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  الفصل األولالفصل األول    

  اإلطار العاماإلطار العام

  

  المقدمةالمقدمة. . أأ

والثانية على حد إن الكتابة إحدى املهارات األساسية يف تعلم اللغة األوىل 

 هي ٢.د الفرد التعبري عنهينشاط ذهين يعتمد على االختيار الواعي ملا ير  وهي ١سواء،

  . عملية يتكامل فيها اخلط واإلمالء واإلنشاء

وأراد تعليم العربية بأندونيسيا اهتم �ا منهج  إنتاجية ويةغلمهارة الكتابة و 

 شكلالدارسون على التعابري التحريرية على  عتادأن يبوذلك  .لدارسنيلإكسا�ا 

اليت مت اإلنشاء املوجه وفقا ملقاصد االتصال باستخدام الرتاكيب أو الشواهد اللغوية 

   ٣.تدريسها

على  شار إليهامهارة الكتابة اليت أ  (KTSP)تعليم العربية بأندونيسيا ر منهجفسَّ 

مث  ،من املفردات معينةعلى جمموعة  ونالدارس كتسبمعايري الكفاءات وذلك بأن ي

وذلك بأن  معايري الكفاءات على املستوى التطبيقي يف الكفاءات األساسية فسَّر

                                                
. وزارة املعارف: اململكة العربية السعودية(أساليب تدريس اللغة العربية، حممد على اخلويل، ١

  .١٢٩. ص) ١٩٨٢
. جامعة أم القرى: مكة(، املرجع يف تعليم العربية لغري الناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة، ٢

  .٥٨٩. ص. اجلزء الثاين) ١٩٨٢
3Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Standar Isi Kompetensi 
dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah. 
Standar Isi Madrasah Aliyah. (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Madrasah, 
Direktorat Jendral Pendidikan Islam. 2008). Page 63. 
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مع مراعاة صحة يف اجلمل استخدام املفردات اجلديدة وتوظفيها  منالدارسون  تمكني

  ٤.القواعد النحوية والصرفية كما حيتويه كل وحدة تعليمية

وزارة الشؤون  تأعد (KTSP)حتت ضوء املنهج على مستوى الوحدة الرتبوية 

سبيل إجناح الرتبية والتعليم للمدارس التابعة هلا مشروع  يف جلمهورية إندونيسياالدينية 

  . الثانوية ةإعداد الكتب التعليمية ودخل فيه إعداد كتب تعليم اللغة العربية للمدرس

دخل فيه إعداد الكتاب يحيث  لغري الناطقني �ا ويإن إعداد مواد التعليم اللغ

وليس بأمر بسيط يسري، ويضاف إىل  حيتاج إىل وقت طويلشيء صعب املدرسي 

، بل ال يدخل يف هذا امليدان إال أن يقوم �ذا العمل فردذلك أنه ليس باستطاعة كل 

ألنه حيتاج إىل ضبط  ، وذلك من ختصص يف علم اللغة التطبيقي ومتّرس يف هذا امليدان

التدريبات  يحتاج أوال إىل مسح شامل ملا هو موجود فعالً، وألمناطفكل شيء، 

، من التدرج مالئمة وحيتاج إىل ضبط تام للمفردات وللرتاكيب، ولدرجة وأنواعها،

حيتاج �موعة من املعايري والضوابط والشروط واملواصفات اليت بدو�ا تصبح عملية و 

فمعّد هذه املواد البّد من أن يكون خبريًا يف  ،غري علميةلتعليمية عملية إعداد املواد ا

   ٥.تعليم العربية لغري الناطقني �ا، بل خبريا يف إعداد مواد تعليم اللغة

جرد اختيار عشوائي مبليس  لغري الناطقني �ا إن تأليف كتاب لتعليم العربيةو 

تدريبات توليفية ال يضّمها مبدأ، وال جيمعها إعداد  لنصوص متفرقة من هنا وهناك، مثّ 

إنّه عمل علمي خمّطط، وجهد شاّق مستمر يتطلب   نظام، وال يربرها أساس علمي

   ٦.كثرياً من جهود التأليف والتجريب والتعديل قبل اّدعاء صالحيته

إىل اختبار صالحيته؛ وذلك و ، وتقوميه من هنا نشأت احلاجة إىل جتريب الكتاب

عرف من خالل هذا الكتاب فيُ هلم ّد عِ �موعة صغرية من الطالب الذين أُ بتدريسه 

                                                
4Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama, Standar Isi. Page. 65 

اململكة العربية . (لغري الناطقني �ا تعليم اللغة العربية إعداد مواد ،عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان٥

  .٦-٥. ص) ١٤٢٨. مشروع العربية للجميع: السعودية
٦

  .٩٠-٨٩ص  .ملرجع السابقا. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان 
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التجريب مواطن الصعوبة والسهولة، وعناصر القوة والضعف ومن ّمث جيري على 

  .الكتاب من التعديالت ما يضمن له مستوى أرفع، وما حيّقق به أهدافاً أكثر

قد  الثانوية بأندونيسياإعداد الكتب التعليمية للمدارس وحتت ضوء مشروع 

الذي  (Bahasa Arab Madrasah Aliyah)" اللغة العربية تعليم"اختارت الوزارة كتاب 

  .(Prof. Dr. D. Hidayat) هدايت .ألفه األستاذ الدكتور د

من املدرسة  ا�لد األول للصف العاشر .ثالثة جملداتمن  ن الكتابتكوَّ ي

انطالقا من ا�لد . والثاين للصف احلادي عشر والثالث للصف الثاين عشر الثانوية

 وحدتان وموضوعان يف كل درس، دروس أربعةمن تكون لوحظ أن الكتاب  ولاأل

   .متريناتو 

توظيف الكتاب، فأورد حتت لأعد املؤلف توجيهات وإرشادات عامة للمدرسني 

أن تدريس الكتابة �دف إىل توثيق تدريس الكتابة فذكر لضوءها توجيهات وإرشادات 

اللغوية املدروسة أو األمناط والعناصر  وتعزيز مهارة التالميذ على استخدام الكلمات

   ٧.على صورة اإلنشاء املوجه وتوظيفها

  :هدف إىليُ أن تدريس الكتابة  ٨وعلى سبيل التفصيل ذكر املؤلف

 .مجلةيف تعزيز قدرة التالميذ على تركيب الكلمات العشوائية  .١

 .فقرةيف تعزيز قدرة التالميذ على تركيب اجلمل  .٢

تعزيز قدرة التالميذ على إجابة األسئلة لرتكيب الفقرات باستخدام األمناط  .٣

 .والرتاكيب املدروسة

 .تعزيز قدرة التالميذ على مطابقة الفقرات اجلاهزة بالضمائر املدروسة .٤

  .التعابري املناسبةتعزيز قدرة التالميذ على تكملة اجلمل باختيار  .٥

                                                
. (Pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah Kelas X)تعليم اللغة العربية . هدايت. د٧

  .ز. ص) ٢٠٠٧. فوترا مسارانجطاها : مسارنج(
  .ط. ص. ملرجع السابقا. هدايت. د٨
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 ات ملهارةتدريبال إجراءعلى املدرسني يرشد املؤلف  حصة احملدودةواقتصارا لل

نصيبا قليال من ولكنه أعد  ٩.الكتابة لبعضها أو جلميعها من خالل الواجبات املنزلية

انطالقا من هذه النقطة أحس الباحث حباجة إىل و  .وغري كافية ملهارة الكتابة تالتدريبا

التعليمية اليت جهزها املقررات  انطالقا منارة الكتابة مله جديدة تدريبات دإعدا

  .املؤلف

  

  مشكلة البحثمشكلة البحث. . بب

لألستاذ الدكتور للمدرسة الثانوية " اللغة العربية تعليم"على كتاب الحظة املبعد 

 وغري كافيةقليلة فيه ملهارة الكتابة  اوجد الباحث أن التدريبات اليت أعده هدايت. د

  . املقيدة لرتقية مهارة الكتابة

  

  أسئلة البحثأسئلة البحث. . جج

تطوير حول  هذه الدراسةالباحث  يركزالسابقة سوف  ةانطالق من املشكل

هذه تمحور توبذلك . ويها الكتابحيالتدريبات ملهارة الكتابة اعتمادا على املواد اليت 

  .حول السؤالني اآلتيني الدراسة

وردت يف  التدريبات ملهارة الكتابة انطالقا من املواد التعليمية اليت  دإعداكيف يتم . ١

  ؟هدايت. لألستاذ الدكتور د" دروس اللغة العربية"كتاب 

  ؟رتقية مهارة الكتابة املقيدةلالباحث  أعدهااليت  التدريباتالية عمدى فما . ٢

  

  أهداف البحثأهداف البحث. . دد

  .�دف هذه الدراسة إىل ما يلي األسئلة السابقةاعتماد على 

 أي املقررات اعتماد على املواد املقيدة مهارة الكتابةرتقية التدريبات ل إعداد .١
                                                

  .ز. ص. املرجع السابق. هدايت. د٩
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 .وردت يف الكتاب التعليمية اليت

 .رتقية مهارة الكتابة املقيدةلالباحث  أعدهااليت  التدريباتالية عقياس ف .٢

 

  فروض البحثفروض البحث. . هه

  .علةاف كافية وغري  املؤلف ملهارة الكتابة غريالتدريبات اليت أعدها تعترب . ١

  .لرتقية مهارة الكتابة أكثر فعاليةالتدريبات اجلديدة تعترب . ٢

  

  حدود البحثحدود البحث. . وو

  .على حدودها الثالثة اآلتية هذه الدراسةقتصر تس

عرض على  هذه الدراسةقتصر تس البحث سؤايلّ اعتمادا على : املوضوعي احلد. ١

اليت ال بد من مراعا�ا عند إعداد التدريبات ملهارة واحلاالت املبادئ واألسس 

اعتمادا املقيدة أو اإلنشاء املوجه ملهارة الكتابة اجلديدة التدريبات  حتضريالكتابة و 

. لألستاذ الدكتور د" دروس اللغة العربية" كتاب  ورد يفاليت  التعليمية على املواد

   .هدايت للصف العاشر

من العام الدراسي  وليف الفصل الدراسي األ هذه الدراسةيتم إجراء : احلد الزماين. ٢

  .ابتداء من شهر يويل إىل شهر نوفمرب م٢٠٠٩/٢٠١٠

 اليت تستقر يف النهضية الثانوية "معلمني"مدرسة  تتم هذه الدراسة يف: احلد املكاين. ٣

  .مباالنج Jalan Kapten Pierre Tendean II/3 الشارع

  

  البحثالبحثأهميات أهميات . . زز

النظرية  ةأما األمهي. تطبيقية ةنظرية وأمهي ةعلى أمهي هذه الدراسة ةأمهي ضمنتت

إعداد يف  ويعتمدون عليها وناملدرس هايستفيد من أسس ومبادئإعداد املنشودة ف

  .املقيدة هارة الكتابةملالتدريبات 
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املصاحب للكتاب  ملهارة الكتابة تحضري كتاب التدريباتفالتطبيقية  األمهيةأما 

 إليه تشريالكتاب التعليمي  توظيفالتعليمي الذي ميكن املدرسني من استخدامه تبعا ل

  .هذه الدراسة

  

  مصطلحات البحثمصطلحات البحث. . حح

ويتضمن  رتبط بتغيري سلوكي هادفت ةمنظم اتإجراءهي  اتالتدريب :التدريبات. ١

هذه التدريبات اليت أشار إليها و  ١٠.جوانب املهارات واملعارف واالجتاهات اجلديدة

تثبيت إىل �دف  ةتربوي ةنشطأوالتدريبات اللغوية . لغويةالتدريبات ال هي الدراسة

لغوية املكتسبة أي حذف ما يعلق �ا من شوائب يف التعلم وما يبدو لا املهارات

فيها من خطأ يف أشكال األداء، وما يتسّرب إليها من أمناط اللغة األم اليت تعود 

  . املقيدة وعلى سبيل التحديد يقصد هنا التدريبات ملهارة الكتابة ١١.الدارس عليها

ومثله قال  ١٢.واملاهر هو احلاذق بكل عمل قذاحل املهارة لغةً : مهارة الكتابة. ٢

لويس أيضا وذكر . صار حاذقا، فهو ماهر: مهر ١٣نإبراهيم أنيس وآخرو 

السهولة يف فعل الشيء بلياقة وكذلك صفة من يعرف أن : ملهارةا ١٤فمألو 

اخلط أي صناعة  صناعة والكتابة لغةً . يتصرف كما ينبغي للحصول على نتيجة

                                                
أسس التدريب اإلداري مع تطبيقات اململكة العربية، جتربة معهد اإلدارة . يوسف حممد القبالن١٠

  .١٠. ص) ١٤١٢. دار عامل الكتب: الرياض( .العامة
  .٧١. ص. املرجع السابقعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، ١١
دار إحياء : بريوت. (حتقيق أمني حممد وحممد الصادق. لسان العرب. حممد بن مكرم بن منظور١٢

  ).مهر( ٣٨٦. ص ٨. ج). الرتاث العريب

جممع اللغة العربية مصر العربية، اإلدارة العامة : اهرةالق. (املعجم الوسيط. إبراهيم أنيس وآخرون١٣

  .٨٨٩. ص). ه ١٤٢٥. الرتاثللمعجمات وإحياء 

  .١٣٦٣.  ص).٢٠٠١. دار املشرق: بريوت( .املنجد يف اللغة. لويس مألوف١٤
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تتعلق مهارة لغوية ومهارة الكتابة  ١٥.رسم الكالم املنطوق على ما يؤديه اخلطاط

 .تقابل القراءةوهي . حتريريا يةاالتصالأو الكفاءة بالقدرة على األداء اللغوي 

  .الكتابة املقيدةمهارة  إليها هذه الدراسة هي ريشتومهارة الكتابة اليت 

وردت الكتابة املقيدة اليت قد يطلق عليها اإلنشاء أو التعبري املوجه : الكتابة املقيدة. ٣

االستجابة  وحدد اللغويون بأ�ا. مصطلحا يف عملية التعليم والتعلم اللغوي

التحريرية اليت قيدها مثريات ال تتيح لكاتبها حرية يف أن يكتب خارج اإلطار أو 

والكتابة املقيدة اليت تشري إليه هذه الدراسة هي استجابة  ١٦.احملور الذي ورد فيها

التالميذ التحريرية على التدريبات اليت ال تتيح هلم حرية يف أن يكتبوا خارج اإلطار 

  .ذي ورد فيهاأو احملور ال

يقصد به الكتاب الذي قرره قد يطلق عليه الكتاب املدرسي و : الكتاب التعليمي. ٥

ألنه هو  يشكل الكتاب التعليمي عنصرا أساسيا ١٧مللتعلي ويةبالسلطة الرت الوزارة أو 

من مكونات املنهج و إحدى ركائزه األساسية وهو  ١٨ذالكتاب األساسي للتلمي

ن خالل حمتواه حتحق األهداف اليت نريد حتقيقها من يف أي مرحلة تعليمية، فم

العملية التعليمية باإلضافة إىل املكونات األخرى للمنهج من أنشطة وطرق 

تعليم اللغة "والكتاب التعليمي الذي تشري إليه هذه الدراسة كتاب  .التدريس

الذي قرره وزارة الشؤون الدينية توظيفه للتعليم وقام " الثانويةالعربية للمدرسة 

ومبا أن الكتاب يتكون من ثالثة جملدات . هدايت. بتأليفه األستاذ الدكتور د

                                                
  .)كتب. (املصدر السابق .ابن منظور١٥
  .١٣٨. ص. املرجع السابق. حممد علي اخلويل١٦

. بيةس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعر أس. عبد احلميد عبد اهللا و ناصر عبد اهللا الغايل١٧

  .٧ .ص ).١٩٩١. دار الغايل للطبع والنشر: الرياض(

  .٩. ص. املرجع السابق. عبد احلميد عبد اهللا وناصر عبد اهللا الغايل١٨
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حيث أن ا�لد األول للصف العاشر والثاين للصف احلادي عشر والثالث للصف 

  .ترتكز هذه الدراسة يف ا�لد األول ،الثاين عشر

هو الكتاب الذي يؤلَّف مصاحبا للكتاب التعليمي أو  :بالكتاب املصاح. ٦

الكتاب املصاحب كتب التمارين أو كتب التدريبات  ة، ومن أمثلالكتاب املدرسي

والذي يشري إليه هذه الدراسة كتاب  ١٩.أوكتب االختبارات والكتب اإلضافية

" لغة العربيةتعليم ال"املصاحب للكتاب التعليمي  املقيدة التدريبات ملهارة الكتابة

  .هدايت. الذي ألفه د

 ٢٠بمنشئ الكتا: الكتاب أي مجعه، املؤلف لغة من ألف" املؤلف"ورد  :املؤلف. ٧

واملؤلف الذي يشري إليه هذه الدراسة مؤلف كتاب . هو الذي قام بالتأليفأي 

تعليميا الذي قرره وزارة الشؤون الدينية كتابا " الثانويةللمدرسة  ةتعليم اللغة العربي"

  .أو كتابا مدرسيا

التدريبات  إعداد حولتتمحور يتبني من املصطلحات السابقة أن هذه الدراسة 

تعليم اللغة "كتاب يف   الواردة لرتقية مهارة الكتابة املقيدة انطالقا من املواد التعليمية

 (Pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah Kelas X Kurikulum 2008)" العربية

حتت إدارة مكتب  ونشره بطباعته مالذي قاو  هدايت. ألفه األستاذ الدكتور د الذي

يف   اجلديدة وتؤلف التدريبات. PT. Kraya Toha Putra Semarang الشؤون الدينية

  .هكتاب مصاحب ل

   

                                                
  .١٥. ص. ملرجع السابقا.  الغايلعبد احلميد عبد اهللا وناصر عبد اهللا١٩

  .١٦. املصدر السابق. لويس مألوف٢٠
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   الفصل الثاني الفصل الثاني  

   اإلطار النظري والدراسات السابقةاإلطار النظري والدراسات السابقة

 
 

  مهارة الكتابةمهارة الكتابة: : المبحث األولالمبحث األول

  الكتابةالكتابةمراحل مراحل . . أأ

  األهداف السلوكية من تدريس الكتابةاألهداف السلوكية من تدريس الكتابة. . بب

  مفهوم التدريبات ومساهماتها في التعليم اللغويمفهوم التدريبات ومساهماتها في التعليم اللغوي: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  أسس إعداد التدريبات لمهارة الكتابة المقيدةأسس إعداد التدريبات لمهارة الكتابة المقيدة. . أأ

  أنواع التدريبات اللغويةأنواع التدريبات اللغوية. . بب

  تدريبات األنماط تدريبات األنماط : : أولأول

  تدريبات المعنى تدريبات المعنى : : ثانياثانيا

  التدريبات االتصاليةالتدريبات االتصالية: : ثالثاثالثا

  خالصة الفروق بين تدريبات األنماط والتدريبات االتصاليةخالصة الفروق بين تدريبات األنماط والتدريبات االتصالية  ::رابعارابعا

  أشكال التدريبات لمهارة الكتابة المقيدةأشكال التدريبات لمهارة الكتابة المقيدة: : خامساخامسا

 KKTTSSPPمتطلبات منهج متطلبات منهج : : المبحث الثالثالمبحث الثالث

  الدراسات السابقةالدراسات السابقة: : المبحث الرابعالمبحث الرابع
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   الفصل الثاني الفصل الثاني  

    اإلطار النظري والدراسات السابقةاإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  مهارة الكتابةمهارة الكتابة: : المبحث األولالمبحث األول

ومثله قال إبراهيم أنيس  ٢١.لغة احلذق، واملاهر هو احلاذق بكل عمل املهارة

السهولة : املهارة ٢٣فوذكر أيضا لويس مألو . صار حاذقا، فهو ماهر: مهر ٢٢.وآخرون

يف فعل الشيء بلياقة وكذلك صفة من يعرف أن يتصرف كما ينبغي للحصول على 

  . نتيجة

إن الكتابة صناعة اخلط أي  ٢٤رلغة، قال ابن منظو " الكتابة"ويف احلديث عن 

أن  ٢٥روذكر فخري خليل النجا. صناعة رسم الكالم املنطوق على ما يؤديه اخلطاط

الكتابة تصوير خطي ألصوات منطوقة أو فكرة جتول يف النفس أو رأي مقرتح أو نقل 

ملفاهيم وأفكار وعلوم ومعارف وفق نظام من الرسم والرتميز متعارف على قواعده 

  .الهوأصوله وأشك

                                                
  .)مهر( صدر السابقامل. مد بن مكرم بن منظورحم٢١

مجهورية مصر العربية، . جممع اللغة العربية: القاهرة(. املعجم الوسيط. راهيم أنيس وآخرونإب٢٢

  .٨٨٩. ص). ه ١٤٢٥ حياء الرتاثإاإلدارة العامة للمعجمات و 

  .١٣٣٦. ص). ٢٠٠١دار املشرق : بريوت. (املنجد يف اللغة. لويس مألوف٢٣
  .)كتب(. سابقال رصدامل. مد بن مكرم بن منظورحم٢٤

 ١٤٢٧. دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان( .األسس الفنية للكتابة والتعبري. ليل النجارفخري خ٢٥

  .٦٩. ص). ه
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واختلفت آراء العلماء يف تعريف الكتابة ومنها ما ذكر حسن شحاته وزينب 

أن الكتابة التعبري عن اللغة بصورة منقوشة ويأخذ هذا التعبري شكال من  ٢٦رالنجا

أشكال التنظيم والرتتيب وال تعترب الرموز والصور املنقوشة نوعا من الكتابة إال إذا 

  .يعرف هذا النظامشكلت نظاما يفهمه القارئ الذي 

إىل أن الكتابة أداء منظم وحمكم يعرب به الفرد  ٢٧نوأشار نبيل عبد اهلادي وآخرو 

عن أفكاره ومشاعره وأحاسيسيه احملبوسة يف نفسه وتكون شاهدا ودليال على وجهة نظره 

  .فضال عن سبب حكم الناس عليه

ذات شقني؛ أحدمها إىل أن الكتابة عملية  ٢٨نوأشار عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزا

آيل، واآلخر عقلي، ويقصد بالشق اآليل يف الكتابة هي النواحي الشكلية الثابتة يف لغة 

الكتابة مثل رسم احلروف وأشكاهلا ووصل احلروف أو فصلها ورسم احلركات فوق 

احلرف أو حتته ووضع عالمات الرتقيم ووضع اهلمزة والتمييز بني مهزيت القطع والوصل، 

ب العقلي فيتطلب املعرفة اجليدة بالنحو واملفردات واختيار الكلمات وتوظيفها أما اجلان

  .واستخدام اللغة وترتيب األفكار اليت تعرب �ا

إىل أن الكتابة تشمل جوانب اخلط  ٢٩نوبعبارة أخرى أشار حممد علي السما

رف فهي واإلمالء والتعبري، فإذا نظرنا إليها من جمرد جتويد خطي أو فنون حتسني األح

خط، وإذا نظرنا إليها من من جمرد رسم إمالئي فهي إمالء، وإذا نظرنا من جمرد التعبري 

                                                
الدار املصرية : القاهرة(. معجم املصطلحات الرتبوية والنفسيةسن شحاته وزينب النجار، ح٢٦

  .٢٤٤. ص) ه ١٤٢٤. اللبنانية

. ص). ه ١٤٢٤. دار املسرية: عمان( .الكتابة والتفكريمهارات يف . بيل عبد اهلادي وآخرونن٢٧

١٩٧.  

اململكة العربية ( .إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني �ا. د الرمحن بن إبراهيم الفوزانعب٢٨

  .٥٣. ص). ه ١٤٢٨. مشروع العربية للجميعمؤسسة الوقف اإلسالمي و : السعودية

. ص). ١٩٨٣دار املعارف : القاهرة( .يس اللغة العربيةالتوجيه يف تدر . حممد علي السمان٢٩

٣٣٤.  
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األسلويب عن أغراض الكاتب فهي تعبري وقد يطلق عليها اإلنشاء، وإذا أطلق اسم 

الكتابة يف ا�ال العام فإ�ا قد تنصرف عادة إىل اخلط أل�ا تقابل القراءة، وإذا أطلق 

ال املثقفني فإ�ا قد تنصرف إىل التعبري إذ منها الكتابة األدبية والكتابة امسها يف جم

  .الصحفية وما إىل ذلك

يستفاد من التعريفات السابقة على سبيل اإلمجال أن مهارة الكتابة مهارة لغوية 

تتعلق بعملية نقل اللغة أو حتويلها من الرموز املنطوقة املسموعة إىل الرموز املخطوطة 

أو يقال إن مهارة . ة يعرب �ا الفرد عن أفكاره ومشاعره وأحاسيسه وخياطب غريهاملقروء

وأصبحت مهارة الكتابة . الكتابة عبارة عن الكفاءة االتصالية أو األداء اللغوي حتريريا

تأيت مهارة الكتابة و . مصطلحا شائعا يف تعليم اللغة األوىل والثانية أو تعلمها على سواء

   .؛ فهي تأيت بعد مهارة القراءةاللغوية ها بني بقية املهاراتمتأخرة حسب ترتيب

  

  مراحل الكتابةمراحل الكتابة. . أأ

ورأى . ختتلف مراحل الكتابة عند اللغويني اختالف منطلقا�م النظرية إليها

أن الكتابة تتدرج على مراحل التصور املادي، مث التصور  ٣٠نحممود على السما

وباعتبار اكتسا�ا يف عملية . ف األجبديةاملعنوي، مث التصور احلريف مث تصور األحر 

أ�ا تتدرج على مراحل اخلط مث النسخ أو التقليد مث  ٣١التعلم رأى حممد علي اخلويل

  .اإلمالء مث الكتابة املقيدة مث الكتابة احلرة

   ٣٢.وعلى سبيل التفصيل تتدرج مراحل الكتابة على ما يلي

يتعلم الدارس فيها كيف ميسك القلم ويضع الدفاتري أمامه، مث يتعلم . مرحلة اخلط .١

أيضا كيف يتحكم بطول اخلط الذي رمسه واجتاهه وبدايته و�ايته متهيدا لكتابة 

                                                
  .٢٢٥. ص. مرجع السابقال. حممد علي السمان٣٠
  .١٤٠-١٢٩. ص. املرجع السابق .حممد علي اخلويل٣١
  .١٣١. ص .املرجع السابق. حممد علي اخلويل٣٢
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ويف هذه املرحلة يتعلم الدارس أيضا اخلطوط املنحنية . األحرف يف املرحلة التالية

لة أو أفقية أو عمودية، واملنحنية تكون ذات واملستقيمة تكون مائ. واملستقيمة

الكيفية السليمة ملسك القلم ) وال بد من مراعاة أ. درجات متفاوتة يف االحنناء

توحيد املسافات بني األحرف ) تناسق األحرف د) اجللوس السليم ج) ب

  .والكلمات

. )تدريبات إضافية على كتابة األحرف ب). أ: يندرج حتت ضوءها. مرحلة النسخ .٢

). التدريبات على الرتقيم د). تنمية إحساسات الدارس بالتهجئة الصحيحة ج

أن ). أ: ومن األحوال اليت ال بد من مراعا�ا. تعزيز ما تعلمه من مفردات وتركيب

أن تكون املادة مألوفة، مث على ). ال يكون واجب النسخ مرهقا للدارس ب

شكل األحرف ). ليت تشتمل على أاملدرس أيضا العناية بظواهر الكتابة العربية ا

تشابه الكثري من ). أل الشمسية والقمرية ه). الشدة د). جتريد األحرف ج). ب

أصوات تنطق وال ). املد ط). التنوين ح). التاء املفتوحة واملربوطة ز). األحرف و

 .أصوات تكتب وال تنطق). تكتب ي

بصور صحيحة وتدريب  يقصد من اإلمالء تدريس كتابة الكلمات. مرحلة اإلمالء .٣

 .التالميذ على استخدام عالمات الرتقيم ونظافة الكراسة وتنظيم ما يكتب

بعد تعلم الدارس كتابة األحرف والنسخ واإلمالء ميكن أن تبدأ . الكتابة املقيدة .٤

 .الكتابة املقيدة اليت قد يطلق عليها التعبري املوجه

األخرية من مهارة الكتابة وال بد من  تأيت الكتابة احلرة يف املرحلة. الكتابة احلرة .٥

تدريب الدارس على بعض املهارات اآللية املتعلقة بالكتابة احلرة ومنها اهلامش 

 .والتاريخ والعنوان ومؤشر الفقرة ومكان الكتابة

  

  األهداف السلوكية من تدريس الكتابةاألهداف السلوكية من تدريس الكتابة. . بب

 ال شك يف أن لكل نشاط تعليمي أهدافا منشودة ميكن حتقيقها من خالل
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يؤكد عبد . حصل اخلالف بني العلماء يف حتديد أهداف تعليم الكتابة. التدريبات

أن تدريس الكتابة يف تعليم العربية ألبناءها ولغري الناطقني  ٣٣نالرمحن بن إبراهيم الفوزا

  :�ا يهدف إىل ما يلي

  .تعزيز مهارة كتابة احلروف العربية وإدراك العالقة بني شكل احلروف وصو�ا .١

مهارة كتابة الكلمات حبروف منفصلة أو متصلة مع دقة متييز احلرف يف أول  تعزيز .٢

 .الكلمة ووسطها وآخرها

 .تعزيز مهارة كتابة العربية خبط واضح سليم .٣

 .إتقان الكتابة باخلط النسخي أو الرقعي أيهما أسهل على الدارس .٤

 .إتقان الكتابة من اليمني إىل الشمال .٥

 .ات الرتقيمإتقان االستخدام السليم لعالم .٦

معرفة مبادئ الكتابة العربية مع إتقان قواعد اإلمالء وإدراك ما يف العربية من بعض  .٧

 .االختالفات بني النطق والكتابة والعكس

 .تدوين األفكار كتابة يف مجل باستخدام الرتتيب العريب املناسب للكلمات .٨

 .بةترمجة األفكار يف الفقرات باستخدام املفردات والرتاكيب املناس .٩

 .الكتابة بسرعة مقبولة وبشكل سليم معربا عن النفس يف سهولة ويسر .١٠

وقال آخر إن من أمثلة األهداف السلوكية من تدريس الكتابة يف تعليم اللغة كما 

   ٣٤.يلي

 .أن يكتب التلميذ نصا ألفه عن طريق القراءة .١

 .أن يلخص التلميذ موضوعا بسيطا ويكتبه بعد قراءته .٢

 .على األسئلة االستيعابيةأن يستجيب التلميذ  .٣

                                                
  .٥٤. ص. املرجع السابق. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان٣٣
وقائع ندوات تعليم (خطة مقرتحة لتأليف كتاب أساسي لتعليم اللغة العربية . حممود كامل الناقة٣٤

  .٢٥٩. ص). اللغة العربية لغري الناطقني �ا
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 .أن يكتب التلميذ أسئلة استيعابية على املوضوع الذي مت تدريسه .٤

 .أن يكتب التلميذ رسالة رمسية، أو رسالة حتكي حدثا لصديق ما .٥

 .أن يكتب التلميذ طلبا للتوظيف أو لقضاء حاجة .٦

 .أن يكتب التلميذ تقريرا بسيطا عن اجتماع أو عمل أو نشاط .٧

 .ذ بعض املذاكرات البسيطةأن يكتب التلمي .٨

 .أن يكتب التلميذ وصفا لشيء ما .٩

 .وما إىل ذلك... أن يعرب التلميذ كتابة عن فكرة تلح عليه ويريد تسجيلها .١٠

  

 مفهوم التدريبات ومساهماتها في التعليم اللغويمفهوم التدريبات ومساهماتها في التعليم اللغوي: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

إىل أن معىن " د ر ب"يف بيان  ٣٥ريف احلديث عن التدريب لغة يشري ابن منظو 

ووردت معاين . ا�رب: أن معىن املدرب ٣٦ياحلاذق بصناعته، وذكر الفريوزآباد: ابدرَّ 

يف القواميس القدمية تشري إىل املعرفة والتجربة وتوافقها بعض القواميس احلديثة " د ر ب"

   ٣٨.واملعجم الوسيط ٣٧ديف املعىن ذاته كما ورد يف املنج

بأن  ٣٩حا ومنها ما قال جنكريواختلفت آراء العلماء يف معاىن التدريب اصطال

التدريب إجراء منظم يرتبط بتغيري سلوكي هادف ويتضمن جوانب املهارات واملعارف 

                                                
دار إحياء : بريوت. (حتقيق أمني حممد وحممد الصادق. لعربلسان ا. حممد بن مكرم بن منظور٣٥

  .)د ر ب( .)ه ١٤١٩ الرتاث العريب

دار إحياء : بريوت. (حتقيق حممد املرشعلي .القاموس احمليط. يحممد بن يعقوب الفريوزآباد٣٦

  .٩١. ص). ه ١٤٢٢ الرتاث العريب

  .)د ر ب). (١٩٦٩. املطبعة الكاثوليكية: بريوت( .املنجد يف اللغة واألدب. لويس مألوف٣٧
. ج. )١٩٦٥. جممع اللغة العربية بالقاهرة: القاهرة( .املعجم الوسيط. لعربية بالقاهرةجممع اللغة ا٣٨

  .٣٢٤. ص. ١

بيقات اململكة العربية، جتربة معهد اإلدارة أسس التدريب اإلداري مع تط. يوسف حممد القبالن٣٩

  .١٠. ص. )ه ١٤١٢ دار عامل الكتب: الرياض(. العامة
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أنه يقصد مبفهوم  ٤٠ىوذكر عبد احلكيم موسى مبارك موس. واالجتاهات اجلديدة

التدريبات نشاطات تتطلب بعض املقررات األكادميية للدارسني وإجراء االختبارات 

   .عليهاالتحصيلية 

يستفاد من التعريفات السابقة أن التدريبات برامج أو أنشطة أو جهود أو حيالت 

أو أداءات منظمة تتضمن تعزيز املهارات وإضافة املعارف أو املعلومات اجلديدة وتركيز 

. االجتاهات مما جيعل املشرتكني فيها يؤدون الوظائف على صور�ا األفضل مما مضى

قة �دف التدريبات اللغوية إىل تعزيز املهارات وإضافة املعارف أو وعلى التعريفات الساب

املعلومات اللغوية اجلديدة مما تسمح للدارسني بأداءات لغوية أحسن وأفضل مما سبق 

  .وتظهر األداءات اللغوية يف عملية االتصال

إن التعليم والتدريب وجهان لعملة واحدة، فالتعليم يصبح قاصرًا إذا مل يقرتن 

لتدريب والتطبيق، والتدريب ال يؤدي دوره ما مل يكن مبنيًا على أسس نظرية وفلسفية با

متينة حتدد أهدافه وتوجه سياسته وإسرتاتيجياته وترشد خططه وتضبط أنشطته وتقيم 

  .نتائجه على ضوء أهدافه وأهداف ا�تمع معه

ادات عند وال تثبت الع. والواقع أن اللغة عادة، وتعليم اللغة تكوين عادات

وتعليم اللغة العربية يف املقام األول يهدف إىل . اإلنسان إال بكثرة املمارسات والتدريبات

إكساب الدارسني جمموعة من املهارات اللغوية إىل الدرجة اليت جتعلهم يفكرون بالعربية 

  .ويستعملو�ا استعماال صحيحا يقرب من مستوى الناطقني �ا، إن مل يصل إليه

تثبيت هذه إىل والتدريبات اللغوية من أهم أشكال النشاط الرتبوي اليت �دف 

املهارات سواء على املستوى اإلدراكي أو النفسي حركي كما أّن من شأن التدريبات 

لغوية املكتسبة أي حذف ما يعلق �ا من شوائب يف التعلم وما يبدو ل�ذيب املهارات ا

                                                
اجات التدريبية املهنية ألعضاء هيئة التدريس بكليات حتديد احل. عبد احلكيم موسى مبارك موسى٤٠

: الرياض. (ندوة التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية .بوية من وجهة نظرهماجلامعات غري الرت 

  .١٠١٥. ص. )ه ١٤١٨ وزارة التعليم العايل
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ا يتسّرب إليها من أمناط اللغة األم اليت تعود الدارس فيها من خطأ يف أشكال األداء، وم

  . عليها

اللغوية من أهم أشكال  أن التدريبات ٤١نأكد عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزا

م وهي جزء أساسي من الكتاب، يتسهم بدور حاسم يف عملية التعلاليت  النشاط الرتبوي

منا جودًة للكتاب وتقديراً وكّلما عوجلت التدريبات بشكل تربوي وفين جيد كّلما ض

وتسهم التدريبات التطبيقية االختبارية بأدوار  ،ملوقف املتعلم وتعزيزًا وتثبيتًا ملا تعلمه

  : م اللغات األجنبية ومنهايرئيسية وهامة يف برامج تعل

 . أّ�ا حتدد وتوّضح أهداف املقرر .١

 . أّ�ا تثري دوافع املتعلم للتعلم والتقدمو  .٢

  .تحصيل الدراسي يف الفصلأّ�ا تقّوم الو  .٣

 

  أسس إعداد التدريبات لمهارة الكتابة أسس إعداد التدريبات لمهارة الكتابة . . أأ

بــىن العلمــاء األســس أو املبــادئ أو النظريــات العامــة الــيت ال بــد مــن مراعا�ــا عنــد 

إعداد املواد التعليمة اللغوية حيث وتندرج حتتها األسس أو املبادئ أو النظريات اليت ال 

ت اللغوية ويندرج حتتهـا أيضـا األسـس أو املبـادئ أو بد من مراعا�ا عند إعداد التدريبا

  .النظريات اليت ال بد من مراعا�ا إعداد التدريبات ملهارة الكتابة

ألن عملية إعداد املـواد التعليميـة هـي يف األسـاس عمليـة علميـة تربويـة، إذاً ذلك و 

الـيت ينبغـي فهي عمليـة تقـوم علـى جمموعـة مـن األسـس واملبـادئ املسـتمدة مـن ا�ـاالت 

   ٤٢.وتدريبا�ا أن تعاجل يف املواد التعليمية

وأســس إعــداد التــدريبات هــي احلــاالت أو العناصــر الــيت ال بــد مــن مراعا�ــا عنــد 

وعلــى رأســها يقــرتح العلمــاء مبــا أن اللغــة الــيت . إعــداد التــدريبات ملهــارة الكتابــة املقيــدة

                                                
  .٧٠. ص. املرجع السابق. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان٤١
  .٨. ص. املرجع السابق. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان٤٢



 19

بات ومـــن مث القــدرة علـــى تكتــب �ــا تعليمـــات التــدريبات عنصـــر أساســي لفهـــم التــدري

واحلقيقيــة أن اللغــة الــيت تكتــب . حلهــا أو غــري ذلــك جيــب أن تكتــب بالعربيــة الفصــحى

�ــا تعليمــات التــدريبات إحــدى املزالــق الــيت يقــع فيهــا بعــض مــؤلفي كتــب تعلــيم اللغــة 

  .العربية

  .كما ورد فيما يلي ٤٣ةومن األسس أيضا ما أكد حممود كامل الناق

التدريبات كلما أمكـن ذلـك، فكلمـا تعـددت التـدريبات تعـددت  أن تتعدد أشكال. ١

املهــارات املــدرب عليهــا، معــىن هــذا أن تعــاجل التــدريبات اجلانــب الصــويت والنحــوي 

والصــريف والـــداليل، لـــذا علينـــا التوجــه إىل األنـــواع املختلفـــة كالتـــدريبات التحصـــيلية، 

ــدريبات املعياريــــــة والتميي ــوة والتــــ ــرعة والقــــ ـــدريبات الســــ ــدريبات الكفــــــاءة وتــ زيــــــة، وتــــ

  . اخل... والتدريبات ا�ردة والسياقية، والتدريبات التعزيزية

أن يتم تناول تدريبات الكتاب بأسلوب يثري الدارس إىل العمل اإلضـايف كالواجـب . ٢

  . ذايتالتعلم الاملنزيل واالعتماد على نفسه يف عملية 

أن تصمم التدريبات يف كل درس حبيث تصل بالدارس إىل استخدام حمتواه اللغـوي . ٣

  . بشكل فعال

أن تركز التدريبات على ما يسبب صعوبات ومشاكل للدارس، وأن تركز أيضاً على . ٤

  .املشكالت األخرى الناجتة عن دراسات حتليل األخطاء

ــي أنشـــط ـــدريبات ليســـت بشـــيء مســـتقل حـــر وإمنـــا هـ ة متفرعـــة تابعـــة ومبـــا أن الت

 ٤٤ةلألنشطة التعليمية وأ�ا أنشطة توليفية واستيعابية ملقررا�ا يقـرتح رشـدي أمحـد طعيمـ

ومنهــا مــا . أ�ــا ال بــد مــن أن تتســم باملعــايري الــيت تتســم �ــا املــواد التعليميــة الــيت ســبقتها

  .يلي

                                                
  .٢٧٣-٢٧٢ص . ٢. ج. السابقاملرجع  .حممود كامل الناقة٤٣
مكة (اجلزء الثاين  .املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى. رشدي أمحد طعيمة٤٤

  .٢٠٢. ص). ١٩٨٦. جامعة أم القرى: املكرمة
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ـــ(validity)معيـــار الصـــدق . ١ ـــد مـــا تكـــون هـــي واقعي ــادقة عن ة ، وتكـــون التـــدريبات صـ

  .وأصيلة وصحيحة علميا فضال عن متشيها مع األهداف اليت وضعت هلا

، تعتــرب التـــدريبات مهمــة عنــد مـــا يكــون هلــا قيمـــة يف (significance)معيــار األمهيــة . ٢

حيـاة الطالــب مــع تغطيــة اجلوانــب املختلفــة مـن ميــادين املعرفــة والقــيم واملهــارات مــع 

فـة أو جعلهـا للمـتعلم أو تنميـة االجتاهـات مراعاة النمو العقلي وأساليب تنظيم املعر 

  .اإلجابية لديه

ــات (interest)معيــــار امليــــول واالهتمامــــات . ٣ ــــك بــــأن �ــــتم التــــدريبات باهتمامــ ، وذل

الطالـــب مـــن امليـــول والرغبـــة يف الـــتعلم وأن تعـــاين مبـــا لـــديهم مـــن مشـــكالت الـــتعلم 

  .وصعوباته

وتكون التدريبات قابلة للتعلم عند مـا تراعـي ، (learn ability)معيار القابلية للتعلم . ٤

ــادئ  ـــنهم ومعانيـــة مببـ ـــالفروق الفرديـــة بي قـــدرات الطـــالب متمشـــية علـــى االهتمـــام ب

  .التدرج التعليمي

ـــة . ٥ ـــدة عنـــد مـــا تشـــمل أمناطـــا مـــن (universality)معيـــار العاملي ، تعتـــرب التـــدريبات جي

تعكـس التـدريبات الصـيغة احملليـة التعليم ال تعرتف باحلدود اجلغرافية بـني البشـر ومبـا 

  .للمجتمع مع ما ينبغي أن يربط الطالب بالعامل املعاصر من حوله

  

  أنواع التدريبات اللغويةأنواع التدريبات اللغوية. . بب

مثة حقيقتان تفرضان تنوع التدريبات اللغوية؛ أوهلما تنوع املهارات اللغوية 

ريبات، وثانيهما تباين قدرات الدارسني، فمنهم من جيدي معه هذا اخللط يف التد

  : والسؤال اآلن. ومنهم من ال جيدي معه ذاك اخللط كثرياً 

 هل تتنوع التدريبات اللغوية؟  .١

 أو أ�ا تتبع منطاً تقليدياً تدور حوله؟  .٢

  وإذا كانت التدريبات متنوعة فما مدى هذا التنوع؟  .٣
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 وميكن تقسيم التدريبات اللغوية احلديثة بصورة عامة إىل ثالثة أقسام رئيسية هي

التدريبات ) ٣(، وتدريبات املعىن) ٢(، والتدريبات اآللية أو تدريبات األمناط) ١(

   ٤٥.ةاالتصالي

السلوك النهائي املتوقع من ) ١(تية يقوم التقسيم السابق على املعايري اآلو 

األسلوب التعليمي املستخدم يف ) ٣(، ودرجة التحكم يف االستجابة) ٢(، والدارس

وفيما يلي شرح األنواع الثالثة للتدريبات  .اختيار االستجابةمعيار ) ٤(، والتدريب

  .اللغوية

  التدريبات اآللية أو تدريبات األنماطالتدريبات اآللية أو تدريبات األنماط: : أوالأوال

هي التدريبات اليت يتم فيها التحكم التام يف استجابة الدارس، حبيث تكون 

وألن . هناك استجابة واحدة هي االستجابة الصحيحة اليت على الدارس أن يأيت �ا

كم كامل يف استجابة الدارس، فهو يف غري حاجة لفهم املعىن، كما أنه يستطيع التح

وتعترب تدريبات . أداء العمل بشكل صحيح، وإن مل يكن منتبها يف أثناء التدريب

  ٤٦.اإلعادة والرتديد منوذجاً طيباً هلذا النشاط اآليل

إن : (ومن املمكن حتديد هدف تدريبات األمناط وحدود استعماهلا فيما يلي

هدف تدريبات األمناط الوصول بالدارس إىل �اية املرحلة حىت يصبح مقتدرًا على 

إذًا فتدريبات األمناط وسيلة وليست . صنع مجل جيدة قياسًا على األمناط اليت حذقها

غاية، فهي وسيلة إىل غاية، هذه الغاية هي متكني الطالب من استعمال اللغة استعماًال 

ة، وتدريبات األمناط ال تؤّدي فور تعلمها إىل اخللق واإلبداع، وال حرًا يف مرحلة الحق

إىل االتصال اللغوي املباشر؛ ألّن اخللق واإلبداع واالتصال املباشر مع أهل اللغة مرحلة 

الحقة حتتاج إىل تدريبات أخرى، تسّمى تدريبات االّتصال، غري أنّه ال ميكن بلوغ 

                                                
  .٧٢. ص. املرجع السابق. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان٤٥
  .٧٣. ص. املرجع السابق. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان٤٦
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   ٤٧.)ور على قنطرة تدريبات األمناطهذه املرحلة الالحقة إال بعد املر 

ويعترب تدريس احلوار، نوعاً من تدريبات اإلعادة اآللية، فالدارس يستمع إىل مجل 

احلوار بصورة كافية متكنه من متثل خصائص اللغة األجنبية، مث يأخذ يف إعادة مجل 

  .احلوار خلف املدرس أو الشريط

ية، حيث يقوم الدارس يف هذا تدخل تدريبات االستبدال ضمن التدريبات اآللو 

النوع من التدريبات، بإجراء بعض التغيريات يف البنية، بناء على املثريات اليت يتلقاها 

  .من املدرس، أو الشريط أو الكتاب، أو عن طريق الصورة أو األشياء احملسوسة

ن اهلدف النهائي املتوقع من التدريبات اآللية، هو سيطرة الدارس على النمط إ

ل تلقائي، وهذا اهلدف الذي تسعى التدريبات اآللية إىل حتقيقه، يتصل مبفهوم بشك

أن اللغة نوع من العادة والسلوك، وهو املفهوم الذي نادت به مدرسة سكنر السلوكية، 

اليت تدعى بأن التعلم يقوم على النظرية الشرطية ويتحقق عن طريق التعزيز الفوري، 

يحة ويتم التعلم يف هذا النوع من التدريبات عن وتغذية الدارس باالستجابة الصح

  .طريق القياس، والنقل املطابق لألمناط

ومن الواضح أن التدريبات اآللية تتعلق باملستوى اآليل من تعلم اللغة، وتؤدى 

. بالدارس يف أحسن حاال�ا، إىل السيطرة على املهارة اللغوية، ال الكفاية االتصالية

أن التدريبات اآللية نشاط ضروري ومهم يف تعليم اللغة وجيب أن نشري هنا إىل 

األجنبية، وعلى املدرس أن يضع يف اعتباره، وهو يقدم هذه التدريبات، أن الدارس 

ومن هنا ينبغي التأكد بصورة مستمرة . يستطيع أداءها بنجاح، وإن مل يفهم حمتواها

وهناك عدة وسائل تساعد . من أن الدارسني يؤدون تلك التدريبات مع الفهم حملتويا�ا

املدرس على ذلك، كأن يسأل الدارسني عن معاين الكلمات أو العبارات أو اجلمل، 

اليت يتوقع أ�م ال يفهمون معانيها، وال مانع من أن يطلب من بعض الدارسني، ترمجة 

. الكلمة أو اجلملة اليت يظن أ�م ال يستوعبو�ا، وذلك حىت يطمئن أ�م فهموها

                                                
  .٢٣٠-٢٢٩ص . دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية. رشدي أمحد طعيمة٤٧
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اعد الدارسني على الفهم يستحسن استخدام الصورة بشكل منتظم يف ولكي نس

  .تدريبات األمناط

أمهية هذا الدور الذي تقوم به التدريبات اآللية، نرجو أن ننبه إىل أن الدارس، إذا 

. اكتفى بتلك التدريبات، فلن يصل أبدًا إىل مرحلة التعبري عن أفكاره وعامله اخلاص

ب أن يتلقى الدارس باإلضافة إىل التدريبات اآللية، ولكي يتحقق هذا اهلدف، جي

  .أنواعاً أخرى من التدريبات، وخباصة تدريبات املعىن، وتدريبات االتصال

وبناء على ما تقدم، ميكن القول، بأن املنهج الصحيح لتعليم اللغة العربية، هو 

ومن . ل وتوازناملنهج الذي يستخدم األنواع الثالثة من التدريبات السابقة، يف تكام

اخلطأ أن يقوم املنهج، أو الكتاب على نوع واحد من التدريبات، إذ إنه يف مثل هذه 

ومما يدعو لألسف الشديد أن معظم الكتب . احلالة، لن حيقق اهلدف من تعليم اللغة

واملناهج، اليت أعدت لتعليم العربية لغري الناطقني �ا، مل تراع التوازن والتكامل بني 

  .ات املختلفةالتدريب

  تدريبات المعنىتدريبات المعنى: : ثانياثانيا

يف تدريبات املعىن، ال يزال هناك نوع من التحكم يف استجابة الدارس، إال أن 

الدارس يف هذه التدريبات ميكنه التعبري عن املعىن بأكثر من طريقة، وهي يف هذا 

  .خنتلف عن التدريبات اآللية اليت ختلو متاماً من عنصر االختيار

تدريبات املعىن، عن التدريبات النحوية كذلك من الناحية اإلجرائية، ختتلف و 

فاألوىل تؤدى فرديًا فقط، أما التدريبات اآللية، فيمكن أداؤها فرديًا ومجاعيًا ويف 

  .جمموعات صغرية

ومن الفروق املهمة بني تدريبات املعىن والتدريبات اآللية، أن الدارس ال يستطيع 

شكل صحيح، مامل يكن على معرفة كاملة بطبيعة البنية النحوية، أداء تدريبات املعىن ب

أما بالنسبة للتدريبات اآللية، فيستطيع الدارس . وباملعىن املعجمي الذي حتتوي عليه

  .أداءها بشكل جيد، وإن جهل املعىن كما تقدم
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وخري مثال لتدريبات املعىن تدريبات السؤال واجلواب، اليت تستخدم عادة يف 

  .على فهم املقروء، وفهم املسموع التدريب

وحنب أن نشري هنا، إىل أن املدرس قد جيد أحيانًا صعوبة يف التمييز بني 

ن احلدود بني النوعني، تكون يف  حاالت  تدريبات املعىن والتدريبات اآللية، وذلك أل

إذا صادف املدرس تدريبا، ومل يستطع أن . كثرية غري واضحة بسبب التداخل بينهما

  :نوعه، هل هو تدريب آيل أو تدريب معىن، أمكنه أن يلجأ إىل األسلوب التايل مييز

دخل كلمات ال معىن هلا يف التدريب، فإذا استطاع الدارس أداء التدريب، ت

بصورة صحيحة، دون أن يكون يف حاجة لفهم معاين تلك الكلمات اليت أدخلها 

ت إجابة الدارس خاطئة، وكان أما إذا كان. املدرس يف التدريب، كان التدريب آليا

السبب يف ذلك، عدم فهمه للكمات اليت أدخلها املدرس يف التدريب، فهذا تدريب 

  .معىن

ن االستجابة املتوقعة يف تدريبات املعىن معروفة للمدرس، مثلها يف ذلك مثل إ

االستجابة املتوقعة يف التدريبات اآللية، ففي كال النوعني من التدريبات جيب على 

والفرق الوحيد . دارس أن يصدر استجابة بعينها، وهي استجابة يعرفها املدرس مسبقاً ال

بني االستجابة يف تدريبات املعىن والتدريبات اآللية، أ�ا يف األوىل تتخذ صوراً وأشكاالً 

  .خمتلفة، أما يف الثانية، فتأيت يف شكل واحد هو الشكل الذي يقدمه املدرس

ريبات املعىن باملعلومات اليت عليه أن يأيت �ا يف وتتم تغذية الدارس يف تد

استجابته، من عدة مصادر، مثل املواد املقروءة واملسموعة، وقد يستمدها من املدرس، 

  . إخل... أو من املوقف احمليط به، أو من البيئة اليت يعيش فيها يف الصف، وخارجه

  التدريبات االتصاليةالتدريبات االتصالية: : ثالثاثالثا

لية، أن متكن الدارس من حتدث اللغة األجنبية اهلدف من التدريبات االتصا

بشكل عادى وأن جتعله قادرًا على فهم ما يسمع دون خطأ، و�ذا يتحقق االتصال 

وال ختضع استجابة الدارس يف التدريبات االتصالية، ألي نوع من . بينه وبني أهل اللغة
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  .أنواع التحكم، إذ إن الدارس حر يف أن يقول ما يشاء، كيفما شاء

