطِبْيِق العمليَيُكْوُن الت  ْعِلْيُم يِفْ اْلَمْرَحَلِة اجْلَاِمِعي ِة  -5

........................................ ......................... 
 
 
 
 

 َما ِهَي اْلَمْرَحَلُة قبل اجلامعة ؟ -2
ُدُه الط اِلُب يِف  -3  اْلَمْرَحَلِة اجْلَاِمِعي ِة ؟ َما جيَِ
 يَ َرى أَن  اْلَمْرَحَلَة اجْلَاِمِعي َة أََهم  اْلَمرَاِحِل الدِّرَاِسي ِة ؟  َمن -4
 الت  ْعِلْيِم اجْلَاِمِعيِّ ؟  يف َعَمِليِّ لط اِلُب ِبلت ْطِبْيِق الْ َهْل يَ ُقْوُم ا -5
 اْلَمرَاِحِل اأْلُْخَرى ؟ َعُة ال ِمْ ُتَيُِّزَها َعنمبَاَذا َتْظَهُر اْلَمْرَحَلُة اجْلَامِ  -6

ِإَذا َكاَنت  خ(َكاَنت اجل ْمَلة صمِحيَحة َأو )اْقرأ اجل َمل التالية، ث ضع )ص( ِإَذا  
 .َخاِطَئة، ثَ َصحِ ح اخلطَأ

 أ

 .تَِيةَأِجب َعن اأَلسِئَلة اآلَ 

  

 ب
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 ةاآلتي مثلةالحظ األ

 جمزوم ) ملْ (  منصوب ) أْن ( مرفوع فعل ال
 يف الد ْرس الطالبُ  مل يُ َفكِّرْ  يف الد ْرس أْن يُ َفكِّرَ  بالِ لط  البد ل يف الد ْرس لطالبُ ا يُ َفكِّرُ  يُ َفكِّرُ 
 إىل ِمْصر الطالبُ  مل يَ ْغََّتِبْ  إىل ِمْصر أْن يَ ْغََّتِبَ  الطالبُ أرَاَد  إىل ِمْصر الطالبُ  يَ ْغََّتِبُ  يَ ْغََّتِبُ 
 يف املباراة الطالبُ  مل ُيشارِكْ  يف املباراة أن ُيشارِكَ  لبُ الطا أرَادَ  يف املباراة الطالبُ  ُيشارِكُ  ُيشارِكُ 

 الد ْرس الطالبُ  بْ تُ كْ يَ مل  الد ْرس  بَ تُ كْ يَ أن  بالِ لط  البد ل الد ْرس   الطالبُ  بُ تُ كْ يَ  بُ تُ كْ يَ 
 م د ُكرَة الَقَدمُمُ  ْلَعبْ ي َ مل  ُكرَة الَقَدم  ْلَعبَ ي َ أْن  ُيبُ ُُمم د ُُمم د ُكرَة الَقَدم ْلَعبُ ي َ  ْلَعبُ ي َ 

 
 .اجلدول اآليتالحظ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 يِفْ َعَمِلي ِة الت  ْعِلْيِم )َشاَرَك( ُيشارِكُ  أََنس -1
 _______ ِبِِْكَماِل اْلَواِجبَاِت َمَع َأِخْيِ  )قَاَم( َصاِلح -2
 أَْن _______ ِدرَاَسَتُ  ِِبَاِمَعِة اأْلَْزَهر )اِْلَتَحَق( يُرِْيُد َحَسن -3

 ِفْعل  اْلم َضارِعِ ال

اْلَمْرفُ ْوُع ِبَعاَلَمِة 
 )   ُ   (الض م ةِ 

اْلَمْنُصْوُب ِبَعاَلَمِة 
 )   َ   ( اْلَفْتَحةِ 

ُزْوُم ِبَعاَلَمِة :اْلَمجْ   
 الس ُكْوُن )   ْ   (  -1
 )و، ي( َحْذُف َحْرِف اْلِعل ةِ  -2

 

 

  قاعدة ال

 أ  .املضارع املناسب كما ف املثال ابلفعل اتاْلَفَراغَ  أَل ِامْ 
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 ِبجْلَاِمَعِة )َفك َر( اْلِتَحاِق ِ   _______ يِف ِهَشام ملَْ  -4
 اجْلَاِمَعِة _______ ِبْسِتْ َداِم التِّْكنُ ْولُْوِجيَا )اِت َصَل( الت  ْعِلْيُم يِف  -5
 اَل بُد  لِلط اِلِب اجْلَاِمِعيِّ أَْن _______ يِفْ َتِْدْيِد تَ َعل ِمِ  )ِاْستَ َقل ( -6
 َواْلَمَهاَراِت اْلَعَمِلي ِة )َحَصَل(اِمِعي  َعَلى اخلِْْبَاِت _______ الط اِلُب اجلَْ  -7
ْلِتَحاِق ِبجْلَاِمَعِة )َتَد َث( -8 ََُْد َمَع أَبِْيِ  يِف أَْمِر ااْلِ  مَلْ _______ َأ
نْ تَ   َكِثْياالت  ْعِلْيُم قَ ْبَل اجْلَاِمَعِة مَلْ _______ -9  اِج )َدَعا(ِإىَل الت ْطِبْيِق اْلَعَمِليِّ َواإْلِ

 )كَفى(  َفَحْسب _ ِبَفْهِم الن ظَرِي ةِ ِمِ  اجْلَاِمِعيِّ ملَْ ______ ل  عَ الش اب  يِف ت َ  -10
 َفُ  َومَلْ _____ َعَلى َغْيِِه )َحق َق، ِاْعَتَمَد(ُهَو أَْن ______ َهد الن اِجحُ  الط اِلبُ  -11

 
 الحظ عناصر النص الربهاين اآليت

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الَقِضيمة  
 

ْرَحَلِة اجْلَاِمِعي ِة بَ ْعَد أَْن ُيْكِمَل ِدرَاَسَتُ  يفْ اْلَمْرَحَلِة يَ ْلَتِحُق الط اِلُب ِبْلمَ 
َمرَاِحِل الث انَِوي ِة، َويَ َرى َكِثْيٌ ِمَن الن اِس أَن  اْلَمْرَحَلَة اجْلَاِمِعي َة ِهَي أََهم  الْ 

