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جال قرأ فلحن فقال ر سمع النبي : عن أبي الدرداء رضي اهللا عنه قال

 " أرشدوا أخاآم " : رسول اهللا
: صحيح اإلسناد و لم يخرجاه؛ تعليق الحافظ الذهبي في التلخيص(( 

 ))صحيح
 )477ص /  2ج  -المستدرك على الصحيحين للحاآم مع تعليقات الذهبي في التلخيص (

 
من أحب اهللا تعالى أحب رسوله ؛ ومن أحب الرسول العربي أحب "

ن أحب العرب أحب العربية، التي نزل بها أفضل الكتب العرب؛ وم
على أفضل العرب والعجم؛ ومن أحب العربية عنى بها وثابر عليها 

 ".وصرف همته إليها
 

 )أبو منصور الثعالبي النيسابوري في مقدمة فقه اللغة وسر العربية(
 



 
 

 "قيدوا العلم بالكتابة"
 رواه الطبرى
 إهداء

 
 ووالدتي إلى والدي

الكريمتين أول مبادئ الصدق  ماتلقيت على يديه نالذي يناألول ينعلمالم
 والوفاء

 السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمير ماوعرفت في نفسه
 تقدمة إجالل واحترام

 
 ي الذين أدين لهم بالكثيرتـاتذـإلى أس

 تقديرا وإجالال
 

 إلى من هم عندي في مقام االبن واالبنة
 ة في التقدم العلميمودة وتقديرا ورغب

 
 

إلى الذين يؤمنون بأن النحو العربي لم ينضج ولم يحترق 
 والذين لم يؤمنوا

 
 

إلى الذين يحرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود 
 األمة وبقائها

 رسل حضارة أسهمت وتسهم في خدمة اإلنسان
 
 

 شكر وتقدير
 جزيل سألهوأ المتوال، فضله على وأشكره حال، آل على هللا الحمد



 الصابرين خير على وأسلم وأصلي والمآل، الحال في والثبات النوال،
 تبعهم ومن والتابعين الميامين، الغر وأصحابه آله وعلى الشاآرين،
 :بعد أما الدين، يوم إلى بإحسان

وقد مّن اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه ألهج 
ربي حتى ترضى، على جزيل نعمائك  بالحمد والثناء، فلك الحمد يا

أن أتقدم بالشكر  –بعد حمد اهللا تعالى  –وعظيم عطائك ويشرفني 
والتقدير والعرفان إلى الذين آان لهم فضل في خروج هذا البحث إلى 
حيز الوجود ولم يبخل أحدهم بشئ طلبت، ولم يكن يحدوهم إال العمل 

 : ومنهم . الجاد المخلص
جامعة موالنا ر الحاج إمام سفرايوغو، مدير سماحة األستاذ الدآتو

 .مالك إبراهيم  اإلسالمية الحكومية ماالنج
الدراسات العليا  آلية عميدسماحة األستاذ الدآتور عمر نمران، 

 جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية الحكومية ماالنج
تعليم اللغة العربية  قسم، رئيس تورآيس لوبس سماحة الدآتور

 جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية الحكومية ماالنجلدراسات العليا ا آلية
، المشرف األول الذي  نور المرتضى محمودىسماحة الدآتور 

أفاد الباحث علميًا وعمليًا ووجه خطواته فى آل مراحل إعداد هذا 
البحث منذ بداية فكرة البحث حتى اإلنتهاء منه، فله من اهللا خير الجزاء 

 .باحث عظيم الشكر والتقديرومن ال
، المشرف الثاني،  فيصل محمود آدم إبراهيمسماحة الدآتور 

فحقًا يعجز لسانى عن شكره وتقديره فقد قدم للباحث آل العون 
والتشجيع طوال فترة إعداد هذا البحث فلم يبخل بعلمه ولم يضق صدره 

البحث يومًا عن مساعدة الباحث وتوجيهه، وآان لتفضله بمناقشة هذا 



أآبر األثر فى نفس الباحث فله مني خالص الشكر والتقدير ومن اهللا 
 . عظيم الثواب والجزاء

آما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إلى األساتذ المعلمين في  
جامعة موالنا مالك إبراهيم  الدراسات العليا  آليةتعليم اللغة العربية  قسم

من الباحث آل الشكر والتقدير على ما فلهم .  اإلسالمية الحكومية ماالنج
 . قدموه من العلوم والمعارف والتشجيع  وجزاهم اهللا عنى خير الجزاء

صاحب الفضيلة والسعادة  آما أتقدم بكل الشكر والتقدير إلى 
ناظر المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  –األستاذ أحمدي 

كل الحب والشكر أن أتوجه ب يآما يطيب لجومبانج جاوا الشرقية، 
المتوسطة اإلسالمية الحكومية جومبانج لزمالئي األعزاء فى المدرسة 

رتى وعلى أما أس جومبنج،" منبع العلوم"والمعهد العالي  جاوا الشرقية
إتمام هذا البحث آان له بعد اهللا تعالى فضل  يرأسها والدي الكريم الذ

فى العمل، معرفة واالخالص من حب للعلم وال يبما غرسه فى نفس
يطوق فضلها عنقي وآان دعائها المستمر خير  يالحبيبة الت يووالدت

 .معين لي فى حياتى
وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وآل من ساهم فى إخراج هذا 
العمل المتواضع إلى خير الوجود ولو بكلمة تشجيع، لهم جميعًا خالص 

 .الشكر وعظيم التقدير واالمتنان
 التوفيق يواهللا ول

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 وزارة الشؤون الدينية
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية

 بماالنج
 ة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةـآلي

 

 تقرير المشرفين
 

 الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم بسم اهللا الرحمن الرحيم
 . جمعينله وصحبه أآعلى أشرف األنبياء والمرسلين و
   : الذي حضره الطالب ليميتكبعد االطالع على البحث ال
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موضوع 
 البحث

  مهارة الكتابةفي تعليم  بطاقة الكلماتاستخدام : 
بحث إجرائي صفي في المدرسة المتوسطة ( 

 )اإلسالمية الحكومية جومبانج جاوا الشرقية
 .الجامعةافق المشرفان على تقديمه إلى مجلس و
 

 المشرف األول
 

 الدآتور نور المرتضى محمودي

 المشرف الثاني
 

 الدآتور فيصل محمود آدم إبراهيم
 

 يعتمد،
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 
 

 الدآتور تورآيس لوبيس
150318020: رقم التوظيف  



 

 
 
 
 

 وزارة الشؤون الدينية
 لك إبراهيم اإلسالمية الحكومية  بماالنججامعة موالنا ما

 آليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

 

 اعتماد لجنة المناقشة
 :عنوان البحث

  مهارة الكتابةفي تعليم  بطاقة الكلماتاستخدام 
بحث إجرائي صفي في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية ( 

 )جومبانج جاوا الشرقية
 

 يلي لنيل درجة الماجستير قسم تعليم اللغة العربيةبحث تكم
 

 S-2 /07930009: التسجيل رقم   ديديك جنيدي:    الطالب إعداد
وتقرر قبوله شرطا  الجامعةقد دافع الطالب عن هذا البحث أمام لجنة 

 12، جمعةلنيل درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية، وذلك في يوم ال
 .  م 2009 يونيو

 

 :األساتذة ةمن الساد لمناقشةتكون لجنة اوت
ا سيرئ الدآتور شهداء صالح نور -1

 ومناقشا
............ :التوقيع

............ :التوقيع مناقشا الدآتور تورآيس لوبيس -2
الدآتور نور المرتضى  -3

 محمودي
مشرفا 
 ومناقشا

............ :التوقيع

الدآتور فيصل محمود آدم   -4
 مإبراهي

مشرفا 
 ومناقشا

............ :التوقيع

 

  ،دعتمي
الدراسات العلياعميد آلية   

 
 

 األستاذ الدآتور عمر نـمران
 130531862: رقم التوظيف 



 إقرار الطالب
 

 : أنا الموقع أدناه، وبياناتي آاآلتي
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 ج جاوا الشرقيةآدامنج ديوك جومبان:   العنوان
 
لنيل درجة الماجستير في ها لتوفير شرط ـبأن هذه الرسالة التي حضرت أقّر

جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية الدراسات العليا  آلية تعليم اللغة العربية
  :عنوانتحت الحكومية ماالنج 

  مهارة الكتابةفي تعليم  بطاقة الكلماتاستخدام 
المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية بحث إجرائي صفي في ( 

 )جومبانج جاوا الشرقية
 

أليف اآلخر   ـحضرتها وآتبتها بنفسي وما زورت وإذا . ها من إبداع غيري أو ت
ا أتحمل     ي فأن ادعى أحد استقباال أنها من تأليفه وتبين أنها فعال ليست من بحث

ى      رف أو عل ى المش ؤولية عل ون المس ن تك ك، ول ى ذل ؤولية  عل ة المس  آلي
 . جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية الحكومية ماالنجالدراسات العليا 

هذا، و حررت هذا اإلقرار بناء على رغبتي الخاصة وال يجبرني 
 . أحد على ذلك

 
 م  2009يونيو  30 ماالنج،

 توقيع صاحب اإلقرار 
 
 

 ديديك جنيدي
 07930009 :التسجيلرقم 

 
 
 
 
 



 مستخلص البحث
ة  في تعليم  بطاقة الكلمات استخدام م، 2009، ديديك جنيدي ارة الكتاب  مه

المية   ( طة اإلس ة المتوس ي المدرس ي صفي ف بحث إجرائ
رقية     اوا الش انج ج ة جومب رف األول  )الحكومي :  المش

دآتور  ودى ال ى محم ور المرتض انى ن رف الث : ، والمش
 .فيصل محمود آدم إبراهيمالدآتور 

 
 .مهارة الكتابةتعليم ، بطاقة الكلمات :الكلمات األساسية

ألن الكتابة تتناول قدرة الدارسين على . الكتابة نشاط معقد جدا 
الكتابة الصحيحية امالئيا وإجادة الخط وقدرِتهم على التعبير عما لديهم 

وتعد مهارة الكتابة من مهارات اللغوية . من أفكار في وضوح ودقة
أجل هذا التعقيد  ومن. المرآبة حيث تتطلب أآثر من حاسة للعمل فيها

و هذا البحث . والترآيب أتى تعليم الكتابة في ِنهاية المهارات اللغوية
ألن يستطيع . يرتكز على تحسين مهارة الكتابة باستخدام بطاقة الكلمات

الدارس فهم المفردات و العبارة أوال قبل استخدامها في تكوين الجمل 
 .العربية الصحيحة

المدرسة لطلبة مهارة الكتابة سين تح يهدف هذا البحث إلى 
جاوا الشرقية باستخدام بطاقة  جومبانج متوسطة االسالمية الحكوميةال

الكلمات، وتشتمل هذه المهارات على استخدام القواعد والتراآيب 
    . والمفردات

ذا  ث  وه ياإلالبح في  جرائ ن  الص ب م يط يترآ ذو التالتخط  نفي
من   أما مجتمع البحث فيتكون  .التقويم علي صورة الدورينالمالحظة وو

المتوسطة اإلسالمية الحكومية جومبانج جاوا في المدرسة  طلبةالمعلم وال
رقية ي   الش ام الدراس ات  و. 2008/2009الع ع البيان ي  األدوات لجم ه

 .ة واالختباراالستباننتظمة والمقابلة والمالحظة الم
في  اتبطاقة الكلماستخدام فيدل على أّن  نتائج هذا البحثأما 

تكوين الجمل في  بةآفاءة الطل) 1: (ىينّم العربيةمهارة الكتابة تعليم 
حصيلة الطالب ) 3(رغبة الطلبة في تعّلم اللغة العربية ) 2(، الصحيحية



دافعية الطلبة في تعّلم اللغة العربية وازالة الخوف ) 4(في اللغة العربية 
 .عند تعّلم اللغة العربية في الصف

ين اآلخرين أن يطوروا هذا البحث في استخدام فينبغي للباحث
وأيضا أن . الوسائل التعليمية األخرى في واقع تدريس اللغة العربية

 .يطوروا استخدام هذه الوسيلة في الموضوعات األخرى
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Classroom Action Research in Islamic Junior High Schools in 
Jombang, East Java).  Advisor I : Dr. Nurul Murtadho, M. Pd.; II: 
Dr. Faisal Mahmoud Adam Ibrahim. 

 
 
Key Words: Word Cards, Teaching Writing Skill  
 
 Writing is a very complicated activity, because in this activity, a learner 
must not only be able to express his/her ideas clearly but also be able to use 
precise grammar as well. Writing tasks is also considered as complex tasks since 
there are many activities involved in it.. This research focuses on how to develop 
writing skills using word cards. By using these cards students will be able to 
understand the meaning of words and expressions, before starting making 
sentences in Arabic. 
 The goal of this research is to develop the writing skills using word cards, 
with the focus on developing students’ competence in grammars, developing 
students’ competence in utilizing structures, and developing students’ 
understanding of the meaning of words and expressions. 
 The methods used in this research is classroom action research consisting 
four steps of actions, namely planning, acting, observing, snd reflecting that is 
done in two cycles. The objects of this research are students and teachers of 
Arabic in State Islamic Junior High School (MTsN) Megaluh Jombang in 
academic year 2008-2009. The instruments used including observation sheet, 
interview guide, questionnaire, and test. 
 The result of this research shows that the use of word cards in teaching 
writing skills can increase: (1) students’ competence in making good and correct 
sentences in Arabic, (2) students’ interest in learning Arabic, (3) students’ 
achievement in learning Arabic, and (4) students’ motivation in learning Arabic 
and at the same time decrease the students’ fear in learning Arabic in the 
classroom. 
 For the next researcher expected to develop this research with the other 
media  in teaching Arabic. And also develop the teaching and learning by using 
media in the other themes.  
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Junaidi, Didik, 2009, Penggunaan Kartu Kata  Dalam Pengajaran Ketrampilan 

Menulis (Penelitian Tindakan Kelas Di Madrasah Tsanawiyah 
Negeri Jombang Jawa Timur). Pembimbing: I Dr. Nurul 
Murtadho, M.Pd, II, Dr. Faisal Mahmoud Adam Ibrahim. 

 
 
Kata Kunci : Kartu Kata, Pengajaran Ketrampilan Menulis 
 
 Menulis merupakan aktifitas yang sangat rumit, karena dalam kegiatan 
menulis ini pembelajar dituntut untuk mampu menulis dengan benar dan mampu 
mengungkapkan pikiran dengan jelas dan teliti. Ketrampilan menulis dianggap 
sebagai ketrampilan berbahasa yang komplek karena menuntut banyak perasaan 
untuk bekerja. Maka tangan bekerja, mata mengikutinya, akal mengontrol dan 
mengatur. Oleh karena itu, maka pengajaran ketrampilan menulis ini dilakukan 
diakhir semua ketrampilan berbahasa. Penelitian ini memfokuskan pada 
peningkatan ketrampilan menulis dengan menggunakan media pengajaran yang 
lebih menarik, dalam hal ini dengan menggunakan kartu kata. Karena dengan 
kartu kata ini, siswa dapat memahami makna kata, ungkapan terlebih dahulu 
sebelum melakukan kegiatan membuat kalimat bahasa Arab dengan benar. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan ketrampilan menulis 
bahasa Arab dengan menggunakan kartu kata,  Ketrampilan menulis yang 
dimaksud terdiri dari ketepatan penggunaan Qowaid, Struktur Kalimat dan Kosa 
kata. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian tindakan kelas 
(Classroom Action Research) yang terdiri dari empat langkah, yaitu Perencanaan 
(Planning), Pelaksanaan (action), Pengamatan (observation) , dan Refleksi 
(reflection) yang dilaksanakan selama dua siklus. Populasi dari penelitian ini 
meliputi guru dan siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Megaluh Jombang, 
Tahun Pelajaran 2008-2009. Dan instumen penelitian yang digunakan meliputi 
observasi, wawancara, angket, dan tes. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penggunaan kartu kata dalam 
pengajaran ketrampilan menulis dapat meningkatkan: (1) kemampuan siswa 
dalam membuat kalimat bahasa Arab dengan benar, (2) minat siswa untuk belajar 
bahasa Arab, (3) prestasi siswa dalam pelajaran bahasa Arab, dan (4) motivasi 
siswa dalam belajar bahasa Arab serta mengurangi perasaan takut untuk belajar 
bahasa Arab di kelas. 
 Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian 
ini terhadap media pembelajaran lain dalam pengajaran bahasa Arab serta 
mengembangkan penggunaan media pembelajaran ini  dengan tema yang lain. 
 
 
 
 
 



  مـحتـويات البـحث
الصفحة وعـالموض

 أ .................................................... االسـتهـالل
 ب ............................................................. إهداء

 ج .................................................... الشكر والتقدير
 هـ ..................................................... تقرير المشرفين

 و................................................ة لجنة المناقش اعتماد
 ز ......................................................إقرار الطالب 

 ح ................................................. ص البحثستخلم
 ص البحث باللغة اإلنجليزيةستخلم

................................... 
 ط

 ندونيسيةص البحث باللغة اإلستخلم
................................ 

 ي

 ك ............................................... حتويات البحثـم
 س .................................................. ة الجداولـقائم

 ع .................................................قائمـة الصـور 
 ف ................................................ الحقـمة الـقائم

 ل األولـالفص
 امـار العـطاإل

 

 1 .................................................... مقدمة      _أ
 2 .............................................. أسئلة البحث   _ ب
 3 .............................................أهداف البحث   _  ج
 3 .............................................فروض البحث _     د

 3 ...............................................أهمية البحث _ هـ 
 4 ..............................................حدود البحث _    و
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 ل األولالفصـ
 اإلطـار العـام

 ةـدمـمق _أ
تعتبر مهارة الكتابة من مهارات اللغة، آما تعتبر القدرة على  

إال أّنها ال تلقى . 1مهارة الكتابة هدفا رئيسا من أهداف تعّلم اللغة األجنبية
االهتمام المناسب في تعليم اللغات األجنبية خاصة مع ظهور االتجاهات 

ترآز على الجانب الشفوي أآثر من  لغات والتيذه الالحديثة في تعليم ه
آما أن الشكوى عادة ما ترتفع من الضعف في آتابة . الجوانب األخرى

 .اللغة األجنبية وتقّدم الدارسين البطيئ فيها
ورأى الناقة وطعيمة أن هذا الضعف ال يرجع إلى صعوبة مهارة  

ق التدريس وفي ما يرجع إلى قصور في طروإّن. الكتابة باللغة األجنبية
البرامج المعّدة لتعليم مهارة الكتابة وعدم االعداد الكافي لتعليم مهارة 
الكتابة، وقلة المساعدات المقّدمة للدارسين التى توجههم نحو آيفية 
تطوير مهارة الكتابة لهم، والنقص في التدريب المنّظم في المراحل 

رة الكتابة دون األولى من دراسة اللغة، وانخراط الدارسين في مها
غرض أو هدف أو دوافع، وتقديم موضوعات غير مناسبة لمهارة 

 .2الكتابة
إن الضعف في مهارة الكتابة باللغة العربية يقع أيضا على الطلبة  

، جاوا الشرقية جومبانجمتوسطة اإلسالمية الحكومية في المدرسة ال
لة ختص في الصف الثامن، ألن بعضهم ال يقدر على تكوين الجموي

عدم ومن أسباِبه هي قلة التدريب من خالل الدراسة، و  . الصحيحة
، وقلة الوظيفة التى يعطيها المعلم بعد اجراء استخدام الطريقة الصحيحة 

التعلم، والوسائل التعليمية التى يستخدمها المدرس عند التعلم غير 
للغة وباإلضافة إلى ذلك فإن نتائج االمتحان لمهارة الكتابة با. متنوعة

 .         على هذه المهارة مازالت ضعيفة الطلبةالعربية قد دّلت على أّن قدرة 
و من العرض السابق يجرى هذا البحث االجرائى الصفي لوجود  

ألن . بعض المسائل التى يواجهها المعلم والمتعلم في تعليم اللغة العربية
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 رات اللغويةفيه يتطلب على متعلم اللغة العربية أن يسيطر على المها
وفي هذه . ربعة ، يعنى مهارة االستماع و الكالم و القراءة والكتابةألا

الظاهرة في أنشطة مهارة  سبة سيرتكز هذا البحث على المشكالتالمنا
 .الكتابة ويختص في تكوين الجملة العربية الصحيحة

ومن ثم فمن الضروري اختياراستخدام الوسائل التعليمية المناسبة  
و في هذه المناسبة بطاقة الكلمات . مهارة الكتابة باللغة العربيةلتحسين 

هي التى يختارها الباحث إلجادة آفاءة الطلبة في مهارة الكتابة ويختص 
أال و هى بطاقة الكلمات التى تجعل عملية . في تكوين الجملة الصحيحة

تعليم مهارة الكتابة حية ديناميكية ومشّوقة وتجعل الطلبة مبتكرين 
اعتمادا على ذلك فإن . مريحين في تعلم مهارة الكتابة باللغة العربيةو

البحث في استخدام بطاقة الكلمات لتحسين مهارة الكتابة باللغة العربية 
 .يعتبر أمرا محتاجا إليه

بطاقة م استخدا"حث تحت الموضوع البوانطالقا مما سبق يكون  
متوسطة االسالمية ال طلبة المدرسةمهارة الكتابة ل في تعليم الكلمات
أمرا مهما، وسوف تكون نتائج هذا   "جاوا الشرقية جومبانج الحكومية

البحث إسهاما مفيدا في تعليم مهارة الكتابة باللغة العربية، وحتى اآلن لم 
 .يوجد البحث في هذا الموضوع

 
 أسئلة البحث _ب

 :يسوق الباحث أسئلة البحث آما يلينظرا إلى خلفية البحث،  
المدرسة تحسين مهارة الكتابة باللغة العربية لطلبة ف آي 

جاوا الشرقية باستخدام بطاقة  جومبانج سالمية الحكوميةمتوسطة اإلال
 ؟ الكلمات

 
 
 أهداف البحث _ج

تحسين  نظرا الى أسئلة البحث السابقة فيهدف هذا البحث إلى 
مية متوسطة االسالالمدرسة المهارة الكتابة باللغة العربية لطلبة 

 .جاوا الشرقية باستخدام بطاقة الكلمات جومبانج الحكومية
 
 فروض البحث _د



 :فروض التاليةاليستند الباحث إلى  في هذا البحث العلمي 
استخدام بطاقة الكلمات تحسن مهارة الكتابة باللغة العربية لطلبة "

إذا آان  المدرسة المتوسطة االسالمية الحكومية مجالوة جومبانج
 " استخداما سليما بطاقة الكلمات استخدام

 
 أهمية البحث _هـ

 : أهميتها من الناحية التطبيقية وهي إن نتائج هذا البحث لها 
سهاما ايجابيا ا أن يسهم هذا البحثليرجى :   للطلبة_ 1  

وأن يكون . ارة الكتابةمهلتنمية حصيلتهم في 
 . م على ضعفهم في هذه المهارةمعلومات له

 م بطاقة الكلماتيستخدم أن لمعّليـمكن ل :للمدرس _ 2  
من الوسائل التعليمية الفعالة ألجل تحسين عملية  آوسيلة 

 .مهارة الكتابة باللغة العربية في الصف  تعليم 
هذا البحث اسهاما ايجابيا  أن يسهم يرجي: للمدرسة _ 3 

ليم اللغة العربية التعليمية في تع العداد الوسائل
 .ين عملية التعليم والتعلملتحسوتستفيد منها 

 
 حدود البحث _و

تعليم مهارة الكتابة باستخدام بطاقة :  الحدود الموضوعية_ 1
 بة في هذا البحث على تكوين الجملويرتكز مهارة الكتا. الكلمات

لى إلقاء االفكار و استخدام القواعد هم عـأي قدرت. الصحيحة
 . الصحيحة

لمتوسطة االسالمية الحكومية في المدرسة ا:  الحدود المكانية_ 2
ألن في هذا الصف  .الثامن وخاصة في الصفمجالوة جومبانج، 

أآثر الطلبة ضعفاء في مهارة الكتابة السيما في تكوين الجمل 
 .العربية الصحيحة

ى السنة ـيعقد هذا البحث في نصف السنة الثان:  الحدود الزمانية_ 3
 .2009 يومافي شهر فبرايير إلى . 2009-2008الدراسة 

 
 اتـمصطلحتحـديد ال _ز



 :هناك بعض تعريفات تستخدم في هذا البحث، منها 
هي البطاقات التى آتبت عليها آلمة أو  بطاقة الكلمات _1

عبارة أو جملة، ويعرضها المعلم على التالميذ 
عرضا سريعا في بداية الدرس ليلم التالميذ في وقت 

زيز ما قصير بمحتويات الدرس، ثم يعيد عرضها لتع
 .تم تدريسه أو لمراجعته

هي عملية تعبيرية عما في الذهن من  مهارة الكتابة _2
األفكار والمشاعر على طريقة الكتابة يعني تحويل 

 3.األصوات اللغوية إلى رموز مخطوطة
 
 

 يـل الثانـالفص
 ريـار النظـاإلط

 
 . مهارة الكتابة_ أ

 طبيعة الكتابة _1 
ا     الكتابة وسيلة من وسائل اال   راد، مثله ين األف تصال اللغوي ب

راءة    الم و الق تماع والك ل االس ك مث ي ذل رورة   إّن. ف م ض ا نعل ا آم ه
ار   ل األفك داد       . اجتماعية لنق ى امت ار اآلخرين، عل ى أفك والوقوف عل
ة أمور    . بعدى الزمان والمكان ة بثالث : ويترآز تعليم الكتابة في العناي

ة الصحيح    ارة الكتاب ادة الخط،    قدرة الدارسين على مه ا، وإج ة إمالئي
 4.وقدرتهم على التعبير عما لديهم من أفكار في وضوح ودقة

ى رسم         ادرا عل دارس ق من العرض السابق، ال بد أن يكون ال
تحالت     وز، واس طربت الرم حيحا، وإال اض ما ص روف رس الح

ق   . هاـقراءت ى اتف ة الت ات بالطريق ة الكلم ى آتاب ادرا عل ون ق وأن يك
ادرا  . ة، وإال تعذرت ترجمتها إلى مدلولتهاعليها أهل اللغ وأن يكون ق
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م   تحال فه ام خاص، وإال اس ي نظ ات، ووضعها ف ار الكلم ى اختي عل
  5.المعانى واألفكار التي تشتمل عليها

 .مفهوم الكتابة _2 
ى          رامج ليقتصر عل ة في بعض الب يضيق مفهوم مهارة الكتاب

ة  خ أو التهجئ ر ح   . النس ها اآلخ ي بعض ع ف ف   ويتس مل مختل ى يش ت
نفس     ن ال ر ع ة للتعبي ة الالزم ات العقلي ور   . العملي ب التص ا حس إنه

األخير نشاط ذهني يعتمد على اإلختبار الواعى لما يريد الفرد التعبير 
ه ع      . عن ب م كل يتناس ها بش رات، وعرض يم الخب ى تنظ درة عل والق

 6.غرض الكاتب
ى مجرد ال         ة ال تقتصر عل وم الكتاب ة  وأهمية تحديد مفه رغب

وإنما تتعداها إلى ما تنعكس عليه هذه المفاهيم من  . في تحديد المفاهيم
ة    ات تربوي دهم    . أجراءات، وما يستلزمها من تطبيق ذين يضيق عن فال

دريس     ى ت ة عل مفهوم الكتابة يقصرون جهدهم في برامج تعليم العربي
 ةالطلب بينما يلتزم اآلخرون بتنمية قدرة . على النسخ والتهجيئة الطلبة

ى    درة عل ه، والق ة في تحق الكتاب ذي يس وع ال ار الموض ى اختي عل
  7.تنظيمه، وعرضه بطريقة مقنعة ومشوقة في آن واحد

ا       ل، وفيه ر وتأم ا تفكي ابي، ففيه اط إيج ا نش ة إنه والكتاب
 .عرض وتنظيم، وفيها بعد ذلك حرآات عضلية

 أهمية الكتابة _3 
ة، آ  تعتبر الكتابة    ى     من أهم مهارات اللغ درة  عل ر ق ا تعتب م

ة     ة األجنبي م اللغ ر    . الكتابة هدفا رئيسا من أهداف تعل ة تعتب إن الكتاب ف
ه   ى عظمت يال عل اني ودل ل اإلنس اخر العق ن مف ين . م ان ح وأن اإلنس

افظ    ه وح جل تاريخ ة س ي، فبالكتاب ه الحقيق دأ تاريخ ة ب رع الكتاب اخت
ا    على بقائه، وبدونها قد ال تستطيع الجماعات أن تبقى في اء ثقافاته بق

ديل عن       ذي ال ب ل اإلنساني ال وتراثها، وال تستفيد وتفيد من نتاج العق
 8.الكلمة المكتوبة أداة لحفظه ونقله وتطويره

ث          رة، حي ة آبي ا أهمي ة له ة، إن الكتاب رة الدراس ي حج وف
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ا يتحدث      ا آم يتطلع الدارس للغة العربية الى القدرة على أن يكتب به
رأ ة. ويق اعد    إن الكتاب ي تس ة، فه يم اللغ ائل تعل ن وس يلة م أيضا وس

تخدامها   ب واس رف التراآي ردات وتع اط المف ى التق دارس عل ا . ال آم
أنها تسهم آثيرا في تعميق وتجويد مهارات اللغة األخرى آالحديث و 

 9.القراءة واالستماع
ات أن       دريس اللغ اء ت ن علم ر م ر آثي د ذآ ةلق ذين  الطلب ال

ي تعلم القراءة والكتابة باللغة األجنبية تكون لديهم يقضون وقتا آافيا ف
ا       ذه المعلومات مم معلومات وافية عن اللغة ويتمكنون من توظيف ه

ى    . يسهل عليهم استخدام اللغة استخداما صحيحا   اه عل ز االنتب وبترآي
ز       ى التميي دارس عل ة ال ارات تساعد الكتاب اء  . شكل الكلمات والعب وبن

كا ذآر األش ى ت درة عل ة الق هل عملي ا يس ا مم ال قته ة وع ل الكتابي
 10.القراءة

 .أهداف تدريس الكتابة _4 
 :تهدف عملية تعليم الكتابة باللغة العربية إلى تمكين الدارس من 
آتابة الحروف العربية وادراك العال قة بين شكل الحرف _    )أ 

 وصوته
آتابة الكلمات العربية بحروف منفصلة وبحروف متصلة  _ )ب 

 مييز شكل الحرف في أول الكلمة ووسطها وآخرهامع ت
 اتقان طريقة آتابة اللغة بخط واضح وسليم _ )ج 
ى     _ ) د  هل عل ا أس ة أيهم ح أو الرقع الخط النس ة ب ان الكتاب اتق

 الدارس
 اتقان الكتابة من اليمين إلى اليسار_  ) هـ 
 معرفة عال مات الترقيم ودالالتها وآيفية استخدامها _  ) و 
ن  _   )ز  ة م ة العربي ي اللغ ا ف الء وادراك م ادئ االم ة مب معرف

س     ة والعك ق والكتاب ين النط ات ب ن . بعض االختالف وم
ة ب  ي العناي ثال  ـخصائص ينبغ التنوين م ة آ ي الكتاب ها ف

  11.والتاء المفتوحة والمربوطة والهمزات وغير ذلك
ة في جمل مستخدما الترتيب العربي        _)ح  ترجمة أفكاره آتاب

                                                 
  199المرجع نفسه ، ص .  9

 . 200المرجع نفسه ، ص .  10
 . 204المرجع نفسه ، ص .   11



 .سب للكلماتالمنا
ترجمة أفكاره آتابة في جمل مستخدما الكلمات صحيحة     _)ط 

ر   ا بتغي ة وبنائه ر شكل الكلم ث التغيي ن حي ياقها م ي س ف
ى  ث،    (المعن ذآير والتأني ع، الت ة والجم راد والتثني اإلف

 )إضافة الضمائر الخ
 .ترجمة أفكاره آتابة مستخدما الصيغ النحوية المناسبة _)ي 
تخدام األ _)ك  ر اس رة المعب سلوب المناسب للموضوع أو الفك

 .عنها
ليمة  _)ل  ة صحيحة س ي لغ ه ف را عن نفس ة معب سرعة الكتاب

  12.واضحة معبرة
ا أن            ة التى سبق ذآره دريس الكتاب وبعد المالحظة من أهداف ت

د      . يكون تدريس الكتابة على شكل التدرج دأ ينبغي أن يراعى عن ه مب ألن
ة      تدريس الكتابة سواء من حي ة أو من حيث طريق ادة اللغوي ث اختيار الم

 :فلذلك يمكن أن يهتم المعلم بمراحل تدريس الكتابة فيما يلى. التدريس
ع بعض      _)أ  ة تتناسب م وط معين ية وخط كال هندس م أش دء برس الب

 الحروف
 نسخ بعض الحروف _)ب 
 نسخ بعض الكلمات _)ج 
 آتابة جمل بسيطة  _)د 
 آتابة بعض جمل نمطية وردت في النصوص والحوارات  _)ه 
 اإلجابة آتابة على بعض االسئلة  _)و 
 )منظور، منقول، اختباري(امالء   _)ز 
 )بإعطاء عناصر للموضوع(تعبير مقيد   _)ح 
 .13تعبير حر  _)ط 

ومن العرض السابق فمن الممكن أن يكون برنامج تعليم المهارات  
 :الكتابية على النحو اآلتي

 .خط ونسخ: السنة األولى  _)أ 
ة  _)ب  نة الثاني خ : الس ط والنس تمر الخ ة  وي. يس الء والكتاب دأ اإلم ب
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 .المقيدة
ة  _)ج  نة الثالث ة   : الس الء والكتاب خ واإلم تمر النس ط، ويس ف الخ يتوق

 .المقيدة
ة  _)د  نة الرابع دة. يتوقف النسخ: الس ة المقي تمراإلمالء والكتاب . ويس

 .وتبدأ آتابة الفقرة الواحدة والتلخيص
ة  _)ه  نة الخامس ة: الس نة الرابع به الس ال ذي . تش ة المق دأ آتاب وتب

 .فقرتينال
ة   _)و  نة السادس ة  : الس نة الخامس به الس ال ذي   . تش ة المق دأ آتاب وتب