وهناك فرق كبري بني التدريبات االتصالية من ناحية وتدريبات املعىن والتدريبات 

اآللية من ناحية أخرى، يتمثل يف أن الدارس يأيت يف التدريبات االتصالية مبعلومات 

ماذا فعل، وماذا سيفعل، وفيما  :جديدة، فهو يتحدث عن نفسه، وعامله اخلاص

أمر جديد، ال يستطيع املدرس أن يتنبأ به ومهما تكن إجابة الدارس، فهي . يفكر

مسبقًا، وهذا خيتلف عما حيدث يف تدريبات املعىن، والتدريبات اآللية، حيث ال يأيت 

  .الدارس مبعلومات جديدة من عنده

لتدريبات املعىن، بالنسبة ويستغرق أداء التدريبات االتصالية عادة وقتًا أطول، 

س بعض الوقت يف تدريبات االتصال، يفكر يف والتدريبات اآللية، حيث يقضي الدار 

ومن هنا يواجه الدارس نوعًا من املشقة اليت ال ختلو من املتعة،  .شيء يقوله لآلخرين

أما تدريبات . وهو يؤدى هذه التدريبات وخباصة يف املراحل األوىل من تعليم اللغة

، فالطريق ممهدة، وكل املعىن والتدريبات اآللية فال حتتاج إىل وقت طويل، أو جهد كبري

  .شيء بنيِّ واضح

انتقلنا إىل املدرس، فسنجده هو اآلخر، يبذل جهداً أكرب، عند إجراء التدريبات 

فهو يف  .االتصالية، مقارنة باجلهد الذي يبذله يف النوعني اآلخرين من التدريبات

عي تدريبات االتصال موجود دائم على املسرح، يراقب املوقف ويتدخل عندما يستد

ميكن أن يسري بشكل  األمر التدخل، على حني أن العمل يف التدريبات اآللية مثال

   .جيد، ولو كان املدرس بعيداً عن املسرح

. االتصال احلقيقيو التدريبات االتصالية  ونرجو أن منيز هنا بني أمرين مهمني مها

تلك  .إىل غايةهو أن التدريبات االتصالية وسيلة  .هذا التمييز يقودنا إىل أمر مهم

وبناء على ذلك، فاهلدف من التدريبات . الغاية هي االتصال احلقيقي بأهل اللغة

  .االتصالية، تدريب الدارس على عملية االتصال، و�يئته لذلك

وحدها إىل  يومن األفضل أن نشري هنا إىل أن التدريبات االتصالية، ال تؤد
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الطبيعية، بل ليتحقق ذلك، البد من يف املواقف  متكني الدارس من االتصال احلقيقي

وضع الدارس وجها لوجه مع أهل اللغة يف مواقف االتصال احلقيقية، يستمع إليهم، 

ري أننا قبل أن ندفع الدارس إىل هذه املرحلة األخرية، ينبغي غ .ويتبادل معهم احلديث

  .ةأن ندربه على االتصال داخل الصف، والسبيل إىل ذلك هو التدريبات االتصالي

بني التدريبات االتصالية واالتصال احلقيقي يتمثل يف أن  يوالفرق األساس

تدريبات االتصال تعتمد يف معظمها على مواقف اتصالية، غري حقيقية، بل هي معدة 

إعداداً، مما يضفي عليها شيئًا من الصنعة واالفتعال، على حني أن االتصال احلقيقي، 

  .دون حتضري مسبقينبثق عن مواقف احلياة الطبيعية، 

جيب أن نقدم للدارسني تدريبات اتصالية كافية، وأن نتيح هلم الفرص لتبادل 

احلديث مع أصحاب اللغة داخل الصف خالل مواقف اتصالية، فيها شيء من 

  .التحكم، مث ننقلهم بعد ذلك إىل مرحلة االتصال احلر بأهل اللغة خارج الصف

أمراً ناقصًا، ما مل يصل إىل مرحلة االتصال إن تعلم الدارس للغة األجنبية سيظل 

احلقيقي، ولكي نصل بالدارس إىل هذه املرحلة من االتصال احلر، جيب أن نركز على 

وعلى املدرس وهو . التدريبات االتصالية، ونعطيها يف املنهج املساحة اليت تستحقها

من تلك  جيرى تدريبات االتصال، أن يضع يف ذهنه دائمًا، أن السلوك املطلوب

التدريبات، هو أن يصبح الدارس قادرًا على إنتاج الكالم الطبيعي، الذي سيستخدمه 

تقوم تدريبات االتصال بتحقيق االنتقال احلر من مرحلة تعلم  .عند االتصال بغريه

يف مواقف االتصال  األمناط اللغوية بشكل آيل إىل مرحلة استخدام تلك األمناط،

  .احلقيقية املالئمة هلا

زالت درجة التحكم يف تدريبات االتصال موضوعاً مفتوحًا للنقاش، فالبعض  ماو 

فالدارس حر، يصدر ما شاء من  .يرى، أنه ال جمال إطالقًا للتحكم يف االستجابة

االستجابات، كيفما شاء، ويرى فريق آخر أننا حىت يف تدريبات االتصال، يف حاجة 

أي األول، صعب التحقيق يف املرحلة وميكن القول، إن الر . إىل درجة من التحكم
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األوىل من تعلم اللغة، فإذا سلمنا بأن الدارس حر يف اختيار املعلومات واألفكار، فمن 

الصعب التسليم، بأنه حر يف اختيار األمناط اللغوية، اليت حيمّلها رسالته، بل عليه أن 

أما احلرية .  حلريةويف املرحلة املتقدمة تزداد جرعة ا. يستخدم األمناط اليت درسها

املطلقة على مستوى املعلومات واألمناط، فإمنا تتحقق يف االتصال احلقيقي، بعيدًا عن 

  .غرف الدراسة

وإذا قارنا بني تدريبات االتصال وتدريبات املعىن، فسنجد أن أهم ما مييز بينهما 

فالدارس يف تدريبات املعىن، ال . هو نوعية السلوك املتوقع يف النوعني من التدريبات

يأيت بشيء جديد، بل املعلومات اليت يقدمها معروفة مسبقًا للمدرس وللدارسني على 

  . حد سواء

ليت حتيط بالتدريبات االتصالية فهي تؤدى يف النهاية إىل تطوير ورغم الصعوبات ا

مهارة الدارس االتصالية، ويكون العمل يف املراحل األوىل بطيئًا جداً، وعندما يتعود 

وإذا كان . عليه الدارسون، يقبلون عليه حبماس، ويؤدونه يف جو من البهجة واملتعة

ؤدى التدريبات اآللية، فسيشعر بكثري الدارس، حيس بكثري من الضيق والسأم، وهو ي

من الراحة والسعادة، وهو يؤدى التدريبات االتصالية، والسبب يف ذلك، هو آلية 

  .أما يف احلالة الثانية فالدارس ميارس نوعاً من االبتكار .العمل ورتابته يف احلالة األوىل

تعاطف أول وحيتاج الدارس يف التدريبات االتصالية، إىل كثري من التشجيع وال

األمر، من أستاذه وزمالئه على حد سواء، حىت يعرب عن نفسه دون خوف، ويتحدث 

دون تعثر، ومن هنا فإن كثرة التصحيح، وتتبع األخطاء اللغوية، اليت ال تؤثر يف املعىن، 

  .تشعر الدارس باإلحباط، وتفقده الثقة يف نفسه

عبري عن نفسه، ويعود ويرتكب الدارس أحيانًا بعض األخطاء، وهو حياول الت

السبب يف ذلك إىل أنه يكون مستغرقًا بشكل كامل يف حماولة إيصال الرسالة، يف 

وسنتناول يف . الوقت الذي نريده أن يبذل جهدًا مماثًال، فيما يتعلق بشكل الرسالة

املبحث الثالث اخلاص بالتدريبات االتصالية موضوع األخطاء اللغوية، وكيفية معاجلتها 
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  .اء التدريبات االتصاليةيف أثن

أحد األساليب اليت تستخدم يف التدريبات االتصالية، هو إعداد املواقف اليت يتم 

وينبغي أن . من خالهلا التدريب، سواء أكانت تلك املواقف متخيلة، أم معدة مسبقاً 

على اإلجابة الصادقة، وعلينا أن نوضح له هذه  نعود الدارس يف التدريبات االتصالية

قيقة، فقد يظن بعض الدارسني، أن املطلوب منهم أن يقولوا أي شيء، على حني احل

  .أن املطلوب منهم شيء واحد فقط، هو ذكر احلقيقة اليت ال يعرفها أحد غريهم

  أين تسكن؟: فالدارس الذي نوجه له السؤال التايل

على حني أنه يسكن يف حي شعيب، مثل ) حي النزهة(ويقول بأنه يسكن يف 

  .لدارس يهدم ركنا أساسياً، من أركان االتصال، وهو النقل الصحيح للمعلوماتهذا ا

إن تدريبات االتصال خترج عن إطار املفاهيم اليت طرحها سكنر، وأتباعه من 

وميكن . السلوكيني، حيث ال تنطلق من القول بأن تعلم اللغة، عبارة عن تأسيس لعادة

ن التعلم عبارة عن حل ملشكلة كان هلا أثر  القول، بأن فكرة جون كارول اليت تنادى بأ

أن التدريبات  -مرة ثانية  - ونرجو أن نؤكد هنا . كبري يف ظهور التدريبات االتصالية

االتصالية، ال تؤدى وحدها إىل االتصال احلر، بل السبيل إىل ذلك هو ممارسة الدارس 

  .لالتصال احلقيقي خارج األطر التعليمية املصطنعة

  الفروق بين تدريبات األنماط والتدريبات االتصاليةالفروق بين تدريبات األنماط والتدريبات االتصالية  خالصةخالصة: : رابعارابعا

يف تدريبات األمناط ال يقوم الطالب باختيار األمناط اليت تعرب عن أفكاره بل أن . ١

املدرس أو الشريط أو الكتاب هو الذي يقوم بتغذية الطالب باألمناط اليت عليه أن 

فالطالب . ذلك أما يف تدريبات االتصال فاألمر على العكس من. يستعملها

  . وحده هو الذي يقوم باختيار األمناط اليت حتمل ما يود التعبري عنه

واخلطورة يف . �مل تدريبات األمناط املعين متاما وتركز بشكل أساسي على الشكل. ٢

و�ذا تصرف . هذا االجتاه أن تدريبات األمناط ال خترج عن دائرة الرتاكيب الشكلية

. والذي هو أساس االتصال بل هو اهلدف وراء كل لغة اهتمام الطالب عن املعىن
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أما املوقف يف تدريبات االتصال فهو خمتلف جدا؛ فهي تدريبات تقوم أساسا على 

استالم املعىن وإيصاله واملعيار الذي يقاس به مدى إتقان الطالب للتدريبات 

  .االتصالية هو مدى قدرة الطالب على فهم املعىن وإيصاله

بات األمناط بالصواب اللغوي دون الصواب االجتماعي والسياقي مبعىن تعىن تدري. ٣

أن أداء الطالب صحيح ما دام مستقيما مع قوانني اللغة وإن خالف السياق 

الصواب اللغوي . والواقع االجتماعي أما تدريبات االتصال فهي تعين باألمرين معا

  .واالجتماعي

يدة؛ فالطالب عليه أن يصدر استجابة استجابة الطالب يف تدريبات األمناط مق. ٤

واخلروج عليه يعترب . حمددة منتظرة ومطابقة للتعزيز الذي يسبقها والذي يعد سلفا

والطالب . أما يف تدريبات االتصال فهنا حرية كاملة. خطأ مهما كان أداء الطالب

ه غري ملزم باستجابة حمددة كما أن استجابته شيء غري متوقع، وال ميكن التنبؤ ب

  .أل�ا تعرب يف الغالب عن أمور ذاتية

كما أن اجلمل اليت ترد فيها ال عالقة هلا . لغة األمناط ختتلف كثريا عن اللغة العادية. ٥

كما أ�ا تفتقد اجلاذبية وهي يف كثري من األحيان مجل ال . باملتعلم وشخصيته

تستمد ماد�ا أما تدريبات االتصال فتدور حول الطالب و . يربط بينها رابط واحد

  .من لغة االستعمال خارج الصف

يستطيع الطالب أن يقوم بتدريبات األمناط مستعينًا بالشريط أو الكتاب ودون . ٦

أما يف تدريبات االتصال فإن ا وجود ملدرس الزم خاصة يف . حاجة للمدرس

ىل لقد ميز البعض بني تدريبات األمناط وتدريبات االتصال بأن األو . املراحل األوىل

  . ميكن أداؤها عن طريق األجهزة أما الثانية فهي اليت ال تستخدم فيها األجهزة

إّن تدريبات األمناط هي عمل مجاعي يقوم به كل الطلبة يف الصف أو املخترب ويف . ٧

أما يف تدريبات . بعض األحيان ختفي عدة أخطاء فردية خالل األداء اجلماعي

قول إّن فكرة التعليم الفردي ميكن تطبيقها ونستطيع أن ن. االتصال فالعمل فردي
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بشكل فعال يف هذا ا�ال، إذ أّن العمل موجه أساسًا لألفراد وا�موعات 

  . الصغرية

إّن تدريبات األمناط ال تعد الطالب وال جتّهزه ملواجهة تيار اللغة احلية خارج . ٨

يتصل  ومن هنا فإّن الطالب سيجابه صعوبات عديدة وهو حياول أن. الصف

أما تدريبات االتصال فهي �دف إىل إعداد الطالب حبيث يصبح قادراً . بغرية

على التكيف مع اجلو خارج الصف؛ وذلك عن طريق عينات مماثلة مث مطابقة 

  ٤٨.للغة املستخدمة خارج الصف واليت على الطالب أن يستعملها فيما بعد

  أشكال التدريبات لمهارة الكتابة المقيدة أشكال التدريبات لمهارة الكتابة المقيدة : : خامساخامسا

يف احلـــديث عـــن أشــــكال التـــدريبات ملهـــارة الكتابــــة املقيـــدة أو التعبـــري التحريــــري 

  .أ�ا من املمكن أن تأخذ األشكال اآلتية ٤٩.يلاملوجه يقرتح حممد علي اخلو 

يطلب من التلميذ أن يكتب عدة مجل موازية جلملة معينة ويعطى . اجلمل املوازية. ١

كتب : ذلك أن تكون اجلملة النموذج مثال. الكلمات الالزمة لكتابة هذه اجلمل

: فيكتب التلميذ. على سبيل املثال(الولد درسه، وتكون كلمة التعويض البنت 

  )كتبت البنت درسها

تعطى للتلميذ فقرة مكتوبة مث يطلب منه إعادة كتابة الفقرة مغريا . الفقرة املوازية. ٢

شخص امسه حامت،  فإذا كانت الفقرة تدور حول. إحدى الكلمات الرئيسية فيها

ويستدعي هذا بالطبع تغيري . يطلب منه أن حيوهلا لتدور حول فتاة امسها مرمي مثال

األفعال والضمائر والصفات واألحوال اليت تتعلق حبامت وجعلها تتناسب مع االسم 

  .اجلديد

يطلب من التلميذ أن ميأل الفراغ يف اجلملة بالكلمة احملذوفة . الكلمات احملذوفة. ٣

 قد تكون أداة جر أو عطف أو استفهام أو شرط أو غري ذلك وقد تكون اليت

                                                
  .٢٣٣-٢٣٢ص . دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية. رشدي أمحد طعيمة٤٨
  .١٣٨. ص. املرجع السابق. حممد علي اخلويل٤٩
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  .الكلمة احملذوفة كلمة حمتوى

تعطي للتلميذ جمموعة من الكلمات يطلب منه أن يرتبها ليعمل . ترتيب الكلمات. ٤

  .منها مجلة صحيحة

 تعطى للتلميذ جمموعة غري مرتبة من اجلمل ويطلب منه أن يرتبها. ترتيب اجلمل. ٥

  .فالتلميذ هنا ال ينتج كلمات أو تراكيب. ليعمل منها فقرة متكاملة

تعطى للتلميذ مجلة يطلب منه أن حيوهلا إىل منفية أو مثبتة أو . حتويل اجلمل. ٦

استفهامية أو خربية أو تعجبية أو إىل املاضي أو املضارع أو األمر أو إىل املبين 

  .ذلك من التحويالت للمعلوم أو إىل املبين للمجهول أو إىل غري

تعطى للتلميذ مجلتان يطلب منه أن يصلهما معا ليكون منهما مجلة . وصل اجلمل. ٧

  .واحدة باستخدام أداة حتدد له أو ترتك له حرية حتديدها

يعطى للتلميذ جزء من اجلملة ويطلب منه إكماهلا بزيادة مجلة . إكمال اجلمل. ٨

  .رئيسية أو غري رئيسية

ى للتلميذ مجل أو فقر يطلب منه أن يرتمجها من العربية إىل يعط. الرتمجة. ٩

  .اإلندونيسة أو عكس ذلك

وكما أن االتصال اللغوي جيري على نوعني اإلجيايب وهو الكالم والكتابة واآلخر 

السليب وهو االستماع والقراءة، فهناك أشكال أخرى من تدريبات الكتابة باعتبار أوجه 

 .وهي ما يلي األنشطة االتصالية األخرى

يأمر املدرس تالميذه بالتعبري التحريري عن كل ما رأته أبصارهم  : كتابة املنظور. ١

واحلر أن خيلي املدرس التالميذ أن ينظروا ما أرادوا فيعربون . كتابة حرة أو مقيدة

واملقيد أن يعنيِّ املدرس ما جيب وما ال جيوز النظر . عن كل ما نظروا تعبريا حتريريا

اكتب ماذا ترى : وعلى سبيل املثال.  يعربون عن كل ما نظروا تعبريا حتريرياإليه مث

داخل الغرفة الدراسية أو خارجها، اكتب ماذا ترى يف هذه املدرسة، اكتب ماذا 

، اكتب )يهيئ املدرس لتالميذه صورا متقاطعة أو مسلسلة(ترى عن هذه الصور 
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مسعيا بصريا مثل التلفاز أو  يهيئ املدرس جهازا(ما شاهدت من الفلم التايل 

  .وما إىل ذلك) الفيديو أو السيديات اليت تسجل فيها أفالم قصرية بسيطة

يهيئ املدرس لتالميذه نصا يوزعه لتالميذه ويأمرهم بالقراءة الصامتة : كتابة املقروء. ٢

مث يأخذ املدرس النص أو يأمر . ملدة كافية ما قد استفادوا فيها مما قرأوا وفهموا

لتالميذ جبمع النص، وبالتايل يأمر املدرس تالميذه بكتابة ما فهموا من النص ا

  .السابق أو بالتعبري عنه تعبريا حتريريا

ميلي املدرس على تالميذه نصا ويكتب التالميذ من ). اإلمالء(كتابة املسموع . ٣

ويستفيدون منه أو يقرأ املدرس نصا ملرات كافية يستمع التالميذ ويفهمونه . إمالءه

وبالتايل . أو يأمر أحدا من تالميذه بقراءة النص لآلخرين أمام الفصل قراءة جهرية

ومن . يأمر تالميذه بكتابة ما مسعوا أو بالتعبري عن ما مسعوا من النص تعبريا حتريريا

املمكن أيضا أن يشغل املعلم جهازا صوتيا ويستمع طالبه فبالتايل يأمرهم بأن 

أو حيضر املدرس املادة املسموعة من . عوا أو بأن يعربوا تعبريا حتريريايكتبوا مما مس

  .اجلهاز السمعي

ل فيه أفالم قصرية . كتابة املسموع املنظور. ٤ يهيئ املدرس جهازا مسعيا بصريا ُسجِّ

) مثل السيديات أوالتلفاز أو الفيديو احلاسوب اآليل(يسرية بسيطة سهلة الفهم 

وبعد تكرار كاف . يطلب من تالميذه أن يستمعوا جيداويشغله أثناء الدرس و 

  .يأمر املدرس تالميذه بكتابة ما شاهدوا ومسعوا من اجلهاز السمعي البصري

  

 KKTTSSPPمتطلبات منهج متطلبات منهج : : المبحث الثالثالمبحث الثالث

لتعليم العربية يف املدارس الثانوية التابعة لـوزارة الشـؤون الدينيـة  (KTSP) أثبت منهج

   ٥٠:وهي ما يلي. األهداف املنشودة من خالل عملية التعليم أو التدريس

                                                
50Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi 
Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Di 
Madrasah. (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Madrasah, Direktorat Jendral 
Pendidikan Islam. 2008). Page 123. 
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تطــوير املهــارات االتصــالية باللغــة العربيــة اإلجيابيــة أو الســلبية الــيت تعكســها املهــارات . ١

  .اءة والكتابةاللغوية األربع هي االستماع والكالم والقر 

ـــتعلم . ٢ ــ ــيم وال ـــــة بـــــدورها أداة أساســـــية يف التعلـــ ــة لغـــــة أجنبي ـــة العربيـــ ــة اللغــ التوعيـــــة بأمهيـــ

  .وباحلصوص لالطالع على أمهات املصادر اإلسالمية

وبــذلك يرجــى مــن . تفهــيم تــرابط اللغــة بالثقافــة بعضــا بــبعض وتوســيع اآلفــاق الثقافيــة. ٣

  .ملعاملة ذات خمتلف الثقافاتالطالب التفاهم الثقايف واالشرتاك يف ا

 (Standar Kompetensi)ولتحقيق األهداف السابقة وضع املنهج معايري الكفـاءات 

اليت ال بد للطالب مـن أن يصـل إليهـا وهـي   (Kompetensi Dasar)والكفاءات األساسية 

   ٥١.كما يلي

  

                                                
  .ط. ص. املرجع السابق .هدايت. د٥١
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  معايير الكفاءات والكفاءات األساسية للصف العاشر: ١. ٢الجدول 

الفصل 

  الدراسي
  الكفاءات األساسية  معايير الكفاءات

١  

فهم املعلومات : مهارة االستماع. ١

التعارف ةالحياة "املسموعة عن 

  "العائلية

تشخيص أصوات األحرف اهلجائية واأللفاظ يف سياقات . ١. ١

  ".التعارف والحياة العائلية"معينة عن 

التعارف "فهم معاين اخلطابات الشفوية ومقاصدها عن . ٢. ١

  ".والحياة العائلية

التعبري الشفوي عن : مهارة الكالم. ٢

  "التعارف والحياة العائلية"

التعارف والحياة "تقدمي األفكار أو اآلراء شفويا عن . ٢. ٢

  ".العائلية

إجراء احلوار الطلق و الصحيح املناسب للمقتضيات عن . ٢. ٢

  "التعارف والحياة العائلية"

فهم النصوص : مهارة القراءة. ٣

التعارف والحياة "املكتوبة عن 

  "العائلية

التعارف "التلفيظ والقراءة جهرا للمعلومات املكتوبة عن . ١. ٣

  "والحياة العائلية

التعارف "تعيني شكل اخلطابات املكتوبة وموضوعها عن . ٢. ٣

  "والحياة العائلية

ات املكتوبة عن إدراك املعاين واألفكار من اخلطاب. ٣. ٣

  "التعارف والحياة العائلية"

التعبري التحريري : مهارة الكتابة. ٤

  "التعارف والحياة العائلية"عن 

كتابة األحرف والكلمات وأشباه اجلمل واجلمل بأحرف . ١. ٤

و�جئة سليمة وصحة توظيف عالمات الرتقيم عن 

  "التعارف والحياة العائلية"

التعبري عن األفكار أو اآلراء حتريريا يف مجل أو فقرات . ٢. ٤

مستخدما الكلمات وأشباه اجلمل مع مراعاة صحة 

  التعارف والحياة العائلية"الرتاكيب عن 

  ممارسات املهارات األربع السابقة تستخدم األمساء النكرة واملعرفة وتركيب املبتدأ واخلرب: المالحظة
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الفصل 

  الدراسي
  الكفاءات األساسية  معايير الكفاءات

٢  

فهم املعلومات : مهارة االستماع. ١

الهوايات "املسموعة عن 

  "والمهنة

تشخيص أصوات األحرف اهلجائية واأللفاظ يف سياقات . ١. ١

  ".الهوايات والمهنة"معينة عن عن 

الهوايات "فهم معاين اخلطابات الشفوية ومقاصدها عن . ٢. ١

  ".والمهنة

التعبري الشفوي عن : مهارة الكالم. ٢

  "الهوايات والمهنة"

الهوايات "تقدمي األفكار أو اآلراء شفويا عن عن . ٢. ٢

  ".والمهنة

إجراء احلوار الطلق و الصحيح املناسب للمقتضيات عن . ٢. ٢

  ".الهوايات والمهنة"عن 

فهم النصوص : مهارة القراءة. ٣

  "الهوايات والمهنة"املكتوبة عن 

الهوايات "التلفيظ والقراءة جهرا للمعلومات املكتوبة عن . ١. ٣

  ".والمهنة

الهوايات "تعيني شكل اخلطابات املكتوبة وموضوعها عن . ٢. ٣

  ".والمهنة

إدراك املعاين واألفكار من اخلطابات املكتوبة عن . ٣. ٣

  ".الهوايات والمهنة"

التعبري التحريري : مهارة الكتابة. ٤

  "ات والمهنةالهواي"عن 

كتابة األحرف والكلمات وأشباه اجلمل واجلمل بأحرف . ١. ٤

و�جئة سليمة وصحة توظيف عالمات الرتقيم  عن 

  ".الهوايات والمهنة"

التعبري عن األفكار أو اآلراء حتريريا يف مجل أو فقرات . ٢. ٤

مستخدما الكلمات وأشباه اجلمل مع مراعاة صحة 

  ".والمهنةالهوايات "الرتاكيب عن 

  ممارسات املهارات األربع السابقة تستخدم بعض أحرف اجلرة الكثرية الورود والعطف: المالحظة

 
وتلبية ملعايري الكفاءات والكفاءات األساسية املطلوبة حيدد املؤلف أدلة التحصيل 

  ٥٢.التعليمي فيما يلي

  .يف مجل مفيدةيستطيع التالميذ أن يركبوا الكلمات أو العبارات العشوائية . ١

  .يستطيع التالميذ أن يركبوا اجلمل العشوائية يف فقرات. ٢

  .يستطيع التالميذ أن يطابقوا الفقرات املوجودة بالضمائر. ٣

                                                
  .ط. ص. املرجع السابق .هدايت. د٥٢
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  .تكملة اجلمل باختيار عبارات أو كلمات صحيحة. ٤

 

  الدراسات السابقةالدراسات السابقة: : المبحث الرابعالمبحث الرابع

الحظ الباحث قسم  وحسبما. لقد توفرت دراسات سابقة يف ضوء تعليم الكتابة

الدراسات السابقة املوجودة إىل قسمني، قسم يتمحور يف تدريس الكتابة عاما وآخر يف 

  .فعلى سبيل التفصيل نالحظ فيما يأيت. املادة التعليمية ملهارة الكتابة

  وهي . دراسات سابقة يف تدريس الكتابة عاما: القسم األول. ١

 ٥٣.فرايا لومبوك الوسطى ١اإلسالمية احلكومية تدريس الكتابة يف املدرسة العالية . أ

أهداف تعليم الكتابة ) ١تناولت . ٢٠٠٢دراسة وصفية قام �ا مسريادي سنة 

) ٣اختيار أساليب التعليم عن نظرية الوحدة و ) ٢كما ورد يف املنهج و 

استخدام الوسائل التعليمية يف عملية التدريس مبجرد الوسائل املعروفة هي 

إجراء املدرسني االختبارات ثالث مرات يف كل ) ٤ درسي والسبورة والكتاب امل

  .أربعة أشهر

 ٥٤.ماترام ١تدريس الكتابة باللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية . ب

أهداف تدريس ) ١تناولت  ٢٠٠٣دراسة وصفية أمتها كمال الدين سنة 

وسائل ) ٤ق تدريس الكتابة و طرائ) ٣مواد تدريس الكتابة و ) ٢الكتابة و 

استفاد الباحث من دراسته النتائج . تقومي تدريس الكتابة) ٥تدريس الكتابة و

. اليت دلت على أن تدريس الكتابة يف املدرسة اليت أشار إليها مل تكن جيدة

طرائق ) ٣الفرصة قليلة و) ٢أهداف التدريس مل تتضح و ) ١وذلك ألن 

                                                
. مبوك الوسطىفرايا لو  ١تدريس الكتابة يف املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية مسريادي، ٥٣

  .رسالة املاجستري غري منشورة). ٢٠٠٢. جامعة ماالنج اإلسالمية احلكومية: ماالنج(

. ماترام ١حلكومية تدريس الكتابة باللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية ا. كمال الدين٥٤

  .رسالة املاجستري غري منشورة). ٢٠٠٣. جامعة ماالنج اإلسالمية احلكومية: ماالنج(
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   .ائل التعليمية املستخدمة مل تتوفر و مل تتنوعالوس) ٤التدريس مل تتنوع و 

 ٢٠٠٧دراسة وصفية أمتها والفجِر سنة  ٥٥.يترقية مهارة الكتابة باملدخل البنيو . ج

جوانب مهارة الكتابة اليت ) ٢كيفية تعليم الكتابة باملدخل البنائي و ) ١تناولت 

ترقية مهارة  فعالية املدخل البنائي يف) ٣ميكن تدريسها باملدخل البنائي و 

أن تعليم الكتابة باملدخل البنائي جيري على ) ١حصلت الدراسة على . الكتابة

مرحلة ما قبل الكتابة وفيها يساعد املعلم الدارسني على ) ثالث مراحل هي أ

اختيار املوضوعات وحتديد العناصر اليت ستتم كتابتها ويتم ذلك عن طريق 

مرحلة الكتابة، يساعد فيها املعلم الدارسني ) املناقشة مبا فيما تبادل اآلراء  و ب

مرحلة ما بعد الكتابة، ) على تطوير املوضوعات وعناصرها وتنظيم الفقرات و ج

يساعد فيها املعلم الدارسني على مراجعة ما كتبوا مع بعض تعديالت و تغيريات 

أن املدخل البنائي يعاجل جوانب ) ٢وإضافات تنمي املوضوعات وتعمقها و 

تابة بصفة شاملة وال يرتكز عىب جوانب القواعد اللغوية واإلمالئية فحسب الك

ويشمل أيضا جوانب املضمون وتنظيم األفكار واختيار الكلمات وتزظيفها و 

  أن املدخل البنائي فعال يف ترقية مهارة الكتابة) ٣

: جنربتعليم اإلنشاء يف قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية . د

وقد حصلت على  ٢٠٠٧دراسة أمتها زكية عارفة سنة  ٥٦.املشكالت وحلوهلا

أن من أهداف تعليم اإلنشاء قدرة الطالب على التعبري التحريري عما جيول ) ١

أن من املشكالت اليت واجهت تعليم ) ٢يف أذها�م من األفكار أو املشاعر و 

مشكالت يف ) إلسالمية جنرب هي أاإلنشاء يف قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة ا

                                                
. جامعة ماالنج اإلسالمية احلكومية: ماالنج( .ترقية مهارة الكتابة باملدخل البنائي. والفجر٥٥

  .رسالة املاجستري غري منشورة). ٢٠٠٧
 .كومية جنربتعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلتعليم اإلنشاء يف قسم . كية عارفةز ٥٦

  .رسالة املاجستري غري منشورة). ٢٠٠٧. جامعة ماالنج اإلسالمية احلكومية: ماالنج(
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إماللية الطرائق يف ) عشوائية املواد و ج) تصميم التعليم وإعداد مواده و ب

  .قلة الوسائل املستخدمة) بعض األحيان د

  .دراسة يف املادة التعليمية ملهارة الكتابة: القسم الثاين. ٢

ملرحلة االبتدائية يف ضوء تصميم املواد التعليمية ملهارة الكتابة العربية لتالميذ ا. أ

دراسة أمتها تعمري املساجد سنة  ٥٧.(KTSP)املنهج على مستوى الوحدة الرتبوية 

تصميم املواد التعليمية ملهارة الكتابة العربية لتالميذ املرحلة ) ١تناولت  ٢٠٠٨

معرفة مدى فعالية املواد التعليمية اليت مت تصميمها لرتقية مهارة ) ٢االبتدائية و 

  .تابة العربيةالك

ولوحظ أ�ا ختتلف بعضها من . متحورت الدراسات السابقة يف ضوء تعليم الكتابة

فعلى . وحسبما الحظ الباحث مل جيد دراسة يف تطوير التدريبات ملهارة الكتابة. بعض

  .سبيل التفصيل جند الفروق فيما بينها كما شاهدنا يف اجلدول اآليت

                                                
: ماالنج( .حلة االبتدائيةتصميم املواد التعليمية ملهارة الكتابة العربية لتالميذ املر . تعمري املساجد٥٧

  .رسالة املاجستري غري منشورة). ٢٠٠٨. كوميةجامعة ماالنج اإلسالمية احل
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 الية من الدراسات السابقةموقف الدراسة الح: ٢. ٢الجدول 
حماور البحث منهجية البحث موضوعات البحث، واضعها، سنتها الرقم

1. أهداف تعليم الكتابة، 2. 

اختيار أساليب التعليم على أساس 

الوحدة، 3. استخدام الوسائل 

املوجدة وهي الكتاب املقرر 

والسبورة

وصفي
تدريس الكتابة يف املدرسة العالية اإلسالمية 1 فرايا 

لومبوك الوسطى، مسريادي، 2003
1

1. أهداف تدريس الكتابة، 2. 

مواد تدريس الكتابة، 3. وسائل 

تدريس الكتابة، 4. تقومي تدريس 

الكتابة

وصفي/تقوميي
تدريس الكتابة باللغة العربية يف املدرسة الثانوية 

اإلسالمية احلكومية 1 ماترام، كمال الدين، 2003
2

1. كيفية تعليم الكتابة باملدخل 

البنائي، 2. جوانب الكتابة اليت 

ميكن تدريسها باملدخل البنائي، 3. 

فعالية املدخل البنائي يف ترقية 

مهارة الكتابة

وصفي/جترييب ترقية مهارة الكتابة باملدخل البنائي، والفجِر، 2007 3

1. أهداف ادريس اإلنشاء و 2. 

مشكالت تدريس اإلنشاء، 3. 

عالج املشكالت يف تدريس اإلنشاء

وصفي

تعليم اإلنشاء يف قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة 

اإلسالمية احلكومية جنرب: املشكالت وحلوهلا، زكية 

عارفة، 2007

4

1. تصميم املواد، 2. مدى فعالية 

املواد بعد متام تصميمها
وصفي/جترييب

تصميم املواد التعليمية ملهارة الكتابة العربية لتالميذ 

املرحلة االبتدائية يف ضوء املنهج على مستوى الوحدة 

التربوية، تعمري املساجد، 2008

5

1. إعداد التدريبات 2. قياس 

فعالية التدريبات اليت أعدها لترقية 

مهارة الكتابة املقيدة

حبث جترييب إعداد التدريبات ملهارة الكتابة املقيدة

لية
حلا

ة ا
اس

در
ال

  
وأن . تبني من اجلدول السابق ورود مخس دراسات سابقة تتعلق مبهارة الكتابة

الدراسات اختلفت بعضها بعضا منهجية حيث أن األوىل وصفية والثانية وصفية تقوميية 

. والثالثة وصفية جتريبية والرابعة وصفية واخلامسة وصفية جتريبية والدراسة احلالية جتريببية

باحيث حيث أن الدراسات األوىل والثانية والثالثة والرابعة يف وقد اختلفت كذلك يف امل

وأن الدراسة . تدريس الكتابة عاما وأن الدراسة اخلامسة يف املادة التعليمية ملهارة الكتابة

  .احلالية يف إعداد التدريبات ملهارة الكتابة
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  الفصل الثالثالفصل الثالث    

  منهجية البحثمنهجية البحث
  

  

  منهج الباحثمنهج الباحث. . أأ

  البحثالبحثمجتمع مجتمع . . بب

  متغيرات البحثمتغيرات البحث. . جج

  أدوات البحثأدوات البحث. . دد

  البيانات ومصادرهاالبيانات ومصادرها. . هه

  تحليل البياناتتحليل البيانات. . وو

  مراحل البحثمراحل البحث. . زز

  خطوات التدريسخطوات التدريس: : ملحق الفصل الثالثملحق الفصل الثالث
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  الفصل الثالثالفصل الثالث    

  منهجية البحثمنهجية البحث

  

  منهج البحث منهج البحث   ..  أأ

تأخذ هذه الدراسة املـدخل الكمـي وتسـتخدم األسـلوب التجـرييب وهـو يتضـمن 

العوامل األساسية املـؤثرة يف املتغـري أو املتغـريات التابعـة يف التجريـب احليالت لضبط كل 

ما عدا عامال واحد يتحكم فيه الباحث ويغريه على حنو معني يقصـد بـه حتديـد وقيـاس 

ويف األسلوب التجرييب ال يلتزم الباحث حبدود الواقع  ٥٨.على املتغري أو املتغريات التابعة

طريــق إدخــال تغيــريات عليــه وقيــاس أثــر التغيــريات ومــا وإمنــا حيــاول إعــادة تشــكيلة عــن 

   ٥٩.حتدثه من نتائج

حيـاول الباحـث يف هـذه الدراسـة علـى ضـبط العوامـل األساسـية املـؤثرة يف املتغــري 

أو بعبارة أخرى أن للتدريبات اجلديدة اليت يعدها . التابع يف التجربة وقياس تأثريها عليه

وهلـذا املشـروع يأخـذ الباحـث النتـائج الـيت . بـة املقيـدةالباحث آثـارا يف ترقيـة مهـارة الكتا

تعــرب عــن فعاليــة التــدريبات الــيت يعــدها لرتقيــة مهــارة الكتابــة مــن التطبيقــات واالختبــار 

  .القبلي والبعدي

ويف إعــداد التــدريبات الــيت أنشــدها لرتقيــة مهــارة الكتابــة املقيــدة تبعــا للمقــررات 

                                                
دار : بريوت. (مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس. عبد احلميد جابر وأمحد خريي كاظم برجا٥٨

  .٢٠٠. ، ص)١٩٨٧النهضة العربية، 

دار أسامة، : الرياض. (مفهومه وأدواته وأساسياته: البحث العلمي. خرونذوقان عبيدات وآ٥٩

  .٢٧٥. ، ص)١٤١٦
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ليمي الذي تشري إليه هذه الدراسة وتلبيـة ملتطلبـات التعليمية اليت وردت يف الكتاب التع

  .الباحث اخلطوات اآلتية يسلك KTSPمنهج 

. (needs analysis)الدراسات التمهيديـة وفيهـا يقـوم الباحـث بتحليـل االحتياجـات . ١

طبـائع املـواد التعليميـة الـيت ). أ: (ويف أداء هذا التحليل يراعي الباحث األمور التالية

ــــه هـــــذه الدراســـــةوردت يف الك ــي الـــــذي تشـــــري إليـ وذلـــــك لتحضـــــري . تـــــاب التعليمـــ

حتليـل ). ب(التدريبات اليت تناسبها وعـن طريـق املالحظـة املباشـرة علـى الكتـاب، و

وذلــك لتحضــري . االحتياجــات الــيت تواجــه إعــداد التــدريبات ملهــارة الكتابــة املقيــدة

  .ميوهلم واهتماما�مالتدريبات اليت تناسب املستوى التعليمي ودوافع التالميذ و 

وفيها خيطط الباحث أنـواع التـدريبات الـيت يريـد حتضـريها وحيلـل . صياغة التدريبات. ٢

بنودها ودرجة سهولتها أو صعوبتها ويبني أوجه املهارة الكتابة اليت يريـد تـدريبها أو 

  .جوانبها

ــث مـــن اخلــــرباء علــــى التــــدريبات الــــيت . اســـتفتاء اخلــــرباء. ٣ متــــت وفيــــه يســــتحكم الباحــ

وذلـــك . صـــياغته مـــن جوانـــب مناســـبتها ومالئمتهـــا للمســـتوى التعليمـــي الـــذي يـــراد

ويســتفيت الباحــث اخلــرباء يف   .مبقابلــة اخلــرباء وتوزيــع االســتبيانات علــى املدرســني

حتكـــيم التـــدريبات الـــيت أعـــدها املؤلـــف ملهـــارة الكتابـــة املقيـــدة، ) أ(ثالثـــة أمـــور هـــي 

حتكيم ) ج(لتدريبات ملهارة الكتابة املقيدة، وحتليل االحتياجات يف إعداد ا) ب(و

  .التدريبات اليت أعدها الباحث

وفيهــا يــؤدي الباحــث التعــديالت علــى التــدريبات الــيت أمت صــياغتها . ١التعــديالت . ٤

مع مراعات املداخالت واإلرشادات اليت يتلقاهـا مـن مقابلـة اخلـرباء ويسـتنتجها مـن 

  .سنياالستبيانات اليت يوزعها على املدر 

وذلــك ملعرفــة قابليــة اســتعمال التــدريبات الــيت مت إعــدادها ومــدى . التجريــب امليــداين. ٥

. وفعاليتهــا لرتقيــة مهــارة الكتابــة املقيــدة ومــواطن قو�ــا وضــعفها أو مزاياهــا وعيو�ــا

ويـؤدي . ويتضمن التجريب االختبار القبلي مث عمليـة التـدريس مث االختبـار البعـدي
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-one)الباحث التجريب امليداين عن طريق االختبار القبلي والبعدي �موعة واحدة 

group pretest-postes). 

وفيهــا يــؤدي الباحــث التعــديالت علــى التــدريبات الــيت أعــدها بعــد . ٢التعــديالت . ٦

إدراك قابليــة اســتعماهلا وجوانــب قو�ــا وضــعفها أو مزاياهــا وعيو�ــا ومــدى فعاليتهــا 

  .ارة الكتابة املقيدة من خالل التجريب امليداين الذي أمتهلرتقية مه

ويقصـــد بـــه الصـــياغة األخـــرية للتـــدريبات الـــيت أعـــدها الباحـــث يف  . اإلنتـــاج األخـــري. ٧

  .كتاب مصاحب للكتاب التعليمي الذي تشري إليه هذه الدراسة

  

  مجتمع البحثمجتمع البحث. . بب

موضوع مشكلة  جمتمع البحث هو األفراد أو األشخاص أو األشياء اليت تكون

البحث وعينة البحث متثل ا�تمع األصلي وحتقق أغراض البحث وُتغين الباحث عن 

   ٦٠.مشقات دراسة ا�تمع األصلي أو هي جزء منه

 Suharsimi)ويف احلديث عن جمتمع البحث وعينته تؤكد سوهرسيمي أريكونتو 

Arikunto)  نفر ينبغي على الباحث أن  ١٠٠على أنه إذا كان عدد ا�تمع أقل من

فيمكنه  ١٠٠يأخذ كلهم عينة ويعترب البحث حبثا جمتمعيا وإذا زاد عدد ا�تمع على 

عينة وذلك باعتبار وسعة % ٢٥- ٢٠أو % ١٥- ١٠أن خيتار منها ما يرتواح بني 

   ٦١.جماالت البحث وميدانه

هذه الدراسة تالميذ الصف العاشر من مدرسة  وعلى األساس السابق تأخذ

مباالنج جمتمعا وكان  (Madrasah Aliyah Muallimin NU)الثانوية النهضية " معلمني"

-one)ويعامل التالميذ جمموعة جتريبية عن طريقة ا�موعة الواحدة . تلميذا ٢٠عددهم 

                                                
  .١٠٩. رجع السابقامل .وقان عبيدات وآخرونذ٦٠

61Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: 
Rineka Cipta. 2002). Page 112. 
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group method)  احدة على منهج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الو(one-group 

pretest-postest).  

  

  متغيرات البحثمتغيرات البحث. . جج

أما املتغري . األول متغري مستقل وآخر تابع: تستخدم هذه الدراسة متغريين

املستقل أو املتغري التجرييب فهو العامل الذي يريد الباحث أن يقيس أثره على املتغري 

اليت يعدها الباحث وأما املتغري واملتغري التجرييب يف هذه الدراسة هي التدريبات . التابع

التابع هي مهارة الكتابة وأما األثر الذي يريد الباحث قياسه فعالية التدريبات اليت 

  .يعدها لرتقية مهارة الكتابة املقيدة

  متغيرات البحث: ٢. ٣الجدول 
  أثر المتغير التجريبي على المتغير التابع  المتغير التابع  المتغير التجريبي

  مهارة الكتابة املقيدة  اليت أعدها الباحث التدريبات
فعالية التدريبات اليت أعدها الباحث 

  لرتقية مهارة الكتابة املقيدة

  

  أدوات البحثأدوات البحث. . دد

  .إلمتام هذه الدراسة يستخدم الباحث من أدوات البحث ما يلي

a. واملالحظة أنشطة يقوم �ا الفرد الكتساب اخلربات واملعلومات من . املالحظة

يؤدي الباحث املالحظة املباشرة للحصول على البيانات  ٦٢.مشاهدة مباشرةخالل 

واملالحظة اليت يقوم �ا الباحث هي املالحظة على أوضاع التدريبات . املنشودة

ملهارة الكتابة املقيدة اليت أعدها املؤلف ملعرفة أوجه قو�ا وضعفها أو مزايا وعيو�ا 

من أنواع التدريبات وأيضا الكتشاف األسس ليضيف إليها ما مل يأت �ا املؤلف 

واملبادئ يف إعداد التدريبات ملهارة الكتابة املقيدة وتصميمها  وحتليل االحتياجات 

 .فيه
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b. تعترب املقابلة استبيانا شفويا حيث يقوم الباحث من خالهلا جبمع البيانات . املقابلة

�ا الباحث يف عالقتها  واملقابلة اليت يقوم ٦٣.أو املعلومات من مصادرها البشرية

حتكيم التدريبات اليت ) أ(�ذه الدراسة تتكون الكتشاف ثالثة أمور آتية هي 

االحتياجات اليت تواجه قضية إعداد ) ب(أعدها املؤلف ملهارة الكتابة املقيدة، و

التدريبات ملهارة الكتابة املقيدة اليت تناسب املقررات التعليمية وتليب متطلبات 

  .حتكيم التدريبات اجلديدة اليت أعدها الباحث) ج(و ،KTSPمنهج 

c. االستبيان أو االستقصاء أداة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق . االستبيان

مرتبطة بواقع معني، ويقوم االستبيان بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها 

الدراسة تقتصر  ومبا أن هذه ٦٤.من قبل عدد من األفراد املعينني مبوضوع االستبيان

وتركز على إعداد التدريبات الفعالة لرتقية مهارة الكتابة املقيدة يقسم الباحث بنود 

) ب(حتكيم التدريبات اليت أعدها املؤلف، و) أ(االستبانة على ثالثة أقسام هي 

حتكيم ) ج(حتليل االحتياجات يف إعداد التدريبات ملهارة الكتابة املقيدة، و

 .اليت أعدها الباحث التدريبات اجلديدة

d. واالختبار جمموعة من املثريات أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية . االختبار

سلوكا ما، ويعطي االختبار درجة ما أو رتبة ما للمفحوص وميكن أن يكون 

ولتمام هذه الدراسة يؤدي الباحث االختبار  ٦٥.االختبار من األسئلة جهازا معينا

الباحث االختبار القبلي ملعرفة مهارة التالميذ الكتابية قبل يؤدي . القبلي والبعدي

مث يؤدي الباحث االختبار البعدي بعد أن أمت إعداد . إعداد التدريبات اجلديدة

التدريبات املنشودة ويهدف إىل جتريب التدريبات اجلديدة ملعرفة قابلية استعماهلا 

 .وقياس فعاليتها لرتقية مهارة الكتابة

                                                
  .١٣٥. ص. املرجع السابق. ذوقان عبيدات وآخرون٦٣
  .١٢١. ص. املرجع السايق. وآخرونذوقان عبيدات ٦٤
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  ومصادرهاومصادرها  البياناتالبيانات. . هه

البيانات هي املعلومات اليت أخذها الباحث من مصادر ومراجع معينة وتدعم 

ولتمام هذه الدراسة يأخذ الباحث البيانات اليت أنشدها . الدراسة العلمية اليت يقوم �ا

  .من املصادر واملراجع اآلتية

أعدها  وهي على صورة كمية أو وصفية ألوضاع التدريبات اليت. تنائج املالحظة. ١

املؤلف ملهارة الكتابة املقيدة يف الكتاب التعليمي الذي تشري إليه هذه الدارسة 

  .ملعرفة أوجه قو�ا وضعفها أو مزاياها وعيو�ا ومعاجلتها لرتقية مهارة الكتابة املقيدة

تتصور نتائج املقابلة على شكل التوجيهات أو اإلرشادات أو . نتائج املقابلة. ٢

دخالت أو االنتقادات اليت يطرحها اخلرباء الذين يستفيت منهم التعليقات أو امل

  .الباحث

يوزع الباحث االستبيان على جمموعة من املدرسني العربية يف . نتائج االستبيان. ٣

حتكيم التدريبات ) أ(وذلك الكتشاف ثالثة أمور هي . املدارس الثانوية مباالنج

االحتياجات اليت ) ب(يه هذه الدراسة اليت أعدها املؤلف يف الكتاب الذي تشري إل

تواجه قضية إعداد التدريبات ملهارة الكتابة املقيدة اليت تناسب املقررات التعليمية 

  .حتكيم التدريبات اليت أعدها الباحث) ج(، وKTSPوتليب متطلبات منهج 

-T (Tوهي على صورة كمية وحتلَّل عن اإلحصاء الكمي باختبار . نتائج االختبار. ٤

test) ومبا أن االختبار الذي تشري إليه هذه الدراسة . مث توصف نتائجها وصفيا

اختباران القبلي والبعدي فتصف نتائج االختبار القبلي فعالية التدريبات اليت أعدها 

املؤلف لرتقية مهارة الكتابة املقيدة وتصف نتائج االختبار البعدي فعالية التدريبات 

ختترب نتائج   (level of significance)الداللة ولوضوح. اليت أعدها الباحث

  .T (T-test)االختبارين باختبار 

لتمام هذه الدراسة يطالع الباحث الكتب العربية . الكتب العربية واألجنبية. ٥

واألجنبية للحصول على بيانات ومعلومات أو مبادئ وأسس ونظريات تدعمه 
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  .لكتابة املقيدةعلى إمتام إعداد التدريبات اجلديدة ملهارة ا

يرجع الباحث إىل الرسائل . الرسائل اجلامعية ونتائج البحوث والدراسات العلمية. ٦

اجلامعية ونتائج البحوث أو الدراسات العلمية السابقة البتكار خمرتعات علمية 

  .جديدة تدعم هذه الدراسة

  

  تحليل البياناتتحليل البيانات. . وو

  :حيلل الباحث البيانات بأساليب آتية

يعرض الباحث البيانات اليت جيدها من املالحظة عرضا  . حتليل بيانات املالحظة. ١

مث حيلل . كميا الكتشاف كمية التدريبات اليت أعدها املؤلف ومعرفة نسبتها املئوية

  . الباحث حتليال كميا ويفسر نتائجها وصفيا

ها من خالل مقابلة ويقوم الباحث بتحليل البيانات اليت جيد. حتليل بيانات املقابلة. ٢

  .اخلرباء عن تعليقا�م واقرتاحا�م وانتقاد�م وإرشادا�م ويفسرها وصفيا

ومبا أن االستبيان يوزع على جمموعة من املدرسني العربية . حتليل بيانات االستبيان. ٣

باملدارس الثانوية ميدينة ماالنج وبليتار حيلل الباحث بيانات االستبيان حتليال كميا 

  .نتائجها وصفياويفسر 

ومبا أن االختبار الذي يستخدمه الباحث يف هذه الدراسة . حتليل بيانات االختبار. ٤

حيلل  (one-group pretest-postest)اختباران القبلي والبعدي على ا�موعة الواحدة 

الباحث نتائج االختبار القبلي والبعدي عن طريق تكافؤ االختبار القبلي والبعدي 

(pretest-postest equivalent)،وذلك باستخدام االختبار ٦٦- T (t-test)  ملعرفة

  .مستعينا بالرموز اآلتية (level of significance)مناسبة الداللة أو ذي معىن 

  

  

                                                
66Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: 
Alfabeta, 2008). page 72-91. 