الش ْ ِصي ِة   ُم تَ ْنِمَيةَ ا َوَضُرْوراي  يْدعَساِسي  ُعَلَماُء ُعْنُصر ا أَ  يَ ْعَتِبَُها الْ مالدِّرَاِسي ِة ال  
نْ تَاِج َواْلَعطَاِء َوالَبْذِل، َوِهَي َفَّْتٌَة لِلش بَاِب يِف َحيَاهِتِم، َوِهَي َمْرَحَلٌة ت ْظهر ِبإْلِ

ُد  ِبلَعَمِل َوالن َشاِط َواجلِْدِّ َوالت  بَاُدِل، تَ ْبُدو ي  َكِثْي ا ِمَن اِمعِ ِفي َْها الط اِلُب اجلَ َوجيَِ

جُ جَ احلُ  الَتْأِكْيدُ  الَقِضي ةُ   
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ْدَها يِفْ َمرَاِحلِ  ْبَاِت َواْلَمَهارَاِت ال ِم اخلِْ  َها الت  ْعِلْيِم اأْلُْخَرى َومَل َيْكَتِسب ملَْ جيَِ
َلَها.  قَ ب ْ

 ج  جَ ال  
 

رُ ُكْوُن أُُمْوٌر ُتَيُِّز تِْلَك اْلَمْرَحَلَة اجْلَاِمِعي  َة ع َِن اْلَمرَ تَ  َرى َوُتْظه ِ ِل اأْلُخ ْ ا  اح ِ َأهَِّيَ تَ ه َ
 :َعْن َغْيَِها

1-   ِ اَت تَ َعل م     ِ ُد أَْوق    َ دِّ ُث ُي     َُ ِ  َحي    ْ َتِقال  ِبَذات     ِ اِمِعي  ُمس    ْ ُب اجل     َْ ْوُن الط ال    ِ َيك    ُ
 .إْعِتَماِدِه َعَلى نَ ْفِس ِ  َعَلى َغْيِِه َأْكثَ َر ِمن َوِإْكَماِل َواِجبَاتِِ  َومَلْ يَ ْعَتِمد

2-  َ ُب اجل    ْ ْوُم الط ال    ِ ارَِك ِلْ يَ ق    ُ َد أَْن ُيش    َ يِّ بَ ع    ْ ِق اْلَعَمل    ِ ِة الت ْطِبي    ْ اِمِعي  مبَُماَرس    َ
 َعَمِلي ِة الت  ْعِلْيِم، َومَلْ َيْكِف أَْن يَ ْعَتِمَد َعَلى الن ظَرِي ِة اْلَمْدُرْوَسِة.

اِمعِ  ث  ْرِيي-3 ْيُم اجل  َْ ُث ي ُ َداِوُم الط   ي   ةَ ي  اخل  ِْْبَاِت اْلَعَملِ الت  ْعل  ِ رَاَءَة َحي  ْ ال ِ ُب َعل  َى ق  ِ
ِب،  ى اْلُكت   ُ ُ  َعل   َ َدرُِّب نَ ْفس   َ ِة، َوي   ُ ِت اْلِعْلِمي     ال  ِث، َواْلَمج   َ ائِِل اْلَبح   ْ َوَرس   َ

 تكرةباملاآْلرَاِء َواأْلَْفَكاِر  طرح
ي َة -4 ارَاِت اأْلََساس ِ اِمِعي  اْلَمه َ َب  ، بَ لْ س بفحاَل ي ُ َوفُِّر الت  ْعلِ ْيُم اجل َْ ي ُ َزوُِّد ط ُ ال 

ُرْورِيٍّ عَ  يٍّ ض    َ ْدرِْيٍب َعَمل     ِ ا بِت    َ ِة أَْيض       اهِتِماجْلَاِمع    َ ِتاَلِف َتَص ص     َ ى اخ    ْ ، ل     َ
ُقَها ِإال  ِبْلُمَقاَرنَِة َوالت ْحِلْيِل. ْنِشطٍَة ِعْلِمي ٍة مَلْ َيُكنَويَْدُعْوُهْم ِإىَل أَ   َتِْقي ْ

ْيُم اجل    َْ -5 ُق الت  ْعل    ِ ال  ُُيَق    ِّ َل ط    ُ ِل اِمِعي  أَْن َُيْص    ُ َرِص اْلَعم    َ ى ف     ُ ِة َعل    َ ُب اجْلَاِمع    َ
 .ْلُمنَاِسَبِة بَِتَ ص َصاهِتِم َوَمَهارَاهِتِما

ِة -6 اِرِب اْلِعْلِمي     ا َوالت ج   َ ِف التِّْكنُ ْولُْوِجي   َ ا بِتَ ْوِظي   ْ اِمِعي  َدْوم     ْيُم اجل   َْ ُل الت  ْعل   ِ يَ ت ص   ِ
َم اَداِخَل اْلَمْعَمِل َحْيُث   ْلَعْصِر احْلَِدْيِث.يَ ت ِبُع َذِلَك تَ َقد 

َك اأْلُُمْوُر ِإىَل أَن  َمْرَحَلَة الدِّرَاَسِة يِفْ اجْلَاِمَعِة ِهَي أََهم  اْلَمرَاِحِل لْ تؤَكُِّد ت ُ وَ  الَتْأِكْيد  
ُل َشْ ِصي ة ُمْسَتِقل ة يف ِإْكَماِل اْلَواِجبَ  َا ُتَشكِّ  ِبَشىت   اَزوُِّدهت ُ اِت، وَ َوأَْفَضُلَها أِلَِن 

َُ تُ اخلِْْبَاِت َواْلَمَهارَاِت، وَ  ِت، وَ  اَدرِّ  ةُمْسَتِعدّ  اِعد هتُ َعَلى َتْطِبْيِق الن ظَراي 
لِْلُحُصْوِل َعَلى فُ َرِص اْلَعَمِل اْلُمنَاِسَبِة َحَسَب الت َ ص َصاِت، َويَ ت ِصُل َدائِم ا 

 ْوِجيَاِت.ِبلت َجاِرِب َوالتِّْكنُ ْولُ 
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 املواد لالستماع
 

 ولرس األالد
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 الوار 
 الرايضة