  14.الفقرات الثالث
 :وبعبارة أخري أن المهارات الكتابية تسير على النحو اآلتي  

نة  يب الخط _)أ  ة الس ى نهاي تمر إل ى ويس نة األول ي الس دأ ف
 .الثانية

ة السنة        يب النسخ _)ب  ى نهاي ى ويستمر إل دأ في السنة األول
 .ةالثالث

ة السنة         اإلمالء _)ج  ى نهاي ة ويستمر إل تبدأ في السنة الثاني
 .السادسة

ة      الكتابة المقيدة _)د  ى نهاي ة وتستمر إل تبدأ في السنة الثاني
 .السنة السادسة

تبدأ في السنة الرابعة وتستمر إلى  آتابة الفقرة الواحدة _)ه 
 .وآذلك شأن التلخيص. نهاية السنة السادسة

رتين _)و  ال ذي الفق ة المق ة تب آتاب نة الخامس ي الس دأ ف
 .وتستمر إلى نهاية السنة السادسة

تبدأ في السنة السادسة  آتابة المقال ذي الفقرات الثالث _)ز 
 15.وتستمرإلى نهايتها

ل        ة، ب ذآورة ليست حتمي امج الم ويجب التذآير بأن خطوات البرن
ة   دود معقول ديل ضمن ح ة للتع ا قابل د م ى ح ة إل بيل . هي مزن ى س وعل

 .مكن أن يبدأ اإلمالء في السنة األولى بدال من الثانيةالمثال، فمن الم
 طريقة تعليم الكتابة_ 5 

                                                 
 145، ص )1989 :ياضالر(أساليب تدريس اللغة العربية، محمود على الخولي، .  14
 145المرجع نفسه، ص .  15



ة     اول الناحي ة تتن راءة والكتاب ارتي الق ا آانت آل من مه لم
إن   المرئية لحروف اللغة وعالمات ترقيمها والمسافات بين آلماتها ف

 16.آال منهما قد مرت بنفس المراحل تقريبا في طرق تعلمها
 :طريقتان في تعليم الكتابة على الشكل العام، وهماوهناك  
 .الطريقة الكلية_ )أ 
داء رسم الكلمات         ة يعني بابت عملية الدارس في هذه الطريق

ا         ل لم ك تحلي د ذل م يجري بع ر، ث أو عبارات قصيرة في أول األم
 .تحويه من حروف اللغة ومعرفة بكتابة آل حرف على حده

 .الطريقة الجزئية_ )ب 
ى        عم   روف الت ل الح ف آ دأ بتعري ة أن تب ذه الطريق ة ه لي

دارس آيف تتصل    تعلم ال م ي ر، ث ي أول األم كلها ف ي ش ابه ف تتش
 17.الحروف بعضها ببعض في آلمات ثم عبارات والجمل

ذه المدرسة،و          ة في ه ة العربي وبعد المقابلة مع مدّرسة اللغ
ت    ف، آان ي الص دريس ف ة الت ى عملي ة إل د المالحظ ا بع أيض

 . مدّرسة تستخدم الطريقة الجزئية في تعليم اللغة العربيةال
 .أساليب تعليم الكتابة_ 6 
ة     وانطالقا من المنهج الدراسي المقرر، آانت المهارة الكتاب

ة     دة أو الكتاب ة المقي ي الكتاب طة يعن ة المتوس بة للمرحل المناس
ه ة    . الموج يم الكتاب ة لتعل اليب الموافق ك االس د ذل يعرض بع إذا س

 :18المقيدة، ويخلصها فيما يلي
 .الجمل الموازية_ )1 
ة،        ة معين ة لجمل يطلب من التلميذ أن يكتب عدة جمل موازي

ل  ذه الجم ة ه ة لكتاب ات الالزم ون . ويعطي الكلم ك أن تك ل ذل مث
) البنت(وتكون آلمة التعويض . آتب الولد درسه: الجملة النموذج
 .لبنت درسهاآتبت ا: فيكتب التلميذ. على سبيل المثال

 .يةالفقرة المواز_ )2 
رة      ة الفق تعطي للطالب فقرة مكتوبة ثم يطلب منه إعادة آتاب

                                                 
، ص )1981 :مكتبة لبنان( تعلم اللغات الحية وتعليمها،صالح عبد المجيد العربي، .  16

181. 
 .181المرجع نفسه، ص .  17

 .140-138محمود على الخولي، مرجع سابق، .  18



دور حول      . مغيرا إخدى الكلمات الرئيسية فيها رة ت إذا آانت الفق ف
اة اسمها       دور حول فت ا لت شخص اسمه حاتم، يطلب منه أن يحوله

ثال  ريم م ما    . م ال والض ر األفع الطبع تغيي ذا ب تدعي ه ئر ويس
ا تتناسب مع االسم         اتم وجعله ق بح والصفات واألحوال التى تتعل

 .الجديد
 .الكلمات المحذوفة _)3 
ة           ة بالكلم ي الجمل راغ ف أل الف ذ أن يم ن التلمي ب م يطل

تفهام أو شرط أو      المحذوفة التى قد تكون أداة جر أو عطف أو اس
وى  . غير ذلك ة محت ك م   . وقد تكون الكلمة المحذوفة آلم ال ذل ا مث

 :يلي
 .ذهب الولد ـــ المدرسة -)أ( 
 .أراد التلميذ ـــ يتعلم -)ب( 
 .ـــ الولد مجتهدا -)ج( 
 .ـــ الولد مجتهد -)د( 
 .قرأ الطالب ـــ -)هـ( 
  

 .ترتيب الكلمات_ 4
ا     ه أن يرتبه ب من ات يطل ن الكلم ة م ذ مجموع تعطي للتلمي

. ة، عاصم حلوة، أآل، تفاح : مثال ذلك. ليعمل منها جملة صحيحة
 .تصبح هذه أآل عاصم تفاحة حلوة

 .ترتيب الجمل_ 5 
ه      تعطي للتلميذ مجموعة غير مرتبة من الجمل، ويطلب من

تج آلمات أو    . أن يرتبها ليعمل منها فقرة متكاملة ا ال ين فالتلميذ هن
ات          . تراآيب م العالق ه ويفه م الجمل المعطاة ل ه أن يفه ا علي آل م

وم بتر   م يق ا، ث ى بينه ة    الت ا أو بأي ا أو منطقي ا أو مكاني ا زمني تيبه
 .طريقة أخرى مناسبة

 .تحويل الجملة_ 6 
ة     تعطي للتلميذ جملة يطلب منه أن يحولها إلي منفية أو مثبت

ي الماضي أو المضارع  ة، أو إل ة أو تعجبي تفهامية أو خبري أو اس
ر      ي غي ول، أو إل أو األمر، أو إلي المبني للمعلوم أو المبني للمجه



 .لك من التحويالتذ
 .وصل الجمل_ 7 
ّون        ا ليك لهما مع ه أن يص ب من ان يطل ب جملت تعطي للطال

ة   ه حري رك ل ه أو تت دد ل تخدام أداة تح دة باس ة واح ا جمل منهم
د يكون   . الرجل سافر أمس   + عاد الرجل : مثال ذلك. تحديدها وق

 .عاد الرجل الذي سافر أمس: الجواب ما يلي
 .إآمال الجملة_ 8 
ادة       ي   ا بزي ه إآماله ة ويطلب من عطي للطالب جزء من الجمل

 .إن تسألني ـــ: مثال ذلك. جملة رئيسية أو غير رئيسية
دة،        ة المقي ة بالكتاب ويحسن بالمعلم أن يالحظ األمور المتعلق

 :19وهي آما قدمها الدآتورمحمود على الخولي فيما يلي
دة   -)أ(  نفس الدرجة من    ليست جميع أنواع تمرينات الكتابة المقي ب

هولة ب  . الس ا يناس ا م ار منه م أن يخت ى المعل ب عل ذا يتوج ول
 .المستوى اللغوي لطالبه

م      -)ب(  رح المعل د ش دة بع ة المقي رين الكتاب أتي تم ب أن ي يج
 .عليه شفويا الطلبةللترآيب الذي يعالجه التمرين وتدريب 

دى   -)ج(  ة يجب أن تكون آلمات التمرين مألوفة ل بق ، أي س الطلب
 .لهم أن تعلموها

ب    -)د(  د أن يكت ةبع ق      الطلب ن طري حيحه ع تم تص رين، ي التم
ه       ا آتب بمقارنت التصحيح الذاتي حيث يقوم آل طالب بتصحيح م
ا آتب         م لم ة، أو عن طريق تصحيح المعل من اإلجابات النموذجي

 .آل طالب
ـ(  ائعة       -)ه ائهم الش ي أخط ه ف ع طالب م م اقش المعل ب أن تتن يج

 .المزيد من التدريبات والتمرينات لمعالجة هذه األخطاءويعطيهم 
 .يعيد آل طالب آتابة التمرين آله أو الجمل الخاطئة فقط -)و( 

 تقويم الكتابة_7 
يفترض في الدارس للعربية بوصفها لغة أجنبية أن يحذق عناصر   

اره بصورة صحيحة     ن أفك ر ع ه التعبي ب من ل أن يطل ا قب ية فيه أساس
بة ل. ومناس ام      فقب ذق نظ ن أن يح د م ة ال ب ة الكتاب ي عملي رع ف أن يش
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ا بصورة    التهجي، وأن يلم بالقدر الكافي من المفردات العربية وتراآيبه
  20.تجعل ما يكتبه مفهوما ومقبوال وصحيحا

وم      ن أن نق ة يمك ية للكتاب اب العناصر األساس ة اآتس د مرحل وعن
ذه العن      اس ه يلية لقي وعية تحص ارات موض ميم اختب ربتص ذه . اص وه

ة الحرة إال    االختبارات وإن لم تكن مفيدة لقياس قدرة الدارس على الكتاب
ك       دارس في ذل أننا نوصى ِبها في المراحل األولى حين تكون حصيلة ال

 .الوقت ليست بالقدر الذي يسعفه على الكتابة بمعناها الواسع
ي واآلخ     ر من هذا المنطلق تعد الكتابة عملية ذات شقين أحدهما آل

 :عقلي، وتفصيلهما فيما يأتى
 المهارات اآللية _)أ 
ل           ة، مث ة الكتاب ي لغ ة ف كلية الثابت واحي الش ك الن ا تل د ِبه ويقص

عالمات الترقيم ورسم الحروف وأشكالها والحروف التى يتصل بعضها  
: ببعض وتلك التى تتصل بحروف سابقة وال تتصل بحروف الحقة وهي

ه،      أ، د، ذ، ر، ز، و، ورسم الحرآ ه أو في ِنهايت وق الحرف أو تحت ات ف
ارات   ذلك االختص ل، وآ ع والوص زات القط م هم دم رس م أو ع ورس

 :  وتتكون المهارات اآللية فيما يلي. الشائعة
 عالمات الترقيم واالختصار وطرق اختبارها -)1 
ة؛  (.) نقطة : من عالمات الترقيم هي   ماتدل على وقفة طويل

ى وق  ) ،(و فاصلة  دل عل ة قصيرة؛ فاصلة منقوطة     مات ى   )؛(ف دل عل مات
ول أو      (:)وقفة متوسطة؛ نقطتان  ا من ق د هم ا بع ماتدل على التوضيح لم

تفهام    ة االس دة؛ عالم وع أو قاع ؤال   ) ؟(ن ار والس ى االستفس دل عل مات
بفهامية  ( ة اس أثر   )ِنهاية جمل ة ت ى التعجب، الدهشة     (!) ؛ عالم دل عل مات

 ).   إفصاحيةِنهاية جملة (الدعاء االستغاثة 
 بنود التهجئة -)2 
ا   وجزا فيم ا م نتناول هن ة، وس ود التهجئ رة من بن واع آثي اك أن هن
 :21يلي

 اإلمالء  -)أ( 
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ى التهجي عن طريق اإلمالء،            دارس عل درة ال اس ق يمكن قي
ة التى يخطئ      ويتم ذلك بتقديم نص يحتوي على الجوانب اإلمالئي

 .الدارسون فيها آثيرا
  

 من متعدد االختيار -)ب(
ون          ات تك س آلم ع أو خم دارس أرب دم لل وع تق ذا الن ي ه وف

ديل   ب الب ا ويكت رف عليه ب أن يتع ى الطال أ وعل داهما خط اح
 .الصحيح

 التكملة في ضوء التعريف -)ج( 
ى حروف يخطئ الدارسون في         وفيها تقدم آلمات تحتوي عل

م   ه الدارسون ث ذي يخطئ في وم بحذف الحرف ال م نق مها، ث رس
ة         تت ى معرف ا حتى نساعدهم عل ة بتعريف يوضح معناه بع الكلم

  .الكلمة ومن ثم آتابة الحرف المحذوف
 التعرف على الخطأ -)د( 
ى       ى المشكل، وعل وفيه نقدم للدارسين جملة واحدة تحتوى عل

 .الدارس أن يتعرف على الجزء الموجود به الخطأ
 التعرف على ما يوصل وما يفصل من الكلمات -)هـ( 
ويتناول هذا الجانب تلك الكلمات التى قد يوصل بعضها مع      

ّم، إالم،       يم، م ن، ف يمن، عّم ّم، ف ذ، ع اعتئذ، يومئ ل س بعض مث
ا،   ربما، حينما، وقتما، حيثما، حبذا، آيما، لئال، طالما، آلما، أينم

آى ال، : بينما، وآذلك تلك الكلمات التى توصل أحيانا أخري مثل
 .ولكيال

 العقليةالمهارات _ )ب 
تعماال     ة اس تعمال اللغ ى اس درة عل ا الق وي تحته وينض

ذلك   ب، وآ و والتراآي ردات والنح ك، المف مل ذل حيحا ويش ص
ع         دف م الج اله ذي يع ب ال لوب المناس اء األس ى انتق درة عل الق
ى          درة عل ى الق افة إل ه، باإلض ب ل ذي يكت ور ال اة الجمه مراع

 .مها وترتيبهااختبار المعلومات ذات الصلة بالموضوع وتنظي
 النحو والترآيب _)1 
ؤثر        يالحظ أن آثيرا من األخطاء الدارسين النحوية ت

تعمال أدوات       ك واس ث التماس ن حي ابي، م لوب الكت ى االس عل



و     ارات النح الج اختب ا تع ه قلم ة، إال أن يع والدالل ربط والتوس ال
ب ذه الجوان ب ه ون  . والتراآي ن أن تك ا يمك ة لم ي أمثل ا يل وفيم

 . ه أسئلة النحو التي تتصل باألسلوبعلي
ة، -)أ  (   ار   المطابق ل باختي ال الجم ى اآم ذ عل ب التالمي يتطل

 .الجواب الصحيح
ة، -)ب (    ات     الدالل ل بالكلم تبدل الجم ى اس ذ عل ب التالمي يتطل

 التى تحتها خط الكلمة الصحيحة
يع  -)ج (    ة (التوس ة الجمل دد  ) تنمي ن تع ار م ب اختي ، يتطل

ط     التالم ا خ ى تحته ات الت ل بالكلم تبدل الجم ى اس ذ عل ي
 االختيار الصحيح 

ة األنسب التى       الربط -)د (    ار االجاب ى اختي ذ عل ، يتطلب التالمي
 .تربط بين الجملتين

، نعطي للطالب صورا ونطلب منه وصف  وصف الصوار -)هـ(  
ة من الصوار تشكل       . ما يشاهده ه مجموعة متتابع أو نعطي

 .الطالبقصة يكتب عنها 
يتطلب التالميذ على عد ترتيب الكلمات    تنسيق الكلمات، -)و (   

مكونا جمال مفيدة من التغيير إذا لزم االمر أو يرتب الكلمات    
 .مبتدئا بالكلمة المعطاه مع تغيير ما يلزم

 القدرة على انتقاء االسلوب وتنظيم المعلومات _)2 
  :وتنقسم بدورها إلى أربعة أقسام  
حيح   -)أ (   لوب الص تعمال االس ود    اس ين بن رق ب ي أن نف ، ينبغ

د    ار القواع ابي واختب لوب الكت ار االس د   . اختب ين تعتم ي ح فف
د    تعمل، تعتم لوب المس دارس لألس ذوق ال دى ت ى م ى عل األول
يس     الثانية على مدى حذق وحفظ الدارس لطرق االستعمال ول

 .االستعمال نفسه
وي،   -)ب (   تخدام اللغ تويات االس ة   إ مس وع اللغ تعمال ن ن اس

ه   ي ذهن ب وف ب يكت ى أن الكات ل عل اءه دلي ب وانتق المناس
ة  رة معين م فك ل له د أن ينق راء يري ن الق ين م ور مع . جمه

وبالطبع إذا أردنا أن نقيس هذه القدرة فينبغي أن نختبرها لدى 
ارات   د نضجت مه ون ق ث تك ة حي دراسي الصفوف المتقدم

دهم  ة عن تويات اال . الكتاب مل مس ى  وتش وي إل تخدام اللغ س



  .العامية والدارجة والرطانة
وع  -)ج  (  لة بالموض ين     الص درة الدارس اس ق ن قي ن الممك ، م

بعض من          ه من معلومات بعضه ب ا يكتبون على مدى صلة م
الة أو موضوع إنشائي      إذ إن . خالل نص آامل في شكل رس

ى مدى    المصحح يستطيع من خالل النص الكامل أن يحكم عل
ا ينق بته لألشخاص  صلة م ات ومناس ن المعلوم دارس م ه ال ل

الذين يكتب لهم من حيث العمر والمكانة أو من حيث مناسبة    
 .ما ينقله من معلومات وصلته بالموضوع الذي يكتب فيه

ى تنظيم      ترتيب المعلومات تنظيمها -)د (   درة عل ه الق ، ونعني ب
لها   ا وتسلس ات وترتيبه ه   . المعلوم دء ب ب الب ا يج دء بم والب

د   آالمقدمة واالنتهاء بما يجب االنتهاء به، واالنتقال من التمهي
درج من الخاص        ه، أو الت ى خاتمت م إل إلى صلب الموضوع ث
ه          با ألهداف ب مناس راه الكات ا ي ق م س وف ام أو العك ى الع إل

 .وللجمهور الذي يكتب له
 استخدام البطاقات في تنمية المهارات_ ب

ارات     تستخدم الصوار والبطاقات على ن  ة المه طاق واسع في تنمي
ع  ة األرب ز     . اللغوي ى تميي دريب عل ي الت م ف ا المعل تفيد منه ن أن يس يمك

ى الكالم        دريب عل اتيح للت ا المف ى أنه المسموع وفهمه، آما يستخدمها عل
روء       تيعاب المق راءة واس ات الق ق بآلي ا يتعل . والتعبير الشفهي، وفي آل م

و    دور الص ة ف ارة الكتاب ث مه ن حي ا م ي  أم ر ف ات ال ينك ر والبطاق
ذلك في       التدريبات التحريرية بأنواعها، وفي اإلمالء وتحسين الخط، وآ

  22.التعبير التحريري
 استخدام البطاقة في تنمية مهارة الكتابة_ 1 
دة من         ذ بمراحل عدي ى أن يمر التلمي تنمية مهارة الكتابة تحتاج إل

ري   المران، ابتداء من آتابة الحروف ووصلها، وانته    التعبير التحري اء ب
داعي ب       . اإلب ي الكت نقص ف ات ال ور والبطاق ي الص م ف د المعل ويج
 23.المقررة

                                                 
دليل المعلم ، محمود اسماعيل صيني و ناصف مصطفى عبد العزيز و مختار طاهر حين.  22

 195ص ، ) 1991 :الرياض(، إلى استخدام الصوار والبطاقات في تعليم العربية
  205المرجع نفسه،  ص .  23



 أنواع التدريبات واأللعاب _ 2 
ي        ذ ف ين التلمي ى تع اب الت دريبات واأللع واع الت وبعض أن

 :تنمية مهارة الكتابة سيخلصه فيما يلي
 ال تكتب... اآتب _ )أ 
ذ في خط       أن يعد المعلم بعض البطاقات  الج أخطاء التالمي التى تع

العربي، وتنبههم إلى الطريقة الصحيحة في الكتابة، وتقدم لهم النموذج 
م        ه، حتى يتحسن خطه وا ب ذي ينبغي أن يلتزم م يكن   . الجميل ال وإذا ل

د   ى اح زمالء، أو إل د ال ى اح أ إل ه أن يلج يال، يمكن م جم ط المعل خ
 . الخطاطين للمساعدة في إعداد البطاقات

 الحرف الناقص_ )ب
 :يجهز المعلم قبل الحصة عددا من البطاقات آما يلي 

 ة  ا  د
   
ن        ق م ل فري رق، آ ى ف ذ إل م التالمي م المعل ذ،  5أو  4يقس تالمي

ذ   ن التالمي ب م ات، ويطل ن البطاق اويا م ددا متس ق ع ل فري ويعطي آ
ذي يصل     . آتابة الحروف الناقصة في المربعات     الفريق األول هو ال

   .الحل أوال، يليه الفريق الثاني ثم الثالث إلى
 
 هل تتذآر جميع األشياء_ )ج

ى   ات الصور الت ات الكلمات أو بطاق ددا من بطاق م ع يجهز المعل
دة،  (مثل . سبق أن درسها التالميذ مجلة، آرة القدم، قلم، مسطرة، جري

 )الخ... آرة سلة، آتاب، ساعة، آرة يد، دفتر 
ذ    م التالمي م المعل ق     يقس ل فري رق، آ ى ف ع    3إل م يض ذ، ث تالمي

اء     ن أعض ب م يرة، ويطل دة قص ير لم رى الطباش ى مج ات عل البطاق
ات صور،       (الفرق مشاهدتها   ات، أو بطاق ات آلم يمنك أن تكون بطاق

 ).أو مزيجا من بطاقات الصور والكلمات
يجمع المعلم البطاقات، ويخفيها بسرعة عن أنظار التالميذ، وعلى  

ل فري   ي آ ياء،       العب ن األش ه م ا يذآرون ة م ي آتاب اونوا ف ق أن يتع
 . والفريق الفائز هو الذي يكتب أآبر عدد من الكلمات الصحيحة

 عرفنا بزميلك_ )د



ات      ي بطاق ات ف ة بالبيان ئلة أو قائم ن األس ة م م مجموع د المعل يع
ى أوراق  ذ بنسخها عل وم التالمي بورة، ويق ى الس ا عل صغيرة أو يكتبه

ه   يؤدى الت. صغيرة ذ زميل الميذ التدريب بطريقة ثنائية، فيسأل آل تلمي
ا،     ) جاره( ه عنه ة، ويتلقي إجابات األسئلة أو يقرأ عليه البيانات المطلوب

ك بتعريف           د ذل ذ بع وم آل تلمي م يق ة ث ويقوم بتسجيلها آتابة في البطاق
 .  الفصل بزميله من واقع البيانات التى آتبها

 انظر وتذآر ثم اآتب_ )هـ
رض   ذ    يع ى تالمي رة عل يل آثي رة ذات تفاص ة آبي م لوح المعل

ويطلب من آل    . الفصل، مدة دقيقة أو دقيقتين، ثم يحجب اللوحة عنهم
دادها     ذآر أع ة، وي ي اللوح اهده ف ا ش ل م ة آ ي ورق ب ف ذ أن يكت تلمي

ثالثة صيادين، آلب، أربع دراجات، ولد صغير يسبح  (مثل ذلك : بدقة
 ).في الماء

م األو   نهم، ويطلب       يجمع المعل ددا م ار ع ذ، أو يخت راق من التالمي
ا    إليهم أن يخرجوا إلى مقدمة الفصل، ثم يعرض اللوحة بحيث ال يراه

 .المتبارون، وبحيث تكون اللوحة في مواجهة بقية تالميذ الفصل
د      دا بع ه واح ي ورقت ه ف ا آتب راءة م ي ق ارين ف ن المتب ل م دأ آ يب

م   ذ الفصل وه ة تالمي تمع بقي ر، ويس ى   اآلخ معون عل ا يس ابعون م يت
 .اللوحة

ذ الفصل          وه، يشترك تالمي ا آتب وبعد أن ينتهي الجميع من سرد م
خاص       ن األش دد م ر ع ر أآب ذي ذآ و ال ائز، وه ذ الف د التلمي ي تحدي ف
ا في ذآر أعدادها         ان دقيق واألشياء والحيوانات التى في الصورة، وآ

 24.وأوصافها
 .أنواع البطاقات_ 3

فصل ستا من أهم البطاقات التى يمكن استخدامها   نتناول في هذا ال 
 :في تعليم اللغة، وهي

 . البطاقات الومضية_ )أ
دئين          راءة للمبت يم الق يلة بصرية تستخدم لتعل البطاقة الومضية وس

ة   . ولتحسين سرعتهم القرائية وان مختلف وهذه البطاقات ذات أحجام وأل
ى آال    تكتب آلمات أو جمل أو أشباه جمل على وجه واحد   ا أو عل منه
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وجهين  نهم أو        . ال م تخفي ويطلب م ة ث وان قليل ة للصف لث رى البطاق ت
 .يقولوا ما قرؤوا على البطاقة

 :وتساعد هذه البطاقات من عدة نواح، منها 
تقط       -)1  ث يل دى البصرى بحي يع الم ى توس ب عل درب الطال ت

 .أآبر آمية ممكنة من الكلمات في نظرة واحدة
 لذلك سرعة الطالب في القراءةتتحسن تبعا   -)2 
ة حيث يحاول      -)3  تخلق في الصف نوعا من المناقشة المرغوب

 .آل طالب أن ينجح في قراءة مارأى
ي      -)4  د ف ا يزي ع مم رح والتنوي ن الم وا م ي الصف ج ق ف تخل

 25.التشويق وحوافز التعلم
 :تنقسم هذه البطاقات إلىو  

الصور من الصغر  ، ينبغي أن تكون بطاقاتبطاقات الصور -)1 
الوقت نفسه أن   وينبغي في   . بحيث يمكن تداولها باليد في سهولة

اك  . تكون الكبر بحيث يراها جميع تالميذ الفصل في وضوح وهن
ات ودور       ي المكتب ية ف ور الومض ات الص اذج لبطاق بعض النم

لكّن البطاقات التى يعّدها المعّلم بنفسه لتخدم نقاطا تعليمية . النشر
ذه، وأجدى في تحقيق الهدف من         محددة، تك دى تالمي ع ل ون أوق
  .الدرس

ات -)2  ات الكلم ة أو  ، بطاق ا آلم ت عليه ى آتب ات الت هي البطاق
عبارة أو جملة، ويعرضها المعلم على التالميذ عرضا سريعا في 
م       درس، ث ات ال بداية الدرس ليلم التالميذ في وقت قصير بمحتوي

 و لمراجعتهيعيد عرضها لتعزيز ما تم تدريسه أ
ات   -)3  ور والكلم ات الص ان  ، بطاق ي نوع ا  : وه وع األول م الن

ة      ى الوجه اآلخر آلم ُرِسَمْت على أحد وجهيها صورة، وآتبت عل
ة   . أو عبارة تحكى ما في الصورة ه الكلم والنوع الثانى ما آتبت في

ارة بجوار الصورة ى تحمل الصورة . أو العب ة الت ر أن البطاق غي
ا استخدامات     على وجه، والكلم ر ة على الوجه اآلخر له  فهي  .أآث

ة عن الصورة في            ا فصل الكلم وّد فيه أنجح في المجاالت التى ن
ي    دروس، وف بعض ال د ل ي التمهي ثال، وف ردات م ة المف مراجع
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خ    الء ال ى اإلم دريب عل ورة     . الت رض الص م ع يح للمعّل ي تت فه
ة في عرض        ين الصورة والكلم ربط ب وحدها والكلمة وحدها، وال

  26.البطاقة من الوجهين في لمحات خاطفة
 .بطاقات المفاتيح_ )ب

ن      دان م ان جدي ات أداء األدوار نوع اتيح وبطاق ات المف بطاق
ى االتصال   ين عل دريب الدارس ي ت تخدم ف ى تس ات الت ن . البطاق ويمك

ول    ا ببساطة فنق دارس   : التمييز بينهم ذآر لل ات أداء األدوار ت : إن بطاق
ن الخلف يئا م و، وش ن ه ي  م ه ف ن رأي ال ع ه، ومجم ن حيات ات ع ي

ن       ا م ا نوع ه أيض ذآر ل ا ب ه، وربم يتحدث في ذى س وع ال الموض
 .التصرفات التى يجب أن يسلكها إزاء بعض المواقف

ة وصراحة           ر دّق اتيح فهي تعطي تفصيالت أآث ات المف أما البطاق
ا ذا    . عن األشياء التى سيقولها الشحص ة نّص ربما تعطى حامل البطاق

ا  . ليمألها بنفسهفراغات  ويمكن أن تعطيه عددا من األشياء ليختار منه
ذه     . ما يقوله رجم ه ه يت ا، وتترآ وأحيانا تعطيه مفتاحا بصريا أو وظيفي

 .المفاتيح إلى الكلمات من عنده
 بطاقات أداء األدوار_ )ج

دى         ات أداء األدوار أن يكون ل دها بطاق الفكرة األساسية التى تؤآ
ن الم  زء م ذ ج ة أداء   التلمي يئا إال لحظ ا ش دري عنه ة ال ي ات آلّي علوم

 .وال شك أن ذلك أقرب إلى ما يحدث في الواقع. الحوار
م   ى دوره ويفه يّطلع عل ات س دى البطاق لم إح ذى يتس ذ ال فالتلمي

شحصيته التى سيمثلها ويدرك المطلوب منه، لكنه ال يعرف ما سيقوله 
ى   ه إل ا يدفع ه، مم رون أو يفعلون ون اآلخ ل  الالعب ر ويتفاع أن يفّك

 .ولن ينفعه في هذه الحالة أّي إعداد مسبق لما سيقوله أو يفعله. بسرعة
 بطاقات العمل_ )د

ة بالنصوص       ات البصرية مقترن ومن  . تضّم بطاقات العمل المعين
ور،     ر المص ب التعبي الت أو آت ور المج ن ص تفادة م ن االس الممك

ا انى وغيره م البي رائط، والرس ومات، والخ ات  .والرس تخدم بطاق وتس
 .العمل في آافة المستويات ولمختلف األغراض
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 بطاقات الصور المتسلسلة_ )هـ
اول         ة تتن لة من الصور المتتابع الصور المتسلسلة عبارة عن سلس

ّزة من الصور      اك  . موضوعا واحدا، وتعرضه في مجموعة مرآ وهن
ا   لة منه ديم الصور المتسلس رق لتق ة  : بعض الط عرض الصور دفع

، عرض الصور   "الواحدة بعد األخرى "، عرض الصور تباعا واحدة
 .بالدفتر القالب، و عرض مجموعة غير آاملة من الصور

 البطاقات الواقعية_ )و
ل      ة مث ات الحقيقي ـها البطاق ات    : ونعنى ب ات الجوازات وبطاق بطاق

تبيانات    ـماذج االس ة، ون اب المختلف ة واأللع ي االندي تراك ف االش
رأي وا  تطالع ال ائف،   واس ات والوظ اق بالدراس تمارات االلتح س

ى      ا إل وطلبات الحصول على رخص القيادة، وشيكات المصارف، وم
  27.ذلك مما يصادفنا في مجاالت الحياة المختلفة

ة        يم اللغ ات في تعل ع البطاق وفي هذا البحث، ال يختار الباحث جمي
ا التي    تناسب  العربية، وخاصة لتحسين المهارات اللغوية، ولكن يختاره

ة  ارة الكتاب ة مه ي تنمي ات   . ف ي بطاق بة ه ات المناس ك البطاق ويقصد بتل
 .الكلمات

 شكل بطاقات الكلمات_ 4
ين     سم،   17سم و   10شكل هذه البطاقات هو ما يتراوح ب

ة          اك طريق ة، وهن ى البطاق دد الكلمات التى عل أما طولها فيخضع لع
ة الكل     ات التي يمكن إزال ا،    إلعداد مجموعة من البطاق مات من عليه

ة     . لتستخدم عدة مرات في أغراض مختلفة ك بتغليف قطع ويكون ذل
تم          يض المع تيك األب ن البالس الف م وي بغ ورق المق ن ال رة م آبي

ف   ة التغلي طة آل ة     . بواس احات المطلوب ى المس ا إل م قطعه ل (ث اليق
ه        ) سم  10العرض من   م علي ات يكتب المعل وع من البطاق ذا الن وه

الم العارض   " رالفلوماست"بأقالم  الخاصة بالسبورات البيضاء، أو أق
 .فوق الرأس غير الثابتة األلوان

 .استخدام بطاقات الكلمات في تعليم اللغة العربية _5
ن   كال     يمك ع أش ي جمي ات ف تخدم البطاق م أن يس المعل

يح    ة، ويت التدريبات تقريبا، مما يفيد في االستجابات الجماعية والثنائي
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ا  ذ ألوان يللتالمي اط الحرآ ن النش تخدام  . م اذج الس ن بعض النم وم
 :البطاقات في تعليم اللغة العربية يعني فيما يلى

 تدريبات المالءمة  -)1 
ين صورة        ين صورة وصورة، أو ب ادة ب تالؤم ع ون ال يك

ين جزء       ة، أو ب ة وآلم ين آلم وآلمة، أو بين صورة وجملة، أو ب
ا اآلخر ة وجزئه ي ا. من جمل ذها ف ا تنفي ى وأم يمكن عل لفصل ف

ى   ا يل كل فيم رد     : الش ة، المف ورة والكلم ة، الص ة واللوح البطاق
ياء      ات واألش والجمع، النصف اآلخر، الكلمات المتضادة، البطاق

 .  الحقيقية، الصور والعبارات، وأنشطة األربطة
 السؤال والجواب  -)2 
م     ا المعل ل أن يجريه واب، يفض ؤال والج دريبات الس ت

ور  تخدام الص دئين    باس ة المبت ي مرحل ة ف ات، وبخاص . والبطاق
كل  ى الش ي الفصل عل ل ف ن العم اآن، انظر وأجب، : ويمك االم

ذ،   أل وخ ب، اس أل وأج م"اس ك، "ال"و " نع ر معلومات ، احتب
 .نصف الفصل يعرف

 التكملة -)3 
ارة    ة أو بالصورة أو العب ون بالكلم ة تك ة الجمل م . تكمل وأه

دريبات ملء ال     ين ت ا وب ا في آخر       فرق بينه أتى دائم ـها ت راغ أن ف
ي أي   ون ف راغ فتك لء الف دريبات م ا ت ى، أم ل المعن ة لتكم الجمل
ة          ادة آلم رة، وتكون في الع ة أو الفق موضوع من مواضع الجمل