 49

  :مبا أن

Tt   =قيمة املقارنة 

Mx   =متوسط االختبار القبلي 

My   =متوسط االختبار البعدي 

SE   =معيار األخطاء 

SD   =معيار االحنراف 

SEMx-My   =معيار االحنراف ملعدل املتغريين  

 

  مراحل البحثمراحل البحث. . زز

ديسمرب جتري هذه الدراسة يف الفصل الدراسي األول بداية من شهر يولية إىل 

  .وتتدرج أنشطتها على ما يلي ٢٠٠٩

  مراحل تنفيذ الدراسة: ٢. ٣جدول 
  األنشطة  التوقيت  الرقم

  جمع الكتب واختيارها، مالحظة التدريبات التي أعدها المؤلف، االختبار القبلي  ٢٠٠٩يوليو   ١

  التدريبات الجديدةتحليل نتائج المالحظة، تحليل نتائج االختبار القبلي، تصميم   ٢٠٠٩أغسطس   ٢

  معاملة مجتمع البحث بأنشطة التعلبم  ٢٠٠٩سبتمبر   ٣

  معاملة مجتمع البحث بأنشطة التعلبم  ٢٠٠٩أكتوبر   ٤

  أداء المقابلة بالخبير، توزيع االستبيان، تحليل نتائج االستبيان  ٢٠٠٩نوفمبر   ٥

  االستنتاجاالختبار البعدي، تحليل نتائج االختبار البعدي،   ٢٠٠٩ديسمبر   ٦
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  خطوات التدريس: ملحق الفصل الثالث

  ١خطوات التدريس 

  الهوية العامة. أ

  ١الوحدة /األول:   الدرس

  التعارف:   املوضوع

  البيانات الشخصية:   عنوان احلوار

  النكرة وأنواع املعرفة:   احملتوى اللغوي

  )كتابة املسموع(الكتابة املقيدة :   املهارة اللغوية

  أهداف التدريس. ب

يهدف التدريس إىل توثيق مهارة الكتابة املقيدة لدى التالميذ على صورة كتابة املسموع من 

  .احلوار

   ٦٧ةمعايير الكفاء. ج

  .التعبري التحريري عن املعلومات امللفوظة أو امللحوظة من احلوار عن البيانات الشخصية

   ٦٨ةالكفاءات األساسي. د

مل مع سالمة التهجئة والرتقيم والرتكيب عن البيانات كتابة الكلمات أو أشباه اجلمل أو اجل. ١

  .الشخصية

تعبري األفكار أو اآلراء تعبريا حتريريا مستعينا بالكلمات أو أشباه اجلمل أو اجلمل الصحيحة . ٢

  .عن البيانات الشخصية

   ٦٩أدلة التحصيل. ه

  .فيدةيستطيع التالميذ أن يركبوا الكلمات أو العبارات العشوائية يف مجل م. ١

  .يستطيع التالميذ أن يركبوا اجلمل العشوائية يف فقرات. ٢
                                                
67Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi 
Lulusan Dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di 
Madrasah. (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Madrasah, Direktorat Jendral 
Pendidikan Islam. 2008) Page 158. 
68Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2008. Page 158. 
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  .يستطيع التالميذ أن يطابقوا الفقرات املوجودة بالضمائر. ٣

  .تكملة اجلمل باختيار عبارات أو كلمات صحيحة. ٤

  المواد التعليمية. و

مبا أن التعليم يهدف إىل توثيق كتابة املسموع من النص احلواري تشتق املادة التعليمية من كتاب 

وتتكون من  (Pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah Kelas X)" تعليم اللغة العربية"

   ٧٠"البيانات الشخصية"النص احلواري 

  خطوات التدريس. ز

  التوقيت  أنشطة التالميذ  أنشطة المدرس  أنشطة التدريس  الرقم

  التقدمي  ١

  التسليم

اسرتجاع املواد املاضية وتفهيم عالقتها باملادة 

  احلاضرة

  شرح عام عن املادة احلاضرة من حيث املضمون

  إجابة السالم

  االمساع واالهتمام

  

  االمساع واالهتمام

  

  األنشطة الرئيسية  ٢

متثيل احلوار مع سالمة التهجئة والتلفيظ 

  والتنبريوالتنغيم 

طلب بعض التالميذ على إعادة احلوار مع 

  سالمة التهجئة والتلفيظ والتنغيم والتنبري

  شرح املفردات اجلديدة

أداء التدريبات االستيعابية على مضمون احلوار 

  عن طريق االستجواب

  شرح الرتاكيب أو األساليب اللغوية اجلديدة

تدريبات توليفية على الرتاكيب واألساليب 

  ة اجلديدةاللغوي

  االستماع واالهتمام

  

  إعادة احلوار

  

  االستماع واالهتمام

  التدرب 

  

  االستماع واالهتمام

  التدرب

  

  االختتام  ٣

 االستنباط واالستنتاج

  التوظيف املنزيل

  اختتام التدريس بالتسليم

  االستنباط االستنتاج

  فهم الوظائف

  إجابة السالم

  

  وسائل التدريس. ح

 الصور البيانية، النماذجالسبورة، الطباشري، 

                                                
  .١. ص. املرجع السابق. هدايت. د٧٠



 52

  ٢خطوات التدريس 

  الهوية العامة. أ

  ١الوحدة /األول:   الدرس

  التعارف:   املوضوع

  النكرة وأنواع املعرفة:   احملتوى اللغوي

  بطاقة شخصية:   عنوان القراءة

  )كتابة املقروء(الكتابة املقيدة :   املهارة اللغوية

  أهداف التدريس. ب

  .مهارة الكتابة املقيدة لدى التالميذ على صورة كتابة املقروء من النصيهدف التدريس إىل توثيق 

   ٧١ةمعايير الكفاء. ج

  .التعبري التحريري عن املعلومات امللفوظة أو امللحوظة من النص املقروء عن البطاقة الشخصية

   ٧٢ةالكفاءات األساسي. د

والرتقيم والرتكيب عن البطاقة كتابة الكلمات أو أشباه اجلمل أو اجلمل مع سالمة التهجئة . ١

  .الشخصية

تعبري األفكار أو اآلراء تعبريا حتريريا مستعينا بالكلمات أو أشباه اجلمل أو اجلمل الصحيحة . ٢

  .عن البطاقة الشخصية

   ٧٣أدلة التحصيل. ه

  .يستطيع التالميذ أن يركبوا الكلمات أو العبارات العشوائية يف مجل مفيدة. ١

  .يذ أن يركبوا اجلمل العشوائية يف فقراتيستطيع التالم. ٢

  .يستطيع التالميذ أن يطابقوا الفقرات املوجودة بالضمائر. ٣

  .تكملة اجلمل باختيار عبارات أو كلمات صحيحة. ٤

  المواد التعليمية. و

" تعليم اللغة العربية"مبا أن التعليم يهدف إىل توثيق كتابة املقروء تشتق املادة التعليمية من كتاب 

                                                
71Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2008. Page 158 
72Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2008. Page 158. 

  .ط. ص. املرجع السابق .هدايت. د٧٣
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(Pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah Kelas X)  بطاقة "وتتكون من نص القراءة

   ٧٤"شخصية

  خطوات التدريس. ز

  التوقيت  أنشطة التالميذ  أنشطة المدرس  أنشطة التدريس  الرقم

  التقدمي  ١

  التسليم

اسرتجاع املواد املاضية وتفهيم عالقتها باملادة 

  احلاضرة

  احلاضرة من حيث املضمونشرح عام عن املادة 

  إجابة السالم

  االمساع واالهتمام

  

  االمساع واالهتمام

  

  األنشطة الرئيسية  ٢

متثيل القراءة مع سالمة التهجئة والتلفيظ 

  والتنغيم والتنبري

طلب بعض التالميذ على إعادة القراءة مع 

  سالمة التلفيظ والتهجئة والتغيم والتنبري

  شرح املفردات اجلديدة

التدريبات االستيعابية على مضمون النص أداء 

  عن طريق االستجواب

  شرح الرتاكيب أو األساليب اللغوية اجلديدة

تدريبات توليفية على الرتاكيب واألساليب 

  اللغوية اجلديدة

  االستماع واالهتمام

  

  إعادة القراءة

  

  االستماع واالهتمام

  التدرب 

  

  االستماع واالهتمام

  التدرب

  

  االختتام  ٣

  االستنباط واالستنتاج

  التوظيف املنزيل

  اختتام التدريس بالتسليم

  االستنباط االستنتاج

  فهم الوظائف

  إجابة السالم

  

  وسائل التدريس. ح

  السبورة، الطباشري، الصور البيانية، النماذج

                                                
  .٩. ص. املرجع السابق. هدايت. د٧٤
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  ٣خطوات التدريس 

  الهوية العامة. أ

  ٢الوحدة /األول:   الدرس

  التعارف:   املوضوع

  املرافق العامة يف املدرسة:   عنوان احلوار

  )الصقة(اخلرب + املبتدأ :   احملتوى اللغوي

  )كتابة املسموع(الكتابة املقيدة :   املهارة اللغوية

  أهداف التدريس. ب

  .حلوارا يهدف التدريس إىل توثيق مهارة الكتابة املقيدة على صورة كتابة املسموع من

   ٧٥ةمعايير الكفاء. ج

  .ملعلومات امللفوظة أو امللحوظة من احلوار عن املرافق العامة يف املدرسةالتعبري التحريري عن ا

   ٧٦ةالكفاءات األساسي. د

كتابة الكلمات أو أشباه اجلمل أو اجلمل مع سالمة التهجئة والرتقيم الرتكيب عن املرافق . ١

  .العامة يف املدرسة

أو أشباه اجلمل أو اجلمل الصحيحة  تعبري األفكار أو اآلراء تعبريا حتريريا مستعينا بالكلمات. ٢

  .عن املرافق العامة يف املدرسة

  ٧٧لأدلة التحصي. ه

  .يستطيع التالميذ أن يركبوا الكلمات أو العبارات العشوائية يف مجل مفيدة. ١

  .يستطيع التالميذ أن يركبوا اجلمل العشوائية يف فقرات. ٢

  .بالضمائريستطيع التالميذ أن يطابقوا الفقرات املوجودة . ٣

  .تكملة اجلمل باختيار عبارات أو كلمات صحيحة. ٤

  المواد التعليمية. و

" تعليم اللغة العربية"مبا أن التعليم يهدف إىل توثيق كتابة املسموع تشتق املادة التعليمية من كتاب 
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(Pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah Kelas X)  املرافق "وتتكون من النص احلواري

   ٧٨"ةمة يف املدرسالعا

  خطوات التدريس. ز

  التوقيت  أنشطة التالميذ  أنشطة المدرس  أنشطة التدريس  الرقم

  التقدمي  ١

  التسليم

اسرتجاع املواد املاضية وتفهيم عالقتها باملادة 

  احلاضرة

  شرح عام عن املادة احلاضرة من حيث املضمون

  إجابة السالم

  االمساع واالهتمام

  

  االمساع واالهتمام

  

  األنشطة الرئيسية  ٢

متثيل احلوار مع سالمة التهجئة والتلفيظ 

  والتنغيم والتنبري

طلب بعض التالميذ على إعادة احلوار مع 

  سالمة التهجئة والتلفيظ والتنغيم والتنبري

  شرح املفردات اجلديدة

أداء التدريبات االستيعابية على مضمون احلوار 

  عن طريق االستجواب

  ساليب اللغوية اجلديدةشرح الرتاكيب أو األ

تدريبات توليفية على الرتاكيب واألساليب 

  اللغوية اجلديدة

  االستماع واالهتمام

  

  إعادة احلوار

  

  االستماع واالهتمام

  التدرب 

  

  االستماع واالهتمام

  التدرب

  

  االختتام  ٣

  االستنباط واالستنتاج

  التوظيف املنزيل

  اختتام التدريس بالتسليم

  االستنتاجاالستنباط 

  فهم الوظائف

  إجابة السالم

  

  وسائل التدريس. ح

  السبورة، الطباشري، الصور البيانية، النماذج

                                                
  .١٢. ص. املرجع السابق. هدايت. د٧٨
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  ٤خطوات التدريس 

  الهوية العامة. أ

  ٢الوحدة /األول:   الدرس

  احلياة العائلية:   املوضوع

  )الصفة(خرب + املبتدأ :   احملتوى اللغوي

  املرافق العامة:   عنوان القراءة

  )كتابة املقروء(الكتابة املقيدة :   املهارة اللغوية

  أهداف التدريس. ب

  .يهدف التدريس إىل توثيق مهارة الكتابة املقيدة على صورة كتابة املقروء من النص احلواري

   ٧٩ةمعايير الكفاء. ج

  .التعبري التحريري عن املعلومات امللفوظة أو امللحوظة عن املرافق العامة

   ٨٠ةساسيالكفاءات األ. د

كتابة الكلمات أو أشباه اجلمل أو اجلمل مع سالمة التهجئة والرتقيم والرتكيب عن املرافق . ١

  .العامة

تعبري األفكار أو اآلراء تعبريا حتريريا مستعينا بالكلمات أو أشباه اجلمل أو اجلمل الصحيحة . ٢

  .عن املرافق العامة

   ٨١لأدلة التحصي. ه

  .كبوا الكلمات أو العبارات العشوائية يف مجل مفيدةيستطيع التالميذ أن ير . ١

  .يستطيع التالميذ أن يركبوا اجلمل العشوائية يف فقرات. ٢

  .يستطيع التالميذ أن يطابقوا الفقرات املوجودة بالضمائر. ٣

  .تكملة اجلمل باختيار عبارات أو كلمات صحيحة. ٤

  المواد التعليمية. و

" تعليم اللغة العربية"مبا أن التعليم يهدف إىل توثيق كتابة املقروء تشتق املواد التعليمية من كتاب 
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(Pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah Kelas X)  املرافق "وتتكون من نص القراءة

   ٨٢"ةالعام

  خطوات التدريس. ز

  التوقيت  أنشطة التالميذ  أنشطة المدرس  أنشطة التدريس  الرقم

  التقدمي  ١

  التسليم

اسرتجاع املواد املاضية وتفهيم عالقتها باملادة 

  احلاضرة

  شرح عام عن املادة احلاضرة من حيث املضمون

  إجابة السالم

  االمساع واالهتمام

  

  االمساع واالهتمام

  

  األنشطة الرئيسية  ٢

متثيل القراءة مع سالمة التهجئة والتلفيظ 

  والتنغيم والتنبري

التالميذ على إعادة القراءة مع طلب بعض 

  سالمة التهجئة والتلفيظ والتنغيم والتنبري

  شرح املفردات اجلديدة

أداء التدريبات االستيعابية على مضمون احلوار 

  عن طريق االستجواب

  شرح الرتاكيب أو األساليب اللغوية اجلديدة

تدريبات توليفية على الرتاكيب واألساليب 

  اللغوية اجلديدة

  اع واالهتماماالستم

  

  إعادة القراءة 

  

  االستماع واالهتمام

  التدرب 

  

  االستماع واالهتمام

  التدرب

  

  االختتام  ٣

  االستنباط واالستنتاج

  التوظيف 

  اختتام التدريس بالتسليم

  االستنباط االستنتاج

    إجابة السالم

  وسائل التدريس. ح

  السبورة، الطباشري، الصور البيانية، النماذج

                                                
  .٢٠. ص. املرجع السابق. هدايت. د٨٢
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  ٥التدريس خطوات 

  الهوية العامة. أ

  ١الوحدة /الثاين:   الدرس

  احلياة العائلية:   املوضوع

  يف البيت:   عنوان احلوار

  الضمائر املنفصلة واملتصلة:   احملتوى اللغوي

  )كتابة املسموع(الكتابة املقيدة :   املهارة اللغوية

  أهداف التدريس. ب

  .على صورة كتابة املسموع من احلواريهدف التدريس إىل توثيق مهارة الكتابة املقيدة 

   ٨٣ةمعايير الكفاء. ج

  .التعبري التحرير عن املعلومات امللفوظة أو امللحوظة من النص احلواري عن احلياة العائلية يف البيت

   ٨٤ةالكفاءات األساسي. د

ية يف كتابة الكلمات أو أشباه اجلملة أو اجلمل مع سالمة التهجئة والرتقيم عن احلياة العائل. ١

  .البيت

تعبري األفكار أو اآلراء تعبريا حتريريا مستعينا بالكلمات أو أشباه اجلمل أو اجلمل الصحيحة . ٢

  .احلياة العائلية يف البيت

  ٨٥لأدلة التحصي. ه

  .يستطيع التالميذ أن يركبوا الكلمات أو العبارات العشوائية يف مجل مفيدة. ١

  .العشوائية يف فقراتيستطيع التالميذ أن يركبوا اجلمل . ٢

  .يستطيع التالميذ أن يطابقوا الفقرات املوجودة بالضمائر. ٣

  .تكملة اجلمل باختيار عبارات أو كلمات صحيحة. ٤

  المواد التعليمية. و

" تعليم اللغة العربية"مبا أن التعليم يهدف إىل توثيق كتابة املسموع تشتق املواد التعليمية من كتاب 
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(Pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah Kelas X)  يف "وتتكون من النص احلواري

   ٨٦"تالبي

  خطوات التدريس. ز

  التوقيت  أنشطة التالميذ  أنشطة المدرس  أنشطة التدريس  الرقم

  التقدمي  ١

  التسليم

اسرتجاع املواد املاضية وتفهيم عالقتها باملادة 

  احلاضرة

  شرح عام عن املادة احلاضرة من حيث املضمون

  إجابة السالم

  االمساع واالهتمام

  

  االمساع واالهتمام

  

  األنشطة الرئيسية  ٢

متثيل احلوار مع سالمة التهجئة والتلفيظ 

  والتنغيم والتنبري

طلب بعض التالميذ على إعادة احلوار مع 

  سالمة التهجئة والتلفيظ والتنغيم والتنبري

  شرح املفردات اجلديدة

على مضمون احلوار أداء التدريبات االستيعابية 

  عن طريق االستجواب

  شرح الرتاكيب أو األساليب اللغوية اجلديدة

تدريبات توليفية على الرتاكيب واألساليب 

  اللغوية اجلديدة

  االستماع واالهتمام

  

  إعادة احلوارس

  

  االستماع واالهتمام

  التدرب 

  

  االستماع واالهتمام

  التدرب

  

  االختتام  ٣

  االستنباط واالستنتاج

  التوظيف

  اختتام التدريس بالتسليم

االستنباط 

  واالستنتاج

  إجابة السالم

  

  وسائل التدريس. ح

  السبورة، الطباشري، الصور البيانية، النماذج

                                                
  .٣٠. ص. املرجع السابق. هدايت. د٨٦



 60

  ٦خطوات التدريس 

  الهوية العامة. أ

  ١الوحدة /الثاين:   الدرس

  احلياة العائلية:   املوضوع

  الضمائر املنفصلة واملتصلة:   احملتوى اللغوي

  يف البيت:   عنوان القراءة

  )كتابة املقروء(الكتابة املقيدة :   املهارة اللغوية

  أهداف التدريس. ب

يهدف التدريس إىل توثيق مهارة الكتابة املقيدة لدى التالميذ على صورة كتابة املقروء من النص 

  .املقرر

   ٨٧ةمعايير الكفاء. ج

  .وظة من النص املقروء احلياة العائلية يف البيتالتعبري التحريري عن املعلومات امللفوظة أو امللح

   ٨٨ةالكفاءات األساسي. د

كتابة الكلمات أو أشباه اجلمل أو اجلمل مع سالمة التهجئة والرتقيم عن احلياة العائلية يف . ١

  .البيت

تعبري األفكار أو اآلراء تعبريا حتريريا مستعينا بالكلمات أو أشباه اجلمل أو اجلمل الصحيحة . ٢

  .عن احلياة العائلية يف البيت

   ٨٩لأدلة التحصي. ه

  .يستطيع التالميذ أن يركبوا الكلمات أو العبارات العشوائية يف مجل مفيدة. ١

  .يستطيع التالميذ أن يركبوا اجلمل العشوائية يف فقرات. ٢

  .يستطيع التالميذ أن يطابقوا الفقرات املوجودة بالضمائر. ٣

  .بارات أو كلمات صحيحةتكملة اجلمل باختيار ع. ٤
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  المواد التعليمية. و

" تعليم اللغة العربية"مبا أن التعليم يهدف إىل توثيق كتابة املقروء تشتق املواد التعليمية من كتاب 

(Pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah Kelas X)  يف "وتتكون من النص املقروء

   ٩٠"تالبي

  خطوات التدريس. ز

  التوقيت  أنشطة التالميذ  أنشطة المدرس  التدريسأنشطة   الرقم

  التقدمي  ١

  التسليم

اسرتجاع املواد املاضية وتفهيم عالقتها باملادة 

  احلاضرة

  شرح عام عن املادة احلاضرة من حيث املضمون

  إجابة السالم

  االمساع واالهتمام

  

  االمساع واالهتمام

  

  األنشطة الرئيسية  ٢

التهجئة والتلفيظ متثيل القراءة مع سالمة 

  والتنغيم والتنبري

طلب بعض التالميذ على إعادة القراءة مع 

  سالمة التهجئة والتلفيظ والتنغيم والتنبري

  شرح املفردات اجلديدة

أداء التدريبات االستيعابية على مضمون احلوار 

  عن طريق االستجواب

  شرح الرتاكيب أو األساليب اللغوية اجلديدة

ى الرتاكيب واألساليب تدريبات توليفية عل

  اللغوية اجلديدة

  االستماع واالهتمام

  

  إعادة القراءة

  

  االستماع واالهتمام

  التدرب 

  

  االستماع واالهتمام

  التدرب

  

  االختتام  ٣

  االستنباط واالستنتاج

  التوظيف

  اختتام التدريس بالتسليم

االستنباط 

  واالستنتاج

  إجابة السالم

  

  وسائل التدريس. ح

  الطباشري، الصور البيانية، النماذجالسبورة، 

                                                
  .٣٦. ص. املرجع السابق. هدايت. د٩٠
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  ٧خطوات التدريس 

  الهوية العامة. أ

  ٢الوحدة /الثاين:   الدرس

  احلياة العائلية:   املوضوع

  يف السكن:   عنوان احلوار

  اإلضافة:   احملتوى اللغوي

  )كتابة املسموع(الكتابة املقيدة :   املهارة اللغوية

  أهداف التدريس. ب

مهارة الكتابة املقيدة لدى التالميذ على صورة كتابة املسموع من النص  يهدف التدريس إىل توثيق

  .احلواري

   ٩١ةمعايير الكفاء. ج

التعبري التحريري عن املعلومات امللفوظة أو امللحوظة من النص احلواري عن احلياة العائلية يف 

  .السكن

   ٩٢ةالكفاءات األساسي. د

مع سالمة التهجئة والرتقيم عن احلياة العائلية يف كتابة الكلمات أو أشباه اجلمل أو اجلمل . ١

  .السكن

تعبري األفكار أو اآلراء تعبريا حتريريا مستعينا بالكلمات أو أشباه اجلمل أو اجلمل الصحيحة . ٢

  .عن احلياة العائلية يف السكن

  ٩٣لأدلة التحصي. ه

  .مجل مفيدةيستطيع التالميذ أن يركبوا الكلمات أو العبارات العشوائية يف . ١

  .يستطيع التالميذ أن يركبوا اجلمل العشوائية يف فقرات. ٢

  .يستطيع التالميذ أن يطابقوا الفقرات املوجودة بالضمائر. ٣

  .تكملة اجلمل باختيار عبارات أو كلمات صحيحة. ٤
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  المواد التعليمية. و

" تعليم اللغة العربية"ن كتاب مبا أن التعليم يهدف إىل توثيق كتابة املسموع تشتق املادة التعليمية م

(Pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah Kelas X)  يف "وتتكون من النص احلواري

   ٩٤"نالسك

  خطوات التدريس. ز

  التوقيت  أنشطة التالميذ  أنشطة المدرس  أنشطة التدريس  الرقم

  التقدمي  ١

  التسليم

اسرتجاع املواد املاضية وتفهيم عالقتها باملادة 

  احلاضرة

  شرح عام عن املادة احلاضرة من حيث املضمون

  إجابة السالم

  االمساع واالهتمام

  

  االمساع واالهتمام

  

  األنشطة الرئيسية  ٢

متثيل احلوار مع سالمة التهجئة والتلفيظ 

  والتنغيم والتنبري

طلب بعض التالميذ على إعادة احلوار مع 

  سالمة التهجئة والتلفيظ والتنغيم والتنبري

  شرح املفردات اجلديدة

أداء التدريبات االستيعابية على مضمون احلوار 

  عن طريق االستجواب

  شرح الرتاكيب أو األساليب اللغوية اجلديدة

تدريبات توليفية على الرتاكيب واألساليب 

  اللغوية اجلديدة

  االستماع واالهتمام

  

  إعادة احلوار

  

  االستماع واالهتمام

  التدرب 

  

  واالهتماماالستماع 

  التدرب

  

  االختتام  ٣

  االستنباط واالستنتاج

  اختتام التدريس

  التسليم

االستنباط 

  واالستنتاج

  إجابة السالم

  

  وسائل التدريس. ح

  السبورة، الطباشري، الصور البيانية، النماذج
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  ٨خطوات التدريس 

  الهوية العامة. أ

  ٢الوحدة /الثاين:   الدرس

  احلياة العائلية:   املوضوع

  اإلضافة:   احملتوى اللغوي

  السكن:   عنوان القراءة

  )كتابة املقروء(الكتابة املقيدة :   املهارة اللغوية

  أهداف التدريس. ب

يهدف التدريس إىل توثيق مهارة الكتابة املقيدة لدى التالميذ على صورة كتابة املقروء من النص 

  .املقرر

   ٩٥ةمعايير الكفاء. ج

املعلومات امللفوظة أو امللحوظة من النص املقروء عن احلياة العائلية يف التعبري التحريري عن 

  .السكن

   ٩٦ةالكفاءات األساسي. د

كتابة الكلمات أو أشباه اجلمل أو اجلمل مع سالمة التهجئة والرتقيم عن احلياة العائلية يف . ١

  .السكن

أشباه اجلمل أو اجلمل الصحيحة  تعبري األفكار أو اآلراء تعبريا حتريريا مستعينا بالكلمات أو. ٢

  .عن احلياة العائلية يف السكن

  ٩٧لأدلة التحصي. ه

  .يستطيع التالميذ أن يركبوا الكلمات أو العبارات العشوائية يف مجل مفيدة. ١

  .يستطيع التالميذ أن يركبوا اجلمل العشوائية يف فقرات. ٢

  .مائريستطيع التالميذ أن يطابقوا الفقرات املوجودة بالض. ٣

  .تكملة اجلمل باختيار عبارات أو كلمات صحيحة. ٤

                                                
95Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2008. Page 158. 
96Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2008. Page 158. 
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  المواد التعليمية. و

" تعليم اللغة العربية"مبا أن التعليم يهدف إىل توثيق كتابة املقروء تشتق املواد التعليمية من كتاب 

(Pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah Kelas X)  وتتكون من النص املقروء

   ٩٨"نالسك"

  خطوات التدريس. ز

  التوقيت  أنشطة التالميذ  أنشطة المدرس  أنشطة التدريس  الرقم

  التقدمي  ١

  التسليم

اسرتجاع املواد املاضية وتفهيم عالقتها باملادة 

  احلاضرة

  شرح عام عن املادة احلاضرة من حيث املضمون

  إجابة السالم

  االمساع واالهتمام

  

  االمساع واالهتمام

  

  األنشطة الرئيسية  ٢

متثيل القراءة مع سالمة التهجئة والتلفيظ 

  والتنغيم والتنبري

طلب بعض التالميذ على إعادة القراءة مع 

  سالمة التهجئة والتلفيظ والتنغيم والتنبري

  شرح املفردات اجلديدة

أداء التدريبات االستيعابية على مضمون احلوار 

  عن طريق االستجواب

  ديدةشرح الرتاكيب أو األساليب اللغوية اجل

تدريبات توليفية على الرتاكيب واألساليب 

  اللغوية اجلديدة

  االستماع واالهتمام

  

  إعادة القراءة

  

  االستماع واالهتمام

  التدرب 

  

  االستماع واالهتمام

  التدرب

  

  االختتام  ٣

  االستنباط واالستنتاج

  التوظيف املنزيل

  اختتام التدريس بالتسليم

  االستنباط االستنتاج

  فهم الوظائف

  إجابة السالم

  

  وسائل التدريس. ح

  السبورة، الطباشري، الصور البيانية، النماذج
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  الفصل الرابعالفصل الرابع    

  عرض البيانات وتحليلها ومناقشتهاعرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

  

  إعداد التدريبات في مهارة الكتابة المقيدةإعداد التدريبات في مهارة الكتابة المقيدة: : المبحث األولالمبحث األول

  خطوات إعداد التدريباتخطوات إعداد التدريبات. . أأ

  تحليل االحتياجات في إعداد التدريباتتحليل االحتياجات في إعداد التدريبات. . ١١

  التدريباتالتدريباتتصميم تصميم . . ٢٢

  خريطة التدريباتخريطة التدريبات. . ٣٣

  تحليل بنود التدريباتتحليل بنود التدريبات. . ٤٤

  تحكيم الخبير في التدريبات التي أعدها الباحثتحكيم الخبير في التدريبات التي أعدها الباحث. . ٥٥

  آراء المدرسين في التدريبات التي أعدها الباحثآراء المدرسين في التدريبات التي أعدها الباحث. . ٦٦

  صياغة التدريباتصياغة التدريبات. . ٧٧

  قائمة المراجع في إعداد التدريبات لمهارة الكتابة المقيدةقائمة المراجع في إعداد التدريبات لمهارة الكتابة المقيدة. . ٨٨

  مهارة الكتابة المقيدةمهارة الكتابة المقيدةفعالية التدريبات لترقية فعالية التدريبات لترقية . . بب

  نتائج االختبار القبلي والبعدينتائج االختبار القبلي والبعدي. . ١١

  TTنتائج اختبار نتائج اختبار . . ٢٢

  التحليل والمناقشةالتحليل والمناقشة: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  الثانوية بماالنجالثانوية بماالنج  ””MMuuaalllliimmiinn  NNUU““نبذة عن مدرسة نبذة عن مدرسة : : المبحث الثالثالمبحث الثالث
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  الفصل الرابعالفصل الرابع    

  عرض البيانات وتحليلها ومناقشتهاعرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

  
  مهارة الكتابة المقيدةمهارة الكتابة المقيدةإعداد التدريبات في إعداد التدريبات في : : المبحث األولالمبحث األول

كيف يتم إعداد التدريبات ملهارة ) ١(هذا املبحث إجابة عن سؤايل هذا البحث 

درس اللغة العربية للصف "الكتابة املقيدة انطالقا من املواد التعليمية اليت وردت يف كتاب 

ما مدى فعالية التدريبات اليت أعدها ) ٢(هدايت؟ و . لألستاذ الدكتور د" العاشر

  .باحث؟ال

) ١(خطوات إعداد التدريبات، حيث يتكون من ) أ(وبذلك يتضمن هذا املبحث 

خريطة ) ٣(تصميم التدريبات، ) ٢(حتليل االحتياجات يف إعداد التدريبات، 

حتكيم اخلبري على التدريبات اليت أعدها ) ٥(حتليل بنود التدريبات، ) ٤(التدريبات، 

صياغة التدريبات ) ٧(بات اليت أعدها الباحث آراء املدرسني يف التدري) ٦(الباحث، 

فعالية التدريبات ملهارة الكتابة املقيدة ) ب(قائمة املراجع يف إعداد التدريبات و ) ٨(

  .T نتائج اختبار) ٢(نتائج االختبار القبلي والبعدي ) ١(حيث يتكون من 

  

  خطوات إعداد التدريباتخطوات إعداد التدريبات. . أأ

الدراسي األول من العام الدراسي مبا أن هذه الدراسة جتري يف الفصل 

يعد الباحث التدريبات التابعة للدروس املقررة للفصل الدراسي  ٢٠٠٩/٢٠١٠

  .املنشود ويسلك الباحث اخلطوات اآلتية
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  تحليل االحتياجات في إعداد التدريباتتحليل االحتياجات في إعداد التدريبات. . ١١

للتأكد من إعداد التدريبات األنسب ملهارة الكتابة املقيدة التابعة للمواد 

وذلك بأداء املقابلة باخلبري وتوزيع . املقررة قام الباحث بتحليل االحتياجات التعليمية

  .االستبيان على املدرسني

قابل الباحث اخلبري وقدم له األسئلة اليت تظهر منها آراءه يف االحتياجات اليت 

وإضافة إىل ذلك . KTSPتواجه إعداد التدريبات ملهارة الكتابة املقيدة على منهج 

الباحث االستبيان على جمموعة من املدرسني باملدارس الثانوية احلكومية يوزع 

ويتصور االستبيان على جمموعة من األسئلة اليت تظهر منها . واألهلية مباالنج وبليتار

آراء املدرسني يف االحتياجات اليت تواجه إعداد التدريبات ملهارة الكتابة املقيدة على 

وأما املدرسون . يقابله الباحث فاألستاذ مهيبانأما اخلبري الذي . KTSP منهج

وفيما يلي يأيت . أخذ الباحث هذا العدد من املدرسني عشوائيا. فعددهم عشرون

على الرتتيب البيانات الشخصية للخبري الذي يقابل به الباحث، مث نتائج املقابلة 

مث نتائج االستبيان وحتليلها، مث البيانات العامة للمدرسني املستجيبني على االستبيان، 

  .وحتليلها

  

  البيانات الشخصية للخبري. أ

  مهيبان :     االسم الكامل

  ١٩٥٢فرباير  ٢٢ماجيالنج، :       املولد

  أندونيسي:       اجلنسية

  اإلسالمية احلكومية" سونان كايل جاكا"جامعة :     جهة التخرج

  ١٩٧٧:     سنة التخريج

  قسم تعليم اللغة العربية بكلية اآلداب جبامعة ماالنج :     جهة العمل

  سنة ٢٥:     عدد سنوات اخلربة
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آراء الخبير في االحتياجات التي تقابل آراء الخبير في االحتياجات التي تقابل ((نتائج المقابلة نتائج المقابلة : : ١١. . ٤٤الجدول الجدول 

  ))KKTTSSPP  إعداد التدريبات لمهارة الكتابة المقيدة على منهجإعداد التدريبات لمهارة الكتابة المقيدة على منهج

  أسئلة المقابلة  الرقم

  تقدير الحاجات

-  +  

٥  ٤  ٣  ٢  ١  ٠  

              االهتمام بدوافع التالميذ واهتماماتهم وميولهم  ١

              التدريبات التي تهتم بالنمو والتدرج التعليمي  ٢

              التدريبات التي تقود على توظيف اللغة اتصاليا  ٣

              التدريبات التي تقود على الثقة بالنفس  ٤

              التدريبات التي  تقود على التعلم الذاتي  ٥

              تدريبات األنماط  ٦

              التدريبت اآللية  ٧

              التدريبات االتصالية  ٨

              التدريبات على إجابة األسئلة الستيعابية على النصوص الحوارية  ٩

              التدريبات على إجابة األسئلة االستيعابية على النصوص القرائية  ١٠

              األسئلة االستيعابية للنصوص الحواريةالتدريبات على وضع   ١١

              التدريبات على وضع األسئلة االستيعابية للنصوص القرائية  ١٢

              تدريبات تلخيص النصوص الحوارية  ١٣

              تدريبات تلخيص النصوص القرائية  ١٤

              التدريبات التوليفية على المفردات الجديدة  ١٥

              التطبيقية على التراكيب الجديدةالتدريبات   ١٦

              التدريبات على ضبط الكتابة العربية  ١٧

              التدريبات على ضبط قواعد اإلمالء بدقتها  ١٨

              التدريبات على الترجمة من اإلندونيسية إلى العربية  ١٩

              التدريبات على الترجمة من العربية إلى اإلندونيسية   ٢٠

              التدريبات على ضبط قواعد الترقيم في الكتابة العربية  ٢١

              التدريبات على ترتيب الكلمات العشوائية في جمل  ٢٢

              التدريبات على ترتيب األفكار العشوائية في فقرات  ٢٣

              التدريبات على تكملة الجمل  ٢٤

              يلزمالتدريبات على تحويل الجمل مع تغيير ما   ٢٥
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  ومبا أن درجات تقدير احلاجات

  ال حاجة=   ٠

  جواز العدم والوجود=   ١

  فيه حاجة نوعا ما=   ٢

  فيه حاجة ماسة=   ٣

  فيه يكاد ال ميكن إمهاهلا أو تركها=   ٤

  البد منه/الزم=   ٥

يستفاد من نتائج مقابلة اخلبري حول حتليل االحتياجات يف إعداد التدريبات ملهارة 

  .ما يلي KTSPالكتابة على منهج 

فيه حاجة ماسة يكاد ال ميكن تركها إىل االهتمام بدوافع التالميذ واهتماما�م . ١

  .وميوهلم عند إعداد التدريبات ملهارة الكتابة املقيدة

د ال ميكن تركها إىل االهتمام بالنمو والتدرج التعليمي عند فيه حاجة ماسة يكا. ٢

  .إعداد التدريبات ملهارة الكتابة املقيدة

فيه حاجة ماسة ال ميكن تركها إىل إعداد التدريبات اليت تقود التالميذ إىل . ٣

  .توظيف اللغة اتصاليا

الميذ إىل الثقة فيه حاجة ماسة ال ميكن تركها إىل إعداد التدريبات اليت تقود الت. ٤

  .بالنفس

فيه حاجة ماسة ال ميكن تركها إىل إعداد التدريبات اليت تقود التالميذ إىل التعلم . ٥

  .الذايت

  .فيه حاجة ماسة إىل إعداد تدريبات األمناط. ٦

  .فيه حاجة ماسة إىل إعداد التدريبات اآللية. ٧

  .فيه حاجة ماسة إىل إعداد التدريبات االتصالية. ٨

حاجة ماسة يكاد ال ميكن تركها إىل إعداد التدريبات على إجابة األسئلة  فيه. ٩
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  .االستيعابية على النصوص احلوارية

فيه حاجة ماسة ال ميكن تركها إىل إعداد التدريبات على إجابة األسئلة . ١٠

  .االستيعابية للنصوص احلوارية

وضع األسئلة فيه حاجة ماسة ال ميكن تركها إىل إعداد التدريبات على . ١١

  .االستيعابية للنصوص احلوارية

فيه حاجة ماسة ال ميكن تركها إىل إعداد التدريبات على وضع األسئلة . ١٢

  .االستيعابية للنصوص القرائية

  .فيه حاجة ماسة إىل إعداد التدريبات على تلخيص النصوص احلوارية. ١٣

  .ص القرائيةفيه حاجة ماسة إىل إعداد التدريبات على تلخيص النصو . ١٤

  .فيه حاجة ماسة إىل إعداد التدريبات التوليفية على املفردات اجلديدة. ١٥

  .فيه حاجة ماسة إىل إعداد التدريبات التطبيقية على الرتاكيب اجلديدة. ١٦

  .فيه حاجة ماسة إىل إعداد التدريبات على ضبط الكلمات العربية. ١٧

  .قواعد اإلمالء بدقتهافيه جواز إىل إعداد التدريبات على ضبط . ١٨

  .فيه حاجة إىل إعداد التدريبات على الرتمجة من اإلندونيسية إىل العربية. ١٩

  .فيه حاجة إىل إعداد التدريبات على الرتمجة من العربية إىل اإلندونيسية. ٢٠

  .فيه جواز إىل إعداد التدريبات على ضبط قواع الرتقيم يف الكتابة العربية. ٢١

ماسة إىل إعداد التدريبات على ترتيب الكلمات العشوائية يف اجلمل فيه حاجة . ٢٢

  .املفيدة

فيه حاجة ماسة إىل إعداد التدريبات على ترتيب األفكار أي اجلمل العشوائية . ٢٣

  .يف الفقرات املفيدة

  .فيه حاجة ماسة إىل إعداد التدريبات على تكملة اجلمل. ٢٤

  .ات على حتويل اجلملفيه حاجة ماسة إىل إعداد التدريب. ٢٥
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  قائمة المدرسين المستجيبين على االستبيانقائمة المدرسين المستجيبين على االستبيان: : ٢٢. . ٤٤الجدول الجدول 
  جهة العمل  االسم  الرقم

١  SUKARDI, S.Pd MAN 3 MALANG 

٢  MIA EL-RAHMA SONA, S.Pd  MAN 3 MALANG  

٣  MANSUR, S.Pd  MAN 3 MALANG 

٤  GUNAWAN, S.Pd, M.Pd  MAN 3 MALANG 

٥  SOHIB, Drs MAN 1 MALANG 

٦  M. ATHAILLAH, M.Pd  MA NURUL ULUM KACUK 

٧  M. ALFAN, S.Pd  MA MUALLIMAT MALANG 

٨  GHAZIYADIN DJUPRI, M.Pd  MA MA’ARIF SINGOSARI 

٩  ZEIN SHOLIKHI, M.Pd  MAN TLOGO BLITAR 

١٠  ROUYAN, S.Pd  MAN TLOGO BLITAR 

١١  M. HABIB BAWAFI, M.Ag  MAN TLOGO BLITAR 

١٢  SUKARDI RAHMAT, Drs  MAN WLINGI BLITAR 

١٣  KHARISUDIN MAHFUDL, Drs  MAN WLINGI BLITAR 

١٤  NAILUL IFROHAH, S.Pd  MAN WLINGI BLITAR 

١٥  HADI MUKHLISHON, S.Pd MA ASSALAM JAMBEWANGI 

١٦  M. IDRIS, M.Pd  MA HASANUDI SIRAMAN 

١٧  M. FATIHUDDIN, M.Pd  MA MAARIF SELOREJO 

١٨  AINUDDIN, Drs  MA MAARIF SELOREJO 

١٩  SAIFUL GHOZI, S.Pd MAK NU BLITAR 

٢٠  ZAINUL MUTTAQIN, S.Pd  MAK NU BLITAR 

يسرتجع الباحث مجيع أوراق االستبيان اليت مت توزيعها على املدرسني بعد 

مث أجرى الباحث التحليل . إتاحة مدة زمية كافية متكنهم من دقة االستجابة

ويأخذ الباحث املئوية الكربى من كل إجابة . اإلحصائي على نتائج االستبيان

  .وفيما يلي نتائج االستبيان. ويفسرها وصفيا
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آراء المدرسين حول االحتياجات التي آراء المدرسين حول االحتياجات التي ((نتائج االستبيان نتائج االستبيان : : ٣٣. . ٤٤الجدول الجدول 

  ))KKTTSSPP  تقابل إعداد التدريبات لمهارة الكتابة المقيدة على منهجتقابل إعداد التدريبات لمهارة الكتابة المقيدة على منهج

  االستبانةبنود   الرقم

  تقدير الحاجات

-  +  

٥  ٤  ٣  ٢  ١  ٠  

    100          االهتمام بدوافع التالميذ واهتماماتهم وميولهم  ١

    80          التدريبات التي تهتم بالنمو والتدرج التعليمي  ٢

    80          التدريبات التي تقود على توظيف اللغة اتصاليا  ٣

      75        التدريبات التي تقود على الثقة بالنفس  ٤

      75        التدريبات التي  تقود على التعلم الذاتي  ٥

      60        تدريبات األنماط  ٦

      70        التدريبت اآللية  ٧

      80        التدريبات االتصالية  ٨

    100          التدريبات على إجابة األسئلة الستيعابية على النصوص الحوارية  ٩

    100          على النصوص القرائية التدريبات على إجابة األسئلة االستيعابية  ١٠

    100          التدريبات على وضع األسئلة االستيعابية للنصوص الحوارية  ١١

    100          التدريبات على وضع األسئلة االستيعابية للنصوص القرائية  ١٢

      95        تدريبات تلخيص النصوص الحوارية  ١٣

      95        تدريبات تلخيص النصوص القرائية  ١٤

      90        التدريبات التوليفية على المفردات الجديدة  ١٥

    100          التدريبات التطبيقية على التراكيب الجديدة  ١٦

    100          التدريبات على ضبط الكتابة العربية  ١٧

        95      التدريبات على ضبط قواعد اإلمالء بدقتها  ١٨

      80        التدريبات على الترجمة من اإلندونيسية إلى العربية  ١٩

      80        التدريبات على الترجمة من العربية إلى اإلندونيسية   ٢٠

      60        التدريبات على ضبط قواعد الترقيم في الكتابة العربية  ٢١

      75        التدريبات على ترتيب الكلمات العشوائية في جمل  ٢٢

      90        التدريبات على ترتيب األفكار العشوائية في فقرات  ٢٣

      80        التدريبات على تكملة الجمل  ٢٤

      80        التدريبات على تحويل الجمل مع تغيير ما يلزم  ٢٥

إن األعداد املكتوبة يف اجلدول تدل على الدرجة املئوية من ا�موعة : املالحظة(

  ).املستجيبة على االستبيان
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  ومبا أن درجات تقدير احلاجات

  ال حاجة=   ٠

  جواز=   ١

  نوعا مافيه حاجة =   ٢

  فيه حاجة ماسة=   ٣

  فيه حاجة ماسة جدا يكاد ال ميكن تركها=   ٤

  البد منه/الزم=   ٥

  .يستفاد من االستبيان السابق ما يلي

من مستجييب االستبيان أن هناك حاجة يكاد ال ميكن تركها إىل % ١٠٠رأى . ١

  .االهتمام بدوافع التالميذ واهلتماما�م وميوهلم

االستبيان أن هناك حاجة يكاد ال ميكن تركها إىل  من مسجييب% ٨٠رأى . ٢

  .إعداد التدريبات اليت �تم بالنمو والتدرج التعليمي

من مستجييب االستبيان أن هناك حاجة ال ميكن تركها إىل إعداد % ٨٠رأى . ٣

  .التدريبات اليت تقود على توظيف اللغة واستهدامها اتصاليا

ن هناك حاجة ماسة إىل إعداد التدريبات من مستجييب االستبيان أ% ٧٥رأى . ٤

  .اليت تقود على الثقة بالنفس

من مستجييب االستبيان أن هناك حاجة ماسة إىل إعداد التدريبات % ٧٥رأى . ٥

  .اليت تقود إىل التعلم الذايت

من مستجييب االستبيان أن هناك حاجة ماسة إىل إعداد تدريبات % ٦٠رأى . ٦

  .األمناط

ستجييب االستبيان أن هناك حاجة ماسة إىل إعداد التدريبات من م% ٧٠رأى . ٧

  .اآللية

من مستجييب االستبيان أن هناك حاجة ماسة إىل إعداد التدريبات % ٨٠رأى . ٨
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  .االتصالية

من مستجييب االستبيان أن هناك حاجة ماسة يكاد ال ميكن تركها % ١٠٠رأى . ٩

  .تيعابية للنصوص احلواريةإىل إعداد التدريبات على إجابة األسئلة االس

من مستجييب االستبيان أن هناك حاجة ماسة يكاد ال ميكن % ١٠٠رأى . ١٠

  .تركها إىل إعداد التدريبات على إجابة األسئلة االستيعابية للنصوص القرائية

من مستجييب االستبيان أن هناك حاجة ماسة يكاد ال ميكن % ١٠٠رأى . ١١

  .ى تأليف األسئلة االستيعابية للنصوص احلواريةتركها إىل إعداد التدريبات عل

من مستجييب االستبيان أن هناك حاجة ماسة يكاد ال ميكن % ١٠٠رأى . ١٢

  .تركها إىل إعداد التدريبات على تأليف األسئلة االستيعابية للنصوص احلوارية

من مستجييب االستبيان أن هناك حاجة إىل ماسة إىل إعداد % ٩٥رأى . ١٣

  .ت على تلخيص النصوص احلواريةالتدريبا

من مستجييب االستبيان أن هناك حاجة إىل ماسة إىل إعداد % ٩٥رأى . ١٤

  .التدريبات على تلخيص النصوص القرائية

من مستجييب االستبيان أن هناك حاجة ماسة إىل إعداد % ٩٠رأى . ١٥

  .التدريبات التوليفية للمفردات اجلديدة

ستبيان أن هناك حاجة ماسة يكاد ال ميكن من مستجييب اال% ١٠٠رأى . ١٦

  .تركها إىل إعداد التدريبات التطبيقية للرتاكيب اللغوية اجلديدة

من مستجييب االستبيان أن هناك حاجة ماسة يكاد ال ميكن % ١٠٠رأى . ١٧

  .تركها إىل إعداد التدريبات على ضبط الكتابة العربية

ك حاجة إىل إعداد التدريبات على من مستجييب االستبيان أن هنا% ٩٥رأى . ١٨

  .ضبط قواعد اإلمالء بدقتها

من مستجييب االستبيان أن هناك حاجة ماسة إىل إعدا التدريبات % ٨٠رأى . ١٩

  .على الرتمجة من اإلندونيسية إىل العربية
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من مستجييب االستبيان أن هناك حاجة ماسة إىل إعدا التدريبات % ٨٠رأى . ٢٠

  .بية إىل اإلندونيسيةعلى الرتمجة من العر 

من مستجيييب االستبيان أن هناك حاجة ماسة إىل إعداد التدريبات  ٦٠رأى . ٢١

  .على ضبط قواعد الرتقيم يف الكتابة العربية

من مستجييب االستبيان أن هناك حاجة ماسة إىل إعداد % ٧٥رأى . ٢٢

  .التدريبات على ترتيب الكلمات العشوائية يف مجل مفيدة

من مستجييب االستبيان أن هناك حاجة ماسة إىل إعداد % ٩٠رأى . ٢٣

  .التدريبات على ترتيب اجلمل العشوائية يف فقرات مفيدة

من مستجييب االستبيان أن هناك حاجة إىل إعداد التدريبات على % ٨٠رأى . ٢٤

  .تكملة اجلمل

من مستجييب االستبيان أن هناك حاجة ماسة إىل إعداد % ٨٠رأى . ٢٥

  .ات على حتويل اجلمل مع تغيري ما يلزمالتدريب

  

  تصميم التدريباتتصميم التدريبات. . ٢٢

بعد أن أمت الباحث الدراسات التمهيدية وحتليل نتائجها باشر الباحث بأن 

ويف عملية إعداد هذه التدريبات . يعد التدريبات اجلديدة ملهارة الكتابة املقيدة

يتأسس الباحث على األسس واملبادئ اليت بناها العلماء وينطلق من نتائج 

املواد التعليمية اليت عاجلها املؤلف الدراسات التمهيدية اليت أمتها ويتابع تنظيمات 

  . ويؤدي التعديالت كما أرشد إليها اخلبري

ومبا أن هذه الدراسة تتم يف الفصل الدراسي األول الذي ميتد من شهر يويل 

. إىل ديسمرب يعد الباحث التدريبات للمقررات التعليمية للفصل الدراسي األول

، والدرس ١الوحدة /س األولوبذلك يأيت الباحث بإعداد التدريبات للدر 

وعلى . ٢الوحدة /، مث الدرس الثاين١الوحدة /، والدرس الثاين٢الوحدة /األول
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) أ(اإلمجال يوجه الباحث التدريبات اليت أعدها ملهارة الكتابة إىل ثالثة أوجه هي 

التدريبات التطبيقية على ) ب(التدريبات االستيعابية على النصوص احلوارية مث 

أما . التدريبات االستيعابية على النصوص القرائية) ج(اللغوية مث الرتاكيب 

التصميمات العامة للتدريبات اجلديدة ملهارة الكتابة املقيدة اليت يأيت �ا الباحث 

  . فكما يلي

مبا أن لكل درس موضوعا للحوار يأيت . تدريبات استيعابية بعد النص احلواري. أ

وذلك يهدف إىل قياس تناول . لى املوضوعالباحث بالتدريبات االستيعابية ع

يأيت . التالميذ لألفكار الواردة يف النص احلواري وكفاء�م يف التعبري عنها حتريريا

الباحث مبختلف األحجام واألعداد واألشكال للتدريبات مبراعاة كثافة 

 .أما الصور العامة هلذه التدريبات فكما يلي. املوضوعات ومواصفا�ا

يعد الباحث أسئلة تتعلق باملوضوع الذي ورد يف : سئلة االستيعابيةإجابة األ. ١

  . ُيطلب من التالميذ اإلجابة حتريريا. احلوار

يعد الباحث أجوبة تتعلق باملوضوع الذي ورد يف : تأليف األسئلة االستيعابية. ٢

ُيطلب من التالميذ اإلتيان بأسئلة مناسبة لإلجابات . الدرس ومت تدريسه

  .حتريرياالواردة 

يعد الباحث كلمات عشوائية مستعينا : ترتيب الكلمات العشوائية يف مجلة. ٣

  .باملفردات اليت وردت يف الدرس ويطلب من التالميذ ترتيبها يف مجلة مفيدة

يهيئ الباحث مجال عشوائية ترتبط مبوضوع : ترتيب اجلمل العشوائية يف فقرة. ٤

لدرس وُيطلب من التالميذ ترتيبها يف الدرس مستعينا باملفردات الواردة يف ا

  .فقرة قصرية مفيدة

يهيئ الباحث مجال أو فقرة بسيطة قصرية عربية ال تبعد عن موضوع : الرتمجة. ٥

الدرس مستعينا باملفردات اليت حيويها الدرس مث يطلب من التالميذ ترمجتها 

ية مث إىل األندونيسية أو يهيئ الباحث بعض اجلمل أو الفقرات األندونيس
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  .يطلب من التالميذ ترمجتها إىل العربية