 : اَلس اَلُم َعَلْيُكْم  أديب  
 َك؟ال  َوَسْهال . َكْيَف َحالُ : َوَعَلْيُكُم الس اَلم، َمْرَحب ا أَهْ  فضيل 
، وََكْيَف َحاُلَك أَْنَت؟ أديب   : ِِبَْيٍ َواحْلَْمُد َّللِّ
    : ِِبَْيٍ َوَعاِفَيٍة. فضيل 
 : َماَذا تَ ْعَمُل ُهَنا ُمن َْفرِد ا؟  أديب 
 .اَيَضةرِّ لل  ِاىَل اْلَمْيَدانِ معها ْذَهُب أَ سَ  ،: أَََن أَنْ َتِظُر أَنِْيَسة فضيل 

 اِرُس ُكرََة اْلَقَدِم َمَع َأْصِدقَاِئي يف َساَحِة اْلَمْدَرَسةِ : أَََن أَْيض ا، َسأُمَ  ديب أ
  أَْن ُتَاِرَس الّراَِيَضةَ َلك ْوُز جيَُ ن يَ ْوم اْلُعْطَلِة، َهْل اآلاي أخى، :  فضيل 

 ؟فيها
 ِاىَل َحاِرِس اْلَمْدَرَسِة. ْسَتْأِذنَ سا، إن شاء هللا:  أديب 
 ؟ اشََّتِك معك أَْن ِبوز ىل ، َهْل طيِّب:  فضيل 
  بكل السرورض ل، فَ : ت َ  أديب 
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 ---أَنِْيَسُة َمَع َصِديْ َقِتَها  تَجاءَ  ---
 : اَلس اَلُم َعَلْيُكْم اَي َأْصِدقَاِئي أنيسة 

 أديب و فضيل : َوَعَلْيُكُم الس اَلْم اَي أَنِْيَسة 
 ِديْ َفى ْْسَُهااِ َهِذِه َصِديْ َقِم :  أنيسة 
 ْسِْي ِديْ َفى َوأَََن َصِديْ َقُة أَنِْيَسةاِ َعَلْيُكْم،  : اَلس اَلمُ  ديفى
 ْْسُُ  أَِدْيباْسِْي َفِضْيل َوَهَذا َصِدْيِقي اِ : َوَعَلْيُكُم الس اَلم،  فضيل 
 َتَشر ْفُت مبَْعرِفَِتك :  أديب 
 ن؟ا َسنَ ْعَمُل ْاآل: َشر َف هللاُ َقْدَرك. َعَلى اْلِفْكرَِة، َماذَ  ديفى
 ع ا، َأي  راَِيَضةٍ راَِيَضة مَ الُنِماِرس ل َسَنْذَهُب ِاىَل َساَحِة اْلَمْدَرَسةِ  : أديب 

 ؟ ديفىاي  تُِبِّْ ْ 
 لسرور.َأْسَتِطْيُع أَْن أَْلَعَب َمَع َصِديْ َقِمْ بِ  أِلَنّ  ُكرََة الط ائِرَةَ الُأِحب  :  ديفى
 يف  ِجْسِميَتَْعل ْسَتِطْيُع أَْن تَ  اة أِلَِنّ ُكرََة الطّاَئرَ الا ُأِحب  َوأَََن أَْيض  :  فضيل 

 .ِصّحة  ال دوام 
باَحَة أِلَِن  :            أنيسة ِم وَكَ ا تفظىن َأََن ُأِحب  السِّ    وَل ْسَّتُِ يلِ و َعْن َضْغِط الد 

ِر َعَلى ُمْستَ َواَها   َوالس ك 
   هاأَْن ُُنارِسَ  نا، وعليايَضٍة يِف َحياتِناالر ها هي أهية َحَسن ا، :  أديب 

 بنتظام واستمرار
 .هاَوُُنارِسُ  ساَحِة املَْدَرَسةِ إىل ، َهيّا نَْذَهُب طيِّب:  ديفى

 العبارات 
 ُهْم َيْسَتِعد وَن أَْن ََيُْخُذوا صَوَرُهم قَ ْبَل ِبدايَِة الل ْعَبةِ  -1
 الطّائِرَِة يِف املَْيدانِ ُكرََة الُل اُُياِرُس اأَلْطفَ  -2
 ماعي ٌة ِهَي َأْكثَ ُر ُمت َْعةٍ اجلَ الّرايَضُة  -3
 ُيارُسوَن الَوْثَب العايل كّل يوِم السبتِ ُهْم  -4
 الّرايَضةِ  يِف لس عاَدَة باأَلْوالُد َيْشُعُروَن  -5
 ز اأَلو ل يف ُمباَرِة ُكرَِة اَْلَرْيَشةِ َفوْ الْ على  َحَصَل ُجوُجوا -6
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 املفردات لدرس الثاينا
 مرحلة  -22 أبناء  -15 آبء -8 أب  -1
 الشبان -23 الشباب -16 اجملتمع -9 مراحل -2
 لبس  -24 املراهقة  -17 الكسالن  -10 النشيط  -3
 عالقة  -25 دين  -18 وطن  -11 مالبس  -4
 نصائح  -26 نصيحة  -19 تاجاح -12 ختارا -5
 حفظ -27 باألد -20 مسؤولية  -13 الرجاء -6
 متشائم  -28 متفائل -21 اءأصدق -14 ُيفظ  -7

 الوار  

 الشباب 

 : اَي َأيب، ما َرأُْيَك يف الش باِب ؟ فاِطَمةُ 
لَيِهْم الر جاُء الَكبُي َعن اَْلَوَطينِّ إ: الش باُب هم ثَ ْرَوٌة ِعْنَد املُْجَتَمِع ، وَ  أب

 .  والّديينِّ
  أيب؟: إذن، من الشباب اي َزيْ َنبُ 
 ىل الواحدة وعشرين ِمْن ُعْمرِِهم َكِمْثِلك إ الثالثِة َعشَر : الش باُب هم يِف  َأبٌ 

 وُأْخِتَك الَكبيَةُ 
 ُمْجَتَمِع ؟ لوَنفع  ل ْين وُمْبِدِعْ  كوَن الش باُب ُمْثِمر أن يَ : َكْيَف  فاِطَمةُ 