 .واحدة أو صورة
 االستبدال -)4 
تخدام     هولة باس ا بس ـمكن إجراؤه تبدال ي دريبات االس ت

ردي و  اط الف ي النش لح ف ي تص ات، وه اعى البطاق ى الجم عل
واء، دما      الس روءة، عن ة أو المق اتيح المرئي ى المف د عل وتعتم

ات     ور أو الكلم ات الص م بطاق رض المعل دريبات  . يع ن لت ويمك
االستبدال في الفصل مثل االستبدال البسيط في موضع واحد، أو   

 . االستبدال في موضعين، أو االستبدال في ثالثة مواضع
 ملء الفراغ -)5 
ات      تفضل أن تجر    راغ باستخدام البطاق دريبات ملء الف ى ت



ور يهم     . والص ذر عل د تتع ة ق ة اإلبتدائي ي المرحل ذ ف ألن التالمي
ذلك        ة صحيحة، وآ تها آتاب آتابة بعض الكلمات التى سبق دراس

 .من أجل عامل السرعة
ا      وعلى المعلم أن يجمع بعض الصور الصغيرة التى يعرفه

ا    ب عليه ات يكت د بطاق ذ، ويع ة أن  التالمي ع مالحظ ارات، م عب
افات صغيرة لوضع الصور رك مس ذه . يت ي ه ذ ف ى التالمي وعل

رأوا    م يق ا، ث وا عليه ى الصور أوال ويتعرف روا إل ة أن ينظ الحال
ور   ات بالص يمأل الفراغ ر ل د اآلخ د بع دم واح ارات، ويتق العب

ى الفصل      ة عل ارة آامل رأ العب دريبات   . المناسبة، ثم يق واع الت وأن
راغ ـملء الف لء    ب ور، م تخدام الص ات باس لء الفراغ ثال م م

تخدام  لء الفراغات باس ات، م ات الكلم تخدام بطاق الفراغات باس
 .  الصورة وبطاقات الكلمات

 صحيح أو خطأ -)6 
من أبسط التدريبات التى  " خطأ"أو " صحيح"ُتَعدُّ تدريبات   

ة         دريس اللغ ن ت ى م ام األول ي األي ا ف م أن يجريه ن للمعل . يمك
ل    / ها منها الصورة والكلمةوأنواع ة وق ى الجمل العبارة، استمع إل

ة،  "خطأ"أو " صحيح" أو " صحيح "، اللوحة أو الصورة المرآب
 .بالدفتر القالب" خطأ"
 التصنيف -)7 
ات، ويجب في          ا تجري بالبطاق تدريبات التصنيف بأنواعه

يس الصور، حتى تكون       هذه الحالة استخدام بطاقات الكلمات ول
ل   . لغوية في المقام األولتدريبات  وهناك عدة أسس للتصنيف مث

ة التصنيف     . الجنس، والشكل، والحجم، والوزن ومن شكل عملي
ا   ل منه ي الفص ة    : ف ث، المدرس ذآر والمؤن وت األول، الم الص

 . والحظيرة، آل أربع معا، صغير وآبير، فصول السنة
 ترتيب الكلمات -)8 
ب الكل    دريبات ترتي م ت تخدم المعّل ي  يس ات ف ات بالبطاق م

ا  رة منه بات آثي ة، أو   : مناس ب معين ى تراآي ذ عل دريب التالمي ت
تخدام        ى اس دريبهم عل ا ت روف، ومنه ر والظ روف الج ى ح عل

وها   ى درس دة الت ردات الجدي ل  . بعض المف را قبي د آثي ي تفي وه



ي       ذلك ف ذ، وآ يجريه التالمي ا س ال لم ة آمث دريبات التحريري الت
راءة واإل ى الق دريب عل ولالت الء المنق ب . م دريبات ترتي ن ت وم

ات    ات، الكلم ب الكلم بوع، رت ام األس ي أي ات ه ات بالبطاق الكلم
 . المختلطة

 ترتيب العبارات -)9 
ارات        ات جمل أو عب م بطاق في هذه التدريبات يستخدم المعّل

رة أو   وين فق ا لتك ذ ترتيبه ن التالمي ب م ات، ويطل ن الكلم دال م ب
دريبات،     وأهم ما يراع. قصة مفهومة ذه الت يه المعلم في اجراء ه

ا  ـها جميع وا ب ا ليلم ل ترتيبه ل قب ذ الجم رأ التالمي أن يق
ذ     اقش التالمي رص وين م الف ز المعل دا، وأن ينته توعبوها جي ويس
ي سبب   ا، وف ارة م ي ترتيب عب ذ ف أ التالمي ة خط ي حال فهيا ف ش
م   ن فه د م ة، ليتأآ ارة الخاطئ حيحة بالعب ارة الص تبدال العب اس

 . الميذ للترتيب الصحيح، وأن هذا الترتيب لم يأت مصادفةالت
 تكوين الجمل-)10 
أتى       ه ي ذ، ألن تكوين الجمل نشاط يحتاج إلى مهارة من التلمي

ى نفسه   ذ   . بالمفردات ويرتبها في الجملة معتمدا عل ه التلمي وتوجي
ة       وين الجمل ي تك اعده ف ورة يس ة ومص ات لفظي ه معين . بإعطائ

م أن ن للمعّل ة    ويمك ّون الجمل ر ليك ا أو أآث ذ مفتاح دم للتلمي يق
ة  ل الشكل    . المطلوب ذها في الفصل مث ل، الجمل   : وتنفي اسم وفع

 . المتداخلة، وماذا تشتري
 السلسلة-)11 
وان         ن أل ون م ل ل اط المتسلس لة أو النش دريبات السلس ت

ذ     ه يمارس التلمي التسلية، يبث الحيوية والتفاعل بين التالميذ، وفي
تكلم (ويعطى  )  يستمع (فهو يأخذ   : من النشاطنوعان  ويهيئ  ). ي

تغل        م أن يس ى المعّل ال، وعل ين لالتص لوب الدارس ذا األس ه
ور       تخدما الص ورة مس ـهذه الص تم ب ى ت ة حت دريبات المختلف الت

ة اتيح الكالمي دال من المف ات ب المعلم أن يقطع . والبطاق ويحسن ب
ى آخر في الصف      ان إل ، وهو يعرض   السلسلة، ويحّولها من مك

 .بطاقاته وصوره، حتى يشترك جميع التالميذ في النشاط
دك؟،   : النماذج لعملية التدريس في الفصل آأسلوب    اذا عن م



 .  ، قائمة األسعار...وأحب ... أين أنت؟، اسمى 
 التعليمات تنفيذ-)12 
ال        دى األطف را ل ا آبي د تجاوب ات تج ذ التعليم دريبات تنفي ت

ه      والكبار على السواء از ب ا تمت ة، ولم ة وحرآ ، لما فيها من حيوي
ة الية عملي مات اتص ن س ا. م ددة منه كاال متع ذ أش ي تتخ : وه

االستجابة الحرآية للمطلوب، أو االستجابة الكتابية، ويمكن أيضا 
 .تنفيذ التعليمات بالتمثيل الصامت

 التعبير المصّور-)13 
دريبات     ي عرض الصور تحت ت اليب ف ذه األس درج ه وتن
ا يمكن أن      . لتعبير المصورا ات مم دريبات الصور والبطاق وبعض ت

ا سبق ى م ر : نضيفها إل ات، اخت ل  4ابحث عن االختالف صور وق
القصة، العالقة الغامضة، صف الصورة، حوار مصور، و صورة    

 28.وتعليق
ات       تخدام البطاق يرتكز الباحث اس ذا البحث س ي ه ن ف ولك

ة   .للتدريبات في تكوين الجمل المفيدة وآما سبق ذآرها أن هناك ثالث
ة           ل، والجمل المتداخل وين الجمل يعني اسم وفع ة في تك ألعاب لغوي

اءة   . وماذا تشتري ة آف فيختار الباحث اللعبة الجمل المتداخلة في تنمي
 .   الطلبة على تكوين الجملة المفيدة

دريس في الفصل ف       ة الت را من      أما عملي م عدد آبي د المعل يع
الموضوع المعين الذي يأخذه من الكتب الدراسي أو     البطاقات تحت

التالميذ إلى  المعلم يقسمثم  .لكتب المصاحب في نفس الموضوعا
ق  ل فري رق، وآ ىف ون عل ق  5 يتك ل فري ي آ ى العب ين، وعل العب

، بشرط المكتوبة على البطاقاتجمل مفيدة من الكلمات خمس تكوين 
تخدم ة أن يس ق    الطلب ات، والفري ع الكلم وم   جمي ذي يق و ال ائز ه الف

  29.بتكوين وآتابة الجمل المفيدة أوال
 .استخدام بطاقات الكلمات اتإرشاد_ 6
مراحل التى يجب على الدارسين أن يهتموا ِبها في استخدام    هناك 

 :لعملية التعلم ، وهي فيما يأتي بطاقات الكلمات
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 بطاقات 5آل طالب لديه  -)1
ى ت  -)2 ة الت ده بطاق ذي عن ب ال ة  الطال ة ملّون ا آلم ب عليه كت

ر  ة خاصة(االحم ة بعالم وين )أو آلم دأ بتك ذي يب و ال ، ه
ة    ر، ألّن الكلم ة اآلخ ام الطلب ة أم ع البطاق ة بوض الجمل

 . الملونة هي أول الجملة
ة          -)3 ون جمل ى تك بة حت ة مناس أتى بكلم ر ي ب اآلخ والطال

و بعد ذلك يجب على آل العب في المجموعة   . صحيحة
 .على آراستهمبكتابة الجملة 

ى   -)4 ة إل ى، فيواصل الطلب ة األول وين الجمل اء تك د انته وبع
ى   ة الت ده بطاق ذي عن ب ال ة األخرى، والطال وين الجمل تك
وين     دأ بتك ذي يب و ال ر، ه ة االحم ة ملّون ا آلم ب عليه تكت

ة اآلخر    ام الطلب ى   . الجملة، أي بوضع البطاقة أم ذا إل وهك
الطلبة لديهم خمس جمل  ِنهاية اللعبة، وفي آخر اللعبة آان 

 .صحيحة
ام الفصل،     -)5 ديها أم وعلى المجموعة الفائزة أن تقدم جمل ل

ة    درس والطلب م يالحظ الم بورة ث ى الس ا عل ي بكتابته يعن
 .اآلخر عليها جماعة

 
 االمثلة من بطاقة الكلمات

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 الدراسات السابقة _ج
 ).2003.(دراسة آمال الدين_ 1 

 َأْن ُيِرْيُد

 َيْلَعب

 أحمد

ُآَرَة 
اْلَقَدم



تدريس الكتابة باللغة " ي بحثه تحت العنوان االهداف ف  
، "العربية في المدرسة الثانوية االسالمية الحكومية األولى ماترام

والناتجة أن . هى الوصف عن تدريس الكتابة في ذلك المدرسة
ومن أسباب هذا . آفاءة الطلبة لكتابة االنشاء في مستوى ضعيف
بة غير آافية، و عدم الفشل هى الفرصة المعدة للتدريب على الكتا

 .توفر وسائل التعليم المستخدمة
 )2001.(دراسة محمد زين الفجري_ 2 

أن وظيفة وسائل التعليم  آما نجدها في هذا البحث الذي    
استخدام وسائل االيضاح في تعليم اللغة العربية "تحت العنوان 

ة لترقي) 1(، هى "بالمدرسة العالية الدينية نهضة االعلماء بليتار
لتوضيح مادة الدراسة ) 2(غريزة الدارس في تعليم اللغة العربية، 

) 4(لترقية فعالية عملية تعليم اللغة العربية، ) 3(واضحا تاما، 
جادب االهتمام ) 6(لنقص عملية اللفظية، ) 5(لنقص الملل، 

وباالضافة . لسهولة الحفظ) 8(لنقص حدود الفصل، ) 7(الدارس، 
رسين يحبون استخدام وسائل االيضاح في إلى ذلك آاد جميع الدا

عملية التعليم، ويرون أن المادة تمكن أن يفهموها بفهم تام وأوضح، 
وآان استعمال وسائل االيضاح في عملية التعليم اللغة العربية لها 

 .اثرا ايجابيا في نتيجة التقويم عند الدارسين
 ) 2007(الفجر ودراسة _ 3  
نوان ترقية مهارة الكتابة باللغة وقد بحث والفجر تحت الع   

العربية بالمدخل البنائي ويهدف هذا البحث لمعرفة آيفية تعليم 
الكتابة باللغة العربية بالمدخل البنائي و فعالية المدخل البنائي في 

وأشار نتائج هذا البحث أّن مدخل . ترقية مهارة الكتابة باللغة العربية
ة الكتابة باللغة العربية، وتصل هذه التعليم البنائي فعال لترقية مهار

 %.20الفعالية إلى درجة النسبة المئوية 
 )2007(دراسة دانيال حلمي _ 4  
وبحث أيضا في مدخل التعليم وهو تحت العنوان فعالية    

المدخل اإلآتشافي في تدريس مهارة الكتابة بالمدرسة الثانوية 
اإلآتشافي و المعارف سنجاساري، ويقارن الباحث بين المدخل 

التقليدي في تنمية اإلنشاء العربي بالمدرسة الثانوية المعارف 



ونتيجة هذا البحث أّن تطبيق المدخل اإلآتشافي في . سنجاساري
تدريس مهارة الكتابة له فعالية يطبقها المدرسون في تنمية جميع 

 .المهارات اللغوية خاصة في تنمية مهارة الكتابة
 .)2008(دراسة يوصي _ 5  
إن البحث الذي قام به يوصي في تعليم اللغة العربية     

باستخدام بطاقة جانيوس يدل على أن هناك تنمية آفاءة الطلبة في مهارة 
وفي الدور . ينتهج الباحث بحث إجرائي صفي على ثالثة أدوار. الكتابة

تلميذا آانت  14األول اليوجد الطلبة في درجة جيد جدا، ولكن هناك 
تالميذ  3وفي الدور الثاني . تالميذ درجتهم ضعيفة 4بولة و درجتهم مق

تالميذ فدرجتهم  4وأما . تلميذا في درجة جيدة 23في درجة جيد جدا، و
تلميذا  11وفي الدور الثالث . مقبولة وتلميذان ضعيفان في هذه المهارة

تالميذ في درجة  6تلميذ في درجة جيدة، و  24في درجة جيدة جدا، و 
ومن هذا البحث  يجد الباحث . وال يوجد منهم في درجة ضعيفةمقبولة، 

.     تلميذا على مستوى جيد في مهارة الكالم والكتابة 41تلميذا من  35أن 
     

من دراسة آمال الدين يجد الباحث أن من أسباب الفشل في مهارة  
والدراسة التى يعملها . الكتابة هى عدم توفر وسائل التعليم المستخدمة

حمد زين الفجري تحاول لتحسين مهارة الكتابة باستعمال وسائل م
التعليمية في عملية تعليم اللغة العربية، وأن نتيجة هذا البحث تدل على 

وآذلك من الدراسات . هارة الكتابةأن هناك اثرا ايجابيا في تحسين م
لتحسين مهارة الكتابة أيضا، ولكن باستخدام  الباقيات، آلهم يستهدفون

وآل المدخل فعال . وبطاقة جانيوس دخل البنائي والمدخل اإلآتشافيالم
وأما هذا البحث فسيحاول أن تحسن مهارة الكتابة،  .لتنمية مهارة الكتابة

يستخدم وفي هذه المناسبة . تكوين الجملة العربية الصحيحةخاصة في 
 .الباحث وسيلة ما يسمي ببطاقات الكلمات

 
  

 
 
 
 
 
 



 الفصل الثالث
 ة البحثمنهجي

 
 منهج البحث _أ

وجري هذا . انتهج الباحث في هذا البحث المنهج اإلجرائي الصفي 
وع من  ذا الن ا ه ى يواجهه ى تحل المشكالت الت ن حت ى دوري البحث عل

ى    . التعليم وتتحقق األهداف المنشودة في هذا البحث وآل دور يشتمل عل
 . والتقويمأربع مراحل رئيسية، وهى التخطيط والتنفيد و المالحظة 

ي      رى ف ذي يج وي ال ي الترب و البحث العمل ي ه والبحث اإلجرائ
ل    اليب تحلي الفصل ويهدف إلى تحسين نوعية التعليم والتعلم وهو احد أس
ل        اءة وتحلي وير الكف ة تط ي وعملي ل التطبيق تخدام العم كلة باس المش

ة ظاهرة لترق      تعلم إعان يم وال ة  المشكلة، هذا البحث الذي يفيد لعمل التعل ي
م         درس وتعل ين درس الم ام ح م واإلفه تعداد الفه ي اس درس ف ة الم مهن

تعلم ة   . الم ي عملي ار ف ب األفك ي تجري اوالت ف يس هى المح ه آم وعرف
  30.التدريس الواقعية لتكون أحسن بعد تطبيق تلك اإلجراءات

و        ي ه ث اإلجرائ ر أن البح ح األم ابق، يتض رض الس ن الع م
بها المدرس أو الباحث لحل المشكالت   المحاوالت واإلجراءات التى قام 

ي ث العلم ة بالبح ر  . التعليمي راءات بتغيي اوالت واإلج ذه المح تم ه وت
يم ويرجى         ة التعل ة في عملي ائل التعليمي الطريقة أو االستراتجية أو الوس

 .31أويتوقع من هذا التغيير تنمية عملية التعليم ونتيجتها
ذا الب    ذا     وسيشترك الباحث المدرس في إجراء ه ان ه ذلك آ حث، ل

مشترك الباحث المدرس في تخطيط اإلجراءات       . البحث بحثا اشتراآيا 
ذي       ي ال ث العلم ن البح زءا م فتها ج ا بص ا وتأمله ا ومالحظته وتطبيقه

ه  ين فاعلي ترآا ب ه مش ت نتيجت ه . آان رح علي ذا اقت يس وه تيفين آم و س
و وهو التخطيط و التطبيق و المالحظة  1988سنة ج تغارت .روبين م

 .االنعكاس في سلسلة مترابطة
 
 مجتمع البحث وعينته _ب

                                                 
30. Syamsuddin AR dan Vismaia S Damaianti, Metode Pemelitian Pendidikan Bahasa, Rosda 

Karya, Bandung p 199 
31 . M. Wachid Murni, Makalah Penelitian Tindakan Kelas, Malang, 2008, p 4−5 



ذه الدراسة     ة إن مجتمع البحث في ه امن بالمدرسة     طلب الصف الث
انج  ة جومب المية الحكومي طة االس رقية المتوس اوا الش ة  ج نة الدراس للس

 .طالباوعدد تالميذ هذا الصف يبلغ اربعون  2008-2009
ة     هـهذا الصف ألن  طلبةواختار الباحث   ارة الكتاب م ضعفاء في مه

ة   على وهذا يدل. باللغة العربية أن في هذا الصف مشكالت في تعليم اللغ
 .تحتاج إلى عالجالعربية 

 
 أدوات جـمع البيانات_ ج

 :ولجمع البيانات استخدم الباحث في هذا البحث االدوات اآلتية 
 المالحظة -1 
ي    ادي ف ان الع تخدمها االنس يلة يس ي وس ة ه ابه  المالحظ اآتس

اهده أو نسمع   ا نش ا من خالل م ع خبراتن ه حيث نجم ه ومعلومات لخبرات
ه ن   . عن ل م ا يجع ا معين ع منهج ه يتب ظ فإن ين يالح ث ح ن الباح ولك

  32.مالحظاته أساسا لمعرفة واعية أو فهم دقيق لظاهرة معينة
واع المالحظة يعنى          ا من أن ار الباحث  نوع و في هذا البحث يخت

ة المباش  ددة  ، (Direct)رة  المالحظ ة المح وم  والمالحظ ث  ألن يق الباح
ة ة        بمالحظ ام بعملي ذي ق درس ال اطات الم ن نش ودة م واهر الموج الظ

ي   ي الفصل الدراس يم ف اطات   . التعل ن نش ودة م واهر الموج ذلك الظ وآ
امهم ب      تراآهم واهتم ن اش ة م ة  ـالطلب ة التعليمي ث   . هذه العملي ام الباح ق

وآان  .ه اإلجراءات التعليمية في غرفة الدراسةهذ بالمالحظة حينما تنفيذ
وع   ا أو ن ي يالحظه ات الت وع المعلوم دى الباحث تصور مسبق عن ن ل

  .السلوك الذي يراقبه
 المقابلة -2 
ر  ة  تعتب ر  –المقابل د آبي ى ح ة  –إل دال من آتاب فويا، فب تبيانا ش اس

 33.يةفإن المستجوب يعطي معلوماته شفويا في عالقة مواجه. االجابات
حية     ة مس و مقابل ذا البحث ه ي ه ة ف كل المقابل ـهدف . وش ا ت ألّنه

ك التي تستخدم في دراسات       الحصول على معلومات وبيانات وآراء آتل
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ات    ة االتجاه ام أو دراس رأي الع ث ي  . ال ذا البح ي ه ث  وف تخدم الباح س
ة في المدرسة           ة العربي يم اللغ ة التعل ة بحال ات المتعلق المقابلة لجمع البيان

ة     ال درس اللغ انج، ورأي م الوة جومب ة مج المية الحكومي طة االس متوس
ات   ة الكلم تخدام بطاق ة باس ارة الكتاب يم مه ة عن تعل ام الباحث . العربي ق

ذا البحث      . بالمقابلة مع مدرسة اللغة العربية التي قامت بالمشارآة في ه
 .مط المقابلةـوأداة المقابلة المستخدمة هي ن

 االستبانة -3 
تبا  ن االس ات ع ع البيان ائق وتجمي ى الحق ول عل نة أداة للحص

ل    ة بالفع اليب القائم روف واألس داد    . الظ ى إع تبانة عل د االس وتعتم
راد المجتمع           بيا من أف ر نس دد آبي ئلة ترسل لع حيث  (مجموعة من االس

راد فحص         ات المجتمع الم ة لجمع فئ ة ممثل ترسل هذه االسئلة عادة لعين
 34).آرائها
ة ونوع االستبانة   تبانة التي    . في هذا البحث استبانة مغلق وهي االس

ن      ة م ن مجموع حيحة م ة الص ار االجاب وص اختي ن المفح ب م تطل
ول     ويستخدم الباحث هذه  االستبانة. االجابات ة بمي ات المتعلق لجمع البيان
ة امنالصف ال طلب يم وتعلّ  ث امهم بتعل ة وخبرات واهتم ة العربي هم ـم اللغ

ة باستخدام    وموقفهم من تعليم وتعّل طوال تعلم اللغة العربية ة العربي م اللغ
 .بطاقة الكلمات

 االختبار_ 4 
ة  ي  ارة اللغوي ة بمه ات المتعلق ع البيان ار لجم تخدم الباحث االختب س

ة   ارة الكتاب ي مه ذ ف دى التالمي ي    .ل ذا البحث يعن ي ه ار ف وع االختب ون
حيحة     د الص بة بالقواع ل المناس ل الجم ة اال (تحلي د الجمل مية قواع س

 ).والجملة الفعلية
 مصادر البيانات_ د

ذا البحث     ة في الصف     سة الل مدّرمصادر البيانات في ه ة العربي غ
امن    ف الث ي الص ة ف امن والطلب ة الب )ب-8(ب  -الث طة مدرس المتوس

انج، ال   الوة جومب ة مج المية الحكومي نةاإلس ية س  .2009-2008 الدراس
   .اوآان عدد الطلبة في هذا الصف اربعون طالب

 .أسلوب تحليل البيانات_ هـ
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 معيار النجاح في مهارة الكتابة_ )أ
تخدم الباحث   الىيس ز الت ي   الرم ذ ف ات حصيلة التالمي ل درج لني

 :35مهارة الكتابة
 : البيان   د    100× ـــ = ن    م     -)1
 النتيجة: ن     
 مجموع الدرجات لكل الطلبة: م     
اح   و  .15الدرجة األعلى وهي : د      ـى للنج ار األدن : المعي

60.36 
 الكتابةدل درجات الطلبة في مهارة مقارنة حصيلة مع -)2

 الرقم النتيجة  التقدير

60 - 51 راسب  1 
70 - 61 مقبول  2 
80 - 71 جيد  3 
جداجيد   81 – 90  4 

100 - 91 مـمتاز  5 
 
 معيار الدرجة في مهارة الكتابة -)3

معيار الرقم
 تالدرجا
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 :معتمدة على مايلى المعايير_ )ب
 القواعد_ )1

 المعايير درجة
 آانت القواعد صحيحةإذا  5
ل    4 تخدام الفع ي اس اء ف م أاألخط واإلس

 والصفةأ
 األخطاء في استخدام الضمائر 3
  لغة األمآيب ير ترتأث 2
  ال تفيد معناآانت الكتابة إذا  1
 
 الترآيب_ )2
 المعاييردرجة
 آان الترآيب صحيح إذا  5
دأ      4 ر أاألخطاء في استخدام ترآيب المبت و فاعل  أفعل  /والخب

 والمفعول بهأ
ر 3 دأ والخب تخدام ترآيب المبت ي اس ل و فاعل / األخطاء ف فع

 والمفعول به
 غير منظمة  التراآيب 2
  ال تفيد معناآانت الكتابة إذا  1

 
 المفردات/  حتويـالم _)3

 المعايير درجة
 الصلة بالموضوع االكتابة وثيق تآانإذا  5
 يتوافت الموضوع بين الكلمات لكن التأثر الصلة 4
 تنقصه الصلة بالموضوع 3
 آثرة الغلظ في تنظيم الكلمات  2
 بالموضوع البتةالكتابة غير وثيق الصلة  1

  



 
 
 

 
 .مراحل تنفيذ الدراسة_  هـ

ى     ة وه ل التالي ب المراح ث بحس إجراءات البح ث ب وم الباح يق
ويم    ة والتق ذ والمالحظ يط والتنفي م    . التخط ل بالرس ذه المراح ح ه يوض

 :البياني أوالتخطيطي فيما يلي
 

 التخطيطي في البحث اإلجرائي تصميم
 

 اإلجراء  ذتنفي  التخطيط     مشكالت 
 

 المالحظة   التقويم      
 مشكالت 

 اإلجراء تنفيذ  التخطيط      الجديدة من االنعكاس 
       
 المالحظة   التقويم   لم ينجح  
         
 الخالصة   الناجح     

 
 الدور التالي  

 
 ) 2007:74سوهارسمي أريكونطا (

 :طي في البحث اإلجرائي فكما يليوالبيان عن تصميم التخطي 
ذهب الباحث إلى المدرسة  المتوسطة اإلسالمية الحكومية مجالوة  

قام الباحث . جومبانج في أول شهر فبرايير ليقوم بدراسة تمهيدية
. بالمقابلة مع مدّرسة اللغة العربية عن أحوال تعليم اللغة العربية هناك

و من المشكالت . العربية  فيها فيكتشف الباحث مشكالتا في تعليم اللغة
 .المكتشفة آان الطلبة في هذه المدرسة ضعفاء في مهارة الكتابة



فيتناقش الباحث ومدّرسة اللغة العربية هناك عن ضعفهم في تلك  
وفي هذه . وخطط الباحث والمدّرسة االجراءات لتحسينها. المهارة

تستخدم المدّرسة  المناسبة يتفق الباحث والمدّرسة بعملية التدريس حيث
 .بطاقة الكلمات في تعليم مهارة الكتابة

 :فيما يأتيفمراحل إجراءات هذا البحث بتفصيل  وأما 
 التخطيط _1

 إعداد مادة الدرس وتصميمها   -)أ
 إعداد بطاقة الكلمات -)ب
 :تصميم جدول إجراءات التعليم من المدرس آما يلي  -)ج

 التعليم جدول
 

 اليوم والتاريخ لموضوعا اللقاء الدورالرقم

الدور  1
 األول

اللقاء 
 األول

مارس  5الخميس،  الهواية
2009 

 اللقاء
 الثاني

مارس  12 الخميس، الهواية
2009 

 اللقاء
 الثالث

مارس  19الخميس، المراجعة
2009 

 اللقاء
 الرابع

إبريل  2الخميس، االختبار
2009 

الدور  2
 الثاني

اللقاء 
 األول

إبريل  16،الخميس مهنة
2009 

 اللقاء
 الثاني

إبريل  23الخميس، مهنة
2009 

 اللقاء
 الثالث

إبريل  30الخميس، المراجعة
2009 

 اللقاء
 الرابع

2009مايو  7الخميس، االختبار  

 



ة الكلمات     -)د ة باستخدام بطاق ا  . تصميم خطة التعليم اللغة العربي أم
اط     ن النش ون م ة فتتك ذه الخط ي ه راءات ف اط اإلج األول والنش

 .الرئيسي والنشاط األخير
 

اط  النش
 األول

 
)15 

 )دقائق

 يلقي المدرس السالم والتحية 
 يوجه المدرس التالميذ إلى المادة التي ستدرس 
ق       ن طري ا ع ق به ا يتعل ى م ادة إل درس الم ربط الم ي

 السؤال والجواب
 يعرض المدرس بطاقة الكلمات 
 يقوم المدرس بتوزيع  بطاقة الكلمات 

اط ال نش
 الرئيسي

 
)دقيقة 60(

 يعرض المدرس البطاقات على التالميذ 
ة   ة من مجموع وين الجمل ة تك درس األمثل يعرض الم

 البطاقات
ئلة حول   ذ الفرصة لطرح األس يتسح المدرس للتالمي

 المادة
ذ     يم التالمي ق تقس ن طري دريبات ع درس بالت وم الم يق

 إلى مجوعات
ات ل  ات الكلم ن بطاق ددا م درس ع وزع الم ل ي ك

 مجموعة
ة من   وين الجمل ة بتك ل مجموع درس من آ يطلب الم

 البطاقات
ة      ة الجمل ات بكتاب د المجموع درس اح ب الم يطل

 الصحيحة على السبورة
 يقدم المدرس التعليقات على حصيلة آل مجموعة 

اط  نش
 األخير

 
)دقيقة 15(

ؤال      ق الس ن طري درس ع ادة ال ن م درس ع د الم يؤآ
 والجواب

 ادة الدرسيقدم المدرس خالصة م 
 يختم المدرس الدرس بالحمدلة  

 
 



 
 التنفيذ من الدور األول_ 2
اء األول  -)أ ررة    : اللق يم المق ة التعل ق خط يم وف راءات التعل . اج

و     اء ه ذا اللق ي ه درس ف ة"وموضوع ال راءات  ". الهواي ذه اإلج ه
اريخ     ي الت ذت ف ة نف ارس  5التعليمي ث  . 2009 م ظ الباح ويالح

 .لتالميذ في هذه اإلجراءات التعليميةجميع نشاطات وسلوك ا
انى   -)ب اء الث ررة    : اللق يم المق ة التعل ق خط يم وف راءات التعل . اج

ة  "وموضوع الدرس في هذا اللقاء هو  ذه اإلجراءات   ".  الهواي ه
ويالحظ الباحث   . 2009 مارس  12التعليمية نفذت في التاريخ 

 .عليميةجميع نشاطات وسلوك التالميذ في هذه اإلجراءات الت
اء الثالث  -)ج اء االول : اللق ي اللق ى درست ف ادة الت ة عن الم المراجع

اريخ      ".  الهواية "والثانى عن موضوع  ذ في الت ة نف ذه المراجع ه
 . 2009 مارس  19

ع   -)د اء الراب اء االول     : اللق ي اللق ت ف ى درس ادة الت ن الم ار ع االختب
ة  "عن موضوع    والثالث والثانى ذه اال ".  الهواي ذ في    ه ار نف ختب
 . 2009 إبريل 2التاريخ 

 
 التقويم من الدور األول _3

انى        اء االول والث ي اللق يم ف راءات التعل ذ اج ث تنفي نعكس الباح  ي
ويقوم الباحث باالنعكاس عن حصيلة المالحظة      . والثالث واالختبار

ا  . حول االجراءات التعليمية وسلوك التالميذ عن طريق التحليل عليه
 :هذا التحليل يستخلص الباحث آما اآلتىوعلى ضوء 

اج أن   -)أ رر فال يحت ار النجاح المق ى معي ذا البحث وصل إل ان ه إذا آ
 يواصل الباحث الى الدور التالي

رر فيواصل    -)ب اح المق ار النج ى معي م يصل إل ذا البحث ل ان ه إذا آ
 .الباحث إلى الدور التالى

 
 التنفيذ من الدور الثاني _4

اء األ -)أ ررة     : ول اللق يم المق ة التعل ق خط يم وف راءات التعل . اج
و   اء ه ذا اللق ي ه درس ف ة"وموضوع ال راءات ". مهن ذه اإلج ه



ويالحظ الباحث   . 2009 إبريل 16التعليمية نفذت في التاريخ 
 .جميع نشاطات وسلوك التالميذ في هذه اإلجراءات التعليمية

انى   -)ب اء الث ة الت   : اللق ق خط يم وف راءات التعل ررة اج يم المق . عل
ة " وموضوع الدرس في هذا اللقاء هو  ذه اإلجراءات   ".  مهن ه

اريخ  ي الت ذت ف ة نف ل 23التعليمي ظ . 2009 إبري ويالح
راءات       ذه اإلج ي ه ذ ف لوك التالمي اطات وس ع نش ث جمي الباح

 .التعليمية
اء االول    : اللقاء الثالث  -)ج المراجعة عن المادة التى درست في اللق

اريخ      ".  مهنة" ضوع والثانى عن مو ذ في الت ة نف ذه المراجع ه
 .2009 إبريل 30

اء االول        : اللقاء الرابع  -)د ادة التى درست في اللق ار عن الم االختب
ة " عن موضوع    والثالث والثانى ار البعدي    ".  مهن ذه االختب ه

 .2009 مايو  7نفذ في التاريخ 
 التقويم من الدور الثاني _ 5

ذ اج    ث تنفي نعكس الباح انى   ي اء االول والث ي اللق يم ف راءات التعل
ويقوم الباحث باالنعكاس عن حصيلة المالحظة حول . والثالث واالختبار

ا       ل عليه ق التحلي ذ عن طري ة وسلوك التالمي ى . االجراءات التعليمي وعل
 :ضوء هذا التحليل يستخلص الباحث آما اآلتى

رر   -)أ ار النجاح المق ى معي ذا البحث وصل إل ان ه اج أن إذا آ فال يحت
 يواصل الباحث الى الدور التالي