ومبا . تدريبات تطبيقية على احملتويات النحوية أو الصرفية أو األساليب اللغوية. ب

أن لكل وحدة حمتويات ختتلف بعضا عن بعض من املقررات النحوية والصرفية 

. ناسبةواألساليب أو الرتاكيب اللغوية يأيت الباحث كذلك مبختلف التدريبات امل

  .أما التنويعات اليت يأيت �ا الباحث هلذه التدريبات فكما يلي

يهيئ الباحث مجال حتذف منها بعض كلما�ا ويطلب من : تكملة اجلمل .١

 .التالميذ اإلتيان بالكلمات احملذوفة حتريريا لتكون اجلملة مفيدة تامة

من يهيئ الباحث اجلمل اليت حتذف منها حركا�ا ويطلب : ضبط الكلمات .٢

 .التالميذ ضبطها حتريريا لتكون اجلملة مقروءة مفيدة تامة

يهيئ الباحث األجوبة اليت تظهر منها أمناط اجلمل أو : تأليف األسئلة .٣

الرتاكيب أواألساليب اللغوية اليت مت تدريسها ليمارس التالميذ التدرب 

 .التطبيقي عليها حتريريا

العبارات اليت مت تدريسها  يهيئ الباحث أمثلة من أمناط: حتويل العبارات .٤

ويطلب من التالميذ حتويل العبارات اجلاهزة حتريريا بأساليب أخرى ذات 

 .املعىن املراد

يهيئ الباحث بعض الفقرات العربية اليت تتضمن األمناط أو : الرتمجة .٥

األساليب أو الرتاكيب اللغوية اليت مت تدريسها ويطلب من التالميذ ترمجتها 

أو يهيئ الباحث يعض الفقرات اإلندونيسية ويطلب . حتريريا إىل اإلندونيسية

 .من التالميذ ترمجتها إىل العربية حتريريا

وحدة /يهيئ املؤلف يف �اية كل درس. تدريبات استيعابية على نص القراءة. ج

وعلى . نصا يقصد لتدريب التالميذ على القراءة بعناوين وموضاعات خمتلفة

وموضوعا�ا ال ختتلف عن عناوين احلوار  أساسها أن عناوين النصوص

مبا أن مدى تناول التالميذ ملضامني النص املقروء من املمكن أن . وموضوعا�ا
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يقاس من خالل التعبري التحريري يهيئ الباحث بعد كل نص مقروء تدريبات 

وفيما يلي عرض التنويعات اليت يأيت �ا الباحث . استيعابية مع خمتلف أنواعها

 .ات االستيعابية للنصوص املقروءةللتدريب

يهيئ الباحث أسئلة تتعلق بالنص الذي مت تدريسه ويطلب : إجابة األسئلة .١

 .من التالميذ اإلتيان باإلجابات الصحيحة حسبما فهموا من النص حتريريا

يهيئ الباحث إجابات تتعلق بالنص الذي مت تدريسه : تأليف األسئلة .٢

 .لة نتاسبها حسبما فهموا من النص حتريرياويطلب من التالميذ اإلتيان بأسئ

يهيئ الباحث كلمات أو عبارات عشوائية ويطلب من : ترتيب الكلمات .٣

 .التالميذ ترتيبها يف مجل مفيدة حتريريا

يهيئ الباحث فقرات منها : حتكيم الصواب واخلطأ مع إجراء التعديالت .٤

يم الصواب تناسب النص ومنا ما ال تناسب النص ويطلب من التالميذ حتك

 .واخلطأ مع إجراء التعديالت على اليت ال تناسب النص املقروء حتريريا

يهي الباحث مجال أو فقرات عربية ويطلب من التالميذ ترمجتها إىل : الرتمجة .٥

اإلندونيسية أويهيئ الباحث مجال أو فقرات إندونيسية ويطلب من التالميذ 

  .ترمجتها إىل العربية حتريريا

  

  دريباتدريباتخريطة التخريطة الت. . ٣٣

يهيئ الباحث لكل درس تدريبات أنشدها لرتقية مهارة الكتابة املقيدة 

مبختلف األحجام واألعداد واألشكال والتنويعات وفقا ومتابعة لطبائع املواد الواردة 

وملزيد وضوح مجيع التدريبات اليت أعدها يهيئ الباحث اإلعداد . يف كل درس

  . عرض خرائط اإلعداد جلميع التدريبات وفيما يلي. الذي يعاجله يف خرائط تبينه
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  ١١الوحدة الوحدة //خريطة التدريبات للدرس األولخريطة التدريبات للدرس األول: : ٤٤. . ٤٤الجدول الجدول 
  أشكال التدريبات  ترتيب التدريبات  جهات التدريبات لمهارة الكتابة  الرقم

  التدريبات االستيعابية على احلوار  ١

  إجابة األسئلة  ١التدريب 

  وضع األسئلة/تأليف  ٢التدريب 

  ترتيب اجلمل يف الفقرات  ٣التدريب 

٢  
التدريبات التطبيقية على الرتاكيب 

  اللغوية

  تكملة اجلمل باختيار نكرة أو معرفة  ١التدريب 

  ضبط الكلمات مع تعديل األخطاء  ٢التدريب 

  تكملة اجلمل بنكرة أو معرفة  ٣التدريب 

٣  
التدريبات االستيعابية على 

  فهم املقروء/القراءة

  إجابة األسئلة  ١التدريب 

  وضع األسئلة/تأليف  ٢التدريب 

  ترتيب الكلمات يف اجلمل املفيدة  ٣التدريب 

    ٩  ا�موع

تدريبات  ١الوحدة /يتبني من اجلدول السابق أن الباحث أعد للدرس األول

التدريبات االستيعابية على احلوار، مث ) ١(ملهارة الكتابة ووجهها جلهات ثالث هي 

التدريبات االستيعابية على ) ٣(التدريبات التطبيقية على الرتاكيب اللغوية مث، ) ٢(

وأعد للجهة األوىل ثالثة تدريبات وللثانية ثالثة تدريبات وللثالثة ثالثة . القراءة

تسعة تدريبات ملهارة الكتابة  ١الوحدة /تدريبات فيكون ا�موع للدرس األول

  .املقيدة
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  ٢٢الوحدة الوحدة //ة التدريبات للدرس األولة التدريبات للدرس األولخريطخريط: : ٥٥. . ٤٤الجدول الجدول 
  أشكال التدريبات  ترتيب التدريبات  جهات التدريبات لمهارة الكتابة  الرقم

  التدريبات االستيعابية على احلوار  ١

  إجابة األسئلة  ١التدريب 

  املزاوجة  ٢التدريب 

  إجابة األسئلة  ٣التدريب 

  وضع األسئلة/تأليف  ٤التدريب 

  التطبيقية على الرتاكيبالتدريبات   ٢

  تكملة اجلمل باختيار كلمة مناسبة  ١التدريب 

  تكملة اجلمل بوضع خرب مناسب  ٢التدريب 

  تكملة اجلمل بوضع مبتدأ  ٣التدريب 

  تكملة اجلمل بوصع فعل مضارع  ٤التدريب 

  تكملة اجلمل مع ضبط كلما�ا وتغيري ما يلزم  ٥التدريب 

  االستيعابية على القراءةالتدريبات   ٣

  إجابة األسئلة  ١التدريب 

  حتكيم الصائب واخلاطئ مع إجراء التعديل  ٢التدريب 

  الرتمجة  ٣التدريب 

    ١٢  ا�موع

تدريبات  ٢الوحدة /يتبني من اجلدول السابق أن الباحث أعد للدرس األول

االستيعابية على احلوار، مث التدريبات ) ١(ملهارة الكتابة ووجهها جلهات ثالث هي 

التدريبات االستيعابية على ) ٣(التدريبات التطبيقية على الرتاكيب اللغوية، مث ) ٢(

وأعد للجهة األوىل أربع تدريبات، وللثانية مخسة تدريبات، وللثالثة ثالثة . القراءة

  .اثنا عشرة تديبا ٢الوحدة /تدريبات فيكون ا�موع للدرس األول
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  ١١الوحدة الوحدة //خريطة التدريبات للدرس الثانيخريطة التدريبات للدرس الثاني: : ٦٦. . ٤٤الجدول الجدول 
  أشكال التدريبات  ترتيب التدريبات  جهات التدريبات لمهارة الكتابة  الرقم

  التدريبات االستيعابية على احلوار  ١

  إجابة األسئلة  ١التدريب 

  وضع األسئلة/تأليف  ٢التدريب 

  املزاوجة  ٣التدريب 

  الرتاكيبالتدريبات التطبيقية على   ٢

  تكملة اجلمل باختيار كلمة مناسبة  ١التدريب 

  وضع األسئلة/تأليف  ٢التدريب 

  تكملة اجلمل مع تغيري ما يلزم  ٣التدريب 

  التدريبات االستيعابية على القراءة  ٣

  وضع األسئلة/تأليف  ١التدريب 

  ترتيب اجلمل يف الفقرة  ٢التدريب 

  الرتمجة  ٣التدريب 

    ٩  ا�موع

تدريبات  ١الوحدة /يتبني من اجلدول السابق أن الباحث أعد للدرس الثاين

التدريبات االستيعابية على احلوار، مث ) ١(ملهارة الكتابة ووجهها جلهات ثالث هي 

. التدريبات االستيعابية على القراءة) ٣(التدريبات التطبيقية على الرتاكيب، ومث ) ٢(

تدريبات وللثانية ثالثة تدريبات وللثالثة ثالثة تدريبات وأعد للجهة األوىل ثالثة 

  .تسعة تدريبات ١الوحدة /فيكون ا�موع للدرس األول
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  ٢٢الوحدة الوحدة //خريطة التدريبات للدرس الثانيخريطة التدريبات للدرس الثاني: : ٧٧. . ٤٤الجدول الجدول 
  أشكال التدريبات  ترتيب التدريبات  جهات التدريبات لمهارة الكتابة  الرقم

  احلوارالتدريبات االستيعابة على   ١

  إجابة األسئلة  ١التدريب 

  تأليف األسئلة مستعينا باإلجابات اجلاهزة  ٢التدريب 

  حتكيم الصواب واخلطأ مع إجراء التعديالت  ٣التدريب 

  التدريبات التطبيقية على الرتاكيب  ٢
  حتويل العبارات  ١التدريب 

  الرتمجة  ٢التدريب 

  التدريبات االستيعابية على القراءة  ٣

  إجابة األسئلة  ١التدريب 

  ترتيب اجلمل يف فقرة  ٢التدريب 

  الرتمجة  ٣التدريب 

    ٨  ا�موع

تدريبات  ٢الوحدة /يتبني من اجلدول السابق أن الباحث أعد للدرس الثاين

التدريبات االستيعابية عن احلوار، مث ) ١(ملهارة الكتابة ووجهها لثالث جهات هي 

التدريبات االستيعابية على ) ٣(التطبيقية على الرتاكيب اللغوية، مث التدريبات ) ٢(

وأعد للجهة األوىل ثالثة تدريبات، وللثانية تدريبني وللثالثة ثالثة تدريبات، . القراءة

  .مثانية تدريبات ٢الوحدة /فيكون ا�موع للدرس الثاين

  

  تحليل بنود التدريباتتحليل بنود التدريبات. . ٤٤

ا يلي حتليل بنود التدريبات اليت أعدها ملزيد من الوضوح يعرض الباحث فيم

ومبا أن التدريبات اليت يأيت �ا الباحث  .KTSPملهارة الكتابة املقيدة على منهج 

تصاحب املواد التعليمية اليت وردت يف الكتاب التعليمي الذي تشري إليه هذه 

يف الدراسة ينظم الباحث التدريبات ويرتبها بالتنظيمات والرتتيبات اليت وردت 

  .وفيما يلي حتليل بنود التدريبات اليت أعدها الباحث. الكتاب املذكور
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  ١١الوحدة الوحدة //تحليل بنود التدريبات للدرس األولتحليل بنود التدريبات للدرس األول: : أوالأوال

  ""التعارف والحياة العائليةالتعارف والحياة العائلية""التعبري التحريري عن  ٩٩:معايري الكفاءات ملهارة الكتابة. ١

كتابة األحرف والكلمات وأشباه اجلمل واجلمل بأحرف و�جئة ) أ: (الكفاءات األساسية. ٢

التعبري عن  ))بب". (". (التعارف والحياة العائليةالتعارف والحياة العائلية""سليمة وصحة توظيف عالمات الرتقيم عن 

األفكار أو اآلراء حتريريا يف مجل أو فقرات مستخدما الكلمات وأشباه اجلمل مع مراعاة 

 ""التعارف والحياة العائليةالتعارف والحياة العائلية""صحة الرتاكيب عن 

يستطيع التالميذ أن يركبوا الكلمات أو العبارات العشوائية يف مجل ) أ( ١٠٠:أدلة التحصيل. ٣

يستطيع التالميذ أن ) ج. (يستطيع التالميذ أن يركبوا اجلمل العشوائية يف فقرات) ب. (مفيدة

  .عبارات أو كلمات صحيحة تكملة اجلمل باختيار) د. (يطابقوا الفقرات املوجودة بالضمائر

  ١الوحدة /تحليل بنود التدريبات للدرس األول: ٨. ٤الجدول 

  أدلة التدريبات  أشكال التدريبات  أوجه التدريبات  الرقم
عدد 

  األسئلة

١  
التدريبات . أ

  االستيعابة للحوار

  ١٠  أجب عن األسئلة اآلتية  إجابة األسئلة. ١

  ٨  �ا بيانات صديقك الشخصيةاكتب أسئلة تعرف   تأليف األسئلة. ٢

  ٥  اكتب اجلمل اآلتية يف فقرة بالرتتيب  ترتيب اجلمل يف الفقرة. ٣

٢  

التدريبات . ب

التطبيقية 

  للرتاكيب

  ١٠  أكمل اجلمل اآلتية باختيار أصح إجابة  تكملة اجلمل. ١

  ١٠  اكتب اجلمل اآلتية مع ضبط كلما�ا  ضبط الكلمات. ٢

  ١٠  أكمل اجلمل اآلتية بنكرة أو معرفة  تكملة اجلمل. ٣

٣  

التدريبات . ج

االستيعابية على 

  القراءة

  ١٠  أجب عن األسئلة اآلتية مبا فهمت من النص  إجابة األسئلة. ١

  ١٠  اكتب سؤاال لكل جواب فيما يأيت  تأليف األسئلة. ٢

  ١٠  اكتب الكلمات اآلتية يف مجل مفيدة  ترتيب الكلمات. ٣

  

  ٢٢الوحدة الوحدة //تحليل بنود التدريبات للدرس األولتحليل بنود التدريبات للدرس األول: : ثانياثانيا

  ""التعارف والحياة العائليةالتعارف والحياة العائلية""التعبري التحريري عن : معايري الكفاءات ملهارة الكتابة. ١

كتابة األحرف والكلمات وأشباه اجلمل واجلمل بأحرف و�جئة ) أ: (الكفاءات األساسية. ٢

                                                
99Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi 
Lulusan Dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di 
Madrasah. (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Madrasah, Direktorat Jendral 
Pendidikan Islam. 2008) Page 158. 
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التعبري عن ) ب( ""العائليةالعائلية  التعارف والحياةالتعارف والحياة""سليمة وصحة توظيف عالمات الرتقيم عن 

األفكار أو اآلراء حتريريا يف مجل أو فقرات مستخدما الكلمات وأشباه اجلمل مع مراعاة 

  ""التعارف والحياة العائليةالتعارف والحياة العائلية""صحة الرتاكيب عن 

يستطيع التالميذ أن يركبوا الكلمات أو العبارات العشوائية يف مجل ) أ( ١٠١:أدلة التحصيل. ٣

يستطيع التالميذ أن ) ج. (الميذ أن يركبوا اجلمل العشوائية يف فقراتيستطيع الت) ب. (مفيدة

  .تكملة اجلمل باختيار عبارات أو كلمات صحيحة) د. (يطابقوا الفقرات املوجودة بالضمائر

  ٢الوحدة /تحليل بنود التدريبات للدرس األول: ٩. ٤الجدول 

  الرقم
أوجه 

  التدريبات
  أدلة التدريبات  أشكال التدريبات

عدد 

  األسئلة

١  

التدريبات . ١

االستيعابية 

  على احلوار

  إجابة األسئلة. ١
أجب عن األسئلة اآلتية مبا فهم من احلوار 

  السابق
١٠  

  ١٠  )ب(مبا يناسبها يف ) أ(اكتب الكلمات يف   املزاوجة. ٢

  ١٠  أجب األسئلة اآلتية مبا فهمت من احلوار السابق  إجابة األسئلة. ٣

  ١٠  اكتب سئاال لكل جواب فيما يأيت  األسئلةتأليف . ٤

٢  

التدريبت . ٢

التطبيقية 

  للرتاكيب

  ١٠  أكمل اجلمل اآلتية باختيار مبتدأ أو خرب  تكملة اجلمل. ١

  ١٠  أكمل اجلمل اآلتية بوضع خرب مناسب  تكملة اجلمل. ٢

  ١٠  أكمل اجلمل اآلتية بوضع مبتدأ مناسب  تكملة اجلمل. ٣

  ١٠  أكمل اجلمل اآلتية بوضع فعل مضارع مناسب  اجلملتكملة . ٤

  ١٠  اكتب اجلمل اآلتية مع ضبط كلما�ا  ضبط الكلمات. ٥

٣  

التدريبات . ٣

االستيعابية 

  على القراءة

  ١٠  أجب عن األسئلة اآلتية مبا فهمت من النص  إجابة األسئلة. ١

  حتكيم الصحيح واخلطأ. ٢
صحيحة أو إذا كانت العبارات ) ص(اكتب 

  إذا كانت خاطئة) خ(
١٠  

  الرتمجة. ٣
  ترجم ما يأيت إىل العربية حتريريا

  ترجم ما يأيت إىل اإلندونيسية حتريريا
١٠  

  

  ١١الوحدة الوحدة //تحليل بنود التدريبات للدرس الثانيتحليل بنود التدريبات للدرس الثاني: : ثالثاثالثا

  ""التعارف والحياة العائليةالتعارف والحياة العائلية""التعبري التحريري عن : معايري الكفاءات ملهارة الكتابة. ١

كتابة األحرف والكلمات وأشباه اجلمل واجلمل بأحرف و�جئة ) أ: (الكفاءات األساسية. ٢
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التعبري عن ) ب( .""التعارف والحياة العائليةالتعارف والحياة العائلية""سليمة وصحة توظيف عالمات الرتقيم عن 

األفكار أو اآلراء حتريريا يف مجل أو فقرات مستخدما الكلمات وأشباه اجلمل مع مراعاة 

  ""التعارف والحياة العائليةالتعارف والحياة العائلية""صحة الرتاكيب عن 

يستطيع التالميذ أن يركبوا الكلمات أو العبارات العشوائية يف مجل ) أ( ١٠٢:أدلة التحصيل. ٣

يستطيع التالميذ ) ج. (يستطيع التالميذ أن يركبوا اجلمل العشوائية يف فقرات) ب. (مفيدة

عبارات أو كلمات  تكملة اجلمل باختيار) د. (أن يطابقوا الفقرات املوجودة بالضمائر

  .صحيحة

  ١الوحدة /تحليل بنود التدريبات للدرس الثاني: ١٠. ٤الجدول 

  أدلة التدريبات  أشكال التدريبات  أوجه التدريبات  الرقم
عدد 

  األسئلة

١  

التدريبات . ١

االستيعابية على 

  احلوار

  إجابة األسئلة. ١
أجب عن األسئلة اآلتية مبا فهمت من احلوار السابق 

  !حتريريا
١٠  

  تأليف األسئلة. ٢
اكتب أسئلة تعرف يها أحوال بيت صديقك مستعينا 

  !باإلجابات اآلتية
١٠  

  املزاوجة. ٣
باملزاوجة الصحيحة بالعبارات ) أ(اكتب الكلمات يف 

  )ب(يف 
١٠  

٢  

التدريبات . ب

التطبيقية 

  للرتاكيب

  ١٠  مناسبةأكمل اجلمل اآلتية باختيار كلمات   تكملة اجلمل. ١

  ١٠  اكتب سؤاال لكل جواب فيما يأيت  تأليف األسئلة. ٢

  ١٥  اكتب اجلمل اآلتية مع تغيري ما يلزم  تكملة اجلمل. ٣

٣  

التدريبا . ج

االستيعابية على 

  القراءة

  تأليف األسئلة. ١
اكتب سؤال لكل جواب فيما يأيت حسبما فهمت من 

  النص السابق
١٠  

ترتيب اجلمل يف . ٢

  فقرة

رتب األفكار اآلتية بالرتتيب حسب ورودها يف النص 

  السابق
١٠  

  الرتمجة. ٣
  ترجم ما يأيت إىل اإلندونيسية

  ترجم ما يأيت إىل العربية
١٠  

  

  ٢٢الوحدة الوحدة //تحليل بنود التدريبات للدرس الثانيتحليل بنود التدريبات للدرس الثاني: : رابعارابعا

  ""العائليةالعائلية  التعارف والحياةالتعارف والحياة""التعبري التحريري عن : معايري الكفاءات ملهارة الكتابة. ١
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كتابة األحرف والكلمات وأشباه اجلمل واجلمل بأحرف و�جئة ) أ: (الكفاءات األساسية. ٢

التعبري عن ) ب(  ""التعارف والحياة العائليةالتعارف والحياة العائلية""  سليمة وصحة توظيف عالمات الرتقيم عن

األفكار أو اآلراء حتريريا يف مجل أو فقرات مستخدما الكلمات وأشباه اجلمل مع مراعاة 

  ""التعارف والحياة العائليةالتعارف والحياة العائلية""رتاكيب عن صحة ال

يستطيع التالميذ أن يركبوا الكلمات أو العبارات العشوائية يف مجل ) أ( ١٠٣:أدلة التحصيل. ٣

يستطيع التالميذ ) ج. (يستطيع التالميذ أن يركبوا اجلمل العشوائية يف فقرات) ب. (مفيدة

مل باختيار عبارات أو كلمات تكملة اجل) د. (أن يطابقوا الفقرات املوجودة بالضمائر

  .صحيحة

  ٢الوحدة /تحليل بنود التدريبات للدرس الثاني: ١١. ٤الجدول 

  أدلة التدريبات  أشكال التدريبات  أوجه التدريبات  الرقم
عدد 

  األسئلة

١  

التدريبات . ١

االستيعابية على 

  احلوار

  إجابة األسئلة. ١
أجب عن األسئلة اآلتية مبا فهمت من احلوار 

  السابق حتريريا
١٠  

  ١٠  اكتب سؤاال لكل جواب فيما يأيت  تأليف األسئلة. ٢

حتكيم الصحيح واخلطأ . ٣

  مع إجراء التعديالت

إذا وافقت العبارة احلوار السابق أو ) ص(اكتب 

  إذا خالفته وصحح اخلطأ) خ(
١٠  

٢  

التدريبات . ٢

التطبيقية 

  للرتاكيب

  حتويل العبارات. ١
أو على ) ب(بالعبارات يف ) أ(يف حول البعارات 

  العكس كما ورد يف املثال
١٠  

  الرتمجة. ٢
  ترجم ما يأيت إىل العربية

  ترجم ما أيت إىل اإلندونيسية
١٠  

٣  

التدريبات . ١

االستيعابية على 

  القراءة

  إجابة األسئلة. ١
أجب عن األسئلة اآلتية مبا فهمت من النص 

  السابق
١٠  

  الفقرةترتيب اجلمل يف . ٢
رتب األفكار اآلتية حسب ورودها يف النص 

  السابق يف فقرة مفيدة
١٠  

  الرتمجة. ٣
  ترجم ما يأيت إىل العربية

  ترجم ما يأيت إىل األندونيسية
١٠  

                                                
  .ط. ص. املرجع السابق. هدايت. د١٠٣



  تصديق الخبير على التدريبات التي أعدها الباحثتصديق الخبير على التدريبات التي أعدها الباحث. . ٥٥

ومبا أن املقابلة األوىل . يقابل الباحث باخلبري الذي يقابله يف املقابلة األوىل

يؤديها الباحث الكتشاف آراءه يف االحتياجات اليت تقابل إعداد التدريبات ملهارة 

فهذه املقابلة الثانية �دف للتعرف على  ،KTSPالكتابة املقيدة على منهج 

يدون الباحث أسئلة . حتكيماته فيما يتعلق بالتدريبات اجلديدة اليت أعدها الباحث

ورأس األهداف هلذه املقابلة للتأكد . املقابلة يف اجلدول ويقدمها على اخلبري

ريبات اليت من فعالية التد (level of significance)والتعرف على وضوح الداللة 

  .وفيما يلي عرض نتائج املقابلة وحتليلها. أعدها الباحث
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  ))تصديق الخبير على التدريبات التي أعدها الباحثتصديق الخبير على التدريبات التي أعدها الباحث((نتائج المقابلة نتائج المقابلة : : ١٢١٢. . ٤٤الجدول الجدول 

  أسئلة المقابلة  الرقم

  درجات التقويم

-  +  

٥  ٤  ٣  ٢  ١  ٠  

              تتسم التدريبات بانطباعاتها العامة بالصدق والثبات  ١

              التدريبات مناسبة للمستوى التعليمي  ٢

              التدريبات مناسبة للمواد المقررة  ٣

    KTSP         التدريبات مناسبة لمتطلبات منهج   ٤

              إرشادات التدريبات واضحة  ٥

              مدلوالت التدريبات واضحة  ٦

              سهولة التدريبات مناسبة للمستوى التعليمي  ٧

              سهولة التدريبات مناسبة للمواد المقررة  ٨

              صعوبة التدريبات مناسبة للمستوى التعليمي  ٩

              صعوبة التدريبات مناسبة للمواد المقررة  ١٠

              تهتم التدريبات بالنمو والتدرج التعليمي  ١١

              تنبت التدريبات الثقة بالنفس  ١٢

              التعلم الذاتيتقود التدريبات إلى   ١٣

              تركز التدريبات على ما يسبب الصعوبات والمشاكل للتالميذ  ١٤

             تقود التدريبات إلى توظيف اللغة واستخدامها اتصاليا  ١٥

              التدريبات االستيعابية للنصوص الحوارية كافية  ١٦

              التدريبات االستيعابية للنصوص الحوارية مناسبة  ١٧

              التدريبات التوليفية للمفردات الجديدة كافية  ١٨

              التدريبات التوليفية للمفردات الجديدة مناسبة  ١٩

              التدريبات التطبيقية للتراكيب الجديدة كافية  ٢٠

              التدريبات التطبيقية للتراكيب الجديدة مناسبة  ٢١

              القرائية كافيةالتدريبات االستيعابية للنصوص   ٢٢

              التدريبات االستيعابية للنصوص القرائية مناسبة  ٢٣

              أنواع التدريبات كافية  ٢٤

              درجة التحكيم العام للتدريبات  ٢٥

  مثة حاجة إىل إكمال بعض إرشادات التدريبات التحريرية: تعليق اخلبري
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 :ومبا أن درجات التقومي

 ال قيمة=   ٠

 جيد نوعا =  ١

 جيد جدا=   ٣

 ممتاز=   ٤

 كامل =   ٥

  .يستفاد من اجلدول السابق ما يلي

رأى اخلبري أن التدريبات اليت أعدها الباحث تتسم بالصدق والثبات بدرجة . ١

  .ممتازة

رأى اخلبري أن التدريبات اليت اعدها الباحث مناسبة للمستوى التعليمي بدرجة  . ٢

  .كاملة

  .التدريبات اليت أعدها الباحث مناسبة للمواد املقررة بدرجة ممتازةرأى اخلبري أن . ٣

 KTSPرأى اخلبري أن التدريبات اليت أعدها الباحث مناسبة ملتطلبات منهج . ٤

  .بدرجة ممتازة

  .رأى اخلبري أن إرشادات التدريبات اليت أعدها الباحث واضحة بدرجة كاملة. ٥

  .اليت أعدها الباحث واضحة بدرجة كاملةرأى اخلبري أن مدلوالت التدريبات . ٦

رأى اخلبري أن سهولة التدريبات اليت اعدها الباحث مناسبة للمستوى التعليمي . ٧

  .بدرجة جيدة جدا

رأى اخلبري أن سهولة التدريبات اليت أعدها الباحث مناسبة للمواد املقررة بدرجة . ٨

  .جيدة جدا

عدها الباحث مناسبة للمستوى التعليمي رأى اخلبري ان صعوبة التدريبات اليت أ. ٩

  .بدرجة ممتازة

رأى اخلبري أن صعوبة التدريبات اليت أعدها الباحث مناسبة للمواد املقررة . ١٠
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  .بدرجة ممتازة

رأى اخلبري أن التدريبات اليت أعدها الباحث �تم بالنمو والتدرج التعليمي . ١١

  .بدرجة ممتازة

ليت أعدها الباحث تنبت الثقة بالنفس بدرجة جيدة رأى اخلبري أن التدريبات ا. ١٢

  .جدا

رأى اخلبري رأى اخلبري أن التدريبات اليت أعدها الباحث تقود إىل التعلم الذايت . ١٣

  .بدرجة جيدة جدا

رأى اخلبري رأى اخلبري أن التدريبات اليت أعدها الباحث تركز على ما يسبب . ١٤

  .ة جيدةالصعوبات واملشاكل عند التالميذ بدرج

رأى اخلبري أن التدريبات اليت أعدها الباحث تقود إىل توظيف اللغة . ١٥

  .واستخدامها اتصاليا بدرجة جيدة جدا

رأى اخلبري أن التدريبات االستيعابية اليت أعدها الباحث للنصوص احلوارية  . ١٦

  .كافية بدرجة ممتازة

لباحث للنصوص احلوارية رأى اخلبري أن التدريبات االستيعابية اليت أعدها ا. ١٧

  .مناسبة بدرجة ممتازة

رأى اخلبري أن التدريبات التوليفية اليت أعدها الباحث للمفردات اجلديدة كافية . ١٨

  . بدرجة ممتازة

رأى اخلبري أن التدريبات التوليفية اليت أعدها الباحث للمفردات اجلديدة . ١٩

  .مناسبة بدرجة جيدة جدا

ت التطبيقية اليت أعدها الباحث للرتاكيب اللغوية اجلديدة  رأى اخلبري التدريبا. ٢٠

  .كافية بدرجة جيدة جدا

رأى اخلبري أن التدريبت التطبيقية اليت أعدها املؤلف للرتاكيب اللغوية اجلديدة . ٢١

  .مناسبة بدرجة جيدة جدا



 5

رأى اخلبري أن التدريبات االستيعابية اليت أعدها الباحث للنصوص القرائية  . ٢٢

  .فية بدرجة جيدة جداكا

رأى اخلبري أن التدريبات ارستيعابية اليت أعدها الباحث للنصوص القرائية . ٢٣

  .مناسبة بدرجة جيدة جدا

  .رأى اخلبري أن أنواع التدريبات اليت أعدها الباحث كافية بدرجة ممتازة. ٢٤

  . تازةحيكم اخلبري على التدريبات اليت أعدها الباحث حتكيما عاما بدرجة مم. ٢٥

  

  آراء المدرسين في التدريبات التي أعدها الباحثآراء المدرسين في التدريبات التي أعدها الباحث. . ٦٦

وجبانب مقابلة اخلبري اليت أمتها يوزع الباحث االستبيان على املدرسني للحصول 

يوزع االستبيان على املدرسني الذين وزع . على آراءهم حول التدريبات اليت أعدها

وفيما يلي . إعداد التدريباتعليهم االستبيان يف حتليل االحتياجات اليت تقابل 

 .عرض نتائج االستبيان وحتليلها
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  ))آراء المدرسين في التدريبات التي أعدها الباحثآراء المدرسين في التدريبات التي أعدها الباحث((نتائج االستبيان نتائج االستبيان : : ١٣١٣. . ٤٤الجدول الجدول 

  بنود االستبانة  الرقم

  درجات التقويم

-  +  

٥  ٤  ٣  ٢  ١  ٠  

      90        تتسم التدريبات بانطباعاتها العامة بالصدق والثبات  ١

      75        التدريبات مناسبة للمستوى التعليمي  ٢

      80        التدريبات مناسبة للمواد المقررة  ٣

      KTSP       80التدريبات مناسبة لمتطلبات منهج   ٤

      75        إرشادات التدريبات واضحة  ٥

      80        مدلوالت التدريبات واضحة  ٦

      80        سهولة التدريبات مناسبة للمستوى التعليمي  ٧

      85        سهولة التدريبات مناسبة للمواد المقررة  ٨

      85        صعوبة التدريبات مناسبة للمستوى التعليمي  ٩

      85        صعوبة التدريبات مناسبة للمواد المقررة  ١٠

      75        تهتم التدريبات بالنمو والتدرج التعليمي  ١١

      70        تنبت التدريبات الثقة بالنفس  ١٢

      70        التدريبات إلى التعلم الذاتيتقود   ١٣

      70        تركز التدريبات على ما يسبب الصعوبات والمشاكل للتالميذ  ١٤

      70       تقود التدريبات إلى توظيف اللغة واستخدامها اتصاليا  ١٥

      75        التدريبات االستيعابية للنصوص الحوارية كافية  ١٦

      75        الحوارية مناسبةالتدريبات االستيعابية للنصوص   ١٧

       85      التدريبات التوليفية للمفردات الجديدة كافية  ١٨

        80      التدريبات التوليفية للمفردات الجديدة مناسبة  ١٩

      75        التدريبات التطبيقية للتراكيب الجديدة كافية  ٢٠

      75        التدريبات التطبيقية للتراكيب الجديدة مناسبة  ٢١

      75        التدريبات االستيعابية للنصوص القرائية كافية  ٢٢

      75        التدريبات االستيعابية للنصوص القرائية مناسبة  ٢٣

      70        أنواع التدريبات كافية  ٢٤

      80        درجة التحكيم العام للتدريبات  ٢٥

ا�موعة إن األعداد املكتوبة يف اجلدول تدل على الدرجة املئوية من : املالحظة(

  ).املستجيبة على االستبيان
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  :ومبا أن درجات التقومي

  ال قيمة=   ٠

  جيد نوعا=   ١

  جيد=   ٢

  جيد جدا=   ٣

  ممتاز=   ٤

  كامل =   ٥

  .يستفاد من اجلدول السابق ما يلي

من مستجييب االستبانة أن التدريبات اليت اعدها الباحث بانطباعا�ا % ٩٠رأى . ١

  .والثبات بدرجة جيدة جداالعامة تتسم بالصدق  

من مستجييب االستبانة أن التدريبات اليت أعدها الباحث مناسبة % ٧٥رأى . ٢

  .للمستوى التعليمي بدرجة جيدة جدا

من مستجييب االستبانة أن التدريبات اليت أعدها الباحث مناسبة % ٨٠رأى . ٣

  .للمواد املقرر بدرجة جيدة جدا

نة أن التدريبات اليت أعدها الباحث مناسبة من مستجييب االستبا% ٨٠رأى . ٤

  .بدرجة جيدة جدا KTSPملتطلبات منهج 

من مستجييب االستبانة أن إرشادات التدريبات اليت أعدها الباحث % ٧٥رأى . ٥

  .واضحة بدرجة جيدة جدا

من مستجييب االستبانة أن مدلوالت التدريبات اليت أعدها الباحث % ٨٠رأى . ٦

  .جدا واضحة بدرجة جيدة

من مستجييب االستبانة أن سهولة التدريبات اليت أعدها الباحث % ٨٠رأى . ٧

  .مناسبة للمستوى التعليمي بدرجة جيدة جدا

من مستجييب االستبانة أن سهولة التدريبات اليت أعدها الباحث % ٨٥رأى . ٨
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  .مناسبة للمواد املقررة بدرجة جيدة جدا

صعوبة التدريبات اليت أعدها الباحث  من مستجييب االستبيان أن% ٨٥رأى . ٩

  .مناسبة للمستوى التعليمي بدرجة جيدة جدا

من مستجييب االستبانة أن صعوبة التدريبات اليت أعدها الباحث % ٨٥رأى . ١٠

  .مناسبة للمواد املقررة بدرجة جيدة جدا

من مستجييب االستبانة أن التدريبات اليت أعدها الباحث �تم % ٧٥رأى . ١١

  .مو والتدرج التعليمي بدرجة جيدة جدابالن

من مستجييب االستبانة أن التدريبات اليت أعدها الباحثتنبت الثقة % ٧٠رأى . ١٢

  .بالنفس بدرجة جيدة جدا

من مستجييب االستبانة أن التدريبات اليت أعدها الباحث تقود إىل % ٧٠رأى . ١٣

  .التعلم الذايت بدرجة جيدة جدا

مستجييب االستبانة أن التدريبات اليت أعدها الباحث تركز من % ٧٠رأى . ١٤

  .على ما يسبب الصعوبات واملشاكل عند التالميذ بدرجة جيدة جدا

من مستجييب االستبانة أن التدريبات اليت أعدها الباحث تقود إىل % ٧٠رأى . ١٥

  .توظيف اللغة واستخدامها اتصاليا بدرجة جيدة جدا

االستبانة أن التدريبات االستيعابية اليت أعدها من مستجييب % ٧٥رأى . ١٦

  .الباحث للنصوص احلوارية كافية بدرجة جيدة جدا

من مستجييب االستبانة أن التدريبات االستيعابية اليت أعدها % ٧٥رأى . ١٧

  .الباحث للنصوص احلوارية مناسبة بدرجة جيدة جدا

ليفة اليت أعدها الباحث من مستجييب االستبانة أن التدريبات التو % ٨٥رأى . ١٨

  .للمفردات اجلديدة غري كافية أي معدومة

من مستجييب االستبانة أن التدريبات التوليفية اليت أعدها الباحث % ٨٠رأى . ١٩

  .للمفردات اجلديدة غري مناسبب أي معدومة
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من مستجييب االستبانة أن التدريبات التطبيقية اليت اعدها الباحث % ٧٥راى . ٢٠

  .اللغوية اجلديدة كافية بدرجة جيدة جدا للرتاكيب

من مستجييب االستبانة أن التدريبات الطبيقية اليت اعدها الباحث % ٧٥رأى . ٢١

  .مناسبة بدرجة جيدة جدا

من مستجييب االستبانة أن التدريبات االستيعابية اليت أعدها % ٧٥رأى . ٢٢

  .الباحث للنصوص القرائية كافية بدرجة جيدة جدا

من مستجييب االستبانة أن التدريبات االستيعابية اليت اعدها % ٧٥ رأى. ٢٣

  .الباحث للنصوص القرائية مناسبة بدرجة جيدة جدا

من مستجييب االستبانة أن أنواع التدريبات اليت يأيت �ا الباحث  % ٧٠رأى . ٢٤

  .كافية بدرجة جيدة جدا

ريبات اليت أعدها من مستجييب االستبانة حتكيما عاما أن التد% ٨٠حيكم . ٢٥

الباحث ملهارة الكتابة أحسن بدرجة وتفعل أكثر من التدريبات اليت أعدها 

  .املؤلف

  

  صياغة التدريباتصياغة التدريبات. . ٧٧

هذا املبحث عبارة عن الصورة األخرية للتدريبات اليت أعدها الباحث ملهارة 

الكتابة املقيدة تبعا للمقررات أي املواد التعليمية اليت وردت يف الكتاب الذي تتم 

وذلك بعد أداء التعديالت والتصحيحات اعتمادا على . فيه هذه الدراسة

ا الباحث من اخلبري الذي يقابله االنتقادات واإلرشادات والتوجيهات اليت تناوهل

وينطلق من نتائج الدراسة التمهيدية اليت أمتها مع مراعاة األسس اليت بناها العلماء 

ومواصفات املواد وتنظيما�ا وترتيبا�ا وانتشارا�ا  KTSPواالهتمام مبتطلبات منهج 

لمقررات وفيما يلي عرض مجيع التدريبات ملهارة الكتابة املقيدة ل. وتوزيعا�ا

  . التعليمية للفصل الدراسي األول
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  كتاب التدريبات لمهارة الكتابة المقيدةكتاب التدريبات لمهارة الكتابة المقيدة

  تعليم اللغة العربية للصف العاشر تعليم اللغة العربية للصف العاشر ""المصاحب لكتاب المصاحب لكتاب ((

  ))هدايتهدايت. . لألستاذ الدكتور دلألستاذ الدكتور د" " للمدرسة الثانويةللمدرسة الثانوية

    ٢٠٠٨٢٠٠٨    KKTTSSPPعلى منهج على منهج 

  

  

  

  

  

  ::إعدادإعداد

  سيف الرحيم بن عبد اهللاسيف الرحيم بن عبد اهللا

  

  

  

  

  

  

  إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنجإبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنججامعة موالنا مالك جامعة موالنا مالك 

  كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربيةكلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية

  ٢٠٠٩/٢٠١٠العام الدراسي 
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  التدريبات لمهارة الكتابة المقيدةالتدريبات لمهارة الكتابة المقيدة

    ١١١٠٤١٠٤  الوحدةالوحدة//للدرس األولللدرس األول

  

  

  التدريبات االستيعابية على الحوارالتدريبات االستيعابية على الحوار  ..  أأ

  إجابة األسئلةإجابة األسئلة::١١التدريب التدريب   ..١١

  باإلجابات الجاهزةباإلجابات الجاهزةتأليف األسئلة مستعينا تأليف األسئلة مستعينا : : ٢٢التدريب التدريب   ..٢٢

  ترتيب الجمل في فقراتترتيب الجمل في فقرات: : ٣٣التدريب التدريب   ..٣٣

  

  التدريبات التطبيقية على التراكيب اللغويةالتدريبات التطبيقية على التراكيب اللغوية  ..  بب

  تكملة الجملتكملة الجمل: : ١١التدريب التدريب   ..١١

  ضبط الكلمات مع تعديل األخطاءضبط الكلمات مع تعديل األخطاء: : ٢٢التدريب التدريب   ..٢٢

  تكملة الجمل بوضع نكرة أو معرفةتكملة الجمل بوضع نكرة أو معرفة: : ٣٣التدريب التدريب   ..٣٣

  

  التدريبات االستيعابية على القراءةالتدريبات االستيعابية على القراءة  ..  جج

  إجابة األسئلةإجابة األسئلة: : ١١التدريب التدريب   ..١١

  تأليف األسئلة مستعينا باإلجابات الجاهزةتأليف األسئلة مستعينا باإلجابات الجاهزة: : ٢٢التدريب التدريب   ..٢٢

  ترتيب الكلمات في جمل مفيدةترتيب الكلمات في جمل مفيدة: : ٣٣التدريب التدريب   ..٣٣

  

                                                
إىل الصفحة  ١الذي ميتد من الصفحة  ١الوحدة /جهزت هذه التدريبات مصاحبة للدرس األول١٠٤

  .من الكتاب املقرر ١١
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 التدريبات االستيعابية على الحوارالتدريبات االستيعابية على الحوار. . أأ

  )اإلجابة عن األسئلة: شكل التدريب( ١التدريب 

   ١٠٥!َأِجْب َعِن اَألْسِئَلِة اآلتَِيِة حتريريا ِمبَا فَِهْمَت ِمَن اِحلَواِر السَّاِبقِ 

  .................................................َمْن أَذِْكَياء؟  .١

 ...........................................َما اْمسُُه ِبالَكاِمل؟  .٢

َوظَُّف ِمْنُه؟  .٣
ُ
 .......................................َماَذا يُرِْيُد امل

 ......................................أَْيَن يـَتـََعلَُّم َأذِْكَياء ُحمَرَّم؟  .٤

 ...........................................َما ُعنـَْواُن َمْدَرَسِته؟  .٥

 ...............................................َما ُعنـَْواُن بـَْيِته؟  .٦

 .......................................َمْن َفاِطَمة ُسوَالْسرتي؟  .٧

ْدَرَسِة اُحلُكوِميَِّة؟ َهْل ِهي طَ  .٨
َ
 ...........................اِلَبٌة ِيف امل

 ..............................................َما ُعنـَْواُن بـَْيِتَها؟  .٩

 .........................................َما ُعنـَْواُن َمْدَرَسِتَها؟  .١٠

                                                
  ."البيانات الشخصية"من الكتاب املقرر حتت العنوان  ٢-١احلوار يف الصفحة١٠٥
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  )تأليف األسئلة: شكل التدريب( ٢التدريب 

  !ُتْب َأْسِئَلًة تـَْعِرُف ِمنـَْها بـََيانَاِت َصِدْيِقَك ُمْسَتِعيْـنًا بِاِإلَجابَاِت اآلتيةاُكْ 

  ؟ امسِْي َأْمحَد أَِمْني . .............................١

  ماالنج ٨٦؟ ُعنـَْواِين َشارِع َأْمحَد يَاِين . .............................٢

  ؟ ُوِلْدُت ِيف َمِديـَْنِة َماالَنج.... ..........................٣

  ١٩٩٢مارس  ٢٨؟ ُوِلْدُت ِيف . .............................٤

  ؟ أَنَا ِإْنُدونِْيِسي. .............................٥

ْدَرَسِة الثَّانَوِيَّة ا. .............................٦
َ
  ُحلُكوِميَّة؟ أَنَا تِْلِمْيُذ الصَّفِّ الثَّاِين ِيف امل

  ٠٨٥٢٣٣٤٩٦٠٦٩؟ َرْقُم َهاتِِفي . .............................٧

  .؟ َمْدَرَسِيت يف الشَّارِع َبندونج ماالنج. .............................٨
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  )ترتيب اجلمل: شكل التدريب( ٣التدريب 

  !اُْكُتب اُجلَمَل اآلتَِية وَرتـِّْبها ِيف فـَْقَرة

  الثَّانَِويَّةِ ) َخْريِ اُألمَّةِ (الصَّفِّ األَوَّل ِيف َمْدَرَسِة  ِهَي َطالَِبةُ . ١

  ٢٤َمْدَرَستـَُها ِيف الشَّارِع ِتريَتايَاَسا . ٢

  َأبُوَها ُسُعوِدي� َوأُمَُّها ِإْنُدونِيِسيَّة. ٣

  هِذِه َفاِطَمة ُسوالْسرتي. ٤

 ٥٢َوبـَْيتـَُها ِيف َشارِع تريتاياسا . ٥
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  التطبيقية على التراكيب اللغويةالتطبيقية على التراكيب اللغويةالتدريبات التدريبات . . بب

  ) تكملة اجلمل باختيار نكرة أو معرفة: شكل التدريب( ١التدريب 

  !َأْكِمل اُجلَمَل اآلتَِية ِباْخِتَياِر َأَصحِّ ِإَجاَبٍة ِممَّا بـَْنيَ الَقْوَسْني 

ْدَرَسِة الثَّانَِويَِّة اُحلُكومِ ............ َأْمحَد َساِمل ُعْثَمان . ١
َ
  )الطَّاِلبُ /َطاِلبٌ (    .يَّةِ ِيف امل

  )الَوَلدُ /َوَلدٌ (        ِإْنُدونِْيِسيٌّ ........... َأْمحَد َساِمل ُعْثَمان . ٢

ْدَرَسِة الثَّانَِويَِّة اَألْهِليَّةاألَ .......... فَاِطَمُة ُسوَالسرتي طَالَِبة . ٣
َ
  )الصَّفّ /َصفّ (  .وَِّل ِيف امل

ْدَرَسةَأْمحَد َساِمل عُ . ............ ٤
َ
  )البَـْيت/بـَْيت(      . ْثَمان بَِعْيٌد َعن امل

ْدَرَسة/َمْدَرَسة(      .َمْدَرَسةٌ َمنُوَذِجيَّةٌ  ٤الثَّانَِويَّة اُحلُكوِميَُّة . ............ ٥
َ
  )امل

  )ِهيَ /ُهوَ (    .طَاِلَبة َماِهَرة. ............ فَاِطَمة ُسوالسرتي بِْنٌت ِإْنُدونِيِسيَّة. ٦

ْدَرَسة الثَّانَِويَّة اُحلُكوِميَّة َأْمحَد . ٧
َ
  )ِهيَ /ُهوَ (  تِْلِمْيٌذ َنِشْيطٌ ........ َساِمل َطاِلٌب ِيف امل

  )ِهِذه/هَذا(        .هي َكِبيْـَرٌة ِجد�ا. َمْكتََبُة َمْدَرَسِتَنا. ............ ٨

َدرَِّسْني . ............ ٩
ُ
  )تِْلكَ /ذِلكَ (          .َمْكَتُب امل

  )الِكتَاب/ِكَتاب(        .الِفْقه............ ِة َمْدَرَسِتَنا ِيف َمْكَتبَ . ١٠
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  )إعادة الكتابة مع تصحيح اخلطأ: شكل التدريب( ٢التدريب 

  !اُْكُتب اُجلَمَل اآلِتَية َمَع َضْبِط َكِلَماِ�َا وَتْصِحْيِح الَكِلَمات الَِّيت َحتْتَـَها َخطٌّ 

  .اجلنوبية اجلاكرتا ٤٨ مدرسة أمحد سامل عثمان يف شارع تشيبوتات. ١

  .الثانوية احلكومية مدرسةأمحد سامل عثمان بعيد عن  البيت. ٢

  .األهلية ثانويةالصف األول يف املدرسة  الطالبةفاطمة سوالسرتي . ٣

  .املسجد باجلانب هو. كبرية  املكتبةيف مدرستنا . ٤

  .منوذجية املدرسةهي . مدرستنا ذلك. ٥

  .املكرمة ألداء احلج املكةيسافر املدرسنا إىل . ٦

  .الفقه الكتاب املدرستنايف مكتبة . ٧

  .املدرسني املكتب تلك. ٩

  .ماهرة التلميذة هو. زينب هذا. ١٠
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  )تكملة اجلمل بنكرة أو معرفة: شكل التدريب( ٣التدريب 

  .َأْكِمل اُجلَمَل اآلتَِية ِبَنِكَرٍة َأْو َمْعرَِفة حتريريا

  . ُهَو ِكَتاُب التـَّْفِسْري . َجِدْيدٌ  .........َعَلى املِْنَضَدِة  .١

ْمَلَكِة الَعَربِيَِّة السُُّعوِديَّةِ . ِإْنُدونِيِسيٌّ ......... ِإبـَْراِهْيم  .٢
َ
 .ُهَو يـَتـََعلَُّم ِيف امل

ْسِلُمْوَن ِإَىل َمكََّة  .٣
ُ
 .َألَداِء اَحلجِّ َوالُعْمرَةِ ......... ُيَساِفُر امل

 .املِْيَالِديَّةِ ..... ....يـََناِير َأوَُّل َشْهٍر ِيف  .٤

 .ُمَباَركٌ ......... َرَمَضان  .٥

 ..........َأْمحَد ُمَوظٌَّف َنِشْيٌط ِيف َمْكَتب  .٦

 املنورة......... يـَُزوُر اُحلجَّاُج  .٧

 ِهَي َعاِصَمُة ِإْنُدونِْيِسيا. َضْحَمةٌ ........ َجاَكْرتا  .٨

 ُسُعوِديٌّ ِهَي ِبْنٌت . َجِدْيدةٌ ......... ِيف َفْصِلَنا  .٩

رَْكزِي......... َمْرَمي  .١٠
َ
ْسَتْشَفى امل

ُ
  ِيف امل

  َمِديـَْنةٌ . أ

َِديـَْنة. ب
  امل

  َشْهرُ . ج

َكرََّمة. د
ُ
  امل

  ِكَتابٌ . ه

  َطِبْيَبةٌ . و

  اٌحلُكْوَمةِ . ز

  تِْلِمْيَذةٌ . ح

  تِْلِمْيذٌ . ط

  السََّنة. ي
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  التدريبات االستيعابية على القراءةالتدريبات االستيعابية على القراءة. . جج

  )اإلجابة عن األسئلة: التدريبشكل ( ١التدريب 

   ١٠٦!َأِجْب َعن اَألْسِئَلِة اآلتَِية حتريريا َحْسَبَما َفِهْمَت ِمَن النَّصِّ السَّاِبق

  ...................................َمْن َأْمحَد َساِمل ُعْثَمان؟. ١

  .....................................َما ُعنـَْواُن َمْدَرَسِتِه؟ . ٢

ْدَرَسة؟ . ٣
َ
  .............................َهْل بـَْيُتُه َقرِْيٌب ِمَن امل

  ..........................................َما ُعنـَْواُن بـَْيِته؟. ٤

  ..................................َمْن فَاِطَمة ُسوَالْسرتي؟. ٥

  ....................................َما ُعنـَْواُن َمْدَرَسِتَها؟ . ٦

  .........................................ِمْن أَْيَن أَبـُْوَها؟ . ٧

  ...........................................ِمْن أَْيَن أُمَُّها؟. ٨

  ...................................َهْل أَبُوَها أْنُدونِْيِسيٌّ؟ . ٩

  .......................................َما ُعنـَْواُن بـَْيِتها؟. ١٠

                                                
  ."بطاقة شخصية"من الكتاب املقرر حتت العنوان  ٩النص يف الصفحة ١٠٦
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  )تأليف األسئلة: شكل التدريب( ٢التدريب 

   ١٠٧!اكتب ُسَؤاالً ِلُكلِّ َجَواٍب ِفْيَما يَْأِيت َحْسَبَما َفِهْمَت ِمَن النَّصِّ السَّاِبقِ 

ْدَرَسِة الثَّانَِويَِّة ا.................................  .١
َ
 ُحلُكوِميَّةِ ؟ َال ُهَو تِْلِمْيٌذ ِيف امل

  َمْدَرَسُتُه ِيف َجاَكرْتَا اَجلُنوِبيَّة. ؟ الَ .................................  .٢

 ؟ ُهَو َيْسُكُن ِيف كابايوران بارو َجاَكْرَتا.................................  .٣