  والز ْوَجِة اْختياِر اأَلْصِدفَاءِ إيل   منتبه: َوَجَب َعَلْيِهْم أَْن َيُكونُوا ُمتَ َفائِل  و  أبٌ 
 بَل َوَحىت  يِف املالِبِس اَل ِم يَ ْلَبُسوَِنَا

 ْجَتَمِع اَي َأيب ؟ ُ ْرَجى ِمْن املت ُ  ىت: َما اأَلْشياُء اأُلْخَرى َعْن الش باِب اَل   فاِطَمةُ 
 ِإىَل الش باِب َواَل َُيْتَاُج  ، اأَلَدبُ ْجَتَمُع َُيْتَاُج ِإىَل الش باِب الن شيِط َوَل ُ  ُ : امل َأبٌ 

 .َلُ  األََدبُ  لْيسَ الَكْسالِن وَ 
 ِإىَل ِخْبَِة الش ُيوِخ أَْيض ا ون: اَيْأيب ، الش باُب َُيْتَاجُ  َزيْ َنبُ 
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 ما تحقق يَ : ُِمْتاٌز اَي ِإبْ َنِم ، ُهنَاَك َعالَقٌة وثيقة َبْ َ الش باِب والش يوِخ َحىت   أبٌ  
 راده اجملتمعأ

 ُشْكر ا َكِثي ا َعَلى َنصاِئِحَك اَي َأيب، لَنَا َمْسؤولي ٌة َكبيٌَة يِف اجملتمع ، َونَ ْرجو  : فاِطَمةُ 
 ِمْن تَ ْوجيِهَك ودعاِئَك َدائِم ا

ُ  ،: ُشْكر ا َكِثي ا اَي َأيب، حَنََّْتُِمَك َدائِم ا َزيْ َنبُ   .يِل ِ َُيَْفظَك يِف َسبأن َعَسى اَّلل 
 ةُمَتشائِم نو َواَل َتكُ  ةُمتَ َفائِل نتيِن، ُكىن: ُشْكر ا اَي بِ  َأبٌ 

 الوار  الدرس الثالث

 الشعر العريب ف الصف

ْعُر اَي ِإْدرِْيُس ؟  املَُدرِّسُ  ْعَر اْلَعَريب  اآلَن اَي ُطال ُب، َما ُهَو الشِّ  : حَنُْن نَْدُرُس الشِّ
 ِبََِجَِل ُأْسُلْوٍب َوأَْروَِع َمْعىن.َديب  َمْوُزْوٌن ُيْكَتُب : ُهَو َفن  أَ  ِإْدرِْيسُ 
ْعُر ؟ : ُِمْتَاٌز، َوأَْنتِ  املَُدرِّسُ   اَي َعاِئَشُة ! َما ُهَو الشِّ
 : ُهَو َكاَلٌم َمْوُزْوٌن ُذْو َمْعىن يُ ْلِقْيِ  اأْلَِدْيُب أَْو الش اِعُر ِِبَْحَسِن َشْكٍل. َعاِئَشةُ 
ْعِر ؟  : رَائَِعٌة، َوأَْنَت اَي  املَُدرِّسُ   َهاِشُم! اُذُْكر ِمن أَْغرَاِض اْلشِّ
 : اْلَغَزُل، َواحْلَم اَسُة، َوالر ََثُء، َواملَْدحُ  هَاِشمْ 

 : َأْحَسْنَت اَي َهاِشُم، فِشْعُر اْلَغَزِل َوْصُف ْاجلََماِل َوالش ْوِق، َوالش ْكَوى ِمن  اْلُمَدرِّسُ 
ِمْيِس اْلُمْسَتِمِع، َوِشْعُر الّرََِثِء ِإْظَهاُر احْلُْزِن َوِشْعُر احْلَم اَسِة تَْ  ِفرَاِقِهَما.

ِِ ِبِصَفاتِِ  َوأَْخاَلقِ   اْلَمْحُمْوَدِة.    َوْاأَلملَِ َوالت  ْعزِي ِة، َوِشْعُر اْلَمْدِح َمْدُح الش ْ 
ْعِر ؟ : َمْعِذرَة اَي ُأْستَاُذ، َوَما َأْشَهُر  أَغْ  َزيْ َنبُ   رَاِض الشِّ
 ِمْثُل َقِصْيَدِة  : ِشْعُر اْلَمْدِح ُهَو ِمْن َأْشَهرَِها َوَأْكَثرَِها اِنِْتَشار ا يِف اْلُمْجَتَمعِ  سُ املَُدرِّ 

 الُبَْدِة لْلُبوِصْيِي
 : ُشْكر ا َجزِْيال  اَي ُأْستَاذُ  َزيْ َنبُ 

 ْوِسُكْم اَي ُطال ُب !: َعْفو ا، اَل تَ ْنَسوا ُمرَاَجَعَة ُدرُ  املََدرِّسُ 

 

 الوار  درس الرابعال
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 زايرة املتحف 

 : َستُ ْبَدأُ الُعْطَلُة بَ ْعَد ُأْسبُ ْوٍع اَي أيب  هاِدي 
 : َما َرأُْيَك اَي َعاِئَشُة ؟ إىل أْيَن َسُنَساِفُر ؟  األب
 ُمت ِحَدةِ  : َلَدي  ِفْكرٌَة، ُنَساِفُر إىَل اإلَمارَاِت الَعَربِي ِة ال َعاِئَشةُ 
 اذا ُنَساِفُر إىل ُهنَاَك ؟: ل َِم   هاِدي 
 : لِنَ ُزْوَر إىل َمْتَحِف الَشارَِقِة لِْلَحَضارَِة اإلْسالِمي ةِ  َعاِئَشةُ 
 : ِفْكرٌَة طَيَِّبٌة، َماذا َسُنشاِهُد ِفي َْها ؟ هاِدي 
 ْسِلِمْ َ  ُ امل ِر الُعَلَماءِ َوُصَوَر أْشهَ  : الِقطََعاِت األثَرِي َة َوالُفنُ ْوَن اإلْسالِمي ةَ  َعاِئَشةُ 
 ْسِلُمْوَن املَْشُهْوُرْوَن؟ ُ : َمن ُهم الُعَلَماءُ امل هادي 
َنا يِف علم الطِّبِّ َواخلََوارِْزِمي يِف علم الّراَِيِضي اِت  عائشة  : ِمْثُل اْبِن ِسي ْ