ر   -)ب اح المق ار النج ى معي م يصل إل ذا البحث ل ان ه ر فيواصل إذا آ
 .الباحث إلى الدور التالي

 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 
المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية جومبانج جاوا لَمحة عن  -أ

 .االعربية فيه وتعليم اللغة الشرقية 
يقوم الباحث هذا البحث اإلجرائي الصفي في المدرسة المتوسطة  

تقع هذه المدرسة في قرية بعيدة عن . اإلسالمية الحكومية جومبانج
مجالوه جومبانج، رقم  12المدينة، يعنى في شارع محمد إرشاد رقم 



آانت هذه المدرسة تحت مؤسسة التربية . 888822-0321الهاتف 
. للمؤسسة ثالثة المدارس. مجالوه جومبانج" منبع العلوم"اعية واإلجتم

، ثانيا، المدرسة المتوسطة "منبع العلوم"أوال، المدرسة اإلبتدائية  
 ".منبع العلوم"اإلسالمية الحكومية، وثالثا، المدرسة الثانوية 

وهو الفصل األول الذي . تتكون هذه المدرسة من ثالثة فصول 
. وآذلك الفصل الثاني و الثالث. و ب، و ج،و د يتكون على الفصل أ،

. تلميذة 236تلميذا و  214يعنى . نفرا 450وعدد الطالب يبلغ إلى 
مدرسا حكوميا و  15وأما عدد المدرس في هذه المدرسة فتتكون على 

وآان مدرس اللغة العربية هنا ثالثة أساتيذ، يعنى . مدرسا أهليا 24
وفي هذا البحث . زنوبة عارفة خفصة ديديك وحيودي و ديديك جنيدي و

و أنا . تقوم األستاذة زنوبة عارفة خفصة بعملية التعليم في الصف
 .   آالباحث والمالحظ مع األستاذ ديديك وحيودي) ديديك جنيدى(

وآما . (KTSP)تحضع هذه المدرسة إلى المنهج الدراسة المحلي  
. ساعات في األسبوع 3نجد في هذا المنهج أن حصة تعليم اللغة العربية 

و هذا ال يكفي إللقاء المادة الموجودة . دقيقة 45وآل ساعة تتكون من 
في المنهج الدراسي ألن المراجع في تعليم اللغة العربية في هذه المدرسة  
قليلة جدا، وآانت المدرسة تعلم التالميذ والتلميذات بطريقة واحدة، 

ل التعليمية المتنوعة حينما  إضافة إلى ذلك ال تستخدم المدّرسة الوسائ
حتى ال يجري تعليم اللغة العربية في هذه . تقوم بعملية التعليم في الفصل

وبعد المناقشة مع مدّرسة اللغة العربية في هذه . المدرسة على ما يرام
المدرسة أّن  لحل هذه المشكلة يقوم الباحث مع المدرسة بعملية التعليم 

وفي هذه المناسبة تستخدم المدرسة . الجذابة باستخدام الوسائل التعليمية
 .بطاقة الكلمات في تعليم اللغة العربية

 
 .عرض ومناقشة نتائج الدراسة_ ب

يقوم الباحث ِبهذا البحث اإلجرائي الصفي على دورين في نصف  
في الدور األول يقوم . 2009-2008السنة الثانى والعام الدراسى 

وفي الدور الثانى يقوم ". الهواية"وع الباحث بأربع لقاءات تحت الموض
 ".المهنة"الباحث بأربع لقاءات أيضا تحت الموضوع 

 . الدور األول_ 1
 التخطيط_ )أ



 اللقاء األول _ )1 
يستعد الباحث آلما يحتاج إليها في هذا البحث اإلجرائي  

 8و بطاقات الكلمات التي تتكون على ل خطة التدريس الصفي مث
لى ذلك يستعد الباحث أدوات جمع البيانات إضافة إ. مجموعات

 .مثل المقابلة و االستبانة والمالحظة واإلختبار
 
 
 
 
 
 
 .خطة التدريس_ )أ ( 

 تدريسخطة ال 
 . المدرسة المتوسطة االسالمية:   وحدة الدراسة 

 اللغة العربية:    الدرس 
 الثانية/ الثامن :  المرحلة الدراسة / الصف 

 "1ية الهوا: "   الموضوع
 الكتابة:    مهارة

 2009-2008:   العام الدراسي 
 دقيقة 45×  2:    الوقت 

 
 : معيار الكفاءة - أ 

تـمكن الطلبة من التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم وخبرتـهم 
 ".الهواية"الموضوع   و المعلومات بطريقٍة آتابية  عن

 : الكفاءة األساسية - ب 
يطة عن موضوع آتابة الكلمة، والعبارة، والجملة البس .1

 ".الهواية"
إلقاء المعلومات و الفكرة بطريقة آتابية في الجملة البسيطة   .2

 "الهواية"عن موضوع 
 :المؤشرات  -  ج 



آتابة المفردات أو العبارة التي هي من المادة عن طريق  .1
 امالء منقول

استخدام المفردات في الجملة البسيطة المعّدة بطريقة  .2
 .صحيحة

 .من الكلمات المعّدة تكوين الجملة البسيطة .3
 .تكوين الفقرة البسيطة من الجملة المعّدة .4

 
 

 : أهداف التدريس - د 
 :بعد متابعتهم على التدريس، ُيتوقع من الطالب 

بطريقة " الهواية"أن يكتب المفردات أو العبارات عن  .1
 .صحيحة

 .أن يستخدم المفردات في الجملة البسيطة بطريقة صحيحة .2
 ة من الكلمات المعّدةّن الجملة البسيط أن يكو .3
 أن يكّون الفقرة البسيطة من الجملة المعّدة  .4

 : المادة الدرا سية - ه 
 :فيما يلى" الهواية "العبارة عن / الكلمات / قائمة المفردات 

 آرة القدم يلعب أن يوسف يحب
 الرسالة يرسل أن أحمد يريد
 الجريدة يقرأ أن صالح يفضل
 لةآرة الس هو يحب هواية لـه إلياس
ساحة  في آرة اليد الطالب يلعب

 المدرسة
 : الطريقة المستخدمة -  و 

 اإلنتقائية: الطريقة المستخدمة 
 : التدريس خطوة -  ز 

 النشاط االول/ مقدمة  .1
إلقاء التشجيعات والدافع ، وتوجيه الطالب عن الموضوع _ )أ

 ".الهواية"الذى سوف يقوم بعمليه في الصف، يعنى 
ادة إلى ما يتعلق بـها عن طريق يربط المدّرس الم_ )ب

 .السؤال والجواب



يعرض المدرس بطاقات الكلمات وتوويعها إلى آل _ )ج
 . فرقة

 النشاط الرئيسى/ إجراء التعليم  .2
بعد توزيع البطاقات يتيح المدرس للتالميذ الفرصة _   )أ 

الكلمات / معنى المفردات ( لطرح األسئلة حول المادة 
 ) العبارة/ 

س األمثلة تكوين الجملة من يعرض المدّر_   )ب 
 مجموعة البطاقات

 .يقوم آل مجموعة بتكوين الجملة من البطاقات_   )ج 
يطلب المدرس احد المجموعات لعرض الجملة التى   - )د 

تكّونـها إلى مقدمة الفصل  عن طريق الكتابة على 
 .السبورة

يقّدم المدرس التعليقات على حصيلة الفرقة جماعة مع _  )ه 
 .جميع المجموعات

 نشاط األخير. 3
يؤآد المدرس عن مادة التدريس عن طريق السؤال )   أ

 .والجواب
 يقدم المدرس خالصة مادة الدرس) ب
 .يعطى المدرس االختبار في أخر التدريس) ج

 .المراجع_  ح 
د . هـ. آتاب تعليم اللغة العربية للصف الثانى، المؤلف د)  أ    

 .هداية
للصف الثانى، وزارة للشؤون آتاب تعليم اللغة العربية )  ب   

 .الدينية
 .التقويـم_  ط 

 التحريري:  نوع التدريب)  أ   
 .التكملة:   الشكل) ب  
 .بنود األسئلة) ج  

 !من الدرس أآمل الجمل اآلتية بكلمة مناسبة. أ 
 ________يريد أحمد أن يرسل  .1
 _________يقرأ خالد الكنب  .2



 القرآن_______ يحب عثمان أن  .3
 الدراجة_______ أن يريد إلياس  .4
 ._______لعب آرة القدم يصح  .5

 .بطاقات الكلمات_ )ب(
يستعد الباحث مجموعة بطاقات الكلمات حيث لكل  

و على آل البطاقة مكتوبة عليها . بطاقة 25مجموعة تتكون من  
 :آلمة أو عبارة فيما يلى

 آرة القدم يلعب أن يوسف يحب
 الرسالة يرسل أن أحمد يريد
 الجريدة يقرأ أن صالح يفضل
 آرة السلةهو يحب هواية لـه إلياس
ساحة  في آرة اليد الطالب يلعب

 المدرسة
 تقسمو. طالبا 40 ةبب  عدد الطل-في هذا الصف الثامن 

 مجموعةوهذا يعنى أن لكل . مجموعات 8إلى  الطلبةالمدّرسة 
بطاقات حينما يقوم  5يمسك  ة طالبالولكل . طالبا 5تتكون من 

 .بعملية التدريس بةالطل
 .الوقت_ )ج(

يقوم الباحث  ِبهذه اجراءات التدريس في يوم الخميس ،  
وهذا .  8.30 – 7.00من الساعة . 2009مارس  5التاريخ 

هذا الصف  الطلبةوآان . يناسب بجدول التدريس في هذه المدرسة
 .آلهم حضروا هذه االجراءات التعليمية

 
 يـاللقاء الثـان_ )2

قاء األول فيستعد الباحث آلما يحتاج إليها في هذا آما الل  
البحث اإلجرائي الصفي مثل خطة التدريس و بطاقات الكلمات 

إضافة إلى ذلك يستعد الباحث . مجموعات 8التي تتكون على 
أدوات جمع البيانات مثل المقابلة و االستبانة والمالحظة 

 .واإلختبار
 



 .التدريس خطة_ )أ(
 تدريسخطة ال 

 . المدرسة المتوسطة االسالمية:   الدراسة  وحدة
 اللغة العربية:    الدرس 
 الثانية/ الثامن :  المرحلة الدراسة / الصف 

 "2الهواية : "   الموضوع
 الكتابة:    مهارة

 2009-2008:   العام الدراسي 
 دقيقة 45×  2:    الوقت 

 
 : معيار الكفاءة - أ 

م ومشاعرهم وخبرتـهم تـمكن الطلبة من التعبير عن أفكاره
 ".الهواية"الموضوع   و المعلومات بطريقٍة آتابية  عن

 
 : الكفاءة األساسية - ب 

آتابة الكلمة، والعبارة، والجملة البسيطة عن موضوع  .1
 ".الهواية"

إلقاء المعلومات و الفكرة بطريقة آتابية في الجملة البسيطة   .2
 "الهواية"عن موضوع 

 
 :المؤشرات  -  ج 

دات أو العبارة التي هي من المادة عن طريق آتابة المفر .1
 امالء منقول

استخدام المفردات في الجملة البسيطة المعّدة بطريقة  .2
 .صحيحة

 .تكوين الجملة البسيطة من الكلمات المعّدة .3
 .تكوين الفقرة البسيطة من الجملة المعّدة .4

 : أهداف التدريس - د 
 :بعد متابعتهم على التدريس، ُيتوقع من الطالب 

بطريقة " الهواية"يكتب المفردات أو العبارات عن  أن .1
 .صحيحة



 .أن يستخدم المفردات في الجملة البسيطة بطريقة صحيحة .2
 ّن الجملة البسيطة من الكلمات المعّدة أن يكو .3
 أن يكّون الفقرة البسيطة من الجملة المعّدة  .4

 : المادة الدرا سية - ه 
 :فيما يلى" اية الهو"العبارة عن / الكلمات / قائمة المفردات 

 البيت أمام المجلة أبي يقرأ
 أصدقائه إلى الرسالة نبيل يكتب

رسالة  عائشة ترسل 
 قصيرة

 أختها إلى

 ةالبرآ في ةالسباح محمود يحب
 الميدان في مدقآرة ال عثمان يشاهد

 
 : الطريقة المستخدمة -  و 

 اإلنتقائية: الطريقة المستخدمة 
 

 : التدريس خطوة -  ز 
 لنشاط االولا/ مقدمة  .1

إلقاء التشجيعات والدافع ، وتوجيه الطالب عن الموضوع _ )أ
   ".الهواية"الذى سوف يقوم بعمليه في الصف، يعنى 

يربط المدّرس المادة إلى ما يتعلق بـها عن طريق _ )ب
 .السؤال والجواب

يعرض المدرس بطاقات الكلمات وتوويعها إلى آل _ )ج
 . فرقة

 
 اط الرئيسىالنش/ إجراء التعليم  .2

بعد توزيع البطاقات يتيح المدرس للتالميذ الفرصة _   )أ 
/ الكلمات / معنى المفردات ( لطرح األسئلة حول المادة 

 ) العبارة
يعرض المدّرس األمثلة تكوين الجملة من مجموعة _   )ب 

 البطاقات
 .يقوم آل مجموعة بتكوين الجملة من البطاقات )ج 



لة التى يطلب المدرس احد المجموعات لعرض الجم )د 
تكّونـها إلى مقدمة الفصل  عن طريق الكتابة على 

 .السبورة
يقّدم المدرس التعليقات على حصيلة الفرقة جماعة مع  )ه 

 .جميع المجموعات
 

 نشاط األخير. 3
يؤآد المدرس عن مادة التدريس عن طريق السؤال )   أ

 .والجواب
 يقدم المدرس خالصة مادة الدرس) ب
 .في أخر التدريس يعطى المدرس االختبار) ج
 

 .المراجع_  ح 
د . هـ. آتاب تعليم اللغة العربية للصف الثانى، المؤلف د)  أ    

 .هداية
آتاب تعليم اللغة العربية للصف الثانى، وزارة للشؤون )  ب   

 .الدينية
 
 
 
 
 

 .التقويـم_  ط 
 التحريري:  نوع التدريب)  أ   
 .التكملة:   الشكل) ب  
 .بنود األسئلة) ج  

 !مل الجمل آما في المثالأآ 
 تلعب الطالبة آرة القدم في الميدان .1

 ____________أحمد ____  
 ___________الطالب ____  
 ____________رقية ____  



 .عائشة تزور صديقتها في المدينة .2
 _________________خالد  
 ________________التلميذة  
 __________________آمنة  

 
 .اتبطاقات الكلم_ )ب(

يستعد الباحث مجموعة بطاقات الكلمات حيث لكل  
و على آل البطاقة مكتوبة عليها . بطاقة 25مجموعة تتكون من  
 :آلمة أو عبارة فيما يلى

 البيت أمام المجلة أبي يقرأ
 أصدقائه إلى الرسالة نبيل يكتب
رسالة  عائشة ترسل

 قصيرة
 أختها إلى

 البرآة في  السباحة محمود يحب
 الميدان في آرة القدم عثمان ديشاه

 
ت قسمو. طالبا 40 الطلبةب  عدد -في هذا الصف الثامن 

 لكل مجموعة وهذا يعنى أن. مجموعات 8المدّرسة الطلبة إلى 
بطاقات حينما يقوم  5ولكل طالب يمسك . طالبا 5تتكون من 

 .الطالب بعملية التدريس
 .الوقت_ )ج(
ريس في يوم الخميس ، التاريخ يقوم الباحث  ِبهذه اجراءات التد 

وهذا يناسب .  8.30 – 7.00من الساعة . 2009مارس  12
هذا الصف آلهم  الطلبةوآان  .بجدول التدريس في هذه المدرسة
 .حضروا هذه االجراءات التعليمية

 
 اللقاء الثالث) 3

آلما  في هذا اللقاء فيستعد الباحث والثاني آما اللقاء األول  
هذا البحث اإلجرائي الصفي مثل خطة التدريس و  يحتاج إليها في

 8ورقة التمرينات و بطاقات الكلمات التي تتكون على 



إضافة إلى ذلك يستعد الباحث أدوات جمع البيانات . مجموعات
 .مثل المقابلة و االستبانة والمالحظة واإلختبار

 خطة التدريس_ )أ(
 تدريسخطة ال

 . االسالمية المدرسة المتوسطة:   وحدة الدراسة 
 اللغة العربية:    الدرس 
 الثانية/ الثامن :  المرحلة الدراسة / الصف 

 ).المـراجعة" (3الهواية : "   الموضوع
 الكتابة:    مهارة

 2009-2008:   العام الدراسي 
 دقيقة 45×  2:    الوقت 

 
 : معيار الكفاءة - أ 

ـهم تـمكن الطلبة من التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم وخبرت
 ".الهواية"الموضوع   و المعلومات بطريقٍة آتابية  عن

 
 : الكفاءة األساسية - ب 

آتابة الكلمة، والعبارة، والجملة البسيطة عن موضوع  .1
 ".الهواية"

إلقاء المعلومات و الفكرة بطريقة آتابية في الجملة البسيطة   .2
 "الهواية"عن موضوع 

 
 :المؤشرات  -  ج 

لتي هي من المادة عن طريق آتابة المفردات أو العبارة ا .1
 امالء منقول

استخدام المفردات في الجملة البسيطة المعّدة بطريقة  .2
 .صحيحة

 .تكوين الجملة البسيطة من الكلمات المعّدة .3
 .تكوين الفقرة البسيطة من الجملة المعّدة .4

 
 : أهداف التدريس - د 



 :بعد متابعتهم على التدريس، ُيتوقع من الطالب 
بطريقة " الهواية"أو العبارات عن أن يكتب المفردات  .1

 .صحيحة
 .أن يستخدم المفردات في الجملة البسيطة بطريقة صحيحة .2
 ّن الجملة البسيطة من الكلمات المعّدة أن يكو .3
 أن يكّون الفقرة البسيطة من الجملة المعّدة  .4

 
 
 
 : المادة الدرا سية - ه 

 :لىفيما ي" الهواية "العبارة عن / الكلمات / قائمة المفردات 
 المدرسة من جائزة نبيل يحصل
 الريشة آرة مبارة أسرتي تشاهد
 أسبوع آل آرة القدم الطالب يتعلم 
 األزهار ترسم أن فاطمة تريد
 المكتبة في القصة سلمان يقرأ

 
 : الطريقة المستخدمة -  و 

 اإلنتقائية: الطريقة المستخدمة 
 : التدريس خطوة -  ز 

 
 النشاط االول/ مقدمة  .1
قاء التشجيعات والدافع ، وتوجيه الطالب عن إل_   )أ

الموضوع الذى سوف يقوم بعمليه في الصف، يعنى 
 ".الهواية"

يربط المدّرس المادة إلى ما يتعلق بـها عن طريق _  )ب
 .السؤال والجواب

يعرض المدرس بطاقات الكلمات وتوويعها إلى آل _   )ج
 . فرقة

 
 النشاط الرئيسى/ إجراء التعليم   .2



د توزيع البطاقات يتيح المدرس للتالميذ الفرصة بع_   )أ 
الكلمات / معنى المفردات ( لطرح األسئلة حول المادة 

 ) العبارة/ 
يعرض المدّرس األمثلة تكوين الجملة من مجموعة    )ب 

 البطاقات
 .يقوم آل مجموعة بتكوين الجملة من البطاقات    )ج 
يطلب المدرس احد المجموعات لعرض الجملة التى     )د 

نـها إلى مقدمة الفصل  عن طريق الكتابة على تكّو
 .السبورة

يقّدم المدرس التعليقات على حصيلة الفرقة جماعة      )ه 
 .مع جميع المجموعات

 نشاط األخير. 3
يؤآد المدرس عن مادة التدريس عن طريق السؤال )   أ

 .والجواب
 يقدم المدرس خالصة مادة الدرس) ب
 .التدريسيعطى المدرس االختبار في أخر ) ج

 .المراجع_  ح 
د . هـ. آتاب تعليم اللغة العربية للصف الثانى، المؤلف د)  أ    

 .هداية
آتاب تعليم اللغة العربية للصف الثانى، وزارة للشؤون )  ب   

 .الدينية
 .التقويـم_  ط 

 التحريري:  نوع التدريب)  أ   
 تحويل الجملة:   الشكل) ب  
 .بنود األسئلة) ج  

 !تية إلى الجملة اإلسميةغير الجمل اآل 
 .يشاهد يوسف مبارة آرة السلة أمام الفصل .1
 تلعب زينب آرة الريشة في قاعة المدرسة .2
 يقرأ الطالب الدرس في الفصل .3
 يزور خالد عمه في القرية .4



 يرآب سلمان الدراجة إلى المدرسة .5
 
 
 .بطاقات الكلمات_ )2

يستعد الباحث مجموعة بطاقات الكلمات حيث لكل  
و على آل البطاقة مكتوبة عليها . بطاقة 25تتكون من  مجموعة 

 :آلمة أو عبارة فيما يلى
 المدرسة من جائزة نبيل يحصل
 الريشة آرة مبارة أسرتى تشاهد
 أسبوع آل آرة القدم الطالب يتعلم
 األزهار ترسم  أن فاطمة تريد
 المكتبة في القصة سلمان يقرأ
  
ت قسمو. طالبا 40بة الطلب  عدد -في هذا الصف الثامن 

وهذا يعنى أن لكل مجموعة . مجموعات 8إلى  المدّرسة الطلبة
بطاقات حينما يقوم  5يمسك  ةلبولكل ط. طالبا 5تتكون من 

 .الطالب بعملية التدريس
 .الوقت_ )3

يقوم الباحث  ِبهذه اجراءات التدريس في يوم الخميس ،  
وهذا .  8.30 – 7.00من الساعة . 2009مارس  19التاريخ 

وآان تالميذ هذا الصف  .يناسب بجدول التدريس في هذه المدرسة
 .آلهم حضروا هذه االجراءات التعليمية

 اللقاء الرابع) 4
تقوم المدّرسة في اللقاء الرابع باالختبار عن مهارة الكتابة  

 .و االستبانة لقياس تأثير بطاقة الكلمات لتنمية مهارة الكتابة
 
 
 

 التنفيذ_ ب
 للقاء األولا) 1 



 .النشاط األول_ )أ(
وبعد ذلك . تلقي المدّرسة السالم والتحية في أول اللقاء 

توجه المدّرسة التالميذ والتلميذات أن هذا اليوم سوف تقوم 
وتقوم المدّرسة ". الهواية"المدّرسة بالتدريس تحت الموضوع 

وبالتالى تعرض . بالسؤال والجواب عما يتعلق ِبهذا الموضوع
ويجرى . ّرسة بطاقات الكلمات وتوزعها إلى آل فرقةالمد

 .دقيقة 15النشاط األول لمدة 
 .النشاط الرئيسى_ )ب(

بعد توزيع  بطاقات الكلمات تتيح المدّرسة الفرصة لطرح  
األسئلة حول معنى  المفردات أو الكلمات المكتوبة على 

وبعد الفهم عن المفردات أو الكلمات أو العبارة . البطاقات
و بالتالى . شرح المدّرسة القواعد والتراآيب عن الجملة الفعليةت

تعرض المدّرسة األمثلة تكوين الجملة من البطاقات تناسب 
وبعد ذلك تعطى المدّرسة المعلومات . بترآيب الجملة الفعلية

إلى التالميذ أن في هذا اللقاء ستقوم بعملية التدريس باستخدام 
ملة العربية الصحيحة مثل بطاقات الكلمات في تكوين الج
وتوّجه المدّرسة إلى التالميذ . النموذج الذي قامت به المدّرسة

آيفية استخدام بطاقات الكلمات في تكوين الجملة الصحيحة  
الفرقة بتكوين الجملة / ثم تطلب المدّرسة آل مجموعة . شفهيا

وبعد عدة دقائق تطلب المدّرسة احد . الصحيحة من البطاقات
وتقدم المدّرسة . بكتابة الجملة الصحيحة على السبورةالفرقة 

يجري هذه العملية حتى نهاية . التعليقات على حصيلة آل فرقة
 .البطاقات

 
 
 .النشاط اآلخير_ )ج(

تؤآد المدّرسة عن مادة الدرس عن طريق السؤال 
وتختم المدرسة . والجواب، وتقدم المدّرسة خالصة مادة الدرس

 التدريباتفي هذا اللقاء ترتكز المدّرسة  و. لتدريباتالدرس با
لمدة عشر دقائق، وبعد  التدريبويستغرق هذا .عن التراآيب 

وفي . تقوم المدّرسة بتصحيح على إجابة الطلبة التدريبانتهاء 



هذه المناسبة يقوم التصحيح بتبديل إجابة الطلبة مع إجابة 
الطلبة  و المدّرسة تعطى التعليقات عن إجابة. الطلبة األخرى

هذا ليكون الطلبة يعرفون على آفائتهم . في آخر عملية التدريس
إضافة إلى ذلك . وآذلك هم يعرفون نقصاِنهم. في مهارة الكتابة

 .أن يأآد الطلبة عن الدرس الذي يتعلمه في هذا اللقاء
 
 اللقاء الثاني_ )2

 .النشاط األول_ )أ(
تقدم   وبعد ذلك. تلقي المدّرسة السالم والتحية في أول اللقاء 

المدّرسة مالحظة اللقاء األول ليعرف الطلبة عدة العيوب 
وبعد أن يعرف . والمزايا التى يعملها الطلبة في عملية التدريس

الطلبة عيوبـهم ومزاياهم فتوّجه المدّرسة التالميذ والتلميذات أن 
". الهواية"هذا اليوم ستقوم المدّرسة بالتدريس تحت الموضوع 

. لمدّرسة بالسؤال والجواب عما يتعلق ِبهذا الموضوعوتقوم ا
وبالتالى تعرض المدّرسة بطاقات الكلمات وتوزعها إلى آل 

 .دقيقة 15ويجرى النشاط األول لمدة . فرقة
 .النشاط الرئيسى_ )ب(

بعد توزيع  بطاقات الكلمات تتيح المدّرسة الفرصة لطرح  
مكتوبة على األسئلة حول معنى  المفردات أو الكلمات ال

البطاقات، وتكتب المدّرسة المفردات التى ال يفهمها الطلبة على 
وبعد الفهم عن معنى المفردات أو الكلمات أو العبارة . السبورة

تشرح المدّرسة القواعد والتراآيب عن الجملة الفعلية شرحا 
موجزا، للمذاآرة فقط، ألن قد شرحت المدرسة في اللقاء 

المدّرسة المعلومات إلى التالميذ أن في  وبعد ذلك تعطى. األول
هذا اللقاء ستقوم بعملية التدريس باستخدام بطاقات الكلمات 

وتوّجه المدّرسة إلى . ألجل تكوين الجملة العربية الصحيحة
التالميذ آيفية استخدام بطاقات الكلمات في تكوين الجملة 

ة ثم تطلب المدّرس. الصحيحة عن طريق آتابتها على السبورة
. الفرقة بتكوين الجملة الصحيحة من البطاقات/ آل مجموعة 

وبعد عدة دقائق تطلب المدّرسة احد الفرقة بكتابة الجملة 
وتقدم المدّرسة التعليقات على حصيلة . الصحيحة على السبورة



 .يجري هذه العملية حتى نهاية البطاقات. آل فرقة
 .النشاط اآلخير_ )ج(

لدرس عن طريق السؤال تؤآد المدّرسة عن مادة ا 
وتختم المدرسة . والجواب، وتقدم المدّرسة خالصة مادة الدرس

عن  التدريبوفي هذا اللقاء ترتكز المدّرسة . لتدريباتالدرس با
لمدة عشر دقائق، وبعد انتهاء  التدريبويستغرق هذا .القواعد 

وفي هذه . االختبار تقوم المدّرسة بتصحيح على إجابة الطلبة
يقوم التصحيح بتبديل إجابة الطلبة مع إجابة الطلبة  المناسبة
و المدّرسة تعطى التعليقات عن إجابة الطلبة في آخر . األخرى

هذا ليكون الطلبة يعرفون على آفائتهم في . عملية التدريس
إضافة إلى ذلك أن . وآذلك هم يعرفون نقصاِنهم. مهارة الكتابة

 .  ذا اللقاءيأآد الطلبة عن الدرس الذي يتعلمه في ه
 
 
 اللقاء الثالث_ )3

 .النشاط األول_ )أ(
تقدم   وبعد ذلك. تلقي المدّرسة السالم والتحية في أول اللقاء 

المدّرسة مالحظة اللقاء الثانى ليعرف الطلبة عدة العيوب 
وبعد أن يعرف . والمزايا التى يعملها الطلبة في عملية التدريس

المدّرسة التالميذ والتلميذات أن الطلبة عيوبـهم ومزاياهم فتوّجه 
هذا اليوم ستقوم المدّرسة بمراجعة التدريس تحت الموضوع 

وتقوم المدّرسة بالسؤال والجواب عما يتعلق ِبهذا ". الهواية"
وبالتالى تعرض المدّرسة بطاقات الكلمات . الموضوع

 .دقيقة 15ويجرى النشاط األول لمدة . وتوزعها إلى آل فرقة
 .الرئيسى النشاط_ )ب(

بعد توزيع  بطاقات الكلمات تتيح المدّرسة الفرصة لطرح  
األسئلة حول معنى  المفردات أو الكلمات المكتوبة على 
البطاقات، وتكتب المدّرسة المفردات التى ال يفهمها الطلبة على 

وبعد الفهم عن معنى المفردات أو الكلمات أو العبارة . السبورة
التراآيب عن الجملة الفعلية شرحا تشرح المدّرسة القواعد و

موجزا، يكون ذلك للمذاآرة فقط، ألن قد شرحت المدرسة في 



وبعد ذلك تعطى المدّرسة المعلومات إلى التالميذ . اللقاء السابق
أن في هذا اللقاء ستقوم بعملية التدريس باستخدام بطاقات 

وتوّجه . الكلمات ألجل تكوين الجملة العربية الصحيحة
سة إلى التالميذ آيفية استخدام بطاقات الكلمات في تكوين المدّر

ثم تطلب . الجملة الصحيحة عن طريق آتابتها على السبورة
الفرقة بتكوين الجملة الصحيحة من / المدّرسة آل مجموعة 

وبعد عدة دقائق تطلب المدّرسة احد الفرقة بكتابة . البطاقات
سة التعليقات على وتقدم المدّر. الجملة الصحيحة على السبورة

 .يجري هذه العملية حتى نهاية البطاقات. حصيلة آل فرقة
 .النشاط اآلخير_ )ج(

تؤآد المدّرسة عن مادة الدرس عن طريق السؤال  
وتختم المدرسة . والجواب، وتقدم المدّرسة خالصة مادة الدرس

عن  لتدريبوفي هذا اللقاء ترتكز المدّرسة  ا. لتدريبالدرس با
ويستغرق هذا االختبار لمدة عشر دقائق، .المفردات  /المحتوى 

. وبعد انتهاء االختبار تقوم المدّرسة بتصحيح على إجابة الطلبة
وفي هذه المناسبة يقوم التصحيح بتبديل إجابة الطلبة مع إجابة 

و المدّرسة تعطى التعليقات عن إجابة الطلبة . الطلبة األخرى
الطلبة يعرفون على آفائتهم هذا ليكون . في آخر عملية التدريس

إضافة إلى ذلك . وآذلك هم يعرفون نقصاِنهم. في مهارة الكتابة
 .أن يأآد الطلبة عن الدرس الذي يتعلمه في هذا اللقاء

 
   اللقاء الرابع_ )4

، في 2009إبريل  2نفذ هذا االختبار في يوم الخميس،  
تبار يستغرق هذا االخ. الساعة السابعة إلى الثامنة والنصف

 :وتنقسم الحصة لالختبار إلى. دقيقة 90لمدة 
 دقائق 5:  )االرشادات وتوزيع ورقة االختبار(المقدمة  
 دقيقة 80:     تنفيذ االختبار 
 دقائق 5:   )جمع االجابة لالختبار(االختتام  

والرمز الذي تستخدمه المدّرسة لتقدير اختبار مهارة 
 :الكتابة فيما يلى

  100 ×ــ  = ن   م       



 :البيان   د       
 النتيجة= ن 
 )لكل الطلبة(مجموع الدرجات المحصولة = م 
 الدرجة االعلى = د 

 .60والمعيار األدنى لنجاح الطلبة هو 
 :والنتيجة االختبار مهارة الكتابة فيما يلى

  للدور األول النتيجة لإلختبار 1الجدول  

الر
اسم الطالب قم

جموالم نقط االختبار والدرجات
 ع

النتيج
 ة

البيا
القواع ن

 د
الترآي
 ب

المحتو
 ى

أحمد نور  1
ناجح 3 4 3 10 66.7 ربيا شاه

الدين رحمن  2
 4 3 3 10 66.7 شوقي

 ناجح

أدي  3
 4 3 3 10 66.7 سانطوسو

 ناجح

 ناجح 34310 66.7 أحمد آريم 4
 ناجح 34310 66.7 ألفون أليف 5
أحمال الدين  6

 4 3 3 10 66.7 حق
 ناجح

أنجا  7
 4 2 3 9 60.0 عارفيان

 ناجح

أنيت سري  8
 4 2 3 9 60.0 والينتي

 ناجح

 ناجح 3 4 3 10 66.7 عان سطيا 9
اسف 10

 3 4 3 10 66.7 رمضاني
 ناجح

 ناجح 34310 66.7ديني فبريانا11



ديسي 12
 3 3 3 9 60.0 لستاري

 ناجح

دوي نوفتا 13
 3 3 3 9 60.0 ساري

 ناجح

 ناجح 3339 60.0دينو ستياون14
إرفا 15

أناستاسيا 
 إلفا

3 4 3 10 
66.7 

 ناجح

إيرس 16
 3 4 3 10 66.7 ستياوتي

 ناجح

 ناجح 44311 73.3 فؤاد هاشم17
إيكا 18

نورمالسار
 ي

4 3 3 10 
66.7 

 ناجح

 أيكا سر19
 4 3 3 10 66.7 والنداري

 ناجح

إمام محفوظ 20
 3 4 3 10 66.7 أفندي

 ناجح

 ناجح 3 4 3 10 66.7 ليندا آارنا21
ليندا نور 22

 3 4 3 10 66.7 إيكاوتي
 ناجح

ليندا رفعة 23
 3 4 3 10 66.7 الستيانينج

 ناجح

محمد أآونج 24
 3 4 3 10 66.7 ستياون

 ناجح

محمد خير 25
 3 3 3 9 60.0 األشراف

 ناجح

 محمد صا26
 3 4 3 10 66.7 أريانطو

 ناجح

 ناجح 34310 66.7ور نينيك ن27



 إنداه سار
نور ميال 28

 3 4 3 10 66.7 أروم سار
 ناجح

 ناجح 3 3 3 9 60.0 نور الجنة29
 ناجح 4239 60.0 راضي ألفيا30
رّبي 31

ماساللي 
 جنتا

4 2 3 9 
60.0 

 ناجح

رمضة 32
 3 3 3 9 60.0 النعمة

 ناجح

ستي أنا 33
 3 3 3 9 60.0 رشيدة

 ناجح

نور ستي 34
 2 4 3 9 60.0 عزيزة

 ناجح

 ناجح 2439 60.0 سوترسنو35
 ناجح 34310 66.7 عمر همزة36
أوأون 37

 3 4 3 10 66.7 إناوتي 
 ناجح

 ناجح 43310 66.7 وديا آلومية38
زليانا 39

 4 3 3 10 66.7 رحموتي
 ناجح

 ناجح 3 4 4 11 73.3 محمد أيوب40
  130138121 2593 المجموع 
النتيجة لكل  

  65 69 60.5 النقط
64.8
3 

 