 ؟ نـََعْم ِعْنَدُه ِبَطاَقٌة َشْخِصيَّة.................................  .٤

ْدَرَسِة الثَّانَِويَّة اَألْهِليَّةِ ........................... ...... .٥
َ
 ؟ نـََعْم ِهَي َطالَِبةٌ ِيف امل

 ؟ َال أَبُوَها ِمْن َمكَّة.................................  .٦

 ؟ نـََعْم أُمَُّها إِْنُدونِْيِسيَّة.................................  .٧

 ؟ َال ِهَي َتْسُكُن ِيف سريانج.................................  .٨

 "خري األمة"؟ َمْدَرَسُة .................................  .٩

  ؟ نـََعْم ِعْنَدَها ِبطَاَقٌة َشْخِصيَّةٌ ...............................  .١٠

                                                
  ."بطاقة شخصية"من الكتاب املقرر  ٩النص يف الصفحة ١٠٧
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  )ترتيب الكلمات يف مجل مفيدة: شكل التدريب( ٣التدريب 

تِْيب يف ُمجٍَل ُمِفْيَدةٍ    !اُْكُتب الَكِلَماِت اآلتَِية بِالرتَّ

ْدَرَسةِ  – الصَّفِّ  .١
َ
  الثَّانَِويَّة - ِيف  – َأْمحَد َساِمل ُعْثَمان - اَألوَّلِ  – َطاِلبُ  – اُحلُكوِميَّةِ  – امل

ْدَرَسة .٢
َ
- َمنُوَذِجيَّة – َرَسةَمدْ  – َجاَكْرَتا – ٤٨ِشيبُوَتات  - اجلَُنوِبيَّةِ  – ٤اُحلُكوِميَّة -امل

 ِهيَ -الثَّانَِويَّة- ِيف -َشارِع

ْدَرَسةِ  – ِيف  .٣
َ
 ِيف  – الثَّانَِويَّة – الثَّانَِويَِّة اَألْهِليَّة - اَألْهِليَّة – َطالَِبة – فَاِطَمة ُسوَالْسرتي -  امل

   ٢٤ِتْريتَا يَاَسا  - َشارِع – )َخيـُْر اُألمَّة( - َمْدَرَسة –
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  لمهارة الكتابة المقيدةلمهارة الكتابة المقيدةالتدريبات التدريبات 

    ٢٢١٠٨١٠٨  الوحدةالوحدة//للدرس األولللدرس األول

  

  

  التدريبات االستيعابية على الحوارالتدريبات االستيعابية على الحوار  ..  أأ

  إجابة األسئلة إجابة األسئلة : : ١١التدريب التدريب   ..١١

  المزاوجةالمزاوجة: : ٢٢التدريب التدريب   ..٢٢

  إجابة األسئلةإجابة األسئلة: : ٣٣التدريب التدريب   ..٣٣

  تأليف األسئلة مستعينا باإلجابات الجاهزةتأليف األسئلة مستعينا باإلجابات الجاهزة: : ٤٤التدريب التدريب   ..٤٤

  

  التدريبات التطبيقية على التراكيب اللغويةالتدريبات التطبيقية على التراكيب اللغوية  ..  بب

  تكملة الجمل باختيار كلمات مناسبةتكملة الجمل باختيار كلمات مناسبة: : ١١التدريب التدريب   ..١١

  تكملة الجمل بوضع أخبار مناسبةتكملة الجمل بوضع أخبار مناسبة: : ٢٢التدريب التدريب   ..٢٢

  تكملة الجمل بوضع مبتدآت مناسبةتكملة الجمل بوضع مبتدآت مناسبة: : ٣٣التدريب التدريب   ..٣٣

  تكملة الجمل بوضع أفعال مضارعة مناسبةتكملة الجمل بوضع أفعال مضارعة مناسبة: : ٤٤التدريب التدريب   ..٤٤

  تكملة الجمل مع ضبط كلماتها وتغيير ما يلزمتكملة الجمل مع ضبط كلماتها وتغيير ما يلزم: : ٥٥التدريب التدريب   ..٥٥

  

  التدريبات االستيعابية على القراءةالتدريبات االستيعابية على القراءة. . جج

  إجابة األسئلةإجابة األسئلة: : ١١التدريب التدريب . . ١١

  تحكيم الصواب والخطأ مع إجراء التعديلتحكيم الصواب والخطأ مع إجراء التعديل: : ٢٢التدريب التدريب . . ٢٢

  الترجمةالترجمة: : ٣٣التدريب التدريب . . ٣٣

                                                
إىل  ١٢الذي ميتد من الصفحة  ٢الوحدة /جهزت هذه التدريبات مصاحبة للدرس األول١٠٨

  .من الكتاب املقرر ٢٢الصفحة 
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 التدريبات االستيعابية على الحوارالتدريبات االستيعابية على الحوار. . أأ

  )اإلجابة عن األسئلة: شكل التدريب( ١التدريب 

   ١٠٩!َحتْرِيرِيَّاَأِجْب َعن اَألْسِئَلِة اآلتَِيِة ِمبَا َفِهْمَت ِمَن اِحلَواِر السَّاِبق 

  .............................................َماَذا َسَأَل الرَُّجُل البَـوَّاَب؟ . ١

  ..........................................ِإَىل أَْيَن يَْأُخُذ البـَّوَّاُب الرَُّجَل؟ . ٢

َصلَّى؟ . ٣
ُ
  ..............................َماَذا يَُشاِهُد الرَُّجُل ِيف َطرِْيِقِه ِإَىل امل

  .............................................َكْم َمْكَتًبا ُيَشاِهُد الرَُّجُل؟ . ٤

َكاِتُب؟ . ٥
َ
  .....................................................َما ِهَي امل

َصلَّى؟ . ٦
ُ
  .....................................َماَذا يَُشاِهُد الرَُّجُل ِجبَِواِر امل

ْلَعَب؟ . ٧
َ
  ............................................َمَىت يَُشاِهُد الرَُّجُل امل

  ..............................................َكْم َمْلَعًبا ُيَشاِهُد الرَُّجُل؟ . ٨

ْيَن يـَتَـَغدَّى الرَُّجُل؟ . ٩   ...................................................َأ

ْقِصف؟ . ١٠
َ
  ........................................َمْن َيْأُخُذ الرَُّجَل ِإَىل امل

                                                
  ."املرافق العامة"من الكتاب املقرر حتت العنوان  ١٣-١٢احلوار يف الصفحة ١٠٩
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  ) املزاوجة: شكل التدريب( ٢التدريب 

زَاَوَجِة الصَِّحْيَحة بِالِعَبارَاِت ِيف ) أ(اْكُتب الَكِلَمات ِيف 
ُ
  )ب(ِبامل

  العبارات) ب(  الكلمات) أ(

  البَـوَّابُ . ١

  السَّائِقُ . ٢

  اِإلَدارَةُ . ٣

  الَقاَعُة اِالْجِتَماِعيَّةُ . ٤

ْكَتَبةُ . ٥
َ
  امل

  َمْعَمُل اللَُّغةِ . ٦

  َمْلَعُب ُكَرِة السَّلَّةِ . ٧

ْدَرَسةِ . ٨
َ
  َمْقصف امل

  َمْلَعُب ُكَرِة الَقَدمِ . ٩

ْدَرَسةِ . ١٠
َ
  ُمَصلَّى امل

َكاُن الَِّذي نـَُعاِلُج ِفْيهِ . أ
َ
  الشُّئُوَن اِإلَدارِيَّةَ  امل

َدرُِّسوَن َوالتََّالِمْيُذ َمجَاَعةً . ب
ُ
َكاُن الَِّذي ُيَصلِّي ِفْيِه امل

َ
  امل

  نـََتَدرَُّب ِفْيِه َعَلى اِالْسِتَماِع َوالَكَالِم ِباللَُّغِة اَألْجَنِبيَّةِ . ج

  نـَْلَعُب ِفيِه ُكَرَة السَّلَّةِ . د

ْدَرَسةِ  ُهَو الَِّذي ُحيَاِفُظ َعَلى. ه
َ
  َأْمِن امل

َدرُِّسوَن ِلُمَناَسبَاٍت ُمَعيـََّنةٍ . و
ُ
َكاُن الَِّذي َجيَْتِمُع ِفْيِه التََّالِمْيُذ َوامل

َ
  ِهَي امل

  يـَْقِضي ِفْيِه بـَْعُض التََّالِمْيِذ َوْقَت الرَّاَحِة لِلَغَداءِ . ز

  يَْذَهُب ِإلَْيِه التََّالِمْيُذ ِلُكَرِة الَقَدمِ .ح

  ِفيْـَها بـَْعُض التََّالِمْيِذ ِلِقرَاَءِة الُكُتبِ  يـَْقِضي. ط

ْدَرَسةِ . ي
َ
  ُهَو الَِّذي َيُسْوُق َسيَّاَرَة امل
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  )اإلجابة عن األسئلة: شكل التدريب( ٣التدريب 

   ١١٠!السَّاِبق َحتْريريَّا آلتَِيِة ِمبَا َفِهْمَت ِمَن احلوارَأِجْب َعِن اَألْسِئَلِة ا

رَافِ . ١
َ
  .........................................ُق الَعامَُّة ِيف َمْدَرَسِتَنا؟ َما ِهَي امل

  ....................َهْل ُمنَاِرُس َعَلى الرِّيَاَضاِت الَبَدنِيَِّة ِيف الُفُصوِل الدِّرَاِسيَِّة؟ . ٢

ْلَعِب؟ . ٣
َ
  .............................َهْل نـََتَدرَُّب َعَلى اِالْسِتَماِع َوالَكَالِم ِيف امل

ْيَن يـَْلَعُب التََّالِمْيُذ ُكَرَة الَقَدِم؟ . ٤   .............................................َأ

ْدَرَسِة؟ . ٥
َ
  .............................................َمْن ُحيَاِفُظ َعَلى َأْمِن امل

َجالَِّت َواجلَ . ٦
َ
  ................................َراِئَد ِللِقرَاءَِة؟ َأْيَن جنَُِد الُكُتَب َوامل

ْيَن ُنَصلِّى الظُّْهَر؟ . ٧   ........................................................َأ

ْشُروبَاِت؟ . ٨
َ
ْأُكوَالِت َوامل

َ
ْيَن َنْشَرتِي امل   .......................................َأ

ْدَرَسِة؟ َمْن َيُسْوُق . ٩
َ
  ................................................َسيَّاَرَة امل

  .....................................أَْيَن يدفع التََّالِمْيُذ الرُُّسوَم الدِّرَاِسيَِّة؟ . ١٠

                                                
  ."املرافق العامة"املقرر حتت العنوان  من الكتاب ١٣-١٢احلوار يف الصفحة ١١٠
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  )تأليف األسئلة مستعينا باإلجابات اجلاهزة: شكل التدريب( ٤التدريب 

   ١١١!السَّاِبقِ  احلوارُكلِّ َجَواٍب ِفْيَما يَْأِيت ِمبَا فَِهْمَت ِمَن اْكُتْب ُسَؤاًال لِ 

  ؟ نـََعْم، ِيف َمْدَرَسِتَنا َمرَاِفق َعامَّة. ....................... ١

  ؟ َنْدُرُس ِيف الُفُصوِل الدِّرَاِسيَّةِ . ....................... ٢

َكاُن ا. ....................... ٣
َ
  لَِّذي يتعلم ِفْيِه التََّالِمْيُذ اللَُّغَة اَألْجَنِبيَّة؟ ُهَو امل

  ؟ نـََعم ِيف َمْدَرَسِتَنا َمْكَتَبةٌ . ....................... ٤

َجالَِّت َواَجلرَائِدَ . ....................... ٥
َ
  ؟ نـَْقرَأُ فِيـَْها الُكُتَب َوامل

َكاُن . ....................... ٦
َ
  الَِّذي ُمنَاِرُس فِْيِه َعَلى الرِّيَاَضاِت الَبَدنِيَّةِ ؟ ُهَو امل

  ؟ َجنَْتِمُع ِيف الَقاَعِة اِالْجِتَماِعيَّةِ . ....................... ٧

  ؟ نـَُعاِلُج الشُُّؤوَن اِإلَدارِيََّة ِيف َمْكَتِب اِإلَدارَةِ . ....................... ٨

َدرِِّسْني ؟ َيْسرتَِ . ....................... ٩
ُ
َدرُِّسوَن ِيف َمْكَتِب امل

ُ
  ْيُح امل

ْدَرَسةِ . ..................... ١٠
َ
َناَوُل الَغَداء ِيف َمْقَصِف امل   ؟ نـَتـَ

                                                
  ."املرافق العامة"من الكتاب املقرر حتت العنوان  ١٣-١٢احلوار يف الصفحة ١١١
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  التدريبات التطبيقية على التراكيب التدريبات التطبيقية على التراكيب . . بب

  )تكملة اجلمل باختيار كلمة مناسبة: شكل التدريب( ١التدريب 

  !ر ُمْبَتَدأ َأْو َخَربٍ ُمَناِسبٍ َأْكِمل اُجلَمل اآلتَِية بِاْخِتَيا

تَـَوسَِّطةِ ............ َأْمحَد  .١
ُ
ْدَرَسِة امل

َ
  ِيف امل

رَْكزِي.......... َعاِئَشةُ  .٢
َ
ْسَتْشَفى امل

ُ
 ِيف امل

الَِبسَ . ِيف الدُّكَّانِ ............  .٣
َ
 ُهَو يَِبْيُع امل

 ِهَي تـَْزرَُع الرُّزَّ . ِيف اَحلِديـَْقةِ ............  .٤

ْدَرَسِة قـَْبَل املِيـَْعادِ ...........  .٥
َ
 َحاِضٌر ِيف امل

 تـَُنظُِّف بـَْيَت َسيِِّدَها............  .٦

 ِهَي تـَْرِجُع بـَْعَد الدَّْرِس اَألِخْري . َنِشْيَطةٌ .......... فَاِطَمُة  .٧

 ِيف َمْكَتِب اُحلُكوَمةِ .......... ِإبـَْراِهْيم  .٨

ْدَرسَ ............ َسْلَمان  .٩
َ
تَـَوسَِّطةِ ِيف امل

ُ
 ُهَو يـَُعلُِّم الَعرَِبيَّةَ . ِة امل

  بِِلَقاِءكَ ........... َأنَا  .١٠

  ُمَدرِّسٌ . أ

  تِْلِمْيَذةٌ . ب

َدرِّسُ . ج
ُ
  امل

  ُمَوظَّفٌ . د

  تِْلِمْيذٌ . ه

  التَّاِجرُ . و

  َمْسُرورٌ . ز

  اخلَاِدَمةُ . ح

  َطبِْيَبةٌ . ط

  الَفالََّحةُ . ي
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  )اجلمل بوضع خربتكملة : شكل التدريب( ٢التدريب 

  !َأْكِمل اُجلَمل اآلتَِية ِبَوْضِع َخَربٍ ُمَناِسٍب ِلُكلِّ ُمْبَتَدأ ِفْيَما يأيت

ْسِجُد . ٦    ...............التـِّْلِمْيُذ . ١
َ
  ...............امل

َدرُِّس . ٢
ُ
َبُة . ٧    ...............امل ْكَت

َ
  ................امل

  ...............البَـوَّاُب . ٨    ...............الطَّالَِبُة . ٣

َدرَِّسُة . ٤
ُ
َوظََّفُة . ٩    ..............امل

ُ
  ...............امل

ْدَرَسُة . ٥
َ
  ..............الطَِّبْيَبةُ . ١٠    ..............امل
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  )تكملة اجلمل بوضع مبتدأ: شكل التدريب( ٣التدريب 

  !أ ُمَناِسٍب ِلُكلِّ َخَربٍ ِفْيَما يَْأِيت َأْكِمل اُجلَمل اآلتَِية ِبَوْضِع ُمْبَتدَ 

  ...............َفالََّحٌة  . ٦    ِتْلِمْيذٌ . .............. ١

  ..............ُمَدرٌِّس  . ٧    ِتْلِمْيَذةٌ . .............. ٢

  ................َطبِْيَبٌة  . ٨    َنِشْيطَةٌ . .............. ٣

  ..............ُمَوظٌَّف  . ٩    ةٌ ُجمَْتِهدَ . .............. ٤

  ..............َخاِدَمٌة . ١٠    َتاِجرٌ . .............. ٥
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  )تكملة اجلمل: شكل التدريب( ٤التدريب 

  !َأْكِمل اُجلَمَل اآلتَِية ِبَوْضِع ِفْعٍل ُمَضارٍِع ُمَضارٍِع ُمَناِسب

  الَفْصَل بـَْعَد َأْن َيُدقَّ اَجلَرسُ ........... َأنَا  .١

ْدَرَسِة ِبالدَّرَّاَجةِ ............. أنَت  .٢
َ
 ِمَن امل

 ِيف ُكرَّاَسِتكِ ............. أنِت  .٣

َْدَرَسِة بـَْعَد الدَّْرِس اَألِخْريِ .............. َحنُْن  .٤
 ِمَن امل

ْدَرَسةِ ............. أنا  .٥
َ
 ُكَرَة الَقَدِم ِيف َمْلَعِب امل

َدرُِّس  .٦
ُ
  َمْعَمِل اللَُّغةِ الَعَرِبيََّة ِيف .......... امل

ْسَتْشَفى بِالسَّيَّارَةِ .......... الطَِّبيَْبُة  .٧
ُ
 ِإَىل امل

 الُقْرآَن بـَْعَد الصُّْبحِ ........... َعاِئَشةُ  .٨

َالِبَس ِيف السُّْوقِ ........... التَّاِجُر  .٩
َ
 امل

ْكَتَبةِ ........... ِإبـْرَاِهْيم  .١٠
َ
َجلََّة ِيف امل

َ
  امل
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  )تكملة اجلمل: التدريبشكل ( ٥التدريب 

  !اْكُتب اُجلَمَل اآلتَِية َمَع َضْبِط َكِلَماِ�َا وتـَْغِيْريِ َما َحتَْتُه َخطٌّ 

 أطالعالقرآن أو  أقرأإىل املسجد لصالة الصبح، مث  أذهبمن النوم مبكرا، مث  أقومأنا  -

  .إىل املدرسة يف السادسة والنصف بالدراجة أذهبالدروس، 

  ........................................................................أنَت  .١

 ........................................................................أنِت  .٢

 ......................................................................إبراهيم  .٣

 ......................................................................عائشة  .٤

 .........................................................................حنن  .٥

كرة القدم بعد   نلعبيف البيت مدة، مث  نسرتيحمن املدرسة بعد الدرس األخري،  نرجعحنن  -

  .الدروس نذاكرالقرآن حىت العشاء، مث  نقرأملسجد، و املغرب يف ا نصليالعصر، مث 

  ..........................................................................أنا  .١

 ........................................................................أنَت  .٢

 ........................................................................أنِت  .٣

 ........................................................................فريد  .٤

  ......................................................................فاطمة  .٥
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  التدريبات االستيعابية على القراءةالتدريبات االستيعابية على القراءة. . جج

  )األسئلة اإلجابة عن: شكل التدريب( ١التدريب 

   ١١٢!َأِجْب َعِن اَألْسِئَلِة اآلتَِيِة ِمبَا َفِهْمَت ِمَن النَّصِّ السَّاِبق حتريريا

 َهْل ِيف َمْدَرَسِتَنا َمَراِفق َعامَّة؟ .١

رَاِفُق الَعامَُّة ِيف َمْدَرَسِتَنا؟ .٢
َ
  َما ِهَي امل

َقرََّرة؟ .٣
ُ
 َأْيَن َنْدُرُس الدُُّرْوس امل

 اللَُّغة؟ َماَذا نـَْعَمُل ِيف َمْعَملِ  .٤

َجالَِّت َواَجلَراِئد؟ .٥
َ
 َأْيَن نـَْقَرأُ أَنـَْواًعا ِمَن الُكُتِب أَِو امل

 َماَذا ُمنَاِرُس ِيف َمْلَعِب َمْدَرَسِتَنا؟ .٦

 َأْيَن نـَُعاِلُج الشُُّؤوَن اِإلَدارِيَّة؟ .٧

َدرُِّسْون؟ .٨
ُ
 َأْيَن َجيَْتِمُع امل

 الرَّاَحة؟ َأْيَن يـَتَـَناَوُل التََّالِمْيُذ الِغَداَء َوْقتَ  .٩

َدرُِّسْوَن الظُّْهَر َمجَاَعة؟ .١٠
ُ
ْيَن ُيَصلِّي التََّالِمْيُذ َوامل  َأ

                                                
  ."املرافق العامة"من الكتاب املقرر حتت العنوان  ٢١-٢٠النص يف الصفحة ١١٢
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  )تصحيح العبارات اخلاطئة: شكل التدريب( ٢التدريب 

  !ِإَذا َكاَنت الِعبَاَرُة َخاِطَئًة َمَع َتْصِحْيِحَها) خ(ِإَذا َكاَنت الِعَباَرُة َصِحْيَحًة َأْو ) ص(اُْكُتب 

َطاُر َوَحمَطَُّة اَحلاِفَالتٍيف َمدْرَستِنَ  .١
َ
  .ا َمَراِفُق َعامَّة، ِمنْـَها امل

ْدَرَسةِ  .٢
َ
 .نـََتَدرَُّب َعَلى االْسِتَماِع َوالَكَالِم ِيف َمْلَعِب امل

َراِسيََّة ِيف َمْكَتِب اِإلَداَرةِ  .٣  .َيْدَفُع التََّالِمْيُذ الرُُّسْوَم الدِّ

ْدَرَسةَجيِْلُس البَـوَّاُب ِيف َمْكَتِب َهْيَئِة ا .٤
َ
 .لتَّْدرِْيِس لُِيَحاِفَظ َعَلى أَْمِن امل

ْدَرَسِة َمْأُكوَالٌت َوَمْشُرْوبَات .٥
َ
 .ِيف َمْقصِف امل

 .َمْعَمُل اللَُّ◌َغِة ُغْرَفٌة تـَنـََعلَُّم ِفيـَْها اللَُّغَة اَألْجَنِبيَّةِ  .٦

 . َنْدُخُل الَقاَعَة اِالْجِتَماِعيََّة َونـَْلَعُب فِيـَْها ُكَرَة الَقَدمِ  .٧

ْلَعب .٨
َ
ْقصِف َأْو ِيف امل

َ
 . َيْدُرُس التََّالِمْيُذ ِيف امل

َناَوُل التََّالِمْيُذ الَغَداء ِيف اَلَمْقصف َوْقَت الرَّاَحة .٩  . يـَتـَ

ْدَرَسة .١٠
َ
  . يـَُرحُِّب البـَوَّاُب الضَّْيَف الَِّذي َزاَر امل
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  )الرتمجة: شكل التدريب( ٣التدريب 

  !الَعرَبِيَِّة َحتْرِْيرِي�اتـَْرِجْم َما يَْأِيت ِإَىل 
1. Di sekolah kita terdapat beberapa fasilitas umum yang menunjang belajar 

kita. Kita harus memeliharanya. 
2. Minggu depan kita akan belajar di laboratorium bahasa untuk berlatih 

menyimak dan berbicara dalam bahasa Arab. 
3. Saya pergi ke perpustakaan pada waktu istirahat untuk membaca buku-

buku sejarah islam. 
4. Pada hari libur sebagian siswa ke sekolah untuk bermain sepak bola di 

lapangan. 
5. Sekolah kita memiliki aula. Kita berkumpul di aula untuk memperingati 

maulid Nabi. 

  

 !ِيت ِإَىل اِإلْنُدونِْيِسيَّة َحتْرِِيرِيَّاتـَْرِجم َما يَأْ 

  .ِيف َمْدَرَسِتَنا َمرَاِفق َعامَّة َحنَْفظَُها ألَنـََّها ُتَساِعُدنَا َعَلى َجنَاِح تـََعلُِّمَنا .١

ْكَتَبِة َوجيَُِدْوَن ِفيْـَها ُكتُبًا َوَجمَالَّت َوَجَراِئد َكثِيْـَرةً  .٢
َ
 .َيْذَهُب التََّالِمْيُذ ِإَىل امل

 .َعلُِّم ِيف َمْعَمِل اللَُّغِة ُيَساِعُدنَا َعَلى ممَُاَرَسِة اِالْسِتَماِع َوالَكالَِم بِاللَُّغِة اَألْجنَِبيَّةِ التـَّ  .٣

َجنَْتِمُع ِيف الَقاَعِة اِالْجِتَماِعيَِّة َمًعا ِلُمنَاَسبَاٍت ُمَعيـََّنٍة َكذِْكَرى َمْوِلِد الرَُّسوِل َأْو ِإْسرَاِءِه  .٤

 .َوِمْعرَاِجهِ 

ْدَرَسِة ِإَىل َشاِطِئ الَبْحِر ِلَقَضاِء ِإَجاَزتَِنا الصَّْيِفيَّةِ  .٥
َ
 .َحيِْمُلَنا َساِئُق امل
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  التدريبات لمهارة الكتابة المقيدةالتدريبات لمهارة الكتابة المقيدة

    ١١١١٣١١٣  الوحدةالوحدة//للدرس الثانيللدرس الثاني

  

  

  التدريبات االستيعابية على الحوارالتدريبات االستيعابية على الحوار  ..  أأ

  إجابة األسئلةإجابة األسئلة: : ١١التدريب التدريب   ..١١

  باإلجابات الجاهزةباإلجابات الجاهزةتأليف األسئلة مستعينا تأليف األسئلة مستعينا : : ٢٢التدريب التدريب   ..٢٢

  المزاوجةالمزاوجة: : ٣٣التدريب التدريب   ..٣٣

  

  التدريبات التطبيقية على التراكيبالتدريبات التطبيقية على التراكيب    ..  بب

  تكملة الجمل باختيار كلمات مناسبةتكملة الجمل باختيار كلمات مناسبة: : ١١التدريب التدريب   ..١١

  تأليف األسئلة تأليف األسئلة : : ٢٢التدريب التدريب   ..٢٢

  تكملة الجمل مع تغيير ما يلزمتكملة الجمل مع تغيير ما يلزم: : ٣٣التدريب التدريب   ..٣٣

  

  التدريبات االستيعابية على القراءةالتدريبات االستيعابية على القراءة  ..  جج

  تأليف األسئلةتأليف األسئلة: : ١١التدريب التدريب   ..١١

  تيب الجمل في ففقراتتيب الجمل في ففقراتتر تر : : ٢٢التدريب التدريب   ..٢٢

  الترجمةالترجمة: : ٣٣التدريب التدريب   ..٣٣

  

  

                                                
من الكتاب  ٣٨-٣٠الذي ميتد من الصفحة  ١الوحدة /جهزت هذه التدريبات للدرس الثاين١١٣

  .املقرر
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 التدريبات االستيعابية على الحوارالتدريبات االستيعابية على الحوار. . أأ

  )اإلجابة عن األسئلة:شكل التدريب( ١التدريب 

   ١١٤!َأِجْب َعِن اَألْسِئَلِة اآلتَِية ِمبَا َفِهْمَت ِمَن اِحلَواِر السَّاِبق َحتْرِيريَّا

  ........................................أَْيَن َيْسُكُن فـَُؤاد ؟ . ١

  ..................................أَْيَن َجيِْلُس فـَُؤاد َوَعائَِلُتُه؟ . ٢

  .................................َمْن َمَعُه ِيف ُغْرَفِة اُجللُْوِس؟ . ٣

  ...................................أَْيَن يَْأُكُل فـَُؤاد َوَعائَِلُتهُ؟ . ٤

ْكَتِب؟ . ٥
َ
  ..........................َماَذا يـَْعَمُل فـَُؤاد ِيف ُغْرَفِة امل

  .........................................َماَذا تـَْعَمُل ُأْخُتُه؟ . ٦

  ..........................................َماَذا تـَْعَمُل أُمُُّه؟ . ٧

  ..........................................؟ َمْن ُيَساِعُد أُمَّهُ . ٨

  ...........................................أَْيَن يـََناُم فـَُؤاد؟ . ٩

  ........................................أَْيَن ُغْرَفُة النـَّْوِم؟ . ١٠

                                                
  ."يف البيت"من الكتاب املقرر حتت العنوان  ٣١-٣٠احلوار يف الصفحة ١١٤
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  )تأليف أسئلة مستعينا باإلجابات اجلاهزة: شكل التدريب( ٢التدريب 

ًنا بِاِإلَجابَاِت اآلتيةاُكْ    !ُتْب َأْسِئَلًة تـَْعِرُف ِ�َا َأْحَواَل بـَْيِت َصِدْيِقَك ُمْسَتِعيـْ

  ماالنج ٩؟ بـَْيِيت ِيف الشَّارِع َأْمحَد َياِين . ...................... ١

َواِر بـَْيِيت َمْسِجدٌ . ...................... ٢
  ؟ ِجبِ

  ْم ِيف بـَْيِيت ُغَرٌف ٌخمَْتِلَفة؟ نـَعَ . ...................... ٣

  ؟ ِمنـَْها ُغَرُف النـَّْوِم َوُغْرَفُة اجلُُلوِس َوَمْطَبٌخ َوَمحَّاَماتٌ . ...................... ٤

  ؟ َأْجَتِمُع َمَع َعائَِلِيت ِيف ُغْرَفِة اُجلُلوسِ . ...................... ٥

  َوَعاِئَلِيت التـِّْلَفاز ِيف ُغْرَفِة اجلُُلْوسِ ؟ ُأَشاِهُد أَنَا . ...................... ٦

  ؟ نـََعْم ِيف بـَْيِيت ُغْرَفُة اَألْكلِ . ...................... ٧

  ؟ آُكُل أَنَا َوَعائَِلِيت ِيف ُغْرَفِة اَألْكلِ . ...................... ٨

  ؟ أُمِّي َتْطَبُخ َلنَا الطََّعامَ . ...................... ٩

  ؟ اخلَاِدَمُة ُتَساِعُد أُمِّي َعَلى ِإْعَداِد الطََّعامِ .................. . ..١٠
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  )املزاوجة: شكل التدريب( ٣التدريب 

زَاَوَجِة الصَِّحْيَحِة ِبالِعَبارات ِيف ) أ(اْكُتب الَكِلَمات ِيف 
ُ
  )ب(بِامل

  العبارات) ب(  الكلمات) أ(

  البَـْيتُ . ١

  ُغْرَفُة اجلُُلْوسِ . ٢

  ُغْرَفُة النـَّْومِ . ٣

ْطَبخُ . ٤
َ
  امل

  اَحلمَّامُ . ٥

  اخلَاِدمُ . ٦

َذاَكرَةِ . ٧
ُ
  ُغْرَفُة امل

  ُغْرَفُة اَألْكلِ . ٨

  الُبْسَتاِينُّ . ٩

  الضَّْيفُ . ١٠

  ِعْنَدنَا َخاِدٌم يـَْعَمُل ِيف الُبْستَانِ . أ

  ِهَي ُتَساِعُد أُمََّنا َعَلى ِإْعَداِد الطََّعامِ . ب

ْدَرَسةِ أُطَاِلُع . ج
َ
  ِفيْـَها ُدُرْوِسي قـَْبَل الذَِّهاِب ِإَىل امل

  َجتَْتِمُع الَعائَِلُة ِفيـَْها ِعْنَد الَفرَاغِ . د

َكاُن الَِّذي َنْسُكُن ِفْيِه َمَع َعائَِلِتَنا. ه
َ
  امل

  َتْطَبُخ ِفْيِه أُمَُّنا َوتـَُهيُِّئ َلَنا الطََّعاَم لِْلُفُطورِ . و

  َد التـََّعبِ َنْسَرتِْيُح ِفْيِه ِعنْ . ز

  أَتـََناَوُل فِيـَْها أَنَا َوَعائَِلِيت الُفُطْوَر َوالغَداَء َوالَعَشاءَ . ح

ْيِتنَا.ط   ُهَو الَِّذي يـَُزْورُنَا ِيف بـَ

  َنْسَتِحمُّ ِفْيه قـَْبَل َأَداِء األَْنِشَطِة اليَـْوِميَّةِ . ي

  



 38

  التدريبات التطبيقية على التراكيبالتدريبات التطبيقية على التراكيب  ..  بب

  )تكملة اجلمل: شكل التدريب( ١التدريب 

  !َأْكِمل اُجلَمل اآلتَِية بِاْخِتَيار َكِلَمٍة ُمَناِسَبة حتريريا

ْدَرَسِة الثَّاَنِويَّةِ . ........ دُكَّاٌن يف السُّوقِ . ........ َأنَا تَاِجَرةٌ  .١
َ
ْلِمْيَذٌة ِيف امل  .ِت

  .ِيف بـَْيِيت . .......... َدرَّاَجةٌ . ......... َأنَا تِْلِمْيذٌ  .٢

 ........يف . ....... َسيَّاَرةٌ . ........ ِبْيبٌ َأْنَت طَ  .٣

 .يف ُسورَابايا. ........ بـَْيٌت َكِبيْـرٌ . ......... َأْنِت َغنِيَّةٌ  .٤

 .ُرزٌّ ......... ِيف . َمْزَرَعٌة ِيف الَقْريَة. ........ َأْنَت َفالَّحٌ  .٥

 .َنِشْيَطة. .......... تِْلِمْيَذةٌ ......... َأْنِت ُمَدرَِّسٌة  .٦

 ِيف الشَّارِع َأْمحَد َدْحَالن. ........... َمْدَرَسةٌ . .......... َأنـُْتْم َتَالِمْيذُ  .٧

 .َكِبيْـٌر يف الَقْريَة. ......... َمْسِجدٌ ......... َأنـُْتْم ُمْسِلُمْوَن  .٨

ِدْيرِ . ........ َمْكَتبٌ ......... َحنُْن ُمَدرُِّسْوَن  .٩
ُ
  .ِجبَِواِر َمْكَتِب امل

ْدَرَسةِ . ....... َمْلَعُب ُكَرِة الَقَدمِ ........... َتَالِمْيُذ َحنُْن  .١٠
َ
 .َورَاَء امل

 –ِعْنَدِك  –َمْدَرَسُتُكم  –تِْلِمْيَذُتِك  -ِعْنَدنَا  –َلَنا  –َلُكْم  –َمْسِجدُُكم  –َمْكتَبـَُنا  –َمْلَعبـَُنا 

 –بيتِك  –بـَْيِتَك  –بِْنِيت  –ِعْنِدي  – ِعْنَدكَ  –َدرَّاَجِيت  –ِيل  –لِك  –َمْزَرَعِتَك  –ِعْندَُكْم 

  َلكَ  –َسيَّاَرُتَك 
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  )تأليف األسئلة مستعينا باإلجابات اجلاهزة: شكل التدريب( ٢التدريب 

  !اُْكُتْب ُسَؤاالً ِلُكلِّ َجَواٍب ِفْيَما يَْأِيت 

  ؟ ِيف َجْيِيب قـََلمٌ .............................. .١

 ؟ َسيَّاَرِيت ِيف بـَْيِيت .............................. .٢

َِديـَْنةِ .............................. .٣
 ؟ نـََعْم ِعْنِدي بـَْيٌت ِيف امل

 ؟ بـَْيُتَك ِيف الشَّارِع َهاِشم َأْشَعِري.............................. .٤

 ٌة َجِدْيَدة؟ نعم، ِيف بـَْيِتَك َسيَّارَ .............................. .٥

ْدَرَسِة الثَّاَنِويَّةِ .............................. .٦
َ
 ؟ بِْنُتِك تِْلِمْيَذٌة ِيف امل

 ؟ َمْدَرَسُتُكم ِيف الشَّارِع ُسوِدْرَمان.............................. .٧

 ؟ ِجبَِواِر َمْدَرَسِتُكم َمْسِجدٌ .............................. .٨

 ؟ نـََعْم، ُهَو ُمَدرُِّسَنا.............................. .٩

  ؟ ُمَدرُِّسَنا ِمْن َماَالْنج............................ .١٠
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  )تكملة اجلمل مع تغيري ما يلزم: شكل التدريب( ٣التدريب 

  !اْكُتب اُجلَمل اآلتَِيَة َمَع تـَْغِيْريِ َما َحتَْتُه َخطٌّ 

َدرِِّس  َأْمسَعُ . َعَلى الُكْرِسيِّ  َوَأْجِلسُ الَفْصَل  َأْدُخلُ أَنَا 
ُ
  .ُكلَّ سَُّؤال  َوُأِجْيبُ الدَّْرَس  َوأَفْـَهمُ َشرَْح امل

  ................................................................................أنَت 

  ................................................................................أنِت 

  ................................................................................ُهَو  

  .................................................................................ِهَي 

  ................................................................................َحنْنُ 

  ................................................................................أَنـُْتْم 

ْسِجدِ  َنْذَهبُ ِمَن النـَّْوِم ُمثَّ  نـَُقومُ َحنُْن 
َ
ْدَرَسِة  َنْذَهبُ . الُقْرآَن بـَْعَد الصََّالةِ  نـَْقرَأُ . ِإَىل امل

َ
 َوَنْدُخلُ ِإَىل امل

  .الَفْصَل ِيف السَّاِبَعة

  ................................................................................أنا   

  ................................................................................أنَت 

  ................................................................................أنِت 

  ................................................................................ُهَو  

  .................................................................................ِهَي 

  ................................................................................أَنـُْتْم 

الُقرْآَن  تـَْقَرأُ . َمجَاَعةً  َعائِلَِتكَ الصُّْبَح َمَع  ُتَصلِّيِمَن النـَّْوِم َصَباَحا ُمثَّ  تـَُقْومُ . ُحْجَرِتكَ ِيف  تـََنامُ أَْنَت 

ْدَرَسِة ِيف السَّاِدَسِة َوالنِّْصِف  َتْذَهبُ . ْوسَ الدُّرُ  ُتَذاِكرُ بـَْعَد الصُّْبِح أَْو 
َ
ِيف  َفْصَلكَ  َوَتْدُخلُ ِإَىل امل

  .السَّاِبَعِة َمتَاًما

  ................................................................................أنا   

  ................................................................................أنِت 

  ................................................................................ُهَو  

  .................................................................................ِهَي 

 ................................................................................نـُْتْم أَ 
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  ))فهم المقروءفهم المقروء((التدريبات االستيعابية على القراءة التدريبات االستيعابية على القراءة . . جج

  )تأليف األسئلة مستعينا باإلجابات اجلاهزة: شكل التدريب( ١التدريب 

   ١١٥!َحْسَبَما َفِهْمَت ِمَن النَّصِّ السَّاِبقِ اُْكُتْب ُسَؤاالً ِلُكلِّ َجَواٍب ِفْيَما يَْأِيت 

 .؟ َنْسُكُن ِيف بـَْيٍت ِجبَاَكْرَتا................................. .١

 .؟ َال، َجنِْلُس ِيف ُغْرَفِة اجلُُلْوسِ ................................. .٢

 .؟ نـََعْم، ِعْنَدنَا َخاِدَمةٌ ................................. .٣

 .؟ ِهَي ُتَساِعُد أُمَّنَا َعَلى ِإْعَداِد الطََّعامِ ................................. .٤

 ؟ أَقـُْوُم ِمَن النـَّْوِم َصَباًحا ُمَبكِّرًا................................. .٥

ْسِجدِ ................................. .٦
َ
 ؟ ًأَصلِّي الَفْجَر ِيف امل

َْدَرَسِة بـَْعَد الُفُطْورِ ................................. .٧
 .؟ أَْذَهُب ِإَىل امل

 .؟ َال، أَُعوُد ِإَىل َمْنِزِيل بـَْعَد الظُّْهرِ ................................. .٨

 .؟ أَتـَنَاَوُل الَعَشاءَ بـَْعَد الصََّالةِ ................................. .٩

  .ِجُع ُدُروِسي َوأَْعَمُل الَواِجَباتِ ؟ ُأرَا............................... .١٠

                                                
  ."يف البيت"حتت العنوان  من الكتاب املقرر ٣٧-٣٦النص يف الصفحة ١١٥
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  )ترتيب اجلمل: شكل التدريب( ٢التدريب 

   ١١٦!اْكُتْب اَألْفَكاَر اآلِتَية بِالتـَّْرتِْيِب َحْسَب ُوُرْوِدَها ِيف النَّصِّ السَّاِبقِ 

 .َتْأُكُل الَعائَِلةُ ِيف ُغْرَفِة اَألْكلِ  .١

 .اَألِخْريِ َأْرِجُع ِإَىل بـَْيِيت بـَْعَد الدَّْرِس  .٢

َرةٌ  .٣  .ِيف بـَْيِتَنا ُغَرٌف َكِثيـْ

ْسِجِد َمجَاَعةً  .٤
َ
 .َأقـُْوُم ِمَن النـَّْوِم َصبَاًحا ُمثَّ ُأَصلِّي الَفْجَر ِيف امل

 .ُأرَاِجُع الدُُّرْوَس َوَأْعَمُل الَواِجبَاتِ  .٥

 .َأقـَْرأُ الُقْرآَن بـَْعَد َصَالِة الَفْجرِ  .٦

 .ِة َمَع َعاِئَلِيت َأتـََناَوُل الَعَشاَء بـَْعَد الصَّالَ  .٧

ْدَرَسةِ  .٨
َ
 .َأتـََناَوُل الُفُطْوَر ُمثَّ َأْرَتِدي زِي�ا َمْدَرِسي�ا َوأَْذَهُب ِإَىل امل

 .ُأَشاِهُد التـِّْلَفاز َقِلْيًال ُمثَّ َأْسَرتِْيُح ِيف ُحْجَريتِ  .٩

 .َجتِْلُس الَعائَِلُة ِيف ُغْرَفِة اجلُُلْوسِ  .١٠

                                                
  ."يف البيت"حتت العنوان  من الكتاب املقرر ٣٧-٣٦النص يف الصفحة ١١٦
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  )الرتمجة: شكل التدريب( ٣التدريب 

  !تـَْرِجْم َما يَْأِيت ِإَىل اللَُّغِة اَألْنُدونِْيِسيَّة

ُرَها .١ َرٌة، ِمنـَْها ُغَرُف النـَّْوِم َوُغْرَفُة اجلُُلوِس َوُغْرَفُة اَألْكِل َوَغيـْ   .ِيف بـَْيِتَنا ُغَرٌف َكِثيـْ

ْطَبِخ َوُتِعدُّ َطَعاَم الُفُطوِر ِيف ُغْرَفةِ  .٢
َ
ْأُكوَالت ِيف امل

َ
 .اَألْكلِ  َتْطَبُخ أُمَُّنا امل

 .اخلَاِدَمُة ُتَساِعُد أُمََّنا َعَلى ِإْعَداِد الطََّعاِم لِْلُفُطوِر َوالَغَداِء َوالَعَشاءِ  .٣

ْسِجِد ِلَصَالِة الَفْجِر َمجَاَعةً  .٤
َ
 .َأقـُْوُم ِمَن النـَّْوِم َصبَاًحا ُثً◌مَّ أَْذَهُب ِإَىل امل

 .ُأرَاِجُع ُدُرْوِسيَأقـَْرأُ الُقْرآَن بـَْعَد َصَالِة الَفْجِر أَْو  .٥

  !ترجم ما يأيت إىل العربية
1. kita tinggal bersama keluarga kita di sebuah rumah kecil di desa 
2. di rumah kita ada ruang tamu, beberapa kamar tidur, rang makan, dan 

kamar mandi 
3. saya bangun tidur sebelum subuh kemudian berwudlu di kamar mandi 

untuk shalat subuh di masjid berjamaah 
4. saya pergi ke sekolah setelah sarapan pagi dengan naik kendaraan umum 
5. saya pulang dari sekolah sesudah duhur kemudian makan siang dan 

istirahat sebentar  
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  التدريبات لمهارة الكتابة المقيدةالتدريبات لمهارة الكتابة المقيدة

  ٢٢١١٧١١٧  الوحدةالوحدة//للدرس الثانيللدرس الثاني

  

  

  التدريبات االستيعابية على الحوارالتدريبات االستيعابية على الحوار  ..  أأ

  إجابة األسئلةإجابة األسئلة: : ١١التدريب التدريب   ..١١

  تأليف األسئلة مستعينا باإلجابات الجاهزةتأليف األسئلة مستعينا باإلجابات الجاهزة: : ٢٢التدريب التدريب   ..٢٢

  تحكيم الصواب والخطأ مع إجراء التعديالتتحكيم الصواب والخطأ مع إجراء التعديالت: : ٣٣التدريب التدريب   ..٣٣

  

  التدريبات التطبيقية على التراكيبالتدريبات التطبيقية على التراكيب  ..  بب

  تحويل العباراتتحويل العبارات: : ١١التدريب التدريب   ..١١

  الترجمةالترجمة: : ٢٢التدريب التدريب   ..٢٢

  

  االستيعابية على القراءةاالستيعابية على القراءةالتدريبات التدريبات . . جج

  إجابة األسئلةإجابة األسئلة: : ١١التدريب التدريب . . ١١

  ترتيب األفكارترتيب األفكار: : ٢٢التدريب التدريب . . ٢٢

  الترجمةالترجمة: : ٣٣التدريب التدريب . . ٣٣

                                                
  .٤٧-٣٩د من الصفحة الذي ميت ٢الوحدة /جهزت هذه التدريبات مصاحبة للدرس الثاين١١٧
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 التدريبات االستيعابية على الحوارالتدريبات االستيعابية على الحوار. . أأ

  )إجابة األسئلة: شكل التدريب( ١التدريب 

  ١١٨!حتريرياَأِجْب َعِن اَألْسِئَلِة اآلتَِيِة ِمبَا َفِهْمَت ِمَن اِحلَواِر السَّاِبِق 

  .................................................َهل ِللَمْدَرَسِة َسَكٌن؟ . ١

  ...................................................ِمباََذا يـَُزوَُّد السََّكُن؟ . ٢

  ................................................َما ِهَي َمرَاِفُق السََّكِن؟ . ٣

  ................................................أَْيَن ُحْجرَاُت الطُّالَِّب؟ . ٤

  .................................................َكْم ُحْجَرًة لِلطُّالَِّب؟ . ٥

  .............................................َكْم طَالَِبا ِيف ُكلِّ ُحْجَرٍة؟ . ٦

  ..................................................ِيف ُكلِّ ُحْجَرٍة؟ َماَذا . ٧

  ...................................................أَْيَن يَْأُكُل الطُّالَُّب؟ . ٨

  ...................................................َمْن َيْطَبُخ لِلطُّالَِّب؟ . ٩

ْكَتِيب؟ َماَذا ِيف . ١٠
َ
  ........................................َمرَْكِز النََّشاِط امل

                                                
  ."يف السكن"من الكتاب حتت العنوان  ٤٠-٣٩احلوار يف الصفحة ١١٨
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  )تأليف األسئلة: شكل التدريب( ٢التدريب 

  !اْكُتْب ُسؤاالً ِلُكلِّ َجَواٍب ِفيَما يَْأيتِ 

  ؟ ِللَمْدَرَسِة َسَكٌن لِلطُّالَِّب َوَسَكٌن لِلطَّالَِباتِ . ..........................١

ْخَتِلَفةِ ......................... ..٢
ُ
َراِفِق امل

َ
  ؟ نـََعْم، يـَُزوَُّد السََّكُن بِامل

  ؟ َال، ُحْجرَاُت الطُّالَِّب ِيف الطَّاِبِق الُعْلِوي. ..........................٣

  ؟ نـََعْم، ِلُكلِّ طَاِلٍب َسرِيـْرٌ . ..........................٤

  ؟ ِيف ُكلِّ ُحْجَرٍة َثالَثَُة َكرَاِسي.... .......................٥

  ؟ َال، َيْطَبُخ َهلُم الطّبَّاُخْونَ . ..........................٦

  ؟ َال، ُهْم يَْأُكُلْوَن ِيف ُغْرَفِة اَألْكلِ . ..........................٧

ْكَتِيب  ؟ نـََعْم، ِيف السََّكِن َمرَْكُز النََّشاطِ . ..........................٨
َ
  امل

ْكَتِيب َوَساِئل َمْكتَِبّية. ..........................٩
َ
  ؟ ِيف َمرَْكز النَّشَّاِط امل

ْكَتِيب َحاُسوب..........................١٠
َ
  ؟ نـََعْم، ِيف َمرَْكِز النََّشاِط امل
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  )حتكيم الصواب واخلطأ مع تعديل اخلطأ: شكل التدريب( ٣التدريب 

  ١١٩!ِإَذا َخاَلَفتـَْها َوَصحِّح اَخلَطأ" خ"ِإَذا َوافـََقت الِعَبارَات اآلتية احلَِواَر السَّاِبَق أَْو " ص"اْكُتب 

  ِلَمْدَرَسِتَنا فـُْنُدٌق َيْسُكُن ِفْيِه الطُّالَّبُ . ١

  ِيف ُكلِّ ُحْجَرٍة َثَالَثُة ُطالَّب. ٢

  َيْسُكُن الطُّالَُّب َوالطَّالَِباُت ِيف َسَكٍن َواِحدٍ . ٣

  ِيف السََّكِن َمرَاِفُق َعامٌَّة َخمُْصوَصة ِللطُّالَِّب َوالطَّاِلبَاتِ . ٤

  يـََناُم الطُّالَُّب َعَلى َسرِْيٍر َواِحدٍ . ٥

  َعَدُد اُحلْجرَاِت َأْكَثر ِمن ِماَئةٍ . ٦

  ِيف ُكلِّ ُحْجَرٍة َمرَاِفق لِلتـََّعلُِّم َوالرَّاَحةِ . ٧

  يُِعدُّوَن َأْطِعَمَة الُفطُوِر َوالَغَداِء والَعَشاءِ ِيف السََّكِن َخاِدُموَن . ٨

  ِيف ُكلِّ ُحْجَرٍة َثالََّجة َوتِْلَفازٌ . ٩

ْكَتبِيَِّة ِفيِه َوَساِئل إِلْكرتونِيَّة. ١٠
َ
  ِيف السََّكِن َمَكاٌن َخاصٌّ ِلَألْنِشَطِة امل

                                                
  ."يف السكن"من الكتاب املقرر حتت العنوان  ٤٠-٣٩احلوار يف الفصة ١١٩
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  التدريبات التطبيقية على التراكيبالتدريبات التطبيقية على التراكيب. . بب

  )حتويل العبارات: شكل التدريب( ١التدريب 

  !َأْو َعَلى الَعْكِس َكَما َوَرَد ِيف املَِثالِ ) ب(ِبِعَباَرات ِيف ) أ(َحوِّل الِعَبارَات ِيف 

  )ب(العبارات   )أ(العبارات   الرقم

ْدَرَسِة َسيَّاَرٌة لِلُمِدْير  املثال
َ
ِدير  أََماَم امل

ُ
ْدَرَسِة َسيَّاَرُة امل

َ
  أََماَم امل

  .........................................  َسَكٌن لِلطُّالَّبِ ِيف َمْدَرَسِتَنا   ١

ْكَتِب َمِكَنُة التَّْصوِْير  .........................................  ٢
َ
  ِيف امل

الَِبسِ   .........................................  ٣
َ
  ِيف اُحلْجَرِة ِخَزاَنُة امل

  .........................................  َمْقَصٍف لِلَمْدَرَسةِ أَتـََناَوُل الُفطُْوَر ِيف   ٤

َدرِّسِ   .........................................  ٥
ُ
  َعَلى املِْنَضَدِة ِكَتاُب امل

  .........................................  ِيف َحِقْيَبِيت ُكرَّاَسٌة ِللتَّْدرِيَباتِ   ٦

ْدرَ   ٧
َ
  .........................................  َسِة َمْلَعٌب ِللُكَرةِ َجاِنَب امل

ْدَرَسةِ   .........................................  ٨
َ
  أَُسْوُق َسيَّاَرَة امل

  .........................................  َعمِّي ُمِديـُْر ِللَمْدَرَسِة الثَّانَِويَّةِ   ٩

  .........................................  ُحْجَرٌة ِلَألْكلِيف بـَْيِتَنا   ١٠
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  )الرتمجة: شكل التدريب: (٢التدريب 

  !تـَْرِجَم َما يَْأِيت ِإَىل الَعرَبِيَِّة حتريريا
1. mobil yang di depan kantor adalah milik kepala madrasah 
2. di kantor ada mesin untuk fotokopi 
3. di belakang madrasah kita ada lapangan bola 
4. kita makan siang di kantin madrasah 
5. kita shalat duhur berjamaah di mushalla madrasah 
 

  !تـَْرِجم َما يَْأِيت ِإَىل اِإلْنُدونِيِسيَّة حتريريا

الَِبسِ . ١
َ
  ِيف ُكلِّ ُحْجَرٍة ِخزَاَنةُ امل

  ُن الطَّالِبَاتِ َهَذا َسَكُن الطُّالَِّب، َوذِلَك َسكَ . ٢

ْدَرَسِة َمْكَتٌب ِللشُُّؤوِن اِإلَدارِيَّةِ . ٣
َ
  ِيف امل

اِئَدِة َأْطِعَمُة الُفطُورِ . ٤
َ
  َعَلى امل

ْمَلَكِة الَعرَبِيَِّة السُُّعوِديَّةِ . ٥
َ
  أُْرِسُل ِرَساَلًة ِإَىل َصِدْيٍق ِيل ِيف امل
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  التدريبات االستيعابية على القراءةالتدريبات االستيعابية على القراءة. . جج