 َوالَبْيُْوين يِف علم اْلِكْيِميَاءِ 
 ٌق أْيض ا، ِفْكرٌَة رائَِعةٌ : أََن ُمَوافِ  األب
 ُمت ِحَدِة اَي أيب ؟ : َكْيَف ُنَساِفُر إىل اإلَمارَاِت الَعَربِي ِة ال هادي 
 : ُنَساِفُر ِبلط ائِرَةِ  األب
 : َكْم يَ ْوم ا َسنَ ْقِضي ُهنَاَك ؟ هادي 
ٍم إْن َشاَء هللاُ  األب  : ََخَْسَة أاي 

  أيب : ُشْكرا  َلَك ايَ هادي وعائشة 
 لوار ا الدرس اخلامس

 االلِتَحاق ابجلامعة
 : ِِبَي ِة َجاِمَعٍة َستَ ْلَتِحُق؟ اَيِسر

 : ِِبَاِمَعِة اأْلَْزَهر ِبْلَقاِهرَِة. اَيِسْ  
 : يِفْ أَي ِة ُكِلي ٍة ؟  اَيِسر

ْبَِيِة ِقْسم تَ ْعِلْيِم الل َغِة اْلَعَربِي   اَيِسْ    ِة. : يِفْ ُكِلي ِة الَّت 
 َذا تُرِْيُد أَْن تَ ْلَتِحُق ِِبَاِمَعِة اأْلَْزَهر ؟: رَائٌِع، لَِما اَيِسر
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َا َأْكَبُ  اَيِسْ   َبَ أِن   َج ِفي َْها اْلَعاملَِ َوَأْشَهُرَها، َوَتَر    َجاِمَعٍة ِإْساَلِمي ٍة يِف : ْسَِْعُت اخلَْ
 اْلُعَلَماُء اْلَمْشُهْوُرْوَن. 

يْ : َما َشاءَ  اَيِسر  ٌل. هللاُ ! َهَذا َخَبٌ جَِ
 ، ِِبَي ِة َجاِمَعٍة َستَ ْلَتِحُق ؟ر: وََكْيَف أَْنَت اَي اَيسِ  اَيِسْ  
ْساَلِمي ِة  ْن أَْلَتِحقَ ِبَ أََمَرين مَلْ أَُفكِّر يِف َذِلَك. َوَلِكن  َأيب  : أَنَ  اَيِسر   ِبجْلَاِمَعِة اإْلِ

ْساَلِمي َة ِبِِْنُدْونِْيِسيَا َأْصَبَحْت يبْ أَن  اجْلَاِمَعاِت اإْلِ َوَرَأي أَ  ِبِِْنُدْونِْيِسيَا.
 ُمتَ َقدَِّمة  اْليَ ْوَم.

ْيٍل. اَل بُد  أَْن تُ َفكَِّر ِفْيِ  َوتَ َتَحد َث َمَع أَبِْيكَ  اَيِسْ    : اَي َلُ  ِمْن َرْأٍي جَِ
 : ش ْكر ا َعَلى َنِصْيَحِتكَ  اَيِسر

 ..َء هللاُ ُو، ِبلت  ْوِفْيِق ِإْن َشا: اْلَعفْ  اَيِسْ  
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 الدرس األول
Kegelisahan  ٌقَ َلق Olahraga  ٌراَِيَضٌة )ج( راَِيَضات 
Kemudahan  ٌُسُهوَلة Kegiatan  ٌَنَشاٌط )ج( أْنِشطَة 
Tidur  ٌنَ ْوم Berkelanujutan   ُمْسَتِمر 
Meskipun  ََرْغُم ذِلك Gerakan  َكةٌ َحَر 
Sendiri  ٌُمن َْفرِد Perbaikan  ٌ َْتِْس 
Teman  َُصِدْيٌق )ج( أْصِدقَاء Kesehatan  ٌِصّحة 
Lapangan  ٌَمْيَدان Asas/ pokok / dasar  ٌَأَساس 
libur  ٌُعْطَلة Penjagaan / 

pemeliharaan 
َايَةٌ  َِ 

Penjaga  ٌَحاِرس Lebih awal  ٌُمَبكِّر 
Ngomong - 

ngomong 
 نَ ْوعٌ  Macam الِفْكرَةِ  َعَلى

Darah tinggi الّدم َضْغط Individu  ٌفَ ْرد 
Kolesterol  ُلوْ َّتُ سْ يْ لِ وْ ك Berkelompok َجَاِعي 
Diabetes  َِمَرُض الُسك ر Faedah  ُفَائَِدٌة )ج( َفوائِد 
Tingkatan  ُمْستَ َوى Orang  ٌِ  َشْ 
Baiklah َحَسن ا Lari  ٌَجْري 
Urgensi  ٌأهَِّية Memanah  ٌرَِمايَة 
Teratur  ٌاِنِْتظَام Renang  ٌِسبَاَحة 
Gambar  ٌصورٌَة )ج( ُصَور Berkuda  ٌفُ ُرْوِسي ة 
Permainanan  ٌلُْعَبة Sepak bola  ُِكرُة الَقَدم 
Kenikmatan  ٌَعة  ٌة طَائِرَةٌ ُكر  Bola voli ُمت ْ