  
نظرا إلى النتيجة التى حصل عليها الطلبة في االختبار السابقة،  

وبعد المقارنة إلى المعيار األدنى لنجاح الطلبة فيمكن للباحث أن يتلخص 
أن جميع الطلبة في هذا الصف ناجحون في هذه االجراءات التعليمية إال 

من %  99،5ومن الجدول السابق يوجد . حيث مستواهاأّنها تختلف من 



يحصل %  0،05الطلبة هذا الصف يحصل على درجة مقبول، ويوجد 
 .على درجة جّيد

 
 المالحظة_ ج

قام الباحث من خالل اجراءات التدريس في الصف ِبمالحظة  
فالحظ الباحث اهتمام الطلبة بصورة آبيرة في هذه . سلوك الطلبة

ومن سلوآهم التى الحظها الباحث حينما . في الصف اجراءات التدريس
يعطى الطلبة االستجابة على قول : اشترآوا في عملية التعليم هي

و يستمع . المدّرسة، هم يظهرون حماستهم في رد القول من مدّرستهم
الطلبة إلى شرح المدّرسة، يعرف الباحث ذلك ألنهم يظهرون حماستهم 

سة الدرس، ويتعاون الطلبة مع فرقتهم في اإلستماع حينما شرح المدّر
في عملية التدريس لتكوين الجملة الصحيحة، يعمل الطلبة التدريب 
تكوين الجملة، ويعرف الباحث ذلك بإظهار حماستهم في القيام بالواجب 

أجاب الطلبة األسئلة من المدّرسة، يعد الطلبة . عند أمرْتهم المدرسة به
، استمع الطلبة الشرح عن مراحل المفردات المذآورة من مدّرستهم

 .استخدام بطاقات الكلمات استماعا جيدة
 
 
 .االنعكاس/ التقويم _ د

من المالحظة التى قام بـها الباحث الحظ الباحث أن هناك لم  
 :يظهر سلوك الطلبة فيما يلى

 .آل فرقة يقوم بتكوين الجملة آاملة _)1  
 .لمعرفة معنى المفرداتيلقى الطلبة األسئلة إلى مدّرستهم   _)2  
 .يقوم المدّرسة و الطلبة بالسؤال والجواب _)3  
اعتمادا على نتائج المالحظة واإلختبار السابقة، يستخلص الباحث  

ألن بعض . أن اجراءات التدريس في اللقاء األول تحتاج إلى اللقاء الثانى
أن  قد انتهى الوقت قبل. الطلبة لم يقوم بتكوين الجملة بسبب الوقت

وذلك ألنهم ال يفهمون عن معنى . يخلص الطلبة جميع البطاقات
إضافة إلى ذلك أن هناك الفرقة التى تقوم بعملية التدريس . المفردات

ال تناسب بارشاد استخدام البطاقات، وذلك ) تكوين الجملة من البطاقات(
هم ينسون على شرح المدّرسة . لعدم الفهم عن آيفية استخدام البطاقات



 .ن تشرح المدرسة االرشادات شفهياأل
وبعد المالحظة عن االختبار يعرف الباحث أن جميع الطلبة  

وآان . ناجحون في عملية التدريس اال أّنها ال يحصل إلى درجة جيدة جد
 . الطلبة يحصل على درجة مقبول ودرجة جيد

بناء على أن هذه اإلجراءات التعليمية ال تصل إلى مستوى جيد  
ي للمدّرسة تحسينها وتعزيزها إلى ما هو أحسن في الدور جدا ينبغ
 .التالى

 
 
 
 
 
 .ى ـالدور الثان_ 2

 التخطيط_ أ 
 اللقاء األول_  )1

في اللقاء األول من الدور الثانى قامت المدّرسة بتحسين    
لمشكلة فهم معنى . االنعكاس/ عملية التدريس وفق حصيلة التقويم 

كتابة المفردات على السبورة، وآذلك المفردات فتحلها المدّرسة ب
لمشكلة عدم الفهم إرشاد استخدام البطاقة فتقوم المدّرسة بكتابة 

 . إرشاد آيفية استخدام بطاقة الكلمات على السبورة أيضا
آما يسوق في الدور األول ففي الدور الثانى يستعد الباحث  

آلما يحتاج إليها في هذا البحث اإلجرائي الصفي مثل خطة 
 8التدريس و ورقة التمرينات و بطاقات الكلمات التي تتكون على 

إضافة إلى ذلك يستعد الباحث أدوات جمع البيانات . مجموعات
 .مثل المقابلة و االستبانة والمالحظة واإلختبار

 .التدريس خطة_ )أ(
 تدريسخطة ال

 . المدرسة المتوسطة االسالمية:   وحدة الدراسة 
 ربيةاللغة الع:    الدرس 
 الثانية/ الثامن :  المرحلة الدراسة / الصف 

 "1المهـنة : "   الموضوع



 الكتابة:    مهارة
 2009-2008:   العام الدراسي 

 دقيقة 45×  2:    الوقت 
 

 : معيار الكفاءة - أ 
تـمكن الطلبة من التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم وخبرتـهم 

 ".لمهنةا"الموضوع   و المعلومات بطريقٍة آتابية  عن
 : الكفاءة األساسية - ب 

آتابة الكلمة، والعبارة، والجملة البسيطة عن موضوع  .1
 ".المهنة"

إلقاء المعلومات و الفكرة بطريقة آتابية في الجملة البسيطة   .2
 "المهنة"عن موضوع 

 :المؤشرات  -  ج 
آتابة المفردات أو العبارة التي هي من المادة عن طريق  .1

 امالء منقول
ات في الجملة البسيطة المعّدة بطريقة استخدام المفرد .2

 .صحيحة
 .تكوين الجملة البسيطة من الكلمات المعّدة .3
 .تكوين الفقرة البسيطة من الجملة المعّدة .4

 : أهداف التدريس - د 
 :بعد متابعتهم على التدريس، ُيتوقع من الطالب 

بطريقة " المهنة"أن يكتب المفردات أو العبارات عن  .1
 .صحيحة

 .ردات في الجملة البسيطة بطريقة صحيحةأن يستخدم المف .2
 ّن الجملة البسيطة من الكلمات المعّدة أن يكو .3
 أن يكّون الفقرة البسيطة من الجملة المعّدة  .4
 
 
 
 
 



 
 : المادة الدرا سية - ه 

 :فيما يلى" المهنة "العبارة عن / الكلمات / قائمة المفردات 
 التالميذ يعّلم أن المعّلم يريد
 الدّقة بـ المرضى الطبيب يعالج
 المدينة مستشفى في الطبيبة تعمل

 الخضر و الرز الفالح يزرع 
 المدينة في المبانى المهندس يبنى

 
 : الطريقة المستخدمة -  و 

 اإلنتقائية: الطريقة المستخدمة 
 : التدريس خطوة -  ز 

 النشاط االول/ مقدمة  .1
إلقاء التشجيعات والدافع ، وتوجيه الطالب عن    _ )أ

موضوع الذى سوف يقوم بعمليه في الصف، يعنى ال
 ".الهواية"

يربط المدّرس المادة إلى ما يتعلق بـها عن طريق  _ )ب
 .السؤال والجواب

يعرض المدرس بطاقات الكلمات وتوويعها إلى آل  _ )ج
 . فرقة

 النشاط الرئيسى/ إجراء التعليم  .2
بعد توزيع البطاقات يتيح المدرس للتالميذ الفرصة _   )أ 

الكلمات / معنى المفردات ( طرح األسئلة حول المادة ل
 ) العبارة/ 

يعرض المدّرس األمثلة تكوين الجملة من مجموعة   )ب 
 البطاقات

 .يقوم آل مجموعة بتكوين الجملة من البطاقات )ج 
يطلب المدرس احد المجموعات لعرض الجملة التى  )د 

تكّونـها إلى مقدمة الفصل  عن طريق الكتابة على 
 .السبورة



قّدم المدرس التعليقات على حصيلة الفرقة جماعة مع ي )ه 
 .جميع المجموعات

 نشاط األخير. 3
يؤآد المدرس عن مادة التدريس عن طريق السؤال )   أ

 .والجواب
 يقدم المدرس خالصة مادة الدرس) ب
 .يعطى المدرس االختبار في أخر التدريس) ج

 .المراجع_  ح 
د . هـ. الثانى، المؤلف د آتاب تعليم اللغة العربية للصف)  أ    

 .هداية
آتاب تعليم اللغة العربية للصف الثانى، وزارة للشؤون )  ب   

 .الدينية
 .التقويـم_  ط 

 التحريري:  نوع التدريب)  أ   
 .التكملة:   الشكل) ب  
 .بنود األسئلة) ج  
 !أآمل الجمل اآلتية بكلمة مناسبة. أ 

 التالميذ والتلميذات_____ يعّلم   .1
 المدارس والشوارع______  يبني .2
 المرضى في المستشفي______ تعالج  .3
 الحافلة لحمل الناس_____ يسوق  .4
 .اللوازم اليومية______ يبيع  .5
 
 
 
 
 
 .بطاقات الكلمات_ )2

يستعد الباحث مجموعة بطاقات الكلمات حيث لكل  
و على آل البطاقة مكتوبة عليها . بطاقة 25مجموعة تتكون من  

 :رة فيما يلىآلمة أو عبا



 التالميذ يعّلم أن المدرس يريد
 دقة بـ المرضى الطبيب يعالج
 المدينة مستشفي في الطبيبة تعمل
 الخضر و الزر الفالح يزرع
 المدينة في المبانى المهندس يبنى
 تقسمو. طالبا 40الطلبة  ب  عدد-في هذا الصف الثامن 

 لكل مجموعة وهذا يعنى أن. مجموعات 8الطلبة إلى المدّرسة 
بطاقات حينما يقوم  5يمسك  ةولكل طالب. طالبا 5تتكون من 

 .الطالب بعملية التدريس
 .الوقت_ )3

يقوم الباحث  ِبهذه اجراءات التدريس في يوم الخميس ،  
وهذا .  8.30 – 7.00من الساعة . 2009إبريل  16التاريخ 

الصف وآان تالميذ هذا . يناسب بجدول التدريس في هذه المدرسة
 .آلهم حضروا هذه االجراءات التعليمية

 
 اللقاء الثاني_ )2

آما اللقاء األول فيستعد الباحث آلما يحتاج إليها في هذا   
البحث اإلجرائي الصفي مثل خطة التدريس و ورقة التمرينات و 

إضافة إلى ذلك . مجموعات 8بطاقات الكلمات التي تتكون على 
نات مثل المقابلة و االستبانة يستعد الباحث أدوات جمع البيا

 .والمالحظة واإلختبار
 
 .التدريس خطة_ )1
 

 تدريسخطة ال
 . المدرسة المتوسطة االسالمية:   وحدة الدراسة 

 اللغة العربية:    الدرس 
 الثانية/ الثامن :  المرحلة الدراسة / الصف 

 "2المهنة : "   الموضوع
 الكتابة:    مهارة



 2009-2008:   العام الدراسي 
 دقيقة 45×  2:    الوقت 

 
 : معيار الكفاءة - أ 

تـمكن الطلبة من التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم وخبرتـهم 
 ".المهنة"الموضوع   و المعلومات بطريقٍة آتابية  عن

 : الكفاءة األساسية - ب 
آتابة الكلمة، والعبارة، والجملة البسيطة عن موضوع  .1

 ".المهنة"
رة بطريقة آتابية في الجملة البسيطة  إلقاء المعلومات و الفك .2

 "المهنة"عن موضوع 
 :المؤشرات  -  ج 

آتابة المفردات أو العبارة التي هي من المادة عن طريق  .1
 امالء منقول

استخدام المفردات في الجملة البسيطة المعّدة بطريقة  .2
 .صحيحة

 .تكوين الجملة البسيطة من الكلمات المعّدة .3
 .جملة المعّدةتكوين الفقرة البسيطة من ال .4

 : أهداف التدريس - د 
 :بعد متابعتهم على التدريس، ُيتوقع من الطالب 

بطريقة " المهنة"أن يكتب المفردات أو العبارات عن  .1
 .صحيحة

 .أن يستخدم المفردات في الجملة البسيطة بطريقة صحيحة .2
 ّن الجملة البسيطة من الكلمات المعّدة أن يكو .3
 جملة المعّدة أن يكّون الفقرة البسيطة من ال .4

 : المادة الدرا سية - ه 
 :فيما يلى" المهنة "العبارة عن / الكلمات / قائمة المفردات 

 المالبس يبيع هو تاجر هذا
 المدينة إلى الحافلة السائق يسوق
 الرز يزرع هو فالح ذلك
 المرضى تعالج هي طبيبة هذه 



 المبانى يبنى أن المهندس يريد
 

 : الطريقة المستخدمة -  و 
 اإلنتقائية: الطريقة المستخدمة 

 : التدريس خطوة -  ز 
 النشاط االول/ مقدمة  .1
إلقاء التشجيعات والدافع ، وتوجيه الطالب عن   _ )أ

الموضوع الذى سوف يقوم بعمليه في الصف، يعنى 
 ".الهواية"

يربط المدّرس المادة إلى ما يتعلق بـها عن طريق  _ )ب
 .السؤال والجواب

س بطاقات الكلمات وتوويعها إلى آل يعرض المدر _ )ج
 . فرقة

 
 

 النشاط الرئيسى/ إجراء التعليم  .2
بعد توزيع البطاقات يتيح المدرس للتالميذ الفرصة _   )أ 

/ الكلمات / معنى المفردات ( لطرح األسئلة حول المادة 
 ) العبارة

يعرض المدّرس األمثلة تكوين الجملة من مجموعة _   )ب 
 البطاقات

 .بتكوين الجملة من البطاقاتيقوم آل مجموعة  )ج 
يطلب المدرس احد المجموعات لعرض الجملة التى  )د 

تكّونـها إلى مقدمة الفصل  عن طريق الكتابة على 
 .السبورة

يقّدم المدرس التعليقات على حصيلة الفرقة جماعة مع  )ه 
 .جميع المجموعات

 نشاط األخير. 3
يؤآد المدرس عن مادة التدريس عن طريق السؤال )   أ
 .جوابوال

 يقدم المدرس خالصة مادة الدرس) ب



 .يعطى المدرس االختبار في أخر التدريس) ج
 .المراجع_  ح 

د . هـ. آتاب تعليم اللغة العربية للصف الثانى، المؤلف د)  أ    
 .هداية

آتاب تعليم اللغة العربية للصف الثانى، وزارة للشؤون )  ب   
 .الدينية

 .التقويـم_  ط 
 التحريري:  نوع التدريب)  أ   
 .التكملة:   الشكل) ب  
 .بنود األسئلة) ج  

 !أآمل الجمل اآلتية بكلمة مناسبة. أ 
 المدرس التالميذ والتلميذات_____   .1
 المهندس المدارس والشوارع_____  .2
 الطبيب المرضى في المستشفي_____  .3
 السائق الحافلة لحمل الناس_____  .4
 البائع المالبس_____  .5

 
 .ماتبطاقات الكل_ )2 

يستعد الباحث مجموعة بطاقات الكلمات حيث لكل  
و على آل البطاقة مكتوبة عليها . بطاقة 25مجموعة تتكون من  
 :آلمة أو عبارة فيما يلى

 المالبس يبيع هو تاجر هذا
 المدينة إلى الحافلة السائق يسوق
 الرز يزرع هو فالح ذلك
 المرضى تعالج هي طبيبة هذه
 المبانى يبنى أن  المهندس يريد
ت قسمو. طالبا 40الطلبة ب  عدد -في هذا الصف الثامن 

 وهذا يعنى أن لكل مجموعة. مجموعات 8المدّرسة الطلبة إلى 
بطاقات حينما يقوم  5ولكل طالب يمسك . طالبا 5تتكون من 

 .الطالب بعملية التدريس
 .الوقت_ )3



، يقوم الباحث  ِبهذه اجراءات التدريس في يوم الخميس  
وهذا .  8.30 – 7.00من الساعة . 2009إبريل  23التاريخ 

وآان تالميذ هذا الصف  .يناسب بجدول التدريس في هذه المدرسة
 .آلهم حضروا هذه االجراءات التعليمية

 
 .اللقاء الثالث_  )3

آما اللقاء األول والثانى فيستعد الباحث آلما يحتاج إليها في   
ل خطة التدريس و ورقة هذا البحث اإلجرائي الصفي مث

. مجموعات 8التمرينات و بطاقات الكلمات التي تتكون على 
إضافة إلى ذلك يستعد الباحث أدوات جمع البيانات مثل المقابلة و 

 .االستبانة والمالحظة واإلختبار
 
 .التدريسخطة _ )1

 تدريسخطة ال
 . المدرسة المتوسطة االسالمية:   وحدة الدراسة 

 غة العربيةالل:    الدرس 
 الثانية/ الثامن :  المرحلة الدراسة / الصف 

 )المـراجعة" (3المهنة : "   الموضوع
 الكتابة:    مهارة

 2009-2008:   العام الدراسي 
 دقيقة 45×  2:    الوقت 

 
 : معيار الكفاءة - أ 

تـمكن الطلبة من التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم وخبرتـهم 
 ".المهنة"الموضوع   ة  عنو المعلومات بطريقٍة آتابي

 
 : الكفاءة األساسية - ب 

آتابة الكلمة، والعبارة، والجملة البسيطة عن موضوع  .1
 ".المهنة"

إلقاء المعلومات و الفكرة بطريقة آتابية في الجملة البسيطة   .2
 "المهنة"عن موضوع 



 
 
 

 :المؤشرات  -  ج 
آتابة المفردات أو العبارة التي هي من المادة عن طريق  .1

 منقول امالء
استخدام المفردات في الجملة البسيطة المعّدة بطريقة  .2

 .صحيحة
 .تكوين الجملة البسيطة من الكلمات المعّدة .3
 .تكوين الفقرة البسيطة من الجملة المعّدة .4

 : أهداف التدريس - د 
 :بعد متابعتهم على التدريس، ُيتوقع من الطالب 

بطريقة " المهنة"أن يكتب المفردات أو العبارات عن  .1
 .صحيحة

 .أن يستخدم المفردات في الجملة البسيطة بطريقة صحيحة .2
 ّن الجملة البسيطة من الكلمات المعّدة أن يكو .3
 أن يكّون الفقرة البسيطة من الجملة المعّدة  .4

 : المادة الدرا سية - ه 
 :فيما يلى" المهنة "العبارة عن / الكلمات / قائمة المفردات 

 صباحا يحضر هو نشيط الطبيب
 المبانى يبنى هو ماهر دسالمهن

 آل يوم المزرعة إلى  الفالح يذهب
 نـهارا السوق من البائعون يرجع
 في قريتى مشهور مدرس نبيل األستاذ

 
 : الطريقة المستخدمة -  و 

 اإلنتقائية: الطريقة المستخدمة 
 
 
 

 : التدريس خطوة -  ز 



 النشاط االول/ مقدمة  .1
جيه الطالب عن إلقاء التشجيعات والدافع ، وتو   _ )أ

الموضوع الذى سوف يقوم بعمليه في الصف، يعنى 
 ".المهنة"

يربط المدّرس المادة إلى ما يتعلق بـها عن طريق  _ )ب
 .السؤال والجواب

يعرض المدرس بطاقات الكلمات وتوويعها إلى آل  _ )ج
 . فرقة

 
 النشاط الرئيسى/ إجراء التعليم  .2

لتالميذ الفرصة بعد توزيع البطاقات يتيح المدرس ل_   )أ 
الكلمات / معنى المفردات ( لطرح األسئلة حول المادة 

 ) العبارة/ 
يعرض المدّرس األمثلة تكوين الجملة من مجموعة _   )ب 

 البطاقات
 .يقوم آل مجموعة بتكوين الجملة من البطاقات )ج 
يطلب المدرس احد المجموعات لعرض الجملة التى  )د 

ابة على تكّونـها إلى مقدمة الفصل  عن طريق الكت
 .السبورة

يقّدم المدرس التعليقات على حصيلة الفرقة جماعة مع  )ه 
 .جميع المجموعات

 نشاط األخير. 3
يؤآد المدرس عن مادة التدريس عن طريق السؤال )   أ

 .والجواب
 يقدم المدرس خالصة مادة الدرس) ب
 .يعطى المدرس االختبار في أخر التدريس) ج

 .المراجع_  ح 
د . هـ. اللغة العربية للصف الثانى، المؤلف دآتاب تعليم )  أ    

 .هداية
آتاب تعليم اللغة العربية للصف الثانى، وزارة للشؤون )  ب   

 .الدينية



 التقويم_  ط 
 التحريري:  نوع التدريب)  أ   
 .التكملة:   الشكل) ب  
 .بنود األسئلة) ج  

 !أآمل الجمل اآلتية بكلمة مناسبة. أ 
 _________يعّلم  المدرس  .1
 __________يبنى المهندس  .2
 في المستشفي_____ يعالج الطبيب  .3
 لحمل الناس______ يسوق السائق  .4
 .في السوق______ يبيع البائع  .5
 

 .بطاقات الكلمات_ )2 
يستعد الباحث مجموعة بطاقات الكلمات حيث لكل  

و على آل البطاقة مكتوبة عليها . بطاقة 25مجموعة تتكون من  
 :ما يلىآلمة أو عبارة في

 صباحا يحضر هو نشيط الطبيب
 المبانى يبنى هو ماهر المهندس
 آل يوم المزرعة إلى الفالح يذهب
 نـهارا السوق من البائعون يرجع
 في قريتى مشهور مدرس نبيل االستاذ

 توقسم. طالبا 40 ةبب  عدد الطل-في هذا الصف الثامن 
 مجموعةلكل وهذا يعنى أن . مجموعات 8إلى  الطلبةالمدّرسة 

بطاقات حينما يقوم  5ولكل طالب يمسك . طالبا 5تتكون من 
 .الطالب بعملية التدريس

 
 
 .الوقت_ )3

يقوم الباحث  ِبهذه اجراءات التدريس في يوم الخميس ،  
وهذا .  8.30 – 7.00من الساعة . 2009إبريل  30التاريخ 

الصف وآان تالميذ هذا  .يناسب بجدول التدريس في هذه المدرسة
 .آلهم حضروا هذه االجراءات التعليمية



 .اللقاء الرابع_ )4
اللقاء الرابع باالختبار عن مهارة الكتابة  تقوم المدّرسة في 

 .و االستبانة لقياس تأثير بطاقة الكلمات لتنمية مهارة الكتابة
 
 .التنفيذ_ ب

 اللقاء األول_ )1 
 .النشاط األول_ )أ(

وبعد ذلك تقوم . ية في أول اللقاءتلقي المدّرسة السالم والتح 
. المدّرسة بالمالحظة من اجراءات التدريس في الدور األول

يكون ذلك ليعرف الطلبة المزايا والعيوب التى تحدث في الدور 
وتوجه . ولعل الدور الثنى يجري وفق للحطة المقررة. السابق

المدّرسة التالميذ والتلميذات أن هذا اليوم ستقوم المدّرسة 
فتقوم المدّرسة بالسؤال ". المهنة"التدريس تحت الموضوع ب

وبالتالى تعرض المدّرسة . والجواب عما يتعلق ِبهذا الموضوع
يجرى النشاط األول . بطاقات الكلمات وتوزعها إلى آل فرقة

 .دقيقة 15لمدة 
 .النشاط الرئيسى_ )ب(

بعد توزيع  بطاقات الكلمات تتيح المدّرسة الفرصة لطرح  
ئلة حول معنى  المفردات أو الكلمات المكتوبة على األس

البطاقات، فتكتب المدّرسة المفردات أو الكلمات على السبورة 
وبعد الفهم عن المفردات أو الكلمات أو . لغرض مذاآرتـها

العبارة تشرح المدّرسة القواعد والتراآيب عن الجملة الفعلية 
لة تكوين الجملة و بالتالى تعرض المدّرسة األمث. شرحا موجزا

وبعد ذلك تعطى . من البطاقات تناسب بترآيب الجملة الفعلية
المدّرسة المعلومات إلى التالميذ أن في هذا اللقاء ستقوم بعملية 
التدريس باستخدام بطاقات الكلمات في تكوين الجملة العربية 

وتوّجه . الصحيحة مثل النموذج الذي قامت به المدّرسة
ميذ آيفية استخدام بطاقات الكلمات في تكوين المدّرسة إلى التال

ثم تطلب . الجملة الصحيحة  عن طريق آتابتها على السبورة
الفرقة بتكوين الجملة الصحيحة من / المدّرسة آل مجموعة 

وبعد عدة دقائق تطلب المدّرسة احد الفرقة بكتابة . البطاقات



ات على وتقدم المدّرسة التعليق. الجملة الصحيحة على السبورة
 .يجري هذه العملية حتى نهاية البطاقات. حصيلة آل فرقة

 .النشاط اآلخير_ )ج(
تؤآد المدّرسة عن مادة الدرس عن طريق السؤال  

وتختم المدرسة . والجواب، وتقدم المدّرسة خالصة مادة الدرس
وفي هذا اللقاء ترتكز المدّرسة  اإلختبار عن . الدرس باالختبار

هذا االختبار لمدة عشر دقائق، وبعد انتهاء  ويستغرق.التراآيب 
وفي هذه . االختبار تقوم المدّرسة بتصحيح على إجابة الطلبة

المناسبة يقوم التصحيح بتبديل إجابة الطلبة مع إجابة الطلبة 
و المدّرسة تعطى التعليقات عن إجابة الطلبة في آخر . األخرى

آفائتهم في هذا ليكون الطلبة يعرفون على . عملية التدريس
إضافة إلى ذلك أن . وآذلك هم يعرفون نقصاِنهم. مهارة الكتابة

 .  يأآد الطلبة عن الدرس الذي يتعلمه في هذا اللقاء
 
 
 

 اللقاء الثاني_ )2
 .النشاط األول_ )أ(

تقدم   وبعد ذلك. تلقي المدّرسة السالم والتحية في أول اللقاء 
طلبة عدة العيوب المدّرسة مالحظة اللقاء األول ليعرف ال

وبعد أن يعرف . والمزايا التى يعملها الطلبة في عملية التدريس
الطلبة عيوبـهم ومزاياهم فتوّجه المدّرسة التالميذ والتلميذات أن 

". المهنة"هذا اليوم ستقوم المدّرسة بالتدريس تحت الموضوع 
. وتقوم المدّرسة بالسؤال والجواب عما يتعلق ِبهذا الموضوع

لى تعرض المدّرسة بطاقات الكلمات وتوزعها إلى آل وبالتا
 .دقيقة 15ويجرى النشاط األول لمدة . فرقة

 .النشاط الرئيسى_ )ب(
بعد توزيع  بطاقات الكلمات تتيح المدّرسة الفرصة لطرح  

األسئلة حول معنى  المفردات أو الكلمات المكتوبة على 
همها الطلبة على البطاقات، وتكتب المدّرسة المفردات التى ال يف

وبعد الفهم عن معنى المفردات أو الكلمات أو العبارة . السبورة



تشرح المدّرسة القواعد والتراآيب عن الجملة الفعلية شرحا 
موجزا، للمذاآرة فقط، ألن قد شرحت المدرسة في اللقاء 

وبعد ذلك تعطى المدّرسة المعلومات إلى التالميذ أن في . األول
بعملية التدريس باستخدام بطاقات الكلمات  هذا اللقاء ستقوم

وتوّجه المدّرسة إلى . ألجل تكوين الجملة العربية الصحيحة
التالميذ آيفية استخدام بطاقات الكلمات في تكوين الجملة 

ثم تطلب المدّرسة . الصحيحة عن طريق آتابتها على السبورة
 .الفرقة بتكوين الجملة الصحيحة من البطاقات/ آل مجموعة 

وبعد عدة دقائق تطلب المدّرسة احد الفرقة بكتابة الجملة 
وتقدم المدّرسة التعليقات على حصيلة . الصحيحة على السبورة

 .يجري هذه العملية حتى نهاية البطاقات. آل فرقة
 

 .النشاط اآلخير_ )ج(
تؤآد المدّرسة عن مادة الدرس عن طريق السؤال  

وتختم المدرسة . الدرس والجواب، وتقدم المدّرسة خالصة مادة
وفي هذا اللقاء ترتكز المدّرسة  اإلختبار عن . الدرس باالختبار

ويستغرق هذا االختبار لمدة عشر دقائق، وبعد انتهاء .القواعد 
وفي هذه . االختبار تقوم المدّرسة بتصحيح على إجابة الطلبة

المناسبة يقوم التصحيح بتبديل إجابة الطلبة مع إجابة الطلبة 
و المدّرسة تعطى التعليقات عن إجابة الطلبة في آخر . خرىاأل

هذا ليكون الطلبة يعرفون على آفائتهم في . عملية التدريس
إضافة إلى ذلك أن . وآذلك هم يعرفون نقصاِنهم. مهارة الكتابة

 اللقاء الثالث.  يأآد الطلبة عن الدرس الذي يتعلمه في هذا اللقاء
 اللقاء الثالث_ )3

 .شاط األولالن_ )أ(
تقدم   وبعد ذلك. تلقي المدّرسة السالم والتحية في أول اللقاء 

المدّرسة مالحظة اللقاء الثانى ليعرف الطلبة عدة العيوب 
وبعد أن يعرف . والمزايا التى يعملها الطلبة في عملية التدريس

الطلبة عيوبـهم ومزاياهم فتوّجه المدّرسة التالميذ والتلميذات أن 
ستقوم المدّرسة بمراجعة التدريس تحت الموضوع  هذا اليوم

وتقوم المدّرسة بالسؤال والجواب عما يتعلق ِبهذا ". المهنة"



وبالتالى تعرض المدّرسة بطاقات الكلمات . الموضوع
 .دقيقة 15ويجرى النشاط األول لمدة . وتوزعها إلى آل فرقة

 .النشاط الرئيسى_ )ب(
المدّرسة الفرصة لطرح بعد توزيع  بطاقات الكلمات تتيح  

األسئلة حول معنى  المفردات أو الكلمات المكتوبة على 
البطاقات، وتكتب المدّرسة المفردات التى ال يفهمها الطلبة على 

وبعد الفهم عن معنى المفردات أو الكلمات أو العبارة . السبورة
تشرح المدّرسة القواعد والتراآيب عن الجملة الفعلية شرحا 

ن ذلك للمذاآرة فقط، ألن قد شرحت المدرسة في موجزا، يكو
وبعد ذلك تعطى المدّرسة المعلومات إلى التالميذ . اللقاء السابق

أن في هذا اللقاء ستقوم بعملية التدريس باستخدام بطاقات 
وتوّجه . الكلمات ألجل تكوين الجملة العربية الصحيحة

ات في تكوين المدّرسة إلى التالميذ آيفية استخدام بطاقات الكلم
ثم تطلب . الجملة الصحيحة عن طريق آتابتها على السبورة

الفرقة بتكوين الجملة الصحيحة من / المدّرسة آل مجموعة 
وبعد عدة دقائق تطلب المدّرسة احد الفرقة بكتابة . البطاقات

وتقدم المدّرسة التعليقات على . الجملة الصحيحة على السبورة
 .لعملية حتى نهاية البطاقاتيجري هذه ا. حصيلة آل فرقة

 .النشاط اآلخير_ )ج(
تؤآد المدّرسة عن مادة الدرس عن طريق السؤال  

وتختم المدرسة . والجواب، وتقدم المدّرسة خالصة مادة الدرس
وفي هذا اللقاء ترتكز المدّرسة  اإلختبار عن . الدرس باالختبار

دقائق،  ويستغرق هذا االختبار لمدة عشر.المفردات / المحتوى 
. وبعد انتهاء االختبار تقوم المدّرسة بتصحيح على إجابة الطلبة

وفي هذه المناسبة يقوم التصحيح بتبديل إجابة الطلبة مع إجابة 
و المدّرسة تعطى التعليقات عن إجابة الطلبة . الطلبة األخرى

هذا ليكون الطلبة يعرفون على آفائتهم . في آخر عملية التدريس
إضافة إلى ذلك . وآذلك هم يعرفون نقصاِنهم. بةفي مهارة الكتا

 .أن يأآد الطلبة عن الدرس الذي يتعلمه في هذا اللقاء
 
 



 
 .اللقاء الرابع_ )4

، في 2009 مايو 7نفذ هذا االختبار في يوم الخميس،   
يستغرق هذا االختبار . الساعة السابعة إلى الثامنة والنصف

 :ار إلىوتنقسم الحصة لالختب. دقيقة 90لمدة 
 دقائق 5:  )االرشادات وتوزيع ورقة االختبار(المقدمة  
 دقيقة 80:      تنفيذ االختبار 
 دقائق 5:   )جمع االجابة لالختبار(االختتام  

والرمز الذي تستخدمه المدّرسة لتقدير اختبار مهارة 
 :الكتابة فيما يلى

 :البيان   د         100× ــ  = ن   م       
 النتيجة= ن 
 )لكل الطلبة(مجموع الدرجات المحصولة =  م

 الدرجة االعلى = د 
 .60والمعيار األدنى لنجاح الطلبة هو 

 :والنتيجة االختبار مهارة الكتابة فيما يلى
 للدور الثانى النتيجة لإلختبار 2الجدول  

 