  )إجابة األسئلة: التدريب شكل( ١التدريب 

  ١٢٠!َأِجْب َعِن اَألْسِئَلِة اآلتَِية ِمبَا َفِهْمَت ِمَن النَّصِّ السَّاِبق حتريريا

  .........................................َماَذا لِلَمْدَرَسة؟ . ١

  ......................................ِمبَاَذا يـَُزوَُّد السََّكُن؟ . ٢

  ............ْسُكُن الطُّالَُّب َوالطَّالِبَاُت ِيف َسَكٍن َواِحد؟ َهْل يَ . ٣

  ......................................أَْيَن َسَكُن الطُّالَّب؟ . ٤

  .....................................أَْيَن َسَكُن الطَّالِبَاِت؟ . ٥

  ................................َكْم طَالِباُ ِيف ُكلِّ ُحْجَرٍة؟ . ٦

  ......................................َماَذا ِيف ُكلِّ ُحْجَرٍة؟ . ٧

  ..............................َهْل َيْطَبُخ الطُّالَُّب بِأَنـُْفِسِهم؟ . ٨

  ..........................َكْيَف يَِعْيُش الطُّالَُّب ِيف السََّكن؟ . ٩

  .........................َماَذا َيْدُرُس الطُّالَُّب ِيف السََّكن؟ . ١٠

                                                
  ."السكن"من الكتاب املقرر حتت العنوان  ٤٦-٤٥النص يف الصفحة ١٢٠
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  )ترتيب اجلمل يف الفقرة: شكل التدريب( ٢التدريب 

   ١٢١!َرتِّب اَألْفَكار اآلتَِية َحْسَب ُوُروِدَها ِيف النَّصِّ السَّاِبِق يف فـَْقَرة مفيدة حتريريا

  امٍ يَِعْيُش الطُّالَُّب ِيف السََّكِن ِبِنظَ . ١

ْشرِفـُْوَن ِيف بـُُيوٍت ِجبَِواِر السََّكنِ . ٢
ُ
َدرُِّسوَن امل

ُ
  َيْسُكُن امل

  َسَكُن الطُّالَِّب ِيف الدَّْوِر الثَّاينِ . ٣

  ِيف السََّكِن َخاِدُموَن يُِعدُّوَن َأْطِعَمَة الُفطُْوِر َوالَغَداِء َوالَعَشاءِ . ٤

  ِيف السََّكِن َحَواَيل ِماَئُة ُحْجَرةٍ . ٥

  ِيف ُكلِّ َجمُْموَعٍة ِمَن الطُّالَِّب ُمَدرٌِّس ُمْشِرفٌ . ٦

  ِيف ُكلِّ ُحْجَرٍة َثَالَثُة ُطالَّبٍ . ٧

  ِيف السََّكِن َمرَاِفق ُخمَْتِلَفة ألَْنِشَطِة الطُّالَّبِ . ٨

  ِلُكلِّ طَاِلٍب َسرِيـْرٌ . ٩

ْكَتِيب . ١٠
َ
  ِيف السََّكِن َمرَْكُز النََّشاط امل

                                                
  ."السكن"من الكتاب املقرر حتت العنوان  ٤٦-٤٥النص يف الصفحة ١٢١
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  )الرتمجة: تدريبشكل ال( ٣التدريب 

  !تـَْرِجْم َما يَْأِيت ِإَىل الَعرَبِّيِة حتريريا
1. sekolah kita mempunyai satu asrama untuk siswa laki-laki dan satu asrama 

untuk siswa perempuan 
2. di asrama ada beberapa fasilitas untuk kegiatan para siswa 
3. asrama siswa laki-laki ada di lantai dua, di sana ada sekitar seratus kamar 
4. para siswa tinggal di asrama dengan tertib 
5. ada beberapa pembantu yang memasak untuk para siswa yang tinggal di 

asrama 
 

  !تـَْرِجْم َما يَْأِيت ِإَىل اِإلْنُدونِيِسيَّة حتريريا

 ُمَدرٌِّس ُمْشِرفٌ ِيف ُكلِّ َجمُْموَعٍة ِمَن الطُّالَِّب  .١

ْشرِفـُْوَن ِيف بـُُيوٍت ِجبَِواِر السََّكنِ  .٢
ُ
 َيْسُكُن امل

ْعُموِل ِيف السََّكنِ  .٣
َ
 يَِعْيُش الطُّالَُّب بِالِْنَزاِم النَِّظاِم امل

 الطَّبَّاُخوَن يُِعدُّوَن َوَجَباِت الُفطُوِر َوالَغَداِء َوالَعَشاءِ  .٤

 َوَثَالثَةُ َكرَاِسي ِيف ُكلِّ ُحْجَرٍة ِخَزانَةٌ َوِمْنَضَدةٌ  .٥
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  قائمة المراجع في إعداد التدريبات لمهارة الكتابةقائمة المراجع في إعداد التدريبات لمهارة الكتابة. . ٨٨
 

 Bahasa Arab Kelas X Kurikulum)تعليم اللغة العربية . ٢٠٠٨. هدايت. د. ١

  PT. Karya Toha Putra: مسارانج .(2008

لميذ العربية بني يديك، كتاب الت. ٢٠٠٣. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وآخرون. ٢

مؤسسة الوقف اإلسالمي ومشروع العربية : اململكة العربية السعودية. (١

  ).للجميع

العربية بني يديك، كتاب التلميذ . ٢٠٠٣. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وآخرون. ٣

مؤسسة الوقف اإلسالمي ومشروع العربية : اململكة العربية السعودية. (٢

  ).للجميع

العربية بني يديك، كتاب التلميذ . ٢٠٠٣. م الفوزان وآخرونعبد الرمحن بن إبراهي. ٤

مؤسسة الوقف اإلسالمي ومشروع العربية : اململكة العربية السعودية. (٣

  ).للجميع

إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري . ١٤٢٨. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان. ٥

مؤسسة الوقف اإلسالمي ومشروع العربية : اململكة العربية السعودية( .الناطقني �ا

  ).للجميع

النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية  .دون سنة. علي اجلارم ومصطفى أمني. ٦

  ).دار املعارف: مصر. (اجلزء األول. للمدارس االبتدائية

النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية  .دون سنة. علي اجلارم ومصطفى أمني. ٧

  ).دار املعارف: مصر. (اجلزء الثاين. للمدارس االبتدائية

اجلزء األول للمرحلة  العربية امليسرة على طريقة القراءة،. جمموعة من املؤلفني. ٨

  ).جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية: سورابايا. (التمهيدية

اجلزء الثاين للمرحلة  ربية امليسرة على طريقة القراءة،الع. جمموعة من املؤلفني. ٩

  ).جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية: سورابايا. (التمهيدية
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؛ منهج متكامل لغري ١العربية للناشئني . ١٩٨٣. حممد إمساعيل صيين وآخرون. ١٠

عارف، وزارة امل: اململكة العربية السعودية(. )كتاب التلميذ( الناطقني بالعربية

  ).إدارة الكتب املدرسية

؛ منهج متكامل لغري ٢العربية للناشئني . ١٩٨٣. حممد إمساعيل صيين وآخرون. ١١

وزارة املعارف، : اململكة العربية السعودية(. )كتاب التلميذ(الناطقني بالعربية 

  ).إدارة الكتب املدرسية
12. Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Standar 

Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa 
Arab Di Madrasah. 2008. (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan 
Madrasah, Direktorat Jendral Pendidikan Islam) 
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  فعالية التدريبات لترقية مهارة الكتابة المقيدةفعالية التدريبات لترقية مهارة الكتابة المقيدة. . بب

مث يعاجل . يتناول هذا املبحث نتائج التجريب مبا فيه االختبار القبلي والبعدي

وذلك لقياس فعالية التدريبات اليت أعدها . Tالباحث نتائج االختبارين باختبار 

نتائج االختبار ) ١(وبذلك يأيت فيما يلي على الرتتيب . الباحث ملهارة الكتابة املقيدة

  .Tالختبار نتائج ) ٢(القبلي والبعدي، 

  

  نتائج االختبار القبلي والبعدي نتائج االختبار القبلي والبعدي . . ١١

للتأكد من فعالية التدريبات اليت أعدها يؤدي الباحث االختبارين القبلي 

يهدف . والبعدي ويأخذ منهما النتائج اليت تدل على مهارة التالميذ الكتابية

ار البعدي االختبار القبلي لقياس مهارة التالميذ األولية أو قبل التجريب وأما االختب

ويقيس الباحث مهارة التالميذ الكتابية . فيهدف لقياس مهارة التالميذ بعد التجريب

مث يعاجل الباحث نتائج االختبارين . من اجلوانب األربع املذكورة يف أدلة التحصيل 

لقياس فعالية التدريبات اليت أعدها لرتقية مهارة الكتابة املقيدة بأداء املقارنة وأداء 

وتقدر مهارة التالميذ . وفيما يلي عرض نتائج االختبارين واملقارنة بينهما. Tاختبار 

 .الكتابية بالدليل اآليت

  دليل تقويم نتائج االختباردليل تقويم نتائج االختبار: : ١٤١٤. . ٤٤الجدول الجدول 

  التقدير  النتيجة

  كامل/ممتاز  ١٠ – ٩

  جيد جدا  ٨ – ٧

  جيد   ٦ – ٥

  مرفوض  ٤ – ٣

  مرفوض  ٢ – ٠
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  ((XX))نتائج االختبار القبلي نتائج االختبار القبلي : : ١٥١٥. . ٤٤الجدول الجدول 

  التالميذ  الرقم
مجموع النتائج  نتائج االختبار القبلي

 X 

معدل النتائج 

X ٤  ٣  ٢  ١  

١  ACHMAD NUR CHOLIS 6.0  6.5  6.0 7.0 25.5  6.375  

٢  ACHMAD SYA’RONI  6.5  6.0  6.5  7.0  26  6.5  

٣  ALEN WIRANATA  7.5  7.0  8.5  8.0  31  7.75  

٤  ALVIN NUR SASMITA  6.0  6.5  6.0  7.0  25.5  6.375  

٥  ANDRE RIZAL MUFLIHIN  5.0  6.5  5.5  7.0  24  6  

٦  DAFIN YANUAR P  7.5  7.0  7.5  7.5  29.5  7.375  

٧  FITRIYAH  5.5  6.0  6.0  6.0  23.5  5.875  

٨  KHOIRUL ASADIN  5.5  6.5  5.5  6.0  23.5  5.875  

٩  KHOIRUL HUDA  6.5  7.5  6.5  6.0  26.5  6.625  

١٠  KHOLIFATUR RAHMAH  7.0  7.0  7.0  7.5  28.5  7.125  

١١  M. FURQAN REZA  5.0 7.5 5.0  6.0  23.5  5.875  

١٢  M. ZAINUL ILYAS  5.0 6.5 5.5  6.0  23  5.75  

١٣  MAHMUDAH  4.5 6.0 6.0  6.5  23  5.75  

١٤  MUHAMAD YUSUF  5.0 6.5 6.0  6.5  24  6  

١٥  NUR LAILY PURWANTI  5.0 7.5 7.0  7.0  26.5  6.625  

١٦  NUR YULIANA  7.0 6.5 6.5  7.5  27.5  6.875  

١٧  RANI JUWITA AMALINA  5.5 6.0 7.5  7.0  26  6.5  

١٨  SAHLAN NUR SHODIQ  6.5 7.5 7.0  7.5  28.5  7.125  

١٩  SHINA SANGRA Y  5.0 6.5 7.0  6.0  24.5  6.125  

٢٠  SUBIYEH  5.5 6.0 7.5  7.0  26  6.5  

  N=20 129  515 المجموع  

  مبا أن 

  مهارة التالميد يف ترتيب الكلمات العشوائية يف مجل:   ١

  مهارة التالميذ يف ترتيب اجلمل العشوائية يف فقرات:   ٢

  مهارة التالميذ يف مطابقة الفقرات بالضمائر:   ٣

  مهارة التالميذ يف تكملة اجلمل:   ٤
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السابق أن جمموع نتائج االختبار القبلي يتبني من اجلدول  515X و معدل   

  .129X نتائج االختبار القبلي

  ((YY))نتائج االختبار البعدي نتائج االختبار البعدي : : ١٦١٦. . ٤٤الجدول الجدول 

  التالميذ  الرقم
 مجموع النتائج  نتائج االختبار البعدي

Y  

 معدل النتائج 

Y  ٤  ٣  ٢  ١  

١  ACHMAD NUR CHOLIS 7.5 6.5  6.0 6.0 26  6.5  

٢  ACHMAD SYA’RONI  6.0  6.0  7.0  7.5  26.5  6.625  

٣  ALEN WIRANATA  7.5  7.0  8.5  8.5  31.5  7.875  

٤  ALVIN NUR SASMITA  6.5  7.0  6.0  7.0  26.5  6.25  

٥  ANDRE RIZAL MUFLIHIN  6.0  6.5  6.0  7.0  25.5  6.375  

٦  DAFIN YANUAR P  7.0  7.0  7.5  7.0  28.5  7.125  

٧  FITRIYAH  6.5  6.5  6.0  6.5  25.5  6.375  

٨  KHOIRUL ASADIN  6.0  6.0  6.5  6.5  25  6.25  

٩  KHOIRUL HUDA  7.0  7.0  6.0  6.5  26.5  6.625  

١٠  KHOLIFATUR RAHMAH  7.5  7.5  7.0  7.0  29  7.25  

١١  M. FURQAN REZA  6.5 6.5 5.5  6.5  25  6.25  

١٢  M. ZAINUL ILYAS  6.0 6.5 6.0  6.5  25  6.25  

١٣  MAHMUDAH  5.0 6.0 6.0  6.5  23.5  5.875  

١٤  MUHAMAD YUSUF  5.0 6.0 7.0  6.5  24.5  6.125  

١٥  NUR LAILY PURWANTI  7.0 7.0 7.5  7.0  28.5  7.125  

١٦  NUR YULIANA  6.0 6.0 7.5  7.0  27  6.75  

١٧  RANI JUWITA AMALINA  6.5 6.5 7.5  7.5  28  7  

١٨  SAHLAN NUR SHODIQ  6.0 7.5 7.5  7.0  28  7  

١٩  SHINA SANGRA Y  7.0 7.5 6.5  6.0  27  6.75  

٢٠  SUBIYEH  6.5 6.0 7.5  7.5  27.5  6.875  

  N=20 130.25 534.5 المجموع  

  مبا أن 

  مهارة التالميد يف ترتيب الكلمات العشوائية يف مجل:   ١

  اجلمل العشوائية يف فقراتترتيب :   ٢

  مطابقة الفقرات بالضمائر:   ٣
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  تكملة اجلمل:   ٤

 يتبني من اجلدول السابق أن جمموع نتائج االختبار البعدي  5.534Y 

  .25.130Yومعدل نتائج االختبار البعدي 

  ((YY))والبعدي والبعدي   ((XX))المقارنة بين نتائج االختبار القبلي المقارنة بين نتائج االختبار القبلي : : ١٧١٧. . ٤٤  الجدولالجدول

  التالميذ  الرقم
نتيجة   نتائج االختبار

  الفرق
(D=X-Y) 

D2 
 (Y)البعدي   (X)القبلي

١  ACHMAD NUR CHOLIS  25.5  26  -0.5 0.25  

٢  ACHMAD SYA’RONI  26  26.5  -0.5  0.25  

٣  ALEN WIRANATA  31  31.5  -0.5  0.25  

٤  ALVIN NUR SASMITA  25.5  26.5  -1  1  

٥  ANDRE RIZAL MUFLIHIN  24  25.5  -1.5  2.25  

٦  DAFIN YANUAR P  29.5  28.5  1  1  

٧  FITRIYAH  23.5  25.5  -2  4  

٨  KHOIRUL ASADIN  23.5  25  -1.5  2.25  

٩  KHOIRUL HUDA  26.5  26.5  0  0  

١٠  KHOLIFATUR RAHMAH  28.5  29  -0.5  0.25  

١١  M. FURQAN REZA  23.5  25  -1.5 2.25  

١٢  M. ZAINUL ILYAS  23  25  -2 4  

١٣  MAHMUDAH  23  23.5  -0.5 0.25  

١٤  MUHAMAD YUSUF  24  24.5  -0.5 0.25  

١٥  NUR LAILY PURWANTI  26.5  28.5  -2 4  

١٦  NUR YULIANA  27.5  27  -0.5 0.25  

١٧  RANI JUWITA AMALINA  26  28  -2 4  

١٨  SAHLAN NUR SHODIQ  28.5  28  -0.5 0.25  

١٩  SHINA SANGRA Y  24.5  27  -2.5 6.25  

٢٠  SUBIYEH  26  27.5  -1.5 2.25  

  N=20 515 534.5 -19.5 35.25 

وحتاسب عن . نتيجة الفرق بني نتائج االختبار القبلي والبعدي =Dمبا أن 

YXD  يتبني من اجلدول السابق أن جمموع نتائج االختبار القبلي   515X 

 البعديوأن جمموع نتائج االختبار   5.534Y،  وأنD=-19.5  25.352وأن D.  
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مث حيلل الباحث النتائج اليت وجدها من االختبار القبلي واالختبار البعدي عن 

من التدريبات  (level of significance)ملعرفة مناسبة الداللة أو ذي معىن  Tاختبار 

  .اجلديدة اليت أعدها مستعينا بالرموز اآلتية

  

  

  

N

fY
M Y


  

  

  

  

  

  

  :مبا أن

Tt   =قيمة املقارنة  

MX   =متوسط االختبار القبلي  

MY   =متوسط االختبار البعدي  

SDX   =لالختبار القبلي  معيار االحنراف  

SDY   =لالختبار البعدي معيار االحنراف  

SEX  =معيار األخطاء لالختبار القبلي  

SEY   = لالختبار البعديمعيار األخطاء  

SEMx-My   =معيار االحنراف بني االختبارين القبلي والبعدي  

MyMx

t
SE

MyMx
T






N

fX
M X




1


n

SDx
SEMx

1


n

SDy
SEMy

   22
SEMySEMxSE MyMx 
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  TTنتائج االختبار نتائج االختبار . . ٢٢

يف احلاسوب فحصل على النتائج  SPSSعرب برنامج  Tمث يعاجل الباحث اختبار 

  .اآلتية

  PPaaiirreedd  SSaammpplleess  SSttaattiissttiiccss: : ١٨١٨. . ٤٤الجدول الجدول 

Pair Mean N 
Standard 

Deviation (SD) 

Standard Error 
Mean 
(SEM) 

Pre Test (X) 6.4500 20 57124 12773 
Post Test (Y) 6.6750 20 46665 10435 

، وأن 4500.6Mx يستنتج من اجلدول السابق أن متوسط االختبار القبلي

، وأن معيار االحنراف لالختبار القبلي 6750.6Myمتوسط االختبار البعدي 

57124SDx 46665، وأن معيار االحنراف لالختبار البعديSDy  وأن معيار

، وأن معيار األخطاء لالختبار 12773SEMxاألخطاء ملتوسط االختبار القبلي 

  .10435SEMyالبعدي 

  

  PPaaiirreedd  SSaammpplleess  CCoorrrreellaattiioonn: : ١٩١٩. . ٤٤الجدول الجدول 
Pairs N Correlation Significance 

Pre test-post test 20 898 000 

االختبارين القبلي  (correlation)يتبني من اجلدول السابق أن قيمة ترابط 

فيستفاد أن . (000) (level of singnifcance)، وأن قيمة الداللة (898)والبعدي 

  .املقيدةالتدريبات اليت أعدها الباحث فعالة لرتقية مهارة الكتابة 

  

 Paired Samples Test: ٢٠. ٤الجدول 

Pairs 

Paired differences 

t df sig 
Mean 

Standard 
Deviation 

Standard 
Error 
Mean 

95% confidence level of 
the differences 

upper lower 

Pretes 
post test 

22500 25521 05707 -34444 -10556 -3.943 19 001 

 

يتبني من اجلدول السابق أن قيمة املتوسط بني نتائج االختبار القبلي والبعدي 
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2250M وأن معيار االحنراف بني نتائج االختبار القبلي والبعدي ،

25521MYMXSD وأن معيار األخطاء بني نتائج االختبار القبلي والبعدي ،

05707MYMXSE وأن نتيجة ،T )943.3t( 19، وأنdf وأن درجة الداللة ،

(level of significance) )001 .( فيستفاد أن للتدريبات اليت أعدها الباحث داللة

واطالعا على مسلمة هذا البحث فقد أجابت نتائج اختبار االختبار . بدرجة مقبولة

أن التدريبات اليت أعدها الباحث فعالة لرتقية مهارة  Tقبلي والبعدي واختبار ال

  . الكتابة املقيدة

  

  التحليل والمناقشةالتحليل والمناقشة: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

يتناول هذا املبحث التحليل واملناقشة يف التدريبات اليت أعدها املؤلف والباحث 

. التدريبات ملهارة الكتابة املقيدةومقابلتها باألسس واملبادئ اليت بناها العلماء يف إعداد 

ومبا أن التدريبات ليست بشيء مستقل وإمنا هي تابعة للمواد أي املقررات التعليمية 

وذلك للتعرف . اجلاهزة يالحظ الباحث يف بداية هذا ألمر مالحظة شاملة على الكتاب

ا وتنويعا�ا على هيئة الكتاب عاما وتنظيمات مواده وتوزيع تدريباته وانتشارها وأشكاهل

ومع ذلك قام الباحث مبقابلة اخلبري وتوزيع االستبيان على املدرسني . ونسبا�ا املئوية

وبذلك يعرض . لكشف آراءهم يف التدريبات اليت أعدها املؤلف ملهارة الكتابة املقيدة

اهليئة العامة للكتاب مبا يظهر فيها تنظيماته وتوزيع تدريباته ) أ(الباحث فيما يلي 

) ج(نتائج املقابلة واالستبيان، ) ب(نتشارها وأشكاهلا وتنويعا�ا ونسبا�ا املئوية مث وا

تنظيمات الدرس ) د(تنظيم الدرس األول، مبا يظهر منه تدريباته ويليه التحليل واملناقشة 

تنظيمات الدرس الثالث، مبا ) ه(الثاين، مبا يظهر منه تدريباته ويليه التحليل واملناقشة 

تنظيمات الدرس الرابع، مبا يظهر منه ) و(نه تدريباته ويليه التحليل واملناقشة يظهر م

  .تدريباته ويليه التحليل واملناقشة
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  الهيئة العامة للكتابالهيئة العامة للكتاب. . أأ

وأما من املالحظة العامة اليت قام �ا الباحث على الكتاب الذي جتري فيه هذه 

  .الدراسة فيجد الباحث تنظيم الكتاب كما يلي

  ١٢٢١٢٢ببمحتويات الكتامحتويات الكتا: : ٢١٢١. . ٤٤الجدول الجدول 

  ص  التركيب  موضوع الدرس  الوحدة  الدرس

ول
أل

ا
 : ف

ار
تع

ال
  

  )صفة(اخلرب + املبتدأ . ٢النكرة وبعض أنواع املعرفة . ١  البيانات الشخصية  )١(الوحدة 

  )مضارع(خرب ) + ضمائر مفردة(مبتدأ . ٣

١  

  ١٢  املرافق العامة  )٢(الوحدة 

  ٢٣  تدريبات على االستماع

  ٢٨  دروس إضافية

ني
لثا

ا
 :

ياة
ح

ال
 

ية
ائل

الع
  

  يف البيت  )١(الوحدة 
  اإلضافة مبعىن ـل. ٢الضمائر املنفصلة واملتصلة . ١

٣٠  

  ٣٩  يف السكن  )٢(الوحدة 

  ٤٨  تدريبات على االستماع

  ٥٣  تمرينات عامة

  ٥٧  دروس إضافية

ث
ثال

ال
 : اية

هو
ال

  

ليس  –ليس عندي . ٣معاين حروف اجلر . ٢املصدر . ١  أنواع اهلوايات  )١(الوحدة 

  معي

٥٩  

  ٦٧  يف معرض اهلوايات  )٢(الوحدة 

  ٧٦  تدريبات على االستماع

  ٨١  دروس إضافية

بع
لرا

ا
 :

هنة
لم

ا
  

  املهنة واحلياة  )١(الوحدة 
  )املشارع(خرب + املتدأ ضمائر اجلمع . ٢العطف . ١

٨٣  

  ٩٣  املهنة والنظام  )٢(الوحدة 

  ١٠١  تدريبات على االستماع

  ١٠٥  دروس إعدادية

  ١١٥  تمرينات عامة

  ١١٩  دروس إضافية

  ١٢١  قائمة المفردات

  ١٢٨  المراجع

الدرس األول . أن الكتاب يتكون من أربعة دروس تبني من اجلدول السابق

لكل . والثاين للفصل الدراسي األول والدرس الثالث والرابع للفصل الدراسي الثاين

ولكل درس مقررات من الرتاكيب أو . وينقسم كل درس إىل وحدتني. درس موضوع

بات على وبعد كل وحدتني تدري. األساليب اللغوية اليت ال بد من أن يتلقاها الدارس

. وبعد كل درسني مترينات عامة. وبعد كل درس دروس إضافية. مهارة االستماع

                                                
  .ج. ص. املرجع السابق. هدايت. د١٢٢
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ولوحظ أن املؤلف نظم الدروس تنظيما على صورته العامة أن يف أول كل وحدة نصا 

حواريا مث مفردات مث تدريبات توليفية على املفردات مث تدريبات على احلوار مث تراكيب 

ت على الرتاكيب أو األساليب اللغوية مث قراءة مث تدريبات أو أساليب لغوية مث تدريبا

أما الكتشاف نصابات التدريبات . استيعابية على فهم املقروء مث تدريبات على الكتابة

  .وتنويعها على سبيل التفصيل فتعرض انطباعا�ا العامة على اجلدول اآليت

  نسبة أوجه التدريبات ونصاباتها نسبة أوجه التدريبات ونصاباتها : : ٢٢٢٢. . ٤٤الجدول الجدول 

  الوحدة  الدرس
  نصابات التدريبات

  االستماع  الكتابة  القراءة  التراكيب  الحوار  المفردات

  األول
٢  ٣  ٣  ٣  ٤  ١  

٤  
٢  ٢  ٢  ٣  ٣  ٢  

  الثاني
٢  ٢  ٢  ٣  ٢  ١  

٤  
١  ١  ٣  ٣  ٢  ٢  

  الثالث
١  ٢  ٢  ٣  ٢  ١  

٥  
٢  ٢  ٢  ٣  ٢  ٢  

  الرابع
٢  ٢  ٢  ٣  ٢  ١  

٤  
١  ٣  ١  ٣  ٢  ٢  

  ١٧  ١٣  ١٥  ١٦  ٢٤  ١٩  المجموع

  %١٧.٦٤  %١٣.٥٦  %١٥.٦  %١٦.٦٤  %٢٤.٩٦  %١٩.٧٦  النسبة المئوية

أربع تدريبات  ١الوحدة /تبني من اجلدول السابق أن املؤلف أعد للدرس األول

للمفردات، و ثالثة تدريبات للحوار، و ثالثة تدريبات للرتاكيب، و ثالثة تدريبات 

ثالثة تدريبات للمفردات، و  ٢الوحدة /وأعد للدرس األول. للقراءة، و تدريبني للكتابة

للرتاكيب، وتدريبني للقراءة، وتدريبني للكتابة وأعد ثالثة تدريبات للحوار، تدريبني 

 ١الوحدة /وأعد للدرس الثاين. أربعة تدريبات لالستماع ٢و  ١للدرس األول الوحدة 

تدريبني للمفردات، وثالثة تدريبات للحوار، وتدريبني للرتاكيب، وتدريبني للقراءة، 

للمفردات، وثالثة تدريبات تدربني  ٢الوحدة /وأعد للدري الثاين. وتدريبني للكتابة

للحوار، و ثالثة تدريبات للرتاكيب، وتدريبا للقراءة، وتدريبا للكتابة وأعد للدرس الثاين 

تدريبني  ١الوحدة /وأعد للدرس الثالث. أربعة تدريبات لالستماع ٢و  ١الوحدة 

ريبا للمفردات، و ثالثة تدريبات للحوار، وتدريبني للرتاكيب، وتدريبني للقراءة، وتد
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تدريبني للمفردات، و ثالثة تدريبات للحوار،  ٢الوحدة /وأعد للدرس الثالث. للكتابة

 ١وتدريبني للرتاكيب، وتدريبني للقراءة، وتدريبني للكتابة وأعد للدرس الثالث الوحدة 

تدريبني للمفردات، و  ١الوحدة /وأعد للدرس الرابع. مخسة تدريبات لالستماع ٢و 

وأعد . ار، وتدريبني للرتاكيب، وتدريبني للقراءة، وتدريبني للكتابةثالثة تدريبات للحو 

تدريبني للمفردات، و ثالثة تدريبات للحوار، وتدريبا  ٢الوحدة /للدرس الرابع

 ٢و  ١للرتاكيب، و ثالثة تدريبات للقراءة، وتدريبا للكتابة وأعد للدرس الرابع الوحد 

ا يتبني أن للمفردات تسعة عشر تدريبا وباعتبار جمموعه. أربعة تدريبات لالستماع

، )من ا�موع% ٢٤.٩٦(، وللحوار أربعة وعشرين تدريبا )من ا�موع% ١٩.٧٦(

، وللقراءة مخسة عشرا تدريبا )من ا�موع% ١٦.٦٤(وللرتاكيب ستة عشر تدريبا 

، )من ا�موع% ١٣.٥٦(، وللكتابة ثالثة عشر تدريبا )من ا�موع% ١٥.٦(تدريبا 

ويستفاد أن نصاب التدريبات ). من ا�موع% ١٧.٦٨(ستماع سبعة عشر تدريبا ولال

  .ملهارة الكتابة أقل من غريها
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  أشكال التدريبات ونسبتها المئوية أشكال التدريبات ونسبتها المئوية : : ٢٣٢٣. . ٤٤الجدول الجدول 

  عدد التدريبات  أشكال التدريبات باعتبار صيغ أدلتها  أوجه التدريبات  الرقم
 المجموع

  )النسبة المئوية(

  المفردات  ١

  ٢  الجمل وصل

٧٦. ١٩( ١٩(%  

  ٣  وصل الكلمات

  ١  ترتيب الكلمات

  ١  إجابة األسئلة

  ٢  تعبير الصور

  ١  خيار من متعدد

  ٧  ملء الفراغ

  ١  تحضير صيغ الجمع

  ١  تأليف الجمل

  الحوار  ٢

  ١٧  تبادل األسئلة واإلجابات

٩٦. ٢٤( ٢٤(%  
  ١  إجابة األسئلة

  ٥  الحوارإجراء 

  ١  استخدام العبارات

  التراكيب  ٣

  ١  وضع الكلمات

٦٤. ١٦( ١٦(%  

  ١  وصل الكلمات

  ٢  التحويل

  ١  التصريف

  ٣  تكملة الجمل

  ٢  إجابة األسئلة

  ١  الترجمة

  ١  خيار من متعدد

  ٦  ملء الفراغ

  القراءة  ٤

  ٨  تصحيح األخطاء

٦. ١٥( ١٥(%  
  ٦  األسئلةإجابة 

  ٢  ضبط القراءة

  ١  تكملة الجمل

  الكتابة  ٥

  ١  ترتيب الكلمات

٥٦. ١٣( ١٣(%  

  ١  ملء االستمارة

  ٣  ترتيب العبارات

  ٧  إجابة األسئلة

  ١  تكملة الجمل

  االستماع  ٦

  ٤  تمييز أصوات الكلمات

٦٨. ١٧( ١٧(%  

  ٤  تمييز أصوات الجمل

  ٣  فهم الكلمات

  ٤  فهم الجمل

  ٢  فهم األسئلة

    ١٠٤  المجموع
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تبني من اجلدول السابق أن املؤلف أعد نصابا أقل لتدريبات الكتابة بالنسبة 

ألوجه التدريبات األخرى وأ�ا مل تتنوع إال أ�ا تدور أكثرها حول إجابة األسئلة 

 . وترتيب العبارات أو الكلمات

  

  نتائج المقابلة واالستبياننتائج المقابلة واالستبيان. . بب

للتأكد من إدراكات الباحث من املالحظة اليت قام �ا، يؤدي الباحث املقابلة 

وذلك الكتشاف آراءهم يف التدريبات اليت . باخلبري ويوزع االستبيان على املدرسني

أما اخلبري فاألستاذ مهيبان الذي يقابله يف . أعدها املؤلف ملهارة الكتابة املقيدة

درسون فهم املدرسون الذين وزع عليهم الباحث يف املقابلتني السابقتني، وأما امل

وفيما يلي عرض نتائج املقابلة واالستبيان مث يليه التحليل . االستبيانني السابقني

 .واملناقشة
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تصديق الخبير على التدريبات التي أعدها المؤلف تصديق الخبير على التدريبات التي أعدها المؤلف ((نتائج المقابلة نتائج المقابلة : : ٢٤٢٤. . ٤٤الجدول الجدول 

  ))لمهارة الكتابة المقيدةلمهارة الكتابة المقيدة

  أسئلة المقابلة  الرقم

  درجات التقويم

-  +  

٥  ٤  ٣  ٢  ١  ٠  

              تتسم التدريبات بانطباعاتها العامة بالصدق والثبات  ١

              التدريبات مناسبة للمستوى التعليمي  ٢

              التدريبات مناسبة للمواد المقررة  ٣

      KTSP       التدريبات مناسبة لمتطلبات منهج   ٤

              إرشادات التدريبات واضحة  ٥

              مدلوالت التدريبات واضحة  ٦

              سهولة التدريبات مناسبة للمستوى التعليمي  ٧

              سهولة التدريبات مناسبة للمواد المقررة  ٨

              صعوبة التدريبات مناسبة للمستوى التعليمي  ٩

              صعوبة التدريبات مناسبة للمواد المقررة  ١٠

              بالنمو والتدرج التعليمي تهتم التدريبات  ١١

              تنبت التدريبات الثقة بالنفس  ١٢

              تقود التدريبات إلى التعلم الذاتي  ١٣

              تركز التدريبات على ما يسبب الصعوبات والمشاكل للتالميذ  ١٤

             تقود التدريبات إلى توظيف اللغة واستخدامها اتصاليا  ١٥

              االستيعابية للنصوص الحوارية كافيةالتدريبات   ١٦

              التدريبات االستيعابية للنصوص الحوارية مناسبة  ١٧

              التدريبات التوليفية للمفردات الجديدة كافية  ١٨

              التدريبات التوليفية للمفردات الجديدة مناسبة  ١٩

              التدريبات التطبيقية للتراكيب الجديدة كافية  ٢٠

              التدريبات التطبيقية للتراكيب الجديدة مناسبة  ٢١

              التدريبات االستيعابية للنصوص القرائية كافية  ٢٢

              التدريبات االستيعابية للنصوص القرائية مناسبة  ٢٣

              أنواع التدريبات كافية  ٢٤

              درجة التحكيم العام للتدريبات  ٢٥

  .ال بد من التفريق الواضح بني إرشادات التدريبات التحريرية وغريها: اخلبريتعليق 
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  ومبا أن درجات التقومي

  ال قيمة=   ٠

  جيد نوعا=   ١

  جيد جدا=   ٣

  ممتاز=   ٤

  كامل=   ٥

  .يستفاد من نتائج املقابلة ما يلي

دق رأى اخلبري أن التدريبات اليت أعدها املؤلف بانطاعا�ا العامة تتسم بالص. ١

  .والثبات بدرجة جيدة جدا

رأى اخلبري أن التدريبات الت أعدها املؤلف مناسبة للمستوى التعليمي بدرجة . ٢

  .جيدة جدا

رأى اخلبري أن التدريبات اليت أعدها املؤلف مناسبة للمواد املقررة بدرجة جيدة . ٣

  .جدا

 KTSPرأى اخلبري أن التدريبات اليت أعدها املؤلف مناسبة ملتطلبات منهج . ٤

  .بدرجة جيدة جدا

. رأى اخلبري أن إرشادات التدريبات اليت أعدها املؤلف واضحة بدرجة جيدة. ٥

  .وذلك ألن اإلرشادات تتضح بعضها ومل يتضح بعضها

وذلك . ضحة بدرجة جيدةرأى اخلبري مدلوالت التدريبات اليت أعدها املؤلف وا .٦

  .ألن املدلوالت بعضها واضحة وبعضها غري واضحة

رأى اخلبري أن سهولة التدريبات اليت أعدها املؤلف مناسبة للمستوى التعليمي . ٧

  .بدرجة جيدة جدا

رأى اخلبري أن سهولة التدريبات اليت أعدها املؤلف مناسبة للمواد املقررة بدرجة . ٨

  .جيدة جدا
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ري أن صعوبة التدريبات اليت أعدها املؤلف مناسبة للمستوى التعليمي رأى اخلب. ٩

  .بدرجة جيدة جدا

رأى اخلبري أن التدريبات اليت أعدها املؤلف مناسبة للمواد املقررة بدرجة جيدة . ١٠

  .جدا

رأى اخلبري أن التدريبات اليت أعدها املؤلف �تم بالنمو والتدرج التعليمي . ١١

  .بدرجة جيدة جدا

. رأى اخلبري أن التدريبات اليت أعدها املؤلف تنبت الثقة بالنفس بدرجة جيدة. ١٢

  .معىن ذلك أنه ميكن اإلتيان بالتدريبات اليت تنبت الثقة بالفس أكثر

رأى اخلبري أن التدريبات اليت أعدها املؤلف تقود إىل التعلم الذايت بدرجة . ١٣

  .ت اليت تقود إىل التعلم الذايت بأكثرمعىن ذلك أنه ميكن اإلتيان بالتدريبا. جيدة

رأى اخلبري أن التدريبات اليت أعدها املؤلف تركز على ما يسبب الصعوبات . ١٤

  .واملشاكل عند التالميذ بدرجة جيدة جدا

رأى اخلبري أن التدريبات اليت أعدها املؤلف تقود إىل توظيف اللغة واستخدامها . ١٥

  .اتصاليا بدرجة جيدة جدا

معىن ذلك . اخلبري أن التدريبات اليت أعدها املؤلف كافية بدرجة نوعا ما رأى. ١٦

أن اخلبري يرى بأن التدريبات االستيعابية للنصوص احلوارية ناقصة أو أقل من 

  .الالزم

رأى اخلبري أن التدريبات اليت أعدها املؤلف للنصوص احلوارية مناسبة بدرجة . ١٧

يرى بأن التدريبات االستيعابية للنصوص معىن ذلك أن اخلبري . جيد نوعا ما

  .احلوارية ناقصة أو أقل من الالزم

رأى اخلبري أن التدريبات التوليفية اليت أعدها املؤلف للمفردات اجلديدة كافية . ١٨

  .بدرجة جيدة
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رأى اخلبري أن التدريبات التوليفية اليت أعدها املؤلف للمفردات اجلديدة مناسبة . ١٩

  .بدرجة جيدة جدا

رأى اخلبري أن التدريبات التطبيقية اليت أعدها املؤلف للرتاكيب اللغوية اجلديدة . ٢٠

معىن ذلك أنه من املمكن أن يؤتى مبا هو أكثر أو مبزيد . كافية بدرجة جيدة

  .قليل

رأى اخلبري أن التدريبات التطبيقية اليت أعدها املؤلف للرتاكيب اللغوية اجلديدة . ٢١

  .معىن ذلك أنه من املمكن اإلتيان مبا هو أنسب. مناسبة بدرجة جيدة

. رأى اخلبري أن التدريبات االستيعابية للنصوص القرائية كافية بدرجة جيدة. ٢٢

  .معىن ذلك أن فيه حاجة إىل مزيد قليل

. رأى اخلبري أن التدريبات االستيعابية للنصوص القرائية مناسبة بدرجة جيدة. ٢٣

  .اإلتيان مبا هو أنسب قليالمعىن ذلك أن فيه حاجة إىل 

معىن ذلك أنه من املمكن . رأى اخلبري أن أنواع التدريبات كافية بدرجة جيدة. ٢٤

  .أن يؤتى بتنويعات أكثر

حيكم اخلبري على التدريبات اليت أعدها املؤلف حتكيما عاما بدرجة جيدة . ٢٥

  .ريباتومع ذلك أنه من املمكن أن يؤتى مبا هو أحسن وأنسب من التد. جدا

  

  نتائج االستبياننتائج االستبيان. . جج

وجبانب املقابلة اليت أمتها، يوزع الباحث أيضا االستبيان على جمموعة من 

املدرسني الذين يوزع عليهم الباحث االستبيان يف حتليل االحتياجات يف إعداد 

وأما هذا االستبيان فتدور أسئلته . التدريبات وحتكيم التدريبات اليت أعدها الباحث

وفيما يلي عرض . التدريبات اليت أعدها املؤلف ملهارة الكتابة املقيدةحول حتكيم 

  .نتائج االستبيان
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آراء المدرسين في التدريبات التي أعدها المؤلف آراء المدرسين في التدريبات التي أعدها المؤلف ((نتائج االستبيان نتائج االستبيان : : ٢٥٢٥. . ٤٤الجدول الجدول 

  ))لمهارة الكتابة المقيدةلمهارة الكتابة المقيدة

  بنود االستبانة  الرقم

  درجات التقويم

-  +  

٥  ٤  ٣  ٢  ١  ٠  

     75        التدريبات بانطباعاتها العامة بالصدق والثباتتتسم   ١

      60        التدريبات مناسبة للمستوى التعليمي  ٢

      60        التدريبات مناسبة للمواد المقررة  ٣

      KTSP       70التدريبات مناسبة لمتطلبات منهج   ٤

      60        إرشادات التدريبات واضحة  ٥

      65        مدلوالت التدريبات واضحة  ٦

      80        سهولة التدريبات مناسبة للمستوى التعليمي  ٧

      85        سهولة التدريبات مناسبة للمواد المقررة  ٨

      85        صعوبة التدريبات مناسبة للمستوى التعليمي  ٩

      85        صعوبة التدريبات مناسبة للمواد المقررة  ١٠

      60        تهتم التدريبات بالنمو والتدرج التعليمي  ١١

        60      تنبت التدريبات الثقة بالنفس  ١٢

        65      تقود التدريبات إلى التعلم الذاتي  ١٣

      70        تركز التدريبات على ما يسبب الصعوبات والمشاكل للتالميذ  ١٤

        60     تقود التدريبات إلى توظيف اللغة أو استخدامها اتصاليا  ١٥

      60        كافيةالتدريبات االستيعابية للنصوص الحوارية    ١٦

      65        التدريبات االستيعابية للنصوص الحوارية مناسبة  ١٧

        60      التدريبات التوليفية للمفردات الجديدة كافية  ١٨

        60      التدريبات التوليفية للمفردات الجديدة مناسبة  ١٩

        60      التدريبات التطبيقية للتراكيب الجديدة كافية  ٢٠

        70      التطبيقية للتراكيب الجديدة مناسبةالتدريبات   ٢١

        60      التدريبات االستيعابية للنصوص القرائية كافية  ٢٢

        75      التدريبات االستيعابية للنصوص القرائية مناسبة  ٢٣

        60      أنواع التدريبات كافية  ٢٤

      75        درجة التحكيم العام للتدريبات  ٢٥

املكتوبة يف اجلدول تدل على الدرجة املئوية من ا�موعة إن األعداد : املالحظة(

  ).املستجيبة على االستبيان
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  :ومبا أن درجات التقومي

  ال قيمة=   ٠

  جيد نوعا=   ١

  جيد=   ٢

  جيد جدا=   ٣

  ممتاز=   ٤

  كامل =   ٥

  .ويستفاد من نتائج االستبيان ما يلي

املؤلف بانطباعا�ا مستجييب االستبيان أن التدريبات اليت أعدها % ٧٥رأى . ١

  .العامة تتسم بالصدق والثبات بدرجة جيدة جدا

من مستجييب االستبيان أن التدريبات اليت أعدها املؤلف مناسبة % ٦٠رأى . ٢

  .للمستوى التعليمي بدرجة جيدة جدا

من مستجييب االستبيان أن التدريبات اليت أعدها املؤلف مناسبة % ٦٠رأى . ٣

  .جيدة جداللمواد املقررة بدرجة 

من مستجييب االستبيان أن التدريبات اليت أعدها املؤلف مناسبة % ٧٠رأى . ٤

  .بدرجة جيدة جدا KTSPملتطلبات منهج 

من مستجييب االستبيان أن إرشادات التدريبات اليت أعدها املؤلف % ٦٠رأى . ٥

  .واضحة بدرجة جيدة جدا

التدريبات اليت أعدها املؤلف من مستجييب االستبيان أن مدلوالت % ٦٥رأ . ٦

  .واضحة بدرجة جيدة جدا

من مستجييب االستبيان أن سهولة التدريبات اليت أعدها املؤلف % ٨٥رأى . ٧

  .مناسبة للمستوى التعليمي بدرجة جيدة جدا

من مستجييب االستبيان أن سهولة التدريبات اليت أعدها املؤلف % ٨٥رأى . ٨
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  .جيدة جدامناسبة للمواد املقررة بدرجة 

من مستجييب االستبيان أن صعوبة التدريبات اليت أعدها املؤلف % ٨٥رأى . ٩

  .مناسبة بدرجة جيدة جدا

من مستجييب االستبيان أن صعوبة التدريبات اليت أعدها املؤلف % ٨٠رأى . ١٠

  .مناسبة بدرجة جيدة جدا

لف �تم من مستجييب االستبيان أن التدريبات اليت أعدها املؤ % ٦٠رأى . ١١

  .بالنمو والتدرج التعليمي بدرجة جيدة جدا

تنبت   من مستجييب االستبيان أن التدريبات اليت أعدها املؤلف% ٦٥رأى . ١٢

  .الثقة بالنفس بدرجة جيدة

من مستجييب االستبيان أن التدريبات اليت أعدها املؤلف تقود إىل % ٦٥رأى . ١٣

  .التعلم الذايت بدرجة جيدة

مستجييب االستبيان أن التدريبات اليت أعدها املؤلف تركز على  من% ٧٠رأى . ١٤

  .ما يسبب الصعوبة واملمشاكل عند التالميذ بدرجة جيدة جدا

من مستجييب االستبيان أن التدريبات اليت أعدها املؤلف تقود إىل % ٦٠رأى . ١٥

معىن ذلك أنه اليزال ميكن . توظيف اللغة واستخدامها اتصاليا بدرجة جيدة

إلتيان بالتدريبات اليت تقود إىل توظيف اللغة واستخدامها اتصاليا بدرجة ا

  .أحسن

من مستجييب االستبيان أن التدريبات االستيعابية اليت أعدها % ٦٥رأى . ١٦

  .املؤلف للنصوص احلوارية كافية بدرجة جيد جدا

 من مستجييب االستبيان أن التدريبات االستيعابية اليت أعدها% ٦٥رأى . ١٧

  .املؤلف للنوصوص احلوارية مناسبة بدرجة جيدة جدا

من مستجييب االستبيان أن التدريبات التوليفية اليت أعدها املؤلف % ٦٠رأى . ١٨

معىن ذلك أنه ميكن اإلتيان مبزيد من . للمفردات اجلديدة كافية بدرجة جيدة
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  .التدريبات التوليفية للمفردات اجلديدة

ستبيان أن التدريبات التوليفية اليت أعدها املؤلف من مستجييب اال% ٦٠رأى . ١٩

معىن ذلك أنه ميكن اإلتيان بالتدريبات . للمفردات اجلديدة مناسبة بدرجة جيدة

  .التوليفية األنسب للمفردات اجلديدة

من مستجييب االستبيان أن التدريبات التطبيقية اليت أعدها املؤلف % ٦٠رأى . ٢٠

معىن ذلك أن ال يزال ميكن . افية بدرجة جيدةللرتاكيب اللغوية اجلديدة ك

  .اإلتيان مبزيد قليل من التدريبات التطبيقية للرتاكيب اللغوية اجلديدة

من مستجييب االستبيان أن التدريبات اليت أعدها املؤلف للرتاكيب % ٧٠رأى . ٢١

معىن ذلك أنه ال يزال ميكن اإلتيان . اللغوية اجلديدة مناسبة بدرجة جيدة

  .دريبات التطقيبية األنسب للرتاكيب اللغوية اجلديدةبالت

من مستجييب االستبيان أن التدريبات االستيعابية اليت أعدها % ٦٠رأى . ٢٢

معىن ذلك أنه اليزال ميكن اإلتيان . املؤلف للنصوص القرائية كافية بدرجة جيدة

  .مبزيد من التدريبات االستيعابية للنصوص احلوارية

مستجييب االستبيان أن التدريبات االستيعابية اليت أعدها من % ٧٥رأى . ٢٣

معىن ذلك أنه ميكن اإلتيان . املؤلف للنصوص القرائية مناسبة بدرجة جيدة

  .بالتدريبات االستيعابية األنسب للنصوص القرائية

من مستجييب االستبيان أن أنواع التدريبات اليت أعدها املؤلف  % ٦٠رأى . ٢٤

  .معىن ذلك أنه ميكن اإلتيان مبزيد قليل من أنواع التدريبات .كافية بدرجة جيدة

من مستجييب االستبيان أن التحكيم العام للتدريبات اليت أعدها  ٧٥رأى . ٢٥

  .املؤلف يف درجة جيدة جدا
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  تنظيم الدرس األولتنظيم الدرس األول. . دد

  ١١الوحدة الوحدة //تنظيم الدرس األولتنظيم الدرس األول: : ٢٦٢٦. . ٤٤الجدول الجدول 
      البيانات الشخصية: الحوار

      المفردات

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبات على المفردات

  !صل بني العبارات املناسبة  وصل اجلمل  )١(التدريب 

  !صل الكلمات مبا يناسبها يف الصندوق  وصل الكلمات  )٢(التدريب 

  رتب واقرأ؟  ترتيب أمساء الشهور  )٣(التدريب 

    اإلجابة عن السؤال   )٤(التدريب 

      الحوار

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريب  التدريبات على الحوار

  )بتقليد النموذج! (تبادل األسئلة واألجوبة مع زميلك  تبادل األسئلة واألجوبة  )١(التدريب 

  )بتقليد النموذج! (تبادل األسئلة واألجوبة مع زميلك  تبادل األسئلة واألجوبة  )٢(التدريب 

  !تبادل األسئلة واألجوبة مع زميلك  األسئلةاإلجابة على   )٣(التدريب 

      التركيب

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  الدريبات على التركيب

  !ضع الكلمات يف مكا�ا املناسب  وضع الكلمات   )١(التدريب 

  !صل بني املضاف واملضاف إليه املناسب  وصل الكلمات  )٢(التدريب 

  !اجعل النكرة معرفة  حتويل النكرة معرفة  )٣(التدريب 

      بطاقة شخصية: القراءة

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبات على القراءة

  !وصحح اخلطأ) خ(أم خطأ ) ص(قل صحيح   تصحيح اخلطأ  )١(التدريب 

  !أجب  اإلجابة عن األسئلة  )٢(التدريب 

  !اقرأ  القراءة   ) ٢(التدريب 

      كتابةال

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  الكتابةالتدريبات على 

  !رتب الكلمات لتصبح مجلة مفيدة ابتداء من الكلمات امللونة  ترتيب الكلمات  )١(التدريب 

  !عرف بنسفك أنت بإمالء االستمارة اآلتية  ملء االستمارة  )٢(التدريب 

  .تبني من اجلدول السابق حاالت آتية

تدريبات  ٤فأعد . نصابات خمتلفة للتدريبات ١الوحدة /أعد املؤلف للدرس األول .١

تدريبات للرتاكيب أو األساليب اللغوية،  ٣تدريبات للحوار، مث  ٣للمفردات ، مث 

 . تدريبات للقراءة، مث تدريبني للكتابة ٣مث 

تقتصر تدريبات املفردات حول وصل اجلمل ووصل الكلمات وترتيب الكلمات  .٢

باعتبار الصيغ اليت يصوغ عليها املؤلف األدلة مل يتبني كيف . اإلجابة عن األسئلةو 
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ففي هذا الشأن يفرتض . يعاجل التدريب األول والثاين للمفردات شفويا أو حتريريا

الَكِلَمات الَكِلَمات //َزوِّج الِعَباَراتِ َزوِّج الِعَباَراتِ ((على ) ٢(و ) ١(الباحث أن يصاغ الدليل للتدريب 

. يعاجل التدريب الثالث للمفردات شفويا. ))َشَفِوي�اَشَفِوي�ا//َتْحرِيْرِي�اَتْحرِيْرِي�ااآلتَِية ِبَما يـَُناِسبـَُها اآلِتَية ِبَما يـَُناِسبـَُها 

َرأ((: وذلك يتبني من صيغة دليله ) ٤(مل يتبني كيف يعاجل التدريب . !)!)رَتِّْب َواقْـَرأَرتِّْب َواقـْ

وذلك لعدم دليله بل أعد املؤلف السؤال الذي . للمفردات شفويا أم حتريريا

. يقتضي اإلجابة مباشرة دون أي دليل واضح على أداء اإلجابة شفويا أو حتريريا

ْر َعِن الَحاَالِت اآلِتَيِة ((ففي هذا الشأن يفرتض الباحث أن يصاغ دليله على  َعبـِّْر َعِن الَحاَالِت اآلتَِيِة َعبـِّ