 قائمة املفردات
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Anak   ٌِطْفٌل )ج( أْطَفال Bulu tangkis  ُِكرُة الّرِْيَشة 
Anak   َدٌ َوَلٌد )ج( أَْوال Tenis meja  ُِكرَُة الطّاِوَلة 
Loncat tinggi َوثٌب َعايل Bola basket   ُِكرَُة الس ّلة 
Melaksanakan  يَ ُقْوُم بِ         –قاَم tidak ada keraguan   ال َشك 
Meliputi, mencakup  َيْشَتِمُل على –اْشَتَمَل Kesehatan jiwa  نَ ْفِسي ةٌ ِصح ٌة 
Menyebabkan  ّيُ َؤدِّي  إىل –ى أد Penguatan  ٌتَ ْقِويَة 
Meninggalkan  َيَّْتُك -تَ َرك Daya tahan  ٌُمَعاَنة 
Boleh  جَيُْوزُ  -َجاَز Menjauhi  ٌاِبِْتَعاد 
Menunggu  َتِظرُ  -اِنْ َتظََر  َمَرٌض )ج( أْمرَاضٌ   Sakit يَ ن ْ
Pergi  يّْذَهبُ  -َذَهَب Pengobatan  ٌِعاَلج 
Membiasakan  َُُيَاِرسُ  -اَرَس م Pemikiran  ٌتَ ْفِكْي 
Ikut serta  يِف  َيْشََّتِكُ  –ِاْشََّتََك Fokus  ٌز  تَ رِْكي ْ
Silahkan  ْتَ َفض ل Peningkatan  ٌتَ ْرِقَية 
Datang  يئُ  -َجاَء  ةٌ ثِقَ  Kepercayaan جيَِ
Merasa terhormat        َِتَشر َف ب Melampaui batas  ٌإفْ رَاط 
Semoga Allah 

memulyakan mu 
 ُِمَاَرَسةٌ  Pembiasaan َشر َف هللا َقْدَركَ 

Mencintai   ُيُِب   -أَحب Insomnia  ٌأَرق 
Mampu, bisa  َيْسَتِطْيعُ  -ِاْسَتطاَع Depresi  ٌاِْكِتئاب 
Bermain  يَ ْلَعبُ  -َلِعَب Memperindah  ٌَتْمْيل 
Merasakan  ََيْشُعرُ  - َشُعر Badan  ٌِجْسم 
Mengambil  ََيُخذُ  -أَخَذ Performen  ٌَمْظَهر 
Memulai/Bermula  َيَ ْبَدأُ  -بََدأ Penurunan  ٌَتِْفيض 
Mendapatkan  َُيُْصُل على –َحَصَل Berat badan  ٌَوْزن 
Pertandingan  ٌُمبَارَاة Bahagia )ُسُروٌر )َسَعاَدٌة 

  Mengurangi  ٌتَ ْقِلْيل 
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 ينالدرس الثا
Semangat  ََّ ٌاَسة Pemuda  ٌَشاٌب )ج( َشبَاب 
Sandaran  ٌإَضاَفة Kesuksesan  ٌََنَاح 
Pesimis  ٌُمَتَشائِم Manusia  ٌإْنَساٌن )ج( ََنس 
Orang tua  ٌَشْيٌخ )ج( ُشيُ ْوخ Kehidupan  ٌَحيَاة 
Rajin x malas  َنِشْيٌطX  ٌَكْسالن Optimis لٌ ؤُ تَ َفا 
Kecil  ٌَصِغْيٌ )ج( ِصغَار Generasi  ٌجْيل 
Besar  ٌَكِبْيٌ )ج( ِكبَار Tersedia  ٌتَ َوافُ ر 
Pendapat  آراءٌ  -َرْأٌي Kemampuan  ٌُقْدرَة 
Kekayaan, Aset  ٌثَ ْرَوة Harapan, Cita-cita  ٌأَمٌل )ج( آَمال 
Harapan  ٌَرَجاء Realisasi  ٌَتِْقْيق 
Tanah air  ٌَوَطن Positif  َْايبّ إجي 
Umur  ٌُعْمر Menghadapi  ٌُمواَجَهة 
yang 

memperhatikan 
َتِبُهْونَ  َتِبٌ  )ج( ُمن ْ  َتَدِّي )ج( َتَدِّاَيتٌ  Tantangan ُمن ْ

Pilihan  ٌِاْخِتيَار Solusi  ٌَحل  )ج( ُحُلول 
Pakaian  َُمْلَبٌس )ج( َمالِبس Problem  ٌُمْشِكَلة 
Produktif  ٌُمْثِمر Nasehat  ِْيَحٌة )ج( َنَصاِئحُ َنص 
Tata Krama  ٌأَدب Selalu   َدائِما 
Pengalaman  ٌِخْبَة Harapan yang bagus  ُِحْسُن اآلَمال 

 Hubungan erat  ٌَقة  َسِعْيدٌ  Bahagia َعالََقٌة َوثِي ْ
Tanggung jawab  ٌَمسُؤْولِي ة Banyak bersyukur  ٌَشُكْور 
Istimewa  ٌُِمْتَاز Syukur  ٌُشْكر 

 semoga  َعَسى Kebahagiaan  ٌَسَعاَدة 
 jalan  ٌَسِبْيل Adzab  ٌعذاب 

Selamanya   أبَدا Keras, Pedih  ٌَشِدْيد 
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 membutuhkan  َُيْتَاجُ  -ِاْحتَاَج Percaya diri  َ الَنفسِمن  ثِْيقٌ وْ ت 
Menuntut  يَ ْقَتِضي  -اِقْ َتَضى yang mampu  ٌقَاِدر 

 Bertambah  يَزِْيدُ  -زَاَد Pemberani  ٌُشَجاع 
 mengangkat  يَ ْرَفعُ  -َرَفَع Derajat, tingkatan  ٌَدَرَجٌة )ج( َدَرَجات 

Meridhoi  يَ ْرَضى -َرِضَي yang sabar  ََصاِبٌر )ج( َصاِبُرْون 
 Meminta tolong  َيْسَتِعْ ُ  -ِاْستَ َعاَن Sabar  ٌَصْب 

 sampai  إىل  َيِصلُ  -َوَصَل Berfaedah  ْدٌ ُمِفي  
Memakai  سُ يَ ْلبَ  -لَِبَس Masyarakat  ٌجُمَْتَمع 
Terealisasi  يَ َتَحق قُ  -َتَق َق  yang jujur  ٌَصاِدق 
Menginginkan  يُرِْيدُ  -أرَاَد Amanah  ٌأَمانَة 
Menghormati  َُيََّْتِمُ  -ِاْحََّتََم  Tujuan  ٌَغْرٌض )ج( أْغرَاض 
Menjaga  َُيَْفظُ  -َحِفَظ  Usia awal  ٌِسن  ُمَبكِّر 