الر
 اسم الطالب قم

المجم نقط االختبار والدرجات
 وع

النتيج
 ة

البيا
القواع ن

 د
المحتوبالترآي

 ى
أحمد نور ربيا  1

ناجح 4 4 3 11 73.3 شاه

الدين رحمن  2
 4 4 3 11 73.3 شوقي

 ناجح

 ناجح 43411 73.3 أدي سانطوسو 3
 ناجح 34411 73.3 أحمد آريم 4
 ناجح 3 4 4 11 73.3 ألفون أليف 5



أحمال الدين  6
 4 4 3 11 73.3 حق

 ناجح

 ناجح 3 3 3 9 60.0 أنجا عارفيان 7
 أنيت سر 8

 3 3 3 9 60.0 والينتي
 ناجح

 ناجح 34411 73.3 عان سطيا 9
 ناجح 34411 73.3 اسف رمضاني10
 ناجح 34411 73.3 ديني فبريانا11
 ناجح 3 3 3 9 60.0 ديسي لستاري12
دوي نوفتا 13

 3 3 3 9 60.0 ساري
 ناجح

 ناجح 3339 60.0 دينو ستياون14
أناستاسيا  إرفا15

 3 4 4 11 73.3 إلفا
 ناجح

 ناجح 3 4 4 11 73.3 إيرس ستياوتي16
 ناجح 44412 80.0 فؤاد هاشم17
إيكا 18

 4 4 3 11 73.3 نورمالساري
 ناجح

أيكا 19
 4 4 3 11 73.3 والنداريسري

 ناجح

إمام محفوظ 20
 4 4 3 11 73.3 أفندي

 ناجح

حناج 44311 73.3 ليندا آارنا21  
ليندا نور 22

 4 4 3 11 73.3 إيكاوتي
 ناجح

ليندا رفعة 23
 4 4 3 11 73.3 الستياني

 ناجح

محمد أآونج 24
 4 4 3 11 73.3 ستياو

 ناجح



محمد خير 25
 4 3 3 10 66.7 األشرف

 ناجح

محمد صاحب 26
 4 4 3 11 73.3 أريا

 ناجح

 ناجح 44311 73.3نينيك نور إنداه 27
أروم نور ميال 28

 4 4 3 11 73.3 سار
 ناجح

 ناجح 43310 66.7 نور الجنة29
 ناجح 4 3 3 10 66.7 راضي ألفيا30
رّبي ماساللي 31

 4 3 3 10 66.7 جنتا
 ناجح

 ناجح 34310 66.7 رمضة النعمة32
 ناجح 34310 66.7 ستي أنا رشيدة33
ستي نور 34

 3 4 3 10 66.7 عزيزة
 ناجح

 ناجح 3 4 3 10 66.7 سوترسنو35
 ناجح 44311 73.3 عمر همزة36
 ناجح 44311 73.3 أوأون إناوتي 37
 ناجح 43310 66.7 وديا آلومية38
 ناجح 43310 66.7 زليانا رحموتي39
 ناجح 44412 80.0 محمد أيوب40
  144148130 2813 المجموع 
النتيجة لكل  

 72 74 65 النقط
 70.33  

 
نظرا إلى النتيجة التى حصل عليها الطلبة في االختبار السابقة،  

وبعد المقارنة إلى المعيار األدنى لنجاح الطلبة فيمكن للباحث أن يتلخص 
أن جميع الطلبة في هذا الصف ناجحون في هذه االجراءات التعليمية إال 

من %  37،5ومن الجدول السابق يوجد . أّنها تختلف من حيث مستواها



يحصل %  62،5، ويوجد مقبولةالطلبة هذا الصف يحصل على درجة 
 .على درجة جّيدة

  
وبعد المالحظة إلى نتائج االختبار أن استخدام بطاقة الكلمات  

قارن الباحث نتيجة االختبار في . تنمي آفاءة الطلبة في مهارة الكتابة
أو  5،47الدور االول والدور الثانى، فيوجد تنمية النتيجة إلى 

هذا يعنى أن استخدام بطاقة الكلمات فعالة لتنمية مهارة %). 8،43(
 . الكتابة، ويحتص في تكوين الجملة العربية الصحيحة

 المالحظة) ج
قام الباحث من خالل اجراءات التدريس في الصف ِبمالحظة  

فالحظ الباحث اهتمام الطلبة بصورة آبيرة في هذه . سلوك الطلبة
ومن سلوآهم التى الحظها الباحث حينما . س في الصفاجراءات التدري

يعطى الطلبة االستجابة على قول : اشترآوا في عملية التعليم هي
و يستمع . المدّرسة، هم يظهرون حماستهم في رد القول من مدّرستهم

الطلبة إلى شرح المدّرسة، يعرف الباحث ذلك ألنهم يظهرون حماستهم 
سة الدرس، ويتعاون الطلبة مع فرقتهم في اإلستماع حينما شرح المدّر

في عملية التدريس لتكوين الجملة الصحيحة، يعمل الطلبة التدريب 
تكوين الجملة، ويعرف الباحث ذلك بإظهار حماستهم في القيام بالواجب 

أجاب الطلبة األسئلة من المدّرسة، يعد الطلبة . عند أمرْتهم المدرسة به
م، استمع الطلبة الشرح عن مراحل المفردات المذآورة من مدّرسته

وفي الدور الثانى آانت آل . استخدام بطاقات الكلمات استماعا جيدة
فرقة قام بتكوين الجملة آاملة و بعد عدة اللقاء مع المالخظ يلقى الطلبة 

 .األسئلة إلى مدّرستهم لمعرفة معنى المفردات بدون الخوف
 .االنعكاس/ التقويم _ )د

ائج المالحظة واإلختبار السابقة، يستخلص اعتمادا على نت  
الباحث أن اجراءات التدريس في اللقاء الثانى يجري وفق خطة 

ألن بعض الطلبة قد قام بتكوين الجملة العربية .  التدريس المقررة
بعملية  تقام  المجموعةإضافة إلى ذلك آانت .. الصحيحة
استخدام  تاتناسب بارشاد) تكوين الجملة من البطاقات(التدريس 

البطاقات، وهم يشعرون بالفرح  ودافعيتهم تنمي بعد أن يقومون 
 .بعملية التدريس باستخدام بطاقة الكلمات



وبعد المالحظة عن االختبار يعرف الباحث أن جميع   
الطلبة ناجحون في عملية التدريس و يحصل الطلبة  إلى درجة 

 . بعض الطلبة يحصل على درجة جّيدة بل من. مقبولة
 
 .عرض البيانات من االستبانة_ ج

فيوزع الباحث . يقوم الباحث بإعطاء االستبانة في آخر الدور 
في هذه . االستبانة على جميع الطلبة بعد انتهاء االختبار مهارة الكتابة

تلك االستبانة تسأل عن شعور الطلبة حينما . االستبانة توجد أربع األسئلة
الصف من فرحتهم و دافعيتهم وسهولتهم يقوم الطلبة بعملية التدريس في 

 :والنتيجة من االستبانة آما الجدول اآلتى. وجذابهم
 

 3الجدول 
 سلوك الطلبة عند اجراءات التدريسنتيجة 

 النقاط من سلوك الطلبة اسم الطالبالرقم
الدافعيةالسهولة الجذابةالفرحة

 3 3 3 3 أحمد نور ربيا شاه 1
 33 3 4 الدين رحمن شوقي 2
 33 4 4 أدي سانطوسو 3
 33 4 4 أحمد آريم 4
 44 3 3 ألفون أليف 5
 33 3 3 أحمال الدين حق 6
 33 3 3 أنجا عارفيان 7
 34 3 3 أنيت سري والينتي 8
 34 3 3 عان سطيا 9

 34 4 3 اسف رمضاني10
 33 4 3 ديني فبريانا11
 33 3 3 ديسي لستاري12
 22 3 2 ساريدوي نوفتا 13
 2 2 3 3 دينو ستياون14



 32 3 3 إرفا أناستاسيا إلفاينتي15
 33 3 3 إيرس ستياوتي16
 3 3 3 2 فؤاد هاشم17
 33 3 3 إيكا نورمالساري18
 43 4 3 أيكا سري والنداري19
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يتضح أن نتائج التالميذ في ) 3الجدول (نظرا إلى الجدول السابق  

إجابة االسئلة االولى التى تسأل عن فرحتهم عند تكوين الجملة باستخدام 
، و نتيجة لالسئلة الثانية التى %77،50بطاقة الكلمات تحصل على 

مهارة الكتابة تحصل على تسأل أن بطاقة الكلمات جذابة لتعليم 
، ونتيجة لألسئلة الثالثة التى تسأل أن بطاقة الكلمات تسهل 73،13%

، %83،13الطلبة في تكوين الجملة العربية الصحيحة تحصل على 
ونتيجة لألسئلة الرابعة التى تسأل عن تنمية دافعية الطلبة في تدريس 

 %.72،50اللغة العربية بعد استخدام بطاقة الكلمات تحصل على 
 
 
 
 
 
 .تحليل وتفسير نتائج الدراسة_ د

اعتمادا على البيانات التى قدمها الباحث في الصفحات السابقة من  
أن استخدام : المالحظة واالستبانة و االختبار، فيحللها الباحث آما يلى

بطاقة الكلمات في تعليم مهارة الكتابة ينمي على آفاءة الطلبة في تلك 
يضا يستطيع أن يزيد دافعية الطلبة في تدريس اللغة بل إنه أ. المهارة
إضافة إلى ذلك هذه البطاقة تسهل وتجذب  الطلبة حينما يتعلم . العربية

 ).تكوين الجملة الصحيحة(اللغة العربية خاصة في تعّلم مهارة الكتابة 
وأما البيانات التى تأآد نتائج الدراسة فهو من المالحظة حيث آان  

أن يكّون الجملة العربية باستخدام بطاقة الكلمات، الن الطلبة يحبون 
هم . الطلبة هذه المدرسة يشعر بالصعوبة حينما يقوم بتدريس الكتابة

عادة هم يكتبون الجملة من اليسر، . يصعبون في آتابة الحروف العربية
فبهذه البطاقة . وعندما يكتبون الجملة العربية فعليهم أن يكتبوا من اليمين

الطلبة أن يكّون الجملة قبل أن يسيطر على قاعدة آتابة  يستطيع
رغم أن في آخر عملية التدريس يقوم الطلبة بتدريب . الحروف العربية

 .على آتابة الحروف نسخا من البطاقة
 ،ومن االستبانة التى طرحها الباحث في آخر الدور على الطلبة 

إذا . رة الكتابةيتضح أن استخدام بطاقة الكلمات تؤثر على تنمية مها



من الطلبة هذه المدرسة يشعر % 77،50نالحظ من نتائج االستبانة أن 
و . بفرحة حينما يستخدم بطاقة الكلمات في تكوين الجملة العربية

. من الطلبة يقول أن هذه البطاقة جذابة في تعليم اللغة العربية% 73،13
. ـهذه البطاقةمن الطلبة يشعر بالسهولة عند تكوين الجملة ب% 83،13و 
وإذا . من الطلبة دافعيتهم تنمي بسبب استخدام هذه البطاقة% 72،50و 

نقارن حصيلة االستبانة بالجدول التقدير التأثير فيدل أنـها تؤثر جدا على 
 . تنمية مهارة الكتابة

 
 

وإذا نظرنا إلى نتيجة االختبار فيتضح أن نتيجة الطلبة في مهارة  
وهذه تدل . 6،00ر األدنى لنجاح الطلبة، يعني الكتابة أعلى من المعيا

إضافة إلى ذلك، . أن الطلبة جميعهم ناجحون في االختبار لمهارة الكتابة
إذا نقارن نتيجة اختبار مهارة الكتابة في الدور االول على الدور الثانى 

وهذه تدل أن النتيجة لمهارة %.  8،43فيتضح أن نتيجتهم ترتقى إلى 
واستخدام بطاقة الكلمات ترتقى آفاءة طلبة . 5،47لى الكتابة ترتقى إ

وفى . المدرسة المتوسطة االسالمية الحكومية جومبانج جاوا الشرقية
 .الواقع، أن بطاقة الكلمات فعالة في تعليم مهارة الكتابة

وإذا نظرنا إلى نتيجة االختبار في القواعد والترآيب و المحتوى  
، 65ختبار في الدور األول للقواعد فيجد الباحث أن معدل نتيجة اال

وأما نتيجة االختبار في الدور الثانـي . 60، و للمحتوى 69وللترآيب 
وإذا قارن الباحث . 65، وللمحتوى 74، وللتراآيب 72فمعدله للقواعد 

نتيجة االختبار في الدور األول والدور الثانـي فيتضح أن نتيجة االختبار 
 5،00، وللترآيب ينمي إلى  %) 10،76( 7،00تنمي للقواعد 

وهذا يعني أن %).  8،33( 5،00، وللمحتوى ينمي إلى %) 7،24(
استخدام بطاقة الكلمات تنمي آفاءة الطلبة هذه المدرسة في تحليل 

  .  القواعد والترآيب والمحتوى
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 الفصـل الخامـس
 رحاتـات والمقتـائج البحث والتوصيـنت

 
 نتائج البحث_ أ

في االختبار في  ةبعلي النتائج التي حصل عليها الطل إعتمادا
يمكن للباحث في هذا البحث أن يتلخص فيما   ،يـوالثان األول الدور
 : يأتي

 
 ةبينّمى آفاءة الطل بطاقة الكلمات في تعليم مهارة الكتابةاستخدام إن  -1

وذلك إذا نالحظ إلى نتيجة . تكوين الجملة العربية الصحيحةفي 
أو  5،47في الدور األول والدور الثاني أن نتيجته تنمي إلى  االختبار

8،43  .% 
   
 ةى آفاءة الطلبفي تعليم اللغة العربية ينّم بطاقة الكلماتاستخدام أن  -2

إذا . فعليةال اإلسمية و في الجملة والترآيبالنحوية  قواعدفي تحليل ال
%).  10،76( 7،00نالحظ نتيجة االختبار أن للقواعد تنمي إلى 

وذلك %).  7،24( 5،00وأما نتيجة االختبار للتراآيب فتنمي إلى 
  .بعد المقارنة بين نتيجة االختبار في الدور األول والدور الثاني

 
 ةالطلب دافعيةفي تعليم اللغة العربية ينّمى  بطاقة الكلماتاستخدام أن  -3

االستبانة  نعرف ذلك بعد المالحظة إلى إجابة. تعليم اللغة العربيةفي 
التي تسأل عن دافعيتهم في اجراءات التدريس باستخدام بطاقة 

من الطلبة في هذا الصف يجيبون أّنهم قد %  72،50الكلمات، أن 
 . نمت دافعيتهم بعد عملية التدريس باستخدام هذه البطاقة

 
 التوصيات_ ب



 :بما يأتى في مهارة الكتابة ةباقترح الباحث لتنمية آفاءة الطل 
ينبغى للمعلم أال يقّدم للطلبة شيئ يكتبه إال إذا قد ألفه سماعا، وميزه  -1

  .نطقا، وتعرف عليه قراءة
أن يستخدم المعلم الطريقة السليمة عند تعليم اللغة العربية، نظرا إلى  -2

أن الطريقة هي المحور المشترك بين العناصر الثالثة و هي 
 .المدرس والمحتوى والتلميذ

المعلم من الوسائل التعليمية الموجودة بجميع أنواعها  يستفيدأن  -3
 .المرئية والمسموعة والمقروءة لنشر اللغة العربية

وإنما يجب أن يعيد . عند تصحيح الخطأ بنفسهالمعلم دور  يقفأن ال  -4
 .ويصححه معه. ويناقشه فيه. المعلم الكراسة للدارس فيعّرفه بحطئه

عليمية، المعلم الجيد هو الذى يخطط أن يخطط المعلم العملية الت -5
العملية التعليمية، ويهيئ الطالب للكتابة الصحيحة، ويشخص مواطن 

 . الضعف عنده، ثم يعالجها، ويدعم المهارات اللغوية السليمة عنده
 
 ترحات ـالمق_ ج

ى   ة     نظرا لهذا البحث يرآز عل ة واستخدام الوسائل التعليمي محاول
ة ا  الحديثة احثين اآلخرين أن يطوروا      في تدريس اللغ ة، فينبغي للب لعربي

ة     وسائل التعليميةال استخدامالبحث في  هذا دريس اللغ ع ت األخرى في واق
ة ا أ. العربي وروا وأيض تخدامن يط ذه  اس يلةه وعات  الوس ي الموض ف
 . األخرى

 
 

 
 
 

 عـالمراج و قـائمة المصـادر
 المصـادر_ أ

 القرآن الكريم _1
 الحديث الشريف _2
 :ةـربيـراجع العـالم_ ب
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د،    _ 13 الق محم د الخ د عب ة محم ارات اللغ ة،  اختب ة الثاني ، الطبع
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 بطاقة الكلمات
الثاني:  الدور 1المهنة :  الموضوع       
األول:  اللقاء  8:   الصف     

)الثامن(  
____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ُدْيِرُي  
 

ُسرَِّدلُمْا  

 

ْنَأ
 

ُملَِّعُي  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

َذْيِمَالالتَّ  
 

ُجاِلَعُي  

 

ُبْيِبالطَّ  

 

ىَضْرَماْل  

 

ـِب  

 

ٍةقَِّد  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ُلَمْعَت  
 

ُةَبْيِبلطَّا  

 

 ِةَنْيِدَماْل
 

يِف  

 

ُعَرْزَي  

 

ىَفْشَتْسُم  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

زَّالرُّ  

 

ُحالَّلَفْا  

 

يِنْبَي  

 

 َو

 

ُسِدْنَهلُمْا  

 

 َرَضُخاْل
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

يِنبَالَمْا  

 

يِف  

 

ِةَنْيِدَماْل  



 
 
 
 
 
 
 

 بطاقة الكلمات
:  الموضوع      األول:  الدور

 1الهوية 
 الصف      األول:  اللقاء

 )نالثام( 8:  
____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فُسْوُي ُيِحبُّ

 أن
 

َيْلَعب
 

 

 َةَرُآ
مَدَقاْل

ُيِرْيُد
َأْنَأْحَمد



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اَلَسالرِّ ُيْرِسل
ة حاِلَصُيَفضُِّل

 

الَجِرْيَدة ِإْليَاس 
 َلـُه

 

ةاَيَوِه  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ُهَو ُيِحبُّ
 
 

ةلَّالسَّ َةَرُآ
 

َيْلَعُب
 

الُطالَّب
 َةَرُآ
دَياْل

 ِفي
 

ة اَحَس
ةَسَرْدالَم  



 
 
 
 
 

 بطاقة الكلمات
:  الموضوع      األول:  الدور

 2الهواية 
 الصف      الثانى:  قاءالل

 )الثامن( 8:  
____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 َأِبي َيْقَرُأ
 

الَمَجلَّة
 

 َأمَاَم
َيْكُتُب

الرَِّساَلةَنِبْيل



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قَاِدْصَأ إلى
هئ

 

ُتْرِسُل
 

 

 َعاِئَشة
 

ة اَلَسِر
ةَرْيِصَق

ِإلَى  

 ُيِحبُّ ُأْخِتَها

َحبَاالسَِّمْحُمْود



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ِفي
 

 

 الِبْرَآة
 ُعثَْْمانَشاِهُدُي

 

َةَرُآ
مَدَقاْل

 ِفي
الَمْلَعب



 
 

 
 
 

 
 

 بطاقة الكلمات
الثاني:  الدور 2المهنة :  الموضوع       
الثانى: اللقاء )الثامن( 8:   الصف       
____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 َهَذا
 

 تَاِجٌر
 

َوُه
 

 َيِبْيُع
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الَمَالِبَس
 

ُسْوُقَي  

 

 السَّاِئُق

 

 الَحاِفَلَة

 

 ِإَلى

 

ِةَنْيِدلَمْا  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 َذِلَك
 

 َفالٌَّح

 

 اَألُرّز
 

 ُهَو

 

ِهِذَه  

 

ُعَرْزَي  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 طَِّبْيَبٌة

 

 ِهَي

 

 ُيِرْيُد

 

ِلُجُتعَا  

 

ُسِدْنَهلُمْا  

 

 اْلَمْرَضى

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أن

َيِنْبَي  

 

يِنبَالَمْا  



 
 بطاقة الكلمات

الثاني: الدور  3المهنة :  الموضوع     
)المراجعة(  

الثالث: اللقاء  8:   الصف     
)الثامن(  

____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الطَِّبْيُب
 

 َنِشْيٌط
 

َوُه
 

َيْحُضُر
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 َصبَاًحا
 

 الُمَهْنِدُس

 

 مَاِهٌر

 

 ُهَو

 َيْبِني

 

ْالَمبَاِني
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 َيْذَهُب
 

 الَفالَُّح

 

 ُآلَّ َيْوٍم
 

 ِإَلى 

 

 َيْرِجُع

 

ِةَعَرْزْالَم  

 

 ِمنُعْوَناْلبَاِئ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اُألْسَتاُذ

 

 السُّْوِق

 َنِبْيل

 

 َنَهاًرا

 

 َمْشُهْوٌر ُمَدرٌِّس



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بطاقة الكلمات

 

 ِفي َقْرَيِتي



ألولا:  الدور  3الهوية :  الموضوع     
)المراجعة(  

الثالث:  اللقاء )الثامن( 8:   الصف      
____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ُلُصْحَي
 
 

لْيِبَن  

 

ًةَزاِئَج نِم   

 

ُداِهَشُت
 

ِةَسَرْدَماْل



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

َةَربَاُم  

 

ىِتَرْسُأ  

 

ِةَشْيالرِّ  

 

ِةَرُآ  

 

ُباِلالطَّ  
 

ُملََّعَتَي  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

لَُّآ  

 

ِمَدَقاْل َةَرُآ  

 

 ُتِرْيُد

 

ٍعْوُبْسُأ  

 

ْنَأ  
 

ُةَماِطَف  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

يِف  

 

َةصَِّقاْل  

 

َرهَاْزَألْا  

 

ُمُسْرَت  

 

اُنَمْلَس  

 

ُأَرْقَي  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 1الملحق 

 أوراق أدوات البحث

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تدريسخطة ال
 . المدرسة المتوسطة االسالمية:   وحدة الدراسة 

 اللغة العربية:    الدرس 
 الثانية/ الثامن :  المرحلة الدراسة / الصف 

 "1الهواية : "   الموضوع
 الكتابة:    مهارة



 2009-2008:   العام الدراسي 
 دقيقة 45×  2:    الوقت 

 
 : معيار الكفاءة - ي 

تـمكن الطلبة من التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم وخبرتـهم 
 ".الهواية"الموضوع   و المعلومات بطريقٍة آتابية  عن

 
 : الكفاءة األساسية - ك 

آتابة الكلمة، والعبارة، والجملة البسيطة عن موضوع  .3
 ".الهواية"

إلقاء المعلومات و الفكرة بطريقة آتابية في الجملة البسيطة   .4
 "الهواية"عن موضوع 

 
 :المؤشرات  -  ل 

آتابة المفردات أو العبارة التي هي من المادة عن طريق  .5
 امالء منقول

معّدة بطريقة استخدام المفردات في الجملة البسيطة ال .6
 .صحيحة

 .تكوين الجملة البسيطة من الكلمات المعّدة .7
 .تكوين الفقرة البسيطة من الجملة المعّدة .8
 

 : أهداف التدريس - م 
 :بعد متابعتهم على التدريس، ُيتوقع من الطالب 

بطريقة " الهواية"أن يكتب المفردات أو العبارات عن  .5
 .صحيحة

 .ة بطريقة صحيحةأن يستخدم المفردات في الجملة البسيط .6
 ّن الجملة البسيطة من الكلمات المعّدة أن يكو .7
 أن يكّون الفقرة البسيطة من الجملة المعّدة  .8
 

 : المادة الدرا سية - ن 
 :فيما يلى" الهواية "العبارة عن / الكلمات / قائمة المفردات 



 آرة القدم يلعب أن يوسف يحب
 الرسالة يرسل أن أحمد يريد
 الجريدة يقرأ أن صالح يفضل
 آرة السلة هو يحب هواية لـه إلياس
ساحة  في آرة اليد الطالب يلعب

 المدرسة
 

 : الطريقة المستخدمة -  س 
 اإلنتقائية: الطريقة المستخدمة 

 : التدريس خطوة -  ع 
 النشاط االول/ مقدمة  .3

إلقاء التشجيعات والدافع ، وتوجيه الطالب عن الموضوع _ )أ
 ".الهواية"لصف، يعنى الذى سوف يقوم بعمليه في ا

يربط المدّرس المادة إلى ما يتعلق بـها عن طريق _ )ب
 .السؤال والجواب

 يعرض المدرس بطاقات الكلمات وتوويعها إلى آل فرقة_ )ج
 . 

 النشاط الرئيسى/ إجراء التعليم  .4
 

بعد توزيع البطاقات يتيح المدرس للتالميذ الفرصة _   )أ 
/ الكلمات / لمفردات معنى ا( لطرح األسئلة حول المادة 

 ) العبارة
يعرض المدّرس األمثلة تكوين الجملة من _   )ب 

 مجموعة البطاقات
 .يقوم آل مجموعة بتكوين الجملة من البطاقات )ج 
يطلب المدرس احد المجموعات لعرض الجملة التى  )د 

تكّونـها إلى مقدمة الفصل  عن طريق الكتابة على 
 .السبورة

لة الفرقة جماعة مع يقّدم المدرس التعليقات على حصي )ه 
 .جميع المجموعات

 نشاط األخير. 3



يؤآد المدرس عن مادة التدريس عن طريق السؤال )   أ
 .والجواب
 يقدم المدرس خالصة مادة الدرس) ب
 .يعطى المدرس االختبار في أخر التدريس) ج

 .المراجع_  ف 
د . هـ. آتاب تعليم اللغة العربية للصف الثانى، المؤلف د)  أ    
 .ةهداي
آتاب تعليم اللغة العربية للصف الثانى، وزارة للشؤون )  ب   

 .الدينية
 .االختبار_  ص 

 التحريري:  نوع االختبار)  أ   
 .التكملة:   الشكل) ب  
 .بنود األسئلة) ج  

 !من الدرس أآمل الجمل اآلتية بكلمة مناسبة. أ 
 ________يريد أحمد أن يرسل  .6
 _________يقرأ خالد الكنب  .7
 القرآن_______ عثمان أن  يحب .8
 الدراجة_______ يريد إلياس أن  .9

 ._______لعب آرة القدم يصح  .10
 
 
 
 

     ديديك جنيدي     أحمــدي                 مدرّّس اللغة العربية     ناظر المـدرسـة    اعتمـاد على    2009مارس  5جومبانج،         
 .رقم التوظيف

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تدريسخطة ال
 . المدرسة المتوسطة االسالمية:   حدة الدراسة و

 اللغة العربية:    الدرس 
 الثانية/ الثامن :  المرحلة الدراسة / الصف 

 "2الهواية : "   الموضوع
 الكتابة:    مهارة

 2009-2008:   العام الدراسي 
 دقيقة 45×  2:    الوقت 

 
 : معيار الكفاءة - ي 

ارهم ومشاعرهم وخبرتـهم تـمكن الطلبة من التعبير عن أفك
 ".الهواية"الموضوع   و المعلومات بطريقٍة آتابية  عن

 
 : الكفاءة األساسية - ك 

آتابة الكلمة، والعبارة، والجملة البسيطة عن موضوع  .3
 ".الهواية"

إلقاء المعلومات و الفكرة بطريقة آتابية في الجملة البسيطة   .4
 "الهواية"عن موضوع 

 
 :المؤشرات  -  ل 

مفردات أو العبارة التي هي من المادة عن طريق آتابة ال .5
 امالء منقول



استخدام المفردات في الجملة البسيطة المعّدة بطريقة  .6
 .صحيحة

 .تكوين الجملة البسيطة من الكلمات المعّدة .7
 .تكوين الفقرة البسيطة من الجملة المعّدة .8
 

 : أهداف التدريس - م 
 :بعد متابعتهم على التدريس، ُيتوقع من الطالب 

بطريقة " الهواية"أن يكتب المفردات أو العبارات عن  .5
 .صحيحة

 .أن يستخدم المفردات في الجملة البسيطة بطريقة صحيحة .6
 ّن الجملة البسيطة من الكلمات المعّدة أن يكو .7
 أن يكّون الفقرة البسيطة من الجملة المعّدة  .8
 

 : المادة الدرا سية - ن 
 :فيما يلى" الهواية "العبارة عن / الكلمات / قائمة المفردات 

 البيت أمام المجلة أبي يقرأ
 أصدقائه إلى الرسالة نبيل يكتب

رسالة  عائشة ترسل 
 قصيرة

 أختها إلى

 ةالبرآ في ةالسباح محمود يحب
 الميدان في مدقآرة ال عثمان يشاهد

 
 : الطريقة المستخدمة -  س 

 اإلنتقائية: الطريقة المستخدمة 
 : التدريس خطوة -  ع 

 النشاط االول/  مقدمة .3
إلقاء التشجيعات والدافع ، وتوجيه الطالب عن الموضوع _ )أ

   ".الهواية"الذى سوف يقوم بعمليه في الصف، يعنى 
يربط المدّرس المادة إلى ما يتعلق بـها عن طريق _ )ب

 .السؤال والجواب
 يعرض المدرس بطاقات الكلمات وتوويعها إلى آل فرقة_ )ج



 . 
 النشاط الرئيسى/ إجراء التعليم  .4

بعد توزيع البطاقات يتيح المدرس للتالميذ الفرصة _   )أ 
/ الكلمات / معنى المفردات ( لطرح األسئلة حول المادة 

 ) العبارة
يعرض المدّرس األمثلة تكوين الجملة من مجموعة _   )ب 

 البطاقات
 .يقوم آل مجموعة بتكوين الجملة من البطاقات )ج 
الجملة التى يطلب المدرس احد المجموعات لعرض  )د 

تكّونـها إلى مقدمة الفصل  عن طريق الكتابة على 
 .السبورة

يقّدم المدرس التعليقات على حصيلة الفرقة جماعة مع  )ه 
 .جميع المجموعات

 نشاط األخير. 3
يؤآد المدرس عن مادة التدريس عن طريق السؤال )   أ

 .والجواب
 يقدم المدرس خالصة مادة الدرس) ب
 .بار في أخر التدريسيعطى المدرس االخت) ج

 .المراجع_  ف 
د . هـ. آتاب تعليم اللغة العربية للصف الثانى، المؤلف د)  أ    

 .هداية
آتاب تعليم اللغة العربية للصف الثانى، وزارة للشؤون )  ب   

 .الدينية
 .االختبار_  ص 

 التحريري:  نوع االختبار)  أ   
 .التكملة:   الشكل) ب  
 .بنود األسئلة) ج  

 !الجمل آما في المثال أآمل 
 تلعب الطالبة آرة القدم في الميدان .3

 ____________أحمد ____  
 ___________الطالب ____  



 ____________رقية ____  
 .عائشة تزور صديقتها في المدينة .4

 _________________خالد  
 ________________التلميذة  

 __________________آمنة   
 
 

     ديديك جنيدي     أحمــدي                 مدرّّس اللغة العربية     ناظر المـدرسـة    اعتمـاد على    .2009مارس  12جومبانج،         
 .رقم التوظيف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تدريسخطة ال
 . المدرسة المتوسطة االسالمية:   وحدة الدراسة 

 اللغة العربية:    الدرس 
 الثانية/ ن الثام:  المرحلة الدراسة / الصف 

 ).المـراجعة" (3الهواية : "   الموضوع
 الكتابة:    مهارة

 2009-2008:   العام الدراسي 



 دقيقة 45×  2:    الوقت 
 

 : معيار الكفاءة - ي 
تـمكن الطلبة من التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم وخبرتـهم 

 ".الهواية"الموضوع   و المعلومات بطريقٍة آتابية  عن
 
 : ساسيةالكفاءة األ - ك 

آتابة الكلمة، والعبارة، والجملة البسيطة عن موضوع  .3
 ".الهواية"

إلقاء المعلومات و الفكرة بطريقة آتابية في الجملة البسيطة   .4
 "الهواية"عن موضوع 

 
 :المؤشرات  -  ل 

آتابة المفردات أو العبارة التي هي من المادة عن طريق  .5
 امالء منقول

طة المعّدة بطريقة استخدام المفردات في الجملة البسي .6
 .صحيحة

 .تكوين الجملة البسيطة من الكلمات المعّدة .7
 .تكوين الفقرة البسيطة من الجملة المعّدة .8
 

 : أهداف التدريس - م 
 :بعد متابعتهم على التدريس، ُيتوقع من الطالب 

بطريقة " الهواية"أن يكتب المفردات أو العبارات عن  .5
 .صحيحة

 .لبسيطة بطريقة صحيحةأن يستخدم المفردات في الجملة ا .6
 ّن الجملة البسيطة من الكلمات المعّدة أن يكو .7
 أن يكّون الفقرة البسيطة من الجملة المعّدة  .8
 

 : المادة الدرا سية - ن 
 :فيما يلى" الهواية "العبارة عن / الكلمات / قائمة المفردات 

 المدرسة من جائزة نبيل يحصل



 الريشة آرة مبارة أسرتي تشاهد
 أسبوع آل آرة القدم طالبال يتعلم 
 األزهار ترسم أن فاطمة تريد
 المكتبة في القصة سلمان يقرأ

 
 : الطريقة المستخدمة -  س 

 اإلنتقائية: الطريقة المستخدمة 
 : التدريس خطوة -  ع 

 النشاط االول/ مقدمة  .3
إلقاء التشجيعات والدافع ، وتوجيه الطالب عن _   )أ

الصف، يعنى  الموضوع الذى سوف يقوم بعمليه في
 ".الهواية"

يربط المدّرس المادة إلى ما يتعلق بـها عن طريق _  )ب
 .السؤال والجواب

يعرض المدرس بطاقات الكلمات وتوويعها إلى آل _   )ج
 .فرقة

  
 النشاط الرئيسى/ إجراء التعليم   .4

بعد توزيع البطاقات يتيح المدرس للتالميذ الفرصة _   )أ 
الكلمات / عنى المفردات م( لطرح األسئلة حول المادة 

 ) العبارة/ 
يعرض المدّرس األمثلة تكوين الجملة من مجموعة _   )ب 

 البطاقات
 .يقوم آل مجموعة بتكوين الجملة من البطاقات     )ج 
يطلب المدرس احد المجموعات لعرض الجملة التى      )د 