ًرا َشَفِويَّاْعِبيْـًرا َشَفِويَّاتَـ تَـ   .!)!)َتْحرِْيرِيَّاَتْحرِْيرِيَّا//ْعِبيـْ

لتمام  . تقتصر تدريبات احلوار على تبادل األسئلة واألجوبة واإلجابة عن األسئلة .٣

تَـَباَدل تَـَباَدل ((كيفية أداء التدريبات للحوار يفرتض الباحث أن يصاغ الدليل على 

َأْجِر الِحَواَر َأْجِر الِحَواَر (() ٣(دريب أو كما ورد يف الت !)!)اَألْسِئَلة واَألْجوَِبة َمَع زَِمْيِلَك َشَفوِي�ااَألْسِئَلة واَألْجوَِبة َمَع َزِمْيِلَك َشَفِوي�ا

 .!)!)َمَع َزِمْيِلكَمَع َزِمْيِلك

باعتبار . تقتصر تدريبات الرتاكيب على وضع الكلمات وحتويل النكرة معرفةً  .٤

الصيغ اليت يصوغ عليها املؤلف األدلة مل يتبني كيف تعاجل التدريبات حتريريا أو 

َضع َضع ((يفرتض الباحث أن يصاغ دليله على ) ١(يف شأن التدريب . شفويا

) ٢(يف شأن التدريب . !)!)َتْحرِيرِي�اَتْحرِيرِي�ا//الَكِلَماِت اآلتَِية فِي َمَكاِنَها الُمَناِسب َشَفِويَّاالَكِلَماِت اآلتَِية فِي َمَكاِنَها الُمَناِسب َشَفِويَّا

ِصل الُمَضاَف ِبالُمَضاف إِلَْيِه الُمَناِسب ِصل الُمَضاَف ِبالُمَضاف ِإَلْيِه الُمَناِسب ((يفرتض الباحث أن يصاغ الدليل على 

 .!)!)َتْحرِِيريَّاَتْحرِِيريَّا//َشَفِوي�اَشَفِوي�ا

. ضبط القراءةتقتصر تدريبات القراءة على تصحيح األخطاء وإجابة األسئلة و  .٥

شفويا، ولتمام  ) ١(باعتبار الصيغ اليت يصوغ عليها املؤلف أدلتها، يعاجل التدريب 

َأِجْب َأِجْب ((للقراءة، يفرتض الباحث أن يصاغ الدليل على ) ٢(كيفية أداء التدريب 

 .!)!)َعِن اَألْسِئَلِة اآلتَِيِة َشَفوِي�اَعِن اَألْسِئَلِة اآلتَِيِة َشَفوِي�ا

لتمام كيفية أداء . رةتقتصر تدريبات الكتابة على ترتيب الكلمات وملء االستما .٦
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َرتِّب الَكِلَمات اآلتَِيِة رَتِّب الَكِلَمات اآلِتَيِة ((للكتابة يفرتض الباحث أن يصاغ دليله على ) ١(التدريب 

اُْكُتب الَكِلَمات اُْكُتب الَكِلَمات (( أو. ))تحريريا ِلَتُكْوَن ُجَمًال ُمِفْيَدًة اْبِتَداًء ِمَن الَكِلَماِت الُمَلوَّنَةِ تحريريا ِلَتُكْوَن ُجَمًال ُمِفْيَدًة ابِْتَداًء ِمَن الَكِلَماِت الُمَلوَّنَةِ 

َها ِلُتْصِبَح ُجَمًال ُمِفْيَدةً   .!)!)ابِْتَداًء ِمَن الَكِلَماِت الُمَلوََّنةابِْتَداًء ِمَن الَكِلَماِت الُمَلوََّنة  اآلتَِية َورَتـِّبْـَها ِلُتْصِبَح ُجَمًال ُمِفْيَدةً اآلِتَية َورَتـِّبـْ

 أما باعتبار نسبة نصابات التدريبات وأشكاهلا وأداءها فكما يتبني يف اجلدول اآليت  .٧

  ١١الوحدة الوحدة //نصابات التدريبات للدرس األولنصابات التدريبات للدرس األول: : ٢٧٢٧. . ٤٤الجدول الجدول 

  الوحدة  الدرس
أوجه التدريبات 

  ونصاباتها

رقم 

  التدريبات
  أشكال التدريبات

المطلوب األداء 

  )تحريريا/شفويا(

  ١  األول

  )٤(املفردات 

  جمهول  وصل اجلمل  ١

  جمهول  وصل الكلمات  ٢

  شفويا  ترتيب الكلمات  ٣

  جمهول  اإلجابة عن األسئلة  ٤

  )٣(احلوار 

  شفويا   تبادل األسئلة واألجوبة  ١

  شفويا   تبادل األسئلة واألجوبة  ٢

  شفويا   اإلجابة عن األسئلة  ٣

  )٣(الرتاكيب 

  جمهول  وضع الكلمات  ١

  جمهول  وصل الكلمات  ٢

  جمهول  التحويل  ٣

  )٣(القراءة 

  شفويا   تصحيح األخطاء  ١

  شفويا   اإلجابة عن األسئلة  ٢

  شفويا   ضبط القراءة  ٣

  )٢(الكتابة 
  حتريريا  ترتيب الكلمات  ١

  حتريريا  ملء االستمارة  ٢

حتكيم الباحث على أشكال التدريبات ملهارة الكتابة يعتمد على : املالحظة(

وفيما يلي عرض التدريبات اليت أعدعا املؤلف ملهارة ). اإلرشادات اليت أوردها املؤلف

  .ويليه التحليل واملناقشة. ١الوحدة /الكتابة للدرس األول
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١٢٣١٢٣ةةالكتابالكتاب
  )١الوحدة /تدريبات الكتابة للدرس األول(  

  ))١١((تدريب تدريب 

  !!رَتِّب الَكِلَماِت ِلُتْصِبَح ُجَمالً ُمِفْيَدًة، اْبِتَداًء ِمَن الَكِلَماِت الُمَلوََّنةِ َرتِّب الَكِلَماِت ِلُتْصِبَح ُجَمًال ُمِفْيَدًة، اْبِتَداًء ِمَن الَكِلَماِت الُمَلوََّنةِ 

ْدَرَسِة  –َطاِلٌب  – َأنَا –الثَّانَِويَِّة  –ِمْن  .١
َ
  اِإلْسَالِميَّةِ  –اُحلُكْوِميَِّة  –ُطالَّب  –امل

 الثَّانَِويَِّة  –) الَفَالح( –َطالِبَات  –اِإلْسَالِميَِّة  – َصِديـَْقِتي –ِمْن  –َمْدَرَسة  –طَاِلَبةٌ  .٢

 ُهو  –ِمْن  - هَذا –ُسُعوِديٌّ  –َمكَّة  –َأْمحَد  –ُهَو  .٣

ْدَرَسة  –َجاَكْرَتا  – ُعنـَْوان –ِإَمام بـُْنُجول  .٤
َ
 َشارِع  – ٩َرْقم  –اَجلُنوبِيَِّة  –امل

  

  ))٢٢((تدريب تدريب 

  !!ِتَماَرِة اآلتَِيةِ ِتَماَرِة اآلتَِيةِ َعرِّْف نـَْفَسَك بِِإْمَالِء االسْ َعرِّْف نـَْفَسَك بِِإْمالَِء االسْ 

  _______________________: االْسُم بِالَكاِمل         . ١

  _______________________: اجلِْنُس                  . ٢

  _______________________: َمَكان َوتَارِْيخ املِْيَالد   . ٣

  _______________________: الُعنـَْوان                 . ٤

ْدَرَسة         . ٥
َ
  _______________________: ُعنْـَواُن امل

  _______________________: َرْقُم التَّْسِجْيل          . ٦

أعده املؤلف على أساس املفردات أو يقال أنه تدريب ) ١(تبني أن التدريب 

أداءه ومن حيث أن . وذلك ألن أداءه يعتمد على فهم معاين الكلمات الواردة. املعىن

يقتضي كذلك القواعد النحوية من اإلضافة وتطبيق النكرة واملعرفة يقبل التدريب أن 

  .فأعده على أساس االتصالية) ٢(أما التدريب . يقال إنه تدريب األمناط

 ١الوحدة /أما التدريبات اليت أعدها الباحث ملهارة الكتابة املقيدة للدرس األول

إجابة األسئلة حتريريا على ) ١(ى احلوار وتتكون من التدريبات االستيعابية عل فاألولفاألول

تأليف ) ٢(التدريب ) ٢(حسب املفهوم من احلوار، وهو على أساس االتصالية مث 
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) ٣(األسئلة مستعينا باإلجابات اجلاهزة، وهو أيضا على أساس االتصالية، مث التدريب 

التدريبات  والثانيوالثاني .ترتيب اجلمل يف فقرة، وهو على أساس املعىن أو تدريب املعىن

تكملة اجلمل باختيار كلمة ) ١(التطبيقية على الرتاكيب اللغوية وتتكون من التدريب 

مناسبة من النكرات أو املعرفات وهو تدريب األمناط وذلك ألن أداءه يقتضي فهم 

) ٢(القواعد يف أمناط تطبيقات األمساء النكرة واملعرفة يف الرتكيب العريب، مث التدريب 

بة اجلمل مع ضبط كلما�ا وهو على أساس املفردات أو تدريب املعىن وذلك ألن كتا

أداءه يعتمد على ذكريات التالميذ يف معاين املفردات اجلاهزة، ومن حيث أن أداءه 

يقتضي كذلك فهم قواعد النكرة واملعرفة فيقبل التدريب أن يقال إنه تدريب األمناط 

تكملة اجلمل باختيار ) ٣(واملعرفة مث التدريب أي أمناط تطبيقات األمساء النكرة 

نكرات أو معرفات، وهو على أساس األمناط، ومن حيث أن أداءه يقتضي كذلك فهم 

 والثالثوالثالثمعاين الكلمات اجلاهزة فيقبل التدريب أن يقال أيضا أنه تدريب املعىن، 

) ١(تدريب التدريبات االستيعابية على النص املقروء أو فهم املقروء وتتكون من ال

كتابة األسئلة ) ٢(إجابة األسئلة حتريريا وهو على أساس االتصالية، مث التدريب 

ترتيب ) ٣(حتريريا مستعينا باإلجابات اجلاهزة وهو على أساس االتصالية، والتدريب 

الكلمات يف اجلمل، وهو على أساس املعىن والنمط وذلك ألن أداءه يعتمد على فهم 

  . ة وأمناط القواعد النحوية يف الرتكيب العريبمعاين الكلمات اجلاهز 
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  ٢٢الوحدة الوحدة //تنظيم الدرس األولتنظيم الدرس األول: : ٢٨٢٨. . ٤٤الجدول الجدول 
المرافق العامة في : الحوار

  المدرسة

    

      المفردات

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبات على المفردات

    التعبري عن الصورة  )١(التدريب 

  )!ب(وبني ما يناسبها يف ) أ(بني الكلمات يف صل   وصل الكلمات  ) ٢(التدريب 

  !اخرت املناسب مما بني القوسني  خيار من متعدد  )٣التدريب (

      الحوار 

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريب  التدريبات على الحوار

  !تبادل األسئلة واألجوبة مع صديقك  تبادل األسئلة واألجوبة  )١(التدريب 

  !تبادل األسئلة واألجوبة مع صديقك  األسئلة واألجوبةتبادل   )٢(التدريب 

  !تبادل األسئلة واألجوبة مع صديقك كما يف املثال اآليت  تبادل األسئلة واألجوبة  )٣(التدريب 

      التركيب

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريب  التدريبات على التركيب

    تصريف الفعل املضارع  )١(التدريب 

  !كمل مع تغيري ما يلزم  تكملة اجلمل  )٢(التدريب 

      المرافق العامة: القراءة

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريب  التدريبات على القراءة

  !كمل العبارات اآلتية بالعبارات املناسبة من الصندوق  تكملة اجلمل  )١(التدريب 

  !وصحح اخلطأ) خ(أو خطأ ) ص(قل صحيح   تصحيح اخلطأ  )٢(التدريب 

      الكتابة

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريب  التدريبا على الكتابة

  !رتب العبارات ابتداء من العبارات امللونة  ترتيب العبارات  )١(التدريب 

  !أجب عن األسئلة اآلتية ورتب األجوبة لتكون فقرة كاملة  اإلجابة عن األسئلة  )٢(التدريب 

فكما سبق ذكره أن املؤلف  (إضافة إىل التدريبات اليت تربز من اجلدول السابق 

: : ١١. . ٤٤الجدول الجدول  كما يتبني من(أعد بعد كل وحدتني أو يف �اية كل درس 

متييز أصوات ) ١(تدريبات على االستماع وتتكون على التدريب  )محتويات الكتابمحتويات الكتاب

فهم الكلمات، ) ٣(متييز أصوات اجلمل، والتدريب ) ٢(الكلمات، والتدريب 

   ١٢٤.فهم اجلمل) ٤(والتدريب 

  .تبني من اجلدول السابق حاالت آتية

 ٣نصابات خمتلفة للتدريبات، فأعد  ٢الوحدة /أعد املؤلف للدرس األول .١
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تدريبات للحوار، و تدريبني للرتاكيب، و تدريبني  ٣للمفردات و تدريبات 

  .للقراءة، و تدريبني للكتابة

تقتصر تدريبات املفردات على تعبري الصور ووصل الكلمات واالختيار من  .٢

باعتبار الصيغ اليت يصوغ عليها املؤلف األدلة مل يتبني كيف تعاجل . متعدد

يفرتض الباحث أن ) ا(يف شأن التدريب . تدريبات املفردات، شفويا أو حتريريا

ويف شأن التدريب . !)!)َتْحرِْيرِي�اَتْحرِْيرِي�ا//َوِر اآلتَِيِة َشَفِوي�اَوِر اآلتَِيِة َشَفِوي�اَعبِّر َعِن الصُ َعبِّر َعِن الصُ ((يصاغ دليله على 

ِبَما يـَُناِسبـَُها ِبَما يـَُناِسبـَُها ) ) أأ((ِصل الَكِلَماِت فِي ِصل الَكِلَماِت فِي (يفرتض الباحث أن يصاغ دليله على ) ٢(

يفرتض الباحث أن يصاغ ) ٣(دريب ويف شأن الت). !!َتْحرِْيرِي�اَتْحرِْيرِي�ا//َشَفِوي�اَشَفِوي�ا) ) بب((فِي فِي 

 !)!)َتْحرِْيرِي�اَتْحرِْيرِي�ا//اْخَتر الُمَناِسَب ِممَّا بـَْيَن الَقْوَسْين َشَفِوي�ااْخَتر الُمَناِسَب ِممَّا بـَْيَن الَقْوَسْين َشَفِوي�ا((دليله على 

ولتمام كيفية األداء يفرتض . تقتصر تدريبات احلوار على تبادل األسئلة واألجوبة .٣

أو   !)!)ِميِلَك َشَفِوي�اِميِلَك َشَفِوي�اتـََباَدل اَألْسِئَلة واَألْجِوَبة َمَع زَ تَـَباَدل اَألْسِئَلة واَألْجِوَبة َمَع زَ ((الباحث أن تصاغ أدلتها على 

 .!)!)َأْجِر الِحَواَر َمَع َزِمْيِلكَأْجِر الِحَواَر َمَع َزِمْيِلك(() ٣(كما ورد يف التدريب 

باعتبار . يقتصر تدريبا الرتاكيب على تصريف الفعل املضارع وتكملة اجلمل .٤

الصيغ اليت يصوغ عليها املؤلف األدلة مل يتبني كيف يعاجل التدريبان، شفويا أم 

َصرِّف َصرِّف ((فرتض الباحث أن يصاغ دليله على ي) ١(يف شأن التدريب . حتريريا

يفرتض الباحث أن ) ٢(ويف شأن التدريب . !)!)َتْحرِْيرِي�اَتْحرِْيرِي�ا//اَألفْـَعال اآلتَِية َشَفِوي�ااَألفْـَعال اآلتَِية َشَفِوي�ا

 .!)!)َتْحرِْيرِي�اَتْحرِْيرِي�ا//َكمِّل الُجَمل اآلِتَية َشَفِوي�اَكمِّل الُجَمل اآلِتَية َشَفِوي�ا((يصاغ دليله على 

األداء يف  لتمام كيفية. يقتصر تدريبا القراءة على تكملة اجلمل وتصحيح األخطاء .٥

اقرأ الِعَبارَات اآلِتَية اقرأ الِعَبارَات اآلِتَية ((يفرتض الباحث أن يصاغ دليله على ) ١(شأن التدريب 

 .!)!)َوَزوِّْجها بِالِعَبارَاِت الُمَناِسَبِة ِمَن الصُّْنُدْوقِ َوَزوِّْجها بِالِعَبارَاِت الُمَناِسَبِة ِمَن الصُّْنُدْوِق 

لتمام كيفية . يقتصر تدريبا الكتابة على ترتيب العبارات واإلجابة عن األسئلة .٦

رَتِّب الِعَباَرات اآلتَِية رَتِّب الِعَباَرات اآلتَِية ((على ) ١(تدريب األداء يفرتض الباحث أن يصاغ دليل ال

َأِجْب َعن اَألْسِئَلِة َأِجْب َعن اَألْسِئَلِة ((على ) ٢(وللتدريب  !)!)َتْحرِْيرِي�ا ابِْتَداًء ِمَن الِعَبارَاِت الُمَلوََّنةَتْحرِْيرِي�ا ابِْتَداًء ِمَن الِعَبارَاِت الُمَلوََّنة
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 .!)!)اآلتَِية َتْحرِْيرِي�ا َورَتِّْب اَألْجِوبَة ِلُتْصِبَح فـَْقَرًة َكاِمَلةً اآلِتَية َتْحرِْيرِي�ا َورَتِّْب اَألْجِوبَة ِلُتْصِبَح فـَْقَرًة َكاِمَلةً 

وأشكاهلا وأداءها فكما يتبني يف اجلدول  أما باعتبار نسبة نصابات التدريبات .٧

حتكيم أشكال التدريبات باعتبار الصيغ اليت يصوغ عليها املؤلف أدلة (اآليت 

  ).التدريبات

  ٢٢الوحدة الوحدة //نصابات التدريبات للدرس األولنصابات التدريبات للدرس األول: : ٢٩٢٩. . ٤٤الجدول الجدول 

  الوحدة  الدرس
أوجه التدريبات 

  ونصاباتها

رقم 

  التدريبات
  أشكال التدريبات

 األداء المطلوب

  )تحريريا/شفويا(

  ٢  األول

  )٣(املفردات 

  جمهول  التعبري عن الصور  ١

  جمهول  وصل الكلمات  ٢

  جمهول  خيار من متعدد  ٣

  )٣(احلوار 

  شفويا   تبادل األسئلة واألجوبة  ١

  شفويا   تبادل األسئلة واألجوبة  ٢

  شفويا   تبادل األسئلة واألجوبة  ٣

  )٢(الرتاكيب 
  جمهول  الفعل املضارعتصريف   ١

  جمهول  تكملة اجلمل  ٢

  )٢(القراءة 
  شفويا   تكملة اجلمل  ١

  شفويا   تصحيح األخطاء  ٢

  )٢(الكتابة 
  حتريريا  ترتيب العبارت  ١

  حتريريا  اإلجابة عن األسئلة  ٢

حتكيم الباحث على أشكال التدريبات يعتمد على اإلرشادات اليت أوردها : املالحظة(

وفيما يلي عرض التدريبات اليت أعدها املؤلف ملهارة الكتابة للدرس ). املؤلف

  .ويليه التحليل واملناقشة ٢الوحدة /األول
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١٢٥١٢٥ةةالكتابالكتاب
  )٢الوحدة /تدريبات الكتابة للدرس األول(  

  ))١١((تدريب تدريب 

  !!رَتِّْب الِعَبارَات اْبِتَداًء ِمَن الِعَباَراِت الُمَلوََّنةِ َرتِّْب الِعَبارَات اْبِتَداًء ِمَن الِعَبارَاِت الُمَلوََّنةِ 

 –َوهِذِه اُألْسَتاَذة َخِدْجيَة  – هَذا اُألْسَتاذ ُعْثَمان –ِهَي ُمَدرَِّسٌة  –ُهَو يَُدرُِّس اللَُّغَة الَعَرِبيََّة  .١

 ُهَو ُمَدرِّسٌ  –ِهَي ُتَدرُِّس َتارِْيَخ اِإلْسَالم 

ْطَبِخ  –َخاِدَمٌة  –َوهِذِه  .٢
َ
ْقَصف  – هَذا بَاِئعٌ  –ِهَي تـَْعَمُل ِيف امل

َ
ْأُكوَالت –ِيف امل

َ
 ُهَو يَِبْيُع امل

ْدَرَسِة  –ُهَو َيُسْوُق  – هَذا بـَوَّاب –ُهَو ُحيَاِفُظ  –َوهَذا َساِئٌق  .٣
َ
ْدَرَسةِ  –َعَلى أَْمِن امل

َ
 َسيَّاَرَة امل

ْدَرَسةِيف  –أَنَا أَْدُرُس اللَُّغَة الَعَرِبيَّة  –الثَّانَِويَِّة اِإلْسَالِميَِّة  – َأنَا َطاِلب –امسِْي َخاِلد  .٤
َ
  امل

  

  ))٢٢((تدريب تدريب 

  !!َأِجْب َعن اَألْسِئَلِة اآلتَِية، َورَتِّْب اَألْجِوَبَة لُِتْصِبَح فْقَرًة َكاِمَلةً َأِجْب َعن اَألْسِئَلِة اآلتَِية، َوَرتِّْب اَألْجِوَبَة لُِتْصِبَح فْقَرًة َكاِمَلةً 

  َمْن أَْنَت؟ .١

ْدَرَسِة الثَّانَِويَِّة اِإلْسَالِميَّة؟ .٢
َ
 َهْل َتْدُرُس ِيف امل

ْدَرَسِة؟ .٣
َ
 َما ُعنـَْواُن امل

َْدَرَسُة َقرِيـَْبة ِمْن بـَْيِتك؟ .٤
 َهل امل

 َمْن هِذه؟ .٥

تَـَوسَِّطِة؟
ُ
ْدَرَسِة امل

َ
  َهْل ِهَي َتْدُرُس ِيف امل

أعده املؤلف على أساس املفردات أو تدريب املعىن، ) ١(تبني أن التدريب 

ومن حيث أن أداءه . وذلك ألن أداءه يعتمد على فهم معاين الكلمات اجلاهزة

ن يقال إنه تدريب يقتضي كذلك فهم القواعد أي األمناط النحوية يقبل التدريب أ

  .فأعده على أساس االتصالية) ٢(أما التدريب . األمناط

 ٢الوحدة /أما التدريبات اليت أعدها الباحث ملهارة الكتابة املقيدة للدرس األول

إجابة األسئلة ) ١(التدريبات االستيعابية على احلوار وتتكون من التدريب  فاألولفاألول

                                                
  .٢٢. ص. املرجع السابق. هدايت. د١٢٥



 84

) ٢(هو على أساس االتصالية، مث التدريب حتريريا على حسب املفهوم من احلوار، و 

مزاوجة الكلمات بالعبارات حتريريا، وهو على أساس املعىن، وذلك ألن أداءه يعتمد 

إجابة األسئلة حتريريا ) ٣(على فهم معاين الكلمات اجلاهزة وفهم العبارات الواردة، مث 

كتابة ) ٤(ب على حسب املفهوم من احلوار، وهو على أساس االتصالية، مث التدري

التدريبات  والثانيوالثانياألسئلة مستعينا باإلجابات اجلاهزة، وهو على أساس االتصالية، 

تكملة اجلمل باختيار نكرة أو ) ١(التطبيقية على الرتاكيب ويتكون من التدريب 

معرفة، وهو على أساس األمناط، وذلك ألن أداءه يعتمد على فهم القواعد يف أمناط 

تكملة اجلمل بوضع أخبار ) ٢(للنكرات واملعرفات، مث التدريب  التطبيقات الرتكيبية

مناسبة للمبتدآت اجلاهزة، وهو على أساس األمناط ألن أداءه يعتمد على فهم أمناط 

تكملة اجلمل بوضع مبتدآت لألخبار الواردة، ) ٣(تركيب املبتدأ واخلرب، مث التدريب 

أمناط تركيب املبتدأ واخلرب،  وهو على أساس األمناط ألن أداءه يعتمد على فهم

تكملة اجلمل بوضع أفعال مضارعة مناسبة، وهو على األمناط وذلك ) ٤(والتدريب 

ألن أداءه يعتمد على فهم أمناط تطبيقات األفعال املضارعة يف اجلمل، ومن حيث أن 

أداءه كذلك يقتضي فهم معاين الكلمات الواردة يف اجلمل اجلاهزة يقبل التدريب أن 

كتابة اجلمل مع ضبط كلما�ا وتغيري ما ) ٥(ل أيضا إنه تدريب املعىن، مث التدريب يقا

يلزم، وهو على أساس األمناط وذلك ألن أداءه يعتمد كثريا على فهم قواعد أي أمناط 

التدريبات االستيعابة على القراءة أو فهم املقروء  والثالثوالثالثالتطبيقات لألفعال املضارعة، 

إجابة األسئلة على حسب املفهوم من النص املقروء، وهو ) ١(وتتكون من التدريب 

حتكيم الصواب واخلطأ مع تعديالت اخلطآت، ) ٢(على أساس االتصالية، مث التدريب 

الرتمجة من األندونيسية إىل العربية ومن ) ٣(وهو على أساس االتصالية، مث التدريب 

مط، وذلك ألن أداءه يعتمد على العربية إىل األندونيسية، وهو على أساس املعىن والن

  .فهم معاين الكلمات وفهم أمناط تركيبات اجلمل املرتمجة
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  تنظيم الدرس الثانيتنظيم الدرس الثاني. . هه

  ١١الوحدة الوحدة //تنظيم الدرس الثانيتنظيم الدرس الثاني: : ٣٠٣٠. . ٤٤الجدول الجدول 
      في البيت: الحوار

      المفردات

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبات على المفردات

  !صل بني العبارات اآلتية وبني الكلمات من الصندوق  وصل العبارات   )١(التدريب 

  !امأل الفراغ باألفعال املناسبة  ملء الفراغ  )٢(التدريب 

      الحوار

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبات على الحوار

  !تبادل األسئلة واألجوبة مع صديقك  تبادل األسئلة واألجوبة  )١(التدريب 

  !تبادل األسئلة واألجوبة مع صديقك  تبادل األسئلة واألجوبة  )٢(التدريب 

  !أجر احلوار مع صديقك كما يلي  إجراء احلوار  )٣(التدريب 

      التركيب

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبات على التركيب

  !أجب  إجابة األسئلة  )١(التدريب 

  !الضمائركمل حسب   تكملة اجلمل  )٢(التدريب 

      في البيت: القراءة

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبات على القراءة

  !وسحح اخلطأ) خ(أو خطأ ) ص(قل صحيح   تصحيح اخلطأ  )١(التدريب 

  !أجب  إجابة األسئلة  )٢(التدريب 

      الكتابة

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبات على الكتابة

  !رتب العبارات اآلتية ابتداء من العبارات امللونة لتكون فقرة  ترتيب العبارات  )١(التدريب 

  !أجب لتصبح األجوبة فقرة  إجابة األسئلة  )٢(التدريب 

  .تبني من اجلدول السابق حاالت آتية

نصابات خمتلفة للتدريبات، فأعد تدرينب  ١الوحدة /أعد املؤلف للدرس الثاين .١

للحوار، وتدريبني للرتاكيب، وتدريبني للقراءة، وتدريبني تدريبات  ٣للمفردات، و 

 .للكتابة

باعتبار الصيغ اليت . يقتصر تدريبا املفردات على وصل العبارات وملء الفراغ .٢

. يصوغ عليها املؤلف األدلة مل يتبني كيف يعاجل تدريبا املفردات، شفويا أو حتريريا

ِصْل بـَْيَن الِعَبارَاِت ِصْل بـَْيَن الِعَباَراِت ((له على يفرتض الباحث أن يصاغ دلي) ١(يف شأن التدريب 

) ٢(ويف شأن التدريب . !)!)َتْحرِِيرِي�اَتْحرِِيرِي�ا//اآلتَِية َوبـَْين الَكِلَماِت ِمن الصُّْنُدوِق َشَفِوي�ااآلِتَية َوبـَْين الَكِلَماِت ِمن الصُّْنُدوِق َشَفِوي�ا
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اْمأل الَفَراَغ فيما يأتي بِالَكِلَماِت اْلُمَناِسَبة اْمأل الَفَراَغ فيما يأتي بِالَكِلَماِت اْلُمَناِسَبة ((يفرتض الباحث أن يصاغ دليله على 

 !)!)َتْحرِْيرِي�اَتْحرِْيرِي�ا//َشَفِوي�اَشَفِوي�ا

لتمام كيفية عالجها يفرتض . احلوار على تبادل األسئلة واألجوبةتقتصر تدريبات  .٣

تَـَبادل اَألْسِئَلة واَألْجِوَبة َمَع تَـَبادل اَألْسِئَلة واَألْجِوَبة َمَع ((على ) ٢(و ) ١(الباحث أن يصاغ دليل التدريب 

 . !)!)َأْجِر الِحَوار َمَع َزِمْيِلكَأْجِر الِحَوار َمَع َزِمْيِلك(() ٣(أو كما ورد يف التدريب  !)!)َزِمْيِلَك َشَفوِي�اَزِمْيِلَك َشَفوِي�ا

باعتبار الصيغ . يقتصر تدريبا الرتاكيب على اإلجابة عن األسئلة وتكملة اجلمل .٤

. اليت يصوغ عليها املؤلف األدلة مل يتبني كيف يعاجل التدريبان، شفويا أم حتريريا

َأِجْب َأِجْب ((يفرتض الباحث أن يصاغ دليله على ) ١(يف شأن التدريب 

يفرتض الباحث أن يصاغ دليله على ) ٢(ويف شأن التدريب . !)!)َتْحرِْيرِي�اَتْحرِْيرِي�ا//َشَفِوي�اَشَفِوي�ا

 .!)!)َتْحرِْيرِي�اَتْحرِْيرِي�ا//َكمِّل َحْسَب الضََّماِئِر َشَفِوي�اَكمِّل َحْسَب الضََّماِئِر َشَفِوي�ا((

يقتصر تدريبا القراءة على حتكيم الصواب واخلطاء مع تصحيح اخلطأ واإلجابة عن  .٥

) ١(باعتبار الصيغة اليت يصوغ عليها املؤلف األدلة يتبني أن التدريب . األسئلة

يف هذا الشأن . شفويا أم حتريريا) ٢(بني كيف يعاجل التدريب مل يتويعاجل شفويا 

 .!)!)َأِجْب َشَفوِي�اَأِجْب َشَفِوي�ا((يفرتض الباحث أن يصاغ دليله على 

لتمام كيفية . يقتصر تدريبا الكتابة على ترتيب العبارات واإلجابة عن األسئلة .٦

ِتَية تَِية رَتِّْب الِعَبارَاِت اآلرَتِّْب الِعَبارَاِت اآل((على ) ١(األداء يفرتض الباحث أن يصاغ دليل التدريب 

على ) ٢(ودليل التدريب  ))َتْحرِْيرِي�ا اْبِتَداَء ِمَن الِعَبارَاِت الُمَلوََّنِة ِلَتُكوَن فَـْقَرةً َتْحرِْيرِي�ا ابِْتَداَء ِمَن الِعَبارَاِت الُمَلوََّنِة ِلَتُكوَن فَـْقَرةً 

 .!)!)َأِجْب َتْحرِْيرِي�ا لُِتْصِبَح اِإلَجاَبُة فـَْقَرةً َأِجْب َتْحرِْيرِي�ا ِلُتْصِبَح اِإلَجاَبُة فَـْقَرةً ((

أما باعتبار نسبة نصابات التدريبات وأشكاهلا وأداءها فكما يتبني يف اجلدول اآليت  .٧

التدريبات باعتبار الصيغ اليت يصوغ عليها املؤلف أدلة حتكيم أشكال (

  ).التدريبات
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  الوحدة  الدرس
أوجه التدريبات 

  ونصاباتها

رقم 

  التدريبات
  أشكال التدريبات

األداء المطلوب 

  )تحريريا/شفويا(

  ١  الثاني

  )٢(املفردات 
  جمهول  وصل العبارات  ١

  جمهول  ملء الفراغ  ٢

  )٣(احلوار 

  شفويا  تبادل األسئلة واألجوبة  ١

  شفويا  تبادل األسئلة واألجوبة  ٢

  شفويا  إجراء احلوار  ٣

  )٢(الرتاكيب 
  جمهول  إجابة األسئلة  ١

  جمهول  تكملة اجلمل  ٢

  )٢(القراءة 
  شفويا  تصحيح األخطاء  ١

  شفويا  إجابة األسئلة  ٢

  )٢(الكتابة 
  حتريريا  ترتيب العبارات  ١

  حتريريا  إجابة األسئلة  ٢

حتكيم الباحث على أشكال التدريبات يعتمد على اإلرشادات اليت أوردها : املالحظة(

وفيما يلي عرض التدريبات اليت أعدها املؤلف ملهارة الكتابة للدرس ). املؤلف

  .واملناقشةويليه التحليل . ١الوحدة /الثاين
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١٢٦١٢٦ةةالكتابالكتاب
  )١الوحدة /تدريبات الكتابة للدرس الثاين(  

  ))١١((تدريب تدريب 

  !!َرتِّب الِعَبارَات اآلِتيَة ابِْتَداًء ِمَن الِعَبارَاِت الُمَلوََّنِة لُِتْصِبَح فْقَرًة ُمِفْيَدةً َرتِّب الِعَبارَات اآلِتَية ابِْتَداًء ِمَن الِعَبارَاِت الُمَلوََّنِة لُِتْصِبَح فْقَرًة ُمِفْيَدةً 

ْدَرَسة –الثَّانَِويَِّة اِإلْسَالِميَِّة  – هَذا َصِدْيِقي –ُهَو َطاِلب  –اْمسُُه َعْبُد الَعزِْيز  .١
َ
  ِمْن ُطالَِّب امل

ْدَرَسِة  .٢
َ
َألنَّ  –َصَباًحا بَاِكرًا  –بَِعْيَدة َعْن بـَْيِته  – َيْذَهُب َعْبُد الَعزِْيز –ِبالسَّيَّاَرة  –ِإَىل امل

ْدَرَسة 
َ
 امل

 ُمثَّ َأتـََغدَّى –يـَُعْوُد َعْبُد الَعزِْيز  –ِإَىل َمْنزِِلِه  – َوبـَْعَد َصَالِة الظُّْهرِ  –ِيف ُغْرَفِة اَألْكِل  .٣

ْكَتِب  –َمَع َعائَِلِتِه  – َوبـَْعَد َصَالِة الِعَشاء .٤
َ
ُمثَّ يـُرَاِجُع  -يـَتـََعشَّى َعْبُد الَعزِْيز  –ِيف ُغْرَفِة امل

 ُدُرْوَسه

ْنزِلِيَّة  –ُمَبكِّرًا  –ِلْيالً التِِّلِفزِيُّون قَ  – يـَْعَمل َعْبُد الَعزِْيز –ُمثَّ يـََناُم  .٥
َ
 ُمثَّ ُيَشاِهُد  –الَواِجَبات امل

  

  ) ) ٢٢((تدريب تدريب 

  !!َأِجْب ِلُتْصِبَح اَألْجِوَبُة فْقَرًة َكاِمَلةً َأِجْب ِلُتْصِبَح اَألْجِوَبُة فْقَرًة َكاِمَلةً 

  َمَىت تـَُقوُمْوَن ِمَن النـَّْوِم؟ .١

 أَْيَن ُتَصلُّْوَن؟ وََكْيَف ُتَصلُّوَن؟ .٢

 َماَذا تـَْفَعلُْوَن بـَْعَد الصََّالة؟ .٣

ْدَرَسِة؟َهْل تـَْرَتدُ  .٤
َ
 ْوَن َمَالِبَس امل

  َماَذا تـَْفَعلُوَن بـَْعَد ذِلك؟ .٥

أعده املؤلف على أساس املعىن والنمط، وذلك ألن أداءه ) ١(تبني أن التدريب 

فأعده ) ٢(أما التدريب . يعتمد على فهم معاين الكلمات وفهم أمناط الرتاكيب العربية

  .على أساس االتصالية

 ٢الوحدة /أما التدريبات اليت أعدها الباحث ملهارة الكتابة املقيدة للدرس الثاين

إجابة األسئلة على ) ١(التدريبات االستيعابية على احلوار وتتكون من التدريب  فاألولفاألول

كتابة األسئلة ) ٢(حسب املفهوم من احلوار وهو على أساس االتصالية، مث التدريب 
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مزاوجة ) ٣(ة، وهو على أساس االتصالية، مث التدريب مستعينا باإلجابات اجلاهز 

الكلمات بالعبارات املناسبة، وهو على أساس املعىن، وذلك ألن أداءه يعتمد على فهم 

التدريبات التطبيقية على الرتاكيب، وتتكون  والثانيوالثانيمعاين الكلمات والعبارات الواردة، 

، وهو على أساس املعىن تكملة اجلمل باختيار كلمات مناسبة) ١(من التدريب 

والنمط، وذلك ألن أداءه يعتمد على فهم معاين الكلمات اجلاهزة وأمناط التطبيقات 

كتابة األسئلة مستعينا باإلجابات اجلاهزة، ) ٢(للضمائر اليت مت تدريسها، مث التدريب 

وهو على أساس املعىن والنمط، وذلك ألن أداءه يعتمد على فهم معاين الكلمات 

كتابة اجلمل مع ) ٣(ة وأمناط التطبيقات للضمائر اليت مت تدريسها، والتدريب اجلاهز 

تغيري ما يلزم، وهو على أساس النمط، وذلك ألن أداءه يعتمد على فهم أمناط 

التدريبات  والثالثوالثالثالتطبيقات للضمائر اليت مت تدريسها وفقا لألفعال املضارعة الواردة، 

كتابة األسئلة ) ١(فهم املقروء، وتتكون من التدريب  االستيعابية على النص املقروء أو

ترتيب اجلمل ) ٢(مستعينا باإلجابات اجلاهزة، وهو على أساس االتصالية، مث التدريب 

أي األفكار على حسب ورودها يف النص، وهو على أساس املعىن، وذلك ألن أداءه 

من العربية إىل ) ٣(دريب يعتمد على فهم املعاين أو الرسائل الواردة يف اجلمل، مث الت

األندونيسية ومن األندونيسية إىل العربية، وهو على أساس املعىن والنمط وذلك ألن 

  .أداءه يعتمد على فهم معاين الكلمات الواردة يف اجلمل وفهم أمناط اجلمل املرتمجة
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      في السكن: الحوار

      المفردات

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبات على المفردات

  !امأل الفراغ بالكلمات املناسبة  ملء الفراغ  )١(التدريب 

  !امأل الفراغ باألفعال املناسبة  ملء الفراغ  )٢(التدريب 

      الحوار

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبات على الحوار

  !تبادل األسئلة واألجوبة مع زميلك  األسئلة واألجوبةتبادل   )١(التدريب 

  !تبادل األسئلة واألجوبة مع زميلك  تبادل األسئلة واألجوبة  )٢(التدريب 

  !أجر احلوار كاحلوار اآليت  إجراء احلوار  )٣(التدريب 

      التركيب

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبات على التركيب

  !حول كما يف املثال  التحويل  )١(التدريب 

  !أجب كما يف املثال  اإلجابة عن األسئلة  )٢(التدريب 

  !ترجم إىل اللغة اإلندونيسة  الرتمجة  )٣(التدريب 

      السكن: القراءة

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبات على القراءة

  !وصحح اخلطأ) خ(أو ) ص(اخرت   تصحيح اخلطأ  )١(التدريب 

      الكتابة

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبات على الكتابة

  !أجب عن األسئلة اآلتية لتصبح األجوبة فقرات كاملة  اإلجابة عن األسئلة  )١(التدريب 

إضافة إىل التدريبات اليت تربز من اجلدول السابق فكما سبق ذكره أن املؤلف 

حمتويات : ١. ٤كما يتبني من اجلدول ( أعد بعد كل وحدتني أو يف �اية كل درس

متييز أصوات الكلمات، ) ١(تدريبات على االستماع وتتكون على التدريب ) الكتاب

فهم ) ٤(فهم الكلمات، والتدريب ) ٣(متييز أصوات اجلمل، والتدريب ) ٢(والتدريب 

  ١٢٧.اجلمل

  .يتبني من اجلدول السابق حاالت آتية

نصابات خمتلفة ألوجه التدريبات، فأعد  ٢الوحدة /الثاينأعد املؤلف للدرس  .١

تدريبات للرتاكيب، وتدريبا  ٣تدريبات للحوار، و  ٣تدريبني للمفردات، و 

 .للقراءة، وتدريبا للكتابة
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باعتبار الصيغ اليت يصوغ عليها املؤلف . يقتصر تدريبا املفردات على ملء الفراغ .٢

) ١(يف شأن التدريب . شفويا أم حتريريا األدلة مل يتبني كيف تعاجل التدريبات

اْمأل الَفَراَغ فيما يأتي بِالَكِلَماِت اْمأل الَفَراَغ فيما يأتي بِالَكِلَماِت ((يفرتض الباحث أن يصاغ دليله على 

يفرتض الباحث أن يصاغ ) ٢(ويف شأن التدريب . !)!)َتْحرِْيرِي�اَتْحرِْيرِي�ا//الُمَناِسَبِة َشَفِوي�االُمَناِسَبِة َشَفِوي�ا

َعاِل الُمَناِسبَ ((دليله على   .!)!)َتْحرِْيرِي�اَتْحرِْيرِي�ا//ِة َشَفِوي�اِة َشَفِوي�ااْمأل الَفَراَغ فيما يأتي ِباَألفْـَعاِل الُمَناِسبَ اْمأل الَفَراَغ فيما يأتي ِباَألفـْ

ولتمام كيفية . تقتصر تدريبات احلوار حول تبادل األسئلة واإلجابة وإجراء احلوار .٣

تَـَبادل تَـَبادل ((عالج التدريبني األول والثاين يفرتض الباحث أن يصاغ دليلهما على 

َأْجِر َأْجِر (() ٣(أو كما ورد يف التدريب  !)!)اَألْسِئَلة َواَألْجوَِبة َمَع َزِمْيِلَك َشَفِوي�ااَألْسِئَلة َواَألْجوَِبة َمَع َزِمْيِلَك َشَفِوي�ا

 .!)!)الِحَواَر َمَع َزِمْيِلكالِحَواَر َمَع َزِمْيِلك

وباعتبار الصيغ . تقتصر تدريبات الرتاكيب حول التحويل وإجابة األسئلة والرتمجة .٤

. اليت يصوغ عليها املؤلف األدلة مل يتبني كيف تعاجل التدريبات شفويا أم حتريريا

فِي فِي   َحوِّْل َكَماَحوِّْل َكَما((يفرتض الباحث أن يصاغ دليله على ) ١(يف شأن التدريب 

يفرتض الباحث أن ) ٢(ويف شأن التدريب . !)!)َتْحرِْيرِي�اَتْحرِْيرِي�ا//الِمثَاِل السَّاِبِق َشَفوِي�االِمثَاِل السَّاِبِق َشَفوِي�ا

ويف شأن التدريب . !)!)َتْحرِْيرِي�اَتْحرِْيرِي�ا//َأِجْب َكَما فِي الِمَثاِل َشَفِوي�اَأِجْب َكَما فِي الِمَثاِل َشَفِوي�ا((يصاغ دليله على 

ِة ِة تـَْرِجم ِإلَى اللَُّغِة اِإلْنُدونِْيِسيَّ تَـْرِجم ِإلَى اللَُّغِة اِإلْنُدونِْيِسيَّ ((يفرتض الباحث أن يصاغ دليله على ) ٣(

 .!)!)َتْحرِْيرِي�اَتْحرِْيرِي�ا//َشَفِوي�اَشَفِوي�ا

لتمام كيفية األداء يفرتض الباحث . يقتصر تدريب القراءة على تصحيح األخطاء .٥

 .!)!)َوَصحِّح الَخطَأَوَصحِّح الَخطَأ) ) خخ((َأْو َأْو ) ) صص((اقْـَرأ الُجَمَل اآلِتَية َوُقل اقْـَرأ الُجَمَل اآلتَِية َوُقل ((أن يصاغ دليله على 

ث أن لتمام كيفية األداء يفرتض الباح. يقتصر تدريب الكتابة على إجابة األسئلة .٦

 .!)!)َأِجْب َعِن اَألْسِئَلِة اآلتَِيِة َتْحرِْيرِي�اَأِجْب َعِن اَألْسِئَلِة اآلتَِيِة َتْحرِْيرِي�ا((يصاغ دليله على 

أما باعتبار نسبة نصابات التدريبات وأشكاهلا وأداءها فكما يتبني يف اجلدول  .٧

حتكيم أشكال التدريبات باعتبار الصيغ اليت يصوغ عليها املؤلف أدلة (اآليت 

 ).التدريبات
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  ٢٢الوحدة الوحدة //التدريبات للدرس الثانيالتدريبات للدرس الثانينصابات نصابات : : ٣٣٣٣. . ٤٤الجدول الجدول 

  الوحدة  الدرس
أوجه التدريبات 

  ونصاباتها

رقم 

  التدريبات
  أشكال التدريبات

األداء المطلوب 

  )تحريريا/شفويا(

  ٢  الثاني

  )٢(املفردات 
  جمهول  ملء الفراغ  ١

  جمهول  ملء الفراغ  ٢

  )٣(احلوار 

  شفويا  تبادل األسئلة  ١

  شفويا  تبادل األسئلة  ٢

  شفويا  إجراء احلوار  ٣

  )٣(الرتاكيب 

  جمهول  التحويل  ١

  جمهول  اإلجابة عن األسئلة  ٢

  جمهول  الرتمجة  ٣

  شفويا  تصحيح األخطاء  ١  )١(القراءة 

  حتريريا  اإلجابة عن األسئلة  ١  )١(الكتابة 

). أوردها املؤلفحتكيم الباحث على أشكال التدريبات يعتمد على اإلرشادات اليت (

. ٢الوحدة /وفيما يلي عرض التدريبات اليت أعدها املؤلف ملهارة الكتابة للدرس الثاين

  .ويليه التحليل واملناقشة
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١٢٨١٢٨ةةالكتابالكتاب
  )٢الوحدة /تدريبات الكتابة للدرس الثاين(  

  !!َأِجْب َعِن اَألْسِئَلِة لُِتْصِبَح اَألْجوَِبُة فْقَراٍت َكاِمَلةَأِجْب َعِن اَألْسِئَلِة لُِتْصِبَح اَألْجوَِبُة فْقَراٍت َكاِمَلة

 السََّكِن ُحْجَراُت النـَّْوم؟َهْل ِيف  .١

  َكْم َطالًِبا َيْسُكُن ُكلَّ ُحْجَرٍة؟

رَاِفَق ِيف ُحْجَرِة النـَّْوم؟ 
َ
  اُذُْكر امل

  َماَذا تـَْفَعُل ِيف اُحلْجَرِة قـَْبَل النـَّْوِم؟

 َمْن َيْطَبُخ لِلطُّالَِّب؟ َمْن يُِعدُّ الط�َعاَم َهلُْم؟  َهْل َتْطَبُخ ِبنَـْفِسَك؟ .٢

 َمَع َمْن َتْأُكُل؟  َماَذا تَْأُكل؟   ْأُكُل؟ أَْيَن تَ 

 ..... َماَذا تـَْفَعُل ِيف السََّكِن َصَباًحا .٣

ْسِجِد  –ِيف اَحلمَّاِم (
َ
 )ِيف ُغْرَفِة النـَّْومِ  –ِيف امل

 ..... َماَذا تـَْفَعُل ِيف السََّكِن َمَساءً  .٤

  ؟)ِيف ُغْرَفِة النـَّْومِ  –ِيف ُغْرَفِة اَألْكِل (

َساِئيَِّة ِيف الُفصُ (
َ
  )أََماَم التِِّلِفزِيُوَن لِلسََّكن –وِل امل

أعده املؤلف على أساس االتصالية، وذلك ألن أداءه ) ١(تبني أن التدريب 

  . يعتمد على فهم الرسالة الواردة يف األسئلة اتصاليا

 ٢الوحدة /أما التدريبات اليت أعدها الباحث ملهارة الكتابة املقيدة للدرس الثاين

إجابة األسئلة حتريريا على ) ١(التدريبات االستيعابية وهي تتكون من التدريب  فاألولفاألول

كتابة األسئلة ) ٢(حسب املفهوم من احلوار، وهو على أساس االتصالية، مث التدريب 

حتكيم ) ٣(مستعينا باإلجابات اجلاهزة، وهو على أساس االتصالية، مث التدريب 

التدريبات  والثانيوالثانيت، وهو على أساس االتصالية، الصحيح واخلطأ مع تعديل اخلطآ

حتويل العبارات، وهو على أساس ) ١(التطبيقية على الرتاكيب، وتتكون من التدريب 

الرتمجة ) ٢(النمط، وذلك ألن أداءه يعتمد على فهم أمناط اجلمل الواردة، مث التدريب 

هو على أساس املعىن والنمط، من األندونيسية إىل العربية ومن العربية إىل األندونيسية و 
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 والثالثوالثالثوذلك ألن أداء يعتمد على فهم معاين الكلمات أمناط الرتاكيب العربية، 

إجابة األسئلة، وهو على ) ١(التدريبات االستيعابية على القراءة، وتتكون من التدريب 

 ترتيب األفكار أي اجلمل يف فقرة، وهو على أساس) ٢(أساس االتصالية، مث التدريب 

املعىن واالتصالية، وذلك ألن أداءه يعتمج على فهم معاين الكلمات أي املفردات 

الرتمجة من األندونيسة ) ٣(الواردة يف اجلمل وفهم رساالت اجلمل عاما، مث التدريب 

إىل العربية ومن العربية إىل األندونيسية، وهو على أساس املعىن والنمط، وذلك ألن 

  .الكلمات الواردة وأمناط الرتاكيب العربية وترمجتها أداءه يعتمد على فهم معاين
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  تنظيم الدرس الثالثتنظيم الدرس الثالث. . وو

  ١١الوحدة الوحدة //تنظيم الدرس الثالثتنظيم الدرس الثالث: : ٣٤٣٤. . ٤٤الجدول الجدول 
      جمعيات الهواية: الحوار

      المفردات

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبات على المفردات

  !للهوايات وفقا للصورةاذكر اسم مجعية   التعبري عن الصور  )١(التدريب 

  !امأل الفراغ بالكلمات املناسبة  ملء الفراغ  )٢(التدريب 

      الحوار

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبت على الحوار

  !تبادل األسئلة واألجوبة مع زميلك  تبادل األسئلة واألجوبة  )١(التدريب 

  !األسئلة واألجوبة مع زميلكتبادل   تبادل األسئلة واألجوبة  )٢(التدريب 

  أجر احلوار مع زميلك كما يف احلوار اآليت  إجراء احلوار  )٣(التدريب 

      التركيب

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبت على التركيب

  !اخرت املناسب مما بني القوسني  خيار من متعدد  )١(التدريب 

  !بكلمة مناسبةامأل الفراغ   ملء الفراغ  )٢(التدريب 

      قضاء أوقات الفراغ: القراءة

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبات على القراءة

  !وفقا للنص وصحح اخلطأ) خ(أو ) ص(اخرت   تصحيح اخلطأ  )١(التدريب 

  !أجب عن األسئلة اآلتية  اإلجابة عن األسئلة  )٢(التدريب 

      الكتابة

  صيغة دليل التدريبات  التدريبات شكل  التدريبات على الكتابة

 تكلم عن ممارسة الهوايات باإلجابة عن األسئلة  اإلجابة عن األسئلة  )١(التدريب 

  اآلتية

  .تبني من اجلدول السابق حاالت آتية

 ٣أعد املؤلف نصابات خمتلفة ألوجه التدريبات، فأعد تدريبني للمفردات، و  .١

 .وتدريبني للقراءة وتدريبا للكتابةتدريبات للحوار، وتدريبني للرتاكيب، 

وباعتبار الصيغ اليت . تقتصر تدريبات املفردات على تعبري الصور وملء الفراغ .٢

يف . يصوغ عليها املؤلف األدلة مل يتبني كيف تعاجل التدريبات شفويا أم حتريريا

َيِة َيِة َعبِّر َعِن الصَُّوِر اآلتِ َعبِّر َعِن الصَُّوِر اآلتِ ((يفرتض الباحث أن يصاغ دليله على ) ١(شأن التدريب 

يفرتض الباحث أن يصاغ دليله على ) ٢(ويف شأن التدريب . !)!)َتْحرِْيرِي�اَتْحرِْيرِي�ا//َشَفِوي�اَشَفِوي�ا

 !).!).َتْحرِْيرِي�اَتْحرِْيرِي�ا//اْمأل الَفَراَغ ِفْيَما يَْأتِي بِالَكِلَماِت الُمَناِسَبة َشَفِوي�ااْمأل الَفَراَغ ِفْيَما يَْأتِي ِبالَكِلَماِت الُمَناِسَبة َشَفِوي�ا((
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لتمام كيفية . تقتصر تدريبات احلوار حول تبادل األسئلة واإلجابة وإجراء احلوار .٣