  Usaha keras  ٌُجْهد 
 الدرس الثالث

Lebih/paling mulia  ُأْكَرم  Syair, puisi شعر )ج( أشعار 
Lebih/paling takjub  ُأْعَجب Penyair شاعر )ج( شعراء 
Lebih/paling tinggi َأْْسَى Seni   َفن 
penulisan  ٌتبي  Akhir bait  قافية 
pemberitahuan  ٌإعالم  Gaya يب أسلوب )ج( أسال 
Penyebaran  ٌانتشار  kata atau lafadz  لفظ )ج( ألفاظ 
Masyarakat  ٌجمتمع Makna  معىن  )ج( معاين 
Sebagian besar  ٌُمْعَظم Susunan  ُتركيٌب )ج( تراكيب 
Syair Pujian  ِِشْعُر امل َْدح  Bentuk  ٌشكٌل )ج( أشكال 
Syair duka ءِشْعر الر َث Sastra  ٌأدب 
Syair Cinta  ِِشعُر الَغزل Media, alat  ُوسيلٌة )ج( وسائل 
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Syair Semangat ِشْعر احلَّماَسة Pemikiran  ٌفكرٌة )ج( أفكار 
 penciptaan  ٌَخلق  Perasaan  ُمشَعٌر )ج( مشاِعر 
 akhlak  ٌج( أخالق( ُخُلٌق Pikiran  ُخواِطر )خاطٌر )ج 
Penyerupaan 

(Balaghah) 
 ياتٌ بيٌت )ج( أب Bait َتْشِبْي ٌ 

 Isti’arah 

(Balaghah) 
 جمموعٌ  Kumpulan ِاْستَعاَرةٌ 

Kinayah (Balaghah)  ٌِكنَايَة Qoshidah  ُقصيدٌة )ج( قصائِد 
Tersusun  يَّتّكب  -يَّتّكب Ungkapan  ٌتعبي 
Membedakan  ُيّيز  -مّيز Menyediakan  ٌتوفي 
Menggunakan  ميست دِ  -است َدم Lebih / paling bagus  َْلُ أج 
Terbentuk  ِمن يَتكّونُ  –تكّوَن Lebih / paling 

berkesan 
 أْروَعُ 

Berpegang pada, 

berpedoman pada 
 أْفَضلُ  Lebih / paling utama على يعتمد –اعتمد 

Menjaga, 

memelihara 
 أْوَضحُ  Lebih / paling jelas يُراِعي  -راَعى 

Menghadirkan  ُُيِْضرُ  -أْحَضَر Lebih / paling 

terkenal 
 أْشَهرُ 

Suasana   َجو Lebih / paling umum  ُأْغَلب 
Menjadikan  يَ ت ِ دُ  -ِات ََد Lebih / paling 

banyak 
 أْكثَ رُ 

Materi  ٌماَدة Lebih / paling kaya  أْغىَن 
Dzikir  ٌذِْكٌر )ج( أذْكار Lebih / paling manis أْحَلى 
 majelis atau 

perkumpulan 
 َأْحَسنُ  Lebih / paling bagus جَمِْلٌس )ج( جَمَاِلسُ 

Keindahan  ٌَجَال   
 الدرس الرابع

Informasi  ٌَمْعُلْوَمٌة )ج( َمْعُلْوَمات Peradaban  ٌَحَضاَرة 
Fisika  ُِفيزايء Dunia  ٌََعامل 
Kejayaan  ٌِاْزِدَهار Kaidah  َاِعدُ قَاِعَدٌة )ج( قَ و 
Museum  ٌُمْتَحف Menancap kuat  ٌرَاِشَ ة 
Artefak  ٌِقْطَعٌة أَثَرِي ة Pokok, dasar  َُمْبَدأٌ )ج( َمبَاِدئ 
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Uni Emirat Arab  ُالَعَربِي ةُ  اإلَمارَات 
 ت ِحَدةُ  ُ امل

Yang tinggi, mulia  ٌَساِمَية 

Terkenal  ٌَمْشُهْور Nilai  ٌِقْيَمٌة )ج( ِقَيم 
Seni   ج( فُ نُ ْونٌ َفن(  Menyeluruh, 

Komprehensif 
 َشاِمَلةٌ 

Setuju  ُمَواِفٌق Manfaat  ٌنَ ْفع 
Ide yang bagus  ٌِفْكرٌة طَيَِّبٌة / ِفْكرٌَة رَائِعة Manusia  ٌَبَشر 
Pesawat  ٌطَائِرَة Ujung,  sudut   ٌطَْرٌف )ج( أْطرَاف 
Hari  ٌم  االتٌ جَمَاٌل )ج( جمََ  Bidang يَ ْوٌم )ج( أاي 
Memberi  ََنحُ ُيَْ  - َمَنح Bermacam macam  ٌُمتَ نَ وَِّعة 
Melaksanakan  يُ َؤدِّي  -أد ى Sejarah  ٌَترِْيخ 
Pengalaman  ٌِخْبٌَة )ج( ِخْبَات Ekonomi  اقتَصاد 
Terpancar  َبثِ   قُ  –اِنْ بَ ثَ  َق  اْجِتماع Sosial يَ ن ْ
Memerinci, 

menguraikan 
لُ يُ فَ  -َفص َل   رٌ َعْصٌر )ج( ُعُصوْ  Masa صِّ

Mengkhususkan   ِ ِ   -َخ  ,Dinasti  ََيُ

pemerintahan 
 َدْوَلٌة )ج( ُدَولٌ 

Mewujudkan, 

meralisasikan 
 Daulah, kerajaan ُُيَقِّقُ  -َحق َق 

umayyah 
 دولٌة أَُمِوي ةٌ 

Menghilangkan  يُزِْيلُ  -أزَاَل Kerajaan abbasyiyah  َب اِسي ةٌ دولٌة ع 
Menyebarkan, 