تكّونـها إلى مقدمة الفصل  عن طريق الكتابة على 
 .السبورة

التعليقات على حصيلة الفرقة جماعة يقّدم المدرس      )ه 
 .مع جميع المجموعات

 نشاط األخير. 3



يؤآد المدرس عن مادة التدريس عن طريق السؤال )   أ
 .والجواب
 يقدم المدرس خالصة مادة الدرس) ب
 .يعطى المدرس االختبار في أخر التدريس) ج

 .المراجع_  ف 
د . هـ. ؤلف دآتاب تعليم اللغة العربية للصف الثانى، الم)  أ    

 .هداية
آتاب تعليم اللغة العربية للصف الثانى، وزارة للشؤون )  ب   

 .الدينية
 .االختبار_  ص 

 التحريري:  نوع االختبار)  أ   
 تحويل الجملة:   الشكل) ب  
 .بنود األسئلة) ج  

 !غير الجمل اآلتية إلى الجملة اإلسمية 
 .يشاهد يوسف مبارة آرة السلة أمام الفصل .6
 زينب آرة الريشة في قاعة المدرسة تلعب .7
 يقرأ الطالب الدرس في الفصل .8
 يزور خالد عمه في القرية .9
 يرآب سلمان الدراجة إلى المدرسة .10

 
     ديديك جنيدي     أحمــدي                 مدرّّس اللغة العربية     ناظر المـدرسـة    اعتمـاد على    .2009مارس  19جومبانج،         

 .توظيفرقم ال 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تدريسخطة ال
 . المدرسة المتوسطة االسالمية:   وحدة الدراسة 

 اللغة العربية:    الدرس 
 الثانية/ الثامن :  المرحلة الدراسة / الصف 

 "1المهـنة : "   الموضوع
 الكتابة:    مهارة

 2009-2008:   العام الدراسي 
 دقيقة 45×  2:    الوقت 

 
 : فاءةمعيار الك - ي 

تـمكن الطلبة من التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم وخبرتـهم 
 ".المهنة"الموضوع   و المعلومات بطريقٍة آتابية  عن

 
 : الكفاءة األساسية - ك 

آتابة الكلمة، والعبارة، والجملة البسيطة عن موضوع  .3
 ".المهنة"

إلقاء المعلومات و الفكرة بطريقة آتابية في الجملة البسيطة   .4
 "المهنة"ع عن موضو

 
 :المؤشرات  -  ل 



آتابة المفردات أو العبارة التي هي من المادة عن طريق  .5
 امالء منقول

استخدام المفردات في الجملة البسيطة المعّدة بطريقة  .6
 .صحيحة

 .تكوين الجملة البسيطة من الكلمات المعّدة .7
 .تكوين الفقرة البسيطة من الجملة المعّدة .8
 

 : أهداف التدريس - م 
 :تهم على التدريس، ُيتوقع من الطالب بعد متابع

بطريقة " المهنة"أن يكتب المفردات أو العبارات عن  .5
 .صحيحة

 .أن يستخدم المفردات في الجملة البسيطة بطريقة صحيحة .6
 ّن الجملة البسيطة من الكلمات المعّدة أن يكو .7
 أن يكّون الفقرة البسيطة من الجملة المعّدة  .8
 

 : المادة الدرا سية - ن 
 :فيما يلى" المهنة "العبارة عن / الكلمات / المفردات  قائمة
 التالميذ يعّلم أن المعّلم يريد
 الدّقة بـ المرضى الطبيب يعالج
 المدينة مستشفى في الطبيبة تعمل

 الخضر و الرز الفالح يزرع 
 المدينة في المبانى المهندس يبنى

 
 : الطريقة المستخدمة -  س 

 تقائيةاإلن: الطريقة المستخدمة 
 : التدريس خطوة -  ع 

 النشاط االول/ مقدمة  .3
إلقاء التشجيعات والدافع ، وتوجيه الطالب عن    _ )أ

الموضوع الذى سوف يقوم بعمليه في الصف، يعنى 
 ".الهواية"



يربط المدّرس المادة إلى ما يتعلق بـها عن طريق  _ )ب
 .السؤال والجواب

ا إلى آل يعرض المدرس بطاقات الكلمات وتوويعه _ )ج
 .فرقة

  
 النشاط الرئيسى/ إجراء التعليم  .4

بعد توزيع البطاقات يتيح المدرس للتالميذ الفرصة _   )أ 
الكلمات / معنى المفردات ( لطرح األسئلة حول المادة 

 ) العبارة/ 
يعرض المدّرس األمثلة تكوين الجملة من مجموعة   )ب 

 البطاقات
 .يقوم آل مجموعة بتكوين الجملة من البطاقات )ج 
يطلب المدرس احد المجموعات لعرض الجملة التى  )د 

تكّونـها إلى مقدمة الفصل  عن طريق الكتابة على 
 .السبورة

يقّدم المدرس التعليقات على حصيلة الفرقة جماعة مع  )ه 
 .جميع المجموعات

 نشاط األخير. 3
يؤآد المدرس عن مادة التدريس عن طريق السؤال )   أ

 .والجواب
 مادة الدرسيقدم المدرس خالصة ) ب
 .يعطى المدرس االختبار في أخر التدريس) ج

 .المراجع_  ف 
د . هـ. آتاب تعليم اللغة العربية للصف الثانى، المؤلف د)  أ    

 .هداية
آتاب تعليم اللغة العربية للصف الثانى، وزارة للشؤون )  ب   

 .الدينية
 .االختبار_  ص 

 التحريري:  نوع االختبار)  أ   
 .لتكملةا:   الشكل) ب  
 .بنود األسئلة) ج  



 !أآمل الجمل اآلتية بكلمة مناسبة. أ 
 التالميذ والتلميذات_____ يعّلم   .5
 المدارس والشوارع______ يبني  .6
 المرضى في المستشفي______ تعالج  .7
 الحافلة لحمل الناس_____ يسوق  .8

 .اللوازم اليومية______ يبيع  .5  
 
 
 
إبريل  16جومبانج،         

 . رقم التوظيف       ديديك جنيدي     أحمــدي                 مدرّّس اللغة العربية     ناظر المـدرسـة    اعتمـاد على    2009
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تدريسخطة ال
 . المدرسة المتوسطة االسالمية:   وحدة الدراسة 



 اللغة العربية:    الدرس 
 نيةالثا/ الثامن :  المرحلة الدراسة / الصف 

 "2المهنة : "   الموضوع
 الكتابة:    مهارة

 2009-2008:   العام الدراسي 
 دقيقة 45×  2:    الوقت 

 
 : معيار الكفاءة - ي 

تـمكن الطلبة من التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم وخبرتـهم 
 ".المهنة"الموضوع   و المعلومات بطريقٍة آتابية  عن

 
 : الكفاءة األساسية - ك 

العبارة، والجملة البسيطة عن موضوع آتابة الكلمة، و .3
 ".المهنة"

إلقاء المعلومات و الفكرة بطريقة آتابية في الجملة البسيطة   .4
 "المهنة"عن موضوع 

 
 :المؤشرات  -  ل 

آتابة المفردات أو العبارة التي هي من المادة عن طريق  .5
 امالء منقول

استخدام المفردات في الجملة البسيطة المعّدة بطريقة  .6
 .صحيحة

 .تكوين الجملة البسيطة من الكلمات المعّدة .7
 .تكوين الفقرة البسيطة من الجملة المعّدة .8
 

 : أهداف التدريس - م 
 :بعد متابعتهم على التدريس، ُيتوقع من الطالب 

بطريقة " المهنة"أن يكتب المفردات أو العبارات عن  .5
 .صحيحة

 .أن يستخدم المفردات في الجملة البسيطة بطريقة صحيحة .6
 ّن الجملة البسيطة من الكلمات المعّدة وأن يك .7



 أن يكّون الفقرة البسيطة من الجملة المعّدة  .8
 

 : المادة الدرا سية - ن 
 :فيما يلى" المهنة "العبارة عن / الكلمات / قائمة المفردات 

 المالبس يبيع هو تاجر هذا
 المدينة إلى الحافلة السائق يسوق
 الرز يزرع هو فالح ذلك
 المرضى تعالج يه طبيبة هذه 
 المبانى يبنى أن المهندس يريد

 
 : الطريقة المستخدمة -  س 

 اإلنتقائية: الطريقة المستخدمة 
 : التدريس خطوة -  ع 

 النشاط االول/ مقدمة  .3
إلقاء التشجيعات والدافع ، وتوجيه الطالب عن   _ )أ

الموضوع الذى سوف يقوم بعمليه في الصف، يعنى 
 ".الهواية"

دّرس المادة إلى ما يتعلق بـها عن طريق يربط الم _ )ب
 .السؤال والجواب

يعرض المدرس بطاقات الكلمات وتوويعها إلى آل  _ )ج
 .فرقة

  
 النشاط الرئيسى/ إجراء التعليم  .4

بعد توزيع البطاقات يتيح المدرس للتالميذ الفرصة _   )أ 
/ الكلمات / معنى المفردات ( لطرح األسئلة حول المادة 

 ) العبارة
يعرض المدّرس األمثلة تكوين الجملة من مجموعة _   )ب 

 البطاقات
 .يقوم آل مجموعة بتكوين الجملة من البطاقات )ج 



يطلب المدرس احد المجموعات لعرض الجملة التى  )د 
تكّونـها إلى مقدمة الفصل  عن طريق الكتابة على 

 .السبورة
يقّدم المدرس التعليقات على حصيلة الفرقة جماعة مع  )ه 

 .جميع المجموعات
 نشاط األخير. 3

يؤآد المدرس عن مادة التدريس عن طريق السؤال )   أ
 .والجواب
 يقدم المدرس خالصة مادة الدرس) ب
 .يعطى المدرس االختبار في أخر التدريس) ج

 .المراجع_  ف 
د . هـ. آتاب تعليم اللغة العربية للصف الثانى، المؤلف د)  أ    

 .هداية
ة للصف الثانى، وزارة للشؤون آتاب تعليم اللغة العربي)  ب   

 .الدينية
 .االختبار_  ص 

 التحريري:  نوع االختبار)  أ   
 .التكملة:   الشكل) ب  
 .بنود األسئلة) ج  

 !أآمل الجمل اآلتية بكلمة مناسبة. أ 
 المدرس التالميذ والتلميذات_____   .6
 المهندس المدارس والشوارع_____  .7
 الطبيب المرضى في المستشفي_____  .8
 السائق الحافلة لحمل الناس____ _ .9

 البائع المالبس_____  .10
 
 
 
 
 
إبريل  23جومبانج،         

          مدرّّس اللغة العربية     ناظر المـدرسـة    اعتمـاد على   2009



     ديديك جنيدي     أحمــدي       
 .رقم التوظيف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تدريسخطة ال
 . لمتوسطة االسالميةالمدرسة ا:   وحدة الدراسة 

 اللغة العربية:    الدرس 
 الثانية/ الثامن :  المرحلة الدراسة / الصف 

 )المـراجعة" (3المهنة : "   الموضوع
 الكتابة:    مهارة

 2009-2008:   العام الدراسي 
 دقيقة 45×  2:    الوقت 

 
 : معيار الكفاءة - ي 

وخبرتـهم تـمكن الطلبة من التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم 
 ".المهنة"الموضوع   و المعلومات بطريقٍة آتابية  عن



 
 : الكفاءة األساسية - ك 

آتابة الكلمة، والعبارة، والجملة البسيطة عن موضوع  .3
 ".المهنة"

إلقاء المعلومات و الفكرة بطريقة آتابية في الجملة البسيطة   .4
 "المهنة"عن موضوع 

 
 :المؤشرات  -  ل 

التي هي من المادة عن طريق  آتابة المفردات أو العبارة .5
 امالء منقول

استخدام المفردات في الجملة البسيطة المعّدة بطريقة  .6
 .صحيحة

 .تكوين الجملة البسيطة من الكلمات المعّدة .7
 .تكوين الفقرة البسيطة من الجملة المعّدة .8
 

 : أهداف التدريس - م 
 :بعد متابعتهم على التدريس، ُيتوقع من الطالب 

بطريقة " المهنة"ت أو العبارات عن أن يكتب المفردا .5
 .صحيحة

 .أن يستخدم المفردات في الجملة البسيطة بطريقة صحيحة .6
 ّن الجملة البسيطة من الكلمات المعّدة أن يكو .7
 أن يكّون الفقرة البسيطة من الجملة المعّدة  .8
 

 : المادة الدرا سية - ن 
 :فيما يلى" المهنة "العبارة عن / الكلمات / قائمة المفردات 

 صباحا يحضر هو نشيط الطبيب
 المبانى يبنى هو ماهر المهندس
 آل يوم المزرعة إلى  الفالح يذهب
 نـهارا السوق من البائعون يرجع
 في قريتى مشهور مدرس نبيل األستاذ

 



 : الطريقة المستخدمة -  س 
 اإلنتقائية: الطريقة المستخدمة 

 : التدريس خطوة -  ع 
 النشاط االول/ مقدمة  .3
إلقاء التشجيعات والدافع ، وتوجيه الطالب عن    _ )أ

الموضوع الذى سوف يقوم بعمليه في الصف، يعنى 
 ".المهنة"

يربط المدّرس المادة إلى ما يتعلق بـها عن طريق  _ )ب
 .السؤال والجواب

يعرض المدرس بطاقات الكلمات وتوويعها إلى آل  _ )ج
 .فرقة

  
 النشاط الرئيسى/ إجراء التعليم  .4

عد توزيع البطاقات يتيح المدرس للتالميذ الفرصة ب_   )أ 
الكلمات / معنى المفردات ( لطرح األسئلة حول المادة 

 ) العبارة/ 
يعرض المدّرس األمثلة تكوين الجملة من مجموعة _   )ب 

 البطاقات
 .يقوم آل مجموعة بتكوين الجملة من البطاقات )ج 
يطلب المدرس احد المجموعات لعرض الجملة التى  )د 

ا إلى مقدمة الفصل  عن طريق الكتابة على تكّونـه
 .السبورة

يقّدم المدرس التعليقات على حصيلة الفرقة جماعة مع  )ه 
 .جميع المجموعات

 نشاط األخير. 3
يؤآد المدرس عن مادة التدريس عن طريق السؤال )   أ

 .والجواب
 يقدم المدرس خالصة مادة الدرس) ب
 .يعطى المدرس االختبار في أخر التدريس) ج

 .المراجع_  ف 



د . هـ. آتاب تعليم اللغة العربية للصف الثانى، المؤلف د)  أ    
 .هداية

آتاب تعليم اللغة العربية للصف الثانى، وزارة للشؤون )  ب   
 .الدينية

 .االختبار_  ص 
 التحريري:  نوع االختبار)  أ   
 .التكملة:   الشكل) ب  
 .بنود األسئلة) ج  

 !كلمة مناسبةأآمل الجمل اآلتية ب. أ 
 _________يعّلم  المدرس  .6
 __________يبنى المهندس  .7
 في المستشفي_____ يعالج الطبيب  .8
 لحمل الناس______ يسوق السائق  .9

 .في السوق______ يبيع البائع  .10
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إبريل  30جومبانج،         
 .رقم التوظيف     ديديك جنيدي     أحمــدي                 مدرّّس اللغة العربية     ناظر المـدرسـة    اعتمـاد على    2009

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   اختبار الدور الثاني  
الرقم المادة بنود االسئلة المعيار

5 
4 
3 
2 

 .َهَذا َطاِلب، ُهَو َيْذَهُب ِإَلى الَمْدَرَسة ُآلَّ َيْوم .أ 
 .ْومَهَذا َطاِلب، ُهَو َتْذَهُب ِإَلى الَمْدَرَسة ُآلَّ َي .ب 
 .َهَذا َطاِلب، ُهَو َنْذَهُب ِإَلى الَمْدَرَسة ُآلَّ َيْوم .ج 
 .َهَذا َطاِلب، ُهَو َتْذَهِبْيَن ِإَلى الَمْدَرَسة ُآلَّ َيْوم .د 

 1 القواعد

5 
4 
3 
2 

َيْذَهُب اُألْستَاُذ َعِلى ِإَلى الَمْدَرَسة ِلُيَعلُِّم  .أ 
 .التََّالِمْيذ

َرَسة ِلُتَعلُِّم َيْذَهُب اُألْستَاُذ َعِلى ِإَلى الَمْد .ب 
 .التََّالِمْيذ

َيْذَهُب اُألْستَاُذ َعِلى ِإَلى الَمْدَرَسة ِلُنَعلُِّم  .ج 
 .التََّالِمْيذ

َيْذَهُب اُألْستَاُذ َعِلى ِإَلى الَمْدَرَسة ِلُتَعلِّمِي  .د 
 .التََّالِمْيذ

 2 القواعد

5 
4 
3 

 َيِبْيُع التَّاِجُر الَمَالِبس ِفي السُّْوق،  ُهَو َيْعَمُل .أ 
 .َعَمًال َناِفعًا

 3 القواعد



َيِبْيُع التَّاِجُر الَمَالِبس ِفي السُّْوق،  ُهَو َيْعَمُل  .ب  2
 .َعَمًال الَناِفعًا

َيِبْيُع التَّاِجُر الَمَالِبس ِفي السُّْوق،  ُهَو َيْعَمُل  .ج 
 .َعَمًال َناِفعًة

َيِبْيُع التَّاِجُر الَمَالِبس ِفي السُّْوق،  ُهَو َيْعَمُل  .د 
 .َعَمًال الَناِفعًة

5 
4 
3 
2 

َتْذَهُب الطَِّبْيَبة ِإَلى الُمْسَتْشَفي، ِهَي  ُتَعاِلُج  .أ 
 .الَمْرَضى ُهنَاَك

َتْذَهُب الطَِّبْيَبة ِإَلى الُمْسَتْشَفي، ُهَو  ُيَعاِلُج  .ب 
 الَمْرَضى ُهنَاَك

َتْذَهُب الطَِّبْيَبة ِإَلى الُمْسَتْشَفي، ُهَو  ُتَعاِلُج  .ج 
 الَمْرَضى ُهنَاَك

َهُب الطَِّبْيَبة ِإَلى الُمْسَتْشَفي، ِهَي  ُيَعاِلُج َيْذ .د 
 الَمْرَضى ُهنَاَك

 4 القواعد

5 
4 
3 
2 

الُمَدرُِّس ُيَعلُِّم التََّالِمْيذ، َهَذا َعَمٌل ِمَن  .أ 
 اَألْعمَال النَّاِفَعة

الُمَدرُِّس ُيَعلُِّم التََّالِمْيذ، َهَذا َعَمٌل ِمَن  .ب 
 اَألْعمَال َناِفَعة

ُيَعلُِّم التََّالِمْيذ، َهَذا َعَمٌل ِمَن  الُمَدرُِّس .ج 
 َأْعمَال النَّاِفَع

الُمَدرُِّس ُيَعلُِّم التََّالِمْيذ، َهِذِه َعَمٌل ِمَن  .د 
 َأْعمَال النَّاِفَع 

 5 القواعد

2 
3 
4 

ِفي الَفْصِل، ِهَي َيْعَمُل  التََّالِمْيذ الُمَدرَِّسُة ُيَعلُِّم .أ 
 َعَمًال  الَناِفعًا 

 6 التراآيب



5 
 

ُس ُتَعلُِّم التََّالِمْيذ ِفي الَفْصِل، ُهَو َتْعَمُل الُمَدرِّ .ب 
 َعَمًال  َناِفعًا

الُمَدرُِّس ُتَعلُِّم التََّالِمْيذ ِفي الَفْصِل، ِهَي  .ج 
 َتْعَمُل َعَمًال  َناِفعًا 

الُمَدرَِّسُة ُتَعلُِّم التََّالِمْيذ ِفي الَفْصِل، ِهَي َتْعَمُل  .د 
 َعَمًال  َناِفعًا

2 
3 
4 
5 

َهِذِه َطاِلٌب، ِهَي َيْذَهُب ِمَن الَمْدَرَسة ُآلَّ  .أ 
 .َيْوٍم

َهِذِه َطاِلٌب، ُهَو َتْذَهُب ِإَلى الَمْدَرَسة ُآلَّ  .ب 
 .َيْوٍم

َهِذَا َطاِلَبة، ِهَي َتْذَهُب ِإَلى الَمْدَرَسة ُآلَّ  .ج 
 .َيْوٍم

َهِذِه َطاِلَبة، ِهَي َتْذَهُب ِإَلى الَمْدَرَسة ُآلَّ  .د 
 .َيْوٍم

لتراآيبا  7 

2 
3 
4 
5 

.الُمَهْنِدس َتْذَهُب ِإلَى َأْعَماِلهَا ِلَتْبِني الَمبَاِني .أ 
.الُمَهْنِدس َيْذَهُب ِإلَى َأْعَماِلهَا ِلَتْبِني الَمبَاِني .ب 
الُمَهْنِدَسُة َيْذَهُب ِإلَى َأْعَماِلهَا ِلَتْبِني  .ج 

 .الَمبَاِني
 .الَمبَاِني الُمَهْنِدس َيْذَهُب ِإلَى َأْعَماِلِه ِلَيْبِني .د 

 8 التراآيب

2 
3 
4 
5 

 .التَّاِجُر َتْذَهُب ِمَن السُّْوِق ِلَتِبْيَع الَمَالِبس .أ 
 .التَّاِجُر َتْذَهُب ِإَلى السُّْوِق لَِتِبْيَع الَمَالِبس .ب 
 .التَّاِجَرُة َيْذَهُب ِإَلى السُّْوِق ِلَيِبْيَع الَمَالِبس .ج 
 .الَمَالِبس التَّاِجُر َيْذَهُب ِإَلى السُّْوِق ِلَيِبْيَع .د 

 9 التراآيب

 10 التراآيب .َيْذَهُب الَفالَّحُة ِمَن الَمْزَرَعِة ِلَيْزَرَع الرُّزَّ .أ  2



3 
4 
5 

 .َتْذَهُب الَفالَُّح ِإَلى الَمْزَرَعِة ِلَتْزَرَع الرُّزَّ .ب 
 .َيْذَهُب الَفالََّحُة ِإَلى الَمْزَرَعِة ِلَتْزَرَع الرُّزَّ .ج 
 .َيْزَرَع الرُّزََّيْذَهُب الَفالَّح ِإَلى الَمْزَرَعِة ِل .د 

5 
4 
3 
2 

َتْعَمُل الطَِّبْيَبة  ِفي الُمْسَتْشَفي ِلُتَعاِلَج  .أ 
 .الَمْرَضى

َتْعَمُل الُمَمرَِّضة  ِفي الُمْسَتْشَفي ِلُتَعاِلَج  .ب 
 .الَمْرَضى

َتْعَمُل الخَاِدَمُة  ِفي الُمْسَتْشَفي ِلُتَعاِلَج  .ج 
 .الَمْرَضى

الُمْسَتْشَفي ِلُتَعاِلَج َتْعَمُل الَخياََّطة ِفي  .د 
 .الَمْرَضى

المحتوى 
 /

 المفردات

11 

5 
4 
3 
2 

َيْذَهُب الُمَدرُِّس ِإَلى الَمْدَرَسِة ِلُيَعلَِّم   .أ 
 التََّالِمْيذ

َيْذَهُب الُمَدرُِّس ِإَلى الَمْدَرَسِة ِلُيَدرَِّب   .ب 
 التََّالِمْيذ

َيْذَهُب الُمَدرُِّس ِإَلى الَمْدَرَسِة ِلُيَساِعَد   .ج 
 لتََّالِمْيذا

َيْذَهُب الُمَدرُِّس ِإَلى الَمْدَرَسِة ِلُيعَاِلَج   .د 
 التََّالِمْيذ

المحتوى 
 /

 المفردات

12 

5 
4 
3 
2 

 .َيْزَرُع الَفالَُّح الرُّزَّ ِفي الَمْزَرَعِة .أ 
 .َيْزَرُع الَفالَُّح الُخَضر ِفي الَمْزَرَعِة .ب 
 .َيْزَرُع الَفالَُّح الفَاِآَهة ِفي الَمْزَرَعِة .ج 
 .َرُع الَفالَُّح السََّمك ِفي الَمْزَرَعِةَيْز .د 

المحتوى 
 /

 المفردات

13 

َهذَا َفالَّح، ُهَو َيْذَهُب ِإَلى الَمْزَرَعة ُآلَّ  .أ  5 المحتوى  14 



 
4 
3 
2 

 .َصبَاٍح
َهذَا َفالَّح، ُهَو َيْذَهُب ِإَلى الَحِدْيَقة ُآلَّ  .ب 

 .َصبَاٍح
َهذَا َفالَّح، ُهَو َيْذَهُب ِإَلى السَّاَحة ُآلَّ  .ج 

 .ٍحَصبَا
َهذَا َفالَّح، ُهَو َيْذَهُب ِإَلى السُّْوق ُآلَّ  .د 

 .َصبَاٍح

 /
 المفردات

5 
4 
3 
2 

َيْذَهُب الَصَحِفيُّ ِإَلى َأْعَماِلِه ِلَيْطُلَب  .أ 
 .اَألْخبَار

َيْذَهُب الَصَحِفيُّ ِإَلى َأْعَماِلِه ِلَيْكُتَب  .ب 
 .اَألْخبَار

 .ِلَيْقَرَأ اَألْخبَار َيْذَهُب الَصَحِفيُّ ِإَلى َأْعَماِلِه .ج 
َيْذَهُب الَصَحِفيُّ ِإَلى َأْعَماِلِه ِلَيْسَتِمَع  .د 

 .اَألْخبَار

المحتوى 
 /

 المفردات

15 

 
 .اإلرشادات في اثبات النتيجة

 2= د  3= ج  4= ب  5= أ  5 - 1رقم  1
 5= د  4= ج  3= ب  2= أ  10 - 6رقم  2
 2= د  3= ج  4= ب  5= أ  15 - 11رقم  3

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 .س في الصفـذ اجراءات التدريـصور تنفي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PENGGUNAAN KARTU KATA 
DALAM PEMBELAJARAN KETRAMPILAN MENULIS BAHASA ARAB 

 
 
1. Petunjuk 



 1. Identitas Siswa. 
  a. Nama Siswa  : …………………………………………. 
  b. Nomor Induk : ………………. 
 2. Anda diminta untuk memberikan jawaban dengan jujur sesuai dengan apa 

yang anda rasakan, lihat dan menurut pendapat anda sendiri 
 3.  Angket ini terdiri dari kolom pernyataan dan kolom jawaban. Anda diminta 

untuk memberi tanggapan atau jawaban dengan cara memberi tanda silang 
pada kolom yang disediakan sesuai dengan jawaban anda. 

 4.  Ada lima pilihan yang dapat anda berikan tanda silang masing-masing 
sebagai berikut: 

  SS : Jawaban ”sangat setuju” terhadap setiap item pernyataan 
  S : Jawaban "setuju" terhadap setiap item pernyataan 
  B : Jawaban "biasa" terhadap setiap item pernyataan 
  TS : Jawaban "tidak setuju" terhadap setiap item pernyataan 
 
2. Pernyataan Angket. 
 

No Pernyataan 
Jawaban 

SS S B TS 

1 Saya merasa senang belajar membuat 
kalimat dengan menggunakan kartu kata

    

2 

Dengan menggunakan kartu kata 
melalui permainan, pelajaran bahasa 
Arab menjadi lebih menarik dan tidak 
membosankan 

    

3 
Saya lebih mudah membuat kalimat 
dengan menggunakan kartu kata dalam 
pembelajaran ketrampilan menulis 

    

4 

Dengan menggunakan kartu kata dalam 
pembelajaran ketrampilan menulis 
bahasa Arab, saya menjadi termotivasi 
untuk belajar bahasa Arab 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Format Observasi 
Format Observasi Perilaku Siswa 
 
Hari/ Tanggal : ………………………………………………. 



Jam  : ………………………………………………. 
Tempat : ………………………………………………. 
 
Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, berilah komentar atau catatan sesuai 
dengan indikator yang telah ditentukan 
 
No Jenis Perilaku Indikator Ket 
1 Keantusiasan • Menunjukkan rasa ingin tahu yang besar 

• Kelihatan bersemangat dalam 
mengerjakan tugas tugas 

• Berusaha untuk mengerjakan semua tugas 
dalam waktu yang ditentukan 

• Mengajukan pertanyaan dan jawaban 
dalam aktifitas tanya jawab 

• Serius dalam mengikuti setiap penjelasan 
guru 

• Cepat merespon setiap tugas dan latihan 
yang diberikan 

 

2 Keceriaan • Tampak gembira dan senang selama 
mengikuti pembelajaran 

• Wajah tampak berseri-seri dalam 
mengerjakan tugas-tugas 

• Perasaan tak terbebani dalam 
mengerjakan setiap tugas-tugas 

• Mudah menggalang kerjasama dalam 
melaksanakan tugas kelompok 

 

3 Kreatifitas • Langsung memanipulasi alat peraga 
untuk memahami makna kosa kata 

• Mengajukan pertanyaan kepada guru, jika 
mendapat kesulitan dalam pelajaran 

 

4 Kerjasama • Mampu bekerjasama dengan teman 
teman sekelompoknya 

• Aktif memberikan masukan dalam 
mengerjakan tugas 

• Memberi koreksi terhadap hasil pekerjaan 
kelompok lain. 

 

 
Catatan : 
 

                         Pengamat,  
 
Lembaran Observasi dalam Proses Kegiatan Guru 
 

Tahap 
Pembelajaran 

Fokus 
Tindakan 

Tindakan/ Kegiatan Guru Kualifikasi 



 
Pendahuluan 

 
Menyiapkan 
siswa untuk 
mengikuti 
pelajaran 

 
• Mengucapkan salam 
• Menyapa siswa dengan ramah 
• Menjelaskan tujuan dan 

kegiatan pembelajaran 
• Menghubungkan tema 

pembelajaran dengan tema 
yang telah dipelajari 

• Memberi kesempatan kepada 
siswa untuk mengajukan 
pertanyaan 

BS B C K 

Inti Menjelaskan 
langkah-
langkah 
bermain kartu 
kata 

• Menjelaskan cara bermain 
dengan tepat 

• Memberi contoh dengan 
penggunaan media 

    

 Pemahaman 
kosa kata 

• Menganalisis kosa kata 
• Membuat contoh kalimat 

dengan kosa kata yang ada di 
kartu kata 

    

 Praktek 
bermain kartu 
kata 

• Membimbing siswa dalam 
bermain kartu kata 

    

Penutup Tes 
kemampuan 
membuat 
kalimat 

• Mengerjakan latihan membuat 
kalimat dengan kata-kata yang 
telah ditentukan 

 

    

 
Keterangan Penilaian 
 
BS : Baik sekali 
B : Baik 
C : Cukup 
K : Kurang 
 
       Jombang, ...........................2009 
       Pengamat,  
 
 
 
Lembaran Observasi Kegiatan Siswa 
 
Tema  : ................................................ 
Siklus  : ................................................ 
Pertemuan : ................................................ 



Hari/ Tanggal : ................................................ 
Waktu  : ................................................ 
 

Tahapan 
Pembelajaran Kegiatan Siswa Pertemuan Catatan 

 
Pendahuluan 

 
• Siswa memberikan respon terhadap 

ucapan guru 
• Siswa mendengarkan penjelasan guru 
• Siswa menjawab pertanyaan guru 
• Siswa mengulangi ucapan guru dari 

mufrodat yang disebutkan 

I II  

Inti • Siswa mendengarkan penjelasan tentang 
langkah-langkah bermain kartu kata 

• Siswa bertanya jawab dengan guru 
tentang kata-kata yang ada dalam kartu 

• Siswa bermain dengan kelompoknya 
masing-masing 

• Setiap kelompok bermain kartu kata 
dengan tuntas 

• Siswa mengajukan pertanyaan 

   

Penutup • Siswa mengerjakan latihan membuat 
kalimat 

   

 
Catatan: 
Berilah komentar pada setiap kegiatan siswa dan bagian mana yang dianggap 
sempurna dan bagian mana yang masih perlu perbaikan dan penyempurnaan. 
 
 
       Jombang, ...........................2009 
       Pengamat, 
 
 
 
       ............................................... 
 
 
 
 
 
Catatan Lapangan 
 
Siklus / Pertemuan :  
Hari / Tanggal  : 
Tema   : 



Sub. Tema  : 
 
Catatan: 
 
Bagian-bagian yang telah sempurna 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.......................................... 
 
Bagian-bagian yang masih perlu penyempurnaan 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.......................................... 
 
 
       Jombang, ………………..2009 
       Pengamat 
 
 
 
       ……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panduan Pengamatan 
Pelaksanaan Tindakan Kelas 
 
 
Pengajaran Bahasa Arab Menggunakan Kartu Kata 



Penelitian Tindakan Kelas di MTsN Megaluh Jombang 
 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas   : VIII-B 
Pelaksanaan   : Tanggal ....................................... 
 
No Aspek Pengamatan Hasil Pengamatan Keterangan 
1. Aktifitas Siswa: 

1. Perhatian Siswa 
2. Partisipasi Siswa 
3. Kreatifitas Siswa 
4. Keterampilan Siswa 

 
5     4     3     2     1 
5     4     3     2     1 
5     4     3     2     1 
5     4     3     2     1 

5 : Sangat Baik 
4 : Baik 
3 : Cukup 
2 : Kurang 
1 : Sangat Kurang 

2. Efektifitas Penggunaan Kartu 
Kata dalam pembelajaran 
ketrampilan menulis 

 
5     4     3     2     1 

 

3. Aktifitas Guru: 
1. Penyajian Materi 
2. Pembimbingan 
3. Evaluasi 

 
5     4     3     2     1 
5     4     3     2     1 
5     4     3     2     1 

 

 
4. Hambatan/ Kesuliatn Siswa : 

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

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

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

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

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

.............................. 
5. Hambatan / Kesulitan Guru : 
 ........................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...... 
6. Saran Perbaikan / Tindakan Kelas berikutnya : 
 ........................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...... 

Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Guru ( 1 ) 
 
Nama Interviuwer : ……………………………….. 
Subyek Interviuw : ……………………………….. 
Pekerjaan  : ……………………………….. 



Hari / Tanggal  : ……………………………….. 
Jam   : ……………………………….. 
Tempat  : .................................................. 
 
Jawablah Pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas! 

