
MATRIKULASI BAHASA ARAB 
PROGRAM PENDIDIKAN BAHASA ARAB FPBS UPI 

BANDUNG 2003 
 

A. TUJUAN MATRIKULASI. 
Tujuan matrikuasi bahasa Arab di Program Pendidikan Bahasa Arab FPBS 

UPI Bandung adalah agar mahasiswa/mahasiswi semester I tahun 2003 memiliki 
kemampuan dasar tentang kebahasaaraban sehingga mampu mengikuti perkuliah-
an di semester I dan selanjutnya.     

 
B.  MATERI MATRIKULASI & TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 
     Materi matrikulasi bahasa Arab adalah : 
 

   (Aturan menulis huruf Arab)قواعد الخط وا�م�ء    -1
     Setelah mengikuti matrikulasi ini mahasiswa diharapkan dapat : 
     1.1. membaca dan menulis dengan huruf Arab.. 
     1.2. membedakan fungsi tanwin dengan alif lam. 

 
 (Kata ganti nama) الضمائر   -2

    Setelah mengikuti matrikulasi ini mahasiswa diharapkan dapat : 
2.1. menyebutkan macam-macam dhamir. 
2.2. membedakan dhamir mutakallim dengan dhamir mukhatab dan ghaib. 
 

 (Kata-kata benda) ا�سماء    -3

Setelah mengikuti matrikuasi ini mahasiswa diharapkan dapat :  
3.1. mendefinisikan ism. 
3.2. membedakan ism mudzakar dengan muannats. 
3.3. membentuk mutsanna ism mufrad. 
3.4. menjamakan ism mufrad. 
 

   (Kata ganti nama bersama kata benda)الضمائر مع ا�سماء   -4
Setelah mengikuti matrikuasi ini, mahasiswa diharapkan dapat : 
4.1. mengawinkan dhamiir mufrad dengan ism mufrad. 
4.2. mengawinkan dhamiir mutsanna dengan ism mutsanna. 
4.3. mengawinkan dhamiir jama’ dengan ism jama’. 
 

    (Kata-kata penunjuk)أسماء ا�شارة    -5
       Setelah mengikuti matrikulasi ini, mhasiswa diharapkan dapat : 

5.1. menyebutkan macam-macam ism Isyarah. 
5.2. membedakan ism isyarah dekat dengan jauh. 
5.3. membedakan ism isyarah mudzakar dengan muannats. 
5.4. menggunakan ism isyarah dalam kalimat. 
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  (’Macam-macam bentuk jama)أنواع الجمع    -6
       Setelah mengikuti matrikulasi ini, mahasiswa diharapkan dapat : 

6.1. menyebutkan macam-macam bentuk jama’. 
6.2. membedakan jama’ mudzakar salim dengan jama’ muannats salim dan   
       jama’ taksir. 
 

  (Kata-kata kerja)ا�فعال    -7
Setelah mengikuti matrikulasi ini, mahasiswa diharapkan dapat : 
7.1. menyebutkan fi’il madhi, fi’il mudhari’,  fi’il amr dan fi’il nahyi. 
7.2. memberi wazan fi’il. 
7.3. melakukan tashrif fi’il  secara tashrif istilahi. 
7.4. menggunakan fi’il  di dalam kalimat. 
 

   (Perubahan Kata Kerja Lampau)فعل الماضي   تصريف ال -8
Setelah mengikuti matrikulasi ini, mahasiswa diharapkan dapat : 
8.1. menyebutkan perubahan fi’il madhi sesuai dengan dhamirnya. 
8.2. melakaukan tashrif fi’il madhi secara tashrif lughawi. 
8.3. menggunakan fi’il madhi di dalam kalimat. 
 

 ,Perubahan kata kerja bentuk sedang, akan)  تصريف الفعل المضارع     -9
biasa terjadi)   

       Setelah mengikuti matrikulasi ini, mahasiswa diharapkan dapat : 
9.1. menyebutkan perubahan fi’il mudhari’  sesuai dengan dhamirnya. 
9.2. melakukan tashrif fi’il mudhari’ secara tashrif lughawi. 
9.3. menggunakan fi’il mudhari’  di dalam kalimat. 

 

   (Perubahan kata kerja perintah)تصريف فعل ا�مر    -10
Setelah mengikuti matrikuasi ini, mahasiswa diharapkan dapat : 
10.1. menyebutkan perubahan fi’il amr  sesuai dengan dhamirnya. 
10.2. melakukan tashrif fi’il amr secara tashrif lughawi. 
10.3. menggunakan fi’il amr  di dalam kalimat. 
 

  (Perubahan kata kerja larang)تصريف فعل النھي     -11
       Setelah mengikuti matrikulasi ini, mahasiswa diharapkan dapat : 

11.1. menyebutkan perubahan fi’il nahyi  sesuai dengan dhamirnya. 
11.2. melakukan tashrif fi’il nahyi secara tashrif lughawi. 
11.3. menggunakan fi’il nahyi  di dalam kalimat. 
 

  (Kata-kata penghubung)ا�سماء الموصولة     -12
       Setelah mengikuti matrikulasi ini, mahasiswa diharapkan dapat : 

12.1. menyebutkan macam-macam ism maushul. 
12.2. membedakan ism maushul mudzkar dengan muannats. 
12.3. menggunakan ism maushul di dalam kalimat. 
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  (Huruf sambung)حروف العطف     -13
Setelah mengikuti matrikulasi ini, mahasiswa diharapkan dapat : 
13.1. menyebutkan macam-macam huruf ‘athaf. 
13.2. menggunakan huruf ‘athaf di dalam kalimat. 
 

  (Prefosisi)حروف الجر     -14
       Setelah mengikuti matrikulasi ini, mahasiswa diharapkan dapat : 

14.1. menyebutkan macam-macam huruf jarr. 
14.2. menggunakan huruf jarr di dalam kalimat. 

 
 

  (Kata-kata tanya)أدوات ا�ستفھام     -15
       Setelah mengikuti matrikuasi ini, mahasiswa diharapkan dapat : 

15.1. menyebutkan macam-macam adawat istifham. 
15.2. menggunakan adawat istifham di dalam kalimat. 
 
 
 
                                                                                 Bandung, 1 Juli 2003 
                                                                                            Penyusun, 
 
 
 
                                                                          ( Drs. Mamat Zaenuddin, MA)     
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