membentangkan 
 ,Mendirikan يَ ْنُشرُ  -َنَشَر 

Pendirian 
 ََتِْسْيسٌ 

Tampak   يَْظَهرُ  -ظََهَر Keadilan  ٌَعَداَلة 
Melakukan secara 

terus menerus 
 ظُْلمٌ  Kedzaliman يَُداِومُ  -َداَوَم 

Melestarikan  على ُُيَاِفظُ  –َحاَفَظ Kedamaian, 

ketentraman 
 َساَلمٌ 

Terkenal  َيْشَتِهرُ  -اْشتَ َهَر Sesuai  ٌب     ِمْصَداق 
Tersebar  َتِشرُ  -اِنْ َتَشَر  ِمن َْوالٌ  Model يَ ن ْ
Berkontribusi  ُيَساِهمُ  -َساَهَم Mengikuti  ٌاِنِْتَهاج 
Bepergian  ُيَساِفرُ  -َسافَ َر Cara, metode  ٌَمن َْهج 
Mengunjungi  إىل يَ ُزْورُ  –زَاَر Interaksi  َاَشَرةٌ ُمع 
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Menyaksikan  ُيَشاِهدُ  -َشاَهَد Wilayah, daerah  ٌوالَيٌَة )ج( والاَيت 
Menyelesaikan, 

memenuhi 
 ِطب   kedokteran يَ ْقِضيْ  -َقَضى 

mengharap  يَ ْرُجو –َرَجا Ilmu, Sains  ٌِعْلٌم )ج( ُعُلْوم 
Kunjungan  ٌزاَِيَرة Matematika  ٌراَِيِضي ات 
Bertambah  ٌزاَِيَدة Kimia  ُِكْيميَاء 

 الدرس اخلامس
Perbedaan  ٌِاْخِتالف Perguruan Tinggi  ٌَجاِمَعة 
Spesialisasi, 

konsentrasi 
ٌِ )ج(   َتَص 

 َتَص َصاتٌ 

Mahasiswa  ّطاِلٌب َجاِمِعي 

Realisasi  ٌَتِْقْيق Studi  ٌِدرَاَسة 
Perbandingan َرنَةٌ ُمَقا Tingkatan  ٌج( َمرَاِحلُ  َمْرَحَلة( 
Analisis, 

Penguraian 
 Tingkat perguruan َتِْلْيلٌ 

tinggi 
 مرَحَلٌة َجاِمِعي ةٌ 

Kesempatan  ٌفُ ْرَصٌة )ج( فُ َرص Tingkat menegah 

atas 
 َمْرَحَلٌة ََثنَِوي ةٌ 

Sesuai, cocok  ٌُمنَاِسب Lebih/paling penting   أَهم 
Mengfungsikan  ٌتَ ْوِظْيف Unsur, komponen  ُُعْنُصٌر )ج( َعنَاِصر 
Teknologi  )ِتْكُنولُوِجيَا )ج

 ِتْكنُ ْولُْوِجي اتٌ 

Yang bersifat dasar أَساِسي 

Percobaan, 

Eksperimen 
 َضُرْورِي Penting َتْرِبٌَة )ج( َتَاِربُ 

Kemajuan  ٌم  تَ ْنِمَيةٌ  Pengembangan تَ َقد 
Yang baru, modern  ٌَحِدْيث Kepribadian   ٌَشْ ِصي ة 
Bermacam-macam, 

beragam 
 َعطَاءٌ  Pemberian َشىت  

Yang siap   ُمْسَتِعد Pencurahan  ٌبَْذل 
Selalu, selamanya   َدائَِما Periode  ٌَفَّْتَة 
Mendapat, 

Mencapai 
-Giat, Bersungguh ُحُصْولٌ 

sungguh 
 ِجد  

Melanjutkan  بِ  يَ ْلَتِحقُ  –اِْلَتَحَق    Pertukaran, Saling 

bertukar 
 تَ بَاُدلٌ 

UJI PUBLIK 



    97       عشر ثايناللغة العربية /الصف ال

 

Inovatif   ٌَتِكرَة  ِخْبٌَة )ج( ِخْبَاتٌ  Pengalaman ُمب ْ
Menyempurnakan, 

Menyelesaikan 
 َمَهاَرٌة )ج( َمَهارَاتٌ  Ketrampilan ُيْكِملُ  -أْكَمَل 

Melihat, 

Memandang 
 أْمٌر )ج( أُُمْورٌ  Perkara, Perintah يَ َرى  -َرأى 

Menganggap  َيَ ْعَتِبُ  -ِاْعَتَب Menghasilkan, 

memproduksi 
 إنْ تَاجٌ 

Mendukung, 

Mengokohkan 
 رَِساَلٌة )ج( َرَسائِلُ  Surat, catatan يَْدَعمُ  -َدَعَم 

Tampak  يَ ْبُدوْ  -بََدا Skripsi, laporan 

penelitian 
 رساَلُة الَبْحثِ 

Menemukan  دُ  -َوَجَد  ِكتَاٌب )ج( ُكُتبٌ  Buku جيَِ
Memperoleh  َيْكَتِسبُ  -اِْكَتَسَب Perpustakaan  ٌَمْكتَ َبة 
Menampakkan  يُْظِهرُ  -أْظَهَر Laboratorium  ٌَمْعَمل 
Membatasi  ُُيَدِّدُ  -َحّدَد Urgensi  ٌأهَِي ة 
Melaksanakan  يَ ُقْوُم بِ         –قَاَم Mandiri, merdeka   ُمْسَتِقل 
Berpartisipasi  ُيَشارِكُ  -َشاَرَك Waktu  ٌَوْقٌت )ج( أْوقَات 
Cukup  َيْكِفي -َكَفى Belajar  ٌتَ َعل م 
Memperkaya  يُ ْثريْ  –أثْ َرى Penyempurnaan, 

penyelesaian 
 إْكَمالٌ 

Melatih  يَُدّربُ  -َدر َب Tugas  ٌَواِجَبٌة )ج( َواِجبَات 
Menyediakan  يُ َوفِّرُ  -َوف  َر Membiasakan  ٌُِمَاَرَسة 
Membekali  يُ َزوِّدُ  -َزو َد Penerapan  ٌَتْطِبْيق 
Mengajak  يَْدُعْو  إىل –َدَعا Proses  ٌَعَمِلي ة 
Berhubungan  يَ ت ِصُل  بِ        –اِت َصَل Teori  ٌنَظَرِي ٌة )ج( نَظَراِّيت 
Mengikuti  َيَ ت ِبعُ  - اِت  َبع Jurnal Ilmiah  ٌجَمَل ٌة ِعْلِمي ة 
Membentuk  ُيَشكِّلُ  -َشك َل Pendapat  ٌَرْأٌي )ج( آراء 
Menyiapkan   يُِعد   –أَعد Latihan  ٌَتْدرِْيب 
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