1. Kesulitan apa yang anda temukan dalam pembelajaran bahasa Arab 
khususnya dalam pembelajaran ketrampilan menulis? 

2. Kalau ya, kesulitan apa yang dihadapi? 
3. Apakah siswa mempunyai motivasi yang kuat dalam mempelajari 

bahasa Arab? 
4. Kalau tidak, mengapa? 
5. Menurut anda seberapa pentingkah pembelajaran ketrampilan menulis 

dalam pembelajaran bahasa Arab? 
6. Apakah dalam pembelajaran ketrampilan menulis anda sering 

menggunakan bahasa ibu (terjemahan langsung)? 
7. Kalau ya, mengapa? 
8. Apakah dalam pembelajaran ketrampilan menulis anda selalu 

menggunakan media pembelajaran? 
9. Kalau tidak, mengapa? 
10. Menurut anda perlukah relevansi atau kesesuaian metode yang 

digunakan dengan karakteristik ketrampilan menulis yang akan 
diajarkan? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Guru ( 2 ) 
 
Nama Interviuwer : ……………………………….. 
Subyek Interviuw : ……………………………….. 
Pekerjaan  : ……………………………….. 



Hari / Tanggal  : ……………………………….. 
Jam   : ……………………………….. 
Tempat  : .................................................. 
 
Jawablah Pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas! 
 

1. Apakah anda mempunyai semangat dalam mengajarkan ketrampilan 
menulis pada saat mengajar bahasa Arab? 

2. Kalau ya, apa yang selalu memotivasi anda untuk mengajar ketrampilan 
menulis? 

3. Kalau tidak, mengapa? 
4. Kesulitan apa yang sering anda hadapi ketika mengajar bahasa Arab? 
5. Menurut anda apakah ketrampilan menulis itu penting untuk mendapatkan 

perhatian yang besar dalam pembelajaran bahasa Arab? 
6. Ketika anda mengajar bahasa Arab seberapa banyak anda menggunakan 

bahasa ibu dalam mengajarkan ketrampilan menulis? 
7. Menurut anda apakah kartu kata dalam pembelajaran ketrampilan menulis 

dapat meningkatkan penguasaan siswa dalam membuat kalimat? 
8. Apakah anda selalu menggunakan media pembelajaran ketika anda 

mengajar? 
9. Menurut anda apakah pemanfaatan media pembelajaran sudah maksimal 

digunakan oleh guru bahasa Arab? 
10. Kendala apa saja yang anda hadapi ketika menyiapkan media pembelajaran 

untuk mengajarkan ketrampilan menulis?  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   اختبار الدور األول  
الرقم المادة بنود االسئلة المعيار

ُعْثمَان، ُهَو ُيِرْيُد َأْن ُيْرِسَل الرِّسَاَلة ِإلَى َهَذا  .أ  5  1 القواعد



4 
3 
2 

 .    َأِخْيِه
َهَذا ُعْثمَان، ُهَو ُتِرْيُد َأْن ُيْرِسَل الرِّسَاَلة ِإلَى  .ب 

 .   َأِخْيِه
َهَذا ُعْثمَان، ِهَي ُتِرْيُد َأْن ُتْرِسَل الرِّسَاَلة ِإلَى  .ج 

 .   َأِخْيهَا
َل الرِّسَاَلة ِإلَى َهَذا ُعْثمَان، ُهَو ُيِرْيُد ُيْرِس .د 

 .        َأِخْيِه

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

َيْذَهُب الطُّالَُّب ِإلَى ْالَمْلَعِب ِلَيْلَعُبوا ُآَرَة اْلَقَدم  .أ 
 .     َمَع َأْصِدَقاِئِهم

َيْذَهُب الطُّالَُّب ِإلَى ْالَمْلَعِب ِلَيْلَعَب ُآَرَة اْلَقَدم  .ب 
 .     َمَع َأْصِدَقاِئِهم

الطُّالَُّب ِإلَى ْالَمْلَعِب ِلَيْلَعُبوا ُآَرَة اْلَقَدم  َيْذَهُب .ج 
 .       َمَع َأْصِدَقاِئِه

َيْذَهُب الطُّالَُّب ِإلَى ْالَمْلَعِب َيْلَعُب ُآَرَة اْلَقَدم  .د 
 .       َمَع َأْصِدَقاِئِه

 2 القواعد

5 
4 
3 
2 

َيْذَهُب خَاِلد ِإَلى الَمْيَدان، ُهَو َسَيْلَعُب ُآَرَة  .أ 
 .        لسَّلَّةا

َيْذَهُب خَاِلد ِإَلى الَمْيَدان، ُهَو َسَتْلَعُب ُآَرَة  .ب 
 .        السَّلَّة

َيْذَهُب خَاِلد ِإَلى الَمْيَدان، ِهَي َسَيْلَعُب ُآَرَة  .ج 
 .       السَّلَّة

.    خَاِلد َيْذَهُب ِإَلى الَمْيَداَن َيْلَعُب ُآَرَة السَّلَّة .د 

 3 القواعد

5 
4 
3 

 .       َيْأُخُذ ُعْثمَان ِمْن َواِلِده ِريَاًال ُآلَّ َيْوم .أ 
 .      َتْأُخُذ ُعْثمَان ِمْن َواِلِده ِريَاًال ُآلَّ َيْوم .ب 

واعدالق  4 



 .      َيْأُخُذ ُعْثمَان ِمْن َواِلِدهَا ِريَاًال ُآلَّ َيْوم .ج  2
 .     َتْأُخُذ ُعْثمَان ِمْن َواِلِدهَا ِريَاًال ُآلَّ َيْوم .د 

5 
4 
3 
2 

َيْحُصُل َنِبْيل َجاِئَزًة ِمَن الَمْدَرَسِة،ِ َألنَُّه  .أ 
 طَاِلب َماِهٌر      

َيْحُصُل َنِبْيل َجاِئَزًة ِمَن الَمْدَرَسِة،ِ َألنَُّه  .ب 
 طَاِلب الَماِهُر      

َيْحُصُل َنِبْيل َجاِئَزًة ِمَن الَمْدَرَسِة،ِ َألنَّهَا  .ج 
 طَاِلب َماِهٌر     

َنِبْيل َجاِئَزًة ِمَن الَمْدَرَسِة،ِ َألنَّهَا  َتْحُصُل .د 
 طَاِلب َماِهٌر     

 5 القواعد

2 
3 
4 
5 
 

 .   َيْمِلُك َسْلمَان َمْكَتَبة الَصِغْيَرة ِفي َبْيِتها .أ 
 .     َيْمِلُك َسْلمَان َمْكَتَبة الَصِغْيَرة ِفي َبْيِتِه .ب 
         .َيْمِلُك َسْلَمة َمْكَتَبة َصِغْيَرة ِفي َبْيِتِه .ج 
 .      َيْمِلُك َسْلمَان َمْكَتَبة َصِغْيَرة ِفي َبْيِتِه .د 

 6 التراآيب

2 
3 
4 
5 

. َهِذِه طَاِلَبة، ُهَو َتْلَعُب الُكَرَة الرِّْيَشة ُآلَّ َيْوٍم .أ 
َهِذِه طَاِلَبة، ِهَي َتْلَعُب الُكَرَة الرِّْيَشة ُآلَّ  .ب 

 .   َيْوٍم
.   َرَة الرِّْيَشة ُآلَّ َيْوٍمَهِذِه طَاِلَبة، ُهَو َتْلَعُب ُآ .ج 
.  َهِذِه طَاِلَبة، ِهَي َتْلَعُب ُآَرَة الرِّْيَشة ُآلَّ َيْوٍم .د 

 7 التراآيب

2 
3 
4 
5 

اَألْوَالُد َيْذَهُب ِإَلى الَمْلَعِب الَقْرَية ِلَيْلَعَب  .أ 
 ُآَرَة الَقَدم   

ُآَرَة الَوَلُد َيْذَهُب ِإَلى الَمْلَعِب الَقْرَية ِلَيْلَعَب  .ب 
 الَقَدم     

اَألْوَالُد َيْذَهُب ِإَلى َمْلَعِب الَقْرَية ِلَيْلَعَب ُآَرَة  .ج 

 8 التراآيب



 الَقَدم    
الَوَلُد َيْذَهُب ِإَلى َمْلَعِب الَقْرَية ِلَيْلَعَب ُآَرَة  .د 

 الَقَدم      

2 
3 
4 
5 

اَألْصِدقَاُء ُعْثمَان َآِثْيٌر، ُهْم ُيِحبُّْوَن الُمَراَسَلة  .أ 
اَألْصِدقَاُء ُعْثمَان َآِثْيُرْون، ُهْم ُيِحبُّْوَن  .ب 

 الُمَراَسَلة     
َأْصِدقَاُء ُعْثمَان َآِثْيٌر، ُهْم ُيِحبُّْوَن الُمَراَسَلة    .ج 
َأْصِدقَاُء ُعْثمَان َآِثْيُرْون، ُهْم ُيِحبُّْوَن  .د 

 الُمَراَسَلة       

 9 التراآيب

2 
3 
4 
5 

 َأِخْيهَا ِلَيْذَهَب ِإلَى الَمْلَعِب      َأْحَمد ُتَراِفُق .أ 
 َأْحَمد ُيَراِفُق َأِخْيهَا ِلَيْذَهَب ِإلَى الَمْلَعِب      .ب 
 َأْحَمد ُتَراِفُق َأِخْيِه ِلَيْذَهَب ِإلَى الَمْلَعِب       .ج 
 َأْحَمد ُيَراِفُق َأِخْيِه ِلَيْذَهَب ِإلَى الَمْلَعِب       .د 

 10 التراآيب

5 
4 
3 
2 

ُمَحمَّد ِقَراَءة الُقْرآن َبْعَد َصَالة ُيِحبُّ  .أ 
 الَمْغِرب        

ُيِحبُّ ُمَحمَّد ِآتَاَبَة الُقْرآن َبْعَد َصَالة الَمْغِرب  .ب 
ُيِحبُّ ُمَحمَّد َحْمِل الُقْرآن َبْعَد َصَالة الَمْغِرب  .ج 
ُيِحبُّ ُمَحمَّد ُمَشاَهَدَة الُقْرآن َبْعَد َصَالة  .د 

   الَمْغِرب   

المحتوى 
 /

 المفردات

11 

5 
4 
3 
2 

ُيِرْيُد َخاِلد َأْن َيْشَتِري الدَّرََّجة َبْعَد اِإلْمِتحَان  .أ 
 النَِّهاِئي  

ُيِرْيُد َخاِلد َأْن َيْرَآَب الدَّرََّجة َبْعَد اِإلْمِتحَان  .ب 
 النَِّهاِئي  

ُيِرْيُد َخاِلد َأْن َيِبْيَع الدَّرََّجة َبْعَد اِإلْمِتحَان  .ج 

المحتوى 
 /

 المفردات

12 



 اِئي     النَِّه
ُيِرْيُد َخاِلد َأْن َيْحِمَل الدَّرََّجة َبْعَد اِإلْمِتحَان  .د 

 النَِّهاِئي   

5 
 

4 
3 
2 

َيْذَهُب الُمَدرُِّب ِإَلى الَمْلَعِب ِلُيَعلَِّم التََّالِمْيذ  .أ 
 . ُآَرَة الَقَدم

ِمْيذ َيْذَهُب الُمَدرُِّب ِإَلى السَّاَحِة ِلُيَعلَِّم التََّال .ب 
 ُآَرَة الَقَدم   

َيْذَهُب الُمَدرُِّب ِإَلى الَمْلَعِب ِلُيَعلَِّم التََّالِمْيذ  .ج 
 ..    السِّبَاَحة

َيْذَهُب الُمَدرُِّب ِإَلى الَمْزَرَعِة ِلُيَعلَِّم التََّالِمْيذ  .د 
 .   السِّبَاَحَة

المحتوى 
 /

 المفردات

13 

5 
4 
3 
2 

الرِّْيَشة ِفي  ُتَشاِهُد ُأْسَرِتى ُمبَاَرة ُآَرَة .أ 
 التِّْلِفْزُيْون   

ُتَشاِهُد ُأْسَرِتى ُلْعَبَة ُآَرَة الرِّْيَشة ِفي  .ب 
 التِّْلِفْزُيْون     

ُتَشاِهُد ُأْسَرِتى جَاِئَزَة ُآَرَة الرِّْيَشة ِفي  .ج 
 التِّْلِفْزُيْون    

ُتَشاِهُد ُأْسَرِتى ُمَذاَآَرة ُآَرَة الرِّْيَشة ِفي  .د 
 التِّْلِفْزُيْون   

المحتوى 
 /

 المفردات

14 

5 
4 
3 
2 

َهَذا َأْحَمد، ُهَو َيْلَعُب ُآَرَة السَّلَّة َمَع َأْصِدقَاِئِه  .أ 
َهَذا َأْحَمد، ُهَو ُيَشاِهُد ُآَرَة السَّلَّة َمَع  .ب 

 َأْصِدقَاِئِه   
َهَذا َأْحَمد، ُهَو َيْلَعُب الُمَراَسَلَة َمَع َأْصِدقَاِئِه   .ج 
ُيَشاِهُد الُمَراَسَلَة َمَع َأْصِدقَاِئه  َهَذا َأْحَمد، ُهَو .د 

المحتوى 
 /

 المفردات

15 

 



 .اإلرشادات في اثبات النتيجة
 2= د  3= ج  4= ب  5= أ  5 - 1رقم  1
 5= د  4= ج  3= ب  2= أ  10 - 6رقم  2
 2= د  3= ج  4= ب  5= أ  15 - 11رقم  3
 

 
  
 
 
 
 
 
 

)2(االختبار   
: الموضوع                                           الكتابة: مهارة 
 المهنة
 .َهَذا َطاِلب، ُهَو َيْذَهُب ِإَلى الَمْدَرَسة ُآلَّ َيْوم .ه 
 .ْذَهُب ِإَلى الَمْدَرَسة ُآلَّ َيْومَتَهَذا َطاِلب، ُهَو  .و 
 .ْذَهُب ِإَلى الَمْدَرَسة ُآلَّ َيْومَنَهَذا َطاِلب، ُهَو  .ز 
 .ِإَلى الَمْدَرَسة ُآلَّ َيْوم ِبْيَنْذَهَتَهَذا َطاِلب، ُهَو  .ح 

1 

 .َيْذَهُب اُألْستَاُذ َعِلى ِإَلى الَمْدَرَسة ِلُيَعلُِّم التََّالِمْيذ .ه 
 .َيْذَهُب اُألْستَاُذ َعِلى ِإَلى الَمْدَرَسة ِلُتَعلُِّم التََّالِمْيذ .و 
 .ِمْيذَيْذَهُب اُألْستَاُذ َعِلى ِإَلى الَمْدَرَسة ِلُنَعلُِّم التََّال .ز 
 .َيْذَهُب اُألْستَاُذ َعِلى ِإَلى الَمْدَرَسة ِلُتَعلِّمِي التََّالِمْيذ .ح 

2 

 .ُهَو َيْعَمُل َعَمًال َناِفعًا َيِبْيُع التَّاِجُر الَمَالِبس ِفي السُّْوق،  .ه 
 .ُهَو َيْعَمُل َعَمًال الَناِفعًا َيِبْيُع التَّاِجُر الَمَالِبس ِفي السُّْوق،  .و 
 .ُهَو َيْعَمُل َعَمًال َناِفعًة ِجُر الَمَالِبس ِفي السُّْوق، َيِبْيُع التَّا .ز 
 .ُهَو َيْعَمُل َعَمًال الَناِفعًة َيِبْيُع التَّاِجُر الَمَالِبس ِفي السُّْوق،  .ح 

3 

 .َتْذَهُب الطَِّبْيَبة ِإَلى الُمْسَتْشَفي، ِهَي  ُتَعاِلُج الَمْرَضى ُهنَاَك .ه 
 ْسَتْشَفي، ُهَو  ُيَعاِلُج الَمْرَضى ُهنَاَكَتْذَهُب الطَِّبْيَبة ِإَلى الُم .و 
 َتْذَهُب الطَِّبْيَبة ِإَلى الُمْسَتْشَفي، ُهَو  ُتَعاِلُج الَمْرَضى ُهنَاَك .ز 
 َعاِلُج الَمْرَضى ُهنَاَكُيْذَهُب الطَِّبْيَبة ِإَلى الُمْسَتْشَفي، ِهَي  َي .ح 

4 



 اَألْعمَال النَّاِفَعة الُمَدرُِّس ُيَعلُِّم التََّالِمْيذ، َهَذا َعَمٌل ِمَن .ه 
 الُمَدرُِّس ُيَعلُِّم التََّالِمْيذ، َهَذا َعَمٌل ِمَن اَألْعمَال َناِفَعة .و 
 الُمَدرُِّس ُيَعلُِّم التََّالِمْيذ، َهَذا َعَمٌل ِمَن َأْعمَال النَّاِفَع .ز 
 الُمَدرُِّس ُيَعلُِّم التََّالِمْيذ، َهِذِه َعَمٌل ِمَن َأْعمَال النَّاِفَع  .ح 

5 

ُمَدرَِّسُة ُيَعلُِّم التََّالِمْيذ َوالتِّْلِمْيَذات ِفي الَفْصِل، ِهَي َيْعَمُل ال .ه 
 َعَمًال الَناِفعًا 

الُمَدرُِّس ُتَعلُِّم التََّالِمْيذ َوالتِّْلِمْيَذات ِفي الَفْصِل، ُهَو َتْعَمُل  .و 
 َعَمًال  َناِفعًا

ِفي الَفْصِل، ِهَي َتْعَمُل الُمَدرُِّس ُتَعلُِّم التََّالِمْيذ َوالتِّْلِمْيَذات  .ز 
 َعَمًال  َناِفعًا 

الُمَدرَِّسُة ُتَعلُِّم التََّالِمْيذ َوالتِّْلِمْيَذات ِفي الَفْصِل، ِهَي َتْعَمُل  .ح 
 َعَمًال  َناِفعًا

6 

 .َهِذِه َطاِلٌب، ِهَي َيْذَهُب ِمَن الَمْدَرَسة ُآلَّ َيْوٍم .ه 
 .َسة ُآلَّ َيْوٍمَهِذِه َطاِلٌب، ُهَو َتْذَهُب ِإَلى الَمْدَر .و 
 .َهِذَا َطاِلَبة، ِهَي َتْذَهُب ِإَلى الَمْدَرَسة ُآلَّ َيْوٍم .ز 
 .َهِذِه َطاِلَبة، ِهَي َتْذَهُب ِإَلى الَمْدَرَسة ُآلَّ َيْوٍم .ح 

7 

 .الُمَهْنِدس َتْذَهُب ِإلَى َأْعَماِلهَا ِلَتْبِني الَمبَاِني .ه 
 .ِني الَمبَاِنيالُمَهْنِدس َيْذَهُب ِإلَى َأْعَماِلهَا ِلَتْب .و 
 .الُمَهْنِدَسُة َيْذَهُب ِإلَى َأْعَماِلهَا ِلَتْبِني الَمبَاِني .ز 
 .الُمَهْنِدس َيْذَهُب ِإلَى َأْعَماِلِه ِلَيْبِني الَمبَاِني .ح 

8 

 .التَّاِجُر َتْذَهُب ِمَن السُّْوِق ِلَتِبْيَع الَمَالِبس .ه 
 .ِبسالتَّاِجُر َتْذَهُب ِإَلى السُّْوِق لَِتِبْيَع الَمَال .و 
 .التَّاِجَرُة َيْذَهُب ِإَلى السُّْوِق ِلَيِبْيَع الَمَالِبس .ز 
 .التَّاِجُر َيْذَهُب ِإَلى السُّْوِق ِلَيِبْيَع الَمَالِبس .ح 

9 

 .َيْذَهُب الَفالَّحُة ِمَن الَمْزَرَعِة ِلَيْزَرَع الرُّزَّ .ه 
 .َتْذَهُب الَفالَُّح ِإَلى الَمْزَرَعِة ِلَتْزَرَع الرُّزَّ .و 
 .الَفالََّحُة ِإَلى الَمْزَرَعِة ِلَتْزَرَع الرُّزَّ َيْذَهُب .ز 
 .َيْذَهُب الَفالَّح ِإَلى الَمْزَرَعِة ِلَيْزَرَع الرُّزَّ .ح 

10 

 11 .َتْعَمُل الطَِّبْيَبة  ِفي الُمْسَتْشَفي ِلُتَعاِلَج الَمْرَضى .ه 



 .َتْعَمُل الُمَمرَِّضة  ِفي الُمْسَتْشَفي ِلُتَعاِلَج الَمْرَضى .و 
 .لخَاِدَمُة  ِفي الُمْسَتْشَفي ِلُتَعاِلَج الَمْرَضىَتْعَمُل ا .ز 
 .َتْعَمُل الَخياََّطة ِفي الُمْسَتْشَفي ِلُتَعاِلَج الَمْرَضى .ح 
 َيْذَهُب الُمَدرُِّس ِإَلى الَمْدَرَسِة ِلُيَعلَِّم  التََّالِمْيذ .ه 
 َيْذَهُب الُمَدرُِّس ِإَلى الَمْدَرَسِة ِلُيَدرَِّب  التََّالِمْيذ .و 
 َهُب الُمَدرُِّس ِإَلى الَمْدَرَسِة ِلُيَساِعَد  التََّالِمْيذَيْذ .ز 
 َيْذَهُب الُمَدرُِّس ِإَلى الَمْدَرَسِة ِلُيعَاِلَج  التََّالِمْيذ .ح 

12 

 .َيْزَرُع الَفالَُّح الرُّزَّ ِفي الَمْزَرَعِة .ه 
 .َيْزَرُع الَفالَُّح الُخَضر ِفي الَمْزَرَعِة .و 
 .ة ِفي الَمْزَرَعِةَيْزَرُع الَفالَُّح الفَاِآَه .ز 
 .َيْزَرُع الَفالَُّح السََّمك ِفي الَمْزَرَعِة .ح 

13 

 .َهذَا َفالَّح، ُهَو َيْذَهُب ِإَلى الَمْزَرَعة ُآلَّ َصبَاٍح .ه 
 .َهذَا َفالَّح، ُهَو َيْذَهُب ِإَلى الَحِدْيَقة ُآلَّ َصبَاٍح .و 
 .َهذَا َفالَّح، ُهَو َيْذَهُب ِإَلى السَّاَحة ُآلَّ َصبَاٍح .ز 
 .َهذَا َفالَّح، ُهَو َيْذَهُب ِإَلى السُّْوق ُآلَّ َصبَاٍح .ح 

14 

 .َيْذَهُب الَصَحِفيُّ ِإَلى َأْعَماِلِه ِلَيْطُلَب اَألْخبَار .ه 
 .َيْذَهُب الَصَحِفيُّ ِإَلى َأْعَماِلِه ِلَيْكُتَب اَألْخبَار .و 
 .َيْذَهُب الَصَحِفيُّ ِإَلى َأْعَماِلِه ِلَيْقَرَأ اَألْخبَار .ز 
 .الَصَحِفيُّ ِإَلى َأْعَماِلِه ِلَيْسَتِمَع اَألْخبَار َيْذَهُب .ح 

15 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 الدور األول  االختبار
 8:         الصف     بيةاللغة الر:  المادة 

 )الثامن(
 الهواية     : الموضوع            الكتابة:  مهارة



 
 !ِاْخَتر َأَصحَّ اَألْجِوَبة َبْيَن أ، ب، ج، و د . أ
 

 .    ُعْثمَان، ُهَو ُيِرْيُد َأْن ُيْرِسَل الرِّسَاَلة ِإلَى َأِخْيِهَهَذا  .ه 
 .   َهَذا ُعْثمَان، ُهَو ُتِرْيُد َأْن ُيْرِسَل الرِّسَاَلة ِإلَى َأِخْيِه .و 
 .   َهَذا ُعْثمَان، ِهَي ُتِرْيُد َأْن ُتْرِسَل الرِّسَاَلة ِإلَى َأِخْيهَا .ز 
 .        َل الرِّسَاَلة ِإلَى َأِخْيِهَهَذا ُعْثمَان، ُهَو ُيِرْيُد ُيْرِس .ح 

1   
 

َيْذَهُب الطُّالَُّب ِإلَى ْالَمْلَعِب ِلَيْلَعُبوا ُآَرَة اْلَقَدم َمَع  .ه 
 .     َأْصِدَقاِئِهم

َيْذَهُب الطُّالَُّب ِإلَى ْالَمْلَعِب ِلَيْلَعَب ُآَرَة اْلَقَدم َمَع  .و 
 .     َأْصِدَقاِئِهم

لَى ْالَمْلَعِب ِلَيْلَعُبوا ُآَرَة اْلَقَدم َمَع َيْذَهُب الطُّالَُّب ِإ .ز 
 .       َأْصِدَقاِئِه

.  َيْذَهُب الطُّالَُّب ِإلَى ْالَمْلَعِب َيْلَعُب ُآَرَة اْلَقَدم َمَع َأْصِدَقاِئِه .ح 

2  

 .        َيْذَهُب خَاِلد ِإَلى الَمْيَدان، ُهَو َسَيْلَعُب ُآَرَة السَّلَّة .ه 
 .        ِلد ِإَلى الَمْيَدان، ُهَو َسَتْلَعُب ُآَرَة السَّلَّةَيْذَهُب خَا .و 
 .       َيْذَهُب خَاِلد ِإَلى الَمْيَدان، ِهَي َسَيْلَعُب ُآَرَة السَّلَّة .ز 
 .                خَاِلد َيْذَهُب ِإَلى الَمْيَداَن َيْلَعُب ُآَرَة السَّلَّة .ح 

3  

 .       ًال ُآلَّ َيْومَيْأُخُذ ُعْثمَان ِمْن َواِلِده ِريَا .ه 
 .      َتْأُخُذ ُعْثمَان ِمْن َواِلِده ِريَاًال ُآلَّ َيْوم .و 
 .      َيْأُخُذ ُعْثمَان ِمْن َواِلِدهَا ِريَاًال ُآلَّ َيْوم .ز 
 .     َتْأُخُذ ُعْثمَان ِمْن َواِلِدهَا ِريَاًال ُآلَّ َيْوم .ح 

4  

 ،ِ َألنَُّه طَاِلب َماِهٌر      َيْحُصُل َنِبْيل َجاِئَزًة ِمَن الَمْدَرَسِة .ه 
َيْحُصُل َنِبْيل َجاِئَزًة ِمَن الَمْدَرَسِة،ِ َألنَُّه طَاِلب الَماِهُر       .و 
 َيْحُصُل َنِبْيل َجاِئَزًة ِمَن الَمْدَرَسِة،ِ َألنَّهَا طَاِلب َماِهٌر      .ز 

5  



 ِهٌر     َتْحُصُل َنِبْيل َجاِئَزًة ِمَن الَمْدَرَسِة،ِ َألنَّهَا طَاِلب َما .ح 
 .   َيْمِلُك َسْلمَان َمْكَتَبة الَصِغْيَرة ِفي َبْيِتها .ه 
 .     َيْمِلُك َسْلمَان َمْكَتَبة الَصِغْيَرة ِفي َبْيِتِه .و 
 .        َيْمِلُك َسْلَمة َمْكَتَبة َصِغْيَرة ِفي َبْيِتِه .ز 
 .      َيْمِلُك َسْلمَان َمْكَتَبة َصِغْيَرة ِفي َبْيِتِه .ح 

6  

 .   طَاِلَبة، ُهَو َتْلَعُب الُكَرَة الرِّْيَشة ُآلَّ َيْوٍم َهِذِه .ه 
 .   َهِذِه طَاِلَبة، ِهَي َتْلَعُب الُكَرَة الرِّْيَشة ُآلَّ َيْوٍم .و 
 .     َهِذِه طَاِلَبة، ُهَو َتْلَعُب ُآَرَة الرِّْيَشة ُآلَّ َيْوٍم .ز 
 .     ْوٍمَهِذِه طَاِلَبة، ِهَي َتْلَعُب ُآَرَة الرِّْيَشة ُآلَّ َي .ح 

7  

 اَألْوَالُد َيْذَهُب ِإَلى الَمْلَعِب الَقْرَية ِلَيْلَعَب ُآَرَة الَقَدم    .ه 
 الَوَلُد َيْذَهُب ِإَلى الَمْلَعِب الَقْرَية ِلَيْلَعَب ُآَرَة الَقَدم      .و 
 اَألْوَالُد َيْذَهُب ِإَلى َمْلَعِب الَقْرَية ِلَيْلَعَب ُآَرَة الَقَدم     .ز 
 َهُب ِإَلى َمْلَعِب الَقْرَية ِلَيْلَعَب ُآَرَة الَقَدم      الَوَلُد َيْذ .ح 

8  

 اَألْصِدقَاُء ُعْثمَان َآِثْيٌر، ُهْم ُيِحبُّْوَن الُمَراَسَلة         .ه 
 اَألْصِدقَاُء ُعْثمَان َآِثْيُرْون، ُهْم ُيِحبُّْوَن الُمَراَسَلة      .و 
 الُمَراَسَلة           َأْصِدقَاُء ُعْثمَان َآِثْيٌر، ُهْم ُيِحبُّْوَن .ز 
 َأْصِدقَاُء ُعْثمَان َآِثْيُرْون، ُهْم ُيِحبُّْوَن الُمَراَسَلة        .ح 

9  

 َأْحَمد ُتَراِفُق َأِخْيهَا ِلَيْذَهَب ِإلَى الَمْلَعِب      .ه 
 َأْحَمد ُيَراِفُق َأِخْيهَا ِلَيْذَهَب ِإلَى الَمْلَعِب      .و 
 َب ِإلَى الَمْلَعِب      َأْحَمد ُتَراِفُق َأِخْيِه ِلَيْذَه .ز 
 َأْحَمد ُيَراِفُق َأِخْيِه ِلَيْذَهَب ِإلَى الَمْلَعِب       .ح 

10

 ُيِحبُّ ُمَحمَّد ِقَراَءة الُقْرآن َبْعَد َصَالة الَمْغِرب         .ه 
 ُيِحبُّ ُمَحمَّد ِآتَاَبَة الُقْرآن َبْعَد َصَالة الَمْغِرب         .و 
 آن َبْعَد َصَالة الَمْغِرب        ُيِحبُّ ُمَحمَّد َحْمِل الُقْر .ز 

11



 ُيِحبُّ ُمَحمَّد ُمَشاَهَدَة الُقْرآن َبْعَد َصَالة الَمْغِرب      .ح 
 ُيِرْيُد َخاِلد َأْن َيْشَتِري الدَّرََّجة َبْعَد اِإلْمِتحَان النَِّهاِئي   .ه 
   ُيِرْيُد َخاِلد َأْن َيْرَآَب الدَّرََّجة َبْعَد اِإلْمِتحَان النَِّهاِئي .و 
 ُيِرْيُد َخاِلد َأْن َيِبْيَع الدَّرََّجة َبْعَد اِإلْمِتحَان النَِّهاِئي      .ز 
 ُيِرْيُد َخاِلد َأْن َيْحِمَل الدَّرََّجة َبْعَد اِإلْمِتحَان النَِّهاِئي    .ح 

12

 .   َيْذَهُب الُمَدرُِّب ِإَلى الَمْلَعِب ِلُيَعلَِّم التََّالِمْيذ ُآَرَة الَقَدم .ه 
 لُمَدرُِّب ِإَلى السَّاَحِة ِلُيَعلَِّم التََّالِمْيذ ُآَرَة الَقَدم   َيْذَهُب ا .و 
 ..    َيْذَهُب الُمَدرُِّب ِإَلى الَمْلَعِب ِلُيَعلَِّم التََّالِمْيذ السِّبَاَحة .ز 
 .   َيْذَهُب الُمَدرُِّب ِإَلى الَمْزَرَعِة ِلُيَعلَِّم التََّالِمْيذ السِّبَاَحَة .ح 

13 

 َرِتى ُمبَاَرة ُآَرَة الرِّْيَشة ِفي التِّْلِفْزُيْون   ُتَشاِهُد ُأْس .ه 
 ُتَشاِهُد ُأْسَرِتى ُلْعَبَة ُآَرَة الرِّْيَشة ِفي التِّْلِفْزُيْون      .و 
 ُتَشاِهُد ُأْسَرِتى جَاِئَزَة ُآَرَة الرِّْيَشة ِفي التِّْلِفْزُيْون     .ز 
 التِّْلِفْزُيْون   ُتَشاِهُد ُأْسَرِتى ُمَذاَآَرة ُآَرَة الرِّْيَشة ِفي  .ح 

14 

 َهَذا َأْحَمد، ُهَو َيْلَعُب ُآَرَة السَّلَّة َمَع َأْصِدقَاِئِه     .ه 
 َهَذا َأْحَمد، ُهَو ُيَشاِهُد ُآَرَة السَّلَّة َمَع َأْصِدقَاِئِه    .و 
 َهَذا َأْحَمد، ُهَو َيْلَعُب الُمَراَسَلَة َمَع َأْصِدقَاِئِه        .ز 
 اِهُد الُمَراَسَلَة َمَع َأْصِدقَاِئه       َهَذا َأْحَمد، ُهَو ُيَش .ح 

15
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 الباحث بين السطور
 

 ديديك جنيدي:    االسم
 1969 أغوسطس 4جومبانج، :   تاريخ الوالدة

 .آداونج ديوك جومبانج جاوا الشرقية: العنوان         
 

 :الخـبرات 
 1988عام  جومبانج يحصل على شهادة التعليم الثانوي ف •
  جامعة ماالنج الحكوميةلدراسة اللغة العربية في   ماالنجسافر إلى  •

، وتخرج بدرجة الليسانيس في اللغة العربية عام 1989عام 
1994.  

ماالنج في الجامعة  Akta IV)(اشترك في برنامج تأهيل المعلمين  •
 1994عام   الحكومية

 يةـبرات العملـالخ 
عام  جومبانج "  4دار العلوم "المتوسطة رسة عين مدرسا في المد •

 .  لمادة اللغة العربية 1998إلى  1995
عام  جومبانج" 5دار العلوم "الثانوية  عين مدرسا في المدرسة  •

    .اللغة العربيةلمادة  1998إلى  1996
 المتوسطة اإلسالمية الحكومية جومبانج عين مدرسا في المدرسة  •

 .  عربيةلمادة اللغة ال 1998عام 
 دوراتـال 
مؤلف ورقة العمل للطلبة لمادة اللغة العربية، الصف األّول  •

 .2004والثانـي، السـنة 

للمدرسة  اء المجموعات في تكوين االختبار النهائيأعض •
 2006، السنة المتوسطة الحـكومية جومبانج 

 .  2006إلى  2000رئيس مجموعات أساتذة اللغة العربية، السنة  •
     

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