تَـَباَدل اَألْسِئَلة تَـَباَدل اَألْسِئَلة ((على ) ٢(و ) ١(يفرتض الباحث أن يصاغ دليل للتدريب األداء 

أجر الحوار مع أجر الحوار مع (() ٣(أو كما ورد يف التدريب  !)!)َواَألْجِوَبة َمَع َزِمْيِلَك َشَفوِي�اَواَألْجِوَبة َمَع َزِمْيِلَك َشَفِوي�ا

 .!)!)زميلكزميلك

باعتبار الصيغ اليت . يقتصر تدريبا الرتاكيب على اختيار من متعدد وملء الفراغ .٤

يف . ألدلة مل يتبني كيف يعاجل التدريبان شفويا أم حتريريايصوغ عليها املؤلف ا

ا ((يفرتض الباحث أن يصاغ دليله على ) ١(شأن التدريب  ا اْخَتر الُمَناِسَب ِممَّ اْخَتر الُمَناِسَب ِممَّ

يفرتض الباحث أن ) ٢(ويف شأن التدريب . !)!)َتْحرِْيرِي�اَتْحرِْيرِي�ا//بـَْيَن الَقْوَسْيِن َشَفوِي�ابـَْيَن الَقْوَسْيِن َشَفِوي�ا

 !).!).َتْحرِْيرِي�اَتْحرِْيرِي�ا//ُمَناِسَبٍة َشَفوِي�اُمَناِسَبٍة َشَفوِي�ا  اْمأل الَفَراغ ِبَكِلَمةٍ اْمأل الَفَراغ ِبَكِلَمةٍ ((يصاغ دليله على 

لتمام كيفة أداء . يقتصر تدريبا القراءة على تصحيح األخطاء وإجابة األسئلة .٥

َرأ الُجَمل اآلتَِية َوُقل ((يفرتض الباحث أن يصاغ دليله على ) ١(التدريب  اقْـَرأ الُجَمل اآلتَِية َوُقل اقـْ

 ويف .!)!)ح الَخاِطَئةح الَخاِطَئةِإَذا َكاَنْت َخاِطَئًة َوَصحِّ ِإَذا َكاَنْت َخاِطئًَة َوَصحِّ ) ) خخ((ِإَذا َكاَنْت َصِحْيَحًة َأْو ِإَذا َكاَنْت َصِحْيَحًة َأْو ) ) صص((

َأِجْب َعِن اَألْسِئَلِة َأِجْب َعِن اَألْسِئَلِة ((يفرتض الباحث أن يصاغ دليله على ) ٢(شأن التدريب 

 !).!).اآلتَِية َشَفِوي�ااآلتَِية َشَفِوي�ا

ويعاجل التدريب على شأن مهارة . يقتصر تدريب الكتابة على إجابة األسئلة .٦

  َتَكلَّْم َعنْ َتَكلَّْم َعنْ ((وذلك يتبني من الصيغة اليت يصوغ عليها املؤلف دليله  .الكالم

يف هذا الشأن يفرتض الباحث  .))!!ُمَماَرَسِة الِهَواَياِت ِباِإلَجاَبِة َعِن اَألْسِئَلِة اآلِتَيةُمَماَرَسِة الِهَوايَاِت ِباِإلَجاَبِة َعِن اَألْسِئَلِة اآلتَِية

ًنا باَألْسِئَلة اْكُتْب فَـْقَرًة َعْن ُمَماَرَسِة الِهَوايات ُمْسَتِعيْـًنا باَألْسِئَلة ((أن يصاغ دليله على  اْكُتْب فَـْقَرًة َعْن ُمَماَرَسِة الِهَوايات ُمْسَتِعيـْ

 !).!).َأِجْب َعن اَألْسِئَلِة اآلِتَية َتْحرِْيرِي�اَأِجْب َعن اَألْسِئَلِة اآلتَِية َتْحرِْيرِي�ا((أو  !)!)اآلتيةاآلتية

باعتبار نسبة نصابات التدريبات وأشكاهلا وأداءها فكما يتبني يف اجلدول أما  .٧

حتكيم أشكال التدريبات باعتبار الصيغ اليت يصوغ عليها املؤلف أدلة (اآليت 

 ).التدريبات
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  ١١الوحدة الوحدة //نصابات التدريبات للدرس الثالثنصابات التدريبات للدرس الثالث: : ٣٥٣٥. . ٤٤الجدول الجدول 

  الوحدة  الدرس
أوجه التدريبات 

  ونصاباتها

رقم 

  التدريبات
  أشكال التدريبات

األداء المطلوب 

  )تحريري/شفويا(

  ١  الثالث

  )٢(املفردات 
  جمهول  التعبري عن الصور  ١

  جمهول  ملء الفراغ  ٢

  )٣(احلوار 

  شفويا   تبادل األسئلة واألجوبة  ١

  شفويا   تبادل األسئلة واألجوبة  ٢

  شفويا   إجراء احلوار  ٣

  )٢(الرتاكيب 
  جمهول  متعدداختيار من   ١

  جمهول  ملء الفراغ  ٢

  )٢(القراءة 
  شفويا   تصحيح األخطاء  ١

  شفويا   اإلجابة عن األسئلة  ٢

  شفويا  اإلجابة عن األسئلة  ١  )١(الكتابة 

حتكيم الباحث على أشكال التدريبات يعتمد على اإلرشادات اليت أوردها : املالحظة(

اليت أعدها املؤلف ملهارة الكتابة للدرس وفيما يلي عرض التدريبات ) املؤلف

  .ويليه التحليل واملناقشة. ١الوحدة /الثالث
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١٢٩١٢٩ةةالكتابالكتاب
  )١الوحدة /تدريبات الكتابة للدرس الثالث(  

  ))١١((تدريب تدريب 

  !َتَكلَّْم َعْن ُمَماَرَسِة الِهَوايَاِت بِاِإلَجاَبِة َعِن اَألْسِئَلِة اآلتية

 ُممَاَرَسِة ِهَوايَِة الِقَراَءة؟َماَذا يـَْفَعُل الطَّاِلُب ِيف  .١

ْنِزِيل؟ .٢
َ
 َماَذا تـَْفَعُل الطَّالَِبُة ِيف ُممَاَرَسِة ِهَوايَِة التَّْدِبْريِ امل

 َماَذا تـَْفَعُل أْنَت ِيف ُممَاَرَسِة ِهَواَيِة اَخلطِّ الَعَرِيب؟ .٣

 َماَذا تـَْفَعلُْوَن ِيف ممَُاَرَسِة ِهَواَيِة الرِّيَاَضِة؟ .٤

 ِلْنيَ ِيف ُممَاَرَسِة ِهَوايَِة التَّْصِوْيِر؟َماَذا تـَْفعَ  .٥

  )ِبِإْمَكاِنَك َأْن َتْسَتِعْنيَ بَِنصِّ اِحلَواِر َوَنصِّ الِقرَاَءِة هلَذا الدَّْرس(

أعدها املؤلف على أساس االتصالية والنمط، وذلك ألن ) ١(تبني أن التدريب 

ؤلف هذا التدريب ليمارس أداءه يعتمد على فهم رسالة األسئلة الواردة، ويورد امل

التالميذ على أمناط تطبيقات الضمائر اليت مت تدريسها مع االهتمام باألفعال اليت 

  .تقابلها

                                                
  .٦٦. ص. السابق املرجع .هدايت. د١٢٩
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  ٢٢الوحدة الوحدة //تنظيم الدرس الثالثتنظيم الدرس الثالث: : ٣٦٣٦. . ٤٤الجدول الجدول 
      في معرض الهوايات: الحوار

      المفردات

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبات على المفردات

  !هات مجع الكلمات اآلتية  حتضري صيغة اجلمع  )١(التدريب 

  !امأل الفراغ بالكلمات اآلتية  ملء الفراغ  )٢(التدريب 

      الحوار

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبات على الحوار

  !تبادل األسئلة واألجوبة مع زميلك  تبادل األسئلة واألجوبة  )١(التدريب 

  !تبادل األسئلة واألجوبة مع زميلك  تبادل األسئلة واألجوبة  )٢(التدريب 

  !أجر احلوار مع زميلك كما يف احلوار اآليت  إجراء احلوار  )٣(التدريب 

      التركيب

  صيغة دليل التدريبات  شكل الحوار  التدريبات على التركيب

  !الصندوقامأل الفراغ بأداة جر مناسبة من   ملء الفراغ بأداة جر  )١(التدريب 

  !امأل الفراغ بأداة جر مناسبة من الصندوق  ملء الفراغ بأداة جر  )٢(التدريب 

      في معرض الهواية: القراءة

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريب  التدريبات على القراءة

  !وصحح اخلطأ) خ(أو ) ص(اخرت   تصحيح اخلطأ  )١(التدريب 

  !األسئلة اآلتية أجب عن  اإلجابة عن األسئلة  )٢(التدريب 

      الكتابة

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبات على الكتابة

  رتب العبارات ابتداء من العبارات امللونة لتكون مجال مفيدة  ترتيب العبارات  )١(التدريب 

  !أجب  اإلجابة عن األسئلة  )٢(التدريب 

فكما سبق ذكره أن املؤلف إضافة إىل التدريبات اليت تربز من اجلدول السابق 

حمتويات : ١. ٤كما يتبني من اجلدول (أعد بعد كل وحدتني أو يف �اية كل درس 

متييز أصوات الكلمات، ) ١(تدريبات على االستماع وتتكون على التدريب ) الكتاب

، )٤(فهم الكلمات، والتدريب ) ٣(متييز أصوات اجلمل، والتدريب ) ٢(والتدريب 

  ١٣٠.م اجلمل اخلربيةفه) ٥(والتدريب 

 
  .تبني من اجلدول السابق حاالت آتية

نصابات خمتلفة ألوجه التدريبات، فأعد  ٢الوحدة /أعد املؤلف للدرس الثالث .١

                                                
  .٧٦. ص. املرجع السابق. هدايت. د١٣٠
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تدريبات للحوار وتدريبني للرتاكيب، وتدريبني للقراءة،  ٣تدريبني للمفردات، و 

 .وتدريبني للكتابة

باعتبار الصيغ اليت . يقتصر تدريبا املفردات على حتضري صيغة اجلمع وملء الفراغ .٢

يف شأن . يصوغ عليها املؤلف األدلة مل يتبني كيف يعاجل التدريبان شفويا أم حتريريا

اُْكُتب ِصَيغ الَجْمِع اُْكُتب ِصَيغ الَجْمِع //اذُْكراذُْكر((يفرتض الباحث أن يصاغ الدليل على ) ١(التدريب 

يفرتض الباحث أن يصاغ الدليل على ) ٢(أن التدريب ويف ش !)!)ِللَكِلَماِت اآلتيةِللَكِلَماِت اآلتية

 .!)!)َتْحرِْيرِي�اَتْحرِْيرِي�ا//اْمأل الَفَراَغ فيما يأتي بِالَكِلَماِت الُمَناِسَبة َشَفِوي�ااْمأل الَفَراَغ فيما يأتي بِالَكِلَماِت الُمَناِسَبة َشَفِوي�ا((

يف شأن . تقتصر تدريبات احلوار حول تبادل األسئلة واإلجابة وإجراء احلوار .٣

اَدل اَألْسِئَلة اَدل اَألْسِئَلة تَـبَ تـَبَ ((يفرتض الباحث أن يصاغ دليلهما على ) ٢(و ) ١(التدريب 

َأْجِر الِحَوار َمَع َأْجِر الِحَوار َمَع (() ٣(أو كما ورد يف التدريب  !)!)َواَألْجِوَبة َمَع َزِمْيِلك َشَفِوي�اَواَألْجِوبَة َمَع َزِمْيِلك َشَفِوي�ا

 !)!)َزِمْيِلكَزِمْيِلك

وباعتبار الصيغ اليت يصوغ عليها املؤلف . يقتصر تدريبا الرتاكيب على ملء الفراغ .٤

و ) ١(التدريب  يف شأن. أدلتهما مل يتبني كيف يعاجل التدريبان شفويا أو حتريريا

اْمأل الَفَراَغ ِفْيَما َيْأتِي ِبَأَداِة َجرٍّ اْمأل الَفَراَغ ِفْيَما يَْأتِي ِبَأَداِة َجرٍّ ((يفرتض الباحث أن يصاغ دليلهما على ) ٢(

 .!)!)َتْحرِْيرِي�اَتْحرِْيرِي�ا//ُمَناِسَبٍة ِمَن الصُّْنُدْوِق َشَفِوي�اُمَناِسَبٍة ِمَن الصُّْنُدْوِق َشَفِوي�ا

لتمام كيفية األداء . يقتصر تدريبا القراءة على تصحيح األخطاء وملء الفراغ .٥

َرأ الُجَمَل اآلتَِيَة َوُقْل اقْـَرأ الُجَمَل اآلتَِيَة َوُقْل ((على ) ١(ل التدريب يفرتض الباحث أن يصاغ دلي ) ) صص((اقـْ

َأِجْب َعن اَألْسِئَلِة َأِجْب َعن اَألْسِئَلِة ((على ) ٢(ويصاغ دليل التدريب  !)!)َوَصحِّح الَخطَأَوَصحِّح الَخطَأ) ) خخ((َأْو َأْو 

 .!)!)اآلِتَيِة َشَفِوي�ااآلِتَيِة َشَفِوي�ا

ولتمام كيفية األداء . يقتصر تدريبا الكتابة على ترتيب العبارات وإجابة األسئلة .٦

رَتِّب الِعَباَرات اآلتَِية رَتِّب الِعَباَرات اآلتَِية ((على ) ١(دليل التدريب  يفرتض الباحث أن يصاغ

وأن يصاغ . !)!)َتْحرِْيرِي�ا ابِْتَداًء ِمَن الِعَبارَاِت الُمَلوَّنَِة ِلَتُكْوَن ُجَمًال ًمِفْيَدةَتْحرِْيرِي�ا ابِْتَداًء ِمَن الِعَبارَاِت الُمَلوََّنِة ِلَتُكْوَن ُجَمًال ًمِفْيَدة//َشَفوي�اَشَفوي�ا

 !).!).َأِجْب َعن اَألْسِئَلة اآلتَِيِة َتْحرِْيرِي�اَأِجْب َعن اَألْسِئَلة اآلتَِيِة َتْحرِْيرِي�ا((على ) ٢(دليل التدريب 
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التدريبات وأشكاهلا وأداءها فكما يتبني يف اجلدول اآليت  أما باعتبار نسبة نصابات .٧

  ).حتكيم أشكال التدريبات باعتبار الصيغ اليت يصوغ عليها املؤلف أدلة التدريبات(

  ٢٢الوحدة الوحدة //نصابات التدريبات للدرس الثالثنصابات التدريبات للدرس الثالث: : ٣٧٣٧. . ٤٤الجدول الجدول 

  الوحدة  الدرس
أوجه التدريبات 

  ونصاباتها

رقم 

  التدريبات
  أشكال التدريبات

األداء المطلوب 

  )تحريريا/شفويا(

  ٢  الثالث

  )٢(املفردات 
  جمهول  حتضري صيغ اجلمع  ١

  وجهول  ملء الفراغ  ٢

  )٣(احلوار 

  شفويا   تبادل األسئلة  ١

  شفويا   تبادل األسئلة  ٢

  شفويا   إجراء احلوار  ٣

  )٢(الرتاكيب 
  جمهول  ملء الفراغ  ١

  جمهول  ملء الفراغ  ٢

  )٢(القراءة 
  شفويا   تصحيح األخطاء  ١

  شفويا   اإلجابة عن األسئلة  ٢

  )٢(الكتابة 
  حتريريا  ترتيب العبارات  ١

  حتريريا  اإلجابة عن األسئلة  ٢

حتكيم الباحث على أشكال التدريبات يعتمد على اإلرشادات اليت أوردها : املالحظة(

أعدها املؤلف ملهارة الكتابة املقيدة للدرس وفيما يلي عرض التدريبات اليت ). املؤلف

  .ويليه التحليل واملناقشة ٢الوحدة /الثالث
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١٣١١٣١ةةالكتابالكتاب
  )٢الوحدة /تدريبات الكتابة للدرس الثالث(  

  ) ) ١١((تدريب تدريب 

  !!رَتِّْب الِعَبارَات اْبِتَداًء ِمَن الِعَباَراِت الُمَلوََّنِة لَِتُكْوَن ُجَمالً ُمِفْيَدةَرتِّْب الِعَبارَات اْبِتَداًء ِمَن الِعَبارَاِت الُمَلوََّنِة ِلَتُكْوَن ُجَمالً ُمِفْيَدة

ْستـََوى الَقْوِمي  -َشاَهَد َأْحَمُد  -َوَصِديـُْقُه  .١
ُ
  .ِجبَاَكْرَتا الَعاِصَمة -َمْعِرض اِهلَوايَاِت  -َعَلى امل

اِضي  -ِعْنَدنَا  –َحَصَلْت َعَلى  -آيَاٌت قـُْرآنِيَّة  .٢
َ
ِباَخلطِّ  -َكْأِس الُبطُْوَلِة الَقْوِميَّة   - ِيف الَعاِم امل

 .الُكوِيف 

 .َوالرَّْسُم َيْستـَْعِمل -ُتِحبُّ الزَّائَِراُت  - ُرُسوَمات النَِّساء  -َواَألْزَهار  –أَْلَوانًا ُمتَـنَـوَِّعًة  .٣

اِهر  - َوالطََّعاَم الَعَرّيب  -ُنَشاِهُد  – فِي َجنَاِح التَّْدِبْير الَمْنزِلي .٤
َ
أَنـَْواع  -يـَْعِرُضَها  –الطَّبَّاُخ امل

 .الطََّعاِم اَألْنُدْونِِيسي

ْشُهورِْين ا –َوُهَو يـَْعِرُض  .٥
َ
َوُصَوَر  -آالت الرِّيَاَضة  -ُيِحبُّ الزَّائُِرون  -َجَناح الرِّيَاَضة  -مل

  .الالَِّعِبْني 

 
  ) ) ٢٢((تدريب تدريب 

  !!َأِجبْ َأِجبْ 

  أَْيَن ُنَشاِهُد َمْعِرَض اهلَِوايَات؟ .١

ْعِرض َقرِيـَْبٌة ِمْن َمْدَرَسِتَك؟ .٢
َ
 َهْل أَْرُض امل

ْعِرض؟ .٣
َ
 ِيف َكْم َساَعة َتِصُل ِإَىل امل

 اَذا ُتَشاِهُد ِيف َجَناِح اَخلطِّ الَعَريب؟مَ  .٤

  َماَذا ُتَشاِهُد ِيف َجَناح الرَّْسِم؟ .٥

أعدها املؤلف على أساس املعىن والنمط، وذلك ألن أداءه ) ١(تبني أن التدريب 

) ٢(أما التدريب . يعتمد على فهم معاين الكلمات الواردة وأمناط الرتاكيب العربية

  .االتصاليةفأعده على أساس 
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  تنظيم الدرس الرابعتنظيم الدرس الرابع. . زز

  ١١الوحدة الوحدة //تنظيم الدرس الرابعتنظيم الدرس الرابع: : ٣٨٣٨. . ٤٤الجدول الجدول 
      المهنة والحياة: الحوار

      المفردات

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبت على المفردات

  !صل الكلمتني املتناسبني  وصل الكلمات  )١(التدريب 

  !بكلمة مناسبةامأل الفراغ   ملء الفراغ  )٢(التدريب 

      الحوار

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبات على الحوار

  !تبادل األسئلة واألجوبة مع زميلك  تبادل األسئلة واألجوبة  )١(التدريب 

  !تبادل األسئلة واألجوبة مع زميلك  تبادل األسئلة واألجوبة  )٢(التدريب 

  !مع زميلك كاحلوار اآليتأجر احلوار   إجراء احلوار  )٣(التدريب 

      التركيب

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبات على التركيب

  !امأل الفراغ حبرف عطف مناسب  ملء الفراغ  )١(التدريب 

  !امأل الفراغ حبرف عطف مناسب  ملء الفراغ  )٢(التدريب 

      في خدمة البالد: القراءة

  صيغة دليل التدريبات  التدريباتشكل   التدريبات على القراءة

  !وصحح اخلطأ) خ(أو ) ص(اخرت   تصحيح اخلطأ  )١(التدريب 

  !أجب عن األسئلة اآلتية  اإلجابة عن األسئلة  )٢(التدريب 

      الكتابة

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبت على الكتابة

  !أجب كما يف املثال  اإلجابة عن األسئلة  )١(التدريب 

  !أجب كما يف املثال  اإلجابة عن األسئلة  )٢(التدريب 

 
  .تبني من اجلدول السابق حاالت آتية

نصابات خمتلفة ألوجه التدريبات، فأعد  ١الوحدة/أعد املؤلف للدرس الرابع .١

تدريبات للحوار، تدريبني للرتاكيب، تدريبني للقراءة،  ٣تدريبني للمفردات، 

  .وتدريبني للكتابة

يقتصر تدريبا املفردات على وصل الكلمات وملء الفراغ ومل تتبني كيفية أداءمها  .٢

يفرتض الباحث أن يصاغ دليله على ) ١(يف شأن التدريب . شفويا أم حتريريا

يفرتض ) ٢(ويف شأن التدريب  !)!)َتْحرِْيرِي�اَتْحرِْيرِي�ا//ِصل الَكِلَمات ِبَما يـَُناِسبـَُها َشَفوِي�اِصل الَكِلَمات ِبَما يـَُناِسبـَُها َشَفوِي�ا((

اْمأل الَفَراغ ِفْيَما يَْأتِي ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة اْمأل الَفَراغ ِفْيَما يَْأتِي ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة ((الباحث أن يصاغ دليله على 
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 .!)!)َتْحرِْيرِي�اَتْحرِْيرِي�ا//َشَفِوي�اَشَفِوي�ا

ولتمام كيفية . تقتصر تدريبات احلوار على تبادل األسئلة واإلجابة وإجراء احلوار .٣

تَـَباَدل تَـَباَدل ((يفرتض الباحث أن يصاغ دليلهما على ) ٢(و ) ١(عالج التدريب 

أجر أجر (() ٣(أو كما ورد يف التدريب  !)!)َزِمْيِلَك َشَفِوي�اَزِمْيِلَك َشَفِوي�ا  اَألْسِئَلة َواَألْجِوَبة َمعَ اَألْسِئَلة َواَألْجوَِبة َمعَ 

 .!)!)الحوار مع زميلكالحوار مع زميلك

. يقتصر تدريبا الرتاكيب على ملء الفراغ ومل يتبني كيف يعاجلان شفويا أم حتريريا .٤

امأل امأل ((يفرتض الباحث أن يصاغ دليلهما على ) ٢(و ) ١(يف شأن التدريب 

 !).!).رِْيرِي�ارِْيرِي�اَتحْ َتحْ //الَفَراَغ ِفْيَما يَْأتِي َشَفِوي�االَفَراَغ ِفْيَما يَْأتِي َشَفِوي�ا

يقتصر تدريبا القراءة على تصحيح األخطاء وإجابة األسئلة ومل يتبني كيف يعاجل  .٥

يفرتض الباحث أن يصاغ دليله ) ١(يف شأن التدريب . التدريبان شفويا أم حتريريا

) ٢(ويف شأن التدريب . !)!)َشَفِوي�ا َوَصحِّح الَخطَأَشَفِوي�ا َوَصحِّح الَخطَأ) ) خخ((َأْو َأْو ) ) صص((اْخَتر اْخَتر ((على 

َأِجْب َعِن اَألْسِئَلِة اآلتَِيِة َأِجْب َعِن اَألْسِئَلِة اآلتَِيِة ((صاغ دليله على يفرتض الباحث أن ي

 .!)!)َتْحرِْيرِي�اَتْحرِْيرِي�ا//َشفوي�اَشفوي�ا

ولتمام كيفية األداء يفرتض الباحث أن . يقتصر تدريبا الكتابة على إجابة األسئلة .٦

 .!)!)َأِجْب َعن اَألْسِئَلِة اآلتَِيِة َكَما فِي الِمَثاِل َتْحرِْيرِي�اَأِجْب َعن اَألْسِئَلِة اآلتَِيِة َكَما فِي الِمَثاِل َتْحرِْيرِي�ا((يصاغ دليليهما على 

نسبة نصابات التدريبات وأشكاهلا وأداءها فكما يتبني يف اجلدول أما باعتبار  .٧

حتكيم أشكال التدريبات باعتبار الصيغ اليت يصوغ عليها املؤلف أدلة (اآليت 

 ).التدريبات
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  ١١الوحدة الوحدة //نصابات التدريبات للدرس الرابعنصابات التدريبات للدرس الرابع: : ٣٩٣٩. . ٤٤الجدول الجدول 

  الوحدة  الدرس
أوجه التدريبات 

  ونصاباتها

رقم 

  التدريبات
  لتدريباتأشكال ا

األداء المطلوب 

  )تحريريا/شفويا(

  ١  الرابع

  )٢(املفردات 
  جمهول  وصل الكلمات  ١

  جمهول  ملء الفراغ  ٢

  )٣(احلوار 

  شفويا   تبادل األسئلة واألجوبة  ١

  شفويا   تبادل األسئلة واألجوبة  ٢

  شفويا   إجراء احلوار  ٣

  )٢(الرتاكيب 
  جمهول  ملء الفراغ  ١

  جمهول  ملء الفراغ  ٢

  )٢(القراءة 
  شفويا   تصحيح األخطاء  ١

  شفويا   اإلجابة عن األسئلة  ٢

  )٢(الكتابة 
  حتريريا  اإلجابة عن األسئلة  ١

  حتريريا  اإلجابة عن األسئلة  ٢

حتكيم الباحث على أشكال التدريبات يعتمد على اإلرشادات اليت أوردها : املالحظة(

يلي عرض التدريبات اليت أعدها املؤلف ملهارة الكتابة املقيدة للدرس وفيما ). املؤلف

  .ويليه التحليل واملناقشة ١الوحدة /الرابع
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١٣٢١٣٢ةةالكتابالكتاب
  )١الوحدة /تدريبات الكتابة للدرس الرابع(  

  ))١١((تدريب تدريب 

  !!َأِجْب َكَما فِي الِمَثالَأِجْب َكَما فِي الِمَثال

  َمن يَُدرُِّس الطُّالَّب َوالطَّاِلَبات؟: مثال

َدرُِّس ُهوَ 
ُ
  الَِّذي يدرس الطالب والطالبات امل

َباِين؟. ١
َ
  ................َمْن ُحيَاِفُظ َعَلى اَألْمن؟. ٢  ..................َمْن يـَْبِين امل

  ....................َمْن َيُسْوُق السَّيَّاَرة؟. ٤  ..............َمْن َيْكُنُس الشََّوارِع؟. ٣

ْرَضى؟. ٦  ...............َمْن يـَْزرَُع النََّباتَات؟. ٥
َ
  .....................َمْن يـَُعاجلُ امل

  

  ) ) ٢٢((تدريب تدريب 

  !!َأْجِب َكَما فِي الِمَثالَأْجِب َكَما فِي الِمَثال

َدرِّس؟: مثال
ُ
  َمْن امل

َداِرسِ 
َ
َدرُِّس ُهَو الَِّذي َيْدُرُس الطُّالَّب َوالطَّالِبَات ِيف امل

ُ
  امل

  .......................َمْن الصََّحِفي؟.٢  ..................َمْن الَباِئع؟. ١

  ........................َمن الَفالَّح؟. ٤  ................َمن الَكنَّاس؟. ٣

  ........................َمن الطَّبَّاخ؟. ٥    ................َمن السَّاِئق؟. ٤

أعدها املؤلف على أساس النمط، وذلك ألن أداءه يعتمد ) ١(تبني أن التدريب 

أيضا على أساس ) ٢(وأعد التدريب . مناط الرتكيبية اليت وردت يف املثالعلى تقليد األ

  . النمط، وذلك ألن أداءه يعتمد على تقليد األمناط الرتكيبية اليت وردت يف املثال
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  ٢٢الوحدة الوحدة //تنظيم الدرس الرابعتنظيم الدرس الرابع: : ٤٠٤٠. . ٤٤الجدول الجدول 
      المهنة والنظام: الحوار

      المفردات

  صيغة دليل التدريبات  التدريباتشكل   التدريبات على المفردات

  !ضع اجلمل اآلتية يف مكا�ا املناسب  وضع اجلمل   )١(التدريب 

  !امأل الفراغ بكلمة مناسبة  ملء الفراغ  )٢(التدريب 

      الحوار

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبات على الحوار

  !واألجوبة مع أحد املوظفني يف املكتبةتبادل األسئلة   تبادل األسئلة واألجوبة  )١(التدريب 

  !تبادل األسئلة واألجوبة عن الرأي يف الصفات  تبادل األسئلة واألجوبة  )٢(التدريب 

  !استخدم عبارات التنبيه اآلتية يف مكا�ا املناسب  استخدام العبارات  )٣(التدريب 

      التركيب

  التدريباتصيغة دليل   شكل التدريب  التدريبات على التركيب

    تكملة اجلمل  )١(التدريب 

      النظام: القراءة

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبات على القراءة

  !وصحح اخلطأ) خ(أو ) ص(اخرت   تصحيح اخلطأ  )١(التدريب 

  !أجب عن األسئلة اآلتية  اإلجابة عن األسئلة  )٢(التدريب 

  !اقرأ  ضبط القراءة  )٣(التدريب 

      الكتابة

  صيغة دليل التدريبات  شكل التدريبات  التدريبات على الكتابة

  مع تغيري ما يلزم) حنن(مث ) الطالب(مث ) عائشة(مث ) أمحد(بكلمة ) أنا(بدل   تكملة اجلمل  )١(التدريب 

إضافة إىل التدريبات اليت تربز من اجلدول السابق فكما سبق ذكره أن املؤلف 

حمتويات : ١. ٤كما يتبني من اجلدول (يف �اية كل درس  أعد بعد كل وحدتني أو

متييز أصوات الكلمات، ) ١(تدريبات على االستماع وتتكون على التدريب ) الكتاب

وفهم ) ٤(فهم األسئلة، والتدريب ) ٣(متييز أصوات اجلمل، والتدريب ) ٢(والتدريب 

  ١٣٣.اجلمل

  

  .حاالت آتية يتبني من اجلدول السابق

نصابات خمتلفة ألوجه التدريبات، فأعد  ٢الوحدة /للدرس الرابعأعد املؤلف  .١

تدريبات  ٣تدريبات للحوار، و تدريبا للرتاكيب، و  ٣تدريبني للمفردات، و 
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 .للقراءة، وتدريبا للكتابة

باعتبار الصيغ اليت يصوغ . يقتصر تدريبا املفردات على وضع اجلمل وملء الفراغ .٢

يف شأن . كيف يعاجل التدريبان شفويا أم حتريرياعليها املؤلف أدلتهما مل يتبني  

َضع الِعَبارَات اآلتَِية فِي َضع الِعَبارَات اآلِتَية فِي ((يفرتض الباحث أن يصاغ دليله على ) ١(التدريب 

يفرتض الباحث أن ) ٢(ويف شأن التدريب  !)!)َتْحرِْيرِي�اَتْحرِْيرِي�ا//َمَكاِنَها الُمَناِسب َشَفوِي�اَمَكاِنَها الُمَناِسب َشَفوِي�ا

 .!)!)َتْحرِْيرِي�اَتْحرِْيرِي�ا//ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة َشَفِوي�اِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة َشَفِوي�ااْمأل الَفَراَغ ِفْيَما يَْأتِي اْمأل الَفَراَغ ِفْيَما َيْأتِي ((يصاغ دليله على 

لتمام  . تقتصر تدريبات احلوار على تبادل األسئلة واإلجابة واستخدام العبارات .٣

على ) ٢(و ) ١(كيفية عالجهما يفرتض الباحث أن يصاغ دليل التدريب 

 .!)!)َشَفِوي�ا َكَما فِي الِمَثاِل اآلتيَشَفِوي�ا َكَما فِي الِمَثاِل اآلتيتَـَبادل اَألْسِئَلة َواَألْجوَِبة َمَع ُمَوظَِّف الَمْكَتَبِة تَـَبادل اَألْسِئَلة َواَألْجوَِبة َمَع ُمَوظَِّف الَمْكَتَبِة ((

اْسَتْخِدم الِعَبارَات اْسَتْخِدم الِعَبارَات ((يفرتض الباحث أن يصاغ دليله على ) ٣(ويف شأن التدريب 

 !).!).اآلتَِية فِي الَحاَالِت الَِّتي تـَُناِسُبهااآلِتَية فِي الَحاَالِت الَِّتي تـَُناِسُبها

مل يتبني كيف يعاجل التدريب شفويا . يقتصر تدريب الرتاكيب على تكملة اجلمل .٤

َأْكِمل َأْكِمل ((ويف شأنه يفرتض الباحث أن يصاغ دليله على . أم حتريريا لعدم دليله

 !).!).َتْحرِْيرِي�اَتْحرِْيرِي�ا//الُجَمل اآلتَِية َمَع تـَْغِيْير َما يـَْلَزم َشَفِوي�االُجَمل اآلِتَية َمَع تَـْغِيْير َما يـَْلَزم َشَفِوي�ا

. تقتصر تدريبات القراءة حول تصحيح األخطاء وإجابة األسئلة وضبط القراءة .٥

َتر َتر اخْ اخْ ((على ) ١(لتمام كيفية األداء يفرتض الباحث أن يصاغ دليل التدريب 

َأِجْب َأِجْب ((على ) ٢(ودليل التدريب  ))َتْحرِْيرِي�ا َوَصحِّح الَخطَأَتْحرِْيرِي�ا َوَصحِّح الَخطَأ//َشَفِوي�اَشَفِوي�ا) ) خخ((َأْو َأْو ) ) صص((

 .!)!)َتْحرِْيرِيٍّاَتْحرِْيرِيٍّا//َعِن اَألْسِئَلِة اآلتَِية َشَفِوي�اَعِن اَألْسِئَلِة اآلتَِية َشَفِوي�ا

ويف شأنه يفرتض الباحث أن يصاغ . يقتصر تدريب الكتابة على تكملة اجلمل .٦

ل َكِلَمة َبدِّل َكِلَمة ((دليله على  ُثمَّ ُثمَّ ) ) َعاِئَشةَعاِئَشة((ُثمَّ ُثمَّ ) ) َأْحَمدَأْحَمد((َرِة السَّاِبَقِة ِبَكِلَمة َرِة السَّاِبَقِة ِبَكِلَمة فِي الفقْ فِي الفقْ ) ) أَنَاأَنَا((َبدِّ

 .!)!)َتْحرِْيرِي�اَتْحرِْيرِي�ا//َعَلى التـَّْرِتْيِب َمَع تَـْغِيْير َما يـَْلَزُم َشَفِوي�اَعَلى التـَّْرتِْيِب َمَع تَـْغِيْير َما يـَْلَزُم َشَفِوي�ا) ) َنْحنُ َنْحنُ ((ُثمَّ ُثمَّ ) ) الطُّالَّبالطُّالَّب((

أما باعتبار نسبة نصابات التدريبات وأشكاهلا وأداءها فكما يتبني يف اجلدول  .٧

ل التدريبات باعتبار الصيغ اليت يصوغ عليها املؤلف أدلة حتكيم أشكا(اآليت 
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  ). التدريبات

  ٢٢الوحدة الوحدة //نصابات التدريبات للدرس الرابعنصابات التدريبات للدرس الرابع: : ٤١٤١. . ٤٤الجدول الجدول 

  الوحدة  الدرس
أوجه التدريبات 

  ونصاباتها

رقم 

  التدريبات
  أشكال التدريبات

األداء المطلوب 

  )تحريريا/شفويا(

  ٢  الرابع

  )٢(املفردات 
  جمهول  وضع اجلمل  ١

  جمهول  ملء الفراغ  ٢

  )٣(احلوار 

  شفويا  تبادل األسئلة واألجوبة  ١

  شفويا  تبادل األسئلة واألجوبة  ٢

  شفويا  استخدام العبارات  ٣

  جمهول  تكملة اجلمل  ١  )١(الرتاكيب 

  )٣(القراءة 

  شفويا  تصحيح األخطاء  ١

  شفويا  اإلجابة عن األسئلة  ٢

  شفويا  القراءةضبط   ٣

  حتريريا  تكملة اجلمل مع استبدال  ١  )١(الكتابة 

حتكيم الباحث على أشكال التدريبات يعتمد على اإلرشادات اليت أوردها : املالحظة(

وفيما يلي عرض التدريبات اليت أعدها املؤلف ملهارة الكتابة املقيدة للدرس ). املؤلف

  .واملناقشةويليه التحليل  ٢الوحدة /الرابع
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١٣٤١٣٤ةةالكتابالكتاب
  )٢الوحدة /تدريبات الكتابة للدرس الرابع(  

ْعُمْوِل ِبِه ِفْيه، ) أنا(
َ
  َأِعْيُش ِيف السََّكِن ِوفـًْقا لِلنَِّظاِم امل

َقرَّر فِْيه
ُ
  .َفُأَصلِّي َوَأْدُرُس َوأَُذاِكُر ُدُروِسي َوآُكُل َوأَْلَعُب َوَأْسَرتِْيُح َعَلى َحَسب اَجلْدَوِل امل

  َوِيف َأْوقَاِت الَفرَاِغ أَْلَعُب َمَع َأْصِدَقاِئي ِيف تِْنس الطَّاِوَلِة أَْو َغْريَِها ِمَن الرِّيَاَضِة، 

  .َأْو أَُماِرُس بـَْعَض ِهَوايَاِيت ِمْثَل اَخلطِّ الَعَرِيب 

  السؤالالسؤال

َعَلى التـَّْرتِْيب َمَع تـَْغِيْري َما ) َحنْنُ ( ُمثَّ ) الطُّالَّب(، ُمثَّ )َعاِئَشة(ُمثَّ ) َأْمحَد(ِبَكِلَمِة ) أَنَا(َبدِّْل 

  !يـَْلَزمُ 

أعده املؤلف على أساس النمط، وذلك ألن أداءه يعتمد ) ١(تبني أن التدريب 

  .على تقليد أمناط التطبيقات للضمائر اليت مت تدريسها

  

يستفاد من املالحظة العامة اليت قام �ا الباحث على مجيع التدريبات اليت أعدها 

  .املؤلف احلاالت اآلتية

أن املؤلف أعد لكل درس أو وحدة نصابات خمتلفة للتدريبات ألوجه ستة هي  .١

 .املفردات واحلوار والرتاكيب والقراءة والكتابة واالستماع

باعتبار الصيغ اليت يصوغ عليها املؤلف أدلة التدريبات، مل يتبني كيف تعاجل أكثر  .٢

داءها مهارة االستماع والكالم والقراءة ومبا أن اللغة من حيث أ. التدريبات

والكتابة، فال بد من أن تصاغ أدلة التدريبات بصيغة واضحة تعرب عن كيفية 

 .أداءها

باعتبار صيغ أدلتها، يتبني أن أشكال تدريبات املفردات تقتصر حول وصل اجلمل  .٣

ووصل الكلمات وترتيب الكلمات وإجابة األسئلة وتعبري الصور واالختيار من 

 .متعدد وملء الفراغ وحتضري صيغ وتأليف اجلمل

باعتبار صيغ أدلتها، يتبني أن تدريبات احلوار تقتصر حول تبادل األسئلة  .٤
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 .واإلجابات وإجابة األسئلة وإجراء احلوار واستخدام العبارات

باعتبار صيغ أدلتها، يتبني أن تدريبات الرتاكيب تقتصر حول وضع الكلمات  .٥

يل والتصريف وتكملة اجلمل وإجابة األسئلة والرتمجة ووصل الكلمات والتحو 

 .واالختيار من متعدد وملء الفراغ

باعتبار صيغ أدلتها، يتبني أن تدريبات القراءة تقتصر حول تصحيح األخطاء  .٦

 .وإجابة األسئلة وضبط القراءة وتكملة اجلمل

لمات وملء باعتبار صيغ أدلتها، يتبني أن تدريبات الكتابة تقتصر حول ترتيب الك .٧

 .الفراغ وترتيب العبارات وإجابة األسئلة وتكملة اجلمل

  

  الثانوية بماالنجالثانوية بماالنج  ””MMuuaalllliimmiinn  NNUU““  نبذة عن مدرسةنبذة عن مدرسة: : المبحث الثالثالمبحث الثالث

مباالنج  (Madrasah Aliyah Muallimin NU)الثانوية  ”Muallimin NU“مدرسة 

أنشئت املدرسة يف . مدرسة أهلية قدمية وقيل إ�ا من أقدم املدارس اإلسالمية مباالنج

وهي . ماالنج Kapten Pierre Tendean II/03 Jagalanوتقع يف الشارع  ١٩٢٥سنة 

  .مدرسة إسالمية على منهج أهل السنة واجلماعة

ونيسيا حيث إ�ا وكانت املدرسة مع كرب سنها قد أسهمت خدمات كثرية إلندن

يف بداية شأ�ا كانت مركزا حلركة العلماء املسلمني النهضيني ا�اهدين يف مقاومة 

ملدينة " �ضة العلماء"االستعمار اهلولندي والياباين ومركزا ومكتبا يف إعداد إنشاء مجعية 

ة يف ومع مرور التاريخ تابعت املدرسة التغريات والتطورات اليت عاجلها احلكوم. ماالنج

  . حتسني الربامج الرتبوية

 SRNU (Sekolah Rakyat Nahdlatul Ulama)كانت املدرسة يف بداية نشأ�ا 

 Madrasah Ibtidaiyah Muallimin Nahdlatul Ulamaمث حتولت إىل . SDعلى مستوى 

مث حتول إىل . SLTPعلى مستوى  Madrasah Muallimin Wusthoو  SDمستوى  على

PGA . وبعد أن حذفت احلكومة اإلندونيسية برنامجPGA  أصبحت املدرسةMadrasah 
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Tsanawiyah/Aliyah Muallimin NU حىت يومنا هذا.  
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  خامس خامس الفصل الالفصل ال  

  نتائج البحث والتوصيات والمقترحاتنتائج البحث والتوصيات والمقترحات

  

  

  

  

  البحثالبحث  نتائجنتائج. . أأ

  توصيات البحثتوصيات البحث. . بب

  مقترحات البحثمقترحات البحث. . جج
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  خامس خامس الفصل الالفصل ال  

  نتائج البحث والتوصيات والمقترحاتنتائج البحث والتوصيات والمقترحات

  

  البحثالبحث  نتائجنتائج  ..  أأ

هذه الدراسة العلمية من بدايتها إىل �ايتها يف إعداد التدريبات ملهارة  ءبعد أدا

على الثانوية يستفيد الباحث  Muallimin NUالكتابة املقيدة بالتجريب يف مدرسة 

حتتاج  سبيل اإلمجال أن إعداد املواد التعليمية مبا فيه إعداد التدريبات عملية معقدة

إىل مراعاة جوانب كثرية من األسس أي املبادئ العلمية واالهتمام باالحتياجات 

وأما . الكتاب املدرسي هالواردة ومراعاة متطلبات املنهج التعليمي الذي يؤلف من

  .من نتائج البحث ما يليعلى سبيل التفصيل فيستفيد الباحث 

ال " يم اللغة العربية للصف العاشرتعل"يف كتاب املؤلف أن التدريبات اليت أعدها . ١

يزال ميكن تطويرها وإضافتها بالتدريبات األكثر نوعا وأنسب داللة وأوضح 

  .إرشادا

تعليم اللغة العربية للصف "تبعا لكتاب أن للتدريبات اليت أعدها الباحث . ٢

  .KTSPرتقية مهارة الكتابة املقيدة على حسب متطلبات منهج لفعالة " العاشر

 

  التوصياتالتوصيات. . بب

منها الباحث يطرح من التوصيات ما  اليت يستفيد البحث انطالقا من فوائدو 

  .يلي

باألسس أو املبادئ  أن يهتمواعلى املدرسني الذين يريدون إعداد التدريبات  .١
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 .ناها العلماء يف إعداد التدريباتالعلمية أو النظريات اليت ب

دوافع وامليول واالهتمامات على املدرسني أن يهتموا مبا لدى التالميذ من ال .٢

 .والنمو والتدرج التعلمي يف إعداد التدريبات األنسب الحتياجا�م

على املدرسني الذين يريدون إعداد التدريبات أن يهتموا مبتطلبات املنهج  .٣

التعليمي الذي يؤلف منه الكتاب التعليمي شيء ال بد منه يف إعداد التدريبات 

 .يمي الذي يؤلف منه الكتاب التعليمياألنسب ملتطلبات املنهج التعل

  

  المقترحاتالمقترحات. . جج

ومن نتائج البحث وفوائدها يطرح الباحث من املقرتحات للباحثني اآلخرين ما 

  .يلي

إجراء البحث التقوميي يف التدريبات اليت أعدها املؤلف ملهارة االستماع أو أداء  .١

 .البحث التجرييب يف إعداد التدريبات اجلديدة هلا

البحث التقوميي يف التدريبات اليت أعدها املؤلف ملهارة الكالم أو أداء إجراء  .٢

 .البحث التجرييب يف إعداد التدريبات اجلديدة هلا

إجراء البحث التقوميي يف التدريبات اليت أعدها املؤلف ملهارة القراءة أو أداء  .٣

 .البحث التجرييب يف إعداد التدريبات اجلديدة هلا

  

  

   وهو أعلم بالصوابمت البحث بعون اهللا

 إليه املشتكى وهو املستعان
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  قائمة المصادر والمراجعقائمة المصادر والمراجع    

  

  مصادر البحثمصادر البحث

  المراجع العربيةالمراجع العربية

  المراجع األجنبيةالمراجع األجنبية
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  قائمة المصادر والمراجعقائمة المصادر والمراجع    

  

  البحثالبحث  مصادرمصادر

  القرآن الكرمي. ١

جممع اللغة العربية : القاهرة( .املعجم الوسيط. ١٩٦٥. إبراهيم أنيس وآخرون. ٢

  . )بالقاهرة

  . )دار املشرق: بريوت( .يف اللغة واألدباملنجد . ١٩٦٩. لويس مألوف. ٣

دار إحياء الرتاث : بريوت(. لسان العرب. ١٤١٩. حممد بن مكرم بن منظور. ٤

  .حتقيق أمني حممد وحممد الصادق. )العريب

دار إحياء الرتاث : بريوت( .القاموس احمليط. ١٤٢٢. بن يعقوب الفريوزآباديحممد . ٥

  .قيق حممد املرشعليحت .)العريب

  

  المراجع العربيةالمراجع العربية

إيقاظ اهله يف شرح . دون سنة. أبو العباس أمحد بن حممد بن املهدي بن عجيبه. ٦

  ).دار الكتب العلمية: بريوت(. احلكم البن عطاء اهللا السكندري

فصوص احلكم للشيخ األكرب حميي الدين بن العريب . دون سنة. أبو العال عفيفي. ٧

  ).الكتاب العريبدار : بريوت(. والتعليقات عليه

تصميم املواد التعليمية ملهارة الكتابة العالبية لتالميذ املرحلة . ٢٠٠٨. تعمري املساجد. ٨

رسالة املاجستري غري . )جامعة ماالنج اإلسالمية احلكومية: ماالنج( .االبتدائية

  .منشورة

 .معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية. ١٤٢٤. حسن شحاته وزينب النجار. ٩
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  )الدار املصرية اللبنانية: قاهرةال(

 Bahasa Arab Kelas X Kurikulum)تعليم اللغة العربية . ٢٠٠٨. هدايت. د. ١٠

  )PT. Karya Toha Putra: مسارانج( .(2008

. لناطقني بلغات أخرىلاملرجع يف تعليم العربية . ١٩٨٢. رشدي أمحد طعيمة. ١١

  .اجلزء الثاين. )جامعة أم القرى: مكة(

 .دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية .رشدي أمحد طعيمة. ١٢

تعليم اإلنشاء يف قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية . ٢٠٠٧. زكية عارفة. ١٣

رسالة املاجستري . )جامعة ماالنج اإلسالمية احلكومية: ماالنج( .احلكومية جنرب

  .غري منشورة

حتديد احلاجات التدريبية املهنية . ١٤١٨. موسى مبارك موسى عبد احلكيم. ١٤

 .ألعضاء هيئة التدريس بكليات اجلامعات غري الرتبوية من وجهة نظرهم

  .ندوة التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية. )وزارة التعليم العايل: الرياض(

س إعداد الكتب التعليمية أس. ١٩٩١. عبد احلميد عبد اهللا وناصر عبد اهللا الغايل. ١٥

  )دار الغايل للطبع والنشر: الرياض( .لغري الناطقني بالعربية

ذ يالعربية بني يديك، كتاب التلم. ٢٠٠٣. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وآخرون. ١٦

مؤسسة الوقف اإلسالمي ومشروع العربية : اململكة العربية السعودية. (١

  ).للجميع

ذ يالعربية بني يديك، كتاب التلم. ٢٠٠٣. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وآخرون. ١٧

مؤسسة الوقف اإلسالمي ومشروع العربية : اململكة العربية السعودية. (٢

  ).للجميع

ذ يالعربية بني يديك، كتاب التلم. ٢٠٠٣. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وآخرون. ١٨

مؤسسة الوقف اإلسالمي ومشروع العربية : ةاململكة العربية السعودي. (٣

  ).للجميع
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إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري . ١٤٢٨. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان. ١٩

مشروع مؤسسة الوقف اإلسالمي و : اململكة العربية السعودية( .الناطقني �ا

 .)العربية للجميع

لغري  إعداد مواد تعليم اللغة العربية .١٤٢٨. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان. ٢٠

  .)مشروع العربية للجميع: اململكة العربية السعودية(. الناطقني �ا

أساليبه و  خطواته ومراحله: البحث العلميُّ . ١٩٩٩. الرمحن بن عبداهللا الواصل عبد. ٢١

وزارة  :اململكة العربيَّة السعوديَّة(. أصول كتابتهو  أدواته ووسائلهو  ومناهجه

شعبة  .إدارة اإلشراف الرتبويِّ والتدريب .إدارة التعليم يف حمافظة عنيزة ملعارفا

 .)االجتماعيَّات

النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية  .دون سنة. علي اجلارم ومصطفى أمني. ٢٢

  ).دار املعارف: مصر. (اجلزء األول. للمدارس االبتدائية

النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية  .دون سنة. علي اجلارم ومصطفى أمني. ٢٣

  ).دار املعارف: مصر. (اجلزء الثاين. للمدارس االبتدائية

دار الصفا : عمان(. األسس الفنية للكتابة والتعبري. ١٤٢٧. فخري خليل النجار. ٢٤

  )للنشر والتوزيع

سالمية تدريس الكتابة باللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإل. ٢٠٠٣. كمال الدين. ٢٥

رسالة . )جامعة ماالنج اإلسالمية احلكومية: ماالنج(. ماترام ١احلكومية 

 .املاجستري غري منشورة

للمرحلة  اجلزء األول العربية امليسرة على طريقة القراءة،. جمموعة من املؤلفني. ٢٦

  ).جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية: سورابايا( .التمهيدية

ثاين للمرحلة اجلزء ال العربية امليسرة على طريقة القراءة،. جمموعة من املؤلفني. ٢٧

  ).جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية: سورابايا( .التمهيدية

؛ منهج متكامل لغري ١العربية للناشئني . ١٩٨٣. حممد إمساعيل صيين وآخرون. ٢٨
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وزارة املعارف، : اململكة العربية السعودية(. )كتاب التلميذ( الناطقني بالعربية

 ).إدارة الكتب املدرسية

؛ منهج متكامل لغري ٢العربية للناشئني . ١٩٨٣. حممد إمساعيل صيين وآخرون. ٢٩

وزارة املعارف، : اململكة العربية السعودية(. )كتاب التلميذ(الناطقني بالعربية 

  ).إدارة الكتب املدرسية

اململكة العربية (. أساليب تدريس اللغة العربية .١٩٨٢ .حممد علي اخلويل. ٣٠

  .)السعودية

دار : القاهرة(. التوجيه يف تدريس اللغة العربية. ١٩٨٣. حممود علي السمان. ٣١

  . )املعارف

خطة مقرتحة لتأليف كتاب أساسي لتعليم اللغة العربية  .حممود كامل الناقة. ٣٢

 .)اللغة العربية لغري الناطقني �اوقائع ندوات تعليم ( للناطقني بغريها

فرايا  ١تدريس الكتابة يف املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية . ٢٠٠٢. مسريادي. ٣٣

رسالة املاجستري . )جامعة ماالنج اإلسالمية احلكومية: ماالنج(. لومبوك الوسطى

 .غري منشورة

دار : عمان(. كريمهارات يف الكتابة والتف. ١٤٢٤. نبيل عبد اهلادي وآخرون. ٣٤

  )املسرية

جامعة ماالنج : ماالنج( .ترقية مهارة الكتابة باملدخل البنائي. ٢٠٠٧. والفجر. ٣٥

 .رسالة املاجستري غري منشورة. )اإلسالمية احلكومية

أسس التدريب اإلداري مع تطبيقات اململكة . ١٤١٢. يوسف حممد القبالن. ٣٦

  . )دار عامل الكتب: الرياض(. العربية، جتربة معهد اإلدارة العامة
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